
http://www.ghaemiyeh.com






دانسا ي  هنیآ رد  تیئاهب 

: هدنسیون

يراظتنا دیما 

: یپاچ رشان 

هنامز هیرشن 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

دانسا يهنیآ  رد  6تیئاهب 

باتک 6تاصخشم 

6همدقم

یناخاضر باجح  فشک  زا  7تیامح 

تیئاهب يهقرف  زا  نیدقتنم  7درط 

تیئاهب زا  ادیوه  8تیامح 

هعیش ناملاع  مالسا و  اب  9تیدض 

داسف شرتسگ  هار  زا  کلسم  11غیلبت 

دنکیم اشفا  بالقنا  دیقف  11ربهر 

12یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  12هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 15زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


دانسا يهنیآ  رد  تیئاهب 

باتک تاصخشم 

يراظتنا دیما  فلؤم :
: زا هتفرگرب 

رهم 1386 هرامش 61 /  مشش /  لاس  مود /  پاچ  هنامز /  هلجم 

همدقم

تحت ياهروشک  تمواقم  اب  هلباقم  يارب  يرامعتـسا  ياهتردـق  ياهشور  زا  یکی  هتـسویپ  زکرم ، زا  زیرگ  ياهورین  تیوقت  یناـبیتشپ و 
يهدافتسا دروم  ینید  ماجـسنا  تدحو و  فیعـضت  تهج  رد  یمرها  ناونع  هب  دوجوم ، ياههقرف  تیوقت  ای  یـشارت  هقرف  تسا . هدوب  هطلس 

يهلاقم رد  تسا . هتفرگ  رارق  یسایس -  تمواقم  رارمتسا  يزاسهنیمز و  رد  نید  تیدج  تیمها و  كرد  زا  سپ  هژیو  هب  نارگرامعتـسا - 
هب روشک  نیا  ندوزفا  ناریا و  تلم  اب  يدرواـمه  هک  يرازت ، سور  يروتارپما  تسا . هدـش  یـسررب  عوضوم  نیا  دنتـسم  روط  هب  ور ، شیپ 
هب  ) عیـشت بهذم  هک  دـش  هجوتم  ناریا ، اب  ینالوط  ياهگنج  هرود  ود  یط  رد  تسنادیمن ، تخـس  نادـنچ  ار  شیوخ  يهدرتسگ  ورملق 

يهرطیـس عنام  ناگناگیب ) زواجت  ربارب  رد  یلم » تمواقم   » يهسامح روش و  كرحم  روتوم  و  یعامتجا » ماجـسنا  تدحو و   » طالم يهباثم 
تحت  ) اهگنج نآ  مود  يهرود  زاغآ  رد  هژیو  هب  نایناریا ، يهناریلد  تمواقم  هنوگچ  هک  دـندید  اـهنآ  تسا . موب  زرم و  نیا  رب  رامعتـسا 

هب اهتیریدم و  ءوس  زا  یضعب  رگا  تفرگ و  سپ  يرگید  زا  دعب  یکی  ار  یلاغشا  ياهنیمزرس  عیـشت ،) ییاروشاع  قطنم  اههزومآ و  ریثأت 
نیا یط  رد  دـنز . مقر  ناریا  تلم  یعطق  يزوریپ  دوس  هب  ار  دربن  تشونرـس  تسناوتیم  دوبن ، یتموکح  نارادرـس  ارما و  ياهتنایخ  هژیو 
تلم تمواقم  روش  ناریا ، یضرا  تیمامت  لالقتسا و  زا  عطاق  تیامح  رد  داهج  ماکحا  رودص  اب  یعیش ، تیناحور  تیعجرم و  گنج ، ود 

مه زاب  يرازت ) سور  يوجارجام  رورغم و  راتخم  ریزو   ) فودـیابیرگ يارجام  رد  زین  نآ  زا  سپ  تخیگنارب . وجهطلـس  یبنجا  ربارب  رد  ار 
دق هیـسور  ریفـس  ياهيزات  كرت  ربارب  رد  ینارهت ) دهتجم  حیـسم  ازریم  تختیاپ : ذوفنرپ  ياهقف  زا  یکی  يهراشا  هب   ) نیدـتم مدرم  نیمه 

اهسور عیاقو ، نیا  یپ  رد  دـندناشک . گرم  ماـک  هب  ار  نارهت  رد  يرازت  حـتاف  يروتارپما  یگدـنیامن  تأـیه  ياـضعا  رثکا  دـندرک و  ملع 
هقرف اب  دندیـشوک  اذل  دنکیم و  تیعبت  جع )  ) رـصع ماما  باون  ناونع  هب  هعیـش  تیعجرم  تیناحور و  زا  ناریا  ناملـسم  تلم  هک  دـنتفایرد 

هدـنیآ و هب  دـیما  و  تیودـهم »  » شخب تایح  لصا  هب  داقتعا  ياههشیر  تلم ، يهچراپکی  فوفـص  رد  فـالتخا  داـجیا  نمـض  اهیـشارت ،
، هیـسور بیقر  هک  یناطیـش  یتسایـس  دـنرب ؛ شیپ  ار  ناشموش  دـصاقم  رتناسآ  رتهب و  دـنناوتب  ات  دنناکـشخب  تلم  نیا  رد  ار  یجنم  راظتنا 

تیئاهب يهقرف  لیکـشت  يهفطن  هک  دوب  هنوگ  نیدـب  تشاد . لمع  رظن و  كارتشا  يو  اب  عیـشت ، مالـسا و  اـب  تیدـض  يور  زین  ناتـسلگنا ،
تاجن ناریا  تموکح  مادعا  نادنز و  زا  ناریا  رد  هیسور  ریفس  یمسر  تیامح  تحت  ءاهب ) یلعنیـسح   ) کلـسم نیا  سـسؤم  دش و  دقعنم 

، هیـسور رد  اهکیوشلب  ندـمآ  راک  يور  يرازت و  تموکح  طوقـس  اب  دـش . جراخ  روشک  زا  ترافـس  نیا  نامالغ  ظفحلا  تحت  تفاـی و 
تمدـخ شاداپ  هب  تفرگ و  دوخ  لاب  رپ و  ریز  ار  اـهنآ  اـیناتیرب ، ینعی  ریپ ، رامعتـسا  دـش و  عطق  هلاـض  يهقرف  نیا  زا  روشک  نآ  تیاـمح 

هب ار  دوه  تیان  ناشن  و  ( sir  ) رـس بقل  نیطـسلف ، قارع و  رد  ایناتیرب  يروتارپما  هب  شکیدزن ) نابوسنم  و  ، ) تیئاهب تقو  ربهر  ءاهبلادبع ،
نیرتروتاتکید نیرتنشخ و  هب  یناسر  تمدـخ  هلزاغم و  مود ، یناهج  گنج  زا  سپ  تیئاهب  يهقرف  تالیکـشت  خـیرات  رد  درک . اطعا  يو 

رد الباقتم  دوشیم . هدهاشم  مه  رانک  رد  اجکی و  سوکرام ) دنانیدرف  نیما و  يدـیا  هشونیپ ، يولهپ ، لیئارـسا ، نوچمه   ) ناهج ياهمیژر 
شیوخ روشک  رب  مکاـح  راـکهبت  ياـهمیژر  هب  ار  ناـیئاهب ، داـحآ  نآ ، عبت  هب  تیئاـهب و  تالیکـشت  یگدرپسرـس  یتقو  مدرم ، يوس ، نآ 

هقرف نیا  لمع  راعـش و  نیب  يدایز  ضراعت  هکنآ ، هژیو  هب  دننکیم ؛ درط  یقلت و  رامعتـسا  دادبتـسا و  مجنپ  نوتـس  ار  هورگ  نیا  دـننیبیم ،
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هقرف نیا  نارس  راکشآ  يراکمه  یتسود و  اب  دزانیم ، نادب  تیئاهب  هک  ار  یناسنا » ملاع  تدحو   » راعـش لاثم : ناونع  هب  دننکیم . هظحالم 
نیا يداینبیب  یچوپ و  هب  دننیبیم و  ضقانتم  لیئارسا ) اکیرما و  نوچمه   ) ناهج برغ  قرش و  رد  راک  تیانج  یناسنا و  دض  ياهمیژر  اب 
نایم لماعت  يراکمه و  عون  نیرتهدرتسگ  يولهپ ، رصع  ناریا  رد  هک  تسا  نآ  مهم  يهتکن  دنربیم . یپ  تیئاهب  کلسم  رد  هدنبیرف  راعش 
تلود يهبوصم   ) یتیالو یتلایا و  ياهنمجنا  يهحیـال  يهیـضق  رد  لاـثم ، ناونع  هب  تشاد . دوجو  تیئاـهب  تالیکـشت  اـب  یتوغاـط  میژر 

هب نایئاهب  یمسر  دورو  رب  هار  ات  تفای  رییغت  میرک ، نآرق  هب  اهنمجنا  نیا  ياضعا  دنگوس  هب  طوبرم  يهدام  لاس 1341.ش ) ملع ، هللادسا 
تیب  » ناونع تحت   ) لیئارـسا رد  ناهج  نایئاهب  يزکرم  رداک  لیکـشت  تبـسانم  هب  ناـیئاهب  لاس 1342  رد  یتقو  نینچمه  دوش . زاـب  اـهنآ 
هسلج نآ  رد  دنتـساوخیم  هک  یناریا  یئاهب  رفن  دص  دنچ  يارب  ناریا  تلود  دندرک ، رازگرب  ندنل  رد  یللملانیب  سنارفنک  مظعا )» لدعلا 

دـصرد دنچ  زین  رفن  ره  هب  دـش و  لئاق  يرایـسب  فیفخت  نانآ  يامیپاوه  طیلب  يهنیزه  رد  ناریا ! ناملـسم  تلم  يهسیک  زا  دـننک ، تکرش 
نآ يهناگ  شـش  لوصا  رب  اجیردـت  هک  ینامز  دیفـس ، حالطـصا  هب  بـالقنا  رد  هک  دوبن  هاریب  درک ! تخادرپ  رفـس  يهنیزه  کـمک  رـالد 
ددع  ) هدزون هب  دیفـس  بالقنا  لوصا  دادـعت  هک  درک  ینیبشیپ  ییابطابط  طیحم  داتـسا  نوچ  یعالطا  رپ  نیبزیت و  تیـصخش  دـش ، هدوزفا 
ریزو یعینص ، دبهپس  ییاکیرما ،) ناراشتسم  ییاضق  تینوصم   ) نویسالوتیپاک يهحیال  يهیضق  رد  الباقتم  دیـسر ! دهاوخ  نایئاهب ) سدقم 
يارب انـس  اروش و  سلجم  رد  همه  زا  شیب  دوب و  ییاکیرما  نایماظن  هب  نیگنن  زایتما  نیا  ياطعا  رد  یلـصا  نالماع  زا  تقو ، یئاهب  گـنج 

، ینیمخ ماـما  ناریا ، تلم  یمالـسا  بـالقنا  ربـهر  نیبزیت  مشچ  زا  هنـالیذر ، ياـهوپاکت  اهدـنویپ و  نـیا  درکیم . یگدـنود  نآ  بیوـصت 
ياهنوناک رگید  اکیرما و  لیئارـسا و  كرتشم  ياههئطوت  هدرپ و  تشپ  ياهحرط  ياـشفا  هب  فلتخم  عطاـقم  رد  ناـشیا  دـنامن و  هدیـشوپ 

ات تسا  هدش  جرد  نوگانوگ  عبانم  زا  هلاض  يهقرف  نیا  هب  طوبرم  دانسا  زا  یضعب  ور ، شیپ  تاحفـص  رد  دندرامگ . تمه  ناریا  رد  هطلس 
نالوئـسم طسوت  كاواس ، عبانم  طسوت  یلاسرا  ياهـشرازگ  زا  یهجوت  لباق  شخب  هک  تسا  رکذ  نایاش  دـشاب . قوف  بلاـطم  رب  يدـهاش 

تسا . هتفرگ  رارق  دییأت  دروم  دناهدش ) صخشم  هبنشراهچ و ... هبنشکی و  نوچمه  ینیوانع  اب  هک   ) نامزاس نآ  رتالاب  ياههدر 

یناخاضر باجح  فشک  زا  تیامح 

باستنا یتح  و  یناخاضر ، باجح  فشک  زا  نایئاهب  تیامح  زا  هتشذگ  تسا ، زاریش  نایئاهب  تاسلج  زا  یکی  هب  طوبرم  هک  ریز  دنـس  رد 
هک ناـنچ  اـما  دـنراد ، تقیقح  كرحت  ياـعدا  ناـیئاهب  دروخیم : مشچ  هب  ریز  يهظحـالم  روخ  رد  مهم و  يهتکن  شیوخ ، میلاـعت  هب  نآ 

تدش هب  دنراد  یهاگآ  کلـسم  نیا  تیهام  هب  تبـسن  هک  یناسک  اب  ههجاوم  زا  ار  هقرف  ياضعا  شیوخ ، قطن  رد  یئاهب  غلبم  تسا ، هدمآ 
3  / 31 شرازگ : خیرات  ه   / 9578 شرازگ : هرامش  ربخ  شرازگ  هنامرحم  یلیخ  یتظافح : يدنبهقبط  هرامش 1 : دنس  تسا . هتشاد  رذح  رب 
50  / 3  / 27 لحم : یتاـیلمع  ربهر  هب  ربخ  ندیـسر  خـیرات   50  / 3  / 26 عبنم : هب  ربخ  ندیـسر  خـیرات   50  / 3  / 25 عوقو : خـیرات   50 / 

یناحور هلاحیسم  لزنم  رد  هلاتاحفن  رـشن  نویـسیمک  ناونع  تحت  زاریـش  نایئاهب  زا  رفن  تکرـش 12  اب  ياهسلج  نایئاهب  تیلاعف  عوضوم :
راهظا ینارنخـس و  تیئاهب  نوماریپ  یناحور  هلا  حیـسم  ياقآ  دـمحا ، حول  باتک  زا  یتاحفـص  تاجانم و  تئارق  زا  سپ  دـیدرگ . لیکـشت 
اهامش دوش . رارکت  عوضوم  نیا  دیابن  رگید  تسا . هتفرگ  سامت  یمالسا  تاغیلبت  دارفا  اب  امش  زا  رفن  ود  یکی  هک  تسا  هدش  هدید  تشاد :

تحاران رایـسب  عوضوم  نیا  زا  هاشاضر  صخـش  یلو  دندرک ، تراغ  ار  ام  نیدـلارون  دیـس  نامز  رد  هاش و  اضر  نامز  رد  هک  دـیرادن  دایب 
یناـبیتشپ ناـیئاهب  زا  هشیمه  دوب و  یعقاو  یئاـهب  کـی  وا  نوچ  درب ، نیب  زا  ار  ناناملـسم  زا  ياهدـع  اـملع  مشچ  زا  رود  هناـیفخم و  دوـب و 

هیرظن تسا . دـییأت  دروم  هبنـش  تاراـهظا  هبنـشکی : هیرظن  تسا . هتفرگ  تروص  هلا  ءاـهب  قطنم  نوناـق و  يور  زا  باـجح  فشک  درکیم .
[ . 1 . ] تسا دییأت  دروم  هبنشراهچ  هیرظن  : 7 هیرظن ه /  تسا . دییأت  دروم  هبنشکی  هیرظن  هبنشراهچ :

تیئاهب يهقرف  زا  نیدقتنم  درط 
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هک ارچ  مینیبیم ؛ ار  تقیقح  يرحت  راعـش  ندوب  غورد  تسا ، هدش  رداص  ناریا  نایئاهب  یلم  یناحور  لفحم  یـشنم  يارب  هک  ریز  دنـس  رد 
( لدـعلا تیب   ) لیئارـسا رد  هقرف  تالیکـشت  يوس  زا  دـناهدوب ، هدـش  داقتعایب  تیئاهب  هب  تبـسن  هکنآ  لـیلد  هب  یئاـهب ، رهوش  نز و  کـی 
 / 2  / 2  ) لامجلا 122 رهـش   31 خیرات : هرامـش 2 : دنـس  دـنوشیم . عنم  اهنآ  اب  مالک  مالـس و  ترـشاعم و  هنوگ  ره  زا  ناـیئاهب  و  درط ،» »

سدـقا ضرا  رد  هللارما  يدایا  يهللجم  تأیه  فارگلت  يهمجرت  هناکرا  هللا  دیـش  یناـحور  سدـقم  لـفحم  هرمن 543  لآملادـحتم  ( 1344
ترـشاعم و هنوگ  ره  دیهد  عالطا  نارای  هب  هدـش ،]  ] دورطم رما ، هب  تالمح  تلع  هب  خـسار  تباث  هللادـی  : » لیذ حرـش  هب  ار  هللا  ءاهب  مهیلع 

دنیامرف ررقم  ددرگیم . لاسرا  ادـعب  مه  روبزم  نیدورطم  لماک  تاصخـشم  درادیم ؛ مالعا  رما » يدایا  تسا . عونمم  وا  اب  مـالک  مـالس و 
[ . 2  ] دییأت ءاجر  اب  دنیامرف . مالعا  ناماس  نآ  رد  یهلا  نارای  مومع  هب  اروف  ار  بتارم 

تیئاهب زا  ادیوه  تیامح 

سابع ریما  دناسر ،) انس  اروش و  سلجم  بیوصت  هب  ار  نویسالوتیپاک  يهحیال  هک   ) روصنم یلعنـسح  یبالقنا  مادعا  زا  سپ  لاس 1343  رد 
ياهتسپ نآ  هب  نادـقتعم  تفای و  ناوارف  تردـق  هقرف  نیا  يو ، نارود  رد  دیـسر . ناریا  يریزو  تسخن  هب  یئاهب ) ياهداوناخ  زا   ) ادـیوه

نیا هک  مینادـب  تسین  دـب  اما  دـننکیم ، راکنا  هقرف  نآ  هب  ار  نیریاس  ادـیوه و  باـستنا  هزورما  ناـیئاهب  دـندرک . لاغـشا  ار  روشک  يدـیلک 
دنتخاسیم و حرطم  راختفا  اب  ار  کلسم  نیا  زا  يو  تیامح  ادیوه و  ندوب  یئاهب  شیوخ ، فلتخم  تاسلج  رد  بالقنا  زا  شیپ  تعامج ،

زین اهنآ  قوفام  تاماقم  دییأت  هب  دـناهدرک و  هیهت  نایئاهب  تاسلج  زا  كاواس  نارگـشرازگ  هک  ریز  دنـس  رد 3  دندرکیم ! تاهابم  نادـب 
یناموت رازه  هدزناپ  کمک  یتح  و  نایئاهب ، تاسلج  رد  يو  روضح  ادیوه ، يریزوتسخن  زا  نایئاهب  لدعلا  تیب  تیامح  رب  تسا ، هدیسر 

زاریش نایئاهب  عوضوم :  57  / 8  / 29 خیرات : ه 3   / 2029 هرامـش : ربخ  شرازگ  هرامـش 3 : دنـس  تسا . هدش  دیکأت  تیئاهب  لفحم  هب  يو 
مظعا و لدعلا  تیب  ینابیتشپ  هب  ادـیوه ، سابعریما  ياقآ  هتـشاد  راهظا  هرکاذـم  کی  رد  زاریـش ، سانـشرس  نایئاهب  زا  یکی  نایفوئر ، ياقآ 

یئاهب ذـفنتم  دارفا  دیـسر و  یهجوت  لباق  تفرـشیپ  هب  تیئاهب  يهعماج  درک و  تموکح  ناریا  رب  لاس  هدزیـس  تدـم  هب  اـقیرفا ، يـالابماک 
هب هیلا  راشم  بناج  زا  قوف  بلاطم  ناونع  هبنـش : هیرظن  دنداتـسرف . جراـخ  هب  ار  تکلمم  ياـهلوپ  لاغـشا و  ناریا  رد  ار  یمهم  ياـهتسپ 

بناج زا  قوف  بلاطم  ناونع  هبنـش ، تقادـص  هب  هجوت  فطع  اب  هبنـشکی : هیرظن  تسا . هدوب  نایئاهب  تیلاعف  دوکر  و  [ 3  ] ریخا عیاقو  رطاخ 
:7 هیرظن ه /  تسا . دییأت  دروم  هبنشراهچ  هیرظن  هعمج : هیرظن  تسا . دییأت  دروم  هبنـشکی  هیرظن  هبنـشراهچ : هیرظن  دراد . تحـص  هیلاراشم 
ه هرامش 7561 /   50  / 2  / 2 خیرات : ربخ  شرازگ  هنامرحم  یلیخ  یتظافح : يدـنبهقبط  هرامش 4 : دنس  [ . 4 . ] دوشیم دییأت  هعمج  هیرظن 

نایسوهمب هللا  زیزع  ياقآ  دیدرگ . لیکـشت  یهافر  هللارما  لزنم  رد  دیب  هد  نایئاهب  يهسلج   50  / 2 بش 2 /  دـیب  هد  نایئاهب  تیلاعف  هرابرد :
تیئاهب ندرک  ادـیپ  تیمـسر  لالقتـسا و  تیئاهب و  ندـش  دازآ  دروم  رد  درک و  ینارنخـس  دـیب  هد  زاریـش و  ياـهلفحم  نیب  طـبار  غلبم و 
تکرـش هب  هراشا  سپـس  دومن . ویـسرف  دبهپـس  هب  يزادـناریت  تفن و  دـمآرد  ناملعم و  قوقح  هب  هراشا  سپـس  هدربمان  دومن . نایب  یبلاطم 

. درک تیئاهب  هقرف  هب  تبـسن  اهناتـسرهش  رد  تلود  يراکمه  ناوضر و  دـیع  زور  رد  تیئاهب  لفحم  رد  ریزوتسخن  ياقآ  باـنج  ندرک 
هبنشراهچ رظن  : 7 هیرظن ه /  تسا . دییأت  دروم  هبنـشکی  هیرظن  هبنـشراهچ : هیرظن  ینایرد  تسا . دییأت  دروم  هبنـش  تاراهظا  هبنـشکی : هیرظن 

: عوضوم  50  / 5  / 19 خیرات : 11181 ه  هرامش : ربخ  شرازگ  هنامرحم  یلیخ  یتظافح : يدنبهقبط  هرامش 5 : دنس  [ . 5 . ] تسا دییأت  دروم 
لیکشت یگنهرف  ياقآ  رظن  ریز  دنمشوه و  ياقآ  لزنم  رد  زاریـش  هیحان 2  نایئاهب  زا  رفن  هدزاود  تکرش  اب  ياهسلج  زاریـش  نایئاهب  تیلاعف 
دنمشوه یلع  دمحم  یگنهرف و  نایاقآ  ناقیا ، دمحا و  حول  باتک  زا  یتاحفـص  تئارق  همتاخ و  عورـش و  تاجانم  تئارق  زا  سپ  دیدرگ .
دنناوتیم دنتسه و  زوریپ  یمالسا  ياهروشک  رد  نایئاهب  تشاد : راهظا  یگنهرف  دندرک . تبحص  ناریا  رد  نایئاهب  يداصتقا  عضو  نوماریپ 

نایمیلک نایئاهب و  هب  طوبرم  ناریا  عامتجا  رد  لوپ  جاور  تارادا و  یکناب و  ياههیامرـس  مامت  دنریگب . دنهاوخیم  هک  ار  يزیچ  ره  زایتما 
نایمیلک نایئاهب و  تسد  هب  تکلمم  نیا  داصتقا  خرچ  تسا . نایئاهب  لام  ناهفـصا  زاریـش و  نارهت و  ياهشارخ  نامـسآ  ماـمت  دـشابیم .
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ار ادیوه  دنهاوخیم  دنـشابیم ، یهاشنهاش  رابرد  رد  هک  ناریا  یفخم  نیرومأم  زا  ياهدـع  تسا . هداز  یئاهب  ادـیوه  صخـش  دـخرچیم .
ياقآ تسا . هدومن  کـمک  اـم  لـفحم  هب  ناـموت  رازه  هدزناـپ  غلبم  لاـسما  تسا و  هللارما  نیمداـخ  نیرتهب  زا  یکی  وا  یلو  دـننک ، موکحم 

هللا ءانث  یناـحور ، اـیناد  یناـحور ، داـهرف  دنتـشاد : تکرـش  ریز  ناـگدربمان  هسلج  نیا  رد  دوش . تسار  ناناملـسم  رمک  دـیراذگن  ناـیئاهب 
هیرظن دنمـشوه . یلع  دمحم  یلامک ، هللاتردـق  یگنهرف ، دنمـشوه ، هللا  ءایـض  رـصان و  هللا و  حیـسم  تیادـه و  نایمیرک ، مساق  نایعراز ،
دامتعا ناوتیم  هبنـش  تاراهظا  هب  : 7 هیرظن ه /  تسا . یـصخرم  رد  هبنـشراهچ : هیرظن  ینایرد  تسا . دییأت  دروم  هبنـش  تاراهظا  هبنـشکی :

[ . 6 ( ] 62423  - 50  / 5  / 26  ) ادیوه هدنورپ  رد  دومن .

هعیش ناملاع  مالسا و  اب  تیدض 

هک ریز  دانسا  رد  فصولا ، عم  دننکیم . دیجمت  نید  نیا  زا  دنراد و  داقتعا  عیـشت  مالـسا و  هب  هک  دننکیم  اعدا  راعـش ، رد  هراومه  نایئاهب 
. دوشیم هدهاشم  ناناملسم  مالـسا و  دیدش  رخـسمت  نیهوت و  تسا ، هدش  هیهت  اهنآ  روهـشم  ناغلبم  نابز  زا  نایئاهب و  تاسلج  زا  مه  زاب 

هیهب مناخ  نآ  يهدنسیون  هک  هدش  ارجا  جح  مهم  يهضیرف  مالسا و  تناید  يازهتسا  رد  يرتائت  هرامش 6 ،:) دنس   ) تاسلج نیا  زا  یکی  رد 
ار هدنـشورف  ناوناب  زا  یکی  هدوب ، یـسودرف  هاگـشورف  لماعریدم  هک  یناقیا ، مان  هب  یئاهب  يدرف  هرامش 7 ،)  ) رگید دنـس  رد  تسا . قذاح 
رد دش . دهاوخ  جارخا  هنرگ  درادرب و  ار  يرسور  هک  تسا  هداد  رارق  راشف  تحت  ادیدش  هتشاد  رس  هب  يرسور  ناضمر  كرابم  هام  رد  هک 

ریسفت حرش و  هنوگ  ره  زا  ار  ام  تسایوگ و  رایسب  نآ  ناونع  هک  هدش  تئارق  نایئاهب  تاسلج  زا  یکی  رد  ياهلاقم  هرامش 8 ،)  ) يدعب دنس 
ياوشیپ  ) يدـنفا یقوش  هک  تسین  هدـیاف  زا  یلاخ  هتکن  نیا  رکذ  هعیـش .» راـبتبکن  بقاوع  : » تسا نینچ  هلاـقم ، ناونع  دزاـسیم . زاـینیب 

یشخب رد  هژیو  هب  تسا و  ینس ) هعیش و  زا  معا   ) مالسا ياملع  هب  نعل  نعط و  اپارـس  هک  دراد  داعیملا » موی  رهظ  دق   » مان هب  یحول  نایئاهب )
هدراذـگ مامت  گنـس  عیـشت ، ياهقف  هب  یتمرح  یب  یکاته و  رد  دراد ، یناشیپ  رب  ار  مالـسا » هعیـش  راـبتبکن  بقاوع   » ناونع هب  هک  نآ ، زا 

پاچ همجرت و  نارهت  رد  يرما ، راثآ  رشن  یلم  هنجل  هتشون ، یسیلگنا  نابز  هب  ش ) . 1320  ) م لاس 1491 . رد  یقوش  هک  ار  حول  نیا  تسا .
مود لوا و  رد  ءاهب  باب و  دلوت  تبـسانم  هب  نایئاهب  ینامداش  نشج و  مسارم  زا  یـشرازگ  هرامش 9 ،)  ) دنـس نیرخآ  عوضوم  تسا . هدرک 
هدـش ماجنا  وا  نارای  نادـناخ و  و  ع )  ) یلع نب  نیـسح  نادیهـش  رالاس  يازع  رد  هعیـش  مدرم  يراوگوس  اـب  ناـمز  مه  هک  دـشابیم  مرحم 

 - يرمق تبـسانم  صاخ ، دروم  نیا  رد  یلو  دناهتـسب ، یـسمش  لاس  ساسا  رب  یعون  هب  ار  دوخ  میوقت  نایئاهب ، هک  تسا  نیا  بلاج  تسا .
هب ار  عیـشت  مالـسا و  هب  تبـسن  اهنآ  يهنیک  ینمـشد و  المع  هک  دـناهدرک  رایتخا  شیوخ  یبوکیاـپ  نشج و  يارب  ار  مرحم -  مود  لوا و 

نایئاهب زا  رفن  تکرش 9  اب  ياهسلج  زاریـش  نایئاهب  تیلاعف   49  / 11  / 12 خیرات : ه   / 14272 هرامش : هرامش 6 : دنـس  دراذگیم . شیامن 
ناـیفوئر ياـقآ  رظن  ریز  و  هلا ، تاـحفن  رـشن  نویـسیمک  ناونع  تحت  هناورپ ، يهچوـک  رد  عـقاو  ناـیفوئر ، هلا  عیدـب  ياـقآ  لزنم  رد  زاریش 

هدازيدـهم هللا  تمارک  طسوت  زین  ناقیا  باتک  زا  هحفـص  دـنچ  دومن  تاجانم  تئارق  هب  تردابم  ناـیمیرک  مساـق  ادـتبا  دـیدرگ . لیکـشت 
قذاح هیهب  مناخ  ار  یهاکف  نیا  دـش . ارجا  دنتـسه  جـح  مزاع  هک  یباجح  مالـسا و  تناید  هیلع  هک  يزیمآ  هرخـسم  یهاکف  دـش و  تئارق 

ادعب دـهد . خـساپ  اهنآ  هب  رگید  يهتفه  هک  دـش  هداد  یلوسر  دـمحا  مان  هب  يدـتبم  ناملـسم  کی  هب  لاؤس  دـنچ  نآ  زا  سپ  دوب . هتـشون 
یگدـنز ام  هک  يروشک  نیا  رد  تشاد  راهظا  درک و  تبحـص  ناریا  ناـهج و -  یـسایس  یبهذـم  عضو  دروم  رد  هداز  يدـهم  هلا  تمارک 

یمـسر یبهذـم  مه  دنتـسه و  مرگ  نوـخ  مه  ناریا ، تلم  نوـچ  تسین . [ 7  ] بولـسا يور  زا  چـیه  ناـشیاهراک -  هک  مینیبیم  میئاـمنیم 
نایئاهب دنیوگیم  ناناملـسم  ارچ  دوب . بارخ  رایـسب  ناریا  داصتقا  عضو  میتخادنایمن ، هار  يرازاب  داصتقا  ناریا  رد  نایئاهب  ام  رگا  دنرادن .

رد ناگدننک  تکرش  میتسه . یبهذم  تاغیلبت  لماع  میراد و  یجراخ  ياهروشک  اب  یـصوصخب  يراکمه  ام  هکنیا  يارب  دنـشابیم  سجن 
، وجقح روپاش  دنمـشوه ، رهچونم  هدازيدهم ، هلا  تمارک  نایمیرک ، مساق  نویـسیمک ، یـشنم  نایفوئر : هلا  عیدـب  زا  دـندوب  ترابع  هسلج 

هیرظن هبنـشراهچ : هیرظن  تسا . دییأت  دروم  هبنـش  تاراهظا  هبنـشکی : هیرظن  راگنهرهچ . هلا  حیبذ  عراز ، روصنم  نایفوئر ، هیدان  قذاح ، هیهب 
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ربخ شرازگ  يرس  یتظافح : يدنب  هقبط  هرامش 7 : دنس  [ . 8 . ] تسا دییأت  دروم  هبنـشراهچ  رظن   - 7 هیرظن ه /  تسا . دییأت  دروم  هبنـشکی 
خیرات  45  / 10  / 18 عبنم : هب  ربخ  ندیـسر  خـیرات   45  / 10  / 18 عوقو : خـیرات   54  / 10  / 21 شرازگ : خـیرات   5176 شرازگ : هرامش 

هاگـشورف یئاهب ]  ] لماعریدم یناقیا ، ياقآ  ، 45  / 10 خروم 18 /  حبص   08 تعاس 00 :  / 20  / 10 لحم : تایلمع  ربهر  هب  ربخ  ندیـسر 
رـس زا  ار  دوخ  يرـسور  هک  دهدیم  روتـسد  تسا  هتـشاد  رـس  هب  يرـسور  هک  هدنـشورف  ناوناب  زا  یکی  هب  هاگـشورف  لخاد  رد  یـسودرف ،

اضاقت ماهدومن و  رس  هب  يرسور  تهج  نیدب  متسه و  هزور  هک  دنکیم  راهظا  تسا  فورعم  یمارهب  مناخ  هب  هک  هدنـشورف  يوناب  درادرب .
هک یلاح  رد  ددـشت و  اب  یناقیا  یلو  دـشاب . هتـشاد  رـس  هب  ار  دوخ  يرـسور  ناک  امک  دوش  هداد  هزاجا  يو  لاح  تیاعر  رطاخ  هب  دـنکیم 
هب اروف  اـی  درادرب و  رـس  زا  ار  يرـسور  اـی  هک  دـنکیم  فیلکت  يو  هب  دوـب ، هتفرگ  رخـسمت  داـب  هب  ار  یمارهب  وناـب  نتفرگ  هزور  عوـضوم 

قوف عوضوم  تشادرب . رـس  زا  ار  يرـسور  رابجا  هب  تسیرگیم  تدش  هب  هک  یلاح  رد  یمارهب  وناب  دش . دهاوخ  هداد  همتاخ  يو  تمدـخ 
دوخ تیلاعف  يارب  ياهلیسو  هب  ار  یسودرف  هاگـشورف  یئاهب  ياهدع  هکنیا  زا  امومع  تسا و  هدومن  یبولطمان  رایـسب  ریثأت  ناگدنـشورف  نیب 

اورپیب تارهاظت  لیبق  نیا  شخب 3 : هیرظن  دنرثأتم . دنیامنیم ، ریقحت  ار  یئاهب  ریغ  نادنمراک  تادـقتعم  لوصا و  دـح  نیا  ات  هداد و  رارق 
تسا حلصا  نیاربانب  دنزادرپب  یمومع  راکفا  کیرحت  هب  ات  دوب  دهاوخ  یطارفا  نویناحور  يارب  کسمتم  هناهب و  نیرتهب  نایئاهب ، فرط  زا 

: یتظافح يدنبهقبط  هرامش 8 : دنـس  [ . 9 . ] دریگ رارق  هذخاؤم  دروم  یـسودرف  هاگـشورف  لماع  ریدم  ادـج  عوضوم  دـییأت  تروص  رد  هک 
: عبنم هب  ربخ  ندیسر  خیرات   48  / 4  / 27 عوقو : خیرات   48  / 4  / 30 شرازگ : خیرات  ه   / 10  / 3562 شرازگ : هرامـش  ربخ  شرازگ  يرس 

هعمج زور  تعاس 16:30  ناهفصا  نایئاهب  یغیلبت  روش  هسلج  نایئاهب  عوضوم :  4  / 28 لحم : تایلمع  ربهر  هب  ربخ  ندیسر  خیرات   4  / 27
ناناوج و نیب  زا  ارثکا  نآ  ناگدننک  تکرـش  دیدرگ و  لیکـشت  دابآ  حتف  هچوک  هاگدامآ  نابایخ  رد  عقاو  یناسحا  ياقآ  لزنم  رد   4  / 27

هسلج نیا  هک  تشاد  راهظا  هدومن و  ینارنخس  هقیقد  هد  تدم  هب  هسلج ، مظان  راوتـسا ، رایهب  ياقآ  ادتبا   - 1 دندوب . نایوجشناد  اصوصخم 
ار اهنآ  منکیم  شهاوخ  دناهدیـسر ، یغیلبت  تعیب  يهلحرم  هب  دـنراد و  يدـتبم  دارفا  هک  یناتـسود  زا  دوشیم و  لیکـشت  رابکی  هتفه  ره 

یقارشا گنشوه  ياقآ  هلیسو  هب ] « ] هعیـش رابتبکن  بقاوع   » ناونع تحت  ياهلاقم   - 2 دوش . هداد  تیب  رد  اهنآ  تکرـش  بیترت  ات  یفرعم 
رد ییاریذپ  یمرگرـس و  هقباسم و  یحیرفت و  ياههمانرب   - 4 دومن . تئارق  يریعم  یهر  زا  يراعـشا  راشفا  یقداص  ياقآ   - 3 دش . تئارق 

تبقاوع ناونع  تحت  هک  ياهلاقم  عبنم : هیرظن  تاظحالم : دیدرگ . لوکوم   48  / 5 هعمج 3 /  زور  هب  دعب  يهتفه  يهسلج  دـش . ارجا  نایاپ 
نآ تئارق  هک  هلاقم ، نیا  رد  دوب . مالسا  نویناحور  هعیش و  هب  تبسن  هیانک  نعط و  رـسارس  دش  تئارق  یقارـشا  هلیـسو  هب ]  ] هعیـش رابتبکن 

تیمها و يهسیاقم  اب  ماجنارس  هدومن و  ثحب  زورما  هب  ات  هیوفص  نارود  زا  نویناحور  تردق  نوماریپ  قطان  دیماجنا ، لوط  هب  تعاس  کی 
تیمها و هتفر و  نیب  زا  مالسا  زور  هب  زور  میخو و  رایسب  مالسا  هعیش و  عضو  هک  دیسر  هجیتن  نیا  هب  لاح  هتـشذگ و  رد  نویناحور  رابتعا 

.... هوزج یتح  هدیـسر و  دوخ  تدش  يالعا  دح  هب  هقطنم  نیا  رد  نایئاهب  تاغیلبت  تایلمع : ربهر  هیرظن  دـنهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا 
ربخ ندیسر  خیرات   46  / 1  / 23 عبنم : هب  ربخ  ندیسر  خیرات   46  / 1  / 23 عوقو : خیرات  يرس  یتظافح : يدنب  هقبط  هرامش 9 : دنس  [ . 10]

لفحم رد  یمزراوخ  تاراـهظا  عوـضوم :  46  / 1  / 24 شرازگ : خـیرات   190 شرازگ : هرامـش   46  / 1  / 25 لـحم : تاـیلمع  ربهر  هب 
، هلا ءاهب  باب و  دـلوت  اب  فداصم  مرحم ] مود  لوا و  اب  نراـقم   ] 46  / 1 ياهزور 23 و 24 /   46  / 1  / 20  / 142 وریپ : فطع  بآودنایم 
ود نیا  رد  دـندوب . هتـشاد  اپرب  يداش  نشج و  هدومن ، عمجت  دوخ  لفحم  رد  هدیـشک و  راک  زا  تسد  بآودـنایم  يهقطنم  ياهیئاهب  هیلک 

نوچ تشاد : نایب  نینچ  دوخ  ینارنخس  نمض  یمزراوخ  یلع  دمحم  هلمج  نم  دمآ ، لمع  هب  نیغلبم  فرط  زا  یلصفم  ياهینارنخس  زور 
فیثک ناناملـسم  نیا  هب  ندش  کیدزن  زا  دننک  یعـس  دیاب  یئاهب  دارفا  مومع  اذـل  تسا ، ناناملـسم  يرادازع  عقوم  مرحم  ياهزور  نیا  رد 
هفاضا و  دوش . يزیروربآ  ثعاب  ددرگ و  فالتخا  بجوم  دیآ و  لمع  هب  یتارهاظت  ناناملسم  فرط  زا  تسا  نکمم  اریز  دننک ؛ يراددوخ 

تاماقم هیلک  لباقم  رد  هلا  ءاـهب  باـب و  روهظ  يادـتبا  زا  هشیمه  میرادـن و  تشحو  سرت و  سک  چـیه  زا  ناـیئاهب  اـم  تسا  تسرد  درک :
دوخ زا  تقو  همه  دروخ و  میهاوخن  میاهدروخن و  تسکش  ناناملسم  لباقم  رد  تقو  چیه  میاهداد و  ناشن  تعاجـش  تماهـش و  تکلمم ،
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مینکـشب و دوخ  نوزفا  زور  مئاد و  تیلاـعف  اـب  ار  ناناملـسم  رمک  یکیدزن  يهیتآ  رد  مراودـیما  میاهداد و  ناـشن  [ 11  ] یگتـشذگ ناج  زا 
درک رکـشت  راهظا  بآودـنایم  هقطنم  نایئاهب  مومع  زا  دوخ  ینارنخـس  رخآ  رد  و  میهد . تفرـشیپ  ناهج ، طاقن  هیلک  ناریا و  رد  ار  تیئاهب 
دارفا زا  یکی  یمزراوخ  یلع  دـمحم  عـبنم -  هیرظن  دـناهدومن . باـختنا  نارهت  هب  تمیزع  يارب  دوـخ  يهدـنیامن  ناوـنع  هب  ار  هدربماـن  هک 

. دریگیم هدـهع  هب  هقطنم  رد  ار  یئاهب  تیلاعف  هنوگ  ره  يهنیزه  تسا ، يرادهیامرـس  درف  نوچ  تسا و  بآودـنایم  هقطنم  یئاهب  بصعتم 
دوشیم دـیلوت  یظافحتـسا  يهقطنم  رد  ناناملـسم  اـهیئاهب و  نیب  هک  یتاـفالتخا  اـصوصخم  تسا . دـییأت  دروم  عبنم  هیرظن  ربهر -  هیرظن 

: تاظحالم دیامن . هدافتسا  تیئاهب  عفن  هب  ات  هدومن  ذوفن  تارادا  ياسؤر  نیب  رد  دراد  یعـس  هیلاراشم  دوشیم و  هدربمان  کیرحت  هب  بلغا 
[ . 12 . ] دیدرگن سکعنم  كاواس  زا  جراخ  تاماقم  هب  یتظافح  رظن  زا 

داسف شرتسگ  هار  زا  کلسم  غیلبت 

يهمه زا  زین  هار  نیا  رد  هتشاد و  يدایز  مامتها  کلـسم ، نیا  هب  یئاهب  ریغ  دارفا  غیلبت  يور  دوخ ، فادها  هب  لین  يارب  تیئاهب  تالیکـشت 
هداس دارفا  بلج  ای  تاعالطا  بسک  يارب  همعط  ناونع  هب  اهنآ  زا  هتفرگ و  هرهب  نارتخد ، نانز و  زا  هدافتـسا  ءوس  یتح  نکمم ، ياهمرها 
خیـش کی  يارب  ار  هلاس  هد  ات  هن  يهچب  رتخد  دـنچ  هک  هدیـسر  ییاج  هب  هللارما !» غـالبا   » راـک هاـگ  هتـسج و  دوس  تالیکـشت  يوس  هب  لد 

نآ دافم  هدرک و  هیهت  كاواس  نارگشرازگ  دینکیم ، هظحالم  لیذ  رد  هک  ار  يدنـس  ود  تسا ! هدرک  قاچاق  برع ، نارتوهـش  رادلوپ و 
ربخ شرازگ  يرـس  یتظافح : يدـنبهقبط  هرامـش 10 : دنـس  تسا . هدیـسر  زین  یتاعالطا  نامزاس  نآ  فلتخم  ياههدر  نالوئـسم  دـییأت  هب 

خیرات  46  / 11  / 28 عبنم : هب  ربخ  ندیـسر  خیرات   46  / 12  / 9  - 46  / 12  / 14 شرازگ : خیرات   11979 ط -   / 2375 شرازگ : هرامش 
هعاشا و دروم  رد  هدوب و  یئاهب  ماج ، پیت  رسفا  یلیبن  دمحا  رتکد  ناورـس  نایئاهب  تیلاعف  عوضوم :  12  / 2 تایلمع : ربهر  هب  ربخ  ندیسر 
زا هراب  نیا  رد  عبنم -  هیرظن  بیط  دروآیم . لمع  هب  مادـقا  ماج ، پیت  ناراد  هجرد  نارـسفا و  اصوصخ  مدرم ، نیب  رد  یئاهب  بهذـم  غیلبت 

. تسا دییأت  دروم  عبنم  يهیرظن  قوف و  ربخ  تحص  تایلمع -  ربهر  هیرظن  دیامنیم . هدافتـسا  تسا ، یناوج  رتخد  هک  دوخ ، تفلک  دوجو 
ربخ شرازگ  هنامرحم  یلیخ  یتظاـفح : يدـنبهقبط  هرامش 11 : دنـس  [ . 13 . ] تسا دـییأت  دروم  تاـیلمع  ربـهر  هیرظن  كاواـس -  هیرظن  خ 

[15]36  / 9  / 22 عبنم : هب  ربخ  ندیسر  خیرات  اریخا  عوقو : خیرات  [ 14  ] 2536  / 10  / 11 شرازگ : خیرات   222  / 340575 شرازگ : هرامش 
، یتباث هلاحور  مان  هب  یصخش  هلـصاو : ربخ  ربارب  یتباث  هلاحور  تامادقا  عوضوم :  36  / 9  / 23 لحم : تایلمع  ربهر  هب  ربخ  ندیسر  خیرات 

رایـسب دـیاز  خیـش  نز  اب  وا  رـسمه  دـنکیم و  هرادا  ار  يراجت  تکرـش  کی  یبظوبا  رد  تسا و  یئاهب  کلـسم  ياراد  هک  یناریا  عاـبتا  زا 
تاراما ریزو  تسخن  نواعم  نادمح ، خیش  يارب  هلاس  هد  ات  هن  رتخد  رفن  راهچ  اریخا  تسا ، طابترا  رد  خویش  رثکا  اب  زین  وا  دوخ  کیدزن و 

تسا و هدیدرگ  راسفتسا  یتباث ) هلاحور   ) يو زا  یقیرط  هب  عوضوم  نیا  هک  تسا  هدرب  ناریا  زا  دوخ  اب  تسا ، فورعم  ینارتوهش  هب  هک 
زا دوخ  يهنیزه  اب  دروایب  ناریا  زا  وا  يارب  ار  ینارتخد  نینچ  هچنانچ  هک  دوب  هتـساوخ  وا  زا  البق  نادمح  خیـش  دنتـسه و  میتی  اهرتخد  نیا 
رد اهرتخد  نیا  نونکا  مه  هدروآ و  هارمه  ار  اهنآ  ناریا  هب  دوخ  ریخا  ترفاـسم  رد  زین  وا  هک  دـیامنیم  نیمأـت  ار  اـهنآ  یگدـنز  رظن  ره 

تاراما هب  روبزم  ياهرتخد  دورو  یگنوگچ  تاصخشم و  نییعت  نوماریپ  تاقیقحت  یگدنیامن : سیئر  هیرظن  دنـشابیم . نادمح  خیـش  دزن 
دهاوخ مالعا  ابقاعتم  لوصح ، زا  سپ  هک  هتـشاد  همادا  دـناهدوب  نکاـس  ناریا  رد  یناـکم  هچ  رد  هدوب ، میتی  روبزم  ياـهرتخد  رگا  هکنیا  و 

[ . 16 . ] دش دهاوخ  مالعا  ابقاعتم  لوصح  زا  سپ  تاقیقحت  هجیتن  مود : لک  هرادا  هیرظن  دش .

دنکیم اشفا  بالقنا  دیقف  ربهر 

هب درکیم و  دـصر  ار  اههسیـسد  يهمه  نیبزیت ، ینامـشچ  اب  هک  دوب  يدرمربا  هطلـس ، ياهنوناک  گنراگنر  ياههئطوت  يهماگنه  رد  اـما 
يههد لیاوا  رد  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  هک  تسا  ياهمان  ریز  دنـس  دومنیم . اشفا  ار  اهنآ  ناوارف  یگتـشذگدوخ  زا  اب  لکـش و  نیرتهب 
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يولهپ میژر  ياهتیامح  زا  یکی  نآ ، رد  هداتسرف و  هتشاد ) يراکـشارت  يهزاغم  نارهت  رد  هک   ) شیوخ نارادفرط  زا  یکی  هب  ش  . 1340
ماـکحالا و جورم  باطتـسم  باـنج  تداعـس  يذ  تمدـخ  میحرلا » نـمحرلا  هللا  مـسب  : » هرامـش 12 دنـس  تسا . هدرک  اـشفا  ار  تیئاـهب  زا 
؛ تسا تهاقن  زا  یلاخ  فیرـش ، جازم  هللا  ءاش  نا  درادیم : ضورعم  امرتحم  هتاضافا  تماد  نایگنهاش  مظاک  دیـس  اـقآ  ياـقآ  مالـسالاهقث 

يهیعدا اـب  یلاـعت  هللا  ءاـش  نا  تسا  دـیما  رکـشتم . یلاـعبانج  تامادـقا  تاـساسحا و  زا  دـیدرگ  رکـشت  بجوم  لـصاو و  فیرـش ، موقرم 
میرح زا  عافد  یبهذـم و  رئاعـش  ظفح  هب  میوش  قفوم  نارهت ، اصوصخ  ناریا ، مرتحم  یلاـها  ریاـس  ناـیاقآ و  تمه  یلاـعبانج و  يهصلاـخ 

هدادجا هئابآ و  یلع  هیلع و  همالس  هللا و  تاولص  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  تکلمم  عیـشتو و  مالـسا  نیفلاخم  میراذگن  و  مالـسا ؛ نآرق و 
کیدزن ار  رطخ  رـضاح ، تلود  یمالـسا  دـض  لامعا  هک  دیـشاب  هجوتم  یلعبانج  تسا  مزال  دـنوش . لیان  دوخ  دـیلپ  دـصاقم  هب  نیرهاـطلا 

هب دوشیم و  لیکشت  مالسا  دض  هب  هک  یلفحم  رد  تکرش  يارب  دنتفر  ندنل  هب  دنداد و  هرکذت  یئاهب  رفن  رازه  ود  هب  اریخا  تسا :]  ] هدومن
مالـسا و يارب  يدسافم  هچ  نوعلم  سلجم  نیا  دنادیم  ادخ  دنداد  امیپاوه  طیلب  فیفخت  ناموت  تسیب  رازه و  زرا و  رالد  دصناپ  کی  ره 
زا ریخ  ياعد  ياجر  همتاـخ  رد  دـننک . يرکف  روما  نیا  يارب  دـیهد  رکذـت  مـالعا  ياـملع  هب  دـییامرف . هاـگآ  ار  مدرم  درادرب . رد  بهذـم 

[ . 17 .« ] ینیمخلا يوسوملا  هللا  حور  هتاکرب ، هللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  مراد و  یلاعبانج 

یقرواپ

ص 252. خیرات ، تیاور  هب  تیئاهب  [ 1]
. ناریا رصاعم  خیرات  تاعلاطم  هسسوم  ویشرآ  عبنم : [ 2]

. تسا ناریا  یمالسا  بالقنا  مدرم و  هوکش  رپ  مایق  ریخا ،» عیاقو   » زا روظنم  نابآ 1357 ) رخاوا   ) دنس خیرات  هب  هجوت  اب  [ 3]
.2  / 567 تاعالطا ، ترازو  یخیرات  دانسا  یسررب  زکرم  دانسا  تیاور  هب  ادیوه ، سابعریما  [ 4]

.2  / 151 نامه ، [ 5]

.3  / 165 نامه ، [ 6]
. بولصا دنس : نتم  رد  [ 7]

(. لاس 1360  ) یئاهب سوساج  هدنورپ 7  نادمه ، ناتسا  يرتسگداد  هیئاضق ، يهوق  [ 8]
. ] 76 هرامش 2 /  دنس  لوا ، دلج  دانسا ، تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  خیرات  يروصنم ، داوج  [ 9]

.79 هرامش 2 /  دنس  نامه ، [ 10]
. یگتشذگ ناهج  زا  دنس : لصا  رد  [ 11]

.81 هرامش 2 /  دنس  نامه ، يروصنم ، داوج  [ 12]
.74 دنس 2 /  نامه ، [ 13]
.75 دنس 2 /  نامه ، [ 14]

ص 226. ج 1 ، ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ینیمخ ، ماما  راثآ  هعومجم  ماما ، هفیحص  [ 15]

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 
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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 
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 
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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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 15زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	بهائيت در آينهي اسناد
	مشخصات كتاب
	مقدمه
	حمايت از كشف حجاب رضاخاني
	طرد منتقدين از فرقهي بهائيت
	حمايت هويدا از بهائيت
	ضديت با اسلام و عالمان شيعه
	تبليغ مسلك از راه گسترش فساد
	رهبر فقيد انقلاب افشا ميكند
	پاورقي

	درباره مركز تحقيقات رايانهاي قائميه اصفهان

