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یمالسا بهاذم  بیرقت  اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

یقتدمحم یعلخف ، هسانشرس : 
یعلخف یقتدمحم  یمالسا / بهاذم  بیرقت  اب  ییانشآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
لایر 18000 کباش : 

یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
سیونریز تروصب  نینچمه  360ص ؛ [ - 349 : ] همانباتک تشاددای : 

دیاقع هعیش --  عوضوم : 
بهاذم بیرقت  عوضوم : 

BP211/5/ف3م3 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/4172 ییوید :  يدنب  هدر 

م8261-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :

هراشا
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7 ص :

راتفگشیپ

(1) ِباْبلَألا . اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  َو  ُهَّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  َدابِع  ْرَِّشب 
شزرا ياراد  تهج  دنچ  زا  هرمع  ّجح و  زار  زمر و  رپ  مسارم  ماجنا  هزیگنا  هب  نیمرح  كاپ  نیمزرـس  رد  روضح  مارحلا و  هللا  تیب  هب  رفس 

روش نتـشیوخ ، لاح  رد  هاگن  اب  نورد  رد  ریـس  يارب  ییالط  تسا  یتصرف  قاـفآ ، رد  شدرگ  زا  لـبق  رفـس  نیا  تسا . لیدـبیب  تیّمها  و 
تیونعم

18 - 17 رمز ، - 1
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افص رد  نتشگ ، تسود  میرح  درگ  رب  نتسب ، تلیـضف  مارحا  ندنکفا و  نت  زا  تلیذر  هماج  ندز ، تاقیم  ِفراعم  يایرد  هب  لد  نتخیگنا ،

هکنآ هصالخ  و  ندـش ، ّتبحم  تفرعم و  ِشونهعرج  مزمز  راسهمـشچ  رد  نداهناو ، ایند  لامآ  هاتوک  هورم  رد  ندیـشخب ، افـص  دوخ  ناج 
. نتشگ هاوگ  ار  یگدنز  هنحص  نیرتنیرفآقشع 

. تسا تیلهاج  يادلی  رد  مالسا  دیشروخ  عولط  تارطاخ  هوکش  روآدای  نآ  ياج  ياج  هک  یکرابم  ياهنیمزرس  رب  تسا  يرذگ 
. دهدیم شزاون  ار  ناج  شوگ  راصعا  نورق و  يارو  زا  وا  نیتسار  ناروای  ياون  قداص و  ربمایپ  يادن  نینط  زونه 

دنویپ دنادرگیم و  رّسیم  ار  لد  زاورپ  رما  نیا 
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. دشخبیم میکحت  ار  یمالسا  تّما  نیسپ  نیتسخن و  ياهلسن 

راطقا هلمج  زا  كرتشم  ساسحا  هفطاع و  اب  هک  نوگاـنوگ  ياـهتیّلم  زا  قیتع  تیب  نارازگهرمع  جاّـجح و  هوبنا  اـب  تسا  رادـید  هماـگنه 
دـناهدرک و هریخ  رگیدـکی  هب  زیمآّتبحم  هاـگن  قرب  دـنهدیم ، رـس  تدـحو  قشع و  يالـص  دـّحتم ، فص  رد  و  دـناهدمآ ، درگ  اـجکی 

. دنناوخیم ارف  یمالسا  نّدمت  گنهرف و  هوکش  رپ  يانب  دیدجت  يارب  كرتشم  شالت  هب  ار  رگیدمه  هناسمتلم 
نیا رد  نارـضاح  نارئاز و  هوبنا  ياهراتفر  رد  لـصاح  ینوگاـنوگ  دزیگنایمرب ، ار  رایـشوه  نیبزیت و  رظاـن  ره  هّجوت  هک  یلئاـسم  هلمج  زا 

. تسا نیمزرس 
رد یگلمج  هکنآ  مغر  هب  نانآ 

www.Ghaemiyeh.comراتفگشیپ ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


10 ص :
رد دـنخرچیم و  تمـس  کی  هب  دـیحوت  دامن  درگ  رب  دـنرازگیم و  زامن  هلبق  کی  يوس  هب  دـنیوسمه و  مالـسا  یحو و  تقیقح  هب  رواـب 

زیامتم تیوه  ناوتب  هک  تسا  يّدـح  هب  اهراتفر  اهرواب و  زا  يدـنچ  رد  توافت  فالتخا و  نکیل  دـنراد  ناسکی  كولـس  لئاسم  زا  یهوبنا 
. تشگ هاوگ  كرتشم  تلاصا  رانک  رد  ار  اهنآ 

زا شـسرپ  نیب  نیا  رد  زیگنارب . لّمأت  ینوگانوگ  فالتخا و  رهاـظم  تسا ، نیرفآروش  یگنرکـی  تدـحو و  ياههنحـص  هک  ردـق  ناـمه 
: دسرپیم وا  دوشیم . هتخیگنارب  ناوج  هشیدنا  ناج و  لد و  رد  یعیبط  روط  هب  اهفالتخا  یتسیچ 

یگناگدنچ نیا  أشنم 
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11 ص :
؟ تسیچ

؟ ارذگ یحطس و  ای  تسا  رادهشیر  لیصا و  اهتوافت  نیا 
؟ درک دیاب  هچ  یبهذم  یگناگدنچ  ربارب  رد 

؟ دروآ رواب  نآ  هب  یخیرات  یتیعقاو  ناونع  هب  ای  دروآرب  ضارتعا  یتسیاب  ایآ 
؟ دراد دوجو  بهاذم  يزاسناسکی  اهفالتخا و  وحم  يوس  هب  یهار  ایآ 

؟ دش رگهراظن  ار  نآ  متخ  دیاب  ای  تشاد  رس  رد  تدحو  يادوس  ناوتیم  مه  زاب  اهتوافت  نیا  دوجو  اب  ایآ 
؟ دیآیم درگ  فالتخا  ترثک و  شریذپ  اب  قافو  تدحو و  زا  ریسفت  نیمادک  ًاساسا  و 

رد دنکیم و  رظن  شیوخ  لاح  هب  رگوجوتسج  نهذ  نآ  یپ  رد 
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، نآ لّوحت  یخیرات  ریس  شیادیپ و  أدبم  عیـشت ، یتسیچ  زا  دهد . رارق  یناوخزاب  دروم  ار  دوخ  یخیرات  یبهذم و  تیوه  دیآیم ، رب  ددص 

قیقحت هعلاطم و  هب  ندیزای  تسد  يارب  نیا  زا  رتوکین  تصرف  مادک  و  دسرپیم ، یعیش  هدیقع  رکف و  يرهوگ  رصانع  تامّوقم و  لوصا و 
؟ اهشسرپ نیا  يارب  نیتم  ّللدم و  ياهخساپ  نتفای  و 

باوج اهشسرپ ، تسد  نیا  يارب  هعومجم  نیا  رد  میروآدرگ و  عیشت  يامیـس  یفّرعم  رد  رـصتخم  ياهعومجم  میدش  نآ  رب  هناهب  نیا  هب 
. میبای

تسا ياهدنزرا  لوصحم  تسا ، هدمآ  مهارف  بناج  نیا  تراظن  اب  یئاباب و  یلع  ياقآ  بانج  لضاف  قّقحم  ششوک  هب  هک  ور  ارف  هعومجم 
تیزم هس  هک 
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. تسا هدروآدرگ  اجکی  ار  وکین  قیقحت  و  تاعوضوم ، تیعماج  راصتخا ، زاجیا و 

رتنوزفا و قـیقحت  هعلاـطم و  قوـش  دـناوتیم  تسا  نآ  دـننامو  هتفگشیپ  ياهشـسرپ  زا  يرایـسب  يوگخـساپ  هکنآ  نمـض  نآ  هعلاـطم 
. دزیگنارب هدنناوخ  ناج  نورد  رد  مه  ار  رتعیسو 

بتکم لیـصا  فراـعم  مالـسا و  باـن  قیاـقح  تحاـس  هب  هتـسیاش  یتمدـخ  ار  زیچاـن  شـالت  نیا  هک  مـیراد  نآ  ياـّنمت  شیوـخ  قلاـخ  زا 
. دهد رارق  يوریپ  هتسیاش  نسحا و  لوق  قادصم  ار  نآ  دراد و  روظنم  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  و  (ص ) ربمایپ

یعلخف یقت  دّمحم 
دهشم یسودرف  هاگشناد  رایداتسا 
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؟ تسیچ یمالسا  بهاذم  بیرقت  زا  دوصقم 

هراشا

دروم هک  نآ  زا  یناسکی  فیرعت  نونکات  دوشیم ، یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  هلأسم  رب  ام  نامز  رد  هک  يدـیکأت  دوجو  اـب  دـسریم  رظن  هب 
. تسا هدشن  هئارا  دشاب  ناملسم  نارظنبحاص  رظن  قافتا 

: درک یسررب  ناونع و  ناوتیم  ریز  تروص  هب  ار  یمالسا  بهاذم  بیرقت  یگنوگچ  یتسیچ و  هرابرد  دوجوم  ياههاگدید 

رایعم بهذم  شنیزگ  فلا :

کی یمالسا ، دّدعتم  بهاذم  نایم  رد  هک  تسا  نآ  بیرقت  زا  دوصقم  دنرادنپیم  یخرب 
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يرادـنپ نینچ  هک  یلاـح  رد  دـننک ، گـنهآمه  نآ  اـب  ار  دوـخ  رگید  بهاذـم  دوـش و  یفّرعم  شجنـس  راـیعم  لـصا و  ناوـنع  هب  بهذـم 

یعیبط و اًلماک  هنوگ  هب  یمالسا  بهاذم  زا  کی  ره  ناوریپ  هک  تسین  يدیدرت  اریز  دیآ ؛ رامش  هب  بیرقت  زا  یحیحـص  فیرعت  دناوتیمن 
يرگید بهذم  دوس  هب  نیرید  رواب  نیا  زا  دنناوتیمن  یتحار  هب  دنـسانشیم و  شجنـس  رایعم  رترب و  بهذـم  ار  دوخ  بهذـم  كرد  لباق 

. دنیامن لودع 
یبهذـم و عازن  هنیمز  سکعلاب  هک  دـماجنایمن  نیملـسم  تدـحو  هب  اـهنت  هن  بیرقت  زا  يریوصت  نینچ  هک  دـسریم  رظن  هب  فصو  نیا  اـب 

. دیامنیم مهارف  ار  نانآ  شیپ  زا  شیب  فالتخا 
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یفالتخا لئاسم  نداهناو  ب :

یمالـسا بهاذـم  تاکرتشم  هیاپ  رب  نیون  یبهذـم  سیـسأت  یفـالتخا و  لـئاسم  ندرب  داـی  زا  بیرقت ، زا  دوصقم  هک  دـننآ  رب  رگید  یخرب 
. تسا راکشآ  یضقانت  راچد  لوبق و  لباق  ریغ  زین  هیرظن  نیا  هک  دسریم  رظن  هب  اما  تسا ،

ًاقیقد اهنآ  ندرب  دای  زا  دنهدیم و  لیکشت  ار  مالسا  تعیرش  زا  یـشخب  لاح  ره  هب  فالتخا  دروم  یعرـش  لئاسم  هک  تسین  يدیدرت  اریز 
. دشابیمن لوبق  لباق  يور  چیه  هب  هک  تسا  نید  زا  یشخب  نداهناو  يانعم  هب 

میریگب و هدیدان  دنراد  رارق  بهاذم  فالتخا  دروم  هکنآ  رطاخ  هب  ار  یمالسا  ماکحا  دیاقع و  زا  ياهراپ  میناوتیمن  ام  نخس ، رگید  هب 
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18 ص :
ات دـسریم  رظن  هب  بهاذـم  بیرخت  رتشیب  يراـک  نینچ  میدـنبب . دنتـسه  مالـسا  زا  یـشخب  هاوخاـن  هاوخ  هک  اـهنآ  يور  هب  ار  دوخ  مشچ 

. دماجنایم تعیرش  لیطعت  هب  و  بهاذم ! بیرقت 

بهاذم ياههاگدید  ینابم و  زا  کی  ره  شنیزگ  رد  يدازآ  ج :

زا کی  ره  باختنا  رد  یناملـسم  ره  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا . یبهذـم  يدازآ  ياهنوگ  بیرقت ، زا  دوصقم  هک  دـننکیم  ناـمگ  رگید  یخرب 
. دنک عوجر  تساوخ  هک  بهاذم  زا  مادک  ره  هب  ياهلأسم  ره  رد  دناوتب  دشاب و  دازآ  یمالسا  بهاذم 

؟ دراد دوجو  بهذم  کی  هب  عوجر  باختنا و  يارب  یکالم  هچ  هک  تسا  نآ  دوشیم  حرطم  فیرعت  نیا  رد  هک  یلاکشا 
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19 ص :
دوش ماجنا  یـصخش  قیالـس  هیاپ  رب  بهاذم  زا  کی  ره  هب  عوجر  دشاب و  صّخـشم  كالم  نودـب  هدـعاقیب و  بهذـم ، کی  باختنا  رگا 

. تشاد دهاوخ  هعماج  درف و  يارب  یناوارف  رابنایز  جیاتن  هک  دیآیم  دوجو  هب  یبهذم  جرم  جره و  ياهنوگ 

یسایس ياهیشیدناتحلصم  تاظحالم و  د :

مالسا و كرتشم  نانمشد  ربارب  رد  هناشیدناتحلصم  یمادقا  یسایس و  يریبدت  ًافرص  یمالسا  بهاذم  بیرقت  هک  دنرادنپیم  رگید  یخرب 
زا زیهرپ  مالـسا  ناهج  یلعف  طیارـش  اما  تسا  حالـصا  لباق  ریغ  قیمع و  ًاـتاذ  دوجوم  تاـفالتخا  دـنچ  ره  هک  اـنعم  نیا  هب  تسا . نیملـسم 

هب ار  نیملسم  تدحو  ّتتشت و 
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20 ص :
. دنکیم باجیا  یضرع  يرما  ناونع 

ار نآ  رد  دوجوم  تالاکـشا  ناوتیمن  یلو  دوشیم  تشادرب  یفیرعت  نینچ  یمالـسا  نارظنبحاـص  زا  يرایـسب  راـتفگ  رهاـظ  زا  دـنچ  ره 
. تفرگ هدیدان 

تسد زا  ار  دوخ  ترورض  طیارش  یلامتحا  رییغت  اب  دشاب  مالـسا  ناهج  یلعف  طیارـش  دولوم  یمالـسا  بهاذم  بیرقت  رگا  هنومن ، ناونع  هب 
. دسریمن رظن  هب  بولطم  یلاح  چیه  رد  هک  تسا  تدحو  نداد  تسد  زا  هقرفت و  هب  تشگزاب  يانعم  هب  نیا  و  داد ، دهاوخ 

شیپ زا  يراـک  لـمع  رد  دـنرگنیم  ياهیواز  نینچ  زا  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  هب  هک  یناـسک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  هتـشذگ ، نـیا  زا 
. دناهدنام ماکان  دناهدربن و 
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21 ص :

هدنزاس حیحص و  يوگوتفگ  ه :

( حیحص هاگدید   ) بهاذم

ساسحا اـب  هک  تسا  لـباقتم  مارتحا  تاـکرتشم و  ياـنبم  رب  یمالـسا  بهاذـم  یلمع  یملع و  لـماعت  بیرقت ، زا  دوصقم  دـسریم  رظن  هب 
هناـماوع یـشور  زا  رود  هب  یقطنمریغ و  تابّـصعت  زا  يراـع  ترفن و  ساـسحا  زا  راـنکرب  هناـملاع ، ياهویـش  لوقعم و  یحماـست  تّوخا و 

. دوشیم لصاح 
اب كرتشم  ینابم  لوصا و  ساسا  رب  هدنزاس  حیحـص و  يوگوتفگ  گنهرف  جـیورت  يانعم  هب  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  رتقیقد ، ریبعت  هب 

. تسا یبهذم  یملع و  دشر  هب  یبایتسد  رگیدکی و  كرد  فده 
رگیدکی یملع  يوگوتفگ  یقطنم و  لماعت  هیاس  رد  دوخ  ياههاگدید  ینابم و  هب  يدنبياپ  نمض  دنناوتیم  یمالـسا  بهاذم  نیاربانب ،

دننک و كرد  ار 
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22 ص :
. دنوش کیدزن  مه  هب 

تّما و ّصاوـخ  ناـیم  رد  ًافرـص  دراد ، يرظن  تروـص  وـگوتفگ و  هبنج  هک  ثیح  نآ  زا  بـیرقت ، هویـش  نـیا  دـسریم  رظن  هـب  دـنچ  ره 
صاوخ نایم  رد  یـشرگن  نینچ  دوجو  هک  تسین  يدـیدرت  اّما  دوشیمن ، نیملـسم  ماوع  لماشو  تسا  حرط  لـباق  یمالـسا  نارظنبحاـص 

رد دراذگیم و  فرژ  يریثأت  دنتـسه ، شیوخ  هعماج  رب  مکاح  ياضف  املع و  ریثأت  تحت  تخـس  هک  ناملـسم  ماوع  شرگن  يور  هب  تّما 
. دماجنایم نیملسم  مومع  نایم  رد  یبهذم  يارادم  مهافت و  ّسح  داجیا  هب  لمع 

تّما و ياـملع  رب  مکاـح  هیحور  هرمث  رگیدـکی  ياههاگدـید  هب  مارتحا  زیمآتملاـسم و  یتـسیزمه  یمالـسا ، تّوخا  ساـسحا  شرتـسگ 
يانعم هب  یمالسا  بهاذم  بیرقت 
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23 ص :
. دباییم روهظ  یمالسا  هعماج  راشقا  همه  نیملسم و  هماع  نایم  رد  هک  تسا  هتفگشیپ 

ًاتعیبط دـنناشفایم ، لاجنج  راکیپ و  مخت  هدـنزاس ، حیحـص و  يوگوتفگ  رذـب  ياج  هب  یمالـسا  هعماج  ّصاوخ  بهاذـم و  ياملع  یتقو 
. دیآ راب  هب  تنوشخ  تموصخ و  زج  یلوصحم  نیملسم  ماوع  تّما و  داحآ  نایم  هک  تشاد  عّقوت  ناوتیمن 

تروـص لـباقتم  مارتـحا  تاـکرتشم و  هیاـپ  رب  هک  رظن  رد  یمالـسا  بهاذـم  ناـملاع  هدـنزاس  يوـگوتفگ  حیحـص و  لـماعت  ور ، نیا  زا 
ماجنا یمالسا  يارادم  يردارب و  ساسحا  يانبم  رب  هک  لمع  رد  نیملسم  مومع  هنسح  طباور  حیحـص و  دروخرب  نآ ، لابند  هب  دریذپیم و 

تسا یفیرعت  نیرتیلمع  نیرتهب و  دوشیم ،
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24 ص :
. داد تسد  هب  یمالسا  بهاذم  بیرقت  زا  ناوتیم  هک 

بهاذم يرود  هجیتن  رد  هک  هدوب  ییاهمهافت  ءوس  اهنت  هدـش  یّقلت  يّدـج  تافالتخا  هچنآ  زا  يرایـسب  هک  تسا  نآ  فاصنا  لاح ، ره  هب 
. تسا هدمآ  دوجو  هب  وگوتفگ  لماعت و  مدع  رگیدکی و  زا 

زا اهنت  میرک  نآرق  ریبعت  هب  دناهتـشادن و  رگیدـکی  ياههاگدـید  ینابم و  زا  یتسرد  كرد  حیحـص  یفاک و  طاـبترا  مدـع  رطاـخ  هب  ناـنیا 
: دناهدرک يوریپ  اهنامگ 

: تسا هدش  عقاو  میرک  نآرق  یهن  دروم  هک  دب  ياهنامگ  مه  نآ  َنوُّنُظَی (1) ؛ اَّلِإ  ْمُه  ْنِإ  ٍْملِع  ْنِم  َِکلِذب  ْمَُهل  ام  َو 

«. دنربیم نامگ  اهنت  نانیا  تسین ، نادب  یملع  ار  نانیا  : » 24 هیثاج / - 1
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25 ص :
ٌْمثِإ (1). ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای 

. تسج دیاب  بهاذم  يوگوتفگ  رد  ار  بهاذم  بیرقت  زار  بیترت ، نیا  هب 

«. دنهانگ اهنامگ  یخرب  انامه  دیزیهرپب ، اهنامگ  يرایسب  زا  دیاهدروآ ! نامیا  هک  یناسک  يا  : » 12 تارجح / - 1
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26 ص :
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27 ص :

؟ تسا زیاج  نکمم و  یمالسا  بهاذم  بیرقت  ایآ 

هراشا

یخرب تفلاخم  اب  دراد ، یمالـسا  فلتخم  ياهروشک  رد  یناوارف  نایدانم  ناـقفاوم و  هکناـنچمه  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  تسا ، ینتفگ 
. تسا هجاوم  زین  ناملسم  نادنمشیدنا 

زیاج ًاساسا  ار  نآ  یخرب  دـنرادنپیم و  نکممان  ار  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  یخرب  ددرگیم : زاـب  تواـفتم  رادـنپ  ود  هب  ناـنیا  تفلاـخم 
. دنرامشیمن

راصتخا هب  ار  رادنپ  ود  نیا  زا  کی  ره  اجنیا  رد  ام 
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28 ص :
: مییامنیم یسررب 

یمالسا بهاذم  بیرقت  ناکما  فلا :

و يداقتعا ، یناـبم  لوصا و  هدـمع  اـما  دراد ، دوجو  يّدـج  تاـفالتخا  ياهراـپ  یّنـس  هعیـش و  بهذـم  ود  ناـیم  دـنچ  ره  هک  میتفگ  رتشیپ 
. تسا ربارب  رگیدکی  اب  اهنآ  یقالخا  ياههاگدید  یهقف و  يارآ  زا  يرایسب 

يوس هب  دنناوخیم و  ار  يدحاو  ینامسآ  باتک  دننکیم و  يوریپ  يدحاو  ربمایپ  زا  دنتسرپیم و  ار  يدحاو  يادخ  یمالسا  بهاذم  همه 
هدـحاو و تّما  جـح ، مسارم  رد  لاس  ره  دـنراد و  یناوارف  تاکرتشم  تاکز  هزور و  زامن و  نوچ  یلوصا  رد  دـنرازگیم و  زامن  هلبق  کی 

تیاعر موزل  رد  و  دنراذگیم ، شیامن  هب  ار  ياهچراپکی  فوفص 
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29 ص :
. دسریم رظن  هب  یفاک  رگیدکی  هب  اهنآ  بیرقت  ناکما  يارب  نیا  و  دنرادن ، یفالتخا  یناسفن  لئاذر  زا  زیهرپ  هنسح و  قالخا 

ءاّکتا اب  ًافرص  ار  ناملسم  ریغ  ناملسم و  زا  َملاع  ناتـسرپادخ  ناّدحوم و  همه  میرک  نآرق  رد  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دشابن !؟ نینچ  هنوگچ 
: تسا هدومرف  هدناوخارف و  یگتسبمه  تدحو و  يوس  هب  دیحوت  هملک  هب 

ْنِإَف ِهَّللا  ِنُود  ْنِم  ًابابْرَأ  ًاضَْعب  انُضَْعب  َذِخَّتَی  َو ال  ًاْئیَش  ِِهب  َكِرُْـشن  َو ال  َهَّللا  اَّلِإ  َُدبْعَن  اَّلَأ  ْمُکَْنَیب  َو  انَْنَیب  ٍءاوَس  ٍۀَِملَک  یلِإ  اَْولاعَت  ِباتِْکلا  َلْهَأ  ای  ُْلق 
كرتشم امش  ام و  نایم  هک  يرواب  يوس  هب  دییایب  باتک ! لها  يا  وگب :  » (1) َنوُِملْسُم ؛ اَّنَِأب  اوُدَهْشا  اُولوُقَف  اْوَّلََوت 

64 نارمع / لآ  - 1
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30 ص :
يور رگا  سپ  میریگن  دنوادخ  زج  یبابرا  ار  نامدوخ  زا  یخرب  میهدـن و  رارق  یکیرـش  وا  يارب  میتسرپن و  ار  ادـخ  زج  هکنیا  نآ  تسا و 

«. میناگدش میلست  ام  هک  دیشاب  هاوگ  دییوگب : دنتفاترب 
بهاذم بیرقت  یلوا  قیرط  هب  دـشاب ، نکمم  كرتشم ) رواب  کی  ٍءاوِس /(» ٍۀَِـملَک   » هیاس رد  يدـیحوت  بهاذـم  بیرقت  هاگره  تسا  نشور 

لصاح میتفگ - هچنانچ  نانآ - نایم  يوگوتفگ  اب  هک  تسا  ینامرآ  نیا  دوب و  دهاوخ  نکمم  كرتشم  ياهرواب  هوبنا  هیاس  رد  یمالسا 
. دش دهاوخ 

یمالسا بهاذم  بیرقت  ندوب  اور  ب :

زا نآ  نتسنادن  اور  بیرقت و  اب  یمالسا  بهاذم  ناوریپ  یخرب  تفلاخم  هک  تسین  يدیدرت 
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31 ص :
بهاذـم لاعفنا  يانعم  هب  ار  بهاذـم  بیرقت  ًابلاغ  نانیا  هکارچ  دناهتـشاد . عوضوم  نیا  زا  هک  تسا  یتسردان  تشادرب  هداز  یبهذـم  ثیح 

. دناهتشاگنا رگید  بهذم  دوس  هب  بهذم  ره  یساسا  ياههاگدید  دیاقع و  ياهراپ  زا  نتسش  تسد  مزلتسم  رگیدکی و  ربارب  رد 
يوگوتفگ لماعت و  زج  يزیچ  ًاساسا  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  هک  میتفگ  میداد و  هئارا  یتوافتم  فیرعت  هلوقم  نیا  زا  ام  هک  یلاـح  رد 

. دراد میرک  نآرق  ياههزومآ  یمالسا و  لیصا  گنهرف  رد  هشیر  هک  يزیچ  تسین ؛ بهاذم  دنمنوناق  دیفم و 
زین ار  یمالسا  بهاذم  يوگوتفگ  ًاساسا  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو  ییاهنایرج  تسا  نکمم  هتبلا 
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32 ص :
. دنرامشیمن اور  ار  رگید  راکفا  اب  هنامصخ  ریغ  لماعت  هنوگ  ره  دنباتیمنرب و 

یبهذـم یهارمگ  نید و  رد  کش  هنیمز  رطخ و  ضرعم  رد  دوخ  بهذـم  نداد  رارق  ار  بهاذـم  ریاس  اب  یملع  لـماعت  وگوتفگ و  ناـنیا 
. دنرادنپیم

مهیلع ) تیب لها  هریـس  و  (ص ) ربمایپ ّتنـس  ادـخ و  باتک  رد  یتسرد  يانبم  چـیه  اهنت  هن  یکرابمان  مّهوت  نینچ  هک  تسادـیپ  هتفگاـن  اـّما 
. تسا تیاده  ملع و  باب  ّدس  تقیقح و  يور  هب  نتسب  مشچ  اهتیعقاو و  زا  زیرگ  ياهنوگ  هک  درادن ، حلاص  فلس  شنم  و  مالسلا )
دنوادـخ تمعن  ار  نانآ  نایم  یمالـسا  تّوخا  یگتـسبمه و  داـجیا  هدـناوخارف و  هقرفت  كرت  هب  ار  ناناملـسم  مومع  ًاحیرـص  ادـخ  باـتک 

هدرمشرب و
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33 ص :
: تسا هدومرف 

ًاـناوْخِإ (1)؛ ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُِکبوـُُلق  َْنَیب  َفَّلَأَـف  ًءادـْعَأ  ُْمْتنُک  ْذِإ  ْمُْکیَلَع  ِهَّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذا  َو  اوـُقَّرَفَت  ـال  َو  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  ِلـْبَِحب  اوُمِـصَتْعاَو 
رگیدـکی نانمـشد  هک  یماگنه  دـیروآ  دای  ار  دوخ  هب  دـنوادخ  تمعن  دـیزیهرپب و  هقرفت  زا  دـینز و  گنچ  دـنوادخ  نامـسیر  هب  یگمه  »

«. دیدش رگیدکی  ناردارب  وا  تمعن  نیدب  هک  ياهنوگ  درک  داجیا  تفلا  ناتیاهلد  نایم  سپ  دیدوب 
تیاده يارب  (ع ) نوراه شالت  و  (ع ) یسوم تبیغ  رد  دیحوت  ریسم  زا  لیئارسا  ینب  فارحنا  ناتـساد  هک  اجنآ  يرگید ، هیآ  رد  نینچمه ،

اب يارادم  رد  (ع ) نوراه رذع  دیامنیم ، ناشنرطاخ  ار  نانآ 

103 نارمع / لآ  - 1
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34 ص :
: دیامرفیم (ع ) یسوم هب  باطخ  ترضح  نآ  لوق  زا  دنکیم و  ناونع  هقرفت » میب   » ار نانآ 

يدرک و داجیا  هقرفت  لیئارـسا  ینب  ناـیم  ییوگب  هک  مدیـسرت  نم  « ؛ ِیلْوَق (1) ُْبقَْرت  َْمل  َو  َلِیئارْـسِإ  ِیَنب  َْنَیب  َْتقَّرَف  َلوـُقَت  ْنَأ  ُتیِـشَخ  یِّنِإ 
«. يدربن ارم  نامرف 

رب هیکت  اب  داهن و  یگلیبق  ياهفالتخا  یفن  نیملسم و  داّحتا  يور  رب  ار  شیوخ  یهلا  تکرح  ناینب  زین  (ص ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  نشور 
. دمآ زوریپ  ناکرشم  رب  یگچراپکی  نیا  زا  لصاح  يورین 

راکیپ رد  نانآ  يزوریپ  لـماوع  نیرتمهم  زا  یکی  (ص ) ادـخ لوسر  زا  تیعبت  وترپ  رد  نیملـسم  داـّحتا  هک  تسین  یّکـش  هنومن ، ناونع  هب 
ار دوخ  تدحو  دحا  گنج  رد  یتقو  هکنانچمه  دوب . ردب 

94 هط / - 1
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35 ص :
هریچ نانآ  رب  مالسا  هاپس  ندز  رود  اب  درک و  هدافتـسا  ءوس  نانآ  فوفـص  رد  هداتفا  هنخر  زا  نمـشد  دندش ، هقرفت  راچد  دنداد و  تسد  زا 

(1) دمآ .
تیمورحم رکبوبا (2) و  هدزباتش  تعیب  هب  هک  هدعاس  ینب  هفیقس  نایرج  رد  (ص ،) ادخ لوسر  تشذگرد  زا  سپ  زین  (ع ) یلع ماما 

ُهَّللا ُمُکَقَدَص  ْدََقل  َو  تسا : هدومرف  هدومن و  هراشا  دحا  گنج  رد  ناناملسم  تسکش  رد  هقرفت  فالتخا و  شقن  هب  اراکشآ  میرک  نآرق  - 1
هک یماگنه  دومرف  تسار  ار  امـش  هب  دوخ  هدعو  دنوادخ  انامه  : » ینعی ْرمَألا ؛...  ِیف  ُْمتْعَزانَت  َو  ُْمْتلِـشَف  اذِإ  یَّتَح  ِِهنْذِِإب  ْمُهَنوُّسَُحت  ْذِإ  ُهَدـْعَو 

 ...«. دیدومن فالتخا  راک  رد  دیدرک و  یهاتوک  هک  هاگنآ  ات  دیدربیم  نیب  زا  وا  نذا  هب  ار  نانمشد 

تیاور ّتنس  لها  هعیش و  ربتعم  عبانم  رد  هک  تسا  باطخ  نب  رمع  مود  هفیلخ  روهشم  ریبعت  رکبوبا  تعیب  هرابرد  هدزباتش » تعیب   » ریبعت - 2
اّما تفرگ  تروص  یفاک  لّمأت  نودـب  یگدزباتـش و  يور  زا  دوب ، ماگشیپ  نآ  رد  دوخ  هک  رکبوبا  اب  تعیب  رمع ، هاگدـید  زا  تسا . هدـش 

55؛ / 1 رداص ، راد  توریب ، دنـسملا ، لبنح ، نبا  هب : دـینک  هاگن  ّتنـس  لـها  ربتعم  عباـنم  رد  ریبعت  نیا  يارب  درک ! رود  ار  نآ  ّرـش  دـنوادخ 
یبا نبا  فّنـصملا ، و 445 ؛  441 / 5 یملعلا ، سلجملا  یناعنـصلا ، قازرلا  دبع  فّنـصملا ، 26 ؛ / 8 رکفلا ، راد  توریب ، حیحـص ، يراـخب ،

/2 هلاسرلا ، هسسؤم  حیحـص ، نابح ، نبا  272 ؛ / 4 رکفلا ، راد  توریب ، يربکلا ، ننـسلا  یئاسن ، 615 و 570 ؛ / 7 رکفلا ، راد  توریب ، هـبیش ،
.5 / 6 هیملعلا ، بتکلا  راد  توریب ، دئاوزلا ، عمجم  یمثیه ، 148 ؛
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36 ص :
ظفح ترورـض  تیمها و  رب  اًـلمع  هقرفت ، داـجیا  زا  زیهرپ  يرادنتـشیوخ و  بناـج  نـتفرگ  اـب  دـش (1) ، یهتنم  ترـضح  نآ  زا  تفـالخ 

تدحو

ترـضح نآ  هب  باطخ  هک  تسا  (ع ) نانمؤم ریما  ياـفو  اـب  ناراـی  زا  یکی  ناـحوص  نب  ۀعـصعص  ياـبیز  راـتفگ  زا  هتفرگرب  ریبعت  نیا  - 1
ادخ هب  ینعی : اهیلإ ؛» کنم  جوحأ  کیلإ  یهل  کتعفر و  ام  اهتعفر و  کتناز و  ام  ۀفالخلا و  تنیز  دقل  نینمؤملا ، ریمأ  ای  هللاو ، : » دـیوگیم
الاب ار  وت  نآ  يدرب و  الاب  ار  نآ  هک  يدوب  وت  دادن و  تنیز  ار  وت  تفالخ  يداد و  تنیز  ار  تفالخ  هک  يدوب  وت  نانمؤم ! ریما  يا  دـنگوس 

(، (ع نینمؤملا ریمأ  بقانم  نامیلـس ، نب  دمحم  یفوک ، هب : دینک  هاگن  راتفگ  نیا  يارب  تفالخ ! هب  وت  ات  دوب  رتدـنمزاین  وت  هب  تفالخ  دربن و 
.179 / 2 تیب ،: لها  گنهرف  رشن  هسسؤم  مق ، یبوقعی ، خیرات  415 ؛ / 1 ۀیمالسالا ، ۀفاقثلا  ءایحإ  عمجم 
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37 ص :
(1) درشف . ياپ  نیملسم 

نآ رد  مالـسا  ظفح  رد  یّمهم  رایـسب  شقن  دـش ، هارمه  افلخ  هب  يرکف  کمک  اب  یّتح  اهدـعب  هک  ترـضح  نآ  يرادنتـشیوخ  دـیدرتیب 
. دناهدوب میهس  نیملسم  تدحو  ظفح  رد  دوخ  هبون  هب  کی  ره  زین  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ناماما  ریاس  تشاد . ینارحب  طیارش 

یمالـسا هعماج  رد  لاعف  روضح  هب  ار  دوخ  نارای  نآ ، رد  یهلا  نایاوشیپ  نآ  هک  درک  هراشا  یناوارف  ثیداـحا  هب  ناوتیم  هنومن ، ناونع  هب 
رگید بهاذم  ناوریپ  اب  ارادم  و 

دوخ قاقحتسا  مدع  هب  رارقا  ترضح و  نآ  طّسوت  تموکح  تیعورشم  شریذپ  يانعم  هب  زگره  يرادنتـشیوخ  نیا  هک  تسادیپ  هتبلا  - 1
تموکح هیلع  یلمع  مادقا  زا  زیهرپ  نیملـسم و  تدحو  ظفح  هب  هّجوت  نیع  رد  ترـضح  نآ  خـیرات ، شرازگ  هب  انب  تسا . هدوبن  نآ  يارب 
. دومرفیم هدافتسا  هدشباسح  یقطنم و  هنوگ  هب  شیوخ  مّلسم  ّقح  يروآدای  نآ و  زا  يرظن  داقتنا  يارب  یتصرف  ره  زا  عورشمان ،
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38 ص :
(1) دنیامرفیم . توعد 

هک تسا  نآ  قح  اّما  دناهدرک ، هیجوت  هیقت »  » يانبم رب  ار  ثیداحا  نیا  هعیش ، نارظنبحاص  زا  يرایسب  دنچ  ره 

مهدجاسم یف  اّولـص  مهقالخأب ، سانلا  اوقلاخ  دیز  ای  : » دومرف ماحـش  دیز  هب  هک  تسا  هدش  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  هنومن ، ناونع  هب  - 1
ۀیرفعجلا ءالؤه  اولاق : کلذ  متلعف  اذإ  مکنإف  اولعفاف ، نینذؤملا  ۀـمئالا و  اونوکت  نأ  متعطتـسا  نإ  مهزئانج و  اودهـشا  مهاـضرم و  اودوع  و 

بدؤی ام  ءوسأ  ناـک  اـم  رفعجب  هللا  لـعف  ۀـیرفعجلا  ءـالؤه  اولاـق : کـلذ  متکرت  اذإ  هباحـصأ و  بدؤی  اـم  نسحأ  ناـک  اـم  ارفعج  هللا  محر 
رد دینک . ترـشاعم  اهنآ  قالخا  هظحالم  اب  ّتنـس ) لها  مدرم /( اب  دیز ! يا  : » ینعی 383 ؛) / 1 هیقفلا ، هرضحی  نم ال  هیوباب ، نبا  «) هباحـصأ

تاعامج و ناماما  هک  دیناوتیم  رگا  دییامن و  تکرش  ناشاههزانج  عییشت  رد  دینک و  تدایع  ناشنارامیب  زا  دیرازگب و  زامن  ناشاهدجسم 
ادخ دنتسه ، يرفعج  نایعیش ) ) اهنیا دنیوگیم : اهنآ  دینکب  ار  اهراک  نیا  هاگره  امش  اریز  دینکب ، ار  راک  نیا  ًامتح  دیـشاب  اهنآ  نانذؤم 

اب ادخ  دنتسه ، يرفعج  اهنیا  دنیوگیم : دینکن  ار  اهراک  نیا  رگا  یلو  تسا ! هدومن  تیبرت  ار  شناوریپ  بوخ  هچ  دنک ، تمحر  ار  رفعج 
! تسا هدروآ  راب  ار  شناوریپ  دب  هچ  دنک ، هچ  رفعج 
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39 ص :
. تسیرگن زین  نیملسم  تدحو  هب  مامتها  یمالسا و  بهاذم  بیرقت  هیواز  زا  ثیداحا  نیا  هب  ناوتیم 

اور ار  رگید  راکفا  اب  هنامـصخ  ریغ  لماعت  دـنباتیمنرب و  ار  یمالـسا  بهاذـم  يوگوتفگ  هک  یناسک  تفگ  ناوتیم  قیاـقح  نیا  هب  رظن 
. دناهناگیب مالسا  حور  زا  یّلک  هب  دنرامشیمن 

بولغم زا  هک  تسا  یعیبط  اذل  دنافقاو ، دوخ  یبهذم  ياههاگدید  ینابم و  فعـض  قطنم و  یتسـس  هب  نارگید  زا  شیب  دوخ  نانیا  دـیاش 
. دسریمن رظن  هب  هزات  نادنچ  یساسایب  رادنپ  نینچ  دش  روآدای  دیاب  هتبلا  دنشاب . كانمیب  وگوتفگ  ثحب و  هصرع  رد  ندش 

هب ییوگخساپ  هنوگ  ره  زا  یبهذم  ياهتیصخش  اهنایرج و  یخرب  هک  میوشیم  ورهبور  یکیرات  ياههنومن  اب  مالسا  خیرات  رد  هنافّسأتم 
نارگید ياهشسرپ 
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40 ص :
دروخرب یکرد  لباق  ریغ  هنوگ  هب  نآ  اب  دناهتـشادنپ و  یهارمگ  ناشن  تعدب و  ياهنوگ  ار  اهرواب  ییارچ  زا  شـسرپ  یتح  دناهتفر و  هرفط 

! دناهدرک
هفیرـش هیآ  موهفم  هرابرد  ّتنـس  لها  هناگراهچ  بهاذـم  نایاوشیپ  زا  یکی  سنا  نب  کلام  زا  يرگشـسرپ  هک  یماگنه  هنومن ، ناونع  هب 

هدرک قرع  هک  یلاح  رد  توکـس ، یتّدم  زا  سپ  دـنکفایم و  ریز  هب  رـس  یتّدـم  يو  دـنکیم ، شـسرپ  يوَتْـسا (1)  ِشْرَْعلا  یَلَع  ُنمْحَّرلا 
: دیوگیم تسا 

یفلتخم ياههاگدید  هتفر ، رامـش  هب  ینآرق  هباشتم  تایآ  زا  هک  هیآ  نیا  ریـسفت  هرابرد  دز .» هیکت  شرع  رب  هدنـشخب  دـنوادخ  : » 5 هط / - 1
هک ینامـسج ، يدام و  ندز  هیکت  هن  شرع » رب  دنوادخ  ندز  هیکت   » زا روظنم  هک  تسا  یهیدـب  یلو  هدـش ، زاربا  تنـس  لها  نارـسفم  نایم 

120 / 14 نازیملا ، ریسفت  ییابطابط ، هب : دینک  عوجر  هنیمز ، نیا  رد  هعلاطم  يارب  تسا . شرع  رب  یهلا  هطلس  يونعم و  يالیتسا 
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41 ص :
تعدـب لـها  وت  هک  منکیم  ناـمگ  و  تسا ! تعدـب  نآ  هراـبرد  شـسرپ  بجاو و  نادـب  ناـمیا  لوهجم ، ریغ  اوتـسا  لوقعم ، ریغ  تیفیک  »

(1) دنتخادنا ! نوریب  ار  رگشسرپ  ات  داد  روتسد  سپس  یشاب !»
اب یمالـسا  بهاذم  نایاوشیپ  دهدیم  ناشن  هک  دوشیم  هدید  زین  ینـشور  ياههنومن  يزیگنامغ  ياههنومن  نینچ  رانک  رد  هناتخبـشوخ  اّما 

. دناهدرک زیهرپ  رگیدکی  ریقحت  ریفکت و  زا  دناهدومن و  لابقتسا  نوگانوگ  یملع  ياهشسرپ  زا  دناهتـشاد و  وگوتفگ  لماعت و  رگیدکی 
مومع تّما و  همه  يور  هب  ناـشاههناخ  باوبا  هراومه  هک  دـناهدوب  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  ناـیاوشیپ ، نیا  سأر  رد  خـیرات ، یهاوگ  هب 

ملع و نابلاط 

465 / 6 يربکلا ، ۀنودملا  سنا ، نب  کلام  - 1
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42 ص :
لابقتـسا ناـشفلتخم  ياهشـسرپ  هب  ییوگخـساپ  ناـنآ و  اـب  وگوتفگ  زا  دوب و  هدوشگ  نوگاـنوگ  ناـیدا  یّتـح  بهاذـم و  زا  تفرعم 
. دندرکیم قیوشت  فلتخم  بهاذم  اب  یملع  يوگوتفگ  یمالسا و  هعماج  رد  روضح  هب  زین  ار  دوخ  نادرگاش  اسب  دندومنیم و 

زیاج نکمم و  اهنت  هن  هدنزاس ، حیحص و  يوگوتفگ  گنهرف  جیورت  يانعم  هب  یمالسا  بهاذم  بیرقت  هک  دوشیم  نشور  بیترت ، نیدب 
. دشابیم هتسیاش  يرورض و  رایسب  يراک  هک  تسا ،

فیلأت یف  ۀّمهملا  لوصفلا  ناونع  اب  یباتک  ریخا  هدس  رد  بیرقت  تضهن  ناماگشیپ  زا  1377 ق ) (د . نیّدلا فرش  دیس  موحرم  هراب  نیا  رد 
ياپ یمالسا  بهاذم  بیرقت  ناکما  ترورض و  رب  يرتشیب  لیصفت  اب  نآ  رد  هتشاگن و  ۀّمألا 
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43 ص :
(1) تسا . هدرشف 

( هدنبای تاجن  هورگ   ) هیجان هقرف  هلأسم 

« هیجان هقرف   » هلأسم دشاب ، نآ  نافلاخم  يارب  يزیوآتسد  دـناوتیم  هک  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  هنیمز  رد  زیگناربشلاچ  لئاسم  زا  یکی 
باذـع زا  تاجن  هک  تسا  نیا  هتفرگ  رارق  لّمأت  دروم  ّتنـس  لها  هعیـش و  زا  معا  یمالـسا  بهاذـم  همه  نایم  هطبار  نیا  رد  هچنآ  تسا .

؟ تسا یمالسا  قرف  بهاذم و  زا  کی  مادک  ِنآ  زا  حیحص ، لمع  هدیقع و  هرمث  ناونع  هب  يورخا 
بیرقت ندرمش  اوران  ای  نکممان  يارب  ياهناهب  فالتخا و  يارب  يرتسب  زیگناربشلاچ و  ياهلأسم  هب  ار  شسرپ  نیا  هچنآ 

هثعبلا هسسؤمل  یجراخلا  مالعإلا  مسق  هّمألا ، فیلأت  یف  ۀّمهملا  لوصفلا  نیدلا ، فرش  دیسلا  - 1
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44 ص :
اب ثیداـحا  نـیا  رد  تـسا . هدـمآ  قارتـفا » ثیداـحا   » ناوـنع اـب  ّتنـس  لـها  هعیـش و  عباـنم  رد  هـک  هدوـب  یناوارف  ثیداـحا  هدرک ، لیدـبت 

هدـنکارپ هقرف  هس  داتفه و  ای  ود  داتفه و  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  سپ  یمالـسا  تّما  هک  تسا  هدـش  دـیکأت  ریباعت ، ظافلا و  رد  ییاهتوافت 
(1) دنباییمن . تاجن  قرف  ریاس  تسا و  تاجن  لها  هقرف  کی  اهنت  اهنآ  نایم  زا  هک  دنوشیم 

ص همعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  ومه ، ص 584 و 585 ؛ لاصخلا ، هیوباب ، نبا  هب : دینک  هاگن  هعیش ، عبانم  رد  ثیداحا  نیا  هعلاطم  يارب  - 1
نبا ننس  هجام ، نبا  241 ؛ / 2 یمرادلا ، ننس  یمراد ، 102 ؛ 145 و 4 / / 3 دنـسم ، لبنح ، نبا  هب : دـینک  هاگن  ّتنـس ، لها  عبانم  رد  و  662 ؛

ق)  1182 (د . یناعنـص میهاربا  نب  دّـمحم  ص 25 . ۀنـسلا ، باتک  مصاـع ، یبا  نبا  390 ؛ / 2 دواد ، یبا  ننـس  دواد ، وـبا  1322 ؛ / 2 هجام ،
رد دعـس  نب  هللا  دـبع  نب  دعـس  قیقحت  اب  هک  هتخادرپ  ۀـقرف » نیعبـس  فین و  یلإ  ۀـمألا  قارتفا   » ناونع اب  صاخ  یباتک  عوضوم  نیا  هراـبرد 

. تسا هدش  رشتنم  ضایر 
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45 ص :
یناوارف ترهش  نیملسم  نایم  رد  هدوب و  یمالسا  ياههشیدنا  نیرتهنیرید  زا  (ص ) ربمایپ زا  سپ  تّما  یگدنکارپ  قارتفا و  هشیدنا  دنچ  ره 
بهاذـم هدافتـسا  ءوس  نظ و  ءوس  تشادرب ، ءوس  دروم  هراومه  هنافـسأتم  اّما  هدوب ، قباطم  یخیرات  ياـهتیعقاو  اـب  زین  لـمع  رد  هتـشاد و 

. تسا هدوب  نیملسم  ياهفالتخا  دیدشت  يارب  یلماع  هتفرگ و  رارق  رگیدکی  هیلع  نوگانوگ 
همه نایم  زا  دشاب و  حیحـص  هدـش ، تشادرب  قارتفا  ثیداحا  رهاظ  زا  هک  ناس  نیدـب  نهک ، هشیدـنا  نیا  رگا  هک  تسا  یعیبط  لاح ، ره  هب 

عزانت ، » دشاب نارگید  بیصن  يونعم  يانف  بهذم و  کی  ِنآ  زا  اهنت  يونعم  ياقب  یمالسا ، قرف  بهاذم و 
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46 ص :
ُّلُک تسا : هدومرف  ییابیز  هب  نآرق  هک  ناـنچنآ  دـیآیم ! رب  نارگید  یفن  دوخ و  تاـبثا  ددـص  رد  هورگ  ره  دـیامنیم و  يور  اـقب » يارب 

(1) َنوُحِرَف ! ْمِْهیََدل  اِمب  ٍبْزِح 
رگید و ناوارف  ثیداحا  اب  تسا ، رابنایز  بّرخم و  یتشادرب  هکنآ  رب  نوزفا  قارتفا ، ثیداحا  زا  یتشادرب  نینچ  هک  تسا  نآ  تیعقاو  اـّما 

میرک نآرق  رگید و  ثیداحا  رانک  رد  ار  ثیداحا  نیا  دـیاب  هک  تسا  نشور  دـسریم و  رظن  هب  راـگزاسان  میرک  نآرق  تاـیآ  یخرب  یّتح 
. درک یبایزرا 

هبنج  » هکنآ زا  شیب  (ص ،) ربمایپ زا  ثیداحا  نیا  رودص  هدنراگن ، رظن  هب  یمومع ، رادنپ  فالخ  رب  لاح ، ره  هب 

«! تسا شوخلد  دراد  دوخ  دزن  هچنآ  هب  یهورگ  ره  : » 53 نونمؤم / - 1
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47 ص :
! تسا هدوب  تّما  یگدنکارپ  قارتفا و  زا  يریگولج  هزیگنا  اب  هتشاد و  يراذنا » هبنج   » دشاب هتشاد  يرابخإ »

هـس داتفه و  ای  ود  داتفه و  هب  نیـشیپ  ياهتّما  دننام  هکنیا  زا  ار  شیوخ  تّما  ثیداحا ، نیا  رد  (ص ) تمحر ربمایپ  رتحیرـص ، نخـس  هب 
هک دزادنایب  اج  ار  هتکن  نیا  دیامرف و  ظفح  هدحاو  تّما  تروص  هب  ار  نانآ  هک  تسا  هدومرف  شالت  هتـشاد و  رذح  رب  دنوش  هدـنکارپ  هقرف 

. تسا نانآ  تعامج  تدحو و  رد  هراومه  تّما  يراگتسر  تاجن و 
ًاتیهاـم هک  يزیچ  دـیامرفیم ؛ یفرعم  تعاـمج »  » ناـمه ار  هیجاـن  هقرف  تاـیاور ، نیا  لـیذ  رد  ترـضح  نآ  هک  تسا  نآ  هتکن  نـیا  هاوـگ 

(1) دوش ! یّقلت  هقرف  کی  دناوتیمن 

یف اهلک  نیعبـس ، نیتنثا و  یلع  قرتفتـس  یتمأ  نإ  دومرف : هک  تسا  هدرک  تیاور  (ص ) ادـخ لوسر  زا  سنا  نب  کلام  هنومن ، ناونع  هب  - 1
هک دـش  دـنهاوخ  هدـنکارپ  هقرف  ود  داـتفه و  هب  نم  تّما  : » ینعی ص 32 ؛) ۀنـسلا ، باتک  مصاع ، یبا  نبا  ) ۀـعامجلا یه  ةدـحاو و  الإ  راـنلا 

«! تسا تعامج  مه  نآ  هک  یکی  رگم  دوب  دنهاوخ  شتآ  رد  یگمه 
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48 ص :
فالتخا لماع  نانآ ، تشادرب  ءوس  رطاخ  هب  دوخ  هتشادیم ، زاب  ییادجو  فالتخا  زا  ار  نیملـسم  تسیابیم  هچنآ  ییوگ  فصو ، نیا  اب 

، موهفم ود  نیا  نایم  تسا  نشور  هک  یلاح  رد  دـناهتفرگ ، تیرثکا »  » يانعم هب  ار  تعاـمج »  » ًاـمومع ّتنـس ، لـها  تسا ! هدـش  ییادـج  و 
. تسا نیملسم » تدحو   » يانعم هب  نیملسم » تعامج   » دراد و دوجو  يوهام  توافت 

دـقتعم و نادـب  هک  یهورگ  ای  درف  ره  ًاعبط  دراد و  يدـحاو  صّخـشم و  تیهام  عقاو  رد  قح ، لـمع  هدـیقع و  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  هتبلا 
نیا تیعقاو  اّما  تسا ، تاجن  لها  دشاب  لماع 
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49 ص :
زا هتـساخرب  ای  ریـصقت  بّصعت و  داـنع ، زا  هتـساخرب  دـناوتیم  درادـن و  يدـحاو  هاگتـساخ  دـحاو ، ِّقح  هب  لـمع  داـقتعا و  مدـع  هک  تسا 

. دشاب روصق  یناوتان و  يربخیب ،
اّما تسا ، مّنهج  نازوس  شتآ  یهلا و  تخس  باذع  هتسیاش  رّصقم  بّصعتم و  دناعم ، هورگ  ای  درف  هک  تسین  يدیدرت  تسخن  تروص  رد 

، روصق یناوتان و  يربخیب ، رـس  زا  اـهنت  يریـصقت و  اـی  بّصعت  داـنع ، چـیه  یب  هک  یهورگ  اـی  درف  يارب  ناوتیمن  اـیآ  رگید  تروص  رد 
مهیلع ) نیموـصعم تیب  لـها  میرک و  نآرق  هک  تسا  یـشسرپ  نیا  دـش ؟ لـئاق  یفیفخت  انثتـسا و  تسا  هتفاـین  رد  ار  یقح  لـمع  اـی  هدـیقع 

. دناهداد خساپ  نآ  هب  مالسلا )
دوخ یهاتوک  هب  هک  تسا  هدرک  دای  یهورگ  زا  میرک  نآرق 
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50 ص :
(1) دزرمایب . ار  نانآ  دنوادخ  تسا  نکمم  دناهتخیمآرد و  حلاصان  لامعا  اب  ار  حلاص  لامعا  دنراد و  رارقا 

یگنوگچ هب  هتـسب  ناشماجرف  هدـشن و  رداص  یعطق  مکح  اهنآ  هرابرد  ناشیهارمگ ، دوجو  اب  هک  تسا  هدرک  داـی  یهورگ  زا  نینچمه ،
(2) تسا . دنوادخ  دروخرب 

(3) دنراودیما . تشهب  هب  كانمیب و  شتآ  زا  دنراد و  رارق  فارعا »  » رب هک  تسا  هدروآ  نایم  هب  نخس  یناسک  زا  زین  و 

(. 102 ۀبوت / ) ٌمیِحَر ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  ًائِّیَس  َرَخآ  َو  ًاِحلاص  اًلَمَع  اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُِذب  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآ  َو  - 1

(. 106 ۀبوت / ) ٌمیِکَح ٌمِیلَع  ُهَّللا  َو  ْمِْهیَلَع  ُبُوتَی  اَّمِإ  َو  ْمُُهبِّذَُعی  اَّمِإ  ِهَّللا  ِْرمَأل  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآ  َو  - 2

َو َنوُعَمْطَی ، ْمُه  َو  اهُولُخْدَـی  َْمل  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ْنَأ  ِۀَّنَْجلا  َباحْـصَأ  اْوَدانَو  ْمُهامیِِـسب  الُک  َنُوفِْرعَی  ٌلاجِر  ِفارْعَألا  یَلَع  َو  ٌباجِح  امُهَْنَیب  َو  - 3
(. 46 و 47 فارعا / ) َنیِِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال  اُولاق  ِراَّنلا  ِباحْصَأ  َءاْقِلت  ْمُهُراْصبَأ  ْتَفِرُص  اذِإ 
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51 ص :
دنهد رارق  قح  تخانش  ضرعم  رد  ار  دوخ  دنناوتیمن  دناهدش و  هتشاد  هاگن  ناوتان  هک  تسا  هدرک  دای  یناکدوک  نانز و  نادرم و  زا  زین  و 

(1) تسا . هدش  يراودیما  زاربا  زین  هورگ  نیا  شزرمآ  هب  تبسن  دنباییمن ؛ نآ  زا  یهاگآ  يارب  یهار  و 
ریغ دنـسانشیمن  ار  قح  لمع  هدـیقع و  دـنربیم و  رـس  هب  یهارمگ  رد  هک  ار  یناسک  همه  میرک  نآرق  هک  دوشیم  نشور  بیترت ، نیا  هب 

، يربخیب رس  زا  هتبلا  هک  ار  نانآ  زا  یهورگ  تاجن  هدرمشن و  خزود  لها  ششخب و  لباق 

ُهَّللا َناک  َو  ْمُْهنَع  َوُفْعَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَـسَع  َِکئلوُأَف  اًلِیبَس ، َنوُدَتْهَی  َو ال  ًۀَلیِح  َنوُعیِطَتْـسَی  ِنادـْلِْولا ال  َو  ِءاسِّنلا  َو  ِلاجِّرلا  َنِم  َنیِفَعْـضَتْسُْملا  اَّلِإ  - 1
(. 98 و 99 ءاسن / ) ًاروُفَغ اوُفَع 
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52 ص :
. تسا هتسناد  نکمم  دناهدش ، یهارمگ  راچد  روصق  یناوتان و 

ماهلا اب  هداهن و  قرف  یهارمگ  رفک و  نایم  هدرشف و  ياپ  هتکن  نیا  رب  دنریذپیمن ، ییادج  نآرق  زا  زگره  هک  زین  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها 
. دنراد شزرمآ  ناکما  یخرب  هک  دناهدومرف  میسقت  هورگ  دنچ  هب  ار  ناهارمگ  نآرق ، تایآ  زا 

(1) تسا . هدروآ  مدرم ) ياههنوگ  سانلا /(» فانصا   » باب تحت  یفاک  باتک  رد  ینیلک  موحرم  ار  هراب  نیا  رد  نانآ  ثیداحا  زا  ياهنومن 
خزود لها  رفاک و  اباهمیب  ار  یمالـسا  قرف  بهاذـم و  ریاس  دـیابن  یمالـسا ، قرف  بهاذـم و  زا  کی  چـیه  هک  دوشیم  راکـشآ  اجنیا  زا 

همه هکلب  درامشب ،

.381 / 2 یفاک ، ینیلک ، کن : - 1
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53 ص :
تداعـس هب  یبایتسد  هار  رد  ار  رگیدـکی  یمالـسا ، بهاذـم  بیرقت  قیرط  زا  نیملـسم » تعامج   » يایحإ يزاسزاب و  نمـض  دـیاب  اـهنآ 
دناوتیم تعامج  نیا  تسا و  هتسناد  نیملسم » تعامج   » ِنآ زا  ار  تاجن  (ص ) ادخ لوسر  هکارچ  دنناسر . يرای  يورخا  تاجن  يونعم و 

. دیآ دوجو  هب  یمالسا  قرف  بهاذم و  همه  زا  نیملسم » تدحو   » اب
لوبق و لباق  يریسفت  ناونع  هب  ار  نآ  ناوتیم  اّما  دیآ ، رظن  هب  راگزاسان  قارتفا  ثیداحا  رهاظ  اب  تسا  نکمم  هچ  رگا  نیون ، تشادرب  نیا 

. داهن شیپ  رد  فالتخا  هنیمز  نیا  عفر  تهج  رد  یلمع  يراکهار 
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55 ص :

؟ تسیچ بیرقت  ینابم  لوصا و 

هراشا

ناوتیم هنوگنیا  ار  لماوع  نیا  دوشیمن . رّـسیم  اهنآ  نودب  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  هک  تسا  یلماوع  بیرقت  ینابم  لوصا و  زا  روظنم 
: درک رکذ 

فالتخا ترثک و  شریذپ  فلا :

یقطنم و ریغ  ياـهيریگرد  هب  هک  یماداـم  تسا و  راـکنا  لـباق  ریغ  یعیبط و  تیعقاو  کـی  اـهناسنا  ناـیم  رظن  فـالتخا  هک  اـنعم  نیا  هب 
. تسا ناوارف  تاکرب  أشنم  بوخ و  ًاتاذ  هدیماجناین ، یناسنا  نیزاوم  زا  جورخ 

رّوصت ار  یتلاح  ناوتیم  یتخس  هب  مدرم  ياهدادعتسا  نایم  یتاذ  توافت  هب  هّجوت  اب  عقاو  رد 

؟ تسیچ بیرقت  ینابم  www.Ghaemiyeh.comلوصا و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


56 ص :
رّوصت لباق  ًالامتحا  یتلاح  نینچ  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  اهنآ  نایم  يرظن  فالتخا  چیه  دننک و  يوریپ  يدحاو  هاگدید  زا  ناگمه  هک  درک 

. تسین
لقع كرتـشم و  ترطف  اـب  میقتـسم  طاـبترا  رد  هک  تسا  نیداـینب  ياـهرواب  هراـبرد  مدرم  رظن  قاـفتا  تسا  بولطم  رّوصت و  لـباق  هچنآ 

اْهیَلَع (1) و َساَّنلا  َرَطَف  ِیتَّلا  ِهَّللا  َتَرِْطف  دـناهدش : هدـیرفآ  یکرتشم  ترطف  رب  مدرم  همه  میرک  نآرق  هاگن  زا  دریگیم . رارق  ناـنآ  یمومع 
. دریگ رارق  اهناسنا  مومع  مهافت  يانبم  دناوتیم  هک  تسا  یلصا  نیرتيداینب  كرتشم » ترطف   » يا ن

یهلا و لصا  نیا  رب  ینتبم  هاگره  زین  یمالسا  بهاذم  نایم  رظن  فالتخا  هک  تسا  نشور 

«. تسا هداهن  داینب  نآ  رب  ار  مدرم  هک  یهلا  داینب  نآ  : » 30 مور / - 1
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57 ص :
نیملـسم یّقرت  لماکت و  همّدـقم  تّما و  ییایوپ  دـشر و  أشنم  دـناوتیم  هکلب  تسین  رابنایز  اهنت  هن  دـشاب  بیرقت  ینابم  لوصا و  رب  قبطنم 

. دشاب
(ص) ادـخ لوسر  زا  ّتنـس  لها  ییاور  عبانم  رد  هک  تسا ،» تمحر  نم  تّما  فالتخا   » (1) ۀمحر ؛» یتّمأ  فالتخإ   » ثیدح يانعم  دـیاش 

تسد هب  نآ  زا  یتوافتم  تشادرب  ثیدح ، نیا  تّحص  دییأت  نمض  هعیش ، ییاور  عبانم  رد  دنچ  ره   (2) دشاب . نیمه  زین  تسا  هدش  تیاور 
. تسا هدش  هداد 

رگیدکی اب  نانآ  یملع  طابترا  لماعت و  (ص ) ربمایپ تّما  فالتخا  زا  روظنم  یعیش ، تشادرب  رد 

.64 / 1 ءافخلا ، فشک  ینولجع ، 136 ؛ / 10 لامعلا ، زنک  يدنه ، یقتم  - 1

هیاـپیب ار  نآ  یخرب  تسا و  فـالتخا  ّتنـس  لـها  دوـخ  ناـیم  هتـشاد  زاـبرید  زا  هک  یترهـش  دوـجو  اـب  ثیدـح  نیا  تّحـص  رد  هتبلا  - 2
ص 90. تاعوضوملا ، ةرکذت  ینتف ، هب : دینک  هاگن  هنیمز  نیا  رد  دناهتسناد .
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زین دش » دمآ و   » هب يوغل  ثیح  زا  فالتخا »  » هکارچ  (1) تسا ،

، يراصنالا نمؤملا  دبع  نع  ۀـمحر ... : یتمأ  فالتخا  هلوق 7  ینعم  ص 157 ، رابخألا ، یناعم  ومه ، 85 ؛ / 1 عئارـشلا ، للع  هیوباب ، نبا  - 1
ًۀَمْحَر ْمُُهفالِتْخا  َناَک  ْنِإ  ُْتلُقَف  اُوقَدَـص  َلاَقَف  ٌۀَـمْحَر  ِیتَّمُأ  ُفالِتْخا  َلاَق  (ص ) ِهَّللا َلوُسَر  َّنَأ  َنوُوْرَی  ًاـمْوَق  َّنِإ  (ع ) ِهَّللا ِدـْبَع  ِیبَأـِل  ُْتُلق  َلاَـق 

َو ِنیِّدلا  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَـقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  ْوَلَف ال  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َلْوَق  َداَرَأ  اَمَّنِإ  اُوبَهَذ  َو  ُبَهْذـَت  ُْثیَح  َْسَیل  َلاَق  ٌباَذَـع  ْمُهُعاَِمتْجاَف 
اَمَّنِإ ْمُهوُمِّلَُعیَف  ْمِهِمْوَق  َیلِإ  اوُعِجْرَی  َُّمث  اوُمَّلَعَتَیَف  (ص ) ِهَّللا ِلوُسَر  َیلِإ  اوُرِْفنَی  ْنَأ  ْمُهَرَمَأَـف  َنوُرَذْـحَی  ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلِإ  اوـُعَجَر  اذِإ  ْمُهَمْوَـق  اوُرِذـُْنِیل 

. ٌدِحاَو ُنیِّدلا  اَمَّنِإ  ٌدِحاَو  ُنیِّدلا  اَمَّنِإ  ِهَّللا  ِنیِد  ِیف  ًافالِتْخا  ِناَْدُلْبلا ال  َنِم  ْمُهَفالِتْخا  َداَرَأ 
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59 ص :
اّما تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخـس  زور » بش و  دـش  دـمآ و  : » ینعی راهَّنلا (1)  َو  ِْلیَّللا  ِفـالِتْخا  زا  میرک  نآرق  رد  هچناـنچ  دوشیم ؛ قـالطا 

یمالسا بهاذم  بیرقت  زا  ام  فیرعت  اب  هک  درادن ، یتافانم  هجیتن  رد  ّتنـس  لها  تشادرب  اب  اهنت  هن  ابیز ، تشادرب  نیا  هک  تسادیپ  هتفگان 
. تسا قباطم  اًلماک 

زا یعیـش  تشادرب  يانبم  رب  و  دـش ،) هتفگ  هک  یطیارـش  اب  ًاـعبط  ) تّما رظن  فـالتخا  ثیدـح ، زا  یّنـس  تشادرب  ياـنبم  رب  فصو ، نیا  اـب 
. تسا یهلا  تمحر  قادصم  ود  ره  رگیدکی  اب  تّما  یملع  طباور  لماعت و  ثیدح ،

هک تسا  هدیسر  زین  نایعیش  فالتخا  هرابرد  مالسلا ) مهیلع  ) تیبلها زا  یثیدح ، نینچ  ریظن 

9 سنوی / - 1
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(1) دش . دمآ و  لماعت و  هن  تسا  رظن  فالتخا  رد  حیرص  تایاور  زا  هتسد  نیا  دنچ  ره  دوشیم ؛ تشادرب  نآ  زا  ییانعم  نینچ  ًاعبط 
نیداینب ياههاگدـید  دـیاقع و  هزوح  هب  دـبای و  طارفا  هبنج  دـیابن  تّما ، رظن  فـالتخا  هب  نتـشاد  تبثم  شرگن  هک  دـنامن  رود  رظن  زا  هتبلا 

یّمهم هتکن  نیا  دوب و  دـهاوخ  هقرفت  فالتخا و  هزیگنا  دـشاب ، بیرقت  مهافت و  هزیگنا  هکنآ  زا  شیب  تروص ، نآ  رد  اریز  دـنک ، تیارس 
. تسا

وگوتفگ هب  داقتعا  ب :

يوگوتفگ ثحب و  هب  یمالسا  فلتخم  بهاذم  هک  انعم  نیا  هب 

ٍْرمَأ یَلَع  ْمُُکتْعَمَج  َِکلَذ  َناَک  اَذِإ  َلاَق  َو  ٌۀَـمْحَر  ْمَُکل  ِیباَحْـصَأ  ُفـالِتْخا  لاـق : (ع ) نسحلا یبأ  نع  : 395 / 2 عئارـشلا ، للع  هیوباب ، نبا  - 1
. ْمُِکباَقِِرب َذِخُأل  ٍدِحاَو  ٍْرمَأ  یَلَع  ُْمتْعَمَتْجا  َِول  ْمُِکب  َِکلَذ  ُْتلَعَف  اَنَأ  (ع ) َلاَقَف اَِنباَحْصَأ  ِفاَِلتْخا  ِنَع  َِلئُس  َو  ٍدِحاَو 
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رگیدکی دیاقع  ءارآ و  هنافصنم  یبایزرا  ياتسار  رد  هناردارب  ییوگوتفگ  ثحب و  دنشاب ؛ دنمهقالع  دقتعم و  رگیدکی  اب  یقطنم  یملع و 

. لباقتم مارتحا  یمالسا و  بدا  تیاعر  اب  ینید  یملع و  هدئاف  بسک  لابند  هب  و 
. تسا نیملسم  یقیقح  تدحو  يوس  هب  دنلب  یماگ  یمالسا و  بهاذم  همه  دوس  هب  ییوگوتفگ  نینچ  هک  تسا  نشور 

تاکرتشم رب  دیکأت  ج :

. دنرادنپن رایـسب  ار  تافالتخا  كدنا و  ار  تاکرتشم  دننکن و  شومارف  رگیدکی  اب  ار  دوخ  دنویپ  یمالـسا  فلتخم  بهاذم  هک  انعم  نیا  هب 
لباق ریغ  تیعقاو  کی  نیا  اّما  هداد ، رارق  ششوپ  تحت  ار  تاکرتشم  عقاوم  زا  يرایسب  رد  یبهذم  تافالتخا  زا  لصاح  تیساّسح  دنچ  ره 

هدمع هک  تسا  راکنا 
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يوـگتفگ لـماعت و  دریگ و  رارق  دـیکأت  دروـم  هک  دراد  ار  نآ  شزرا  تیعقاو  نیا  تسا و  كرتـشم  یمالـسا  بهاذـم  لوـصا  یناـبم و 

. دزاس نکمم  ار  بهاذم 
رد اتکی  راگدرورپ  تدابع  انامه  نآ  دننکیم و  لابند  ار  يدحاو  فده  يدرکیور  تشادرب و  ره  اب  یمالسا  بهاذم  همه  هتشذگ ، نیا  زا 

. دشاب راذگریثأت  رگیدکی  هب  تبسن  نانآ  شرگن  حالصا  رد  دناوتیم  نیا  و  تسا ، دحاو  تعیرش  هیاس 

یمالسا قالخا  تیاعر  د :

نوچ یلئاضف  هب  نتفای  تنیز  نمض  دنشاب و  ّقلختم  (ص ) تمحر ربمایپ  ینابرهم  تفأر و  میظع و  قلُخ  هب  یمالسا  بهاذم  هک  انعم  نیا  هب 
، مشخ تیبصع ، نوچ  یناسفن  لئاذر  زا  ار  دوخ  ارادم ، بدا و  يراد ، نتشیوخ  ییابیکش ، يورهنایم ،
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مهارف یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  نیملـسم و  لماکت  دـشر و  هنیمز  يونعم  هیکزت  نینچ  هیاـس  رد  دـنزاس . هتـسراو  تجاـجل  مانـشد و  هنیک ،

. دش دهاوخ 
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65 ص :

؟ تسا مادک  بیرقت  عناوم 

هراشا

ندومیپ زا  ار  یمالـسا  بهاذم  یعناوم  هچ  هک  دوشیم  حرطم  شـسرپ  نیا  نآ ، ترورـض  ناکما و  بیرقت و  موهفم  ندـش  نشور  زا  سپ 
: داد دیاب  هنوگ  نیدب  ار  شسرپ  نیا  خساپ  تسا ؟ هدز  نماد  اهنآ  نایم  تافالتخا  رب  هراومه  هتشاد و  زاب  وکین  هار  نیا 

یقالخا عناوم  فلا :

. دشاب بیرقت  عناوم  زا  یکی  نآ  تیاعر  مدع  هک  تسا  یعیبط  تسا ، بیرقت  ینابم  لوصا و  زا  یکی  یمالسا  قالخا  تیاعر  رگا 
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هدید هک  تسا  يزیچ  دـح  زا  شیب  بّصعت  دروآ . رامـش  هب  بیرقت  عناوم  نیرتّرثؤم  نیرتمهم و  زا  دـیاب  ار  عنام  نیا  هک  تسا  نآ  فاصنا 

. دنادرگیم نارگ  ار  قطنم  شوگ  هک  تسا  يزیچ  تجاجل  رّجحت و  ددنبیم و  ورف  ار  فاصنا 
. ددنبیم بیرقت  يور  هب  فرط  ره  زا  ار  هار  دیامنیم و  زورب  فاصنا  قطنم و  ألخ  رد  زین  تنوشخ  مانشد و  هنیک ، مشخ ،

زا دـناهدروآ و  مک  قـالخا  قطنم و  هصرع  رد  هک  تسا  هدوـب  یناـسک  تسد  هچیزاـب  هراوـمه  یمالـسا  ياهتیـصخش  بهاذـم و  ریفکت 
. دنربیم جنر  درومیب  یتنوشخ 

نتفگ زا  دننزیم و  تمهت  یسررب ، ياج  هب  دننکیم و  نیهوت  داقتنا ، ياج  هب  نانیا 
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67 ص :
. دنهدیمن هار  دوخ  هب  یکاب  تسردان  ياهتبسن  نداد  گرزب و  ياهغورد 

هتـسجرب زین  سفن  هیکزت  قالخا و  هصرع  رد  ملع ، رب  نوزفا  کی  ره  هک  دناهتـشاد  رارق  یمالـسا  بهاذـم  نیتسار  ناـملاع  ناـنیا ، ربارب  رد 
. دناهدش هتخانش  يرادنتشیوخ  بدا و  عضاوت ، یگداتفا ، هب  دناهدوب و 

دنهاوخن یلکـشم  رگیدکی  اب  هناتـسود  طابترا  هناردارب و  لماعت  رد  دـنریذپیم  ریثأت  ینالماع  ناملاع  نینچ  زا  هک  ینایّنـس  نایعیـش و  ًاعبت 
راتفر راتفگ و  دومن و  دنهاوخ  زیهرپ  تسین  ناملسم  ناسنا  هدنبیز  هک  رگیدکی  هب  تبسن  هنامصخ  راتفر  دنت و  راتفگ  هنوگ  ره  زا  تشاد و 

لدهداس ماوع  یخرب  تسردان 
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68 ص :
ي

. تشون دنهاوخن  رگیدکی  ياپ  هب  دناهرهبیب  قالخا  رصنع  زا  هک  ار  زروضرغ  دارفا  ا 

تلاهج ب :

دیاقع و زا  يربخیب  هجیتن  رگید  یخرب  ربارب  رد  بهاذم  یخرب  هنامـصخ  ياهيریگعضوم  زا  يرایـسب  هک  تسین  راکنا  لباق  تیعقاو  نیا 
عـضاوم زا  دناهدرکن  وگوتفگ  مه  اب  دـناهدشن و  کیدزن  رگیدـکی  هب  هاگچـیه  هک  اجنآ  زا  نانیا  تسا . رگیدـکی  نیتسار  ياههاگدـید 

. دناهدومن يوریپ  تسردان  ياهتینهذشیپ  لطاب و  ياهنامگ  زا  اهنت  دناهدشن و  علّطم  رگیدکی 
ریظن دنهدیم ، تبسن  هعیش  هب  ّتنس  لها  زا  یهورگ  هک  یتسردان  ياههاگدید  تفگش و  ياهرواب  زا  يرایسب  هنومن ، ناونع  هب 
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. تسا فرص  ناتهب  درادن و  هعیش  بهذم  رد  یساسا  چیه  یحو (1)  رد  لیئربج  تنایخ  نآرق و  فیرحت  هب  داقتعا 

هـسیسد يزروضرغ و  لصاح  تسا  نکمم  هک  هعیـش - ياههاگدـید  دـیاقع و  زا  ساـسایب  تینهذ  موهوم و  ریوصت  نیمه  هنافّـسأتم  اـّما 
رد نشخ  دنت و  ياهيریگعضوم  هب  هتخادنا و  هابتشا  هب  زابرید  زا  ار  یباّهو  یّنس  نایتفم  یخرب  دشاب - هدوب  مالسا  نانمشد 

هار یتساک  نآ  تارابع  ظافلا و  رد  هک  دراد  رواب  دـنادیم و  هدـش  فیرحت  ار  دوجوم  نآرق  هعیـش ، هک  دـننکیم  اعّدا  ًامومع  نایباهو  - 1
رد اّما  دوب ، (ع ) یلع رب  یحو  لوزن  هب  رومأم  (ع ) لیئربج دـنرادنپیم  نایعیـش  هک  دـننکیم  اعّدا  یکحـضم  هنوگ  هب  نینچمه ، تسا ! هتفاـی 

بیجع و ياـهتمهت  نـیا  هراـبرد  تـخیگنارب !! يربماـیپ  هـب  ار  (ص ) دّـمحم (ع ) یلع ياـج  هـب  درک و  تناـیخ  اـی  اـطخ  دوـخ  تیرومأـم 
. تیباهو نامتفگ  دقن  رد  ام  راتفگ  هب  دینک  هاگن  هیاپیب ، ياهتبسن 
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. تسا هتشاداو  هعیش  بهذم  ربارب 

ياهيریگعضوم نینچ  هک  داد  دـهاوخ  ناـشن  یناـسآ  هب  ّتنـس  لـها  هعیـش و  ناـیم  هدـنزاس  حیحـص و  يوگوتفگ  هک  تسین  يدـیدرت 
. تسا هدوب  هعیش  بهذم  هب  تبسن  یخیرات  لهج  کی  زا  هتساخرب  مهافت و  ءوس  کی  اهنت  ياهنالوجع 

هنالهاج بّصعت  ج :

. تسا دوخ  ياههاگدید  دیاقع و  هب  تبـسن  بهاذم  ناوریپ  یخرب  هنالهاج  ياهبّصعت  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  عناوم  نیرتمهم  زا  یکی 
لادتعا ياج  رب  ار  تنوشخ  قیقحت و  ياج  رب  ار  دیلقت  دنکیم و  بلس  ار  هنافـصنم  يرواد  هنافرطیب و  یبایزرا  ناکما  ییاهبّصعت  نینچ 

فاصنا ياج  رب  ار  تجاجل  و 
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. دناشنیم

رد  (1) تسا . هدرمـش  رب  نیملـسم  هن  راّفک و  ياهیگژیو  زا  ار  نآ  هدرک و  دا  ي  ۀـیلهاجلا » ۀـیمحلا   » ناونع اب  ییاهبّصعت  نینچ  زا  نآرق 
تارظن هنالهاج  ياهبّصعت  زا  رانک  رب  هک  ار  نانآ  هتـسناد و  دـنوادخ  هتفاـیهر  ناگدـنب  یگژیو  ار  یـشیدنادازآ  يزرودرخ و  هک  یلاـح 

(2) تسا . هداد  تراشب  دنیامنیم  يوریپ  رتحیحص  رتتسرد و  رظن  زا  دنونشیم و  ار  فلتخم 
بّصعت راذگناینب  نابّصعتم و  ياوشیپ  زین  (ع ) یلع ماما 

َو يْوقَّتلا  َۀَِـملَک  ْمُهَمَْزلَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َو  ِِهلوُـسَر  یلَع  ُهَتَنیِکَـس  ُهَّللا  َلَْزنَأَـف  ِۀَِّیلِهاـْجلا  َۀَّیِمَح  َۀَّیِمَْحلا  ُمِِهبوـُُلق  ِیف  اوُرَفَک  َنیِذَّلا  َلَـعَج  ْذِإ  - 1
(. 26 حتف / ) ًامِیلَع ٍءْیَش  ِّلُِکب  ُهَّللا  َناک  َو  اهَلْهَأ  َو  اِهب  َّقَحَأ  اُوناک 

(. 17 و 18 رمز / ) باْبلَألا اُولوُأ  ْمُه  َِکئلوُأ  َو  ُهَّللا  ُمُهادَه  َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  ُهَنَسْحَأ  َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَْقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیِذَّلا  ِدابِع * ْرِّشَبَف  - 2
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نآ  (2) تسا . یناطیش  ياههسیسد  اهيزادناتسد و  هجیتن  ناناملسم  نایم  رد  بّصعت  هک  هدومرف  دیکأت  (1) و  هتسناد ، ناطیش  ار  هنالهاج 

نورق نیشیپ و  ياهتّما  هک  هدرمشرب  ناطیـش  ماد  ینمـشد و  زاسهنیمز  ار  نآ  هتـشاد و  رذح  رب  یبّصعت  نینچ  زا  ار  دوخ  ناوریپ  ترـضح 
(3) تسا . هتخاس  هتفیرف  ار  هتشذگ 

هدومرف دای  یگتـسبمه  ربارب  رد  رگید  ياج  فاصنا و  ربارب  رد  اج  کی  هتـسناد و  لهج  نایهاپـس  زا  ار  تیبصع  زین  (ع ) قداص رفعج  ماـما 
(4) تسا .

1412 ق مق ، رئاخذلا ، راد  هدبع ، دمحم  قیقحت  ، 138 / 2 ۀغالبلا ، جهن  - 1

141 / 2 نامه ، - 2

142 / 2 نامه ، - 3

، نارهت ۀیمالسإلا ، بتکلا  راد  22 و 23 ، / 1 یفاکلا ، ینیلکلا ، 1370 ش ؛ نارهت ، ۀیمالـسإلا ، بتکلا  راد  ، 197 / 1 نساحملا ، یقربلا ، - 4
1363 ش
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نآ هب  طوبرم  ثیداحا  رکذ  هب  ار  یباب  یفاـک  باـتک  رد  ینیلک  موحرم  هک  هدوب  شهوکن  دروم  ياهزادـنا  اـت  هعیـش  دزن  رد  یبّصعت  نینچ 

(1) تسا . هداد  صاصتخا 

نانمشد هسیسد  د :

یمالسا بهاذم  ناوریپ  یخرب  ياهبّصعت  اهتلاهج و  یقالخا ، ياهفعـض  هداز  یمالـسا  بهاذم  نایم  یخیرات  تافالتخا  زا  یمین  رگا 
ورگ رد  ار  دوخ  عورـشمان  یـسایس و  عفاـنم  هک  ینانمـشد  تسا ؛ هدوب  مالـسا  نانمـشد  هئطوت  لوـصحم  رگید  مین  دـیدرتیب  دـشاب ، هدوـب 

ياهبّصعت اهتلاهج و  یقالخا ، ياهفعض  زا  هدافتسا  ءوس  اب  دناهتفاییم و  یبهذم  ياهيریگرد  نیملسم و  فالتخا 

307 / 2 ۀیبصعلا ، باب  یفاکلا ، کن : - 1
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. دناهداد رارق  یمالسا  بهاذم  بیرقت  هار  رس  رب  یناوارف  عناوم  مدرم 

رد یبهذم  ياهيریگرد  يریگجوا  هقرفت و  ندـش  هنیداهن  رد  يراکنا  لباق  ریغ  شقن  هک  نیملـسم  مالـسا و  نمـشد  نیرتگرزب  دـیدرتیب 
تلادع هرابرد  دوخ  داقتنا  لباق  رواب  هب  رظن  ّتنس  لها  زا  يرایسب  دنچ  ره  تسا . هدوب  هیماینب  هنوعلم  هرجش  هتـشاد ، یمالـسا  خیرات  لوط 

، دنریگیم هدیدان  ار  یخیرات  تیعقاو  نیا  رئاج ، نامکاح  زا  يوریپ  بوجو  هباحص و 
یلخاد و گنج  شتآ  نتخورفارب  اـب  تخاـس ، ّطلـسم  یمالـسا  هعماـج  رب  هک  یموش  دـنزرف  وا و  بزح  هیواـعم و  هک  تسین  يدـیدرت  اـّما 

فیعضت بیرخت و  و  یشکناملسم ، هنتف  نتخاساپرب 
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ياهتسجرب كاپ و  ياهتیصخش  رورت  و  ناشیا ، نارای  دیدهت  عیمطت و  و  (ع ) نسح ماما  و  (ع ) یلع ماما  دننام  نیملـسم  عورـشم  نایاوشیپ 

ّدـض رب  نانآ  کیرحت  حولهداـس و  مدرم  تاـساسحا  رب  ّطلـست  اـب  و  (ع ) نیـسح ماـما  ناـنآ  سأر  رد  و  (ص ) ربماـیپ نادـناخ  هباحـص و  زا 
یسایس و یقالخا و  داسف  شرتسگ  ربانم و  دجاسم و  رد  (ص ) ربمایپ تیب  لها  رب  ییوگمانـشد  نیرفن و  جیورت  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیبلها
هب ملظ  تراغ و  لتق و  نافلاخم و  تینما  بلس  یشکهرهب و  ییوگروز و  ياههیاپ  میکحت  یثوروم و  یهاشداپ  هب  یمالـسا  تفالخ  لیدبت 
، دراد دوجو  یناوارف  یخیرات  دهاوش  دانسا و  مادک  ره  يارب  هک  رگید  كانلوه  تایانج  نایعیش و  هژیو  هب  یمالسا  بهاذم  یخرب  ناوریپ 
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رد یبهذـم  ياهعازن  اهيدنبهتـسد و  شرتسگ  نید و  زا  هنالهاج  ياهتشادرب  روهظ  فارحنا و  شیادـیپ  رد  ار  ریثأت  نیرتفرژ  نیرتشیب و 

. دناهتشاد نیملسم  نایم 
بهاذـم نایم  دوجوم  ياهفاکـش  توافتم ، نادـنچ  هن  ییاهتسایـس  اب  دـنداد و  همادا  راومهان  هار  نیا  هب  زین  سابع  ینب  هیما  ینب  زا  سپ 

ار تّما  دنویپ  رگید  بهاذم  اب  هزرابم  یمالـسا و  بهاذم  یخرب  زا  هیوسکی  یـسایس و  ياهيرادبناج  اب  هژیو  هب  دندوزفا و  ار  یمالـسا 
. دنتسسگ شیپ  زا  شیب 

و یـساّبع ، لّکوتم  زا  شیپ  ات  ثیدـح  لها  بهذـم  ربارب  رد  هلزتعم  بهذـم  زا  هبناج  همه  تیامح  كرابمان ، تسایـس  نیا  هتـسجرب  هنومن 
عضوم رییغت  سپس 
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. دوب لّکوتم  نامز  زا  هلزتعم  اب  هنامحریب  هزرابم  ثیدح و  لها  دوس  هب  یناهگان 

اهتسـسگ ظفح  انامه  نآ  و  درکیم ، لابند  ار  یـصّخشم  فادها  يوریپ و  يدـحاو  تسایـس  زا  يرادبناج  ود  نیا  هدـنراگن ، رظن  ربانب 
. تساهدوب نایسابع  عورشمان  تموکح  ياقب  مدرم و  لاغتشا  يارب  یبهذم  تافالتخاو 

نانیا دناهدنازوس ؛ لد  ثیدح  لها  یبهذم  ياههاگدـید  ینابم و  يارب  هن  دناهتـشاد و  رواب  هلزتعمیبهذـم  ياههاگدـید  ینابمهب و  هن  نانیا 
. دناهتشادیم نمشد  نازیم  کی  هب  ار  هورگ  ود  ره  دناهدرکیم و  لابند  ار  دوخ  یسایس  عفانم 

ياهینوگرگد نایسابع و  هلسلس  نایاپ  زا  سپ 
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دوجوم تیعضو  حالصا  ياتسار  رد  دنتفر و  ناگتـشذگ  هار  هب  تسایـس  تردق و  بابرا  زا  يرایـسب  مه  زاب  تفالخ ، هاگتـسد  رد  نیداینب 
یبهذم ِنینوخ  ًاضعب  ياهعازن  نتخادنا  هار  هب  اب  دناهتفاییم و  تّما  فالتخا  ورگ  رد  ار  دوخ  عفانم  زین  نانیا  ییوگ  دنتشادنرب . یماگ  چیه 

رگید يوس  زا  ینامثع  تلود  وس و  کی  زا  يوفص  تلود  یخیرات  لباقت  هب  ناوتیم  اتـسار  نیا  رد  دناهدرکیم . لابند  ار  یهباشم  فادها 
. درک هراشا 

عون مالـسا و  اب  ًاساسا  هک  برغ  قرـش و  نادنمروز  رب  نوزفا  هک  مینآ  دهاش  نونکا  تسین و  نداتـسیا  ِرـس  ار  یخیرات  دنور  نیا  هنافّـسأتم 
زا یخرب  دنراد ، لکشم  نآ  شرگن 
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ای هتـساوخ  دـننزیم و  نماد  مالـسا  ناـهج  یبهذـم  یموق و  تاـفالتخا  رب  دوخ  تّدـم  زارد  حـلاصم  هب  هجوـتیب  زین  یمالـسا  ياـهتلود 

. دننکیم تکرح  نایوجيرترب  ناربکتسم و  موش  فادها  ياتسار  رد  هتساوخان 
بّـصعت تلاهج ، یقالخا ، لئاذر  زا  بیرقت  عناوم  همه  هک  یموش  هعومجم  ناونع  هب  رـصاعم  یباهو  نایرج  هک  درک  هراشا  دیاب  اجنیا  رد 

. تسا یمالسا  بهاذم  بیرقت  ربارب  رد  یگرتس  ّدس  تسا  هدروآ  درگ  ار  نانمشد  هسیسد  هنالهاج و 
ینابم هک  یناسک  اب  راّفک  هلماعم  نیملسم و  نتسناد  كرشم  اب  تفگ ، میهاوخ  نخس  نآ  هرابرد  يرتشیب  لیصفت  اب  هک  یطارفا  نایرج  نیا 

چیه اًلمع  دنریذپیمن ، ار  یباهو  هشیدنا  بیجع 
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80 ص :
. دراذگیمن یقاب  بهاذم  هدنزاس  حیحص و  لماعت  وگوتفگ و  يارب  یهار 

يزیچ تراغ  لتق و  مکح  قیـسفت و  ریفکت و  زج  ییوگ  هک  دنراد  رارق  یباهو  شیدناجک  نایتفم  مالـسا ، ناهج  نارگهنتف  سأر  رد  زورما 
دنچ زا  ره  زین  نونکا  دناهدولآ و  هانگیب  ناملـسم  رفن  اهدـص  نوخ  هب  نونکات  ار  شیوخ  حولهداس  ناوریپ  دوخ و  ناتـسد  دـناهتخوماین و 

. دنزادنایم هار  هب  هعیش  هژیو  هب  یمالسا  بهاذم  یخرب  هیلع  ون  ییاغوغ  دننکیم و  اپ  رب  هزات  ياهنتف  رانک  هشوگ و  زا  یهاگ 
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81 ص :

یمالسا بهاذم  بیرقت  رد  جح  شقن 

هتـشاد دناوتیم  یمالـسا  بهاذـم  بیرقت  رد  یـشقن  هچ  نیفیرـش  نیمرح  رد  ناملـسم  ناسنا  اهنویلیم  ییآمهدرگ  جـح و  هنالاس  مسارم 
؟ دشاب

ضرع يارب  فلتخم  بهذـم  نیمزرـس و  داژن و  گـنر و  ره  زا  ناملـسم  تّما  هوکـشاب  يوـنعم و  عاـمتجا  ياـنعم  هب  جـح ، هنـالاس  مسارم 
کیّبل كرتشم و  هلبق  درگ  هب  فاوطو  دـحاو  ربمایپ  ّتنـس  هب  لمع  ناسکی و  رهاظ  رادرک و  راتفگ و  اب  اتکی  راگدرورپ  هاگرد  هب  یگدـنب 

بسانم رایسب  يرتسب  هچراپکی ، فوفص  رد  دیحوت  يادن  هب  نتفگ 
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82 ص :
. تسا یمالسا  بهاذم  بیرقت  يارب 

يوس زا  دزادنایم و  شیوخ  كرتشم  هنیشیپ  لیصا و  تیوه  دایهب  ارناناملـسم  وس  کی  زا  هک  يدامن  تسا ؛ نیملـسم  تدحو  دامن  جح ،
هزرل هب  برغ  قرـش و  رد  ار  مالـسا  نانمـشد  خاک  دهدیم و  رارق  نایناهج  دید  ضرعم  رد  ار  نیملـسم  یگتـسبمه  مالـسا و  تردق  رگید 

. دروآیمرد
ياهچیرد دراد  دوخ  رد  ار  نیفیرـش  نیمرح  رد  یمالـسا  ياهنامرآ  هتفیـش  ناملـسم و  ناـسنا  اـهنویلیم  ییآمهدرگ  هک  زین  هرمع  مسارم 

. تسا زاورپ  نیمه  يارب  رگید 
گنهرف جـیورت  یمالـسا و  بهاذـم  بیرقت  يارب  تـصرف  نیرتـهب  ار  نآ  مـیرگنب  ياهـیواز  نـینچ  زا  يوـنعم  مـیظع  مـسارم  نـیا  هـب  رگا 

. تفای میهاوخ  وگوتفگ 
یمالسا نیتسخن  ياهههد  زا  هرمع  جح و  مسارم  هک  تسین  تهجیب 
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83 ص :
. تسا هدوب  ینید  یملع و  هدافتسا  هدافا و  نانآ و  هدنزاس  حیحص و  يوگوتفگ  لفحم  بهاذم و  ناملاع  رادید  دعوم  هراومه 

رد جـح  مسارم  یخیرات  شقن  یـسررب  عوضوم  اب  یـشهوژپ  یحرط  رد  دزـسیم  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یخیرات  دـهاوش  اـعّدا  نیا  يارب 
(1) دریگ . رارق  هّجوت  دروم  یمالسا  بهاذم  مولع و  تفرشیپ 

1383 ش رعشم ، رشن  یمالسا ، بهاذم  ياهنامتفگ  هعومجم  یعلخف ، ك : یمالسا ر . بهاذم  بیرقت  هلأسم  اب  رتشیب  ییانشآ  يارب  - 1
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84 ص :

عبانم تسرهف 

میرکلا نآرقلا  . 1
1412 ق مق ، رئاخذلا ، راد  هدبع ، دمحم  قیقحت  ۀغالبلا ، جهن  . 2

1413 ق یمالسالا ، بتکملا  ۀنسلا ، باتک  مصاع ؛ یبا  نبا  . 3
1409 ق توریب ، رکفلا ، راد  فّنصملا ، ۀبیشیبأ ؛ نبا  . 4

1403 ق نیسردملا ، ۀعامج  يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت  لاصخلا ، یلع ؛ نب  دّمحم  هیوباب ، نبا  . 5
1385 ق فجن ، ۀیردیحلا ، ۀبتکملا  عئارشلا ؛ للع  یلع ؛ نب  دّمحم  هیوباب ، نبا  . 6

رشنلا هسسؤم  ۀمعنلا ، مامت  نیدلا و  لامک  یلع ؛ نب  دّمحم  هیوباب ، نبا  . 7
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85 ص :
1405 ق یمالسإلا ،

1379 ق یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  رابخألا ، یناعم  یلع ؛ نب  دّمحم  هیوباب ، نبا  . 8
. نیسردملا هعامج  يرافغ ، ربکا  یلع  حیحصت  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  یلع ؛ نب  دّمحم  هیوباب ، نبا  . 9

1414 ق ۀلاسرلا ، هسسؤم  نابح ، نبا  حیحص  دّمحم ؛ نابح ، نبا  . 10
. توریب رداص ، راد  دنسملا ، دمحا ؛ لبنح ، نبا  . 11

. توریب رکفلا ، راد  ننسلا ، دیزی ؛ نب  دّمحم  ۀجام ، نبا  . 12
1410 ق توریب ، رکفلا ، راد  دواد ، یبأ  ننس  ثعشا ؛ نب  نامیلس  دواد ، وبأ  . 13

، رکفلا راد  حیحصلا ، لیعامسا ؛ نب  دّمحم  يراخبلا ، . 14
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86 ص :
. توریب

1370 ش نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  نساحملا ، دّمحم ؛ نب  دمحا  یقربلا ، . 15
. قشمد لادتعالا ، هعبطم  یمرادلا ، ننس  نمحرلا ؛ دبع  نب  هللا  دبع  یمرادلا ، . 16

. ۀثعبلا هسسؤمل  یجراخلا  مالعإلا  مسق  ۀّمألا ، فیلأت  یف  ۀّمهملا  لوصفلا  نیسحلا ؛ دبع  نیدلا ، فرش  . 17
. یملعلا سلجملا  فّنصملا ، قازرلا ؛ دبع  یناعنصلا ، . 18

1415 ق ضایر ، همصاعلا ، راد  ۀقرف ، نیعبس  فین و  یلإ  ۀمألا  قارتفا  میهاربا ؛ نب  دّمحم  یناعنص ، . 19
. مق یمالسالا ، رشنلا  هسسؤم  نآرقلا ، ریسفت  یف  نازیملا  نیسح ؛ دّمحم  یئابطابط ، . 20
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87 ص :
1408 ق ۀیملعلا ، بتکلا  راد  ءافخلا ، فشک  دمحم ؛ نب  لیعامسا  ینولجع ، . 21

1383 ش رعشم ، رشن  يِمالسا ، بهاذم  يِاهنامتفگ  هعومجم  یقت ؛ دّمحم  یعلخف ، . 22
. اتیب اجیب ، تاعوضوملا ، ةرکذت  یلع ؛ نب  رهاط  دّمحم  ینتفلا ، . 23
1363 ش نارهت ، هاگشناد  تاراشتنا  حاضیإلا ، ناذاش ؛ نب  لضف  . 24

مق 1410 ق يوفطصملا ، ۀبتکم  بّجعتلا ، یلع ؛ نب  دمحم  یکجارک ، . 25
1363 ش نارهت ، هیمالسإلا ، بتکلا  راد  یفاکلا ، بوقعی ؛ نب  دّمحم  ینیلکلا ، . 26

، مق ۀیمالسالا ، ۀفاقثلا  ءایحإ  عمجم  نینمؤملا 7 ، ریمأ  بقانم  نامیلس ، نب  دمحم  یفوک ، . 27

عبانم www.Ghaemiyeh.comتسرهف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 97زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


88 ص :
1412 ق

. رصم ةداعسلا ، يربکلا ، ۀنودملا  سنا ، نب  کلام  . 28
. توریب ۀلاسرلا ، هسسؤم  لامعلا ، زنک  يدنه ؛ یقتم  . 29

1348 ق توریب ، رکفلا  راد  يربکلا ، ننسلا  بیعش ؛ نب  دمحا  یئاسن ، . 30
. توریب یبرعلا ، بتکلا  راد  ملسم ، حیحص  حرش  نیدلا ؛ ییحم  يوون ، . 31

1408 ق توریب ، هیملعلا ، بتکلا  راد  دئاوزلا ، عمجم  نیدلا ؛ رون  یمثیهلا ، . 32
. مق مالسلا ،) مهیلع  ) تیب لها  گنهرف  رشن  هسسؤم  یبوقعی ، خیرات  بوقعی ؛ یبا  نب  دمحا  یبوقعی ، . 33
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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