
http://www.ghaemiyeh.com






البرک هب  ینافرع  هاگن 

: هدنسیون

ایک یعیفش  دوعسم 

: یپاچ رشان 

www.ahl-ul-bait.org

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

البرک هب  ینافرع  6هاگن 

باتک 6تاصخشم 

6همدقم

6هدیکچ

7هجیتن

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  7هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 10زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


البرک هب  ینافرع  هاگن 

باتک تاصخشم 

البرک هب  ینافرع  هاگن 
ینیدلا سمش  تاداس  هیناح  هدنسیون : یسراف  نابز :

www.ahl-ul-bait.org رشان :

همدقم

اب ییانـشآ  ع )  ) نیـسح ماما  كولـس  زومآبتکم  نافراع ، ِیمامت  دوب و  نافرع  یمامت  هک  اجنآ  يرادیاپو ، قشعزا  تسا  يرازلگ  البرک ،
هچ رگا  . دنازومآیم ام  هب  زین  ار  راثیاو  تمواقم  سرد  تقیرط ، نآ  ناگدـنیوج  ناکلاس و  هب  هار  نداد  ناشنرب  هوالع  البرک ، ینافرع  دـعب 

. دنایامنب ار  ترضح  تاماقم  زا  ياهشوگ  تسا  دیما  هدش  هداد  ناشن  نافرع  نیا  زا  یکچوک  هحفص  لاقم ، نیا  رد 

هدیکچ

نوچ ییاهسرد  تسا . نافرع  ِسرد  رـسارس  ناشنادنزرف ، لها و  تراسا  ناشیا و  تداهـش  ات  البرک ، هب  ع )  ) نیـسح ماما  دورو  يادـتبا  زا 
ربص و وا ، ریغ  زا  عاطقنا  راگدورپ و  رد  ندش  وحم  بوبحم ، رادید  يارب  اسرف  تقاطو  ناوارف  ياهجـنر  لمحت  ، ناشنارای ناشیا و  تضایر 

ِقاتـشم دونـشیم ، ار  شمان  هک  هاـگنآ  ددرگیم ؛ قشع  نیمزرـس  دراو  ع )  ) نیـسح لاـعتم . دـنوادخ  هدارا  هب  میلـست  اـضر و  تمواـقم و 
هب ار  همه  هک  نینهآ  ياههدارا  دوشیم ، یط  تعرـس  اب  هچ  لزاـنم  کـیاکی  ددرگیم . اـپرب  دوز  هچ  قشع  ياـههمیخ  دوشیم . شرادـید 

بـش رد  کنیا  و  تسا . کیدزن  رای  رادید  هظحل  هک  دننکیم  ساسحا  همهو  درذگیم  اهبش  اهزور و  دناشکیم . ع )  ) نیـسح یهارمه 
يوررب رد ، شلاصو  هار  رد  دـناهدرپس و  یـشومارف  هب  ار  زیچ  همه  وا  زج  هک  ینانآ  نارای ، هناقـشاع  ياهتاجانم  لاصو و  بش  اروشاع و 
یهوکش دوشیم ، زاغآ  گنج  هک  هاگنآ  دسریم و  ارف  اروشاع  حبص  تسا و  هدومن  نیگنر  ار  ناشیاپاترـس  یهلا  تّجح  دناهتـسب ، رایغا 
ناردارب هک  نیا  زا  رتشیب  سفن  يارب  ینیرمت  هچ  تسا  يزاـین  هچ  ار  سفن  تضاـیر  نیرمت و  ، دـنزیم جوم  لاـصو  هناقـشاع  ياـهيزاب  زا 

تقاطو ینیب  اهنتو  سک  یب  ار  ادخ  یلو  هک  تشاد  ناوتیم  نیا  زا  رتشیب  یتضایر  هچ  ددرگن ؟ تسس  تاهدارا  ینیب و  هعطق  هعطق  ار  دوخ 
ار ع )  ) نیـسح ماما  .و  دوب هتـشگ  ماقم "  " هب لدبم  ناتیاهلاح "  " همه دـیتفایرد  هناقـشاع  هچ  تشذـگ ، امـشرب  هک  ییاه  " تقو " ؟ يروایب
وا هبار  عاطقنا  دـنوادخ  دراپـسیم و  وا  هب  تسا ، رتزیزع  وا  دزن  شایعقاو  بوبحم  هک  رطاخ  نیا  هب  اهنت  ار  شنازیزع  کیاکی  هک  ینیبیم 

قرفاب "و دوب   " عمج لاحتشادیم  هاگنار  وا  هچنآ  ینادیمن  وتو  درادیم  شتـسود  هچنآ  مامت  زا  عاطقنا  هلحرم  نیا  رد  دـیامنیم و  اطع 
اب وا  دنکیم . عمق  علق و  ار  وا  لاصو  عناوم  ییوگ  تسوا ، هب  قشعرـسارس  نوخز و  ارپ  شلد  هکیلاح  رد  دربن  دنکیم و  دربن  هنانامرهق  وا 
هچ ار و  وا  یگنـشت  دـیربن  دایزا  هآ  دـش و  نوگرگد  شرع  داـتفا و  نیمز  رب  هک  هاـگنآ  تسا و  طـسب " " رـسارس " ضبق راـشف و"  یماـمت 

همه نیا  رباربرد  وتو  دیامنب  يدود  نانوچ  ترباربرد  نامسآ  یکشخ و  رـسارس  تسایفاک  یـشاب و  هنـشت  وا  رطاخ  هب  هک  ینامز  تسابیز 
تاهتـسخحور نترب و  ار  اهریـشمش  هزین و  موجه  هک  تسا  زیگناتفگـش  هچ  ییامنن ، یناوتان  ساسحا  ياهظحل  ینیبب و  ار  قوشعم  دنخبل 

، مدق دنچ  طقف  ینادب  هک  تسا  زیگنالد  هچره  اب  دننکیمنومنهر ! تایگشیمه  بوبحم  يوس  هب  ار  وت  هک  ینیبب  هکئالم  صقر  نوچمه 
، روآ رطاخ  هب  زاب  !و  ینیب تشادیم  جراخ  هنیـس  زا  ار  تبلق  شندـید  يوزرآ  هراومه  هک  یبوبحم  هک  تسا  هدـنامن  رتشیب  هیناث  دـنچ  اـهنت 

نیا رد  وت  دـشیم و  انـشآ  نیمز  اب  شرهّطم  ندـب  هک  دوب  راب  نیمدـنچ  نیا  هکنآ  مرگ  نیمز  رب  ار  راـثیا  تماقتـسا  زا  یهوک  نداـتفا  هاـگ 
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: دوب هدیدرگ  میلـست  اضر و  رـسارس  شدولآ  کشا  نامـشچ  وا و  تبیـصمزا  رپ  دوجو  مامت  هک  هاگنآ  روایب ، رطاخ  هب  ار  يزیچ  ییانـشآ 
نیـسح ماما  نوخ  هرطق  هرطق  هک  دوب  یـشیاین  بارحم  نانوچ  هاگلتق  داتفا . وا  ."و  كاوس ًادوبعم  كرمَـال ال  ًامیلـست  کـئاضقبًاضر  یهلا  "

دوب هدومن  بوذجم  ار  وا  نانچنآ  بوبحم  رادید  اما  دینشیم ، دیدیم ، ار  دوخ  لها  دایرفو  نویش  هک  وا  دوب . نآ  هنافراع  ياههمزمز  (ع )
درک و لـمحت  جورع  یگداـمآ  يارب  ار  اـهتضایر  نیرخآ  روطنیا  شیوخ و  ندـب  ياـج  ياـج  زا  یتح  دومن ، تشذـگ  زیچ  همه  زا  هک 

سپـس دـیامن و  لـمحت  ار  جـنر  همه  نیا  تسناوـت  هک  دوـب  وا  فـطل  هدارا و  زج  یهلا و  لـمع  زج  يزیچ  رگم  تشاد  هاـگن  هچ  ار  تنیز 
ایآ میزومایب ، سرد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  يدوخیب "  .و" دـیامن تیامح  شیوخ  دـشرمو  ماما  زا  یهوک  نوچمه  ناوارف  نینچ  یتابیـصمزا 
ینک یط  هبش  کی  ار  هلاس  دص  هار  هک  ییامنب  راتفر  يروط  یهاوخیم  ایآ  دوب ؟ نافرع  رسارس  هک  ینک  هدهاشم  ار  ینیمزرـس  یهاوخیم 

هار بایرد ، ار  ع )  ) نیسح نیبب و  ار  ع )  ) نیسح نارای  نک و  هدهاشم  ار  البرک  ؟ دشاب وت  یمدق  دنچ  رد  بوبحم  هک  ییامن  سفنت  ییاج  و 
ياضر یشاب و  وا  میلست  هراومه  یشاب . هتشاد  ساره  نآ  تابیصم  زا  هن  یسرتب و  ایند  رد  ییاهنت  زا  هن  هک  تسا  نیمه  قوشعم  هب  ندیـسر 
هببنیز نوچ  يرذگب و  بوبحم  يارب  شیوخ  یتسه  یمامت  زا  شنارای  نیـسح و  نوچمه  دشاب و  تفدـه  اهنت  لحارم  نیرتتخـسرد  وا 

، دـشاب رتتخـس  رتشیب و  ردـقچ  ره  اهجـنر  نیا  دزرایم و  يویند  ياهجـنر  یمامت  هب  یهلا  ياقل  هک  ییاـمنربص  وا  هدارا  هب  اـضر  رطاـخ 
رد دراذگ و  (ع ) نیسح شوغآ  رب  رـس  هک  دش  ياهدازآ  فراع  زور  مینرد  ّرح  هک  روطنآ  رتعیرـس ؛ تکولـس  دوریم و  رتالابوت  تاماقم 

ماجنارس عیرس  هچ  شلاصو  كولس  شتدهاجم ، رطاخهب  دیـشخب و  ار  دوب ـ  هدرک  هانگ  همه  نیا  هک  شاهبوت ـ  بوبحم ، داد و  ناج  وا  هار 
. تفای

هجیتن

نیا طورـش  ترـضح  نارای  دندومن . یط  البرک  رد  تعرـس  هب  ار  نافرع  لزانم  یمامت  هک  دندوب  یعقاو  نافراع  شنارایو  ع )  ) نیـسح ماما 
هب ار  لماک  نافرعزا  یهوکـشاب  گرزب  ياههنحـص  زین  (ع ) نیـسح ماما  دندنراذگ . یبوخ  هب  ار  هبوت  عاطقنا و  تضایر و  نوچمه  لزانم ،

مالـسا هار  رد  مییامن و  لحارم  یمامت  رد  ع )  ) نیـسح ماما  هب  يادتقاو  ربص  راثیا و  سرد  اههنحـص  نیازا  دـیاب  زین  ام  دنتـشاذگ و  شیامن 
میئامـش و يوک  يادـگمیورب  ناـمز  ره  شیوخ  زا  وت  شیپ  هک  اـیب  میورب  ناـهج  زا  وت  رجه  مغرد  هک  ورم  . میرذـگب دوـخ  یتـسه  همهزا 

میورب ناشنرب  وت  لصو  یپ  زا  يراب  زکتسه  هک  قیرط  ره  هب  هد  ام  هب  لصو  ناشنمیورب  ناتسآ  زا  مورحم  هک  رادم  اور  میراد  یتجاح 

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 
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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 

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 
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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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