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دوعوم دوهی و 

باتک تاصخشم 

دوعوم دوهی و 

دوعوم  دوهی و 
: دسیون یم مهدزای  باب  یبن  ءایعشا  باتک 

هب ار  نانیکـسم  تفرگ ... دهاوخ  رارق  وا  رب  ادخ  حور  تفکـش و  دـهاوخ  شیاه  هشیر زا  يا  هخاش هدمآ  نوریب  [ 1 (] یّـسی  ) ۀنت زا  یلاهن  » 
ِدنبرمک و  دوب ، دهاوخ  تلادع  شرمک  دنبرمک  درک ... دـهاوخ  مکح  یتسار  هب  نیمز  ِنامولظم  تهج  هب  و  درک ، دـهاوخ  يرواد  تلادـع 

ِلفط و  مه ، اب  يراورپ  ریـش و  هلاسوگ و  و  دـیباوخ ، دـهاوخ  هلاغزب  اـب  گـنلپ  و  تشاد ، دـهاوخ  تنوکـس  هرب  اـب  گرگ  تناـما ، شناـیم 
و دروخ ، دهاوخ  هاک  واگ  لثم  ریش  و  دیباوخ ، دنهاوخ  مهاب  اهنآ  ياه  هچب دیرچ و  دهاوخ  سرخ  اب  واگ  و  دنار ، دهاوخ  ار  اهنآ  کچوک 

مامت رد  و  تشاذگ . دهاوخ  یعفا  ۀناخ  رب  ار  دوخ  تسد  هدش  هتشاد  زاب  ریش  زا  لفط  و  درک ، دهاوخ  يزابرام  خاروس  رب  هراوخریـش  لفط 
و دناشوپ ». یم ار  ایرد  هکیئاهبآ  لثم  دوب ، دهاوخ  رپ  دـنوادخ  ِتفرعم  زا  ناهج  هک  اریز  درک ، دـنهاوخن  يداسف  ررـض و  نم  ِسدـقم  هوک 

تـسا مئاق )  ) هداتـسیا وت  موق  نارـسپ  يارب  هک  یمیظع  ریما  نامز  نآ  رد  : » هک تسا  هدـمآ  مهدزاود  باب  یبن  لایناد  باـتک  رد  نینچ : مه 
كاخ رد  هک  ینانآ  زا  يرایسب  دش و  دهاوخ  راگتسر  دوش  تفای  بوتکم  رتفد  رد  هک  وت  موق  زا  کی  ره  نامز  نآ  رد  تساخرب ... دهاوخ 

لثم نامیکح  و  ینادواـج . تراـقح  تلاـجخ و  تهج  هب  ناـنآ  ینادواـج و  تاـیح  تهج  هب  ناـنیا  اـما  دـش ، دـنهاوخ  رادـیب  دـنا  هدیباوخ
اما داب . ال  ادبا ات  دوب  دنهاوخ  ناگراتس  دننام  دنیامن ، یم  يربهر  تلادع  ِهار  هب  ار  يرایـسب  هکینانآ  دیـشخرد و  دنهاوخ  كالفا  یئانـشور 

دهاوـخ هدوزفا  ملع  دوـمن و  دـنهاوخ  دّدرت  تعرـس  هب  يرایـسب  نک ، رهُم  رخآ  ناـمز  اـت  ار  باـتک  راد و  یفخم  ار  مـالک  لاـیناد ، يا  وـت 
موتخم یفخم و  رخآ  ِنامز  ات  مالک  نیا  اریز  ورب ، لایناد  يا  هک  داد  باوج  و  دوب ؟ دـهاوخ  هچ  روما  نیا  ِرخآ  میاـقآ  يا  متفگ  دـیدرگ ...

دشکب »........ راظتنا  هکنآ  لاح  هب  اشوخ  تسا ........ هدش 
هیلع دواد  دنوادخ ، هک  نیا  زا  سپ  تسا ، تاروت ) ) قیتع دهع  بتک  ءزج  هزورما  مالـسلا  هیلع دواد  ریمازم  مالسلا  هیلع دواد  روبز  ای  ریمازم 
یم هدـیرب  يدوزب  فلع  ِلـثم  هک  اریز  رومزم 37 ب ـ  ( 1  ) زاسم شوشم  ار  نتشیوخ  ناریرـش  ببـس  هب  فلا ـ  ریظن : یتارابع  اب  ار  مالـسلا 

دنوادـخ دزن  ه ـ ـ ( ” ” 5  ) نک یئوـکین  اـمن و  لـکوت  دـنوادخ  رب  د ـ  ( ” ” 4  ) دـش دـنهاوخ  هدرمژپ  زبـس  فلع  لـثم  و  ج ـ  ( ” ” 3  ) دنوش
كدنا زا  دعب  ناه  دوب ، دنهاوخ  نیمز  ثراو  دنوادخ  نارظتنم  اّما  و  دش ، دنهاوخ  عطقنم  ناریرـش  ( ” ” » 11  ) شاب وا  رظتنم  وش و  تکاس 

ار ریـشمش  ناریرـش  دیدرگ ، دنهاوخ  ذذلتم  یتمالـس  یناوارف  زا  و  دش ، دـنهاوخ  نیمز  ثراو  نامیلح  اما  و  دوب ..... دـهاوخن  ریرـش  ینامز 
ورف ناشیا  دوخ  لد  هب  ناشیا  ریـشمش  دنزاس ، لوتقم  ار  ناُور  تسار  و  دنزادنیب ، ار  ریقف  نیکـسم و  ات  دـنا  هدیـشک ار  نامک  هدرک و  هنهرب 

دییأت دنوادخ  ار  ناحلاص  اما  و  دش . دهاوخ  هتـسکش  ناریرـش  ياهوزاب  هک  اریز  دـش ، دـنهاوخ  هتـسکش  ناشیا  ياهنامک  تفر و  دـنهاوخ 
نیمز ثراو  دـنب  ای  تکرب  يور  زا  هکیناـنآ  دابالادـبا . اـت  دوب  دـنهاوخ  ناـشیا  ثاریم  و  دـناد ، یم ار  نالماک  ياهزور  دـنوادخ  دـنک ، یم

نآ رد  و  دوب ، دنهاوخ  نیمز  ثراو  ناحلاص  دش ،  دنهاوخ  عطقنم  ریرـش  لسن  دش ، دنهاوخ  عطقنم  دنا  يو نوعلم  هک  ینانآ  اما  و  دندرگ ،
دنوش عطقنم  ناریرش  نوچ  دزارفارب ، نیمز  تثارو  هب  ار  وت  ات  رادهاگن  ار  وا  قیرط  شاب و  دنوادخ  رظتنم  دومن . دنهاوخ  تنوکس  دبا  هب  ات 

دنوادخ زا  ناحلاص  تاجن  و  دش ، دـهاوخ  عطقنم  ناریرـش  تبقاع  و  دـیدرگ ، دـنهاوخ  كاله  ًاعیمج  ناراکاطخ  اما  دـید ، یهاوخ  ار  نآ 
لکوت وا  رب  اریز  دـیناهر ، دـهاوخ  هدرک  صالخ  ناریرـش  زا  ار  ناـشیا  داد ، دـهاوخ  تاـجن  هدرک  تناـعا  ار  ناـشیا  دـنوادخ  و  تسا ......

مکحم و يدنـس  اـت  دـنام  نوصم  فیرحت  زا  خـیرات  لوط  رد  هناتخبـشوخ  تسا  تاروـت  روـمزم 37  زا  صیخلت  هک  تاراـشب  نیا  دـنراد ».
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ددجم دییأت  دروم  ارنآ  گرزب  يادخ  هک  هدیـسر  اجنآ  هب  ات  یبتک  دنـس  نیا  ّتیعطق  ماود و  توق و  دـشاب . رـشب  هدـنیآ  لسن  يارب  دـیواج 
َيِدابِع اـُهثِرَی  َضْرَـالا  َّنَا  ِرْکِّذـلا  ِدـَْعب  ْنِم  ِرُوبَّزلا  یف  اـْنبَتَک  ْدََـقل  َو  دـیامرف : یم هدرک  هراــشا  نآ  هـب  ًامــسر  مــیرک  نآرق  رد  و  هداد ، رارق 

( هدـنیآ رد   ) هک میداد ) یبـتک  دنـس  هتـشون و  اـی  و   ) میدرک تـبث  ار  گرزب  تراـشب  نـیا  دواد  روـبز  باـتک  رد  اـم  ینعی : [ 2 .] َنوُِحلاّصلا
. دوب دهاوخ  نم  راکتسرد  حلاص و  ناگدنب  هژیو  نیمز ) هرک   ) نیمز ۀمه  یئاورنامرف  تموکح و 

یقرواپ
سدقم ص 951 . سوماق  ر ك :  دشاب . یم  يوق  يانعم  هب  و  توعار » هون «  تسا و  دواد  ردپ  مان  [ . 1]

.105 ءایبنا ـ  [ 2]

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)
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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 
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 
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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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