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ناضمر كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  هیاپ  رب  يزاسدوخ : ماگ  یس 

: هدنسیون

یتاولص دومحم 

: یپاچ رشان 

نادنمناوت

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ناضمر كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  هیاپ  رب  يزاسدوخ : ماگ  7یس 

باتک 7تاصخشم 

8هراشا

12تسرهف

رشان 15نخس 

17راتفگشیپ

يراد هزور  21بتارم 

( يرادیب  ) هّبنت لوا : 23ماگ 

( ییوجادخ  ) بّرقت مّود : 25ماگ 

( يزرو هشیدنا  يرایشوه و   ) ّربدت موس : 27ماگ 

( یهاوخ يرای   ) دادمتسا مراهچ : 29ماگ 

( یهاوخ شزرمآ  ) رافغتسا مجنپ : 31ماگ 

( يزیرگ تیصعم   ) هَّزنت مشش : 35ماگ 

( يروآدای  ) رکذت متفه : 37ماگ 

( يریذپ تیلوئسم   ) دهعت متشه : 40ماگ 

( يراذگاو ادخ  هب   ) ضیوفت مهن : 42ماگ 

( یمارآ لد  ادخ  اب   ) لّکوت مهد : 44ماگ 

( يزیرگ يدیلپ   ) لّتبت مهدزای : 46ماگ 

( یگتسارآ  ) نّیزت مهدزاود : 49ماگ 

( ییابیکش  ) ربص مهدزیس : 51ماگ 

( ینابهگن دوخ   ) هبقارم مهدراهچ : 53ماگ 

( یگدوشگ هنیس   ) ردص حرش  مهدزناپ : 56ماگ 

( ینیزگ کین  هارمه   ) هقفارم مهدزناش : 58ماگ 
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( يرادرک هتسیاش   ) حلاص لمع  مهدفه : 61ماگ 

( یبلط تدحو   ) عمج ماقم  مهدجه : 64ماگ 

( يراودیما  ) اجر مهدزون : 66ماگ 

( یهاوخ شمارآ   ) هنیکس متسیب : 68ماگ 

( يراگزیهرپ  ) عََرو مکی : تسیب و  71ماگ 

( یگدوشگ هرهچ   ) اضر مود : تسیب و  73ماگ 

( یگدولآ زا  نتساریپ   ) هبوت موس : تسیب و  76ماگ 

( یگدنهانپ ادخ  هب   ) هذاعتسا مراهچ : تسیب و  78ماگ 

( يزرورهم  ) تبحم مجنپ : تسیب و  81ماگ 

( یهاوخ شمارآ   ) هنینأمط مشش : تسیب و  83ماگ 

( یبای شزرا  بش  ) ردق بش  كرد  متفه : تسیب و  86ماگ 

( یبایراب يزادنارب و  هدرپ  ) روضح متشه : تسیب و  89ماگ 

( ییاهر یگتسراو و  ) هّللا یف  ءانف  مهن : تسیب و  91ماگ 

( یگنادواج ادخ  هب  ) هّللاب ءاقب  ما : یس  94ماگ 

ناضمر كرابم  هام  ياهزور  98ياهاعد 

زکرم 106هرابرد 
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ناضمر كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  هیاپ  رب  يزاسدوخ : ماگ  یس 

باتک تاصخشم 

 - 1332 دومحم ، یتاولص ، هسانشرس : 

یبرع یسراف --   . ناضمر هام  ياهاعد  يدادرارق :  ناونع 

.یتاولص دومحم  ناضمر / كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  هیاپ  رب  يزاسدوخ : ماگ  یس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1397 نادنمناوت ، مق : رشن :  تاصخشم 

.م 21/5×14/5س  .ص ؛ 96 يرهاظ :  تاصخشم 

8-8-99808-600-978 لایر :   80000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.همانباتک تشاددای : 

ناضمر هام  ياهاعد  عوضوم : 

Prayers of Ramadan  : * عوضوم

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  يزاسدوخ --  عوضوم : 

Self-actualization (Psychology) -- Religious aspects -- Islam عوضوم : 

ینآرق ياه  هبنج  يزاسدوخ --  عوضوم : 

Self-actualization (Psychology) -- Qur'anic teaching عوضوم : 

هفسلف مالسا -- )  ) هزور عوضوم : 

Fasting -- Religious aspects -- Islam -- Philosophy عوضوم : 

BP 270 1397 8041ر / هرگنک :  يدنب  هدر 

774/297 ییوید :  يدنب  هدر 
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2805795 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

یتاولص دومحم 
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2 ص :
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ِروُرُْغلاِراد ْنَع  ِیفاجَتلا  ِیْنقُزْرا  َّمهّللا 

ِدُولُخلاِراد یِلا  َِهبانِْالا  َو 

ِتْوَْمِلل َدادِْعتْسِْالاَو 

.(1) ِتْوَْفلا ِلُولُح  َْلبَق 

 ! ایادخراب

رادمژک يارس  زا  ندنکرب  لد 

راگدنام يارس  يوس  هب  تشگزاب  و 

ندرم يارب  یگدامآ  و 

.امرف میزور  ار  نتفر  نامز  ندیسرارف  زا  شیپ 

3 ص :

، نانجلا حیتافم  95/63 ؛ راونالا ، راحب  228 ؛ لامعالا ، لابقا   ) .دناوخ یم  ار  اعد  نیا  هتسویپ  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  تسا  تیاور  - . 1
(. ناضمر متفه  تسیب و  بش  لامعا 
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ناضمر كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  هیاپ  رب  يزاسدوخ : ماگ  یس 

یتاولص دومحم  هدنروآدیدپ :

راهب 1397 لوا ، پاچ : تبون 

978-600-99808-8-8 کباش :

امیظع هیجو  ارآ : هحفص  وراگن  فورح 

كرابم تاراشتنا  يراکمه  اب  نادنمناوت ؛  رشان :

لایر  000/80 تمیق : هخسن   1000 ناگرامش :

نیلولعم گنهرف  رتفد  ، 4 كالپ ، 11 هچوک ناتسلگ ، نابایخ  نیمادمحم ، راولب  مق ، نادنمناوت :

025-32913552 سکف :  025-32913452 نفلت :

09125520765 هارمه :

 ,www.HandicapCenter.com

info@handicapcenter.com

: شخپ زکارم 

09133289053 025-37749114 ، 75 كالپ زاتمم ، هچوک  هیئافص ، نابایخ  مق ، كرابم : تاراشتنا  - 

031-33633811 رفعج ، نب  یسوم  یگنهرف  هعومجم  هچوک 47 ، شبن  یناهفصا ، یفرشا  راولب  ناهفصا ، - 

4 ص :
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تسرهف

.رشان 7 نخس 

.راتفگشیپ 9

..يراد 13 هزور  بتارم 

15 يرادیب )  ) هّبنت لوا : ماگ 

17 ییوجادخ )  ) بّرقت مّود : ماگ 

19 يزرو ) هشیدنا  يرایشوه و   ) ّربدت موس : ماگ 

21 یهاوخ ) يرای   ) دادمتسا مراهچ : ماگ 

23 یهاوخ ) شزرمآ  ) رافغتسا مجنپ : ماگ 

27 يزیرگ ) تیصعم   ) هَّزنت مشش : ماگ 

29 يروآدای )  ) رکذت متفه : ماگ 

32 يریذپ ) تیلوئسم   ) دهعت متشه : ماگ 

34 يراذگاو ) ادخ  هب   ) ضیوفت مهن : ماگ 

36 یمارآ ) لد  ادخ  اب   ) لّکوت مهد : ماگ 

38 يزیرگ ) يدیلپ   ) لّتبت مهدزای : ماگ 

41 یگتسارآ )  ) نّیزت مهدزاود : ماگ 

43 ییابیکش )  ) ربص مهدزیس : ماگ 

45 ینابهگن ) دوخ   ) هبقارم مهدراهچ : ماگ 

48 یگدوشگ ) هنیس   ) ردص حرش  مهدزناپ : ماگ 

50 ینیزگ ) کین  هارمه   ) هقفارم مهدزناش : ماگ 
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53 يرادرک ) هتسیاش   ) حلاص لمع  مهدفه : ماگ 

56 یبلط ) تدحو   ) عمج ماقم  مهدجه : ماگ 

58 يراودیما )  ) اجر مهدزون : ماگ 

60 یهاوخ ) شمارآ   ) هنیکس متسیب : ماگ 

5 ص :
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63 يراگزیهرپ )  ) عَرَو مکی : تسیب و  ماگ 

65 یگدوشگ ) هرهچ   ) اضر مود : تسیب و  ماگ 

68 یگدولآ ) زا  نتساریپ   ) هبوت موس : تسیب و  ماگ 

70 یگدنهانپ ) ادخ  هب   ) هذاعتسا مراهچ : تسیب و  ماگ 

73 يزرورهم )  ) تبحم مجنپ : تسیب و  ماگ 

75 یهاوخ ) شمارآ   ) هنینأمط مشش : تسیب و  ماگ 

78 یبای ) شزرا  بش   ) ردق بش  كرد  متفه : تسیب و  ماگ 

81 یبایراب ) يزادنارب و  هدرپ   ) روضح متشه : تسیب و  ماگ 

83 ییاهر ) یگتسراو و   ) هّللا یف  ءانف  مهن : تسیب و  ماگ 

86 یگنادواج ) ادخ  هب   ) هّللاب ءاقب  ما : یس  ماگ 

..ناضمر 89 كرابم  هام  ياهزور  ياهاعد 

6 ص :
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رشان نخس 

هلیسو نیا  زا  هدافتسا  اب  یناسنا  ره  .تسا  هدش  یفرعم  دوبعم  هب  ندش  کیدزن  طابترا و  يارب  یهار  هلیسو و  ناونع  هب  مالـسا  رد  اعد 
شور هب  روثأم و  هیعدا  نتم  ندـناوخ  اب  تسین  مزال  یتح  .دـنک  وگتفگ  زاین و  زار و  هدرک و  تولخ  شیوخ  راگدرورپ  اب  دـناوت  یم 

سرد و سالک  روثأم  هیعدا  اما  .دیامن  اوجن  ادخ  اب  ینامدوخ  یلیخ  دوخ و  نابز  هب  دناوت  یم  هکلب  دنک  وگو  تفگ  ادـخ  اب  یمـسر 
.دنهد یم  ناشن  ار  دنوادخ  اب  طابترا  تسرد  هویش  هک  تسا  ییاه  هنومن 

یگدنز رهاظم  هب  شیارگ  تیدام و  يا  هنوگ  هب  هتسویپ  اه  هناسر  هتفای و  یگریچ  رشب  رب  نردم  ینیشام  یگدنز  هک  دیدج  هرود  رد 
نینچ رد  دنبای ؛ یم  هاگ  هیکت  نودب  اضف و  رد  هدش  باترپ  ار  شیوخ  ناور ، حور و  يایاوز  رد  اه  ناسنا  دـننک و  یم  ءاقلا  ار  يدام 

کـشخ یگدـنز  هب  توارط  یباداش و  دـنک ، یم  هیذـغت  ار  یمدآ  ناور  حور و  تسا ، ناسنا  مالآ  يارب  نامرد  نیرتهب  اعد  یطیارش 
.دهد یم  ناشن  وا  هب  نئمطم  هاگ  هیکت  هرخالاب  دشخب و  یم  يدام 

يور هب  ار  اهرد  همه  راگدرورپ  رهم  تمحر و  باب  رگم  و  دنرادن ؛ ادـخ  زج  یـسردایرف  هک  راتفرگ  دـنم و  بیـسآ  راشقا  يارب  اعد 
.تسا اشگراک  اشگهار و  رایسب  دننیب  یم  هتسب  دوخ 

7 ص :
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جهن باتک  هک  تسا  هیملع  هزوح  هتـسجرب  نارگـشهوژپ  زا  باتک ، نیا  هدـنروآدیدپ  یتاولـص  دومحم  نیملـسملاو  مالـسالا  تجح 
.تسا هدش  هدیزگرب  مق  هیملع  هزوح  لاس  باتک  شیامه  نیمهدزاود  رد  ناشیا  هدابعلا 

ار ییاه  ماگ  هداد و  حیضوت  ناسآ  ابیز و  تایبدا  ناور و  ملق  اب  ار  ناضمر  كرابم  هام  ياهاعد  باتک  نیا  رد  یتاولـص  ياقآ  بانج 
تالکشم بئاصم و  ياراد  دارفا  هژیو  هب  فلتخم  ياهرشق  ات  هدومن  میـسرت  ناضمر  كرابم  هام  زا  رتشیب  هچره  يرو  هرهب  تهج  رد 

.دندرگ رو  هرهب  نآ  زا  یتحار  هب  نادنمتجاح  و 

8 ص :
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راتفگشیپ

هچ نانچ  تسا ؛ يزاسدوخ  هار  رد  شالت  ادخ و  هب  بّرقت  سفن ، هیفـصت ي  ناضمر ، كرابم  هام  هزور  یگژیو  نیرتزراب  دـیدرت  یب 
امنا : » دومرف لاـعتم  دـنوادخ  و  تسا » ربص  زا  یمین  هزور   » (1) «، ربصلا فصن  موصلا  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ص ) ادـخ ربماـیپ  زا 
عفد يارب  رازراک  نادیم  رد  هک  هدـش  ریبعت  »ي  رپس  » هب هزور »  » زا رگید  ياج  رد  و  :10 ؛) رمز « ) باسح ریغب  مهرجأ  نورباصلا  یّفوی 

(2) «، رانلا نم  هّنُج  موصلا  : » دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  نینچ ، مه  .تسا  زاسراک  نمشد ، تابرض 

: دومرف هالصلاو » ربصلاب  اونیعتسا   » هفیرـش ي هیآ ي  ریـسفت  رد  هک  تسا  هدش  تیاور  زین  (ع ) قداص ماما  زا  تسا .» شتآ  رپس  هزور  »
؛ تسا ناضمر  كرابم  هام  هزور ي  شاداپ ، باوث و  رظن  زا  اه  هزور  نیرتالاو  نیرتـالاب و  عقاو  رد   (3) .تسا هزور » «، » ربص  » زا دارم 
يراد و نتـشیوخ  نامیا و  يور  زا  ار  ناضمر  هاـم  سک  ره  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لـقن  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  یتیاور  رد  هک  ناـنچ 

دزرمآ یم  ار  شا  هدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  دریذپ ، یم  ار  شا  هزور  ادخ  درادب ، هزور  دوخ  نابز  مشچ و  شوگ و  زا  تبقارم 

9 ص :

«. ربصلا فصن  مایصلا  : » تسا هدمآ  زین  یقهیب  رد  ص260 ؛ ج4 ، دمحا ، دنسم  لبنح ، نب  دمحا  . 1 - 1
ص 74. ج2 ، هیقفلا ، یمق ، هیوباب  نبا  . 2 - 2

ص 63. ج 4 ، یفاکلا ، ینیلک ، خیش  - . 3
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(1) «. دشخب یم  وا  هب  نایابیکش  شاداپ  و 

یفاک نآ  تلیـضف  رد  نیمه  دشابن ، ناگتـشرف  هب  هّبـشت  الاو و  تاماقم  هب  یناویح  هبترم ي  زا  ناسنا  دوعـص  زج  يزیچ  هزور  رد  رگا 
، ضیارف رگید  فالخرب  نیا  تسا و  یناسفن  ياه  هتـساوخ  اـه و  هزیرغ  عابـشا  زا  شیوخ  نتـشادزاب  سفن و  اـب  هزراـبم  هزور  .تسا 

ناطیش اب  يا  هنوگ  هب  یگنسرگ ، لمحت  يراد و  هزور  اب  ناسنا  .تسین  هاگآ  نآ  زا  ادخ  زج  یـسک  هک  تسا  یناهنپ  ینورد و  یلمع 
دادملق شتآ  رپس  هزور ، هک  تسور  نیا  زا  ددنب ؛ یم  ار  ناطیش  دورو  هار  اه ، توهش  كاروخ و  زا  زیهرپ  اب  دزیخ و  یمرب  هزرابم  هب 

.تسا هدش 

ماگ تسا ، رادروخرب  ییالاو  فرژ و  رایـسب  نیماضم  زا  هک  ناضمر ، كرابم  هام  هنازور ي  ياهاعد  زا  ماـهلا  اـب  راتـشون  نیا  رد  اـم 
(2) میا هدرک  میسرت  ار  ییاه 

رگید نادیم و  دص  باتک  نیریاسلا ، لزانم  باتک  هژیو  هب  قالخا ، ياملع  ياهدومنهر  اه و  هتشون  تایاور و  تایآ و  هب  دانتـسا  اب  و 
هام زا  رتشیب  هچ  ره  يونعم  هدافتسا ي  يارب  ار  ناگدنناوخ  هک  میا  هتفگزاب  ار  یبلاطم  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  هتـسراو  فراع  راثآ 

.(3) ماقم ار  هدنبای  تسا و  ماگ  ار  هدنور  ماگ ، یس  نیا  زا  کی  ره  دناسر و  یم  يرای  ناضمر  كرابم 

نایوج هر  تریصب و  لها  هدافتسا  دروم  هک  دیما  نیدب 

10 ص :

سانلا نع  هناسلو  هرصبو  هعمس  فکو  اباستحاو  انامیا  ناضمر  رهش  ماص  نم  : » ص164 ج10 ، هعیشلا ، لئاسو  یلماع ، ّرح  خیش  - . 1
«. نیرباصلا باوث  هاطعاو  رخأت  امو  هبنذ  نم  مدقت  ام  هل  رفغو  هموص  هّللا  لبق 

نبا زا  لقن  هب  یـسلجم  همالع  موحرم  داعملا  داز  زا  لقن  هب  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  نانجلا  حـیتافم  باتک  رد  اهاعد  نیا  - . 2
و  612/ یمعفک حابـصم  ، 219/ نیمالادـلبلا هـب : رتـشیب  یهاـگآ  يارب  نادـنمقالع  .تـسا  هدـش  تـیاور  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا  ساـبع 

.دنیامرف هعجارم   144/ داعملاداز
نیرخآ تسا و  هبوت  نادیم  نیتسخن  .دومیپ  دـیاب  نادـیم  دـص  رد  هک  هتفگ  نخـس  ماقم  رازه  زا  كولـس  يارب  هّللادـبع  هجاوخ  - . 3

، ربـص هبوت ، هتـسناد و  کـلاس  يراگتـسر  بجوم  ار  زیچ  هد  هتفگ و  نخـس  تاـیجنم  ناونع  تحت  تاـماقم ، زا  یلازغ  .ءاـقب  نادـیم 
رهـش تفه  ناونع  اب  یقالخا ، تاکلم  بسک  زا  راطع  .تسا  هدرمـش  رب  هلمج  نآ  زا  ار  رکفت  سنا و  لکوت ، دـیحوت ، ءاجر ، فوخ ،

زا نآ  تسا  يداو  میـسرب  راـنک  یب  سپ  نآ  زا  تسا  قـشع  يداو  راـک  زاـغآ  بلط  يداو  تسه  تـسا : هدرک  داـی  هنوگنیدـب  قـشع 
تسا رقف  يداو  نیمتفه  كانبعص  تریح  يداو  مشش  سپ  كاپ  دیحوت  يداو  مجنپ  تسه  تفص  انغتسا  يداو  مراچ  تسه  تفرعم 

(214/ ریطلا قطنم  نیدلادیرف ، راطع ،  ) ار وت  دوبن  شور  هار و  نآ  زا  دعب  انف  و 
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(1) .دشاب دیآ  یمن  راک  هب  نادنزرف  لام و  هک  يزور  يارب  يا  هریخذ  دریگ و  رارق  تفرعم 

.بینا هیلاو  تلکوت  هیلع  هّللاب  الا  یقیفوت  ام  و 

یتاولص دومحم 

ش  . هام 1397 ه نیدرورف 

11 ص :

(ع) رفعج نب  یـسوم  یگنهرف  هعومجم  رد  ینارنخـس  يارب  كراـبملا 1430ق  ناـضمر  رد  هعومجم  نیا  بلاـطم  سیون  شیپ  - . 1
کی زور  ره  هنازور -  تروـص  هب  كرابملا 1431ق  ناضمر  رد  شیاریو  یکدنا  اب  دیدرگ و  هیهت  ناهفصا  رهـش  ینیمخ  ناتـسرهش 

هب نیون  یـشیاریو  اب  راهب 1397ش  ناضمر 1439ق / هناتـسآ  رد  نونکا  تفرگ و  رارق  یتنرتنیا  ياـه  تیاـس  یخرب  يور  رب  ماـگ - 
هتکن اـب  دنـشوپورف و  هدـید  نآ  ياـهاطخرب  دور  یم  راـظتنا  نارگـشهوژپ  زا  .دریگ  یم  رارق  نادـنمقالع  راـیتخا  رد  باـتک  تروص 

.دنیازفیب دعب  ياه  پاچ  يارب  نآ  يانغ  رب  شیوخ  هناملاع  ياه  یجنس 
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12 ص :
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يراد هزور  بتارم 

: دنا هدرک  نایب  هبترم  هس  يراد  هزور  يارب  قالخا  ياملع 

، دـنوش یم  نآ  ماـجنا  هب  ّقفوم  مدرم  رثکا  هک  مومع ،»  » هزور ي .صاوخ  صاوخ  هزور ي  صاوخ 3 . هزور ي  مومع 2 . هزور ي  . 1
بانتجا دـنک ، یم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاـهزیچ  ندـیماشآ و  ندروخ و  زا  باـتفآ  بورغ  اـت  رجف  عولط  زا  هک  تسا  يا  هزور  ناـمه 

ماما زا  هک  نانچ  تسا ؛ هانگ  باکترا  زا  ندـب  ياضعا  رگید  اپ و  تسد ، ناـبز ، مشچ ، شوگ ، نتـشادزاب  صاوخ ،»  » هزور ي .دـننک 
دیابن ...دـشاب و  هزور  زین  وت  تسوپ  وم و  مشچ ، شوگ ، دـیاب  یتفرگ ، هزور  هک  هاگ  نآ  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع ) قداـص

(1) «. دشاب ربارب  تیاهزور  رگید  اب  يراد ، هزور  هک  يزور 

ار يویند  راکفا  دوش ، یلاـخ  تسادـخ  ریغ  هچ  نآ  ره  زا  لد  هک  تروص  نیا  هب  تسا ؛ لد  هزور ي  صاوخ ،» صاوخ   » هزور ي اـما 
لالح و يزور  بسک  تین  هب  دزادرپ ، یم  شاعم  رارما  ایند و  راک  هب  رگا  دـشیدنین ؛ دـنوادخ  زج  يزیچ  هب  دـیادزب و  دوخ  رطاـخ  زا 

شاداـپ نم  تسا و  نم  يارب  هزور  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  یـسدق  یثیدـح  رد  (ص ) ادـخ ربماـیپ  زا  .دـشاب  ترخآ  یناداـبآ 
نم : » رگید ریبعت  هب  ای  و  متسه » نآ  هدنهد ي 

13 ص :

نوکی و...كدلجو ال  كرعشو  كرـصبو  کعمـس  مصیلف  تمـص  اذا  ( » (ع قداصلا نع  ص87 : ج4 ، یفاکلا ، ینیلک ، خیـش  . 1 - 1
«. كرطف مویک  کموص  موی 
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(1) «. متسه نآ  شاداپ  دوخ 

تمعن زا  يرازگ  ساپـس  زاس  هنیمز  نطاب ، رهاـظ و  یناداـبآ  حراوج ، ءاـضعا و  یکاـپ  لد ، يافـص  بجوم  هزور  هک  تسور  نیا  زا 
دوش لمع  نآ  ینطاب  يرهاظ و  طیارـش  هب  هک  یتروص  رد  هزور ، تقیقح ، رد  تسا ؛ ناگراچیب  نادـنمزاین و  هب  ناسحا  ادـخ و  ياه 

(2) .دیالاپ یم  اه  یگدولآ  اه و  يژک  زا  ار  راد  هزور 

يزاسدوخ لماک  هرود ي  کی  ناضمر 

مه رـس  تشپ  هک  تسا  هتـساوخ  مدرم  زا  هداد و  صاصتخا  هزور  هب  ار  لماک  هام  کی  لاس  ره  رد  لاـعتم  يادـخ  هک  نیا  دـیدرت  یب 
.تسا رادروخرب  يا  هژیو  هاـگیاج  زا  يزاـسدوخ ، هماـنرب ي  رد  هاـم  نیا  زور  ره  عـقاو  رد  .تسین  تمکح  یب  دـنرادب ، هزور  ار  نآ 

ییاه هلپ  دراد و  یمرب  یماگ  یناسفن ، ياه  يژک  شیالاپ  نورد و  هیکزت ي  سفن ، حالـصا  يارب  زور ، ره  نتفرگ  هزور  اب  راد  هزور 
.میزادرپ یم  نآ  میسرت  هب  ناضمر  كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  زا  ماهلا  اب  ام  اجنیا  رد  هک  دیامیپ  یم  ار  لماکت  یلاعت و  نابدرن  زا 

14 ص :

رد ار  نآ  دـمحا  تسا و  هدیـسر  هصاخ  هماع و  قرط  زا  تیاور  نیا  هب .») يَزُجا  انا   ) هب يِزجأ  اناو  یل  موصلا  : » لجوزع هّللا  لاق  - . 1
.تسا هدروآ  ( 1/195  ) دوخ دنسم 

ص121. ج2 ، ءاضیبلا ، هجحم  نسحم ، یناشاک ، ضیف  هب : .ك  .ر  رتشیب  یهاگآ  يارب  - . 2
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( يرادیب  ) هّبنت لوا : ماگ 

(1) «. نادرگ رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ  راب  «، » َنِیِلفاْغلا ِهَمَون  ْنَع  ِهِیف  ِینْهِّبَن  «َو 

یم هظقی »  » تلاـح نیا  هب  قـالخا  ياـملع  .تسا  تلفغ  باوخ  زا  ندـش  رادـیب  ندـمآ و  دوخ  هب  يزاـسدوخ ، هار  رد  ماـگ  نیتـسخن 
رد .ترتف  یتسس و  تلاح  زا  ندمآ  نوریب  تکرح و  تفرـشیپ و  يارب  ندش  هدامآ  تلفغ ، باوخ  زا  ندش  رادیب  ینعی  هظقی  .دنیوگ 
نآ مهد و  یم  راذـنا  زیچ  کی  هب  ار  امـش  نم   » ینعی (، 46: أبـس « ) هّلل اوموقت  نا  هدحاوب  مکظعا  امنا  لق  : » تسا هدمآ  هفیرـش  همیرک 

«. دیزیخاپب ادخ  يارب  هک  نیا 

یب ياه  تمعن  هب  وس  کی  زا  هک  تسا  نآ  يرادیب  دوش ؛ یم  رادیدپ  يرادـیب  اب  ناسنا  یگدـنز  رد  يونعم  تایح  هقرج ي  نیتسخن 
هّللا ال هـمعن  اوّدـعت  ناو   » .ینک ساـسحا  دـیماان  نآ  ياـه  هـنارک  رب  یهاـگآ  زا  نآ و  شرامـش  زا  ار  دوـخ  يرگنب و  دـنوادخ  نارک 
زا  (2) «. دیآرد هب  شرکـش  هدهع  زک  دـیآ  رب  هک  نابز  تسد و  زا  « ؛ ینیبب ناوتان  يرازگ  ساپـس  زا  ار  دوخ  و  (، 18: لحن « ) اهوصحت

.یناهرب نآ  نارگ  راب  زا  ندرگ  ینز و  الاب  تمه  نیتسآ  نآ  ناربج  يارب  يوش و  فقاو  دوخ  ناهانگ  رطخ  هب  رگید  يوس 

زا ناربـج  يارب  يرامـش و  تمینغ  يراد ، راـیتخا  رد  اـه  تمعن  زا  ار  هچ  نآ  يزیهرپـب و  اـه  تمعن  ندرک  عیاـض  زا  وس ، رگید  زا  و 
اه و هتفر  تسد 

15 ص :

ِهَموـَن ْنَع  ِهِیف  ِینْهِّبَن  َو  َنیِِمئاـْقلا ، َماـِیق  ِهِیف  ِیماـِیق  َو  َنیِمئاّْـصلا ، َمایِـص  ِهِیف  ِیمایِـص  ْلَـعْجا  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  لوا  زور  ياـعد  - . 1
«. َنیِمِرْجُْملا ِنَع  ًاِیفاع  ای  ِیّنَع  ُفْعاَو  َنیَِملاْعلا ، َهِلا  ای  ِهِیف  یِمْرُج  ِیل  ْبَهَو  َنِیِلفاْغلا ،

.ناتسلگ يزاریش ، يدعس  - . 2
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.يزیخاپب هدنام ، یقاب  هچ  نآ  زا  يرادرب  هرهب 

: دیوگ یم  يراصنا  هّللادبع  هجاوخ  تاره ، ریپ 

: دوش یم  لصاح  زیچ  هس  اب  دنوادخ  نارک  یب  ياه  تمعن  تخانش 

نتخورفارب ناگدید  شیپ  رد  ار  لقع  غارچ  . 1

ندرک ساسحا  ار  ادخ  ياه  تمعن  میسن  . 2

.نتفرگ تربع  ناراتفرگ  يراتفرگ  زا  . 3

: درک هراچ  ناوت  یم  زیچ  هس  اب  ار  ناهانگ  و 

یناد رت  گرزب  زیچ  همه  زا  ار  قح  تاذ  هک  نیا  هب  . 1

یسانشب یبوخ  هب  ار  هراما  سفن  . 2

.ینک قیدصت  یتسرد  هب  ار  ادخ  ياهزردنا  میب و  . 3

: دوش یمن  لصاح  زیچ  هس  اب  زج  اه  تمعن  كرد  و 

يزومآ شناد  . 1

يزودنا هبرجت  . 2

.ناکین اب  ینیشن  مه  ترشاعم و  . 3

(1) .یناهراو دنسپان  ياه  تداع  زا  ار  دوخ  یشاب و  ممصم  تسخن  ماگ  رد  هک  تسا  نیا  همه  نیا  كالم  و 

[ .تسا نِیِلفاْغلا » ِهَمَون  ْنَع  ِینْهِّبَن  َّمهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

16 ص :

ص 25. نیرئاسلا ، لزانم  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  . 1 - 1
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( ییوجادخ  ) بّرقت مّود : ماگ 

«. نادرگ کیدزن  تسوت  يدونشخ  دروم  هچ  نآ  هب  ارم  ایادخ  راب   » (1) «، کتاضرم یلا  ینبّرَقو  »

دهاوخ یم  وس  نیمادـک  هب  دـنادب  ناـسنا  اـت  تسا ؛ فدـه  ندرک  صخـشم  راـک  نیرت  يرورـض  تلفغ ، باوـخ  زا  يرادـیب  زا  سپ 
.ددرگ یم  هچ  لابند  هب  دنک و  تکرح 

فده هک  درک  نشور  ار  دید  هیاوز ي  صخـشم و  ار  هاگیاج  دیاب  تفرگ ؛ میمـصت  يزاسدوخ  لّوحت و  يارب  درک و  تین  ادتبا  دیاب 
رثؤم يو  راتفر  لامعا و  کت  کت  رد  تیاـهن  رد  ناـسنا و  يریگ  تهج  رد  فدـه  نییعت  هک  ارچ  ترخآ ؟ اـی  تساـیند  هب  ندیـسر 

: دیوگ یجیهال  دمحم  نیدلا  سمش  .تسا 

: تسا هجرد  هس  ياراد  تین 

عناوم نتـشاذگ  راـنک  هب  دـشخب و  یـصالخ  دـیدرت  زا  دزیگنارب ، ادـخ  تعاـطا  يوس  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یتـّین  تسخن ، هجرد ي 
.دنک توعد 

نکمم فده  هار  رد  ار  اه  يراوشد  لمحت  دناکـشخب و  ار  تالکـشم  ياه  هشیر  دنک ، هزرابم  عناوم  اب  هک  تسا  یتّین  مود  هجرد ي 
.دنک

دیآ و دورف  شا  هدرگ  رب  قح  رما  ات  دتفا  كاخ  رب  دنک ، قح  میلـست  ار  دوخ  هدنب  هک  تسا  میلـست  هجرد ي  تین ، یلاع  هجرد ي  اما 
.دزاس رو  هطوغ  انف  يایرد  رد  ار  شیوخ 

ایرد و بناج  هب  هرطق  ریِس  زا  تسترابع  بُرق  دنا : هتفگ  بُرق  يانعم  رد 

17 ص :

هئارقل هیف  ینقّفَو  و  کـتامقن ، کطخـس و  نم  هیف  ینْبنج  و  کـتاضرم ، یلا  هـیف  ینبّرَق  َّمـهّللا  : » ناـضمر هاـم  مود  زور  ياـعد  . 1 - 1
«. نیمِحاّرلا َمحرا  ای  َکتمحرب  ْکتایآ ،

ناضمر كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  هیاپ  رب  يزاسدوخ : ماگ  www.Ghaemiyeh.comیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 25 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15081/AKS BARNAMEH/#content_note_17_1
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .یهلا تافص  هب  فاصتا  یقیقح و  دصقم  هب  لوصو 

یکی تسا : مسق  ود  رب  بُرق  تسادـخ .) زا  ریغ  هچ  نآ  زا  ندـیرب   ) هّللا يوساـم  زا  عاـطقنا  زا  تستراـبع  بُرق  دـنا : هـتفگ  زین  یخرب 
همه هب  قلعت  زا  تسا  دبع  يانف  هک  ضیارف  برق  رگید  رشب و  رب  تیهولا  تافص  روهظ  تسا و  تیرشب  تفص  لاوز  هک  لفاون ، بُرق 

(2) .قح دوجو  رگم  ار  وا  دنامن  دوخ و  سفن  یتح  تادوجوم  ي 

روط يداو  زا  ار  وا  ام  « » ایَِجن ُهاـْنبَّرَقَو  ِنَْمیَأـْلا  ِروُّطلا  ِِبناـج  ْنِم  ُهاـْنیَدان  َو  : » تسا هدـمآ  (ع ) یـسوم ترـضح  هراـبرد  میرک  نآرق  رد 
ترـضح هب  یبوبر  ماقم  هک  دوب  اـجنیا  رد  و  ( 52: میرم « ) .میدـیزگرب شیوخ  مالک  ندینـش  يارب  دوخ  برق  ماقم  هب  میدـناوخارف و 

هب وـت  هک  نکب  تساـیند  هـب  یگتـسباو  زمر  هـک  ار ، تیاـه  شفک  «، » ًيوُـط ِسَّدَـقُْملا  ِداْولاـِب  َکَّنِإ  َکـْیَْلعَن  ْعَلْخاَـف  : » دوـمرف یـسوم 
(. 12 هط : « ) يا هدمآرد  سدقم  یهاگیاج 

: دیوگ یم  انالوم  هک  هنوگ  نامه  تسا  یبتارم  ياراد  ادخ  هب  برق 

تسا نتسج  یتسپ  الاب و  هن  برق 

تسا نتسر  یتسه  سبح  زا  قح  برق 

تسا یتسین  رد  قح  برق  هاگراک 

؟ تسیچ تسین  یناد  هچ  یتسه ، هّرغ 

وا زا  يرود  وت  کیدزن و  وت  هب  ناج 

ومع يا  ینادب  نوچ  ار  قح  برق 

دیرولا لبح  زا  برقا  تسا  قح  هک  ناد 

(3) دیعب ار  ترکف  ریت  يدنکف  وت 

[ .تسا کتاضرم » یلا  هیف  ینبّرَق  َّمهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

18 ص :

ص 30. زار ، نشلگ  حرش  دمحم ، نیدلا  سمش  یجیهال ، . 1 - 1
ص164. مولعلا ، نونفلا و  تاحالطصا  فاشک  - . 2

.دعب هب  تیب 120  موس ، رتفد  يونعم ، يونثم  دمحم ، نیدلا  سمش  انالوم ، - . 3
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( يزرو هشیدنا  يرایشوه و   ) رّبدت موس : ماگ 

(1)« ِهیِوْمَّتلاَو ِهَهاَفَّسلا  ِنَع  ِهِیف  ِینْدِْعبَأَو  َهِیْبنَّتلاَو  َنْهِّذلا  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمهّللا  »

«. نادرگ مرود  ینادان  تهافس و  زا  امرف و  ما  هرهب  ار  يرادیب  يرایشوه و  زور  نیا  رد  ایادخ  راب  »

يارب نتفرگ  میمـصت  تلفغ و  باوـخ  زا  ندـش  رادـیب  زا  سپ  .تسا  يزرو  هشیدـنا  يرایـشوه و  يزاـسدوخ ، هار  رد  ماـگ  نیموـس 
َْکَیلِإ اْنلَْزنَأَو  : » دـیامرف یم  لاعتم  دـنوادخ  .درک  بلط  ادـخ  زا  ار  ینادان  تلاهج و  زا  ییاهر  ندیـشیدنا و  دـیاب  نتـشیوخ ، حالـصا 

دورف ناش  يارب  ار  هچ  نآ  مدرم  يارب  ات  میدروآ  دورف  وت  رب  ار  نآرق  نیا  ام   » (2) «، َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعلَو  ْمِْهَیلِإ  َلُِّزن  ام  ِساَّنِلل  َنِّیَُبِتل  َرْکِّذلا 
«. دنشیدنیب دیاش  يزاس ؛ راکشآ  هدمآ 

: لاـق هّللا ! لوسر  اـی  یلب  اولاـق : ءاـقمحلا ؟ قمحا  نیـسّیکلا و  سیکأـب  مکئّبـنأ  ـالأ  : » دومرف هک  تسا  تیاور  زین  (ص ) مرکا ربماـیپ  زا 
ار امـش  ایآ  «، » هّللا یلع  ینمت  و  هاوه ، هسفن  عبتأ  نم  ءاقمحلا  قمحأو  توملا ، دـعب  امل  لـمع  و  هسفن ، بساـح  نم  نیـسّیکلا  سیکأ 
اه كریز  ِنیرت  كریز  دومرف : .ادخ  هداتسرف ي  يا  يرآ ، دنتفگ : اه ؟ ندوک  ِنیرت  ندوک  اه و  كریز  ِنیرت  كریز  زا  مزاسن  هاگآ 

یـسک اه  ندوک  ِنیرت  ندوک  دـهد و  ماجنا  کین  ياـهراک  شگرم  زا  سپ  يارب  دـنک و  یـسرباسح  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  یـسک 
ادخ ینامرفان  ماجنا  يارب  هدرک و  يوریپ  شسفن  ياوه  زا  هک  تسا 

19 ص :

ِّلُک ْنِم  ًابیِصَن  ِیل  ْلَعْجاَو  ِهیوْمَتلا ، ِهَهافَّسلا َو  َنِم  ِهِیف  ِینْدِعاب  َو  َهِیْبنَتلا ، َنْهِذلا َو  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمهّللا  : » ناضمر هام  موس  زور  ياعد  - . 1
«. َنیِدَوْجَْالا َدَوْجَا  ای  َكِدوُِجب  ِهِیف ، ُلِْزُنت  ٍْریَخ 

.44 لحن : نآرق ، - . 2
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«. دنک تینما  يوزرآ 

تّضیباو  » هفیرش هیآ  ریسفت  رد  هّللادبع  هجاوخ  بوبحم ، زج  يزیچ  ندیدن  تسا و  لد  يرایـشوه  يرایـشوه ، لامک  نافراع  دزن  رد 
: دیوگ هانیع »

اه لد  هک  تسا  ییانیبان  تقیقح  رد  يروک  اریز  دش ؛ روک  دومرفن : دش و  دیفـس  فسوی ، قارف  رد  بوقعی  نامـشچ  دومرف : دنوادخ 
یتسود بهذـم  رد  هک  دـیاب ، باـجح  رد  قوشعم  زج  ندـید  زا  قشاـع  مشچ  قشع ، ملاـع  رد  هک  ار ، اـه  هدـید  هن  دـنک  یم  روک  ار 

« نتشادرب لد  ود  لد  کی  اب  تسین  قشاع  مسر  : » دنا هتفگ  هک  .قافن  تسا و  كرش  نیع  ندید  ار  يرگید 

، زارد مراد  ینتسیرگ  رس  رد  ایادخ 

، زان زا  ای  میرگ  ترسح  زا  منادن 

تسا میتی  بیصن  ترسح  زا  نتسیرگ 

! زان رهب  عمش  نتسیرگ  و 

؟ دوب نوچ  نتسیزگ  زان  زا 

(1)! زارد تسا  يا  هصق  نیا 

[ .تسا املع » یندز  ّبر   » زور نیا  رکذ  ]

20 ص :

.هانیع تّضیباو  هفیرش  هیآ  ریسفت  فسوی ، هروس  رارسالا ، فشک  - . 1
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( یهاوخ يرای   ) دادمتسا مراهچ : ماگ 

«. شخب يرای  تنامرف  ماجنا  رب  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ  راب   » (1) «، كِْرمَأ ِهَماَقِإ  یَلَع  ِهِیف  ِینِّوَق  َّمهّللا  »

: درب یمن  ییاج  هب  هار  وا  زا  دادمتسا  ادخ و  يرای  نودب  هّللا  یلا  کلاس 

هلا فطل  دوش  رای  رگم  تسا  تخس  هار 

(2) میجر ناطیش  هفرص ز  دربن  مدآ  هنرو 

ورین تتمدخ  يارب  ار  میاضعا  ایادخ  راب  «، » یحناوج همیزعلا  یلع  ددشاو  یحراوج  کتمدـخ  یلع  ّوق  : » میناوخ یم  لیمک  ياعد  رد 
«. هد يراوتسا  تیوک  هب  زاورپ  يارب  ار  ممیمصت  ياهلاب  شخب و 

هیلا ّانا   ) دبای همادا  ادخ  يوس  هب  ادخ و  يارب  و  میحرلا ) نمحرلا  هّللا  مسب   ) دوش زاغآ  ادخ  زا  تناعتـسا  اب  ادخ و  مان  هب  دـیاب  راک  ره 
ماجنا يراک  دـناوت  یم  دوخ  يراـی  هب  تسا و  یـسک  شدوخ  دـنک  رکف  یـسک  هک  تسا  ینیب  گرزبدوخ  رورغ و  نیا  و  نوعجار ؛)

.دهد

ادـخ تردـق  دـندوجو و  تامکحم  ادـخ  تافـص  .یهلا  يورین  توق و  اب  رگم  تسین  یتوق  ورین و  چـیه  «، هّللاب ّالا  هوق  ـالو  لوح  ـال  »
رکف ناسنا  هک  تسین  نینچ  نیا  .وا  تساوخ  هدارا و  هب  رگم  دنک  یمن  تکرح  دوخ  ياج  زا  یگنـس  چیه  .تساه  تردق  همه  ءاشنم 

يزاسدوخ تهج  رد  دناوت  یم  وا  يرای  نودب  دهد و  ماجنا  يراک  دناوت  یم  وا  زا  دادمتسا  نودب  دنک 

21 ص :

َكِرْکُـش َءاَدَأ  ِهِیف  ِینْعِزْوَأَو  َكِرْکِذ  َهَواَلَح  ِهِیف  ِیْنقُزْراَو  َكِْرمَأ  ِهَماَقِإ  یَلَع  ِهِیف  ِینِّوَق  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  مراـهچ  زور  ياـعد  - . 1
«. نیرظانلا رصبأ  ای  كرتس  کظفحب و  ینظفحاو  کمرکب 

هرامش 367. لزغ  راعشا ، ناوید  يزاریش ، ظفاح  بیغلا  ناسل  - . 2
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زا زین  ار  ندش  بوخ  قیفوت  دیاب  نیاربانب  .دنک  تکرح  هدیدنـسپ  قالخا  هب  ندش  هتـسارآ  دنـسپان و  ياه  تلـصخ  ندرک  فرطرب  و 
هاگ چیه  ایادخ  هک : درک  همزمز  بل  ریز  ار  اعد  نیا  دیاب  هراومه  .تشاد  راظتنا  وا  زا  زین  ار  اه  یبوخ  رارمتسا  قیفوت  تساوخ و  ادخ 

.ریگم رب  ام  زا  ار  تتمحر  فطل و  رظن  راذگماو و  نامدوخ  هب  ار  ام 

هب (، » 103 نارمع : لآ  « ) ًاعیِمَج هّللا  ِلـبحب  اوُمِـصَتْعاَو  : » دومرف هک  دز  گـنچ  یهلا  مکحم  نامـسیر  هب  دـیاب  ادـخ  زا  دادمتـسا  يارب 
رورـس وا  هک  دـیوش  لسوتم  ادـخ  هب  (، » 78 جـح : « ) ْمُکالْوَم َوُه  هّللاـِب  اوُمِـصَتْعاَو  : » دومرف زین  و  دـینز » گـنچ  یهلا  مکحم  نامـسیر 

«. تسامش

«. تسا يرادرب  نامرف  رد  يرادیاپ  ادخ و  نامسیر  هب  ندز  گنچ  نتسج ، هانپ  : » دیوگ تاره  ریپ 

.صاوخ ِصاوخ  نتسج  هانپ  صاوخ و  نتسج  هانپ  ماوع ، نتسج  هانپ  تسا : هجو  هس  رب  نتسج  هانپ 

.تسا فاصنا  نیقی و  ساسا  رب  نارگید  اب  ندرک  هلماعم  یهن و  رما و  میظعت  دیعو ، هدعو و  قیدصت  ماوع ؛ نتسج  هانپ 

تسا ندراذگورف  ار  تاقلعت  نتشاذگاو و  قلخ  هب  قلخ  راک  نتفرگ ، رایتخا  رد  ار  هدارا  صاوخ ؛ نتسج  هانپ 

يو اب  وا  هب  ندش  کیدزن  يارب  نداهن و  ندرگ  وا  رما  هب  ادـخ  یگرزب  رطاخ  هب  ندـید ، ار  ادـخ  اهنت  صاوخ ؛ ِصاوخ  نتـسج  هانپ  و 
(1) .تسا ندش  زاسمد 

[ .تسا یحراوج » کتمدخ  یلع  ّوق  َّمهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

22 ص :

ص41. نیریاسلا ، لزانم  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  . 1 - 1
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( یهاوخ شزرمآ  ) رافغتسا مجنپ : ماگ 

«. هد رارق  ناهاوخ  شزرمآ  زا  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ  راب   » (1) «، َنیِرِفْغَتْسُْملا َنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َّمهّللا  »

یم یپ  شهانگ  دمایپ  بقاوع و  هب  ناسنا  هک  هاگ  نآ  تسا ؛ رافغتسا  هتشذگ ، ياهاطخ  ناربج  سفن و  حالـصا  تهج  رد  رگید  ماگ 
.دهاوخ یم  وا  زا  ار  شا  هانگ  شزرمآ  دنک و  یم  ور  یهلا  هاگرد  هب  دیآ ، یمرب  جالع  حالصا و  ددصرد  درب و 

(2) «، كریغ الدّبم  نسحلاب  حیبقلا  یلمع  نم  یشل ء  الو  ارتاس  یحئابقل  الو  ارفاغ  یبونذل  دجأ  مهّللا ال  »

متـشز رادرک  يارب  مسانـش و  یمن  وت  زج  يا  هدـنناشوپ  میاه  یتشز  يارب  مبای ، یمن  وت  زج  يا  هدـنزرمآ  مناهانگ  يارب  ایادـخ ، راب  »
«. مناد یمن  وت  زج  يا  هدننک  نوگرگد 

(3) «. تسا یهاوخ  شزرمآ  ناهانگ ، نامرد  تسا و  ینامرد  يدرد  ره  يارب  : » دومرف (ص ) ادخ ربمایپ 

شزرمآ و بلط  دنوادخ  زا  دشاب و  نامیشپ  دوخ  ناهانگ  زا  دوجو  مامت  اب  دیاب  هدننکرافغتسا  تسا و  یبلق  ینورد و  يرما  راغفتـسا 
یتسیاشان راک  سک  ره  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا  .دروایب  زین  ناـیز  هب  ار  نآ  دـیاب  نآ  رب  هوـالع  اـما  .دـنک  نارفغ 

ات لاعتم  يادخ  دهد ، ماجنا 

23 ص :

ِهِیف ِیْنلَعْجاَو  َنِیِتناَْقلا  َنیِِحلاَّصلا  َكِداَبِع  ْنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجاَو  َنیِرِفْغَتْـسُْملا  َنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجا  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  مجنپ  زور  ياـعد  . 1 - 1
«. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَْفأَِرب  َنیِقَّتُْملا  َِکئاَِیلْوَأ  ْنِم 

.لیمک ياعد  زا  ییاهزارف  . 2 - 2
ص354. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ُراَفِْغتْسِالا ،» ِبُونُّذلا  ُءاَوَدَو  ٌءاَوَد  ٍءاَد  ِّلُِکل  . » 3 - 3
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يو رب  هَیِلا ،» ُبوتا  ُموُّیَْقلا و  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  اـَل  يِذَّلا  هّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  : » تفگ هبترم  هس  رگا  سپ  .دـهد  یم  تلهم  يو  هب  تعاـس  تفه 
(1) «. دوش یمن  هتشون  يزیچ 

(2) .تسا هتسناد  بسانم  نایهتنم  يارب  ار  هّللا  ناحبس  رکذ  نایدتبم و  يارب  ار  رافغتسا  رکذ  تداعس  يایمیک  رد  یلازغ 

هب زج  ار  همه  نیا  تسا و  هتـسناد  ءاـقب  نادـیم  ار  نآ  نیرخآ  رافغتـسا و  هبوت و  ار  نادـیم  نیتسخن  نادـیم  دـص  رد  هّللادـبع  هجاوخ 
: دیوگ تمایق  هروس ي  ریسفت  رد  وا  دناد ، یمن  رسیم  ادخ  يرای  تیانع و 

، مزور نیدب  دوخ  هب  هن  نم  هک  یناد 

.مزورفا یم  تیاده  عمش  دوخ  تیاده  هب  هن  و 

؟ دیآ هچ  نم  زا 

؟ دیاشگ هچ  نم  رادرک  و 

! وت قیفوت  هب  نم ، تعاط 

! وت تیاده  هب  نم ، تمدخ 

! وت تیاعر  هب  نم ، هبوت ي 

! وت ماعنا  هب  نم ، رکش 

! وت ماهلا  هب  نم ، رکذ 

! ییوت همه 

24 ص :

ثالث هیلا  بوتاو  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  يِذَّلا  هّللا  ُرِفْغَتْـسَأ   » لاق ناـف  راـهنلا ، نم  تاـعاس  عبـس  اـهیف  لّـجا  هئیـس  لـمع  نم  - . » 1
ص437. ج2 ، یفاکلا ، هیلع ،» بتکت  مل  تارم ،

.207 تداعس / يایمیک  یلازغ ، - . 2
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!؟ میک نم 

(1) !؟ ما هچ  رب  نم  دشابن ، وت  لضف  رگا 

[ .تسا هیلا » بوتا  ّیبر و  هّللارفغتسا   » زور نیا  رکذ  ]

25 ص :

.تمایق هروس ي  ریسفت  ، 10/309، رارسالا فشک  - . 1
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26 ص :
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( يزیرگ تیصعم   ) هَّزنت مشش : ماگ 

(1) «، َِکتَیِصْعَم ِضُّرَعَِتل  ِهیف  ینلُذْخَت  َّمهّللا ال  »

«. نادرگم راوخ  تینامرفان  باکترا  اب  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ  راب  »

راتفگ رد  تقد  اب  نافرع ، قالخا و  ياملع  دنداد و  یم  صیخـشت  ار  يو  یمـسج  ياه  يرامیب  رامیب ، نابز  ندید  اب  میدـق  ناکـشزپ 
هب زین  ناسنا  حور  دوش ، یم  التبم  اه  يرامیب  عاونا  هب  مسج  هک  هنوگ  نامه  .دنهد  یم  صیخـشت  ار  نانآ  یحور  ياه  يرامیب  دارفا ،

ادـخ تمحر  زا  سأی  یگتفیـش ،) دوخ   ) ْبجُع رابکتـسا ،)  ) ینیب گرزبدوخ  زآ ،)  ) عمط دـسح ، صرح ، لـیبق  زا  اـه  يراـمیب  عاونا 
یشاحف و تمهت ، تبیغ ، غورد ، لیبق  زا   ) ینابز دب  تدابع ، هفیظو و  ماجنا  زا  یلبنت  تلاسک و  تراقح ،) ساسحا  ینیب و  مک  دوخ  )

یبای بیع  .دوش  یم  ترخآ  ایند و  رد  ناسنا  يراوخ  تفخ و  ثعاب  اه ، يرامیب  نیا  زا  کی  ره  هب  ندـش  هدولآ  .دوش  یم  ـالتبم  ...( 
حور و تمالس  يارب  سکره  .رتراوشد  تسا  يراک  نآ ، نامرد  يارب  يزیر  همانرب  تسا و  يراوشد  راک  دوخ  اه ، يرامیب  فشک  و 

.دنیزگ يرود  دزادنا ، یم  هانگ  بادرگ  هب  ار  ناسنا  هک  ییاه  هاگترپ  زا  دنک و  يزیر  همانرب  دیاب  دوخ  ناور 

ریس و زا  ییالوا ، كرت  ای  هانگ  رطاخ  هب  یهاگ  هک  تسا  کلاس  یتخبدب  نارود  نافراع ، هاگدید  زا  نالذخ » « ؛» ...ینلذخت مهّللا ال  »
لابند هب  ار  ادـخ  تمحر  زا  تیمورحم  یعیبط  روط  هب  ددرگ و  یمزاب  ناسنا  دوخ  هب  ناـهانگ  نیا  ياـه  هنیمز  .دـنام  یم  زاـب  كولس 

لاعتم يادخ  .دراد 

27 ص :

ِتابِجُوم ْنِم  ِهیف  ینْحِزْحَزَو  َِکتَمِقَن  ِطایِِسب  یْنبِرْضَتالَو  َِکتَیِصْعَم  ِضُّرَعَِتل  ِهیف  یْنلُذْخَت  َّمهّللا ال  : » ناضمر هام  مشش  زور  ياعد  - . 1
«. َنیبِغاّرلا ِهَبْغَر  یهَْتنُم  ای  َکیدایَاَو  َکِّنَِمب  َکِطَخَس 
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(1) «.، َنُونِمْؤُْملا ِلَّکَوَتَْیلَف  هّللا  یَلَعَو  ِهدع  هب  ْنِم  ْمُکُرُْـصنَی  يذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ْمُْکلُذْخَی  ْنِإَو  ْمَُکل  َِبلاغ  الَف  هّللا  ُمُکْرُْـصنَی  ْنِا  : » دـیامرف یم 
امش دناوتب  هک  تسا  یسک  هچ  دراذگاو ، يراوخ  هب  ار  امش  ادخ  رگا  .دوش و  یمن  بلاغ  امش  رب  یـسک  دیباتـشب ، ادخ  يرای  هب  رگا  »

: تسا هدش  یفرعم  ناسنا  یهارمگ  يراوخ و  هیام ي  ناطیـش  رگید  ياج  رد  و  دننک .» لکوت  ادخ  رب  دـیاب  نانمؤم  دـناسر و  يرای  ار 
«. تسا ناسنا  یتخبدب  يراوخ و  هیام ي  ناطیش   » (2) «، ًالوذخ ناسنالل  ناطیشلا  ناکو  »

هب نیا  هاگ  هتبلا  .دراذگاو  دوخ  لاح  هب  ار  وا  لاعتم  يادـخ  هانگ ، هب  ندـش  هدولآ  رطاخ  هب  هک  تسا  نیا  ناسنا  يارب  تلاح  نیرتدـب 
یهلا و شیامزآ  ياهرازبا  زا  یکی  دوخ  نیا  .دروآ و  یم  مهارف  ناـسنا  لـماکت  لوحت و  هبوت و  يارب  يا  هنیمز  اـه  ندراذـگاو  دوخ 

.نیحبسملا حیبست  نم  ّیلا  ّبحا  نیبنذملا  نینا  دومرف : هک  تسوا -  هب  هجوت  هبوت و  تشگزاب و  يارب  يا  هنیمز 

: دیوگ هّللادبع  هجاوخ 

: دومرف دینادرگ و  ثوعبم  تلاسر  هب  ار  وا  ادخ  دیسر ، هبوت  ماقم  هب  دیشک و  تسد  دوب  ینرا »  » هک دوخ  تساوخ  زا  یسوم  نوچ 

دوب رادید  هک  مدرک  عنم  زیچ  کی  زا  ار  وت  نم 

دوب راومه  وت  رب  هک  متسارایب  يربمایپ  فرش  هب  و 

(3) .نادب ار  نآ  ردق  نک و  رکش  ار  تمعن  نیا  سپ 

[ .تسا کتیصعم » ضرّعتل  ینلذختال  ّمهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

28 ص :

.159 نارمع : لآ  نآرق ، . 1 - 1
.29 ناقرف : نآرق ، . 2 - 2

.ءارعش هروس  ریسفت  ، 7/152 رارسالا ، فشک  - . 3
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( يروآدای  ) رکذت متفه : ماگ 

«. امرف میزور  ار  ترکذ  موادت  زور  نیا  رد  ایادخ ، راب   » (1) «، ِهِماَوَِدب َكَرْکُش  َكَرْکِذ َو  ِهِیف  ِیْنقُزْراَو  »

رد لاعتم  دـنوادخ  .تسا  يزاسدوخ  ّمهم  لحارم  زا  لـماکت و  رگید  ياـه  ماـگ  زا  ندوب ، ادـخ  داـی  هب  هراومه  رکذ و  رد  تموادـم 
ياـه هسوسو  نوچ  ناراـگزیهرپ  «، » َنوُرِْـصبُم ْمُه  اذِإَـف  اوُرَّکَذَـت  ِناـْطیَّشلا  َنِم  ٌِفئاـط  ْمُهَّسَم  اذِإ  اْوَـقَّتا  َنیذَّلا  َّنِإ  : » دـیامرف یم  نآرق 

(201: فارعا «. ) دندرگ یم  انیب  دنوش و  یم  رکذتم  دیآ  ناشغارس  هب  یناطیش 

فرـص هانگ  زا  دتفا  یم  ادخ  دای  هب  هک  یماگنه  اما  دریگ  یم  هانگ  هب  میمـصت  یـصخش  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) قداص ماما  زا 
«. دنک یم  رظن 

: تسا یماسقا  عاونا و  ياراد  رکذت 

ناهانگ اب  ندش  ور  هبور  ماگنه  هب  دنوادخ  يروآدای  . 1

اه تمعن  زا  ندش  رادروخرب  ماگنه  هب  دنوادخ  يروآدای  . 2

توهش مشخ و  ماگنه  هب  دنوادخ  يروآدای  . 3

هبوت ماجنا  يارب  هانگ  باکترا  زا  سپ  دنوادخ  يروآدای  . 4

 ... نارادایند و اب  ندش  هجاوم  ماگنه  هب  دنوادخ  يروآدای  . 5

: دشاب هتشاد  نورد  رد  یظعاو  هراومه  دیاب  ناسنا 

تسا كاخ  یتشم  ود  هب  رخآ  هگباوخ  ار  هکره 

(2) ار ناویا  یشک  كالفا  هب  هک  تجاح  هچ  وگ 

29 ص :

َكَرْکِذ ِهِیف  ِیْنقُزْراَو  ِهِماـَثآَو  ِِهتاَوَـفَه  ْنِم  ِهِیف  ِیْنُبنْجاَو  ِهِماَِـیق  ِهِماَیِـص َو  یَلَع  ِهِیف  یِّنِعَأ  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  مـتفه  زور  ياـعد  . 1 - 1
«. نیَّلضملا يداه  اَی  َکِقِیفْوَِتب  ِهِماَوَِدب  َكَرْکُشَو 

لزغ 9. راعشا ، ناوید  يزاریش ، ظفاح  بیغلا  ناسل  - . 2
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: دسیون یم  مهدجه  ثیدح  حرش  رد  ثیدح  لهچ  باتک  رد  هر ) ) ینیمخ ماما  موحرم 

رکذت : » دیامرف هّللادبع  هجاوخ  بانج  دنا .» هتـسناد  رّکذت  لزنم  رب  مدقم  ار  رکفت  لزنم  اذهل  تسا و  رکفت  جیاتن  زا  رکذـت  هک  نادـب  »
تسا بوجحم  بولطم  زا  تسا ، وجتـسج  لابند  هب  ناسنا  ات  .بولطم » لوصح  نآ  تسا و  بوبحم  بلط  نیا  اریز  تسا ، رکفت  قوف 

شا هجیتن  هک  رکفت  نآ  تسا و  رکفت  لامک  توق و  هب  هتسب  رکذت  لامک  توق و  .دیآ و  غراف  لیصحت  بعت  زا  بولطم ، لوصو  اب  و 
تدابع زا  هفیرـش  تایاور  رد  هچ  نانچ  دوشن ؛ هسیاقم  تلیـضف  رد  اه  نآ  اب  دـیاین و  لامعا  ریاـس  نازیم  رد  تسا ، دوبعم  ماـن  رّکذـت 

دوبعم زا  رکذت  لوصح  تادابع  مهم  هرمث ي  نوچ  دنا و  هدرمـش  رتهب  ار  تعاس  کی  رکفت  لاس ، داتفه  لاس و  تصـش  لاس و  کی 
ترخآ قیرط  کلاس  هیونعم و  هّیروص و  تالامک  بلاط  رگا  سپ  .دوش  یم  لصاح  رتهب  حیحص  رکفت  زا  تیـصاخ  نیا  تسا و  قح 

(1) «. یلاعت قح  دای  اب  نک  نیجع  ار  لد  بوبحم و  رّکذت  هب  هدب  تداع  ار  بلق  یتسه ، هّللا  یلا  رجاهم  و 

: میوش یم  روآدای  ار  یخرب  هک  تسا  یتایاور  رکذت  هراب  رد 

ٌراَْربَأ ِهِیف  ُعِمَتْجَی  ٍسِلْجَم  ْنِم  اَم  : » دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  (ع ) قداص ماـما  زا  راـسی  نب  لیـضف  زا  حیحـص  دنـس  هب  یفاـک  رد  . 1
ینادـب ناکین و  نآ  رد  هک  تسین  یـسلجم  چـیه  «، » هَماَیِْقلا َمْوَی  ْمِْهیَلَع  ًهَرْـسَح  َناَـک  اَّلِإ  َّلَـج  َّزَع َو  هّللا  ِرْکِذ  ِْریَغ  یَلَع  َنُوموُقَیَف  ٌراَُّجفَو 

«. ددرگ ترسح  هیام ي  تمایق  زور  رد  اه  نآ  يارب  هکنآ  رگم  دنزیخرب  ادخ  رکذ  نودب  هاگ  نآ  دنیآ ، مه  درگ 

30 ص :

ص249. ثیدح ، لهچ  ینیمخ ، ماما  . 1 - 1
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یتلأسم نع  يرکذـب  لغـش  نم  لوقی : ّلـجوزع  هّللا  ّنإ  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) قداـص ماـما  زا  دوخ  دنـس  هب  یفاـک  رد  زاـب  . 2
نم زا  یـسک  هچ  نآ  زا  رتشیب  ار  وا  دـنامب ، زاب  نم  زا  تساوخرد  زا  نم  رکذ  رطاخ  هب  سک  ره  «، » ینلأس نم  یطعا  ام  لضفأ  هتیطعأ 

(1) «. درک مهاوخ  اطع  هدرک  تساوخرد 

ْمُِکتاَجَرَد ِیف  اَهَعَفْرَأَو  اَهاَکْزَأَو  ْمُِکلاَمْعَأ  َْریَخ  َّنَأ  اوُمَلْعاَو  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ص ) ادـخ ربمایپ  زا  یعادـلا  هدـع  باـتک  رد  . 3
امـش لامعا  نیرتهب  هک  دـینادب  «، » ...ِینَرَکَذ ْنَم  ُسِیلَج  اَنَأ  َلاَقَف  ِهِسْفَن  ْنَع  َرَبْخَأ  ُهَّنِإَف  ُهَناَْحبُـس  هّللا  ُرْکِذ  ُسْمَّشلا  ِْهیَلَع  ْتَعَلَط  اَـم  َْریَخَو 

هکارچ تسا  ناحبـس  دـنوادخ  دای  هدـیبات ، باتفآ  نآ  رب  هک  يزیچ  نیرتهب  اه و  نآ  نیرت  عیفر  نیرت و  هزیکاـپ  ناـتراگدرورپ و  دزن 
(2) «. دشاب مدای  هک  متسه  یسک  نیشنمه  نم  هدومرف : هداد و  ربخ  شدوخ  زا  يو 

: دیوگ تاره  ریپ 

! ناج رد  نایع  رون  ار  فراع  دبات و  لد  رد  دیما  رون  ار  مدرم 

، دنلوغشم ناهج  اب  همه  زورما 

یکی نآ  اب  وا  و 

دنمیعن قرغ  همه  ادرف  و 

(3)! یکی نآ  اب  نانچمه  وا  و 

[ .تسا هماودب » كرکذ  هیف  ینقزرا  ّمهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

31 ص :

ص501. ج2 ، یفاکلا ، . 1 - 1

ص238. یعادلا ، هدع  . 2 - 2
.ءارعش هروس  ریسفت  رارسالا 7/152 ، فشک  - - 3
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( يریذپ تیلوئسم   ) دهعت متشه : ماگ 

ار نارگید  هب  نداد  كاروـخ  ناـمیتی و  هب  يزرورهم  زور  نیا  رد  ایادـخ  راـب   » (1) «، ِماَعَّطلا َماَـعْطِإَو  ِماَْـتیَْألا  َهَمْحَر  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمهّللا  »
«. امرف میزور 

نیرت نییاپ  تسا و  نارگید  هب  ندناسر  ریخ  دوخ و  صخش  عفانم  زا  نتفر  رتارف  يزاسدوخ ، بتارم  رد  دوعص  ياه  هّلپ  زا  رگید  ماگ 
ناملـسم «، » هناسلو هدـی  نم  نوملـسملا  ملـس  نم  ملـسملا  « ؛ دنـشاب ناما  رد  ناـسنا  ناـبز  تسد و  زا  نارگید  هک  تسا  نیا  نآ  هبترم 
یگدـنز راب  دـهد و  ماجنا  دوخ  ار  دوخ  فیاظو  هک  نیا  و  دنـشاب » ناـما  رد  يو  ناـبز  تسد و  زا  ناناملـسم  رگید  هک  تسا  یـسک 

لیمحت نارگید  رب  ار  دوخ  راب  هک  یـسک  تسا  دـنوادخ  دورطم  «، » ساَّنلا یَلَع  ُهَّلَک  یَْقلَأ  ْنَم  ٌنوُْعلَم  « ؛ دزادـنین يرگید  رب  ار  شیوخ 
اب يراکادف  راثیا و  هک  نآ  بتارم  نیرت  یلاع  ات  تسا  نآ  نیا و  هب  يزرورهم  نارگید و  هب  ندناسر  ریخ  دهعت ، رتالاب  بتارم  .دـنک »

.دنا هلمج  نیا  زا  ناحلاص  نادیهش و  هک  تسا  هعماج  يدنمتداعس  يدنلبرس و  شیاسآ و  هافر و  يارب  لام  ناج و 

هب ندـناروخ  كاروخ  ناـمیتی و  هب  يزرورهم  تسا : هدـش  هراـشا  هنومن  ناوـنع  هب  دراوـم  نیا  زا  دروـم  ود  هب  متـشه  زور  ياـعد  رد 
.نارگید

: دومرف هک  تسا  هدمآ  (ص ) ادخ ربمایپ  زا  یتیاور  رد 

نآ رد  هک  تسا  يا  هناخ  امـش  ياه  هناخ  نیرتهب   » (2) «، هیلإ ءاـسی  میتی  هیف  تیب  مکتویب  ّرـشو  هیلإ  نسحی  میتی  هیف  تیب  مکتویب  ریخ  »
یمیتی

32 ص :

ِماَرِْکلا َهَبْحُـصَو  ِماَئِّللا  َهَبَناَُجمَو  ِماَلَّسلا  َءاَْشفِإَو  ِماَـعَّطلا  َماَـعْطِإَو  ِماَْـتیَْألا  َهَمْحَر  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  متـشه  زور  ياـعد  - . 1
«. َنِیِلمْآلا َأَْجلَم  اَی  َِکلْوَِطب 

ص148. ج1 ، لئاسولا ، كردتسم  - . 2
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«. دوش يراتفردب  یمیتی  اب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هناخ  امش  ياه  هناخ  نیرتدب  دریگ و  رارق  ینابرهم  ناسحا و  دروم 

(، 11: یحـض « ) ثدـحف کبر  همعنب  اما  رهنت و  الف  لئاسلا  اما  رهقت و  الف  میتیلا  اـّماف  : » تسا هدـمآ  دروم  نیا  رد  یتاـیآ  زین  نآرق  رد 
قح مهلاوما  یفو   » دیامرف رگید  ياج  رد  .يوگ » ناوارف  تراگدرورپ  تمعن  زا  شیوخ و  زا  نارم  ار  لئاس  شرازایم و  ار  میتی  سپ  »
نآ راثیا  يالاو  هبترم ي  اما  مورحم .» دـنمزاین و  دارفا  يارب  مولعم  تسا  یقح  ناـشلاوما  رد  (، » 25: جراعم « ) مورحملاو لئاسلل  مولعم 
ًءازَج ْمُْکنِم  ُدیُرن  هّللا ال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  امَّنِإ  ًاریسَأَو ، ًامیتَیَو  ًانیکْسِم  ِهِّبُح  یلَع  َماعَّطلا  َنوُمِعُْطیَو  : » دومرف تیب  لها  نأش  رد  هک  تساج 

ماعطا ادخ  يارب  ار  امش  ام  دنیوگ  دنناروخ و  ریـسا  میتی و  اونیب و  هب  دنراد ، شتـسود  هک  نآ  اب  ار ، ماعط  و  (، » 8: ناسنا « ) ًاروُکُش الَو 
«. میهاوخ یمن  یشاداپ  يرازگ و  ساپس  امش  زا  میا و  هدرک 

: دیوگ دناد و  یم  يدرمناوج  زا  يا  هخاش  ار  يریذپ  تیلؤسم  هّللادبع  هجاوخ 

ار قیدص  فسوی  لیلخ و  میهاربا  هک  هنوگ  نامه  دناوخ ، درمناوج  ار  نانآ  هک  داهن ، فهک  باحـصا  رب  تیاهن  یب  تمارک  دنوادخ 
.دناوخ درمناوج 

! یهلا

، تسا درد  همه  راک ، نیا  زا  هراچیب  نم  بیصن 

! تسا درد  تخس  ارم  درد  نیا  هک  داب  كرابم 

، تسا درف  درد  نیا  زا  هک  سک  نآ  هراچیب 

(1)! تسا درمناوجان  هک  أقح  دزانن ، درد  نیدب  هک  ره 

[ .تسا ِماَْتیَْألا »  َهَمْحَر  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمهّللا  زور «  نیا  رکذ  ]

33 ص :

.4/425 رارسالا ، فشک  - . 1
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( يراذگاو ادخ  هب   ) ضیوفت مهن : ماگ 

«. راداو تسوت  يدنسرخ  دروم  وس  ره  زا  هک  ییاهراک  هب  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ  راب   » (1) «، هَعِماَْجلا َِکتاَضْرَم  َیلِإ  ِیتَیِصاَِنب  ْذُخَو  »

.تسا يراگزیهرپ  بتارم  نیرت  یلاع  زا  ندرپس ، يو  هب  ار  اهراک  ندوب و  دنـسرخ  وا  يدنـسرخ  هب  نداد ، تیاـضر  یهلا  ياـضر  هب 
هب ار  میاهراک  «، » ِدابِْعلِاب ٌریـَصب  هّللا  َّنِإ  هّللا  َیلِإ  يْرمَأ  ُضِّوَفُأَو  : » دیامرف یم  نوعرف  رـسمه  زا  لقن  هب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ 

(44: رفاغ «. ) تسانیب ناگدنب  راک  هب  هراومه  دنوادخ  هک  مراپس  یم  ادخ 

: دیامرف ضیوفت  ینعم  نایب  رد  هّللادبع  هجاوخ 

ضیوفت تسا و  ببـس  عوقو  زا  سپ  لکوت  هک  ارچ  نآ ، زا  رت  عیـسو  تسا  ییانعم  لـکوت و  زا  رت  فیطل  تسا  یتراـشا  ار  ضیوفت  »
.تسا نآ  زا  يا  هبعش  لکوت  تسا و  لاعتم  يادخ  هاگشیپ  هب  میلست  نیع  نآ  و  نآ ، زا  سپ  ببس و  عوقو  زا  شیپ 

: تسا هجرد  هس  ياراد  ضیوفت 

زا دوشن و  دیماان  يرایتسد  زا  دشابن و  ناما  رد  رکم  زا  سپ  درادن ، ییاناوت  شیوخ  لمع  ربارب  رد  هدنب  ینادب  هک  نآ  تسخن ، هجرد 
.ددرگن شوخ  لد  تین 

.يرگنب تناگدید  ربارب  رد  هراومه  ار  دوخ  يدنمزاین  هک  نآ  مود  هجرد 

34 ص :

ِیتَیِـصاَِنب ْذُخَو  ِهَعِطاَّسلا  َِکنیِهاَرَِبل  ِهِیف  ِینِدْهاَو  ِهَعِـساَْولا  َِکتَمْحَر  ْنِم  ًابیِـصَن  ِهِیف  ِیل  ْلَعْجا  َّمهّللا  : » ناضمر هام  مهن  زور  ياعد  . 1 - 1
«. َنِیقاَتْشُْملا َلَمَأ  اَی  َِکتَّبَحَِمب  ِهَعِماَْجلا  َِکتاَضْرَم  َیلِإ 
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دوخ ياـهراک  هدـنناسر ي  ماـجنا  هب  ار  یببـس  يرامـشم و  دوخ  هدـننک  هاـبت  ار  یهاـنگ  ینادـن و  دوخ  شخب  تاـجن  ار  یلمع  سپ 
.يرادنپم

اهنت یگدـنکارپان  یگدـنکارپ و  تسوا و  نامرف  هب  نوکـس  تکرح و  هک  .ینیب  ییاهنت  هب  ار  ادـخ  راک  ره  رد  هک  نآ  موس  هجرد ي 
(1) «. تسوا رایتخا  رد 

[ .تسا هّللا » یلا  يرما  ضوفا   » زور نیا  رکذ  ]

35 ص :

ص79. نیرئاسلا ، لزانم  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  . 1 - 1
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( یمارآ لد  ادخ  اب   ) لّکوت مهد : ماگ 

«. هد رارق  دوخ  رب  ناگدننک  لکوت  زا  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ  راب   » (1) «، َْکیَلَع َنیلِّکَوَتُْملا  َنِم  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمهّللا  »

« هّللاب الا  هوق  لوح و ال  ال   » نآ رکذ  تسا و  یلاعفا  دیحوت  همزال ي  لکوت  .تسا  لاعتم  دنوادخ  رب  هیکت  اب  نتفر  راک  لابند  هب  لکوت 
.تسا تشهب  رد  دیلک  تایاور  یخرب  قبط  تسا و 

هل سیل  ّهنا  : » دـیامرف لاعتم  دـنوادخ  .شـشوک  رد  لکوت  شیوپ و  رد  لکوت  شنیب ، رد  لکوت  دوش : یم  لـصاح  زیچ  هس  رد  لـکوت 
لکوت ناشراگدرورپ  رب  هدیورگ و  ادخ  هب  هک  ینارواب  نامیا  رب  ناطیـش  يارب   » (2) «، نولکوتی مهبر  یلعو  اونمآ  نیذـلا  یلع  ناطلس 

«. تسین یهار  دننک 

: دسیون یم نیرئاسلا  لزانم  باتک  رد  يراصنا  هّللادبع  هجاوخ 

«. دیراد نامیا  رگا  دینک  لکوت  ادخ  رب  (، » 23: هدئام « ) َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  ْنِإ  اُولَّکَوَتَف  هّللا  یَلَعَو  : » دیامرف یم  لجوزع  يادخ 

ماوع و دزن  تساهراک  نیرتراوشد  زا  نیا  يو و  تلاکو  رب  تسا  نتـشاد  مارآ  لد  نآ و  هدنراد ي  هب  تساهراک  همه  ندرپس  لکوت 
مدرم هب  ار  نآ  زا  يزیچ  هتفرگ و  تسد  هب  دوـخ  ار  روـما  همه ي  لاـعتم  يادـخ  هک  ارچ  .صاوـخ  دزن  تساـهراک  نیرت  ییادـتبا  زا 

.تسا هدرکن  راذگاو 

36 ص :

َنِم ِهیف  یْنلَعْجاَو  َْکیَدـَل  َنیِزئَّاـْفلا  َنِم  ِهیف  یْنلَعْجاَو  َکـْیَلَع  َنیلِّکَوَـتُْملا  َنِم  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمـهّللا  : » ناـضمر هاـم  مـهد  زور  ياـعد  - . 1
«. َنیِبلاّطلا َهَیاغ  ای  َِکناسْحِِاب  َْکَیِلا  َنیبَّرَقُْملا 

.99 لحن : نآرق ، - . 2
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: تسا هجو  هس  رب  لکوت 

هرهب ار  قلخ  دزاس ، لوغـشم  راک  هب  ار  ناـسنا  هک  یتین  اـب  تسا ؛ ندرک  هدافتـسا  بابـسا  زا  نتفر و  راـک  یپ  رد  تسخن  هجرد ي  رد 
.دراذگاو ار  اج  هبان  ياه  تساوخرد  دهد و 

.تسا تابجاو  ماجنا  يارب  دوخ  تاقوا  نتخاس  غراف  و  ببس ، زا  یشوپ  مشچ  بلط ، ندراذگ  رانک  لکوت ، مود  هجرد ي 

ءایـشا رب  یلاعت  قح  تیکلام  دـنادب  هک  نیا  نآ  دزاس و  اـهر  لـکوت  تلع  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  لـکوت  تقیقح  كرد  موس ، هجرد 
ره .دراذگاو  يو  هب  ار  شیاهراک  دزاس و  دوخ  کیرـش  ار  يو  ات  تسین  يزابنا  يو  تیکلام  رد  ار  زیچ  چـیه  تسا ؛ تزع  تیکلام 

(1) «. تسوا يارب  تسوا و  هب  تسوا ، زا  تسه  هچ 

! یهلا

! مداتفا وت  ماد  هب  دوخ  تساوخ  هب  نوچ  مداش ، ارچ  یناد 

! یهلا

، متساوخ نم  هکنیا  هن  یتساوخ ، وت 

(2)! متساخرب وچ  مدید  نیلاب  رب  تسود 

[ .تسا هّللاب » الا  هوقالو  لوحال   » زور نیا  رکذ  ]

37 ص :

ص77. نیرئاسلا ، لزانم  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  . 1 - 1
.لحن هروس  ریسفت  ، 5/408 رارسالا ، فشک  - . 2

ناضمر كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  هیاپ  رب  يزاسدوخ : ماگ  www.Ghaemiyeh.comیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 45 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15081/AKS BARNAMEH/#content_note_37_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15081/AKS BARNAMEH/#content_note_37_2
http://www.ghaemiyeh.com


( يزیرگ يدیلپ   ) لّتبت مهدزای : ماگ 

َّمهّللا »

هاـنگ و نادرگ و  بوـبحم  مدزن  ار  اـه  یکین  زور  نـیا  رد  يادـخ  راـب  «، » َناَیْـصِْعلا قوـسفلا  ِهـِیف  ََّیلِإ  ْهِّرَکَو  َناَـسْحِْإلا  ِهـِیف  ََّیلِإ  ْبِّبَح 
(1) «. ناد دنسپان  میارب  ار  ینامرفان 

هب ناهانگ  .تسا  يزیرگ  يدـیلپ  یلک  روط  هب  ناهانگ و  زا  يرود  ناسنا ، يزاسدوخ  لماکت و  هب  ندیـسر  يارب  رگید  ياه  ماـگ  زا 
دننام دوش  یم  ماجنا  حراوج  ءاضعا و  اب  هک  تسا  یهانگ  یندـب  هانگ  .یبلق  ناهانگ  یندـب و  ناـهانگ  دـنوش : یم  میـسقت  هتـسد  ود 

، دسح دننام  دنک ؛ یم  زورب  رهاظ  رد  نآ  تارثا  دوش و  یم  ماجنا  لد  رد  هک  تسا  یهانگ  یبلق ، هانگ  .ییوگ  غورد  تبیغ و  يدزد ،
هک ارچ  میبلط ، یم  ادـخ  زا  ار  ناهانگ  نیا  زا  ییاهر  زورما ، ياعد  رد  .اه  يدـب  نتـشاد  تسود  اـه و  یکین  اـب  ینمـشد  ّربکت ، اـیر ،

هاگـشیپ رد  اه  لد  مشچ و  شوگ و  نامگ  یب   » (2) «، الُؤْسَم ُْهنَع  َناک  َِکئلوُأ  ُّلُک  َداؤُْفلاَو  َرَـصَْبلاَو  َعْمَّسلا  َّنِإ  : » دومرف لاعتم  دنوادخ 
«. دنلوئسم لاعتم  يادخ 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  (ع ) یلع نانمؤم  ریما  زا  یتیاور  رد 

َُهلِْزنَم َْفیَک  ْرُْظنَْیلَف  هّللا  َْدنِع  ُُهَتلِْزنَم  َْفیَک  َمَْلعَی  ْنَأ  ْمُْکنِم  َداَرَأ  ْنَم  »

(3) «، ِبُونُّذلا َْدنِع  ُْهنِم  هّللا 

رد شهاگیاج  دنادب  دهاوخ  یم  یسک  رگا  »

38 ص :

َطَخَّسلا ِهیف  َّیَلَع  ْمِّرَحَو  َنایْـصِْعلاَو  َقوُـسُْفلا  ِهیف  ََّیِلا  ْهِّرَکَو  َناـسْحِْالا  ِهـیف  ََّیِلا  ْبِّبَح  َّمـهّللا  : » ناـضمر هاـم  مهدزاـی  زور  ياـعد  . 1 - 1
«. َنیثیغَتْسُْملا َثایِغ  ای  َِکنْوَِعب  َناریّنلاَو 

.36 ارسا : نآرق ، . 2 - 2
ص10. ج43 ، راونالا ، راحب  یسلجم ، همالع  - . 3
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«. تسا هنوگچ  هانگ  ماگنه  هب  يو  دزن  ادخ  هاگیاج  دنیبب  دیاب  تسا ، هنوگچ  ادخ  هاگشیپ 

: دیامرف رگید  ياج  رد  و 

تیاـضر يا  هدـنب  هـک  تـسین  نـیا  زا  رت  گرزب  یهاـنگ  چــیه   » (1) «، ِِقلاَْـخلا ِطَخَِـسب  َنِیقوـُلْخَْملا  یَـضِر  َبَلَط  ْنَم  َرْزِو  َمَـظْعَأ  اَـم  »
«. درآ تسد  هبراگدیرفآ  مشخ  اب  ار  ناگدیرفآ 

؛ تسا ناهج  ياه  تشاد  مشچ  اه و  هرهب  زا  ندـیرب  لّتبت  .دوش  یم  هتفگ  لّتبت »  » يزیتس يدـیلپ  يزیرگ و  هانگ  هب  نآرق  گنهرف  رد 
وا يوس  هب  ینتـسسگزاب  ياهراک  زا  نک و  دای  ار  شیوخ  يادخ  «، » اًلِیْتبَت ِْهَیلِإ  ْلَّتَبَتَو  َکِّبَر  َمْسا  رکذاو  : » تسا هدـمآ  میرک  نآرق  رد 

(8: لمزم «. ) لسگ زاب 

شیپ اج  نآ  ات  دنـسر و  یم  نآ  هب  هّللا  یلا  كولـس  رد  هک  تسا  ناگدـنور  تاماقم  زا  ندـیرب - تسود  دای  زج  زیچ  همه  زا  لّتبت - 
هنیـس ي زوس  زا  اهریجنز  اه و  لغ  همه ي  اب  خزود  .دـیاین  نانآ  لایخ  لامج  رد  ناتخرد ، اـهرهن و  همه ي  اـب  تشهب  هک  دـنور  یم 

.دریگن ار  نانآ  نماد  ربک ، دـسح و  هشیب ي  زا  يراخ  دـناسرن و  نانآ  شوخ  راگزور  هب  نایز  زگره  ایند ، صرح  یعفا  دزرلب و  نانآ 
هب تربع  مشچ  هب  .دسرن  نانآ  لد  هدید ي  هب  اوه  هیواه ي  زا  يدود  دنیـشنن و  نانآ  يادر  هشوگ ي  رب  هراما  سفن  نابایب  زا  يدرگ 

.دنریگ لد  هب  ار  نانآ  رهم  تفلا  رس  زا  دنیوگ و  نخس  نارگید  اب  تقفش  نابز  هب  دنرگن ، مدرم 

: تسا هدمآ  لّتبت »  » هرابرد نادیم  دص  باتک  رد 

39 ص :

ص210. ج12 ، لئاسولا ، كردتسم  يرون ، ثدحم  - . 1
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نتـشگزاب ندیرب و ]  ] لّتبت ًالیتبت .» هیلا  لتبتو  : » یلاعت هلوق  دـیاز ؛ لّتبت  نادـیم  صالخا  نادـیم  زا  تسا ؛ لّتبت  مشـش  تسیب و  نادـیم  »
.قح هب  دوخ  زا  ترخآ و  هب  ایند  زا  تشهب ، هب  خزود  زا  زیچ : هس  هب  تسا  زیچ  هس  زا  نآ  تسا و 

هب يریلد  زا  نتـشگزاب و  تحیـصن  هب  توادـع  هنیک و  زا  نتـسویپ ، لـالح  هب  مارح  زا  تـسا : زیچ  هـس  ندیـسر  تـشهب  هـب  خزود  زا 
.نتشگ يراگزیهرپ 

.ندمآ تبانا  هب  لاغتشا  زا  ندمآ و  تغارف  هب  قیالع  زا  ندمآ ، تعانق  هب  صرح  زا  تسا : زیچ  هس  ندمآ  ترخآ  هب  ایند  زا 

(1) «. ندمآ ضیوفت  هب  رایتخا  زا  ندمآ و  میلست  هب  جاجل  زا  ندمآ ، زاین  هب  اعّدا  زا  تسا : زیچ  هس  نتشگ  قح  هب  دوخ  زا 

[ .تسا نیصاعلا » أجلم  ای   » زور نیا  رکذ  ]

40 ص :

ص302. نیرئاسلا ، لزانم  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  . 1 - 1
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( یگتسارآ  ) نّیزت مهدزاود : ماگ 

«. يارایب ینماد  كاپ  هانگ و  زا  شیاریپ  رویز  هب  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ   » (1) «، ِفافَعلاو ِرتَّسلاب  هیف  یّنّیَز  ّمهّللا  »

رویز و هب  ندـش  هتـسارآ  تبون  تسـش ، اه  يدـیلپ  اه و  یگدولآ  زا  نماد  درک و  كاپ  هانگ  راگنز  زا  ار  دوخ  ناسنا  هک  نآ  زا  سپ 
: انالوم هتفگ  هب  .تسا  هدیدنسپ  رادرک  راتفر و  ياه  تنیز 

نک شوم  ّرش  عفد  ناج  يا  لوا 

(2) نک شوک  مدنگ  عمج  رد  یهگناو 

ياـه هناد  يروآ  عمج  هب  ملاـس ، ییاـضف  رد  دـیاب  میا ، هدرک  رود  دوخ  هّلغ ي  راـبنا  زا  ار  رگ  ناریو  دزد و  ياـه  شوـم  هک  نوـنکا 
عاونا هب  ار  دوخ  اه ، یفیثک  ندرک  رود  مامحتسا و  زا  سپ  .میزادرپب  هدیدنسپ  هتـسیاش و  راتفر  رادرک و  و  يراگزیهرپ ، ینمادکاپ و 

.ینماد كاپ  فافع و  ششوپ  هب  ندش  هتسارآ  مییارایب ؛ اه  شیارآ 

هب وا  ترـصن  ات  دـشاب ، هقطاـن  سفن  عیطم  توهـش ، توق  هک  تسا  نآ  تفع  : » دـیوگ تفع  ياـنعم  رد  یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ 
ياوه دّبعت  زا  دوش و  رهاظ  وا  رد  ّتیریخ  رثا  دوب و  وا  يأر  ياضتقا 

(3) «. ددرگ غراف  تاّذل  مادختسا  سفن و 

41 ص :

یَلَع ِهیف  یْنلِمْحاَو  ِفاـفِْکلاَو  ِعُونُْقلا  ِساـِبِلب  ِهیف  ینُْرتْساَو  ِفاـفَْعلاَو  ِْرتَِّسلاـِب  ِهیف  یّنِّیَز  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  مهدزاود  زور  ياـعد  - . 1
«. َنیِفئَّاْخلا َهَمْصِع  ای  َِکتَمْصِِعب  ُفاخَا  ام  ِّلُک  ْنِم  ِهیف  یّنِماَو  ِفاْصنِْالاَو  ِلْدَْعلا 

.لوا رتفد  يونعم ، يونثم  دمحم ، نیدلا  لالج  انالوم ، - . 2
ص74. يرصان ، قالخا  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  . 1 - 3
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(1) «، ٍجْرَفَو ٍنَْطب  هَّفِع  ْنِم  ُلَْضفَأ  ْیَشب ٌء  هّللا  َِدبُع  اَم  : » دومرف هک  تسا  تیاور  زین  (ع ) رقاب ماما  زا 

«. تسا هدشن  تدابع  جرف  مکش و  تشادکاپ  زا  رتهب  يزیچ  هب  دنوادخ  »

.دشاب دنوادخ  تاروتسد  میلست  دزرو و  تماقتسا  شیوخ  تفرشیپ  رب  دهاوخب و  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  عرف  همه  نیا  و 

: دیوگ تاره  ریپ 

: دنهد زیچ  هس  ودب  دیآ  رد  میلست  رد  زا  هک  ره 

.ددرگ هدنز  تفرعم  زا  يو  لد  هک  یتبرش  . 1

.دشکب ار  هراما  سفن  هک  یگنرش  . 2

.دوش تسمرس  شناج  هک  یبارش  . 3

.دبای تعاط  توالح  یکی  اب 

.دزیرگب تیصعم  زا  يرگید  اب 

.دسر تاجانم  حور  هب  یموس  اب 

، ناوتن ییاهر  نآ  زا  هک  دتفا  يا  يراتفرگ  رد  هاگنآ 

(2)! نآ رس  رب  دهن  ار  یگدنز  همه  و 

[ .تسا فافعلاو » رتسلاب  ینّیز  ّمهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

42 ص :

ص129. ج3 ، یفاکلا ، ینیلک ، دمحم  . 2 - 1
.ماعنا هروس  ریسفت   ، 3/543 رارسالا ، فشک  - . 2
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( ییابیکش  ) ربص مهدزیس : ماگ 

«. دش دهاوخ  هک  یتاردقم  رب  نک  میابیکش  و   » (1) «، ِراَْدقَْألا ِتاَِنئاَک  یَلَع  ِهِیف  ِینْرِّبَصَو  »

.تیصعم رب  ربص  تعاط و  رد  ربص  تبیصم ، رب  ربص  تسا : یعاونا  ياراد  ربص  .تسا  دنوادخ  نامرف  هماقا ي  رد  ییابیکش  ربص ؛

لآ « ) َنوُِحْلُفت ْمُکَّلََعل  هّللا  اوُقَّتاَو  اوُِطبارَو  اوُِرباصَو  اوُِربْصا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اـی   » هیآ ریـسفت  رد  يراـصنا ] هّللادـبع  هجاوخ   ] تاره ریپ 
: دیوگ (، 200 نارمع :

هراوس رکـشل  .ناکرـشم  اب  گنج  هار  رد  دـینک  ییابیکـش  عرـش و  ماکحا  ماجنا  هار  رد  دـینک  ییابیکـش  دـیدیورگ ، هک  یناسک  يا  »
«. دیبای يراگتسر  ات  دیزیهرپب ، دنوادخ  مشخ  زا  دیرادزاب و  ار  نارفاک  رازآ  ات  دیرادهگن ، اهزرم  رد  هدامآ  ار  ناناملسم 

: دسیون یم  هیآ  ینافرع  نایب  رد  يو 

.ناج هب  باطخ  یموس  لد و  هب  باطخ  يرگید  تسا ، سفن  هب  باطخ  یکی  اوربصا »....  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  »

.نک ربص  تمدخ  تعاط و  هب  دیوگ : یم  ار  سفن 

.شاب ابیکش  یتخس  الب و  رب  دیوگ : یم  ار  لد 

.زاسب درد  قوش  زوس و  اب  دیوگ : ار  یموس 

43 ص :

یَلَع ِهِیف  ِینْقِّفَوَو  ِراَدـْقَْألا  ِتاَِنئاَک  یَلَع  ِهِیف  ِینْرِّبَصَو  ِراَذـْقَْألاَو  ِسَنَّدـلا  َنِم  ِهِیف  ِینْرِّهَط  َّمهّللا  : » ناضمر هام  مهدزیـس  زور  ياعد  . 1 - 1
«. ِنیِکاَسَْملا ِْنیَع  َهَُّرق  اَی  َِکتَّزِِعب  ِراَْربَْألا  ِهَبْحُصَو  یَقُّْتلا 
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.تسا باوث  دیما  رب  تمدخ  ماقم  رد  نادباع  ربص  دنا : هتفگ 

.تسا لاصو  يوزرآ  رب  تمرح  ماقم  رد  نافراع  ربص 

«. تسا یلجت  تقو  رد  تدهاشم  لاح  رد  ناقشاع  نارادتسود و  ربص 

: دیوگ نادیم  دص  باتک  رد  و 

«. مکل ریخ  اوربصت  ناو   » یلاعت هلوق  تسا  ربص  متفه  نادیم  »

: تسا نکر  هس  ار  ربص 

.تسا نآ  اوربصا »  » هک الب  رب  یکی 

.تسا نآ  اوطبارو »  » هک تعاط  رب  میس  .تسا  نآ  اورباص »  » هک تیصعم  زا  يرگید 

: دیاز زیچ  هس  نآ  زا  ناوت و  يراد » تسود   » اب الب ، رب  ربص 

.تسارف رون  ملع و  یکیراب  لد ، ییاتکی 

: دیاز زیچ  هس  نآ  زا  ناوت و  سرت »  » هب تیصعم  رب  ربص 

.تمصع رون  اعد و  لوبق  اه ، لد  ماهلا 

ناوت دیما »  » اب تعاط  رب  ربص  و 

(1) «. اه یکین  هب  ندییارگ  ادیپان و  يزور  الب ، تشادزاب  دیاز : زیچ  هس  نآ  زا  و 

[ .تسا اربص » انیلع  غرفا  انبر   » زور نیا  رکذ  ]

44 ص :

لزانم نینچمه  و  نارمع ، لآ  هروس  هیآ 200  ریسفت  رد  مراهچ ، ءزج  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  . 1 - 1
ص342. نیریاسلا ،
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( ینابهگن دوخ   ) هبقارم مهدراهچ : ماگ 

«. شاب اریذپ  ار  مرذع  میاه  شزغل  اهاطخ و  دروم  رد  زور  نیا  رد  ایادخ  راب   » (1) «، ِتاوَفَْهلاَو ایاطَْخلا  َنِم  ِهیف  یْنِلقَاَو  »

هب ندـشن  هدولآ  يارب  شیوخ  زا  تبقارم  تسا ؛ ناهانگ  اهاطخ و  دروم  رد  شیوخ  زا  تبقارم  يزاسدوخ ، ياه  ماـگ  زا  رگید  یکی 
.نادب ندش  هدولآ  تروص  رد  دنوادخ  زا  یهاوخ  شزوپ  رافغتسا و  يارب  تبقارم  هانگ و 

ره زا  دور و  یم  وس  ره  هب  هتفاـیان  تیبرت  ناویح  دـننامه  دوش ، اـهر  شیوـخ  لاـح  هب  رگا  تسا و  رـسدوخ  شکرـس و  ناـسنا  سفن 
نآ هب  دـشاب و  هتـشاد  رایتخا  رد  ار  سفن  نانع  هراومه  هبقارم ، اـب  دـیاب  هک  تسا  یمدآ  نیا  .دروخ  یم  تسوا  هار  رـس  هک  يا  هفولع 

لمع هبقارم  .دراذگب  وا  رایتخا  رد  دـنک ، فرـصم  تسا  زاجم  دـناوت و  یم  ار  هچ  نآ  دـنک و  شتیادـه  دورب ، دـهاوخ  یم  هک  یهار 
: دنک تلفغ  نآ  زا  یماقم ، ره  رد  یگدنز و  زا  هلحرم  چیه  رد  دناوت  یمن  هک  تسا  نمؤم  یگشیمه 

تسا هدرم  یک  وا  تساهردژا  سفن ،

(2) تسا هدرسفا  یتلآ  یب  مغ  زا 

شزوپ رافغتسا و  اب  دز ، رـس  وا  زا  ییاطخ  هتـساوخان  ای  تفر و  اطخ  هار  هب  سفن  شکرـس  ناویح  رگا  هک  تسا  نیا  سفن  زا  تبقارم 
ْوَأ انیسَن  ْنِإ  انْذِخاُؤتال  انَّبَر  « ؛ دنادرگزاب میقتسم  طارص  تسار و  هار  هب  ار  يو  یهاوخ 

45 ص :

ًاـضَرَغ ِهیف  یْنلَعْجَت  الَو  ِتاوَفَْهلاَو  ایاطَْخلا  َنِم  ِهیف  یْنِلقَاَو  ِتارَثَْعلِاب  ِهیف  ینْذِـخا  ُؤت  َّمهّللا ال  : » ناضمر هام  مهدراـهچ  زور  ياـعد  - . 1
«. َنیِملْسُْملا َّزِع  ای  َِکتَّزِِعب  ِتافْالاَو  ایالَْبِلل 

.يونعم يونثم  انالوم ، - . 2
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(1) «، انْأَطْخَأ

«. ام رب  ریگم  میدش  بکترم  ییاطخ  هابتشا  هب  ای  اطخ  يور  زا  رگا  اراگدرورپ ، »

: دیوگ تاره  ریپ 

: تسا هجرد  هس  رب  نآ  ار و  دوصقم  تسا  هظحالم  ماود  هبقارم 

رب هک  يا  یکیدزن  دنک ، تا  هتسبلد  هک  یتشادگرزب  نایم  شیوس ؛ هب  هتـسویپ  یندیدرون  هار  رد  تسا  قح  هبقارم ي  نیتسخن ، هجرد 
.تدزیگنارب هک  يا  ینامداش  و  تدریگ ،

میرح نتـسکش  ضارتعا و  زا  نتـسج  يرود  هضراعم و  نتـشاذگورف  اب  تسوت ، بقارم  قح  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  مود ، هجرد 
.هانگ

، ینادواج ياه  هخفن  یئاهنت و  تاراشا  روهظ  هبقارم  ییاتکی ؛ مچرپ  نتشارفارب  رد  یماگشیپ  هعلاطم  اب  تسا ، لزا  هبقارم  موس ، هجرد 
(2) .یناب هدید  ياهدنب  زا  ییاهر  هبقارم  و 

: دیوگ نادیم  دص  باتک  رد  و 

: تسا زیچ  هس  نآ  تسا و  ندیشوک  هب  تبقارم  .دیاز  تبقارم  نادیم  هنینأمط  نادیم  زا  .تسا  تبقارم  میس  هاجنپ و  نادیم  »

.ّرِس تبقارم  نامز و  تبقارم  تمدخ ، تبقارم 

ندرک لمع   ] ایر نتخانـش  و  نایناهج ] راگدرورپ   ] ِتنـس زا  یهاگآ  ناـمرف ، ندـمآ  گرزب  تفاـی : ناوت  زیچ  هس  هب  تمدـخ  تبقارم 
[. نآ نیا و  يارب 

.تبحم هبلغ  تارطخ و  يافص  تاوهش ، يانف  رب  ناوت : زیچ  هس  هب  نابز  تبقارم 

46 ص :

.286 هرقب : نآرق ، - . 1
ص67. نیریاسلا ، لزانم  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  - . 2
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(1) «. یگتسباو زا  ندیرب  لد  یتسرپدوخ و  زا  ندش  اهر  یتیگ ، زا  ندش  مگ  هب  ناوت : زیچ  هس  هب  ّرِس  تبقارم 

[ .تسا تافالاو » ایالبلل  أضرغ  انلعجت  ّمهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

47 ص :

.316 نیریاسلا ، لزانم  حرش  76 ؛ نادیم ، دص  . 1 - 1

ناضمر كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  هیاپ  رب  يزاسدوخ : ماگ  www.Ghaemiyeh.comیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 55 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15081/AKS BARNAMEH/#content_note_47_1
http://www.ghaemiyeh.com


( یگدوشگ هنیس   ) ردص حرش  مهدزناپ : ماگ 

«. شخب یخارف  نانتورف  هبوت ي  هب  ار  ما  هنیس  ایادخ  راب   » (1) «، َنیِتبْخُْملا َِهبانِِاب  يرْدَص  ِهیف  ْحَرْشاَو  »

ینیب ایند  اه ، یهاوخدوخ  اه ، يرگن  یحطس  اه ، يرظن  گنت  زا  ندش  اهر  یهلا ، راونا  هب  هنیس  یگدوشگ  لد و  زا  اه  یگریت  ندنار 
.دیسر دهاوخن  ییاج  هب  تسا ، لد  ریسا  دوخ و  دنب  رد  ناسنا  ات  تسا ؛ هنیس  یگدوشگ  راثآ  زا  اه ، یبلطایند  اه و 

(2) «، يرما یلّرسیو  يردص  یل  حرشا  ّبر  : » دهاوخ یم  هنیس  یگدوشگ  ادخ  زا  یسوم  ترضح 

«. امرف ناسآ  میارب  ار  مراک  شخب و  شیاشگ  ار  ما  هنیس  اراگدرورپ  »

: دیوگ يراصنا  هّللادبع  هجاوخ 

.رگید بلق  تسا و  رگید  ردص  لد ؛ هب  هن  دسر  هنیس  هب  یگنت  جرح و  هک  تهج  نآ  زا  بلق ، حرش  هن  تساوخ  ردص  حرش  یـسوم  »
.رظن رد  بلق  تسا و  ربخ  رد  ردص 

ایآ  » (3) «. كرزو کنع  انعضوو  كردص  کل  حرشن  ملا  : » تسا هدش  هداد  دیون  ردص  حرـش  مالـسا  ربمایپ  هب  زین  هفیرـش  همیرک  رد 
تا هنیس  هب 

48 ص :

َنامَا اـی  َکـِنامَِاب  َنیِتبْخُْملا  َِهباـنِِاب  يرْدَـص  ِهیف  ْحَرْـشاَو  َنیعِـشاْخلا  َهَعاـط  ِهیف  یْنقُزْرا  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  مهدزناـپ  زور  ياـعد  - . 1
«. َنیِفئَّاْخلا

ص42. ج2 ، يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  هب  بوسنم  ریسفت  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  - . 2
.2 حارشنا : نآرق ، - . 3
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.»؟ میداهنن زاب  وت  زا  ار  تنیگنس  راب  میدرکن و  اطع  یگدوشگ 

ٍُقلُخ یلََعل  َکَّنِإَو  : » دومرف هک  دش  هدیدنسپ  قالخا  بحاص  نیملاعللهمحر و  درک و  لدایرد  ار  ربمایپ  هک  دوب  هنیس  یگدوشگ  نیا  و 
«. ٍمیظَع

: تفگ دندیسرپ ، ناتخبدب  ناتخب و  کین  سافنا  زا  ار  تقیرط  ریپ 

، هتشک تسا  یغارچ  دود  تخبدب ، سفَن 

، هتسب رد  گنت و  يا  هناخ  رد 

ناور تسا  يا  همشچ  تخب ، کین  سفن  و 

.ناولا ییاهلگ  هب  هتسارآ 

! یهلا

؟ مزاین هچ  روح  تشهب و  هب 

(1) .مزاس یتشهب  هنیس  نآ  زا  یهد ، هدوشگ  يا  هنیس  ارم  رگا 

[ .تسا يردص » یل  حرشا  بر   » زور نیا  رکذ  ]

49 ص :

.دوه هروس  ریسفت  ، 4/460 رارسالا ، فشک  - . 1
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( ینیزگ کین  هارمه   ) هقفارم مهدزناش : ماگ 

َّمهّللا »

«. نادرگ مقفوم  ناکین  اب  یهارمه  هب  زور  نیا  رد  ایادخ  راب   » (1) «، راْربْالا ِهَقَفاوُِمل  ِهیف  ینْقِّفَو 

ایند تداعس  رد  کین  هارمه  ندیزگرب  هک  تسا  ناکین  اب  یهارمه  هتسیاش و  حلاص و  دارفا  اب  یتسود  يزاسدوخ ، رگید  ياه  ماگ  زا 
: دنا هتفگ  تسا ؛ رثؤم  رایسب  ناسنا  ترخآ  و 

(2) دیازفیب نید  لقع و  ار  وت  ات  دیاب  هب  وت  زا  وت  نیشنمه 

(3) «، راربالا عم  انَفوتو  « ؛ دنهاوخ یم  دنوادخ  زا  ار  ناکین  اب  گرم  يریخ و  هب  تبقاع  نانمؤم  هک  تسا  هدمآ  میرک  نآرق  رد 

، دنکن یگدنز  ناکین  اب  یگدـنز  لوط  رد  ناسنا  ات  تقیقح ، رد  تسا ؛ راک  تبقاع  یگدـنز و  هجیتن ي  نیا  .ناریمب » ناکین  اب  ار  ام  »
دوش یم  هتخیگنارب  هنوگ  نآ  دنک و  یم  یگدنز  هک  دریم  یم  هنوگ  نآ  سک  ره  : » تسا هدمآ  یتیاور  رد  .دریمب  نانآ  اب  دناوت  یمن 

«. دریم یم  هک 

طابترا دایز  دوخ  ینید  ناردارب  اب  «، » هعافـش نمؤم  َلـکل  َناـف  ناوخـالا  نم  اورثکتـسا  : » دومرف هک  تسا  تیاور  (ع ) قداـص ماـما  زا 
(4) «. تسا يا  هتفریذپ  تعافش  ادخ  دزن  ار  ینمؤم  ره  هک  ارچ  دینک ، رارقرب 

50 ص :

ِراد یِلا  َِکتَمْحَِرب  ِهیف  ینِوآَو  ِرارْـشْالا  َهَقَفاُرم  ِهیف  یْنبِّنَجَو  ِراْربْالا  ِهَقَفاوُِمل  ِهیف  ینْقِّفَو  َّمهّللا  : » ناضمر هام  مهدزناش  زور  ياـعد  . 1 - 1
«. َنیَملاْعلا َهِلا  ای  َِکتَّیِهلِِاب  ِرارَْقلا 

.يونعم يونثم  دمحم ، نیدلا  لالج  انالوم ، . 2 - 2
.193 نارمع : لآ  نآرق ، . 3 - 3

.تسا هدش  تیاور  زین  (ع ) یسیع ترضح  زا  لقن  هب  تیاور  نیا  ص408 . ج5 ، هرشعلا ، باتک  هعیشلا ، لیاسو  یلماع ، ّرح  خیش  - . 4
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مکملع یف  دـیزیو  هتیؤر ، هّللا  مکرکذـت  نم  لاق : ریخ ؟ ءاـسلجلا  ّيا  هّللا : لوسر  اـی  لـیق  : » تفگ هک  تسا  تیاور  زین  ساـبع  نبا  زا 
شرادید هک  یـسک  دومرف : دنا ؟ نیرتهب  ناتـسود  زا  کی  مادک  دـش  هتفگ  (ص ) ادـخ ربمایپ  هب  «، » هلمع هرخالا  یف  مکبغریو  هقطنم ،

(1) «. دنک قیوشت  ترخآ  هب  ار  امش  شرادرک  دیازفیب و  ار  امش  شناد  شراتفگ  دزادنیب ، ادخ  دای  هب  ار  امش 

، دـنک یم  تروشم  نانآ  اب  دـنک و  یم  راتفر  تبحم  رهم و  اب  مدرم  رگید  اـب  هک  نیا  زا  ار  شربماـیپ  لاـعتم  دـنوادخ  میرک  نآرق  رد 
مهنع فعاف  کلوح  نم  اوَضفن  بلقلا ال  ظیلغ  ًاّظف  تنک  ولو  مهل  تنل  هّللا  نم  همحر  امبف  : » دیامرف یم  دهد و  یم  رارق  ریدقت  دروم 

(2) «، رمالا یف  مهرواشو  مهل  رفغتساو 

ياشخبب و ار  نانآ  سپ  .دندش  یم  هدنکارپ  تنوماریپ  زا  يدوب  لد  تخس  وخ و  تشرد  رگا  يدش و  وخ  مرن  نانآ  اب  ادخ  فطل  هب  »
«. امن تروشم  نانآ  اب  راک  رد  هاوخب و  شزرمآ  ناش  يارب 

هروس هیآ 31  یناـفرع  ریـسفت  رد  ناـفراع  ریپ  .تسا  دـنوادخ  اـب  یتسود  تقاـفر و  ناـسنا  يارب  تسود  نیرتاـبیز  قیفر و  نیرتـهب  و 
: دیوگ ...ّنهلا » تلسرا  نهرکمب  تعمس  املف   » فسوی

ریت رـصم  نانز  دـش ، زارد  وا  رب  نانعاط  نابز  تفرگ ، ار  تایالو  همه ي  وا  قشع  ناتـساد  و  تفرب ، فسوی  راک  رد  رـصم  زیزع  نوچ 
راب هک  سک  نآ  دنا : هتفگ  هک  .دزرا  یم  تمالم  هب  يور  بوخ  قوشعم  هک  داد  یم  یلـست  ار  دوخ  وا  و  دنتخادنا ، یم  وا  رب  تمالم 

!؟ دوب یک  قشاع  دشکن  تمالم 

51 ص :

ص412. اج ، نامه  نامه ، - . 1
.159 نارمع : لآ  نآرق ، - . 2
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! دننادب ات  دنایامنب ، نانادب  ار  شقوشعم  ات  دناوخ  ارف  ار  نانآ  دینش  نانخس  نیا  هک  اخیلز 

رـشب نیا  دنتفگ : یگمه  و  دندیرب ، ار  ناشناتـسد  جنرت  ياج  هب  دنداتفا و  ورف  تشهد  زا  همه  دـندید ، ار  فسوی  لامج  نوچ  نانز  و 
(1)! تسا هتشرف  نیا  تسین ،

! یهلا

، یتشگ راکشآ  فطل  هب  ار  ناتسود  وت 

، يدرک ناتسم  سنا ، بارش  هب  ار  یموق 

، یتخاس هقرغ  تشهد  يایرد  هب  ار  یموق 

! يداد ناشن  ار  رود  يدناونش و  کیدزن  زا  ادن 

! یتشگ ناهن  دوخ  يدناوخ و  زاب  ار  یهر 

! يدرک ناهن  هدرپ  رد  ار  دوخ  يدرک و  يرگ  هولج  تمظع  هب  ناشیارب 

! يدرک نادرگرس  یتقاط  یب  تشهد و  يداو  رد  ار  نادرمناوج  نآ  ات 

!؟ يدرک ناگراچیب  نآ  اب  هک  تسیچ  نیا  یتسار  هب 

! ییوت ناگدشمگ  نآ  لیلد 

! ییوت ناگدش  قرغ  نآ  ریگ  تسد 

(2)! ییوت ناگتشک  نآ  تید 

[ .تسا راربالا » هقفارمل  ینقفو  ّمهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

52 ص :

.فسوی هروس  هیآ 31  ریسفت  رارسالا ؛ فشک  - . 1
.6/528 رارسالا ، فشک  - . 2
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( يرادرک هتسیاش   ) حلاص لمع  مهدفه : ماگ 

(1) «، ِلامْعْالا ِِحلاِصل  ِهیف  ینِدْها  َّمهّللا  »

«. امرف تیاده  اهراک  نیرت  هتسیاش  هب  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ  راب  »

هک تسا  يزیچ  نآ ، ماجنا  راک و  نیرت  تسرد  نیرتهب و  صیخـشت  اما  .دهد  ماجنا  یفلتخم  ياهراک  دناوت  یم  نامز ، کیرد  ناسنا 
ناسنا هک  دـب ، راک  ود  نایم  زا  نیرتهب و  باختنا  بوخ ، راک  ود  نایم  زا  اهراک و  يدـنب  تیولوا  .دوش  یم  هتفگ  حـلاص  لمع  نادـب 

نآ اـب  هراوـمه  یگدـنز  لوـط  رد  ناـسنا  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  نـیرت ، ناـیز  مـک  باـختنا  تساـه ، نآ  زا  یکی  ماـجنا  هـب  روـبجم 
دنیزگرب ار  يراک  راک ، دـنچ  نایم  زا  هک  یلکـش  هب  تسا ؛ ترخآ  هب  هجوت  حـلاص ، لمع  باختنا  رد  كالم  نیرت  مهم  .تسوربور 

هجوت قیفوت و  اب  زج  یگدـنز  مهم  روما  رد  هژیو  هب  باختنا  نیا  .درواـین  راـب  هب  تمـالم  ترخآ  رد  تسا و  رت  کـیدزن  باوث  هب  هک 
صخـشم دعب  ای  تسین و  هنوگ  نیا  هک  یلاح  رد  دسر  یم  رت  تسرد  رت و  مهم  شرظن  هب  يزیچ  ناسنا  اسب  .تسین  ریذپ  ناکما  یهلا 

، تسا هتـسیاش  هچ  نآ  باختنا  هب  ار  يو  دـهاوخب  ادـخ  زا  دـیاب  هراومه  ادـخ  هار  ورهر  نیاربانب  .تسا  هدوبن  هنوگ  نیا  هک  دوش  یم 
.دراد قفوم  دروآ ، یمن  راب  هب  ینامیشپ  هک  يراک  هب  ار  وا  دنک و  تیاده 

، هدروآ نایم  هب  نخس  نامیا  زا  لاعتم  دنوادخ  هک  يدراوم  نیرتشیب  رد 

53 ص :

ِریـسْفَّتلا َیِلا  ُجاتْحَی  ْنَم ال  ای  َلامْالاَو  َِجئَّاوَْحلا  ِهیف  یل  ِْضقاَو  ِلامْعْالا  ِِحلاِصل  ِهیف  ینِدْها  َّمهّللا  : » ناضمر هام  مهدـفه  زور  ياعد  - . 1
«. َنیرِهاّطلا ِِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیَملاْعلا  ِروُدُص  یف  اِمب  ًاِملاع  ای  ِلا  ؤُّسلاَو 
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ّنا رـصعلاو  : » میناوخ یم  رـصع  هروس  رد  درادـن ؛ يدوس  حـلاص  لمع  نودـب  ناـمیا  هک  ارچ  تسا  هتفگ  نخـس  زین  حـلاص  لـمع  زا 
رد حـلاص  لمع  نامیا و  اـج  نیا  رد   (1) «. ربصلاب اوصاوتو  قحلاب  اوصاوتو  تاحلاصلا  اولمعو  اونمآ  نیذـلا  َالا  رـسخ ، یفل  ناـسنالا 

اوـلمعو اوـنمآ  نیذـلا  : » هیآ نیا  رد  روـط  نیمه  .تسا  هـتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  ربـص  قـح و  هـب  شرافـس  هدـمآ و  رگیدـکی  راـنک 
لها نانیا  دنا ، هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدیورگ و  ادخ  هب  هک  یناسک   » (2) «، نودلاخاهیف مه  هنجلا  باحصا  کئلوا  تاحلاصلا 

«. دنا هنادواج  نآ  رد  دنتشهب و 

زا هدـنهد  ماجنا  مه  دـشاب و  بوخ  راک ، مه  ینعی  یلعاف .» نسح   » زا مه  دـشاب و  رادروخرب  یلعف » نسح   » زا دـیاب  مه  حـلاص  لـمع 
هدافتـساءوس ییامندوخ و  ایر و  رطاخ  هب  اما  دزاس  یم  هاگـشناد  هسردم و  لپ و  یـسک  رگا  دنک ؛ لابند  ار  وکین  یفادـها  نآ ، ماجنا 

.دنراد رظن  هتکن  نیمه  هب  دنناد  یم  لامعا  یلوبق  طرش  ار  تین  صولخ  هک  یناسک  دیاش  تسین ؛ حلاص  لمع  لمع ، نیا  رگید ، ياه 

یم شیرای  هب  زین  ادـخ  يرای  دریگ  تدـش  کلاس  رد  بلط  رگا  تخادرپ ، وجتـسج  هب  درک و  شالت  دـیاب  حـلاص  لمع  نتفاـی  يارب 
.انلبس مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  .دنایامن و  یم  ودب  نامز  ره  رد  ار  حلاص  لمع  دباتش و 

: دیوگ نولطصت » مکلعل  ًاران  تسنآ  ّینا  اوثکما  هلهال  یسوم  لاقذا   » هفیرش هیآ  ینافرع  ریسفت  رد  تاره  ریپ 

54 ص :

.2 رصع : نآرق ، - . 1
.82 هرقب : نآرق ، - . 2
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یسوم نوچ  ینامهم  شتآ  هب  سک  چیه  دریگ ؛ نامهیم  نادب  ات  دزورفا  شتآ  نیشن  هیداب  ءاخـس ، لیلد  تسا و  دوج  هناشن ي  شتآ 
لد ناـج و  هک  تسج  یـشتآ  دزورفا ، هناـخ  هک  تسج  یم  شتآ  یـسوم  دـیدن ! ادـخ  نوچ  یناـبزیم  شتآ  هب  سک  چـیه  تفاـین و 

(1)! دزوس

[ .تسا لامعالا » حلاصل  یندها  ّمهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

55 ص :

.صصق هروس  هیآ 29  ریسفت  رارسالا ، فشک  - . 1
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( یبلط تدحو   ) عمج ماقم  مهدجه : ماگ 

«. راداو هام  نیا  راثآ  زا  يوریپ  هب  ار  میاه  مادنا  همه  ایادخ  راب   » (1) «، ِهِراثا ِعابِّتا  َیِلا  یئاضْعَا  ِّلک  هب  ْذُخَو  »

زا دـهد ، یم  ماجنا  هک  يرادرک  دـیوگ و  یم  یمدآ  هک  يراتفگ  يارب  ناسکی  يراذـگ  فدـه  هدـنکارپ و  ياهراک  هب  یهد  تهج 
.دناسر یم  تدحو  هب  یگدنکارپ  زا  دیحوت و  هب  یگناگدنچ  زا  ار  وا  هدیـشخب و  باتـش  ناسنا  یلماکت  تکرح  هب  هک  تسا  يروما 

نک هنوگ  نآ  ایادخ  «، » ادمرـس کتمدـخ  یف  یلاحو  ادـحاو  أدرو  اهّلک  يدارواو  یلامعا  نوکت  یتح  : » میناوخ یم  لیمک  ياعد  رد 
«. دشاب وت  تمدخ  رد  ملاوحا  همه  دزاونب و  ار  گنهآ  کی  مرادرک  راتفگ و  همه  هک 

: دیوگ نیریاسلا  لزانم  رد  هّللادبع  هجاوخ 

ییور ود  یگنر و  ود  زا  دور و  رتارف  كاـخ  بآ و  زا  دناکـشخب و  ار  هراـشا  درادرب ، ناـیم  زا  ار  یگدـنکارپ  هـک  تـسا  نآ  عـمج  »
.دوش هتساریپ 

.دوجو عمج  تفایرد و  عمج  شناد ، عمج  تسا : هجرد  هس  ار  عمج 

.يدادادخ شناد  رد  تساه  شناد  همه  ندش  یشالتم  شناد ، عمج 

ییادخ ياهراک  رد  تساهراک  همه ي  زکرمت  تفایرد ، عمج 

؛ یهلا هنارک  یب  دوجو  رد  تسا  هراشا  دروم  ياهزیچ  همه  هب  یهجوت  یب  دوجو ، عمج  و 

56 ص :

ِعابِّتا َیِلا  یئَّاضْعَا  ِّلُِکب  ْذُخَو  ِهِراْونَا  ِءَّایِضب  یْبلَق  ِهیف  ْرَِّونَو  ِهِراحْـسَا  ِتاکَرَِبل  ِهیف  ینْهِّبَن  َّمهّللا  : » ناضمر هام  مهدجیه  زور  ياعد  . 1 - 1
«. َنیفِراْعلا ِبُوُلق  َرِّوَنُم  ای  َكِرُوِنب  ِهِراثا 
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(1) «. تسا دیحوت  يایرد  لحاس  رب  ناکلاس و  تاماقم  تیاغ  عمج  ماقم 

نابز هب  مه  یهاوگ ، نیا  و  تسین » اتکی  يادخ  زج  هب  ییادخ  چیه   » هک تسا  دیحوت  ِراعـش  نیا  تسا و  هّللا » الا  هلا  ال   » زور نیا  رکذ 
.ندب ياه  مادنا  زا  کی  ره  اب  مه  لد و  هب  مه  تسا ،

: دیوگ تاره  ریپ 

؛ نانج حاتفم  نامیا و  لها  راعش  ناما و  راصح  تسا و  نید  هیام ي  دیحوت  هملک  هک  نادب  »

.ناما هن  تسا و  نامیا  هن  نآ  نتفریذپ  یب  مالس ؛ هن  تسا و  مالسا  هن  هملک ، نیا  نتفگ  یب 

؛ تسین تمالس  ایند  رد  ییوگن ، ار  هملک  نیا  نابز  هب  ات 

.تسین تمارک  یبقع  رد  يریذپن ، لد  هب  ات 

، دمآ راوگرزب  هملک ي  نیا  تیامح  رد  هک  ره 

(2) «. دمآ راهق  يادخ  ناما  هدرپارس ي  رد 

[ .تسا هّلل » الا  هلا  ال   » زور نیا  رکذ  ]

57 ص :

ص228. نیریاسلا ، لزانم  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  - . 1
.دمحم هروس  هیآ 19  ریسفت  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  لضفلاوبا ، يدبیم ، نیدلا  دیشر  - . 2
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( يراودیما  ) اجر مهدزون : ماگ 

(1) «، ِِهتاکََرب ْنِم  یّظَح  ِهیف  ْرِّفَو  َّمهّللا  »

«. شخب ینوزف  زور  نیا  تاکرب  زا  ار  ما  هرهب  ایادخ  راب  »

دیما اب  ناسنا  .دیازفیب  وا  ياه  تمعن  رب  شیوخ  لضف  زا  هک  تسا  دنوادخ  تمحر  هب  يراودیما  هّللا ، یلا  کلاس  رگید  ياه  ماگ  زا 
هار .دنک  یم  نوزفا  ریخ  ياهراک  ماجنا  يارب  ار  ناسنا  شـشوک  شالت و  تبثم ، يوزرآ  تسوا ؛ هدنهد  تهج  اهوزرآ  تسا و  هدنز 

ار یهلا  هدرتسگ ي  ياه  تمعن  هک  تسین  هدـنب  رب  یبیع  چـیه  .تیاهن  یب  زین  ادـخ  ياه  تمعن  اه و  تکرب  تسا و  تیاهن  یب  ادـخ 
؛ هناـهب هب  هن  دـنهد  یم  اـهب  هب  ار  تشهب  هک  درک  شوـمارف  دـیابن  زین  ار  نیا  اـما  .دـشاب  نآ  ندروآ  تسد  هب  ددـص  رد  دـنک و  وزرآ 
، ابیکـش دهاز ، دباع ، ناگدنب  هب  هک  هنوگ  نامه  رگا  تسا  رود  هب  ادخ  تلادع  زا  تسین و  باسح  یب  فازگ و  ادـخ  ياه  شـشخب 

نیا .دهدب  زین  دنهد  یمن  نت  ششوک  شالت و  تدابع و  زا  هجرد  نادب  هک  یناسک  هب  دهد ، یم  شاداپ  رجا و  دوخ  دهعتم  دهاجم و 
تروص رد   ) گرزب ناهانگ  زا  دریذـپ و  یم  ار  كدـنا  کین  راک  دوخ ، لـضف  زا  دـنوادخ  هک  تشاد  رود  رظن  زا  دـیابن  زین  ار  هتکن 

یم هگن  راودیما  نانچ  مه  ار  ناسنا  هک  تسا  یهلا  هدرتسگ ي  لضف  نیا  ریثکلا ؛» نع  وفعیو  ریسیلا  لبقی  نمای   » .درذگ یم  رد  هبوت )
نیب هراومه  دیاب  هّللا  یلا  کلاس  هک  تسور  نیا  زا  .دراد 

58 ص :

ًایِداه ای  ِِهتانَـسَح  َلُوبَق  یْنمِرْحَت  الَو  ِِهتاْریَخ  یِلا  یلیبَس  ْلِّهَـسَو  ِِهتاکََرب  ْنِم  یّظَح  ِهیف  ْرِّفَو  َّمهّللا  : » ناضمر هام  مهدزون  زور  ياعد  - . 1
«. ِنیبُْملا ِّقَْحلا  َیِلا 
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.دنک یگدنز  اجر  فوخ و 

: دیوگ نادیم  دص  باتک  رد  تاره  ریپ 

تسا و دیما  ءاجر  هبر .» همحر  اوجریو  هرخالارذحی ، : » یلاعت هلوق  .دیاز  اجر  نادیم  رارف ، نادیم  زا  .تسا  اجر  موس  لهچ و  نادـیم  »
«. دیما  » يرگید و  سرت »  » یکی تسا : رَپ  ود  ار  نیقی 

تس « اجر  » و فوخ »  » رَپ ود  ار  نامیا  غرم 

(1) تساطخ ندینارپ  رَپ  یب  ار  غرم 

: دیوگ فارعا  هروس  ریسفت  رد  و 

، رادید فراع  دیما  تسا و  يدیما  ار  سکره 

.راک تشهب  هب  هن  تسا ، تجاح  دزم  هب  هن  رادید ، یب  ار  فراع 

.راوشد ناشیارب  گرم  دنقشاع و  یناگدنز  رب  ناگمه 

.رادید دیما  هب  تسا ؛ جاتحم  گرم  هب  فراع 

.راذگ ماو  ار  رهم  قح  بل ، .رادروخرب  عامس  تذل  زا  شوگ ،

.رادید زور  هتسارآ ي  هدید ،

(2)! رامخ سب  لاصو  بارش  زا  ناج ،

[ .تسا ِنیبُْملا » ِّقَْحلا  َیِلا  ًایِداه  ای   » زور نیا  رکذ  ]

59 ص :

ص307. نادیم ، دص  زا  لقن  هب  نیریاسلا  لزانم  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  . 1 - 1
ص732. ج3 ، فارعا ، هروس  ریسفت  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  لضفلاوبا ، يدبیم ، نیدلا  دیشر  . 2 - 2
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( یهاوخ شمارآ   ) هنیکس متسیب : ماگ 

(1) «، َنینِمْؤُْملا ِبُوُلق  یف  هَنیکَّسلا  َلِْزنُم  ای  »

«. نانمؤم ياه  لد  شخب  شمارآ  يا  »

؛ دوش یم  داجیا  کـلاس  بلق  رد  ناـنیمطا  زا  سپ  هک  تسا  يراـقو  شمارآ و  ینعم  هب  تسا و  یقـالخا  یناـفرع  یحالطـصا  هنیکس 
نانمؤم لد  رد  ادـخ  هک  تسا  يزیچ  نیا  دـهد و  یم  تسد  ناسنا  هب  نآ ، ماجنا  ماگنه  هفیظو و  ماجنا  زا  سپ  هک  یـشمارآ  ساسحا 

.دزادنا یم 

رد ادخ  مان  دای و  اب  شمارآ  نیا  .دشخب » یم  شمارآ  ار  نانمؤم  ياهلد  هک  تسوا   » (2) «، نینمؤملا بولق  یف  هنیکسلا  لزنا  يذلاوه  »
« .ادخ دای  هب  دریگ  مارآ  لد   » (3) «، بولقلا نئمطت  هّللارکذب  الا   » .دیآ یم  دیدپ  اه  لد 

زنک هتحت  ناـکو  : » هدـمآ نآرق  رد  (ع ) یـسوم رـضخ و  ناتـساد  رد  هک  یجنگ  هراـبرد  هـک  تـسا  هدـش  تـیاور  (ع ) قداـص ماـما  زا 
: دیامرف دوب ،» هتفهن  نانآ  يارب  یجنگ  راوید  نآ  ریز  رد   » (4) «، امهل

نقیا نمل  تبجع  حرفی و  فیک  توملاـب  نقیا  نمل  تبجع  .میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دوب : هدـش  هتـشون  نآ  رب  هک  دوـب  یحوـل  نآ  »
رد «، » اهیلا نکری  فیک  اهلهاب  اهبلّقتو  ایندلاب  نقیا  نمل  تبجع  نزحی و  فیک  ردقلاب 

60 ص :

َلِْزنُم ای  ِناْرُْقلا  هَوالِِتل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  ِناریّنلا  َباْوبَا  ِهیف  یّنَع  ِْقلْغَاَو  ِنانِْجلا  َباْوبَا  ِهیف  یل  ْحَْتفا  َّمهّللا  : » ناضمر هام  متسیب  زور  ياعد 

-

 . 1
«. َنینِمْؤُْملا ِبُوُلق  یف  ِهَنیکَّسلا 

.4 حتف : نآرق ، - . 2
.28 دعر : نامه ، - . 3

.18 فهک : نامه ، - . 4
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یم كان  مغ  هنوگچ  دراد ، رواب  ار  ادخ  يریگ  هزادـنا  ریدـقت و  دـنک ؛ یم  يداش  هنوگچ  دراد ، رواب  ار  گرم  هک  یـسک  زا  متفگش 
«. ددنب یم  لد  نادب  هنوگچ  دناد ، یم  ار  نآ  ینوگرگد  ایند و  دوش ؛

: دیوگ یناشاک  ضیف 

دشاب ارچ  هناخ  مغ  يو ، رد  ییوت  هک  لد  نآ 

دشاب ارچ  هناّنح  دنسم  نوتس  تشگ  نوچ 

وت زا  تسا  ربخ  یب  ناک  دشاب ، یلد  هناخ  مغ 

دشاب ارچ  هناخ  مغ  لد ، دشاب  وت  ياج  نوچ 

رای دشابن  وت  اب  واک  دشاب ، یسک  هناگیب 

دشاب ارچ  هناگیب  يرای ، شاوت  هک  سک  نآ 

.دراد گنتاگنت  یطابترا  راقو  هژاو  اب  تسا و  هدمآ  هبوت  هروس  هیآ 30  حتف و  هروس  هیآ 26  هرقب ، هروس  هیآ 238  رد  هنیکس »  » هژاو

: دسیون یم  حتف  هروس  هیآ 36  ینافرع  ریسفت  رد  تاره ، ریپ 

رد یکی  دهن : یم  زیچ  ود  رد  ار  اه  لد  شمارآ  دنکفا و  یم  شناتـسود  لد  رد  دوخ  لضف  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یـشمارآ  هنیکـس ، »
.نیقی رد  يرگید  تمدخ و 

هسوسو ي زا  ات  نید ، لصا  هب  داـمتعا  . 2 دوش ، رگناوت  كدنا  هب  ات  عرـش ، ماکحا  هب  لمع  . 1 تسا : زیچ  هس  هب  تمدـخ  رد  شمارآ 
هب . 1 تسا : زیچ  هس  هب  زین  نیقی  رد  شمارآ  .دوش  دازآ  اـیر  زا  اـت  دـنک ، شومارف  ار  قـلخ  نید  راـک  رد  دـشاب و 3 . ناما  رد  ناطیش 

ادـخ هب  ار  دوخ  روما  دوش 3 . غراف  میب  زا  ات  دـنیب ، ناسکی  ار  ناـیز  . 2 دیاسایب ، راب  ینیگنـس  زا  ات  دشاب ، یـضار  دوش ، يزور  هچره 
.دبای ییاهر  اه  هقالع  زا  ات  دراذگاو ،

هدنشخب و یمدآ  هک  تسا  نیا  شمارآ  هنیکس و  هب  ندیسر  هناشن 

61 ص :
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ینمؤم هب  ار  ایند  تمعن  همه ي  هک  یـششخب  و  دهنن ؛ تنم  وا  رب  دـشخب و  يرفاک  هب  ار  ایند  همه ي  هک  یـشیاشخب  .دوش  هدـنیاشخب 
(1) «. دشاب وا  نونمم  دریذپب ، رگا  دشخب و 

[ .تسا َنینِمْؤُْملا » ِبُوُلق  یف  ِهَنیکَّسلا  َلِْزنُم  ای   » زور نیا  رکذ  ]

62 ص :

.حتف هروس  هیآ 36  ریسفت  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  لضفلاوبا ، يدبیم ، نیدلا  دیشر  . 1 - 1
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( يراگزیهرپ  ) عَرَو مکی : تسیب و  ماگ 

«. هدم رارق  نم  رب  ناطیش  يارب  ار  یهار  زور  نیا  رد  ایادخ  راب   » (1) «، ًالیبَس َّیَلَع  ِهیف  ِناْطیَّشِلل  ْلَعْجَت  الَو  »

ياهراک ماجنا  هب  ار  وا  ینیوکت  تروص  هب  دناوت  یمن  ناسنا  تساوخ  نودـب  اما  تسا ؛ ینورد  هسوسو ي  يرگاوغا و  ناطیـش ، راک 
، دنناد یم  دوخ  تسیاشان  ياهراک  لوئسم  ار  وا  دننک و  یم  ضارتعا  ناطیش  هب  یخرب  هک  زین  زیخاتسر  زور  رد  .دنک  روبجم  دنـسپان 

: دیوگ یم  دوخ  زا  عافد  رد  وا 

، متشادن يا  هطلس  امش  رب  ایند  رد  نم   » (2) «، مکسفنا اومولو  ینومولت  الف  یل  متبجتساف  مکتوعد  نا  ّالا  ناطلس  نم  مکیلع  یل  ناکام  »
یماگنه .دینک » شنزرس  ار  دوخ  هکلب  دینکن ، شنزرس  ارم  سپ  دیتفریذپ ، ار  متوعد  هک  دیدوب  امش  نیا  مدناوخ  ارف  ار  امش  نم  اهنت 

اب هک  وا ، ياه  هسوسو  اب  هلباقم  يارب  میرب و  یم  هاـنپ  ادـخ  هب  تقیقح  رد  میهاوخ ، یم  ار  ناطیـش  زا  ییاـهر  ادـخ  زا  اـهاعد  رد  هک 
.میهاوخ یم  يرای  ادخ  زا  دهد ، یم  رارق  راشف  تحت  ار  ام  هدروآ و  موجه  ام  رب  شناگدایپ  ناگراوس و 

.تسا يراگزیهرپ )  ) عَرَو و  یناب ) نتشیوخ   ) اوقت ناطیش  اب  هلباقم  هار 

: دیوگ هّللادبع  هجاوخ 

ياه ینوزفا  هدیدنسپان ، ياهراک  زا  تسا  ندیزیهرپزاب  عرو  »

63 ص :

ِلَعْجاَو ًالیبَس  َّیَلَع  ِهیف  ِناْطیَّشِلل  ْلَعْجَت  الَو  ًالیلَد  َکـِتاضْرَم  یِلا  ِهیف  یل  ْلَـعْجا  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  مکی  تسیب و  زور  ياـعد  . 1 - 1
«. َنیِبلاّطلا ِِجئَّاوَح  َیِضاق  ای  ًالیقَمَو  ًالِْزنَم  یل  َهَّنَْجلا 

.14 میهاربا : نآرق ، . 2 - 2
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.هدیروش ياه  هرطاخ  هتسیاشان و 

زا لد  نتـشاد  زاب  شهاک 3 . زا  دوخ  نید  نتـشاد  هاـگن  . 2 شهوکن ، زا  دوخ  نتـشاد  غیرد  . 1 ناوـت : زیچ  هس  هب  هدیدنـسپان  زا  عرو 
.شیالآ

.ناثراو زا  نبغ  نامصخ 3 . تتامش  . 2، نازیم باسح و  يزارد  . 1 ناوت : زیچ  هس  هب  ینوزفا  زا  عرو 

(1) «. نامیکح تمکح  رد  رکفت  هب  ناتسروگ 3 . ترایز  هب  . 2 نآرق ، ربدت  هب  . 1 ناوت : زیچ  هس  هب  هدیروش  ياه  هرطاخ  زا  عرو 

[ .تسا میجرلا » ناطیشلا  نم  هّللابذوعا   » زور نیا  رکذ  ]

64 ص :

ص42. مهدزناپ ، نادیم  نادیم ، دص  هّللادبع ، يراصنا ، . 1 - 1
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( یگدوشگ هرهچ   ) اضر مود : تسیب و  ماگ 

(1) «، َِکتاضْرَم ِتابِجوُِمل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  »

«. امرف قفوم  دروآ ، یم  مهارف  ار  تیدونشخ  هنیمز ي  هچنادب  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ  راب  »

هنیمز زا  یکی  .دروآ  یم  مهارف  ار  ادـخ  يدونـشخ  هنیمز ي  راک  نیا  اب  تسا و  دنـسرخ  هتـساوخ ، يو  يارب  ادـخ  هچ  نآ  هب  کـلاس 
رد .دـنک  نوریب  وا  لد  زا  ار  اه  قشع  رگید  الوم ، هب  قشع  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  قح  تاذ  نتـشاد  تسود  دـنوادخ ، يدونـشخ  ياه 

لها دنزرف ، ردام ، ردپ و  دوخ ، زا  ار  ادخ  هک  نیا  ات  دوش  یمن  صلاخ  یسک  نامیا  : » دومرف هک  تسا  لقن  (ع ) قداص ماما  زا  یتیاور 
(2) «. درادب تسود  رتشیب  مدرم  همه ي  زا  و  لام ، لایع و  و 

ترـضح .دـندنوادخ  لایع  اه  نیا  هک  ارچ  تسا ؛ دـنوادخ  يدونـشخ  ثعاب  زین  نادـنمزاین  ناگراچیب و  نادنمتـسم ، نتـشاد  تسود 
، یسوم يا   » هک دیسر  یحو  وا  هب  .دیوگ  زاب  ار  شناگدنب  زا  دوخ  يدونـشخ  ياه  هناشن  زا  یکی  ات  تساوخ  شیادخ  زا  (ع ) یـسوم
هناـشن ي وـت  ینمـشد  يدونـشخ و  نیا  هـک  نادـب  يرازیب ، نارگمتـس  زا  يراد و  تـسود  ار  نانیکـسم  ناـگراچیب و  يدـید  هاـگره 

(3) «. تسا نم  يدونشخ 

65 ص :

ِتاـبِجوُِمل ِهیف  ینْقِّفَوَو  َکـِتاکََرب  ِهیف  َّیَلَع  ْلِْزنَاَو  َِکلْـضَف  َباوـْبَا  ِهیف  یل  ْحَْـتفا  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  مود  تسیب و  زور  ياـعد  . 1 - 1
«. َنیّرَطْضُْملا ِهَوْعَد  َبیُجم  ای  َِکتاّنَج  ِتاحُوبُْحب  ِهیف  یّنِکْسَاَو  َِکتاضْرَم 

، یـسلجم مهلک ،» ساـنلا  نمو  هلاـمو  هدـلوو  هّماو  هیباو  هسفن  نم  هیلا  بحا  هّللا  نوکی  یتح  هّللاـب  ناـمیالا  ُلـجر  ضحمیـال  . » 2 - 2
.25 ج42 ، راونالاراحب ، رقابدمحم ،

ص241. ج12 ، راونالاراحب ، رقابدمحم ، یسلجم ، . 3 - 3
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تیاور رد  .تسا  دنوادخ  ياضر  دروم  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  هدرک ، ردقم  ناسنا  يارب  ادخ  هچ  نآ  هب  يدنسرخ  یگداشگ و  هرهچ 
وجتـسج ار  نم  زج  يراگدرورپ  دهدن ، تیاضر  نم  ياضق  هب  سک  ره   » (1) «، ییاوس ّابر  بلطیلف  .ییاـضقب ...  ضری  مل  نم  : » تسا

«. دنک

بلط تسود  ياضر  دشاب  هچ  لصو  قارف و 

(2) ییانمت وا  ریغ  وا  زا  دشاب  فیح  هک 

: دیوگ نادیم  دص  باتک  رد  تاره  ریپ 

«. دونـشخ وا  زا  نانآ  تسا و  دونـشخ  نانآ  زا  ادخ   » (3) «، هنع اوضرو  مهنع  هّللا  یـضر  : » یلاعت هلوق  .تساضر  موس  تسیب و  نادـیم  »
نارگید دوخ و  يزور  هب  یـشاب ، یـضار  هداتـسرف  هک  ناـنچ  يو  نید  هب  تسا : زیچ  هس  نآ  .يراکدنـسب و  تسا و  يدونـشخ  اـضر 

(4) «. یشاب یضار  تسوا  زا  هچره  ياج  هب  دوخ  يالوم  هب  یشاب و  یضار  هدرک  ررقم  هک  نانچ 

مقر هدروخ  وت  قشع  هب  ارم  تسا  یناج 

(5) مغ هب  شیهاوخ  شک و  يداش  هب  شا  یهاوخ 

امهیلع  ) میهاربا طسوت  لیعامـسا  یناـبرق  ناـیب  رد  ( 103/ تافاص  ) نیبجلل هّلت  املـسا و  اـملف  هفیرـش  هیآ  یناـفرع  ریـسفت  رد  وا  مه  و 
: دیوگ مالسلا )

! تسا غاد  شتآ  دود ، نیا  هک  متسناد ، هچ  نم 

66 ص :

ص233. ج1 ، رارسالا ، رهاوج  نیسح ، الم  ظعاو ، یفشاک  . 1 - 1
.يزاریش ظفاح  . 2 - 2

.22 هلداجم : نآرق ، . 3 - 3
ص50. نادیم ، دص  هلاسر  هّللادبع ، يراصنا ، . 4 - 4

ص28. ج5 ، راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  لضفلاوبا ، يدبیم ، هّللا  لضف  . 5 - 5
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! تسا غارچ  تسا  یشتآ  اج  ره  هک  متشادنپ  نم 

، تسا هاگیاج  ار  هتشک  یتسود  رد  هک  متسناد  هچ  نم 

! تسا هانپ  ار  مصخ  یضاق  و 

، تسا قیرط  وت  لاصو  هب  ار  تریح  هک  متسناد  هچ  نم 

(1) .تسا قیرغ  وت  رد  هک  دیوج ، شیب  نآ  ارت  و 

! یهلا

! مدای همه  دوخ  هک  منک ، تدای  هنوگچ 

! مداد داب  رب  همه  ار ، دوخ  ناشن  نمرخ  نم 

[ .تسا کتاضرم » تابجومل  ینقّفو  ّمهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

67 ص :

.1/521 رارسالا ، فشک  - . 1
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( یگدولآ زا  نتساریپ   ) هبوت موس : تسیب و  ماگ 

«. نک هتساریپ  اه  بیع  زا  هتسش و  ناهانگ  زا  ارم  ایادخ  راب   » (1) «، ِبُویُْعلا َنِم  ِهیف  ینْرِّهَطَو  ِبُونُّذلا  َنِم  ِهیف  یْنلِسْغا  َّمهّللا  »

بـش بش ، نیا  تسا ؛ ناهانگ  هب  یگدولآ  زا  مادـنا  يوشتـسش  بش  لاعتم و  دـنوادخ  هاـگرد  هب  تشگزاـب  هبوت و  بش  ردـق ، بش 
رد دـنک ؛ یم  كاپ  ار  ناهانگ  همه ي  هک  تسا  هبوت  بآ  اب  بْجُع  دـسح و  ایر ، ربک ، دـننام  يونعم  بویع  زا  ناج  حور و  نتـساریپ 

«. تسا هدشن  بکترم  یهانگ  چیه  ییوگ  هانگ  زا  هدننک  هبوت  «، » هل بنذال  نمک  بنذلا  نم  بئاتلا  : » دندومرف هنیمز  نیمه 

شا نیرت  هدرتسگ  تسا و  يراج  ناگمه  رب  تسا ، یهلا  تفایـض  هام  هک  ناضمر ، كراـبم  هاـم  لوط  رد  يدـنوادخ  نارک  یب  ضیف 
اب شا  هدرم  لد  دزوب و  ینامحر  هخفن ي  ات  دـشک  یم  ار  یتاظحل  نینچ  راـظتنا  هراومه  کـلاس  .تسا  ردـق  كراـبم  ياـه  بش  رد 

.دوش هدنز  یتوکلم  همغن ي  يراهب و  میسن 

«، دینک هبوت  تشگزاب  یب  يا  هبوت  اب  ادخ  هاگرد  هب   » (2) «، أحوصن هبوت  هّللا  یلا  اوبوت  : » هفیرش هیآ  نوماریپ  هبوت  نادیم  رد  تاره  ریپ 
: دیوگ

لاصو و عیفش  جنگ و  دیلک  هاگراب و  رالاس  تسا و  هار  ِناشن  هبوت  »

68 ص :

يَوـْقَِتب ِهیف  یبـْلَق  ْنِحَْتماَو  ِبوـُیُْعلا  َنِم  ِهیف  ینْرِّهَطَو  ِبُونُّذـلا  َنِم  ِهیف  یْنلِـسْغا  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  موـس  تسیب و  زور  ياـعد  . 1 - 1
«. َنیِبنْذُْملا ِتارَثَع  َلیقُم  ای  ِبُولُْقلا 

.66 میرحت : نآرق ، - . 2
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.اه يداش  همه  ِّرس  لمع و  یلوبق  طرش  شریذپ و  یجنایم 

.ناَدب يدب و  زا  ندیرب  نابز و  هب  یهاوخ  شزوپ  لد ، رد  ینامیشپ  .تسا  زیچ  هس  هبوت  ناکرا 

یـصاع هبوت ي  تسا ، تعاط  ندید  رایـسب  زا  عیطم  هبوت ي  .فراع  هبوت ي  یـصاع و  هبوت ي  عیطم ، هبوت ي  تسا : هس  هبوت  ماسقا  و 
.تنم تسا و  نایسن  زا  فراع  هبوت ي  تیصعم و  ندید  كدنا  زا 

هس نتسیرگن و  يراوخ  مشچ  هب  ار  نارصّقم  رگید  ندید ، یجان  دوخ  رادرک  هب  ار  دوخ  یکی  تسا : ناشن  هس  ار  تعاط  ندید  رایسب 
.نتسجان زاب  دوخ  رادرک  بیع  رگید 

ناَدب اب  رگید  هس  نتفرگ و  مارآ  رارـصا  رب  رگید  ندید ، شزرمآ  قحتـسم  ار  دوخ  یکی  تسا : ناشن  هس  ار  تیـصعم  ندید  كدنا  و 
ورف ییانشآ  يداش  زا  نداهن و  تمیق  ار  دوخ  لاح  نتفرگ ، رب  دوخ  زا  راقتحا  مشچ  تسا : ناشن  هس  ار  تنم  نایـسن و  .نتـشاد  تفلا 

(1) «. نداتسیا

[ .تسا هیلا » بوتاو  ّیبر  هّللا  رفغتسا   » زور نیا  رکذ  ]

69 ص :

ص31. هبوت ، نادیم  نادیم ، دص  يراصنا ، هّللادبع  هجاوخ  . 1 - 1
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( یگدنهانپ ادخ  هب   ) هذاعتسا مراهچ : تسیب و  ماگ 

(1) «، َکیذُْؤی اّمِم  َِکبُذوُعَاَو  »

«. مرب یم  هانپ  وت  هب  درازآ  یم  ار  وت  هچ  نآ  زا  »

يارب ادخ  هب  ندرب  هانپ  يدعب  ماگ  اه ، یگدولآ  اه و  يدیلپ  زا  ناور  ناج و  لد و  يوشتـسش  ادـخ و و  هاگرد  هب  هبانا  هبوت و  زا  سپ 
ناطیش هراما و  سفن  ّرش  زا  دیاب  .تسادخ  ینامرفان  تیصعم و  هب  هرابود  ِیگدولآ  زا  يریگ  شیپ  سفن و  تمالس  زا  يرازگ  ساپس 
ّمنرتم میجرلا » ناطیـشلا  نم  هّللابذوعا   » رکذ هب  ار  بل  دیاب  .تفرگ  کمک  ادـخ  زا  يزوریپ  يارب  تخیرگ و  ادـخ  هب  هدـنننک  هارمگ 

«. هّللاب الا  هوق  الو  لوحال  « ؛ درب هانپ  یهلا  هوق ي  لوح و  هب  دیاب  هک  تشاد  رظن  رد  هراومه  هدرک و 

هفیرـش هیآ ي  رد  تسا  تبغر »  » نادیم یکی  دنا : هدرک  حرطم  ادـخ  هب  ندرب  هانپ  يارب  ار  نادـیم  ماقم و  ود  قالخا  نافرع و  ياملع 
هّللا لبح  هب  اومـصتعاو   » هفیرـش هیآ  رد  یهلا » مکحم  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  «، » ماصتعا  » نادیم یکی  »(2) و  نوبغار انبر  یلا  ّانا  «و 

(3) «. اوقّرفت أعیمج و ال 

: تسا هدمآ  نادیم  دص  باتک  رد 

هتـشر هس  رب  ماصتعا  .تسا  ندز  رب  تسد  ماصتعا  .دیاز  ماصتعا  نادیم  مالـستسا ، نادـیم  زا  تسا ؛ ماصتعا »  » مکی داتـشه و  نادـیم  »
: تسا

70 ص :

ْنِال ِهیف  َقیفْوَّتلا  َُکلَئْسَاَو  َکیذُْؤی  اّمِم  َِکبُذوُعَاَو  َکیضُْری  ام  ِهیف  َُکلَئْـسَا  ّینِا  َّمهّللا  : » ناضمر هام  مراهچ  تسیب و  زور  ياعد  . 1 - 1
«. َنیِلئَّاّسلا َداوَج  ای  َکَیِصْعَا  الَو  َکَعیُطا 

.68 ملق : نآرق ، . 2 - 2
.103 نارمع : لا  نآرق ، . 3 - 3
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اومصتعاو : » تسا هّللا » لبح   » هک ندز  گنچ  نآرق  هب  مود  .تسا   (1)« یقثولا هورعلاب  کسمتسا  دقف   » هک ندز  دیحوت  رد  تسد  لوا 
(3)« هّللاب مصتعی  نم  و   » هک ندز  رد  قح  هب  تسد  موس  »(2) و  أعیمج هّللا  لبحب 

(4) «. تسا

(5) «. یهار رس  رب  ار  نادصاق  یهانپ ، ار  نانمؤم  وت  یهلا ! »

هلاـنبهوو هلانبجتـساف  .نیثراوـلاریخ  تناو  أدرف  ینرذـتال  ّبر  ّهبر  يداـن  ذا  اـیرکز  و   » هفیرـش هیآ ي  ریز  تبغر  ماـقم  لزنم و  رد  «و 
: دسیون  (6) «، نیعشاخ انلاوناکو  ًابهرو  ًابغر  اننوعدیو  تاریخلا  یف  نوعراسی  اوناک  مهنا  هجوز  هل  انحلصاو  ییحی 

تباجا ار  وا  يادن  سپ  .یناثراو  نیرتهب  وت  راذگم و  دـنزرف  یب  اهنت و  ارم  ایادـخ ! تفگ  دـناوخ و  ارف  ار  ادـخ  هک  ار  ایرکز  نکدای  »
دیما میب و  يور  زا  ار  ام  دندوب و  ناباتش  کین  ياهراک  رد  اه  نآ  نوچ  .میدرک  هدنیاز  ار  وا  رسمه  میداد و  وا  هب  ار  ییحی  میدرک و 

رب ارم  ریگم و  زاـب  نم  زا  تمـصع  هدرپ  ادـنوادخ ، تسا : نیا  هیآ  ینعم  ناـفراع  قاذـم  هب  .دـندوب » نـتورف  اـم  يارب  دـندناوخ و  یم 
.رادم لوغشم  نارگید  هب  دوخ  زا  راد و  یم  دوخ  درکدای 

تـسود ات  درک  رون  ندعم  ار  اه  نآ  لد  .دنتـساوخب  ات  درک  نیقلت  .دندیتسرپ  ات  داد  قیفوت  .دنتخانـشب  ات  تخاونب  ار  ناگدنب  دنوادخ 
تلیسو یب  دهد و  اطع  تنم  یب  دراد ، تسود  توشر  یب  هک  ییادخ  .دنتشاد 

71 ص :

.256 هرقب : نآرق ، . 1 - 1
.103 نارمع : لا  نآرق ، . 2 - 2
.101 نارمع : لا  نآرق ، . 3 - 3

ص101. نادیم ، دص  هلاسر  هّللادبع ، يراصنا ، . 4 - 4
ص268. ج9 ، راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  لضفلاوبا ، يدبیم ، هّللا  لضف  . 5 - 5

.89 ءایبنا : نآرق ، . 6 - 6
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: دیوگ دـنک و  هانگ  هدـنب  اه  لاس  رگا  .دراد  شزیزع  دـنک ، ودـب  زان  هک  ره  .دزاس  شرگناوت  درب ، ودـب  زاین  هک  ره  .دـنادرگ  یمارگ 
(1) «. متفریذپ دیوگ : هبوت !

[ .تسا میجرلا » ناطیشلا  نم  هّللابذوعا   » زور نیا  رکذ  ]

72 ص :

ص309. نیرئاسلا ، لزانم  هّللادبع ، يراصنا ، . 1 - 1
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( يزرورهم  ) تبحم مجنپ : تسیب و  ماگ 

(1) «، َِکئَّاِیلْوِال ًاَّبُِحم  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمهّللا  »

«. هد رارق  تناتسود  راد  تسود  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ  راب  »

نایاپ رد  .ادخ  ناتسود  اب  یتسود  ادخ و  یتسود  تسا ، تاماقم  نیرتالاو  نیرت و  یلاع  زا  نیا  تسا و  يزرو  رهم  یتسود و  تبحم ،
: تسا هدمآ  نادیم  دص  باتک 

نانآ دراد و  یم  تسود  ار  نانآ  ادـخ  « -- » هنوبحی مهّبحی و  : » یلاعت هلوق  تسا  قرغتـسم  ّتبحم  نادـیم  رد  همه  نادـیم  دـص  نیا  و 
(3) «. یتسین موس  یتسم و  مود  یتسار ، لوا  تسا : ماقم  هس  ار  یتسود  و   » (2) «. دندنوادخ رادتسود 

: تسا هدمآ  زین  تاماقملا  للع  باتک  رد  .دوش  یم  یناف  قوشعم  رد  قشاع  دسر ، لامک  تیاهن  هب  تبحم  هک  یماگنه 

« انف  » تلع صاوخ  بتکم  رد  ناـمیا و  هدـمع  ماوع  بهذـم  رد  نیا  تسا و  راـگدرورپ  تزع  ربارب  رد  يو  شـشخرد  هدـنب ، تبحم  »
.(4)« .تسا

: دیوگ نامقل  هروس  ریسفت  رد  تاره  ریپ 

ناشن تسا و  نتخادنا  ایرد  هب  یتیگ  ود  یتسود ؛ ِتفای  لیلد  »

73 ص :

ای َِکئَّاِیْبنَا  ِتاخ  ِمَ ِهَّنُِـسب  ًاّنَتْـسُم  َِکئَّادـْعِال  ًایِداعُمَو  َِکئَّاِیلْوِال  ًاَّبُِحم  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  مجنپ  تسیب و  زور  ياـعد  . 1 - 1
«. َنیِّیبَّنلا ِبُوُلق  َمِصاع 

.5 هدئام : نآرق ، . 2 - 2
ص117. نادیم ، دص  هلاسر  هّللادبع ، يراصنا ، . 3 - 3

.نیسای هروس  زا  هیآ 32  ریسفت  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  لضفلاوبا ، يدبیم ، هّللا  لضف  . 4 - 4
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(1) !« نتخادرپن ریغ  هب  یتسود ، تقیقح 

(2) !« رادید نآ  رخآ  راظتنا و  نآ  هنایم  تسا و  رارطضا  یتسود  لوا  .غارچ  نآ  رخآ  تسا و  غاد  یتسود  لوا  »

: دیوگ رگید  ياج  رد 

(3) «. مجنگن رد  نم  ییوت ، همه  یتسود  نیا  رد  .دجنگن  رد  رگید  هس  .دشاب  نت  ود  نایم  یتسود  همه  »

رگید هار  نیا  رد  دهاوخن و  وا  رادید  لصو و  زج  دـشیدنین و  قوشعم  هب  زج  قشاع  تسین ، رایغا  ياج  یتسود  يداو  رد  یتسار  هب  و 
.دنیب یمن  ار  دوخ 

: دیوگ يا  همان  تاجانم  رد  تاره  ریپ 

! تسا نابز  همه  شلاح  تسا ، شوماخ  تبحم  نابز  را  یهلا ! »

! تسا ناج  ياج  هب  تسود  نوچ  .درک  یتسود  رس  رب  ناجر  و 

! تسا نآ  راتفرگ  هک  دنیبن ، بآ  هدش ، قرغ 

(4) !« تسا ناهج  غارچ  زور  هک  دنزورفین ، غارچ  زور  هب 

[ .تسا کئادعال » ًایداعمو  کئایلوال  ًاّبحم  ینلعجا  مهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

74 ص :

.نامقل هروس  ریسفت  ص513 ، ج7 ، نامه ، . 1 - 1
.نیشیپ نامه ، . 2 - 2

.صصق هروس  ریسفت  ص310 ، ج7 ، نامه ، . 3 - 3
.قلع هروس  ریسفت  ص553 ، ج10 ، نامه ، . 4 - 4
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( یهاوخ شمارآ   ) هنینأمط مشش : تسیب و  ماگ 

َّمهّللا »

«. امرف تیانع  شاداپ  زور  نیا  رد  ار  مشالت  ایادخ  راب   » (1) «، اروُکْشَم ِهیف  ییْعَس  ْلَعْجا 

دیما هب  نابغاب  دراک ، یم  ورد  دیما  هب  زرواشک  دـشاب ؛ يا  هجیتن  هب  ندیـسر  فدـه و  هب  یبایتسد  يارب  دـیاب  ناسنا  شالت  تکرح و 
هب کلاس  دور و  یم  ایرد  يافرژ  هب  اهب  نارگ  ِّرُد  نتفای  دیما  هب  صاوغ  دنک ، یم  تراجت  دوس  دیما  هب  رجات  دناشن ، یم  تخرد  هویم 

یگدیسر نایاونیب  ناگراچیب و  هب  دناوخ ، یم  بلق  روضح  اب  ار  شیاهزامن  هک  نآ  .دزادرپ  یم  تدابع  هزور و  زامن و  هب  هجیتن  دیما 
تدابع و هب  ناتسمز  ینالوط  ياه  بش  رد  دریگ و  یم  هزور  ناتسبات  مرگ  ياهزور  رد  دشخب ، یم  ادخ  هار  رد  ار  شلاوما  دنک ، یم 
زا زین  وا  تدابع  شالت و  نیا  کش  نودب  .دراد  لاعتم  دـنوادخ  زا  يدزم  شاداپ و  راظتنا  دـیدرت  یب  دزادرپ ، یم  دوبعم  اب  زاین  زار و 

مکیعـس ناـکو  : » دومرف هک  ناـنچمه  .دراذـگ  یمن  هجیتـن  یب  ار  يو  ياـه  شـالت  تسین و  هدیـشوپ  میحر  فوـئر و  دـنوادخ  دـید 
(2) «، اروکشم

«. داد دهاوخ  شاداپ  ربارب  دنچ  نیدنچ و  هب  ادخ  دوب و  دهاوخ  ساپس  دروم  امش  شالت  »

نانچ دنک ؛ افو  نانآ  اب  شیاه  هدعو  هب  هک  تسا  هداد  دوخ  ناگدنب  هب  ار  نانیمطا  نیا  زین  ادخ  دراد و  نانیمطا  ادخ  هب  کلاس  ناسنا 
هک

75 ص :

ِهیف یْبیَعَو  ًـالُوبْقَم  ِهیف  یلَمَعَو  اروُفْغَم  ِهیف  یْبنَذَو  اروُکْـشَم  ِهیف  ییْعَـس  ْلَـعْجا  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  مشـش  تسیب و  زور  ياـعد  . 1 - 1
«. َنیعِماّسلا َعَمْسَا  ای  ًارُوتْسَم 

.22 ناسنا : نآرق ، . 2 - 2
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«. درک مهاوخ  افو  امش  اب  منامیپ  هب  زین  نم  دینک ، افو  نم  اب  ناتنامیپ  هب  امش   » (1) «، مکدهعب فوا  يدهع  هب  اوفوا  : » دومرف

هیآ ینافرع  ریـسفت  رد  تاره  ریپ  .درک  دهاوخن  دـیدرت  دوخ  شالت  تدابع و  ندوب  شخب  هجیتن  رد  هاگ  چـیه  هنئمطم  سفن  بحاص 
: دیوگ  (2)« بولقلا نئمطت  هّللارکذب  الا  هّللارکذب  مهبولق  نئمطتو  اونمآ  نیذلا   » هفیرش

ناـبز رکذ  هب  شیوـخ  تاـقوا  هک  یـسک  یکی  .دارم  يرگید  دـیرم و  یکی  دـهد : یم  ربـخ  سک  ود  زا  هیآ  نـیا  تراـشا  ناـبز  هـب  »
رکذ نارک  یب  يایرد  رد  قیرغ  دننام  هک  يرگید  نآ  و  دـناوخ ، نآرق  یهگ  دـیوگ ، حـیبست  یهگ  دـنک ، زامن  یهگ  دراد ، قرغتـسم 

مدرم و زا  برق  طاسب  رب  کی  نآ  هدـنامرد و  شیوخ  رکذ  دـنب  رد  و  هدـنور ، تسا  نید  هار  رد  کی  نیا  .دزاون  یم  ناج  اـب  ار  قح 
یهورگ راد ! شوگ  ار  رکذ  دنیوگ : ار  نیا  و  راد ! هگن  رکذ  دنیوگ  ار  نآ  .هتشگ  هژیو  یهلا  هبذج ي  هب  هدش و  هدوبر  يویند  بابسا 

ناراد هزور  دراد : قایتشا  هورگ  راهچ  هب  تشهب  دومرف : یفطـصم  هک  .تساـه  نآ  راـظتنا  رد  تشهب  یهورگ  دنتـشهب و  يوزرآ  رد 
(3) «. ناگنسرگ ناگدننک  ریس  نابز و  ناگدنراد  هاگن  نآرق ، ناگدنناوخ  ناضمر ،

یمن تدابع  خزود  زا  سرت  ای  تشهب  عمط  هب  ار  ادخ  دنتـسه ، (ع ) یلع نانمؤم  ریما  الوم  نیتسار  ناوریپ  هک  يا  هتـسراو  نافراع  هتبلا 
: دیوگ هک  تسا  تاره  ریپ  تاجانم  نیا  نانیا  لاح  نابز  دنتسرپ ؛ یم  دنا  هتفای  تدابع  هتسیاش  ار  وا  نوچ  هکلب  دننک ،

.رادید فراع  دیما  تسا و  يدیما  ار  سک  ره  یهلا ! »

76 ص :

.40 هرقب : نآرق ، . 1 - 1
.28 دعر : نآرق ، . 2 - 2

.دعر هروس  هیآ 28  ریسفت  راربالا ، هدع  رارسالا و  فشک  لضفلاوبا ، يدبیم ، هّللا  لضف  . 3 - 3
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.راک تشهب  هب  هن  تسا  تجاح  دزم  هب  هن  رادید ، یب  ار  فراع 

؛ راوشد ناشیارب  گرم  دنقشاع و  یناگدنز  رد  ناگمه 

(1) «. رادید دیما  هب  تسا  جاتحم  گرم  هب  فراع 

[ .تسا هّلل » ًارکش   » زور نیا  رکذ  ]

77 ص :

.فارعا هروس  ریسفت  ص732 ، ج3 ، نامه ، . 1 - 1
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( یبای شزرا  بش  ) ردق بش  كرد  متفه : تسیب و  ماگ 

(1) «، ِرْدَْقلا ِهَْلَیل  َلْضَف  ِهیف  یْنقُزْرا  َّمهّللا  »

«. امرف میزور  ار  ردق  بش  تلیضف  زور  نیا  رد  ایادخ  راب  »

گرزب یلوحت  دروخ و  یم  مقر  نآ  رد  ناسنا  تشونرـس  هک  دوش  یم  هتفگ  یبش  هب  ردق  بش  .تسا  هزادـنا  شزرا و  ینعم  هب  رْدَـق 
رد دریگ  یم  میمـصت  دنک و  یم  هبوت  هدش و  نامیـشپ  دوخ  هتـشذگ ي  باوصان  تسیاشان و  رادرک  زا  دیآ ؛ یم  دیدپ  يو  راتفر  رد 
رب ناشراگدرورپ ، هزاجا ي  اب  نآ ، رد  ناگتـشرف  تسا و  هام  رازه  زا  رتهب  بش  نیا  .دـنک  یگدـنز  هاـنگ  نودـب  نشور و  يا  هدـنیآ 

یگدنز نشور  حبـص  دـشخردب و  ناشخرد  ِرجف  هک  نیا  ات  تسا  یتمالـس  تکرب و  تمحر ، ِبش  بش ، نیا  .دـنیآ  یم  دورف  ناسنا 
.دوش زاغآ 

هلیلام کیرداامو  ردقلا ، هلیل  یف  هانلزنا  انا  :» دیامرف یم  ردق  هروس  رد  دنوادخ  .تسا  (ص ) مرکا ربمایپ  رب  نآرق  لوزن  بش  ردـق  بش 
(2) «. رجفلا علطم  یتح  یه  مالس  رما ، لک  نم  مهبر  نذاب  اهیف  حورلاو  هکئالملا  لزنت  رهش ، فلا  نم  ریخ  ردقلا  هلیل  ردقلا ،

، مهدزناپ ياه  بش  زا  یکی  ناضمر و  كرابم  هام  رد  ار  نآ  رتشیب  اما  .تسا  فالتخا  تسا  یبش  هچ  لاس  رد  ردق  بش  هک  نیا  رد 

78 ص :

ْلَْبقاَو ِرُْـسْیلا  َیِلا  ِرْـسُْعلا  َنِم  ِهیف  يروـُُما  ْرِّیَـصَو  ِرْدَْـقلا  ِهَْلَیل  َلْـضَف  ِهیف  یْنقُزْرا  َّمهّللا  : » ناـضمر هاـم  مـتفهو  تـسیب  زور  ياـعد  . 1 - 1
«. َنیِحلاّصلا ِهِدابِِعب  ًافُؤَر  ای  َرْزِْولاَو  َْبنَّذلا  ِیّنَع  َّطُحَو  يریذاعَم 

.ردق هکرابم  هروس  نآرق ، . 2 - 2
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مادـک ردـق  بش  مینادـب  هک  نیا  زا  شیب  .دـنناد  یم  كرابم  هاـم  رخآ  بش  متفه و  تسیب و  موس ، تسیب و  مکی ، تسیب و  مهدزون ،
.میوـش لـیان  میظع  ضیف  نیا  هب  هنوـگچ  مینک و  كرد  هنوـگچ  ار  ردـق  بش  هک  میـشیدنیب  نیا  هب  دـیاب  تساـه ، بش  نیا  زا  کـی 

دوجو هب  ناشیا  رد  یلّوحت  هّبنت و  دنشاب و  هتـشادن  ناش  یگدنز  رد  يردق  بش  نانآ  درذگب و  یخرب  رب  يزارد  نایلاس  تسا  نکمم 
.دنوش شوغآ  مه  ناگتـشرف  اب  هدش و  لیان  ردق  بش  كرد  هب  اهراب  اهراب و  یگدنز ، لوط  رد  مه  دارفا  یخرب  تسا  نکمم  .دـیاین 

لیان میظع  ضیف  نیا  كرد  هب  دنک و  صخـشم  ار  شردـق  بش  دـیاب  هک  تسا  یمدآ  نیا  تسادـیپان ، لاس  ياه  بش  رد  ردـق  بش 
هب اشوخ  .رت  هدرتسگ  یهلا  تفایـض  هرفـس  تسا و  رت  مهارف  نآ  رخآ  ههد  رد  هژیو  هب  ناـضمر  كراـبم  هاـم  رد  هنیمز  نیا  هتبلا  .دوش 

زگره مهمیعن .» میعنلا  باحصال  یبوط  و  « ؛ ینادب ردق  رگا  تسا  ردق  ِبش  بش ، ره  .دنوش  یم  مّعنتم  هرفـس  نیا  زا  هک  یناسک  لاح 
هدافتـسا ناـضمر  كراـبم  هاـم  تکربرپ  ياـه  بش  اـهزور و  هژیو  هب  رمع  زور  دـنچ  نیا  زا  میهد و  فک  زا  ار  اـه  تصرف  هک  داـبم 

.مینکن

: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  هتسویپ  نایاپ ، ات  بش  زاغآ  زا  ناضمر ، متفه  تسیب و  بش  رد  (ع ) نیدباعلا نیز  ماما  هک  تسا  لوقنم 

ِروُرُْغلاِراد ْنَع  ِیفاجَتلا  ِیْنقُزْرا  َّمهّللا 

ِدُولُخلاِراد یِلا  َِهبانِْالا  َو 

ِتْوَْمِلل َدادِْعتْسِْالاَو 

(1) .ِتْوَْفلا ِلُولُح  َْلبَق 

79 ص :

.ناضمر متفه  تسیب و  بش  لامعا  نانجلا ، حیتافم  - . 1

ناضمر كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  هیاپ  رب  يزاسدوخ : ماگ  www.Ghaemiyeh.comیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 87 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/15081/AKS BARNAMEH/#content_note_79_1
http://www.ghaemiyeh.com


! ایادخراب

رادمژک يارس  زا  ندنکرب  لد 

راگدنام يارس  يوس  هب  تشگزاب  و 

ندرم يارب  یگدامآ  و 

.امرف میزور  ار  نتفر  نامز  ندیسرارف  زا  شیپ 

دش رس  هب  تسود  اب  هک  دوب  نآ  شوخ  تاقوا 

دوب يربخ  یب  یلصاح و  یب  همه  یقاب 

: دیوگ نادیم  دص  باتک  زا  تریغ  نادیم  رد  تاره  ریپ 

، دَرِخ تسا و  ناکد  رمع ، تقو .»  » و لد »  » تسا و رمع »  » نآ تسین و  نآ  نیزگیاج  يزیچ  هک  تسا  يزیچ  هب  ندرب  کـشر  تریغ  »
ای تسا  هفحت  ای  مینآ ، رد  هک  سَفَن  نآ  .نامردان و  تسا  یناوات  تشذگ ، رمع  زا  هچ  نآ  .ناگرزاب  نمؤم ، هیامرـس و  نید ، هیاریپ و 

.قایرت ای  تسا  رهز  ای  تسا  هدنام  رمع  زا  هچ  نآ  و  غاد ؛

ره و  دیازفا ، یم  لد  رد  دهاک ، یم  سَفَن  زا  هچ  ره  جاتحم ؛ نمؤم ، و  لفق ، تبقارم ، و  نمشد ؛ ناطیش ، تسا و  نادرم  هنیزخ ي  لد ،
ود زا  تسا  رت  نارگ  تقو ، ِدنوادخ  رب  تقو  .دوخ  زا  تسا  درم  تبیغ  تعاس  درم ، تقو  .دهاک  یم  تمیق  زا  دیازفا ، یم  ایند  رب  هچ 

(1) «. ناهج

[ .تسا ردقلا » هلیل  لضف  هیف  ینقزرا  ّمهّللا   » زور نیا  رکذ  ]

80 ص :

ص80. نادیم ، دص  هلاسر  هّللادبع ، يراصنا ، - . 1
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( یبایراب يزادنارب و  هدرپ  ) روضح متشه : تسیب و  ماگ 

،(1)« ِِلئاسَْملا ِراضْحِِاب  ِهِیف  ِیْنمِرْکَا  «َو 

«. رادب یمارگ  لئاسم  رد  روضح  اب  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ ، راب  »

ساسحا لاعتم و  يادـخ  هاگـشیپ  رد  روضح  ساسحا  .تسا  روضح  ساسحا  نآ  یلاع  بتارم  رد  يزاـسدوخ و  ياـه  ماـگ  هلمج  زا 
.تسا ناسنا  شنیرفآ  یلصا  فده  هک  دنوادخ ، تیدوبع  تهج  رد  هفیظو  ماجنا  يارب  زاین  دروم  لئاسم  هب  یبای  تسد 

ضیارف ماجنا  اب  و  دسانش ، یم  ار  یگدنب  مسر  هار و  هک  تسا  فیلاکت  هب  انشآ  نید و  لئاسم  هب  هاگآ  ِملاع  تسادخ و  رضحم  ملاع 
نیب کلاس  ناسنا  هن  .تسا و  هدیـشوپ  دـنوادخ  رب  ناگدـنب  روما  زا  يزیچ  هن  .دروآ  یم  اج  هب  ار  تیدوبع  طرـش  لـفاون  هب  برقت  و 

سک و ره  یتیگ  يارـس  هنهک  نیا  رد  .دنک  یم  مورحم  نیملاعلا  بر  ضیف  زا  ار  دوخ  دشک و  یم  یـششوپ  هدرپ و  دـنوادخ  دوخ و 
شمارآ هب  يو  قلطم  ضیف  راـس  هیاـس  رد  دـناسرب و  یتـسه  راـگدرورپ  رـضحم  هب  ار  دوخ  هک  تسا  شـالت  رد  يا  هنوگ  هب  زیچ  ره 

دـص اب  يراهب  ياه  لگ  یهاگحبـص و  میـسن  زاونلد و  یمیـسن  اب  فراع  زات ، تخات و  اب  ِمِلاع  زاین ، اب  دـباع  زاـمن ، اـب  دـهاز  دـسرب ،
.زان همشرک و 

: دیوگ نیرئاسلا  لزانم  مود  داتشه و  باب  رد  تاره  ریپ 

يارب تسا  يدـنپ  نآرق ]  ] نیا رد  انامه  دیهـشوه -  عمـسلا و  قلاوا  بلق  هل  ناک  نمل  يرکذـل  کلذ  یف  ّنا  دومرف : لاعتم  دـنوادخ  »
«. تسا هاوگ  دهن و  یم  ارف  شوگ  و  دراد ، یلد  هک  یسک 

81 ص :

ِْنَیب ْنِم  َْکَیِلا  ِیتَلیِـسَو  ِهِیف  ْبَّرَقَو  ِِلئاسَْملا ، ِراضْحِِاب  ِهِیف  ِیْنمِرْکَاَو  ِِلفاوَّنلا ، َنِم  ِهِیف  ِیّظَحْرِّفَو  َّمهّللا  : » متـشه تسیب و  زور  ياـعد  - . 1
«. َنیِِّحلُْملا ُحاْحِلا  ُُهلَغْشَیال  ْنَمای  ِِلئاسَْولا ،
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طوطخ زا  يزیچ  تساه و  تمعن  هلمج  زا  هفـشاکم  اریز  هفـشاکم ؛ زا  تسا  رترب  نآ  و  هرابکی ؛ هب  تسا  باجح  نداـتفارب  هدـهاشم ؛
: تسا هجرد  هسار  نآ  تسا و  تاذ  نیع و  رادید  هدهاشم ، اما  تسا  یقاب  نآ  رد  یمیسرت 

هدهاشم و  دزاس ، یم  لال  ار  هراشا  نابز  دلـسگ و  یم  ار  اه  نامـسیر  هک  هنیاعم »  » هدهاشم تسا ، ملع  زا  رتارف  هک  تفرعم »  » هدهاشم
(1) .دنار یم  دوجو  يایرد  رب  دشک و  یم  دوخ  هب  ار  کلاس  هک  عمج » »

: دیوگ یتاجانم  رد  وا  مهو 

، يدرک نابات  ناتسود  ياه  لد  رب  یلجت ، رون  هک  ینآ  وت  یهلا !

يدرک ناور  ناشیاهرس  رد  رهم ، ياه  همشچ 

يدرک افص  لحم  و  دوخ ، هنییآ  ار  اه  لد  نآ  و 

! ادیپ نآ  رد  وت 

يدرک ادیپان  یتیگ  ود  نآ ، رد  دوخ  ییادیپ  هب  و 

، نایانشآ هدید  رون  يا 

، ناتسود هنیس  زوس  و 

، ناکیدزن رورس  و 

، ییوت يدوب و  وت  همه 

.دنیوج ات  يرود ، هن 

.دنسرپ ات  یبیاغ ، هن 

(2)! دنبای وت  هب  زج  ار  وت  هن 

[ .تسا مویقای » ّیحای و   » زور نیا  رکذ  ]

82 ص :

.195 هدهاشم ، باب  نیریاسلا ، لزانم  - . 1
.6/572 رون ، هروس  ریسفت  رارسالاا ، فشک  - . 2
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( ییاهر یگتسراو و  ) هّللا یف  ءانف  مهن : تسیب و  ماگ 

«. ناشوپ ورف  دوخ  تمحر  اب  ارم  زور  نیا  رد  ایادخ  راب  ، » (1)« هَمْحَّرلِاب ِهِیف  ِینِّشَغ  َّمهّللا  »

.دیآ یمن  تسد  هب  وا  تیانع  لضف و  اب  زج  هک  ندش  وا  تیانع  فطل و  نارک  یب  يایرد  قرغ  یهلا و  تمحر  رد  نتفر  ورف 

هک صاخ ، تمحر  و  ءییـش » ّلک  تعـسو  یتمحر  و   » دریگ یم  رب  رد  ار  تادوجوم  همه  هک  ماع ،  تمحر  تسا ، هنوگ  ود  تمحر 
«. همحر مهبر و  نم  تاولـص  مهیلع  کئلوا   » هداتـسرف دورد  تمحر و  تاولـص و  نانآ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  نافراع  نانمؤم و  هژیو 
اه نآ  رد  ناراب  هک  دنتـسه  راز  هروش  نیمز  نوچمه  مدرم  یخرب  اما  .دراب  یم  ناسکی  همه  رب  هک  تسا  ناراب  دـننامه  ادـخ  تمحر 
رب رـس  دوش  تشک  نآ  رد  یهایگ  ره  هک  دنتـسه  يزیخلـصاح  نیمزرـس  نوچ  مدرم  یخرب  درادن و  سخ  راخ و  ندیور  زج  يریثأت 

.دروآ یم  ناغمرا  هب  يزبسرس  توارط و  دنز و  یم  هناوج  دشک و  یم 

تسا رگید  یباتفآ  نامسآ و  تسا  رگید  یبآ  يربا و  ار  بیغ 

دیدج قلخ  نم  سبل  یف  نایقاب  دیدپ  ناصاخ  رب  هک  ّالا  نآ  دیان 

(2) یگدرمژپ یپ  زا  ناراب  تسین  یگدرورپ  یپ  زا  ناراب  تسه 

83 ص :

ًامیِحَر ای  ِهَمَهُّتلا ، ِبِهایَغ  ْنِم  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َو  َهَمْـصِْعلاَو ، َقِیفْوِّتلا  ِهِیف  ِیْنقُزْراَو  ِهَمْحَّرلِاب ، ِهِیف  ِینِّشَغ  َّمهّللا  : » مهن تسیب و  زور  ياعد  . 1 - 1
«. َنِینِمْؤُْملا ِهِدابِِعب 

.84 مراهچ ، تصش و  نادیم  نادیم ، دص  هلاسر  ،514 ؛ نیریاسلا لزانم  حرش  . 2 - 2
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یب يایرد  هب  ایرد  رب  هدـش  لصتم  يا  هرطق  نوچ  دـنناهر و  یم  ییایند  ياه  یگتـسباو  اهریجنز و  دـنب و  زا  ار  دوخ  هّللا  یلا  ناکلاس 
هار رد  مدق  دوش و  یم  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هک  هاگنآ  کلاس  .دنهر  یم  ینم  ام و  دیق  زا  دـندنویپ و  یم  يدـنوادخ  تمحر  نارک 
انف ماقم  هب  دـنامن و  چـیه  يو  زا  هک  نآ  ات  دـهن  یم  ورف  ار  يرـشب  تافـص  زا  تفـص  دـنچ  ماگ  ره  رد  دراذـگ ، یم  يونعم  كولس 

.ددرگ یم  زاغآ  تسا  هّللااب  ءاقب  هک  هّللا  یف  ریس  هک  تساجنیا  زا  دبای و  تسد 

: دیوگ نادیم  دص  باتک  زا  مراهچ  تصش و  نادیم  رد  تاره  ریپ 

«. یبر یلا  رجاهم  ّینا  » یلاعت هلوق  .دیاز  عاطقنا  نادیم  عمج  نادیم  زا 

.تسا نتسویپ  قح  هب  ندیرب و  قح  ریغ  زا  عاطقنا ،

: دندرم هس  قح  اب  ناعطقنم 

« ّلک  » هب میس  دهج »  » هب يرگید  رذع ،»  » هب یکی 

: تسا ناشن  هس  ار  رذع  هب  عطقنم 

.هداشگ نابز  هدنز ؛ لد  هدرم ؛ ِسفن 

: تسا ناشن  هس  ار  دهج  هب  عطقنم 

.دهج رد  رمع  رکذ ؛ رد  نابز  یعس ؛  رد  نت 

: تسا ناشن  هس  ار  لک  هب  عطقنم 

.هدوسآ قلعت  زا  هناگیب ؛ دوخ  اب  تیاعر ؛  هب  قلخ  اب 

: دیوگ تاجانم  نابز  اب  و 

! یهلا

متخومآ ار  ینتخومآ  ات 

متخوسب هلمج  ار  هتخومآ 

84 ص :
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متخادنارب ار  هتخودنا 

متخودنیب ار  هتخادنا  و 

متخورفب ار  تسین 

(1) .متخورفیب ار  تسه  ات 

[ .تسا ههجو » الا  کلاه  ئیش  لک   » زور نیا  رکذ  ]

85 ص :

.323 نیریاسالا ، لزانم  حرش  - . 1
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( یگنادواج ادخ  هب  ) هّللاب ءاقب  ما : یس  ماگ 

ساپـس و اـب  يدنـسپ ، یم  تربماـیپ  وت و  هک  هنوـگ  نآ  ار ، ما  هزور  زور  نیا  رد  ایادـخ  راـب  ، » (1)« لوُسَّرلا ُهاضْرَیَو  ُهاضْرَت  اـم  یلَع  »
«. امرف نیرق  تدوخ  شریذپ 

تادابع نآرق و  توالت  هزور و  زامن و  نداتفا  لوبق  نآ  و  هجیتن ، شاداپ و  زور  تسا و  ناضمر  كرابم  هاـم  نتفاـی  ناـیاپ  زور  زورما 
دییات و رهم  رازگ  زامن  راد و  هزور  تامحز  هجیتن  دیاب  زورما  تسوا ، هداتسرف  ربمایپ و  هاگشیپ  رد  لاعتم و  يادخ  هاگرد  هب  هام ، نیا 

هرود کـی  زا  سپ  ددـنویپ و  یم  یگنادواـج  هـب  زین  کـلاس  لـمع ، یگنادواـج  اـب  زورما  .ددـنویپب  یگنادواـج  هـب  دروـخب و  لوـبق 
رـس تـشپ  زا  سپ  دوـش و  یم  لـصاو  اـیرد  هـب  اـیرد  رب  هدـش  لـصتم  يا  هرطق  نوـچ  شیارآ ، شیاریپ و  و  شیـالاپ ، يزاـسدوخ و 

، دنک رذگ  نآ  زا  هک  تسین  لزنم  رگید  ماقم  نیا  .دـنام  یم  ماقم  نیا  رد  .دـسر و  یم  هّللاب  ءاقب  ماقم  هب  هّللا  یف  ءانف  لزنم  نتـشاذگ 
ریـس و هلحرم  نیرت  یلاع  ردـتقم و  کیلم  دـنع  قدـص  هاگیاج  تسا و  میظع  زوف  هشیمه ؛ يارب  ندـنام  هاگیاج  تسا و  ماـقم  اـجنیا 

.ددرگ یمن  لصاح  وا  تیانع  یب  همه  نیا  نوعجار و  هیلا  ّانا  هّللانا و  هک  تیدبا  هب  نتسویپ  ناسنا و  كولس 

.دومحم فاصوا  نتفای  ءاقب  تسا و  مومذم  فاصوا  طوقس  ءانف  دیوگ : ءاقب  ءانف و  فیرعت  رد  يریشق  خیش 
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! یهلا دیوگ : تاره  ریپ 

.دیسر گنس  هب  وت  تیانع  بآ 

.تفرگ راب  گنس 

، دینایور تخرد  گنس 

.تفرگ راب  هویم و  تخرد 

، يداش همه  شراب  هک : یتخرد 

، سنا همه  شمعط 

؛ يدازآ همه  شیوب 

افو نیمز  رد  نآ  خیب  هک  یتخرد 

اضر ياوه  رب  نآ  خاش 

افص تفرعم و  نآ  هویم 

(1) .تساقل رادید و  نآ  لصاح  و 

: دومرف هک  میرب  یم  نایاپ  هب  تاره  ریپ  هاتوک  تاجانم  نیا  اب  ار  نخس 

! یهلا

! هد نارفاک  هب  تسا  بیصن  ایند  زا  ارم  هچ  ره 

! هد نانمؤم  هب  تسا  بیصن  یبقع  زا  ارم  هچنآ  و 

، سب وت  مان  دای و  ناهج ، نیا  رد  ارم 

(2) .سب وت  مالس  رادید و  ناهج  نآ  رد  و 

[ .تسا نوعجار » هیلا  اناو  هّلل  انا   » زور نیا  رکذ  ]
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.میهاربا هروس  ریسفت  ، 5/211 رارسالا ، فشک  - . 1
.رصن هروس  ریسفت  ، 10/654 نامه ، - . 2
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ناضمر كرابم  هام  ياهزور  ياهاعد 

ياهاعد زور  ره  يارب  درک و  نایب  ناضمر  كرابم  هام  زور  ره  يارب  رایـسب  تلیـضف  (ص ) ادخ ربمایپ  هک  تسا  تیاور  سابع  نبا  زا 
: مینک یم  افتکا  اعد  لصا  هب  ام  هک  دومرف ، نایب  ناوارف  باوث  تلیضف و  اب  صوصخم 

لوا زور  ياعد 

َهِلا اـی  ِهِیف  یِمْرُج  ِیل  ْبَهَو  َنِیِلفاـْغلا ، ِهَموـَن  ْنَع  ِهِیف  ِینْهِّبَن  َو  َنیِِمئاـْقلا ، َماـِیق  ِهِیف  ِیماـِیق  َو  َنیِمئاّْـصلا ، َمایِـص  ِهِیف  ِیمایِـص  ْلَـعْجا  َّمهّللا 
.َنیِمِرْجُْملا ِنَع  ًاِیفاع  ای  ِیّنَع  ُفْعاَو  َنیَِملاْعلا ،

رب نک و  مرادـیب  ناربخ  یب  باوخ  زا  نادرگ ؛ نارازگزاـمن ، زاـمن  ار  مزاـمن  ناراد و  هزور  هزور  ار  ما  هزور  هاـم  نیا  رد  ایادـخ ! راـب 
.ناراکهنگ هدنشخب  يا  رذگ  رد  نم  زا  نایناهج و  ِراگدرورپ  يا  ناشوپورف ؛ هدید  مهانگ 

مود زور  ياعد 

.َنیمِحاّرلا َمَحْرَا  ای  َِکتَمْحَِرب  َِکتایآ ، ِهَئارَِقل  ِهِیف  ِینْقِّفَو  َو  َِکتامِقَن ، َکِطَخَس َو  ْنِم  ِهِیف  ِنَج  ِیْنبّ َو  َِکتاضْرَم ، یِلا  ِهِیف  ِیْنبّرَق  َّمهّللا 

تتمحر هب  نادرگ ، مقفوم  تتایآ  توالت  رب  و  ناهراو ، تماقتنا  مشخ و  زا  ارم  و  نک ، مکیدزن  تیدونـشخ  هب  هام  نیا  رد  ایادخراب !
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا 

موس زور  ياعد 

َدَوْجَا ای  َكِدوُِجب  ِهِیف ، ُلِْزُنت  ٍْریَخ  ِّلُک  ْنِم  ًابیِـصَن  ِیل  ْلَعْجاَو  ِهیوْمَتلا ، ِهَهاـفَّسلا َو  َنِم  ِهِیف  ِینْدِـعاب  َو  َهِیْبنَتلا ، َنْهِذـلا َو  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمهّللا 
.َنیِدَوْجَْالا

هرهب یتسرف  یم  نآ  رد  هک  یکین  ره  زا  .زاب و  مرادب  یهارمگ  ینادان و  زا  .زاس و  ما  هرهب  يرادیب  یشوهزیت و  هام  نیا  رد  ایادخ ! راب 
.ناگدنشخب نیرت  هدنشخب  يا  تششخب  هب  زاس ، مدنم 

مراهچ زور  ياعد 

ِهِیف ِینْعِزْوَأَو  َكِرْکِذ ، َهَواَلَح  ِهِیف  ِیْنقُزْراَو  َكِْرمَأ ، ِهَماَقِإ  یَلَع  ِهِیف  ِینِّوَق  َّمهّللا 
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.نیرظانلا رصبأ  ای  كرتس  کظفحب و  هیف  ینظفحاو  کمرکب ، َكِرْکُش  َءاَدَأ 

هب تساپـس  ندروآ  ياج  هب  رب  ناشچ ، نم  هب  ار  تدای  ینیریـش  و  ناسر ، میراـی  تناـمرف  نتـشاد  اـپرب  يارب  هاـم  نیا  رد  ایادـخ ! راـب 
.نایانیب نیرتانیب  يا  امن ، میرادهگن  تیشوپ  هدرپ  يرادهگن و  هب  و  امرف ، ما  هدامآ  تمرک 

مجنپ زور  ياعد 

اَی َکـِتَْفأَِرب  َنیِقَّتُْملا ، َکـِئاَِیلْوَأ  ْنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجاَو  َنِیِتناَْـقلا ، َنیِِحلاَّصلا  َكِداَـبِع  ْنِم  ِهِیف  ِیْنلَعْجاَو  َنیِرِفْغَتْـسُْملا ، َنِم  ِهـِیف  ِیْنلَعْجا  َّمـهّللا 
.َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ 

نابرقم زا  ارم  و  هدروآ ، دورف  تیرادربنامرف  هب  رس  هک  تا  هتـسیاش  ناگدنب  زا  و  هد ، مرارق  ناهاوخ  شزرمآ  زا  هام  نیا  رد  ایادخراب !
.نانابرهم نیرتنابرهم  يا  تینابرهم  هب  نادرگ ، تهاگرد 

مشش زور  ياعد 

ای َکیدایَاَو  َکِّنَِمب  َکِطَخَـس ، ِتابِجُوم  ْنِم  ِهیف  ینْحِزْحَزَو  َِکتَمِقَن ، ِطایِِـسب  یْنبِرْـضَتالَو  َِکتَیِـصْعَم ، ِضُّرَعَِتل  ِهیف  یْنلُذْـخَت  ـال  َّمهّللا 
.َنیبِغاّرلا ِهَبْغَر  یهَْتنُم 

دزیگنا یم  رب  ار  تمـشخ  هچنآ  زا  و  نکم ، متازاجم  تباذـع  هنایزات  اب  و  نادرگم ، مراوخ  تینامرفان  رطاخب  هاـم  نیا  رد  ایادـخ ! راـب 
.ناقاتشم قایتشا  ياهتنم  يا  تیشخب  تمعن  ناسحا و  هب  نادرگ ، مرود 

متفه زور  ياعد 

يداه اَی  َکـِقِیفْوَِتب  ِهِماَوَدـِب ، َكَرْکُـشَو  َكَرْکِذ  ِهِیف  ِیْنقُزْراَو  ِهِماـَثآَو ، ِِهتاَوَفَه  ْنِم  ِهِیف  ِیْنُبنْجاَو  ِهِماَِـیق ، ِهِماَیِـص َو  یَلَع  ِهِیف  یِّنِعَأ  َّمهّللا 
.نیَّلضملا

قیفوت و هب  امرف ، میزور  ار  تموادـم  دای  و  امن ، مرود  ناـهانگ  اـهاطخ و  زا  و  اـمرف ، میراـی  زاـمن  هزور و  رب  هاـم  نیا  رد  ایادـخ ! راـب 
.ناهارمگ يامنهار  يا  تتیانع 

متشه زور  ياعد 

.َنِیِلمْآلا َأَْجلَم  اَی  َِکلْوَِطب  ِماَرِْکلا ، َهَبْحُصَو  ِماَئِّللا ، َهَبَناَُجمَو  ِماَلَّسلا ، َءاَْشفِإَو  ِماَعَّطلا ، َماَعْطِإَو  ِماَْتیَْألا ، َهَمْحَر  ِهِیف  ِیْنقُزْرا  َّمهّللا 

، ناگنسرگ هب  نداد  ماعط  نامیتی ، رب  يزرورهم  هام ، نیا  رد  ایادخ ! راب 
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.نادنموزرآ هانپ  يا  تیتسد  هداشگ  هب  امرف ، میزور  ار  مارگ  ناراوگرزب  اب  ینیشنمه  و  مالس ، ندرک  راکشآ 

مهن زور  ياعد 

َِکتَّبَحَِمب ِهَعِماَْجلا ، َِکتاَضْرَم  َیلِإ  ِیتَیِـصاَِنب  ْذُخَو  ِهَعِطاَّسلا ، َِکنیِهاَرَِبل  ِهِیف  ِینِدْهاَو  ِهَعِـساَْولا ، َِکتَمْحَر  ْنِم  ًابیِـصَن  ِهِیف  ِیل  ْلَعْجا  َّمهّللا 
.َنِیقاَتْشُْملا َلَمَأ  اَی 

همه يدنـسرخ  هب  و  امن ، متیادـه  ترگنـشور  لیالد  اب  و  امرف ، ررقم  يا  هرهب  میارب  تا  هدرتسگ  تمحر  زا  هاـم  نیا  رد  ایادـخ ! راـب 
.ناقاتشم دیما  يا  تتبحم  قح  هب  اشگ ، میارب  یهار  تا  هبناج 

مهد زور  ياعد 

َهَیاـغ اـی  َکـِناسْحِِاب  َکـَْیِلا ، َنیبَّرَقُْملا  َنِم  ِهیف  یْنلَعْجاَو  َْکیَدـَل ، َنیِزئَّاـْفلا  َنِم  ِهیف  یْنلَعْجاَو  َکـْیَلَع ، َنیلِّکَوَتُْملا  َنِم  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمهّللَا 
.َنیِبلاّطلا

هداـشگ هب  هد ، مرارق  تهاـگرد  ناـبرقم  زا  و  تهاگـشیپ ، نادنمتداعـس  زا  تدوخ ، رب  ناگدـننک  لـکوت  زا  هاـم  نیا  رد  ایادـخ ! راـب 
.ناگدننک تساوخرد  ِتساوخرد  ياهتنم  يا  تیتسد 

مهدزای زور  ياعد 

.َنیثیغَتْسُْملا َثایِغ  ای  َِکنْوَِعب  َناریّنلاَو ، َطَخَّسلا  ِهیف  َّیَلَع  ْمِّرَحَو  َنایْصِْعلاَو ، َقوُسُْفلا  ِهیف  ََّیِلا  ْهِّرَکَو  َناسْحِالا ، ِهیف  ََّیِلا  ْبِّبَح  َّمهّللا 

هریچ نم  رب  ار  تشتآ  مشخ و  و  زادـنا ، مرظن  زا  ار  ینامرفان  يراکهبت و  و  زاس ، مدـنمقالع  یتسد  هداـشگ  هب  هاـم  نیا  رد  ایادـخراب !
.ناهاوخ سردایرف  ِسردایرف  يا  تیرای  هب  زاسم ،

مهدزاود زور  ياعد 

ام ِّلُک  ْنِم  ِهیف  یّنِماَو  ِفاْصنِالاَو ، ِلْدَْـعلا  یَلَع  ِهیف  یْنلِمْحاَو  ِفافِْکلاَو ، ِعُونُْقلا  ِساـِبِلب  ِهیف  ینُْرتْساَو  ِفاـفَْعلاَو ، ِْرتَّسلاـِب  ِهیف  یّنِّیَز  َّمهّللا 
.َنیِفئَّاْخلا َهَمْصِع  ای  َِکتَمْصِِعب  ُفاخَا ،

فافک تعانق و  سابل  هب  و  میارایب ، ینمادکاپ  ایح و  هب  هام  نیا  رد  ایادخراب !
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.ناسرت ادخ  ِرادهگن  يا  تیرادهگن  هب  مزاس ، نمیا  مسرت  یم  هچنآ  زا  و  مناشکب ، فاصنا  يرگداد و  هب  و  مناشوپب ،

مهدزیس زور  ياعد 

ِْنیَع َهَُّرق  اَی  َِکتَّزِِعب  ِراَْربَْألا ، ِهَبْحُـصَو  یَقُّْتلا  یَلَع  ِهِیف  ِینْقِّفَوَو  ِراَْدقَْألا ، ِتاَِنئاَک  یَلَع  ِهِیف  ِینْرِّبَصَو  ِراَْذقَْألاَو ، ِسَنَّدلا  َنِم  ِهِیف  ِینْرِّهَط  َّمهّللا 
.ِنیِکاَسَْملا

هب و  رابورف ، ییابیکـش  نم  رب  يا  هدومرف  ردـقم  میارب  هچنآ  يارب  و  راد ، ما  هزیکاپ  اه  یگدولآ  يدـیلپ و  زا  هاـم  نیا  رد  ایادـخ ! راـب 
.نایاونیب هدید  ینشور  يا  تیرای  هب  راداو ، ارم  ناکین  اب  ینیشنمه  يراگزیهرپ و 

مهدراهچ زور  ياعد 

.َنیِملْسُْملا َّزِع  ای  َِکتَّزِِعب  ِتافْالاَو ، ایالَْبِلل  ًاضَرَغ  ِهیف  یْنلَعْجَت  الَو  ِتاوَفَْهلاَو ، ایاطَْخلا  َنِم  ِهیف  یْنِلقَاَو  ِتارَثَْعلِاب ، ِهیف  ینْذِخا  ُؤت  َّمهّللا ال 

تزع يا  تتزع  هب  ریگم ، هناشن  اه  تفآ  اهالب و  ریت  هب  ارم  و  ریگرب ، هدید  مناهانگ  اهاطخ و  زا  و  ریگم ، میاهـشزغل  هب  ارم  ایادـخراب !
.ناناملسم شخب 

مهدزناپ زور  ياعد 

.َنیِفئَّاْخلا َنامَا  ای  َِکنامَِاب  َنیِتبْخُْملا ، َِهبانِِاب  يرْدَص  ِهیف  ْحَرْشاَو  َنیعِشاْخلا ، َهَعاط  ِهیف  یْنقُزْرا  َّمهّللا 

ناما هب  امن ، اطع  یگدوشگ  ناگدننک  هبوت  تشگزاب  هب  ار  ما  هنیـس  و  امرف ، ما  هرهب  ار  تنتورف  ناگدنب  تعاط  هام  نیا  رد  ایادـخراب !
.ناکانسرت ياهلد  شخب  ناما  يا  تیشخب 

مهدزناش زور  ياعد 

.َنیَملاْعلا َهِلا  ای  َِکتَّیِهلِِاب  رارَْقلا ِ، ِراد  یِلا  َِکتَمْحَِرب  ِهیف  ینِوآَو  ِرارْشْالا ، َهَقَفاُرم  ِهیف  یْنبِّنَجَو  ِراْربْالا ، ِهَقَفاوُِمل  ِهیف  ینْقِّفَو  َّمهّللَا 

اب تتمحر  هب  نادـیواج  يارـس  رد  و  زاب ، مرادـب  نادـب  اب  تقافر  زا  و  زاـس ، قفوم  ناـکین  اـب  ینیـشنمه  هب  ارم  هاـم  نیا  رد  ایادـخراب !
.نایناهج دوبعم  يا  تییادخ  قح  هب  زاسمد ، امن  نایتشهب 

92 ص :

ناضمر كرابم  هام  هنازور  ياهاعد  هیاپ  رب  يزاسدوخ : ماگ  www.Ghaemiyeh.comیس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 109زکرم  هحفص 101 

http://www.ghaemiyeh.com


مهدفه زور  ياعد 

ِروُدُـص یف  اِمب  ًاِملاع  ای  ِلا ، ؤُّسلاَو  ِریـسْفَّتلا  َیِلا  ُجاتْحَی  ْنَم ال  ای  َلامْالاَو ، َجـِئَّاوَْحلا  ِهیف  یل  ِْضقاَو  ِلامْعْالا ، ِحـِلاِصل  ِهیف  ینِدـْها  َّمهّللا 
.َنیرِهاّطلا ِِهلاَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیَملاْعلا ،

شسرپ حیـضوت و  هب  هکنآ  يا  هدروآرب ، امن  ار  میاهوزرآ  اه و  تجاح  و  هتـسیاش ، ياهراک  هب  نک  مییامنهار  هام  نیا  رد  ایادخراب !
دنا كاپ  هک  شنادناخ  دمحم و  رب  تسرف  دورد  یهاگآ ، تسا  نایناهج  ياهلد  رد  هچنادب  هکنآ  يا  یشاب ، یمن  دنمزاین  ناگدیرفآ 

.هزیکاپ و 

مهدجیه زور  ياعد 

.َنیفِراْعلا ِبُوُلق  َرِّوَنُم  ای  َكِرُوِنب  ِهِراثا ، ِعابِّتا  َیِلا  یئَّاضْعَا  ِّلُِکب  ْذُخَو  ِهِراْونَا ، ِءَّایِضب  یْبلَق  ِهیف  ْرَِّونَو  ِهِراحْسَا ، ِتاکَرَِبل  ِهیف  ینْهِّبَن  َّمهّللا 

ار مرکیپ  ياضعا  مامت  و  شنابات ، راونا  وترپ  زا  نادرگ  ینارون  ار  ملد  و  شیاهرحـس ، تکرب  زا  زاـس  مهاـگآ  هاـم  نیا  رد  ایادـخراب !
.نافراع ياهلد  شخب  ینشور  يا  تدوخ  رون  هب  شراثآ ، زا  يوریپ  هب  راداو 

مهدزون زور  ياعد 

.ِنیبُْملا ِّقَْحلا  َیِلا  ًایِداه  ای  ِِهتانَسَح ، َلُوبَق  یْنمِرْحَت  الَو  ِِهتاْریَخ ، یِلا  یلیبَس  ْلِّهَسَو  ِِهتاکََرب ، ْنِم  یّظَح  ِهیف  ْرِّفَو  َّمهّللا 

یکین تفاـیرد  زا  ارم  و  ناـسآ ، اـمن  شیاـه  یکین  يوـس  هب  ار  مهار  و  نادرگ ، نوزفا  ار  ما  هرهب  هاـم  نیا  ياـه  تکرب  زا  ایادـخراب !
.نایامن ِتقیقح  يوس  هب  قلخ  يامنهار  يا  نادرگم ، مورحم  شیاه 

متسیب زور  ياعد 

.َنینِمْؤُْملا ِبُوُلق  یف  ِهَنیکَّسلا  َلِْزنُم  ای  ِناْرُْقلا ، هَوالِِتل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  ِناریّنلا ، َباْوبَا  ِهیف  یّنَع  ِْقلْغَاَو  ِنانِْجلا ، َباْوبَا  ِهیف  یل  ْحَْتفا  َّمهّللا 

دورف يا  امرف ، مقفوم  نآرق  توالت  رب  و  ار ، خزود  ياهرد  دـنبب  میور  رب  و  اشگب ، میور  هب  ار  تشهب  ياـهرد  هاـم  نیا  رد  ایادـخراب !
.نانمؤم ياهلد  رد  شمارآ  هدنروآ 
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مکی تسیب و  زور  ياعد 

ِِجئَّاوَح َیِـضاق  ای  ًالیقَمَو ، ًـالِْزنَم  یل  َهَّنَْجلا  ِلَـعْجاَو  ًـالیبَس ، َّیَلَع  ِهیف  ِناـْطیَّشِلل  ْلَـعْجَت  ـالَو  ًـالیلَد ، َکـِتاضْرَم  یِلا  ِهیف  یل  ْلَـعْجا  َّمهّللا 
.َنیِبلاّطلا

رارق مهاگتحارتسا  لزنم و  ار  تشهب  و  هدم ، هطلس  نم  رب  ار  ناطیـش  و  هن ، ییامنهار  تیدونـشخ  يوس  هب  میارب  هام  نیا  رد  ایادخراب !
.ناقاتشم ياه  تجاح  هدنروآرب  يا  هد ،

مود تسیب و  زور  ياعد 

ای َِکتاّنَج ، ِتاحُوبُْحب  ِهیف  یّنِکْـسَاَو  َِکتاضْرَم ، ِتابِجوُِمل  ِهیف  ینْقِّفَوَو  َِکتاکََرب ، ِهیف  َّیَلَع  ْلِْزنَاَو  َِکلْـضَف ، َباْوبَا  ِهیف  یل  ْحَْـتفا  َّمهّللا 
.َنیّرَطْضُْملا ِهَوْعَد  َبیُجم 

يدنـسرخ بجوم  هچنادـب  ارم  و  امرف ، لزان  نم  رب  ار  تتاکرب  و  اشگب ، میور  هب  ار  تمرک  لـضف و  ياـهرد  هاـم  نیا  رد  ایادـخ ! راـب 
.ناگراچیب ياه  تساوخرد  هدننک  تباجا  يا  اوأم ، هدب  تتشهب  ياه  هنایم  رد  و  امن ، قفوم  تسوت 

موس تسیب و  زور  ياعد 

.َنیِبنْذُْملا ِتارَثَع  َلیقُم  ای  ِبُولُْقلا ، يَْوقَِتب  ِهیف  یْبلَق  ْنِحَْتماَو  ِبُویُْعلا ، َنِم  ِهیف  ینْرِّهَطَو  ِبُونُّذلا ، َنِم  ِهیف  یْنلِسْغا  َّمهّللا 

يا نادرگ ، ناـحتما  تساـهلد  يراـگزیهرپ  هناـشن  هچنادـب  ار  ملد  میاریپب ، بیع  ره  زا  و  میـالاپب ، ناـهانگ  زا  هاـم  نیا  رد  ایادـخراب !
.ناراگهنگ ياهشزغل  هدنزرمآ 

مراهچ تسیب و  زور  ياعد 

.َنیِلئَّاّسلا َداوَج  ای  َکَیِصْعَا ، الَو  َکَعیُطا  ْنِال  ِهیف  َقیفْوَّتلا  َُکلَئْسَاَو  َکیذُْؤی ، اّمِم  َِکب  ُذوُعَاَو  َکیضُْری ، ام  ِهیف  َُکلَئْسَا  ّینِا  َّمهّللا 

قیفوت و  مرب ، یم  وت  هب  هاـنپ  درازآ  یم  ار  وت  هچنآ  زا  و  مهاوخ ، یم  وـت  زا  تسوـت  يدونـشخ  دروـم  ار  هچنآ  هاـم  نیا  رد  ایادـخراب !
.ناگدننک تساوخرد  هدنشخب  يا  مهاوخ ، یم  وت  زا  ار  تتیصعم  كرت  تعاطا و 
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مجنپ تسیب و  زور  ياعد 

.َنیِّیبَّنلا ِبُوُلق  َمِصاع  ای  َِکئَّاِیْبنَا ، ِِمتاخ  ِهَّنُِسب  ًاّنَتْسُم  َِکئَّادْعِال ، ًایِداعُمَو  َِکئَّاِیلْوِال ، ًاَّبُِحم  ِهیف  یْنلَعْجا  َّمهّللا 

هدـنرادهگن يا  نادرگ ، تناربماـیپ  شخب  ناـیاپ  شور  وریپ  و  تنانمـشد ، نمـشد  و  ناتـسود ، رادتـسود  ارم  زور  نیا  رد  ایادـخراب !
.ناربمایپ ياهلد 

مشش تسیب و  زور  ياعد 

.َنیعِماّسلا َعَمْسَا  ای  ًارُوتْسَم ، ِهیف  یْبیَعَو  ًالُوبْقَم ، ِهیف  یلَمَعَو  اروُفْغَم ، ِهیف  یْبنَذَو  اروُکْشَم ، ِهیف  ییْعَس  ْلَعْجا  َّمهّللا 

نیرتاونـش يا  نادرگ ، هدیـشوپ  ار  مبیع  و  هتفریذپ ، ار  ملمع  هدیزرمآ ، ار  مهانگ  هدش ، ینادردق  ار  مشـشوک  زور  نیا  رد  ایادـخراب !
.نایاونش

متفهو تسیب  زور  ياعد 

ِهِدابِِعب ًافُؤَر  ای  َرْزِْولاَو ، َْبنَّذلا  ِیّنَع  َّطُحَو  يریذاعَم  ْلَْبقاَو  ِرُْـسْیلا ، َیِلا  ِرْـسُْعلا  َنِم  ِهیف  يرُوُما  ْرِّیَـصَو  ِرْدَْقلا ، ِهَْلَیل  َلْضَف  ِهیف  یْنقُزْرا  َّمهّللا 
.َنیِحلاّصلا

ار مناهانگ  ریذپب و  ار  مرذع  ناسآ ، امن  ار  مراوشد  تخس و  ياهراک  و  نادرگ ، ما  هرهب  ار  ردق  بش  تلیـضف  زور  نیا  رد  ایادخراب !
.نابرهم شیوخ  هتسیاش  ناگدنب  اب  يا  زیرب ،

متشه تسیب و  زور  ياعد 

ُحاْحِلا ُُهلَغْـشَیال  ْنَمای  ِلـِئاسَْولا ، ِْنَیب  ْنِم  َکـَْیِلا  ِیتَلیِـسَو  ِهِیف  ْبَّرَقَو  ِلـِئاسَْملا ، ِراـضْحِِاب  ِهِیف  ِیْنمِرْکَاَو  ِلـِفاوَّنلا ، َنِم  ِهِیف  ِیّظَحْرِّفَو  َّمهّللا 
.َنیِِّحلُْملا

لیاـسو رگید  ناـیم  زا  و  اـمرف ، مرک  نم  رب  اـه  تساوخرد  ندـمآ  مهارف  اـب  و  ازفیب ، تابحتـسم  زا  ار  ما  هرهب  زور  نیا  رد  ایادـخراب !
.ناگدننکرارصا رارصا  دزاس  یمن  شمرگرس  هک  نآ  يا  امن ، کیدزن  دوخ  يوس  هب  ار  ما  هلیسو 

مهنو تسیب  زور  ياعد 

.َنِینِمْؤُْملا ِهِدابِِعب  ًامیِحَر  ای  ِهَمَهُّتلا ، ِبِهایَغ  ْنِم  ِیْبلَق  ْرِّهَط  َو  َهَمْصِْعلاَو ، َقِیفْوِّتلا  ِهِیف  ِیْنقُزْراَو  ِهَمْحَّرلِاب ، ِهِیف  ِینِّشَغ  َّمهّللا 
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زا زاس  كاپ  ار  ملد  و  نادرگ ، ما  هرهب  ار  هاـنگ  زا  يراددوخ  تعاـط و  قیفوت  و  ناـشوپ ، دوخ  تمحر  هب  ارم  زور  نیا  رد  ایادـخراب !
.نامیا اب  ناگدنب  هب  زرورهم  يا  نآ ، نیا و  هب  ندز  تمهت 

ما یس  زور  ياعد 

ِِهلاَو ٍدَّمَُحم  انِدِّیَـس  ِّقَِـحب  ِلوُصُاـْلِاب ، ُهُعوُُرف  ًهَمَکُْحم  ُلوُـسَّرلا ، ُهاـضْرَیَو  ُهاـضْرَت  اـم  یلَع  ِلوـُبَْقلاَو ، ِرْکُّشلاـِب  ِهـِیف  یِمایِـص  ْلَـعْجا  َّمـهّللا 
.َنیَملاْعلا ِّبَر  هّللُدْمَْحلاَو  َْنیرِهاطلا ،

دنسپ وت و  دنسپ  دروم  هک  يا  هنوگ  هب  دتفا ، تهاگرد  لوبقم  ساپـس و  دروم  هک  هد  رارق  هنوگ  نآ  ار  ما  هزور  هام  نیا  رد  ایادخراب !
تـسادخ هژیو  ساپـس  شا و  هزیکاپ  نادـناخ  دـمحم و  ام  رورـس  قح  هب  دـبای ، يراوتـسا  شلـصا  هیاپ  رب  شعرف  و  دـشاب ، تربماـیپ 

.نایناهج راگدرورپ 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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