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ع)  ) دوواد ترضح  روبز  باتک  رد  حلصم  هب  داقتعا  یسررب 

باتک تاصخشم 

( جع ) رصع دوعوم  یگنهرف  ۀسسؤم  تاقیقحت  دحاو  : هدنسیون
( جع ) رصع دوعوم  یگنهرف  ۀسسؤم  : رشان

همدقم

هوالع دیامرف : یم  میرک  نآرق  تسا . دوجوم  ًانیع  یلعف  روبز  رد  هک  دنک  یم  لقن  روبز  زا  هیآ 105  ءایبنا  هروس  رد  ار  يریبعت  میرک  نارق 
27 رومزم رد  روبز : نتم  زا  ییاه  هشوگ  کنیا  و  دش . دـنهاوخ  نیمز  ثراو  نم  حـلاص  ناگدـنب  هک  میتشون  زین  روبز  رد  تاروت )  ) رکذ رب 

موق هب  دـیامن . مکح  فاصنا  هب  اروت  يارقف  تلادـع و  هب  اروت  موق  هکنآ  ات  امرف  اطع  هداز  کـلم  هب  ار  دوخ  ماـکحا  ادـخ ، يا  تسا  هدـمآ 
. . دومن دنهاوخ  هفوکش  ناقیدص  شیاهزور  رد  دنکشب . . . ار  ملاظ  دیامن و  مکح  اروت  ناریقف  دناسرب . تلادع  اهریوک  تمالس و  اههوک 

ینیکـسم دنک و  یم  دایرف  یتقو  ار  ریفق  هکاریز  درک  دنهاوخ  یگدنب  ار  وا  مما  یمامت  دومن و  دـنهاوخ  شنرک  وا  هب  كولم  یمامت  هکلب  . 
داد . دهاوخ  یصالخ  درادن . هدننک  ترصن  هک 

تشترز نییآ  رد  نامزلارخآ  رد  حلصم  روهظ  هب  داقتعا  یسررب 

هلئـسم بهذم  نیا  رد  تسا . هدوب  مالـسا  روهظزا  لبق  ات  نایناریا  بلاغ  نید  وا  نید  دشاب و  یم  باتک  ياراد  یهلا  ناربمایپ  ءزج  تشترز 
سنایـشوس نامه  دوعوم  دوش . یم  زاغآ  نامزلارخآ  دنک ، روهظ  دوعوم  ایتنایـشوس  یتقو  هدش : فیـصوت  نینچ  هدش و  حرطم  نامزلارخآ .

، تسا هداد  هدعو  کین  نامدرم  هب  ادزماروها  هک  یشخب  تاجن  تسا . هدمآ  اهسنایشوس  عمج  تروص  هب  هاگ  تنایـشوس و  یـسراف  رد  هک 
وگغورد رب  وگتسار  نآرد  دش و  دهاوخ  هتسارآ  زیخاتـسر  زا  شبیپ  یکدنا  هک  یناهج  تسا ، یتسار  ناهج  ینابهگن  ندییاپ و  شا  هفیظو 

هکاریز دـش  دـهاوخ  هدـیمان  سنایـشوس  تهج  نیا  زا  بولغم . غورد  لـطاب و  تسا و  بلاـغ  قـح  نآ  رد  هک  یناـهج  دـش ، دـهاوخ  هریچ 
هدش رکذ  هدنهد  تاجن  ای  هدنناهر  يانعم  هب  اهتاگ  رد  تسا و  دنمدوس  ینعم  هب  سنایشوس  دیـشخب . دهاوخ  دوس  ار  يدام  ناهج  رـسارس .
ناـنآ نیرتـمهم  هک  دـنا  هدوب  نت  هس  اـهدوعوم  تشترز  نید  رد  تسا ، هدـش  هدـیمان  مهترا  توتـسا  ناـمزلارخآ  دوـعوم  اتـسوا  رد  تسا .

تنایـشوس دـنا : هتفگ  هکناـنچ  تسا ، دوـعوم  ناـمه  تنایـشوس  نیا  تسا و  هدـش  هدـناوخرگزوریپ  تنایـشوس  وا  تسا و  ناـشیا  نیرخآ 
نایم رد  يراگزور و  ره  رد  تسا . ناناملـسم . يدـهم  نایوسیع و  طیلقراف  نایئادوب ، مجنپ  يادوب  نامهََرب ، يانـشیرَک  هلزنم  هب  ناشنَیدزَم ،

اهحالطصا و اهریبعت و  هب  تسا . هتفردوعوم  زا  نخـس  هک  یگرزب ، ای  میکح  ای  يربمایپ  ره  نابز  هب  ینیمزرـس و  ره  رد  یتما و  یموق و  ره 
تسا و نامزلارخآ  دوعوم  ماجنارس  اهمان ، اهتراشا و  اهریبعت و  نا  همه  زا  روظنم  تسا و  هدوب  مدرم  موق و  نامه  نایم  رد  فراعتم  ياهمان 

باتکاتسوا باتک  رد : هلمج  زا  تسا . هدمآ  يرایسب  بلاطم  هنیمز  نیا  رد  نایتشترز  ياهباتک  رد  دوعوم . يدهم  تسا ، يدهم  دوعوم  نآ 
تسا و دوجوم  اتسوا  نتم  رد  نامزلارخآ  دوعوم  هب  طوبرم  ياهدیونهمان  تشتارز  باتک  کینید  ناتستاد  باتکهمان  بساماج  باتک  دنز 
اب اهجنر  اهدرد و  عیمج  نامرد  هراچ و  تسا : هدش  ثحب  تنایشوس  روهظ  زا  همه  زا  شیب  درکنیا  متفه  باتک  رد  یتشترز  عبانم  نایم  رد 

بساماج باتکرد  دزادناربار . اهنآ  همهودزاس  دوبان  ار  كاپان  نامدرم  دزاس . نک  هشیر  ار  داسفو  ینید  یبو  ملظو  يرامیبو  جنر  تسوا ،
دنکیم و یناتسداد  ییاورنامرف و  هنوگچ  درک  روهظ  سنایـشوس  یتقو  دسرپ  یم  تقو  هاشداپ  بساتـشگ  تسا : هدمآ  هحفصرد 121  همان 

دهد جاور  ناهج  هب  ار  نید  گرزب ) هدـنهد  تاجن   ) تنایـشوسدیوگیم خـساپ  رد  بساماج  ؟ دراد ینییآ  هچ  دـش و  دـهاوخ  هرادا  هنوگچ 

ع)  ) دوواد ترضح  روبز  باتک  رد  حلصم  هب  داقتعا  www.Ghaemiyeh.comیسررب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 12زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


نایزات نیمز  زا  دیآ  نوریب  يدرم  دیوگ : یم  تشترز  درگاش  باتک  نیمه  رد  زاب  و  دزاس . رادرک  مه  وراتفگمه  رکفمه و  ار  ناهج  مدرم 
باـتک رد  زاـب  و  دـنک . داد  رپ  ار  نیمز  دوب و  شیوخ  دـج  نید  هب  و  قاـس ، گرزب  نت و  گرزب  رـس و  گرزب  يدرم  مشاـه ، نادـنزرف  زا 

ناهج رد  ینید  یب  غورد و  ینکـش و  نامیپ  سنایـشوس  روهظ  زا  شیپ  دـهد : یم  ربخ  تشترز  شداتـسا  لوق  زا  بساماج  همان  بساـماج 
هتخاس نوگرگد  ار  ناهج  عاضوا  زین  اه  نیمه  ددرگ . یم  راکشآ  یگیامورف  داسف و  ملظ و  هتـسج ، يرود  ادخ  زا  مدرم  دبای و  یم  جاور 

هک يزیگنا  تفگـش  تامالع  زا  تسترابع  دوش  یم  روهظ  اب  فداصم  هک  یعیاقو  دنادرگ . یم  دعاسم  هدنهد  تاجن  روهظ  يارب  ار  هنیمز 
مایپ ایند  همه  هب  دوش و  یم  هداتسرف  وا  نامرف  هب  برغ  قرش و  زا  ناگتـشرف  دشابیم و  دزیا  رهـش  ندمآرب  لاد  دیآ و  یم  دیدپ  نامـسآ  رد 

یم دورف  رس  وا  ربارب  رد  اهنیمز  اهنامسآ و  رگزوریپ  نانابهگن  و  دنرامشیم . بذاک  دننک و  یم  راکنا  ار  وا  رورـش  صاخـشا  اما  دتـسرف  یم 
ًابلاغ دـنراد و  شکمـشک  هبراحم و  نادـکاخ  يور  رد  مئاد  نایدزیا  اب  نانمیرهارگـشل  تسا : هدـمآ  هراـب  نیا  رد  دـنز  باـتک  رد  دـنروآ 

نانمیرها رادتقا  مامت  دنزاس و  یم  ضرقنم  ار  نانمیرها  دوش و  یم  نادزیا  فرط  زا  گرزب  يزوریپ  هاگنآ  دشاب . . . . نانمیرها  اب  يزوریپ 
دوخ یلـصا  تداعـس  هب  ناـهیک ، ملاـع  ناـنمیرها ، راـبت  نتخادـنارب  نادزیا و  يزوریپ  زا  دـعب  دـنرادن و  هار  نامـسآ  رد . تسا و  نیمز  رد 

تسشن . دنهاوخ  یتخبکین  تخترب  مدآ  ینب  هدیسر ،

تاروت باتک  دوهی و  نیئآ  رد  نامزلارخآ  حلصم  هب  داقتعا  یسررب 

سدـقم باـتک  تسا . ناـهج  يدـیحوت  گرزب  نید  هسزا  یکی  دوهی  دـشاب . یم  ع )  ) یـسوم ترـضح  لیئارـسا  ینب  اـی  دوهی  نید  ربماـیپ 
نآ رب  دوهی  ياملع  هک  يریـسفت  تسا و  هدش  میـسقت  دـنچ  یتایآ  باب و  دـنچ  هب  رفـس  ره  و  رَفِـس ، مان  هب  نآ  شخبرهو  تاروت  نایدوهی 

. دـشاب یمهَوُهَینید  نیارد  دـنوادخ  صاخ  مسا  دومن . ماـیق  دـالیم  زا  شیپ  لاـس   1200 رد ع )  ) یسوم ترـضح  دراد . ماندوملتدنا  هتـشون 
يربهر و مایق و  نوعرف ، دزن  شرورپ  یکدوک ، دلوت ،  ) وا ناتساد  راب  نیدنچ  دراد و  ینـشور  رایـسب  هرهچ  نآرق  رد  ع )  ) یـسوم ترـضح 
رد هدمآ و  لیئارـسا  ینب  مان  هب  يا  هروس  میرک  نآرقرد  تسا . هدمآ  راب  نآرق 136  رد  ترضح  نآ  مان  تسا . هدش  يروآدای  تالکـشم )
نآ قیبطت  هک  تسا  هدش  دای  یلک  روط  هب  اهتردقربا  هلیسو  هب  نانآ  یبوکرس  لیئارسا و  ینب  ياهیراتفرگ  اهداسف و  زا  اهبیشنوزارف و  زا  نآ 

يرای دـنوادخ  فطل  اب  اهراب  موق  نیا  هک  تسا  نیا  هدـنهد  ناشن  تایآ  نیا  لاح  ره  هب  دـشاب . یم  یخیرات  لکـشم  راـچد  نشور ، دراوم 
، دینک يدب  رگا  دوش : یم  دای  خیرات  رب  مکاح  تنـس  کی  زا  سپـس  میرک  نآرق  رد  دـنا . هدـش  تلذ  راچد  هدومن و  یـشکرس  اما  دـندش ،

نایمور هطلس  هنیمز  شیوخ ، نیب  هقرفت  زا  دعب  دوهی  موق  تسا . اهندمت  اهتما و  دوعص  طوقس و  زمر  نیا  دوش . یم  امـش  بیـصن  دب  شاداپ 
بلاغ موق  ملاظم  دیادش و  عاونا . یبیغ  هدنهد  تاجن  شیادیپ  دیما  هب  ار  هدروخ  تسکش  بولغم و  تلم  نیا  دننک و  یم  مهارف  ار  دوخ  رب 

دوهی و ینید  راثآ  رد  تشاذگ . دهاوخن  راز  وراوخ  نینچ  ار  دوخ  هدیزگرب  موق  دنوادخ  هک  دنتشاد  مزاح  داقتعا  و  دندرک ، یم  لمحت  ار 
هب رگا  درک . میهاوخ  هراشا  اهباتک  نیا  زا  يا  هراپ  هب  هک  تسا  هدـش  هراشا  دوعوم  هب  هراومه ، نانآ  يایبنا  ياهباتک  رگید  تاروت و  رافـسا 

لاوحا خـیرات و  زا  ییاهتمـسق  هب  مرکاربمایپ و  روهظ  هرابرد  يرایـسب ، بلاطم  هب  مینک ، دانتـسا  یکدوک ) یحو   ) دـِلیَه ِتئُوبَنباتک  بلاطم 
ع)  ) يدهملا نسحلا  نب  تجح  ترضح  تیـصخش  هب  یتاراشاو  تعجر  نامزلارخآ و  مئالعزا  يا  هراپو  تثعب  هب  طوبرم  ثداوح  وربمایپ 

دوعوم عبط  هب  دـندرواین ، نامیا  حیـسم  ترـضح  هب  نایدوهی  نوچ  لاح  ره  هب  تفای . میهاوخ  تسد  اروشاع  هعقاو  هرابرد  یتاراشا  یتح  و 
میـسرت اهنآ  رد  دوعوم ، هس  هرهچ  دوش ، لـمأت  تسا  هدـمآ  يدوهی  سدـقمراثآرد  هچنآ  عومجم  رد  رگا  تسا . هدرکن  روهظ : زونه  ناـنآ 

هب هن  موق ، نیا  نوچ  دـبایم و  هژیو  یتـیفیک  تیدوهی ، رد  راـظتنا  باـسح ، نیا  ابیدـهم  ترـضحدمحم  ترـضححیسم  ترـضح  دوـش : یم 
دیاب دنشاب و  نارگن  ساسحرایسب و  راظتنا ، دوعوم و  هلئسم  ربارب  رد  دیاب  دندیورگن ، مادک  چیه  هب  دمحم  ترضح  رب  هن  حیسم و  ترضح 

، نارظتنم رگید  زا  دـیاب  نانآ  دـنرذگن . تلفغ  یگداس و  هب  تسا  هدـمآ  ناشدوخ  تایآ  اهباتک و  رد  هک  تاراـشب  تاراـشا و  همه  نیا  زا 
زا دنرادرب و  تشد  یشک  ناسناو  زواجت  تنایخ و  ملظ و  همه  نیا  زا  دننک و  رکف  روهظ  يارب  یگدامآ  راظتنا و  هب  رتشیب  دنشاب و  رترظتنم 
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نیا تشگ . دنهاوخن  اهر  موس  دوعوم  تسد  زا  نکیل  دـنتفرذپن ، ار  دـمحم ، حیـسم و  دوخ ، دوعوم  ود  نانآ  دنـسرتب . متـس  ملظ و  بقاوع 
ندش هتـشک  یـسیع و  ندمآ  دورف  يدهم و  روهظ  اب  دـنریگ و  یم  ارلاجد  درک  نایدوهی  زا  یتعامج  هک  تسا  هدـمآ  تایاور  رد  هک  تسا 

زا باتک  دـنچ  مان  کنیا  ددرگ . یم  كاـپ  تعاـمج  نآ  دوجو  زا  تیرـشب  نماد  خـیرات و  هنماد  دـنوش و  یم  ماـع  لـتق  زین  ناـنآ  لاـجد ،
ياینفص باتکربمایپ  ي  اکح )  ) یّجح باتکربمایپ  لایناد  باتک  تسا : دوعوم  هرابرد  ینانخـس  اهنآ  رد  هک  قیتعدهع  تیدوهی و  ياهباتک 

یم نخـس  یلباب  تراسا  هرود  زا  یناتـساب و  خـیرات  هتـشذگ و  ماّیا  داـی  رب  تسا  لمتـشم  هکیبن  لاینادهفیحـصربمایپ  يایعـشا  باـتکربمایپ 
رد هک  نانچ  احیـسم  روهظ  نیون و  ناهج  نیا  زا  يامنرود  دیـسر . دهاوخ  نایاپ  هب  رـش ، تفآ و  زا . رپ  يایند  هک  دهد  یم  تراشب  دـیوگ :

ار ناهج  یلاعت  قح  نامزلارخآ ، رد  هک  اـنعم  نیا  ناـیم  زا  تسا  تراـبع  تسا ، روطـسم  وا  رکفمه  ناگدنـسیون  رگید  یبن و  لاـیناد  راـثآ 
. دیسر دهاوخ  نایاپ  هب  روج  ملظ و . زا  رپ  راگزور  نیا  دش و  دنهاوخ  ادج  رارـشا  ناملاظ و  زا  راربا  ناحلاص و  دومرف و  دهاوخ  نوگرگد 

احیـسم هداس  هشیدنا  بیترت  نیدب  دوش . یم  ماجنادواد  بختنم  دنزرف  دننام  یباقلا  اب  حیـسم  يربهر  هب  دوهی  راثآ  رد  يزوریپ  نیا  دنچ  ره 
دواد نادـناخ  زا  دنمهوکـش  گرزب و  یهاشداپ  مایق  راظتنا  هب  تفای و  لوحت  درک ، دـهاوخ  ظفح  هناگیب  ربارب  رد  ار  موق  هک  يرواگنج  زا 

رد نیمزرس  نآ  درک . دهاوخ  اپ  رب  نویهص  هّپت  رب  ار  يا  هتسیاش  تموکح  وا  رد  ادخ  حور  ندش  هدیمد  اب  یهلا و  نامرف  هب  تشگ و  لدبم 
هک میناوخ  یم  یبن  لایناد  باتک  رد  دـش . دـنهاوخ  راپـسهر  اجنآ  هب  یهلا  ياههار  نتخومآ  يارب  اهتلم  دـش و  دـهاوخ  هنومن  ناـهج  همه 

دهاوخ تسا ، مئاق )  ) هداتـسیا وت  موق  نارـسپ  يارب  هک  یمیظع  ریما  لیئاکیم ، نامز  رد  و  دـیامرف : یم  لایناد  ترـضح  هب  باطخ  دـنوادخ 
هک وت  موق  زا  کیره  نامز  نآ  رد  هدوبن و  زورما  ات  تسا  هدمآ  دوجو  هب  یتما  هک  ینیَح  زا  هک  دش  دـهاوخ  یگنن  نامز  نانچ  تساخرب و 

ار يرایسب  هکنانآ  دش . دنهاوخ  رادیب  دنا  هدیباوخ  نیمز  كاخ  رد  هک  نانآ  زا  يرایسب  دش و  دهاوخ  راگتسر  دوش  تفای  بوتکم  رتفد  رد 
نامز نآ  ات  ار  باتک  راد و  یفخم  ار  مالک  ! لایناد يا  وت  اما  دابالادبا . ات  دوب  دـنهاوخ  ناگراتـس  دـننام  دـنیامن  یم  يربهر  تلادـع  هار  هب 
رسپ تسا : هدمآ  زین  یبن  لایناد  باتک   7 باب رد  دنشک . راظتنا  هکنانآ  لاح  هب  اشوخ  دومن . . . دنهاوخ  ّددرت  تعرس  هب  يرایسب . نک . رهُم 
باتک زا  دنیامن . تمدـخ  ار  وا  همه  اهتما و  اهموق و  عیمج  ات  دـش  هداد  وا  هب  توکلم  لالج و  تنطلـس و  دـمآ و  نامـسآ  ياهربا  اب  ناسنا 

وا دش . دنهاوخ  ناور  نآ  يوس  هب  اهتما  نایم  يرواد  دـش . . . دـهاوخ  عقاو  رخآ  مایا  رد  و  هدـش : لقن  ياهدنب 4-2  مود  باب  یبن  يایعشا 
دنهاوخن ار  گنج  رگیدراب  دیـشک و  دهاوخن  ریـشمش  یتما  رب  یتما  دومن . دهاوخ  هیبنت  ار  يرایـسب  ياهموق  دومن . دهاوخ  يرواد  ار  اهتما 

زین يرگید  دراوم  دش . دهاوخ  رپ  نوادخ  تفرعم  زا  ناهج  هک  اریز : درک ، دنهاوخن  يداسف  ررض و  نم ، سدقم  هوک  یمامت  رد  تخومآ .
هب درک  دهاوخ  يرواد  تلادع  هب  ار  نانیکـسم  هکلب  زا : دـنترابع  هک  تسا  هدـمآنارگید  هاگدـید  زا  يدـهمباتک  رد  یبن  يایعـشا  باتک  زا 

باب - یبن يایعـشا  . ) تناما شنایم  دنبرمک  دوب و  دهاوخ  تلادع  شرمک  دنبرمک  دومن . . . دهاوخ  مکح  یتسار  هب  نیمز  نامولظم  تهج 
دهاوخ یعفا  هناخ  رب  ار  دوخ  تسد  هدـش  هتـشادزاب  ریـش  زا  لفط  درک و  دـهاوخ  يزاب  راـم  خاروس  رب  هراوخریـش  لـفط  4و6 ) ياهدنب  11

، تلادع هجیتن  یتمالس و  تلادع ، لمع  دیدرگ و  دهاوخ  میقم  ناتسوب  رد  تلادع  دشدهاوخ و  نکاس  نابایب  رد  فاصنا  هاگنآ  تشاذگ .
- یبن يایعشا  . ) دش دنهاوخ  نکاس  یمارآ  ياهلزنم  رد  نئمطم و  نکاس  رد  یتمالس و  نکـسم  رد  نم  موق  ات  دوبدهاوخ  نانیمطا  یمارآ و 

ییاورنامرف هن  دش و  دهاوخن  رود  دوهی  تنطلسو  تردق  ياصع  هک : هدمآ  تاروت  هرامش 10 و42  شیادیپ  رَفِسرد  ياهدنب 8و9 )  11 باب
رد و  دروآ ) یم  یتمالس  حلص و  تسا و  قح  ياراد  هک  یسک  ولیش ، . ) دوب دهاوخ  اهتما  تعاطا  ار  وا  دیایب و  ولیش )  ) ات يد  ياهاپ  نایمزا 

اهتما هکلب  دومن ، دهاوخن  گنرد  دمآ و  دهاوخ  هتبلا  هک  اریز  شاب  رظتنم  شیارب  دیامن  ریخأت  هچ  رگا  هک : تسا  هدـمآ  یبن  قوقیح  باتک 
هدمآ ات 9  ياه 6  هیآ  رد  لصف 3  یبن  ياینفـص  باتک  رد  دروآ . یم  مهارف  شیوخ  يارب  ار  اـهموق  یماـمت  دـنک و  یم  عمج  دوخ  دزن  ار 

هزیکاپ بل  اهموق  هب  مینادرگرب  تقونآ  منک . دوباـن  ار  هفلتخم  لَُود  نیطالـس  قح ، نید  کـی  رب  رـشب  فیاوط  ندروآدرگ  روظنم  هب  تسا :
زور کنیا  تسا : هدـش  لقن  یبن  يایرکز  باتک  رد  نینمچه  و  شور . کی  هب  ناشیا  ندرک  تداـبع  يادـخ و  ماـن  هب  همه  ندـناوخ  يارب 

ار رهـش  درک و  مهاوخ  عمج  گنج  يارب  میلـشرواّدض  هب  ار  اهتما  عیمج  دش و  دـهاوخ  میـسقت  تنایم  رد  وت  تمینغ  دـیآ و  یم  دـنوادخ 
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. دوب دهاوخ  هاشداپ  نیمز  یمامت  ربهَوُهَی  دوب . دهاوخ  دنوادخ  فورعم  زور  کی  نآ  دومن و  دنهاوخ  جارات  ار  اه  هناخ  تفرگ و  دـنهاوخ 
هراپ هدرک و  ادیپ  ققحت  یضعب  اهتراشا  نیا  زا  میدرک . نایب  ار  دوب  هدمآ  دوهی  سدقم  راثآ  رد  هک  ارروکذم  ياهتراشبزا  یتمسق  اجنیا  رد 

، گرزب ربمایپ  ود  نیا  ندمآ  تراشب  هکنیا  اب  دـمحم . نابززا  هن  حیـسم و  نابززا  هن  دـنتفریذپن ، ار  قح  اهنآ  یلو  تفای . دـهاوخ  ققحت  يا 
هچ دریذـپب و  شوپقح  دوهی  هچ  لاح ، ره  رد  تفریذـپ . دـنهاوخ  ع )  ) يدـهم ریـشمش  ناـمز  زا  اـما  تسا ، هدـمآ  دوهی  دوخ  ياـهباتک  رد 
زا سپو  تسا  هلطاب  هدش و  خسن  نید  دوهی  نونکا  درک و  خسن  ار  یسوم  نید  وا  دمآ و  یسیع  ترضح  یسوم ، ترـضح  زا  سپ  دریذپن ،

عولط ماگنه  زا  تسا و  هلطاب  تعیرـش  خوسنم و  حیـسم  نید  درک . خـسن  ار  حیـسم  نید  ودرک  روهظ  ص )  ) مرکا ربماـیپ  یـسیع  ترـضح 
مالـسا سدقم  نید  تسا ، يربمایپ  یحورب و  ینتبم  هک  ینید  نیمز  يور  رد  دوجوم  ینامـسآ  نید  اهنت  تمایق ، هنماد  ات  نونکات و  مالـسا ،

رگید ناربماـیپ و  زا  هک  ییاـهتراشاو  اـهتراشب  تسا و  يدـهم  نونکا  دوعوم ، تسا و  نآرق  هراوـمه  قـلخ  ناـیم  رد  ادـخ  باـتک  و  تسا .
داقتعا یسررب  همه  اهنآ  یعقاو . قادصم  تسواو  تسا ، رظان  وا  روهظ  هب  تسا و  قداص  ع )  ) يدهم قح  رد  تسا ، هدیسر  فلـس  ناگرزب 

هب اپ  میرم  ترضح  شیوخ  هرکاب  ردام  زا  ردپ ، نودب  اسآ  هزجعم  يدلوت  اب  ع )  ) یسیع ترضح  تیحیسم  نییآ  رد  نامزلارخآ  حلـصم  هب 
ناهج هدنز  نایدا  ریاس  لثم  تیحیسم  هکنا  اب  تفای . شرورپ  هیرصان  رهش  زا  لیلج  هقطنم  رد  تسامحللا و  تیب  دلوت  لحم  دراذگ . ناهج 

هرب اـب  گرگ  درک . . . دـهاوخ  يرواد  تلادـع  هب  ار  نانیکـسم  تسا : هدـمآ  باـتک  نیمه  رد  زاـب  تهج  زا  اـما  تـفرگ ، تأـشن  ایـسآ  زا 
نیمز برغم  رد  هدـمع ، روط  هب  نید  نیا  ذوفن ، هریاد  یخیرات و  شرتسگ  و  دـیباوخ . . . دـهاوخ  هلاغزب  اـب  گـنلپ  درک ، دـهاوخ  تنوکس 
هتـشگ روهـشم  نآ  ناگدنـسیون  مان  هب  هدش و : يروآ  عمج  رفن  راهچ  طسوت  هک  دشاب  یملیجنا  نایحیـسم ، سدقم  باتک  مان  تفای . عویش 

يرگید لیجنا  هتبلا  انحوی  لیجناسقرم  لیجنااقول  لیجنایتم  لیجنا  زادـنترابع : هک  دـشاب  یم  لیجنا  راهچ  رب  لمتـشم  ینونک ، لـیجنا  تسا .
هب دیامرف ، یم  میرک  نآرق  هکنانچ  حیـسم  ترـضح  دـشاب . یم  سرتسد  رد  رگید  لیجانا  زار  تمک  هک  دراد  دوجو  ابانرب  ناونع  تحتزین 
هب انب  دـندنویپ . یم  يو  هب  هورگ  هورگ  هتفرگ و  رارق  مدرم  هجوت  دروم  یناسآ  هب  يو  مایپ  دزادرپ . یم  غیلبت  هب  شیوخ  نویراوح  یهارمه 
یم يریگ  مشچ  ناوریپ  يدوز  هب  تهج  نیمه  هب  هدومن و  هئارا  مدرم  هب  هتشذگ  ناربمایپ  دننامه  ار  یتازجعم  حیسم  یسیع  نآرق ، حیرصت 
نوچ و  دننک ، یم  فیصوت  كانرطخ  ار  شتامیلعت  هتسیرگن و  یبالقنا  کی  ناونع  هب  وا  هب  دوهی ، هتـشکراک  ناربهر  رگید  ییوس  زا  دبای .

موکحم گرم  هب  ار  وا  دوهی  یلاع  هاگداد  ماجنارـس  هدش و  وا  تخـسرس  نانمـشدزا  دـننیب ، یم  شیوخ  رادـتقا  یفانم  ار  يو  ياه  تیلاعف 
دریذپ یمن  ار  يرما  نینچ  میرک  نآرق  اما  دسر ، یم  تداهش  هبو  هدش  هدیشک  بیلص  هب  حیسم  ترضح  نایحیـسم ، هاگدید  زا  دیامن . یم 

نیا سدقم  ياهباتک  رد  نامزلارخآ  دوعوم  هرابرد  دـنک . یم  دای  نیمز  يور  حیـسم  يارجام  همتاخ  زاهدومن  جورع  ادـخ  دزن  هب  وانایب  ابو 
يدـهم ترـضح  روـهظ  هب  یلک ، ساـیقم  رد  ناـمز  هک  تسا  نیا  یکی . نآ  تلع  تسا و  هدـمآ  يرت  نشور  ورتـشیب  ياـهتراشب  زین  نییآ 

یـصخشم خیرات  يدهم  ترـضح  روهظ  يارب  هتبلا  تسا . هدمآ  دیدپ  راثآ  نیا  رد  هک  تسا  يرتمک  فیرحت  رگید  تلع  هدـش و  رتکیدزن 
اما تسا : هدمآ  لیجنا  رد  دراد ، دوجو  روهظ  نامز  هرابرد  یمالـسا  داقتعا  اب  یقیقد  تهابـش  تهج  نیا  زا  میبای و  یمن  لیجنا  تراشب  رد 

زونه رضاح  رصع  نایحیسم  حیـسم و  نید  رد  راظتنا  نیاردپ  رگم  نامـسآ ، ناگتـشرف  ورـشب  زا  یـسک  دناد  یمن  ار  تعاس  نآ  زور و  نآ 
دیتسه یتیصخش  ای  صخش  رظتنم  نایحیسم  هنمارا و  امـش  ایآ  هدش : لاوس  وا  زا  ناریا  یحیـسم  ناربهر  زا  یکی  اب  هبحاصم  رد  تسا . هدنز 

روهظ دنراد ، داقتعا  يدرف  ندمآ  هب  هک  رگید  نایدا  رثکا  لثم  زین  ام  نید  خـساپ : دروآ ؟ دوجو  هب  يرـشب  عامتجا  رد  یتارییغت  دـیایب و  هک 
هدمآ مه  لیجنا  رد  دنا و  هدرک  مالعا  حیسم  ترضح  دوخ  نوچ  دندقتعم  نیا  هب  مه  نایحیسم  همه  دنراد . داقتعا  یـسیع  ترـضح  ددجم 

هبنـشکی ار  دوخ  دیع  ياه  هبنـشکی  زا  یکی  ام  ياسیلک  یتح  تشگ . مهاوخ  زاب  مور و  یم  نونکا  نم  هدومرف : یـسیع  ترـضح  هک  تسا 
لیجنا و رد  راب   80 زا شیب  ریبعت  نیا  هک  تساناسنا  رسپریبعت  هب  لیجنا  ياهدیون  رتشیب  نامزلارخآ  دوعوم  دروم  رد  تسا . هدیمان  تشگزاب 

یم نخـس  يا  هدنهد  تاجن  زا  نآرگید  دروم  تسا و 50  قیبطت  لباق  یسیع  ترـضح  اب  نآ  دروم  طقف 30  هک  هدـش  رارکت  نآ  تاقحلم 
: لیجنا نتم  زا  ییاهتمـسق  کنیا  و  داد . دهاوخ  لالج  ار  وا  ودمآ  دهاوخ  وا  اب  زین  یـسیع  درک و : دهاوخ  روهظ  نامزلارخآ  رد  هک  دـیوگ 
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دهاوخ رارق  دوخ  یـسک  رب  هسدقم  هکئالم  عیمج  اب  دمآ  دهاوخ  دوخ  لالج  رد  ناسنا  دـنزرف  نوچ  34و  ات  31 هیآ باب 25 - یتم - لیجنا 
ادـج اهزب  زا  ار  اهـشیم  ینابـش  هکنانچ  دومن ، دـهاوخ  ادـج  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  واو  تشگ  دـنهاوخ  عمج  يو  دزن  لـیابق  یگمه  تفرگ .

يا تفگ : دـهاوخ  تسار  تسد  باحـصا  اب  کلم  هاگنآ  دومن . دـهاوخ  هداتـسیا  دوخ  پچرب  ار  اـهزب  تسار و  رب  ار  اهـشیم  سپ  دـیامن .
دینک . فرصت  دوب  هدش  ایهم  امش  يارب  ملاع  يادتبا  زا  هک  ار  تکلمم  نآ  دییایب و  ادخ  ناگتفای  تکرب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  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)
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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 

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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