
http://www.ghaemiyeh.com






اروشاع تضهن  رد  غیلبت  رصنع 

: هدنسیون

ینارهت ینیما  همطاف 

: یپاچ رشان 

 ( ان یب  اج ،  یب  لوهجم ( 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اروشاع تضهن  رد  غیلبت  6رصنع 

باتک 6تاصخشم 

غیلبت 6موهفم 

غیلبت 7رصانع 

تسا هدش  رکذ  ناغلبم  يارب  میرک  نآرق  رد  هک  11یفاصوا 

غلبم 11داقتعا 

یملع 13تریصب 

14صالخا

16ربص

نطاب 17يافص 

مدرم هب  تبسن  ندوب  17زوسلد 

یسرت ادخ  18تعاجش و 

وگلا 19یفرعم 

ناسر مایپ  21رازبا 

مالسا یغیلبت  هلیسو  نیرتمهم  22نایب ،

اروشاع تضهن  رد  یغیلبت  هژیو  24ياهکیتکات 

ترجاهم اب  داهج  24زاغآ 

تیب لها  ندرب  24هارمه 

هلاقم 28هصالخ 

زکرم 30هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 33زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


اروشاع تضهن  رد  غیلبت  رصنع 

باتک تاصخشم 
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اروشاع مایق  رگفیصوت : 

مایپ

غیلبت موهفم 

گنهرف رد  غـیلبت ، موـهفم  هک  تشاد  هجوـت  دـیاب  اـما  .تسا  ادـناگاپورپ »  » نآ یـسیلگنا  لداـعم  هـک  تـسا  یبرع  يا  هژاو  غـیلبت ،» »
بیرف هزیگنا  هب  يزادرپ  غورد  برغ ، زورما  فرع  رد  غیلبت  .تسا  توافتم  الماک  ، برغ زورما  گنهرف  رد  غیلبت  موهفم  اـب  یمالـسا ،

یم نایب  نینچ  ار  زورما  فرع  رد  نآرق و  رظن  زا  غیلبت  يانعم  توافت  هر )  ) يرهطم دیهـش.تسا  یمومع  راکفا  يزاـس  هارمه  یهد و 
یـسراف اـم  فرع  رد  زورما  هک  يروط  هب  هدرک  ادـیپ  سوحنم  ینعی  یموـش  تشونرـس  زورما ، فرع  رد  هملک  نیا  هناتخبدـب  : » دـنک

هب لافغا  موهفم  الاک ، کی  نداد  مدرم  دروخ  هب  يارب  .لافغا  يراـکبیرف و  عقاو  رد  ندرک و  روج  غورد  تسار و  ینعی  غیلبت  اـهنابز 
یم درادن ، یـساسا  اهنیا  دیوگب  دهاوخ  یم  یتقو  دنک ، یم  تبحـص  یعوضوم  هرابرد  یـسک  هک  یهاگ  اذل  تسا و  هتفرگ  شدوخ 
یف قیقحتلا   » باتک رد  « هنکمم لیاسو  اب  اهنیا  ریغ  ای  ینید  دیاقع  ندناسر  : » دـیوگ یم  ادـخهد  «. تسا تاغیلبت  همه  اهنیا  اقآ  دـیوگ :
نیا غیلبت  هدام  يانعم  هرابرد  یقیقحت  يأر  : » دـسیون یم  غالبا ، غیلبت و  موهفم  هرابرد  تغل  لها  يارآ  لـقن  زا  سپ  نآرقلا » تاـملک 

یمامت رد  .دـنیوگ  غالبا  ار  نآ  يالعا  دـح  هکلب  یندـناسر ، لاـصیا و  ره  هن  نکل  تسا ، ندـناسر  لاـصیا و  ناـمه  غیلبت  هک :  تسا 
: دـیامرف یم  لاصیا »  » و غالبا »  » هژاو ود  توافت  هرابرد  يرهطم  دیهـش  «. تسا هدـش  ظاحل  تیـصوصخ  نیا  غالبا ، هژاو  ياـهدربراک 

هملک میراد ، لاصیا  هملک  یبرع ، نابز  رد  ام  .دراد  کیدزن  يانعم  لاصیا  لصو و  اب  غیلبت  »
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غالبا ياج  هب  ار  لاصیا  یبرع  رد  یلو  دوش  یم  هدرب  راک  هب  ندـناسر  ندیـسر و  ود ، ره  نیا  يانعم  رد  یـسراف  رد  .میراد  مه  غالبا 
غالبا ياوتحم  اذـل  دور و  یم  راک  هب  یـسک  بلق  حور و  رکف و  هب  يزیچ  ندـناسر  دروم  رد  ًالومعم  لاـصیا ، .دربراـک  هب  دوش  یمن 

هژاو زا  غیلبت  «. تسا ساسحا  کی  رکف و  کی  تسا ؛ یحور  يونعم و  رما  کی  ًامتح  دـشاب ، ینامـسج  يدام و  رما  کـی  دـناوت  یمن 
مایپ کی  ندیناسر  نآ  فده  هک  درب  یم  راک  هب  يدراوم  رد  ار  هژاو  نیا  نآرق  دراد ، ناوارف  دربراک  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  ییاه 

زا تسا ؛ رادروخرب  یصاخ  تسادق  زا  نآرق  رد  هژاو  نیا  نیاربانب ،  (ٌ نیِمَأ   ٌ حِصاَن   ْ مَُکل اَنَأَو  ّیِبَر    ِ تَلَـسِر   ْ َِلبُأ مُکُغّ ) .دشاب یم  سدقم 
یلع ترضح   (ُ غَلَْبلا َّالإ    ِ لوُسَّرلا یَلَع  اَّم  ) .تسا هدش  رکذ  یهلا  مایپ  ندناسر  غالبا و  میرک ، نارق  رد  ایبنا  هفیظو  نیرت  یـساسا  ، یفرط

ار راگدرورپ  قح  دنتـشاگنا و  هدـیدان  ار  ادـخ  نامیپ  مدرم ، رتشیب  تیلهاج ، رـصع  رد  هک  هاگنآ  : » دـیامرف یم  هغـالبلا  جـهن  رد  (ع )
ادـج وا  شتـسرپ  زا  تـشاد و  زاـب  ادـخ  تـفرعم  زا  ار  مدرم  ناطیـش  دـندروآ و  يور  نـیغورد  نایادـخ  هـب  وا  ربارب  رد  دنتخانـشن و 

ات درک  مازعا  یپایپ  ار  دوخ  نالوسر  ، اهناسنا ياه  هتـساوخ  اب  بسانتم  هاگ ، دنچ  ره  دومرف و  ثوعبم  ار  دوخ  ناربمایپ  دـنوادخ ، ، درک
«. دنروآ دای  هب  ار  هدش  شومارف  ياهتمعن  دیوج و  زاب  نانآ  زا  ار  ترطف  نامیپ  هب  يرادافو 

غیلبت رصانع 

زا کی  ره.مدرم  هب  ندـناسر  مایپ  شور  . 4 .یناسر مایپ  ياهرازبا  . 3 .ناسر مایپ  . 2 .مایپ . 1: تسا هدش  لیکشت  رـصنع  راهچ  زا  غیلبت ،
رد.دـیامن بذـج  ار  مدرم  دـسرب و  مدرم  هب  نسحا  وحن  هب  ماـیپ ، دـتفا و  رثوم  غیلبت ، اـت  دـشاب  یتایـصوصخ  ياراد  دـیاب  رـصانع  نیا 

تضهن

اروشاع تضهن  رد  غیلبت  www.Ghaemiyeh.comرصنع  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 33زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


یحو عـبنم  زا  هک  یتایـصوصخ  دـشاب ، یم  هنادواـج  یتایـصوصخ  ياراد  زین  رـصانع  نیا  تـسا -  نادواـج  یتـضهن  هـک  اروشاـع - 
مهد زور  هب  رصحنم  هک  دوبن  يا  هثداح  اروشاع  .تسا  یحو  هب  لصتم  ع )  ) نیـسح ماما  مایق  اروشاع و  هک  ارچ  دریگ ؛ یم  همـشچرس 

ریـسم رد  نایئالبرک  هلفاق  تسا و  خیرات  تعـسو  هب  البرک  يارحـص  يرآ.دـیواج ، تسا  یتضهن  هکلب  دـشاب ، يرمق  لاس 61  مرحم 
مکبراح و نمل  برح  مکملاس و  نمل  ملـس  ینا  : » هلمج دراد و  همادا  لـطاب  قح و  يریگرد  هک  یناـمز  اـت  تسا  تکرح  رد  خـیرات 
 ّ لک اروشاع و  موی    ّ لک :» راعـش رب  تسا  يریـسفت  نیا  تسا و  دربن  نیا  موادـت  زا  يا  هناشن  مکاداع » نمل  ودـع  مکـالاو و  نمل  یلو 
هک دنک  وزرآ  يدنموزرآ  ره  خیرات ، هشیمه  اج و  همه  رد  ات  تساروشاع  موادت  هدنهد  ناشن  هک  تسا  يراعش  نیا  و  البرک ،» ضرا 
هک اج  ره  ینعی  مکعم ؛» زوفاف  مکعم  تنک  ینتیل  ای  : » میناوخ یم  همانترایز  رد  .دش  یم  دیهش  ماما  نارای  هارمه  البرک  رد  شاک ! يا 

اجنآ دوش ، نیمز  شقن  مالـسا  هار  رد  وت  رکیپ  اـج  ره  تساروشاـع و  اـجنآ  ینک  ماـیق  داـسف ، ملظ و  هیلع  لدـع و  قح و  هماـقا  يارب 
موی لک  هملک  نیا  : » دـیامرف یم  ماما ؛ ترـضح  (. هّللا هجو    ّ مثف ولوت  امنیأف   ) اـما تسا ، هبعک  رد  هلبق  هچ  رگا  ینعی  نیا  تسـالبرک و 

.تسا اروشاع  زور  زورما  هک  دشاب  هتـشاد  ار  ینعم  نیا  ام  تلم  دـیاب  زور  همه  .تسا  یگرزب  هملک  کی  البرک  ضرا  لک  اروشاع و 
راصحنا .درادن  نیمز  کی  هب  راصحنا.مینک  هدایپ  ام  ار  البرک  شقن  دـیاب  تسالبرک و  مه  اج  نمیه  .میتسیاب و  ملظ  لباقم  دـیاب  ام  و 

تیعمج کی  هب  رصحنم  البرک  هیضق  .دوش  یمن  دارفا  هب 
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، ناریا سدقم  عافد  لاس  تشه  هسامح  رد  «. دننک افیا  ار  شقن  نیا  دیاب  اهنیمز  همه  .دوبن  البرک  نیمزرـس  کی  يرفن و  دنچ  داتفه و 
ياروشاـع زور  زورما ، : » دومرف ناـیب  نینچ  ار  دـنویپ  نیا  ماـما  .دوـب  ینیرفآ  تکرح  روـش و  ، ماـهلا عـبنم  اروشاـع  تضهن  هب  لاـصتا 

یگدننازیگنا . 3 .ندوب یقطنم  . 2 .ندوب قح  . 1: زا تسا  ترابع  مایپ  کی  تیقفوم  طیارـش  «. تساالبرک ناریا  زورما ، تسا ، ینیـسح 
یمارگ ربمایپ  هب  رـشب  يراگتـسر  يارب  لاعتم  يادـخ  يوس  زا  هک  تسا  هنادواج  یمایپ  نآرق.ناـمز ، ياـهزاین  اـب  یگنهاـمه  . 4 .مایپ

دوـخ یگنادواـج  زمر  ار  نآ  تسا و  هدوـمن  دـیکأت  نآ  يور  هک  ار  دوـخ  تافـص  زا  یکی  نآرق  .تـسا  هدوـمن  لزاـن  ص )  ) مالـسا
و : ) تسا قح  نید  نوچ  هتسناد ؛ اهنید  نیرترب  ار  مالـسا  و  (. قحلاب باتکلا  لّزن  هّللا    ّ ناب کلذ  : ) تسا نآرق  مایپ  ندوب  قح  هتـسناد ،

یمالـسا ياهـشزرا  مالـسا و  هب  ندیـشخب  تزع  نآ  زا  فده  هک -  اروشاع  هعقاو  رد  (. قحلا نید  يدـهلاب و  هلوسر  لسرا  يذـّلا  وه 
ار دوخ  تکرح  زا  فدـه  شیوخ ، نانخـس  رد  هکم ، يوس  هب  هنیدـم  زا  تکرح  يادـتبا  نامه  زا  ع )  ) هللادـبع اـبا  ترـضح  تسا - 
فورعم و هب  رما  يایحا  داسف و  اهتعدب ، اب  هزرابم  ص ،)  ) مالسا یمارگ  لوسر  شدج  ّتنس  يایحا  یهلا ، دودح  يارجا  نید ، يایحا 
ناج و لذب  هیاسرد  هک  دوب  ینید  ياهشزرا  نید و  هب  تبسن  هنارگایحا  تضهن  کی  ینیـسح  ياروشاع  .دندومن  مالعا  رکنم  زا  یهن 
، تشون هیفنح  دمحم  شردارب  هب  هک  یتیصو  رد  هنیدم  رد  ع )  ) نیسح ماما.تشگزاب  نیملـسم  هعماج  هب  یهلا  نید  تزع  نوخ ، راثن 

هّما یف  حالصالا  بلطل  تجرخ  اّمنا  املاظ و  ارطب و ال  ارشأ و ال  جرخا  مل  ّینا  : » دندومن نایب  نینچ  ار  شیوخ  مایق  زا  یلصا  فده 
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هب باطخ  ییاه  همان  رد  زین  و  «. بلاط یبا  نب  یلع  هریـس  يّدج و  هریـسب  ریـسا  رکنملا و  نع  یهنأ  فورعملاب و  رمآ  نأ  دـیرا  يّدـج 
یلوق اوعمست  نإ  تییحا و  دق  هعدبلا    ّ نا تتیما و  دق  هّنسلا    ّ ناف ص )  ) هیبن هنس  هّللا و  باتک  یلا  مکوعدأ  انأ  و  : » دنتشون هرصب  مدرم 

هن ، دـناوخ هنابلط  حالـصا  هنایوج و  ادـخ  یتکرح  ار  شیوخ  تکرح  شنانخـس  رد  ع )  ) ماما «. داـشرلا لـیبس  مکدـهأ  يرما  اوعیطت  و 
هکنیا يارب  یمایپ  ره  تسا و  هنادواج  اروشاع  مایپ.دوش  باسح  هیما  ینب  يوس  زا  وا  نتشک  يارب  يا  هناهب  ات  زیگنا  هقرفت  یـشروش و 

یم ؛ يرهطم داتـسا  گرزب ، سانـش  مالـسا  .دـشاب  يرـشب  كاـپ  ترطف  لـقع و  اـب  بساـنتم  دـیاب  ، دـشاب هتـشاد  ار  مزـال  یگنادواـج 
، ناسنا لقع  هبذاج  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  دشاب  راگزاس  رشب  رکف  لقع و  اب  ینعی  دشاب ، یقطنم  لوا ، هجرد  رد  دیاب  مایپ  کی  :» دیوگ

ماود تسا  نکمم  یمک  تدم  يارب  دشاب  یـساسحا  ًالثم  ولو  دشاب  لقع  قطنم و  دض  رگا  مایپ  کی  .دـشکب  شدوخ  يوس  هب  ار  نآ 
ماـیپ رگید  تایــصوصخ  زا  «. دــنز یم  لـقعت  زا  مد  ًاـمئاد  نآرق  هـک  تـسا  نـیا  .تـسین  ماود  لـباق  هـشیمه  يارب  یلو  دــنک ، ادــیپ 

يرهطم داتـسا  .دشاب  نانآ  یگدـنز  ياهزاین  اب  یگنهامه  .دـشاب  مدرم  فطاوع  تاساسحا و  اب  بسانتم  هک  تسا  نآ  یگدـننازیگنا 
ینوناک ناسنا  .دشاب  هتشاد  قابطنا  رـشب  تاساسحا  اب  دیاب  دشاب ، دنمورین  ینغ و  مایپ ، کی  ياوتحم  هکنیا  يارب  نینچمه  :» دیوگ یم 

للع زا  یکی  هر ) ) يرهطم دیهـش  «. تفرگ هدـیدان  ناوت  یمن  ار  نآ  هک  تاساسحا  نوناـک  ماـن  هب  يرکف  یلقع و  نوناـک  زا  ریغ  دراد 
رد درادن ، یهجوت  لباق  يورـشیپ  دنک  یم  تیلاعف  هچ  ره  تیحیـسم  مسینومک و  :» دـنک یم  نایب  نینچ  ناهج  رد  ار  مالـسا  تفرـشیپ 

یتاغیلبت ياههاگتسد  هک  یلاح 
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«. دنک یم  قرف  اهاوتحم  هک  تسا  نیا  شتلع  .تسا  فیعض  مالسا  یتاغیلبت ، هاگتسد  عیسو و  يوق و  نانآ 

تسا هدش  رکذ  ناغلبم  يارب  میرک  نآرق  رد  هک  یفاصوا 

غلبم داقتعا 

مایپ ره  هک  تسا  لصا  نیا  رگنایب  نآرق ، هب  (ص ) دـمحم ترـضح  نتـشاد  نامیا  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ( ...هیِلا   َ لِزنا اـِمب  لوُسَرلا    َ نَما )
، نامیا يور  زا  هک  تسا  نآ  راتفگ  نیرتذـفان  .دـشاب  نمؤم  شیوخ ، تلاسر  ياوتحم  اه و  هتفگ  هب  دوخ  دـیاب  تسخن  ینید ، ناـسر 

یم درد  نیرتگرزب  ار  ناغلبم  يداقتعا  یب  يرهطم  داتـسا  .دنیـشن  لد  رب  مرجال  دیآ  رب  لد  زک  نخـس  دـنا : هتفگ  هک  ارچ  دوش ؛ غالبا 
دراو مدرم  لد  رد  ار  داـقتعا  نآ  دـهاوخب  دـعب  دـشاب ، هتـشادن  داـقتعا  يزیچ  هب  شدوـخ  مدآ  هک  تسین  رتـالاب  نیا  زا  يدرد  :» دـناد
ماما بیاجع  زا  :» دـناد یم  وا  لماک  داقتعا  هرمث  ار  ناسنا  اهنویلیم  لد  رد  ماما ؛ نانخـس  اهمایپ و  ریثأـت  زار  یناـقلاط ، هّللا  تیآ  «. دـنک

هب داقتعا  «. تسـشن یم  اهلد  رد  لیلد  نیمه  هب  .تشاد  لماک  داقتعا  دروآ ، یم  نابز  رب  هک  یتالمج  کت  کـت  هب  هک  تسا  نیا  تما 
ترجه اب  هک  يداهج  .دریگ  یم  رب  رد  ار  ع )  ) نیـسح ماما  یگدـنز  يایاوز  نوؤش و  مامت  نید ، عورف  يایحا  نینچمه  نید و  لوصا 

کنا دهـشا  :» میناوخ یم  ترایز  رد  هکنانچ  دیدرگ ؛ زاغآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ربمایپ و  تنـس  يایحا  يارب  ادـخ و  هار  رد 
زا نیـسح  ماما  «. نیقیلا کیتا  یتح  هلوسر  هّللا و  تعطا  رکنملا و  نع  تیهن  فورعملاـب و  ترما  هوکزلا و  تیتا  هالـصلا و  تمقا  دـق 

تـسس ار  ماما  هدارا  اـهنت  هن  یلبق ، عـالطا  ملع و  نیا  .دوب  هدومرف  ناـیب  ار  نآ  ررکم  ربماـیپ  .دوب  ربخ  اـب  شیپاـشیپ  شیوخ  تداـهش 
باحصا هک  يددعتم  دراوم  رد  هک  میناوخ  یم  خیرات  رد  .تخاس  نوزفا  ار  وا  یبلط  تداهش  هیحور  هلب  درکن ،
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هفوک مدرم  ییاـفو  یب  دنتـشاد و  یم  رذـح  رب  قارع  هب  نتفر  زا  ار  ماـما  یهاوخریخ ، يزوسلد و  يور  زا  ترـضح  کـیدزن  ماوـقا  و 
ربارب رد  دـش  ببـس  هار ، نیا  ندوب  ییادـخ  هب  نیقیو  رواب  اـما  دـندش ، یم  روآداـی  ار  ناـش  یمارگ  ردارب  راوگرزب و  ردـپ  هب  تبـسن 
يوس هب  تکرح  رب  ماما  میمـصت  هک  یماگنه.درادب  مدقم  يزیچ  ره  رب  ار  یهلا  ّتیـشمو  دتـسیاب  روآ ، سأی  نیرفآ و  دـیدرت  لماوع 

ناشیا يومع  رسپ  سابع  نبا  دارفا ، نیا  زا  یکی  .دنراد  زاب  رفس  نیا  زا  ار  شترضح  ات  دندمآرب  ددص  رد  یهورگ  دش ، رـشتنم  هفوک 
ماما قطنم  رد  نوعجار ،» هیلا  انا  هّلل و  اـنا   » نتفگ عاـجرتسا  «. نوعجار هیلا  اـنا  هّلل و  اـنا  : » دـندومرف ساـبع  نبا  هب  خـساپ  رد  ماـما  .دوب 

یم يراج  نابز  رب  ریسم ، لوط  رد  ار  نآ  ماما  اهراب  هک  تسا  ییوا » يوس  هب   » و ییوا » زا   » تشونرس تایح و  هفـسلف  روآدای  نیـسح 
يدیکأت دوب ، هدش  هدروآ  دوجو  هب  نیدرد  هک  ییاهتعدب  اب  هزرابم  ربمایپ و  تنس  يایحا  هب  اروشاع  تکرح  دنویپ  نینچمه.دندومرف 

ناسنا یهللا  هفیلخ  دنـسم  ، تماما .دـنک  یم  یلجت  تماما ، بلاق  رد  هعماج  هرادا  يارب  مالـسا ، یـسایس  هفـسلف.تسا  توبن  هلاـسم  رب 
توعد هفوک  هب  ندمآ  هب  ار  وا  هک  نایفوک  زا  ییاههورگ  ياه  همان  تفایرد  زا  سپ  ماما.وگروز  نابلط  تردق  هکیرا  هن  تسا  لماک 

هب هکنآ  زج  ماما  دنگوس ! مناج  هب  :» تشون نینچ  نانآ  هب  باطخ  يا  همان  رد  دننک ، مایق  دیزی  هیلع  وا  تماما  هیاس  رد  ات  دـندرک ، یم 
، دشاب هدرک  ادخ  هار  فقو  ار  دوخ  دهن و  ندرگ  قح ، نید  هب  دیامن و  لدـع  طسق و  هب  مایق  دـنک و  يرواد  تموکح و  ادـخ  باتک 

نیتسار ماما  تایصوصخ  تانایب ، نیا  اب  ماما  «. تسین
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رب ربمایپ و  تیب  لها  هاگیاج  نایب  اب  فلتخم ، ياهتیعقوم  رد  ار  صاخ  صخـش  رب  اهیگژیو  نیا  قابطنا  یفرط  زا  دـیامرف ، یم  ناـیب  ار 
راصتخا يارب  .دهد  یم  قوس  حلاص ، ماما  يوس  هب  ار  نیملـسم  هعماج  تینهذ  تماما ، ياهکالم  شیوخ و  یـصخش  لیاضف  ندرمش 
میربمایپ نامدودام  :» دندومرف يا  هبطخ  رد  رح  هاپس  اب  دروخرب  زا  سپ  هفوک  ریسم  رد  ع )  ) نیسح ماما  : مینک یم  هراشا  هنومن  کی  هب 

، دننک یم  تموکح  زواجت  متـس و  هب  امـش  نایم  رد  قحان و  هب  هک  نارگید  زا  امـش ، رب  تیالو  و  تفالخ )  ) رما نیا  يراد  هدهع  هب  و 
.دوب نمشد  ندرب  لاوئـس  ریز  رگنایب  وا  نارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  نابز  زا  اروشاع  تضهن  رد  يداقتعا  يدابم  يروآدای  «. میرتراوازس

هک يا  همانتیصو  رد  (ع ) ادهـشلادیس .دوب  همئا : دض  رب  نایوما  يدعب  ياه  ینیرفآ  ههبـش  عفد  يداقتعا ، لوصا  درکدای  نیا  یفرط ، زا 
، دـهد یم  ناـشن  زور  نآ  رد  ار  ماـما  تیموـلظم  هکنیا  رب  هوـالع  تسا ، هتـشاگن  هنیدـم  زا  جورخ  ماـگنه  هیفنح  دـمحم  شردارب  هـب 

.تسا هدنام  یقاب  بوتکم  تروص  هب  هک  تسا  ماما  يوس  زا  يداقتعا  میهافم  رب  يرورم 

یملع تریصب 

ربمایپ هب  دنوادخ  .تسا  ناغلبم  یهاگآ  یملع و  ییاناوت  میرک ، نآرق  رظن  زا  یبهذم ، ناروآ  مایپ  يارب  طرـش  نیرت  یـساسا  زا  یکی 
یلا اوعدا  یلیبس  هذه  لق  :) دراد لماک  یهاگآ  دـنک ، یم  توعد  نآ  هب  ار  نارگید  هک  يریـسم  رد  وا  دـیوگب  مدرم  هب  ات  دـیوگ  یم 

تیهام تسا ، بتکم  دوخ  ییاسانش  ، غلبم رفن  کی  يارب  طرـش  نیلوا  :» دیوگ یم  هراب  نیا  رد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  ( هریـصب یلع  هّللا 
هک دشاب  هدیمهف  دیاب  .دشاب  انشآ  مایپ  نآ  تیهام  اب  شدوخ  دیاب  دناسرب ، هعماج  هب  ار  یمایپ  دهاوخ  یم  هک  یـسک  ینعی  تسا ؛ مایپ 

نودب دناسرب ، مدرم  هب  ار  یمایپ  دناوت  یم  رگم  رخآ  ...؟ تسیچ بتکم  نیا  فده 
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اوـلمح : » دـنک یم  داـی  نـینچ  نیتـسار  ناگدـنمزر  زا  ع )  ) یلع ترـضح  «. دـشاب هدرک  كرد  هتخانـش و  ار  ماـیپ  نآ  شدوـخ  هـکنیا 
فده و یب  اروشاع  نانیرفآ  هسامح.تسا  تریـصب  يور  زا  دننز ، یم  ریـشمش  داهج  نادـیم  رد  رگا  ینعی  «. مهایفـسا یلع  مهرئاصب 

ناش هفیظو  هکنیا  هب  مه  هار و  تیناقح  یتسرد و  هب  تبـسن  مه  دـندوب ، تریـصب  لها  نانآ  .دوب  هدـماین  داهج  نادـیم  هب  هناروکروک 
ارم و نانیا  :» دندومرف نانآ  عمج  رد  اروشاع  بش  رد  ع )  ) ماما یتح  .دندوب  هتخانـش  ار  نمـشد  هکنیا  هب  مه  تسادـخ و  هار  رد  داهج 
زا یلو  دینادب  ای  دیشاب ، هتشادن  ربخ  اهنیا  زا  امش  هک  مراد  نآ  میب  تشک  دنهاوخ  دننک  یم  داهج  نم  يور  شیپ  هک  ار  یناسک  همه 

«. ددرگ زاب  دشاب ، نادناخ  ام  اب  درادن  تسود  سک  ره  .تسا  مارح  نادناخ  ام  دزن  گنرین  .دینک  مرش  نتفر ،

صالخا

ارعش هروس  زا  یتایآ  رد  ًالثم  تسا ؛ هدرک  وگزاب  ار  ناش  موق  غیلبت  توعد و  ماقم  رد  ناربمایپ  راتفگ  یفلتخم ، تایآ  رد  میرک  نآرق 
نم (.» نیملاعلا   ّ بر یلع  ّالا  يرجا    ّ نا ارجا  هیلع  مکلئسا  ام  و  :) دنا هتفگ  هک  ع )  ) بیعش طول و  حلاص ، دوه ، حون ، ترـضح  نابز  زا 
ایبنا همه  نابز  زا  نآرق  لیلد ، نیمه  هب  .تسین  یکچوک  هلاسم  صالخا ، هلأسم  «. مهاوخ یمن  امـش  زا  يدزم  متلاـسر  ماـجنا  ربارب  رد 

دای حـصان »  » ناونع هب  ار  یهلا  ناربمایپ  میرک ، نآرق  تایآ  زا  رگید  يا  هتـسد  (. رجا نم  هیلع  مکلئـسا  اـم  : ) دـیوگ یم  ار  نخـس  نیا 
هب حصان »  » ناونع هب  ار  دوخ  هک  دـنک  یم  نایب  یهلا  گرزب  ناربمایپ  نابز  زا  فارعا  هروس  زا  79 و 93  ، 68 تایآ 62 ، .تسا  هدرک 

نآ يور  غیلبت  هلأسم  رد  دیجم  نآرق  هک  مّود  هلأسم  : » دیوگ یم  تایآ  نیا  ریبعت  رد  يرهطم  داتسا.دندرک  یم  یفرعم  شیوخ  موق 
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انعم نیا  هتبلا  مینک ، یم  همجرت  یهاوخ  ریخ  هب  ار  حصن  ًالومعم  ام  .دیامن  یم  ریبعت  حصن »  » هب نآ  زا  هک  تسا  يزیچ  دنک ، یم  هیکت 
یعقاو حصان  .تسا  شغ  لباقم  رد  حصن  .تسا  حـصن  يانعم  همزال  تسین ، حـصن  يانعم  نیع  ، یهاوخریخ ًارهاظ  یلو  تسا  تسرد 

هچنآ «. دشاب صلخم  صلاخ و  حـصان و  دـیاب  غلبم  .صلاخ  هبوت  ینعی  حوصن  هبوت  .دـشاب  هتـشاد  لماک  صولخ  هک  تسا  یـسک  نآ 
هنهک تضهن ، نیا  اهنت  هن  .تساروشاع  تضهن  رد  صالخا  هرهوج  تسا ، نورق  لوط  رد  اروشاع  تضهن  يراگدنام  لماع  نیرتمهم 

تکرح نیا  رد  دوب ، هناصلاخ  اهتنا  ات  ادتبا  زا  اروشاع  تکرح  .ددرگ  یم  هدوزفا  نآ  هبذاج  هولجرب و  زور  هب  زور  هکلب  تسا  هتـشگن 
زا.دنشاب صلاخ  تسدکی و  همه  اروشاع  رد  نارضاح  ات  دندش  هیفـصت  البرک  رد  يا  هدع  ریـسم و  رد  يا  هدع  ناصلاخان ، هناصلاخ ،

زا ار  هنابلط  ایند  هناصلاخ و  ریغ  ياه  هزیگنا  ات  تشون  هیفنح  دـمحم  شردارب  هب  هک  يا  همانتیـصو  رد  ع )  ) نیـسح ماـما  ادـتبا  ناـمه 
اهزجر رد  ار  نآ  یهاگ  دنداد و  ناشن  دربن  زور  اروشاع و  بش  رد  ار  شیوخ  صولخ  ، ناصلاخ .دـنک  یفن  شیوخ  یبالقنا  تکرح 

ندوب ییادخ  صالخا.یعامتجا و  تازایتما  لوپ و  هن  تداهـش ، ریـشمش و  دوب ، نوخ  البرک  رد  .دـندرک  یم  نایب  شیوخ  نانخـس  و 
یمک هن  دنک ، مایق  ادخ  يارب  هکنآ  .هنابلط  هاج  يدام و  ياه  هزیگنا  سفن ، ياوه  اب  هلباقم  رد  تسا  يدـنمورین  لماع  هزیگنا ، تین و 

یم نآرق  رد  دنوادخ  هکنانچ  تسا ؛ فیلکت  هب  لمع  شتمه  همه  هکلب  يرهاظ ، تسکش  زا  سرت  هن  دنک و  یم  سویأم  ار  وا  تارفن 
نوچ اروشاع  مایق  دوش ، یم  رادـیاپ  راگدـنام و  دـشاب  ادـخ  يارب  هچنآ  (. يدرف ینثم و  هّلل  اوموقت  نأ  هدـحاوب  مکظعا  اـّمنا  :) دـیامرف

، دوب ییادخ 
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تـسکش هّلل  ماـیق  .دوب  هّلل  ماـیق  نوچ  ءادهـشلادیس ، ندـش  هتـشک  دوبن  تسکـش  « :؛ لـحار ماـما  ریبعت  هب  .دـش  تسکـش  یب  يدـبا و 
«. مینک ظفح  ار  مالسا  میدمآ  مینکب ، ییادخ  هفیظو  میدمآ  ام  هک  دندوب  هاگآ  «.» درادن

ربص

نآرق .دـندوب  ربص  هوسا  خـیرات ، لوط  رد  ناربمایپ  ایبنا و  .تسا  تماقتـسا  ربص و  میرک ، نآرق  رظن  زا  غلبم  مهم  ياـهیگژیو  زا  یکی 
هروس زا  هیآ 24  رد  ( مَهل لِجعَتـسَتال  لسُّرلا َو    َ نِم مزعلاُولُوا  ربص  امک  ِربصاَف  :) دـیامرف یم  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هب  باـطخ  دـیجم ،

اَّمل انِرمِأب  نُودهَی  هَِمئَا  مُهنِم  انلعَج  (َو  .تسا ناهج  راگدرورپ  هب  نیقی  هدـییاز  يرابدرب ، .تسا  هدـش  نایب  نیقی  ربص و  هطبار  هدـجس ،
جوا هب  ار  البرک  هسامح  هچنآ  دـندرک ، حـتف  ار  نیقی  ربص و  ياه  هلق  ناییاروشاع ، اروشاـع  هعقاو  رد  (. نوِنقُوی اـِنتایِاب  اوناـک  اوُرَبَص و 

يارـسا و  تیب : لها  تمواقم  ربص و  نینچمه  شیافواب و  نارای  نیـسح و  ماما  تمواقم  هیحور  دـناسر ، يراذـگ  ریثأت  يراگدـنام و 
زا ع )  ) ماما «. نیرباصلا روجا  اـنیقوی  هئـالب و  یلع  ربصن  : » دـندومرف يا  هبطخ  رد  هکم  زا  جورخ  ماـگنه  ع )  ) نیـسح ماـما.دوب  ـالبرک 

هتـشاد ار  یگنـشت  گرم و  هبرـض و  مخز و  اب  هارمه  رازراک ، هنحـص  لمحت  تقاط و  هک  دـیبلط  یهارمه  هب  ار  ینارای  زاغآ ، ناـمه 
ربصی مکنم  ناک  نمف  سانلا  اهیا  :» دـندومرف نارای  هب  باـطخ  اـههاگلزنم  زا  یکی  رد  تسناد و  « ربص  » ار یهارمه  طرـش  ماـما  .دـشاب 

يروبـص و ناگدـنهد  ماـهلا  اروشاـع  ناـنامرهق  ـالبرک و  هثداـح  «. اـّنع فرـصنیلفّالا  اـنعم و  مقیلف  هّنـسالا  نـعط  فیـسلا و  دـح  یلع 
ادهـش ياه  هداوناخ  دشاب ؛ یم  ادهـش  كاپ  نوخ  مدرم و  يرادیاپ  لوصحم  هک  ناریا  یمالـسا  بالقنا.دـندوب  تمواقم  ناراگزومآ 

زیزع ياه  هداوناخ  رب  داب  كرابم  :» دنک یم  نایب  نینچ  ار  ناریا  مدرم  ربص  ماما ؛ .دنتخومآ  يروبص  س )  ) بنیز ترضح  زا  زین 
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هتـشگ لدبم  صوصرم  یناینب  هب  شیوخ  يدرمیاپ  يرادیاپ و  تماقتـسا و  اب  هک  ناریا  تلم  ربو  نازابناج  ءارـسا و  نیدوقفم ، ادهش ،
رد ار  تزع  اب  یگدنز  ...دیآ  یم  ناغف  هب  اهدوبمک  اه و  هرـصاحم  زا  هن  دنکفا و  یم  ساره  هب  ار  نانآ  اهتردق  ربا  دیدهت  هن  هک  دنا ،

«. دنهد یم  حیجرت  یلیمحت ، حلص  شزاس و  اهتردقربا و  يرکون  تلذ و  ياهخاک  رد  روضح  رب  ربص ، تمواقم و  همیخ 

نطاب يافص 

اهنت اریز  تسا ؛ مزال  طرـش  ینید ، ناغلبم  يارب  سفن  هیکزت  نطاب و  يالج  .تسا  ینید  ناـغلبم  غیلبت  یهدرمث  همدـقم  نورد ، هیکزت 
هدیدنسپ قالخا  رطاخ  هب  ار  یهلا  ناربمایپ  میرک ، نآرق  .دریگ  یم  ياج  كاپ ، ياهناج  رب  دوارت ، هتـساریپ  كاپ و  نهد  زا  هک  یمایپ 

: دـیامرف یم  هنـسحلا ،) هظعوملا   ) ترابع ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع.تسا  هدوتـس...و  دـهع  هب  ياـفو  صـالخا ، یتسار ، نوچ ، يا ؛ 
نتفای هار  ظعاو ، قلخ  نسح.دـشاب  دوخ  ظعو  ياوتحم  هب  هتـسارآ  دـیاب  ظعاو  .تسا  رگ  هظعوم  راثآ  نسح  رابتعا  هب  هظعوم  نسح  »

نوردنا رد  شمالک  ذوفن  هار  هک  دشاب  رادروخرب  یقلخ  نسح  نانچزا  دیاب  ظعاو  .دـشخب  یم  توق  ار  اهناسنا  لد  نوردـنا  هب  ظعو 
کــشا زیربـل  ار  اهمــشچ  شریذـپ و  ياـیهم  ار  اـهلد  فرظ  دروآ ، رد  هزرل  هـب  ار  اهتــسوپ  دـنک ، كزاـنار  اـهبلق  دـیاشگب ، ار  اـهلد 

عبنم تسا ، هدیـسر  تبث  هب  اروشاع  نازاس  هساـمح  زا  هک  ییوخ  قلخ و  تاـیحور و  نیـسح و  ماـما  نانخـس  ـالبرک و  هثداـح  «. دـنک
، تزع اـفو ، یگدازآ ، راـثیا ، نوـچ : یتایـصوصخ  .تسا  يزاـسدوخ  قـالخا و  شزوـمآ  هـنیمز  رد  يریگوـگلا  تـهج  يدنمـشزرا 

.تساروشاع یقالخا  ياهمایپ  زا  ییاه  هنومن  يدردمه ، ییوجادخ ، لکوت ، تاقلعتزا ، یگتسراو  تعاجش ،

مدرم هب  تبسن  ندوب  زوسلد 

میلَع   ُ صیرُح مُِّتنَع  ام    ِ هیلع ٌزیزَع  مکِـسُفنَا  نِم  لوسَر  مکَئاج  دََقل  :) دنک یم  شیاتـس  تفـص  دنچ  هب  ار  ربمایپ  هیآ ، نیا  رد  دـنوادخ 
.4 .ناـنموم هب  تبـسن  يزوسلد  . 3 .مدرم تیادـه  هب  دـیدش  لیامت  . 2 .مدرم يراتفرگ  زا  ندـش  تحاراـن  . 1( میحر فوئر  نینمُؤُملاـب 

یم زورب  هجو  نیرتالاب  هب  دراد ، هراشا  مدرم  هب  تبـسن  يزوسلد  هب  يوحن  هب  هک  یتافـص  مامت  اروشاـع  هعقاو  رد.ناـنمؤم  هب  تمحر 
ناج راثیا  راثیا ، هجرد  نیرتالاو  .تسا و  دوخ  رب  يرگید  نتـشاد  مدقم  راثیا...و ، ناسنا  میرکت  تاساوم ، راثیا ، نوچ : یتافـص  دنک ؛

دنک یم  دای  ینانمؤم  زا  نآرق.تسا 
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هنحـص رد  (. هصاـصخ مهب  ناـک  وـل  مسهفنا و  یلع  نورثوـی  و  :) دـنراد یم  مدـقم  شیوـخ  رب  ار  نارگید  يدـنمزاین ، مـغر  یلع  هـک 
، مالـسا هار  رد  ار  شیوخ  ناج  هنارگراثیا ، مادـک  ره  زین  ترـضح  نآ  باحـصا  .تسا  ع )  ) ادهـشلا دیـس  رگراثیا ، نیتسخن  اروشاع ،

نیا زا  هنومن  کی  هب  راصتخا  يارب  .دروخ  یم  مشچ  هب  راثیا  زا  يددـعتم  ياه  هولج  اروشاع  هنحـص  رد  .دـندرک  شیوخ  ماما  يادـف 
بش رد  درک ؛ در  ، دوب هدروآ  رمش  هک  ار  دایز  نبا  همان  ناما  هکنآ  رب  هوالع  ع )  ) سابعلا لضفلاابا  ترـضح  : مینک یم  هراشا  اه  هولج 

زین ار و  وت  زا  سپ  یگدنز  درواین  ادخ  دیشک ، مهاوخن  تسد  وت  زا  زگره  درک : راهظا  ع )  ) هللادبعابا ترـضح  هب  باطخ  زین  اروشاع 
، کشم ندرک  رپ  زا  سپ  دروآ ، بآ  هنـشت  ناکدوک  ماما و  يارب  ات  دیـسر  تارف  دور  رانک  هب  هنـشت  بل  اب  اروشاع  زور  هک  یماگنه 

.دش دیهش  هنشت  بل  اب  داهن و  نوریب  تارف  زا  ماگ  هنشت ، ناکدوک  ماما و  یگنشت  ندروآ  دای  اب  اما  دشونب ، بآ  تساوخ 

یسرت ادخ  تعاجش و 

يارب زراب  یگژیو  ود  هفیرـش ، هیآ  نیا  رد  (. ابیـسح هّللاـب  یفک  هّللا و  ّـالا  دـحا  نوشخیـال  هنوشخی و  هّللا و  تـالاسر  نوغّلبی  نیذـلا  )
سرت تیـشخ ، : » دـیوگ یم  تادرفم  رد  یناهفـصا  بغار.ادـخ  ریغ  زا  ندیــسرتن  . 2 ادـخ زا  سرت  . 1: تسا هدـش  نایب  ینید  ناـغلبم 

هتــشاد دــسرت ، یم  وا  زا  هـک  يزیچ  هـب  یهاـگآ  هدنــسرت ، هـک  دور  یم  راــک  هـب  يدراوـم  رد  رتـشیب  تـسا و  مـیظعت  اــب  هـتخیمآ 
دوجو رب  هریچ  سرت  ود  ناـمز ، کـی  رد  نوچ  تسا ، تعاجـش  نیع  ادـخ ، زا  سرت  ادـخ و  ریغ  زا  ندیـسرتن  ینعی  تعاجـش  «. دـشاب

تسا لیلد  نیا  هب  و  درادن ! انعم  وا  رد  ادخ  ریغ  زا  ساره  نامگ  یب  ، تسادخ فوخ  اپارس  هک  یناسنا  .تسین  روصتم  ناسنا 
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رهاظم زا  یکی.تسا  هدش  رکذ  یهلا ، ناغلبم  يارب  ادخ  ریغ  زا  نتشادن  تیشخ  ادخ و  زا  تیشخ  ینعی  ؛ یگژیو ود  نیا  مأوت  رکذ  هک 
راگدنام هسامح  ات  دناشک  اروشاع  دربن  هب  ار  شنارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  لماع ، نیمه  .تسا  گرم  زا  ندیـسرتن  تعاجـش ، راکـشآ 

، تعاجش نیا  .تسا  گرزب  یباتک  دوخ  اروشاع ، فلتخم  ياه  هنحص  رد  شرادافو  شنارای  و  ع )  ) نیـسح ماما  تعاجـش  .دننیرفایب 
نایرکـشل هک  دوب  ور  نیا  زا  دنتـشادن ، یـسرت  گرم  زا  دـندیگنج ، یم  تداهـش  قشع  هب  هک  نانآ  .تشاد  ناش  تاداـقتعا  رد  هشیر 

هلمح درف  کی  هب  ور ، نیا  زا  دنتـشادن ، ار  اروشاع  ناعاجـش  اب  نت  هب  نت  گنج  يارای  کیچیه  دنتخیرگ و  یم  ناشربارب  زا  نمـشد 
راتفر راتفگ و  رد  اروشاع  نتم  رد  تعاجـش  رـصنع  تسا و  تعاجـش  راگزومآ  تمواقم و  شخب  ماهلا  اروشاع.دندرک ، یم  یمومع 
يزیتس ملظ  تداهش و  هیحور  هراومه  مرحم  ملاع و  ناربکتسم  نادبتسم و  لباقم  رد  تعاجش ، .دنز  یم  جوم  البرک  يارـسا  ادهش و 

هدمآ رح  هاپس  اب  دروخرب  ماگنه  ینانخس  رد  .دناد  یم  تلذ  اب  یگدنز  زا  رتهب  ار  تزع  اب  گرم  نیسح  ماما  .دهد  یم  ناناملـسم  هب 
تسا و هنادواج  یگدنز  تزع ، هار  رد  گرم  .تسا  تزع  هب  ندیسر  يارب  هار  نیرت  تحار  گرم  مرادن ، یکاب  گرم  زا  نم  :» تسا

یهام ، دش زاغآ  يراکادف  تعاجش و  هسامح و  هام  مرحم  هام  : » دیامرف یم  ماما ؛ ترضح  «. تسا تایح  یب  گرم  راب  تلذ  یناگدنز 
یناطیش ياهتموکح  ناراکمتس و  ههبج  رب  هلطاب  غاد  مدهنم و  دبا  ات  ار  لطاب  قح ، تسادق  هک  یهام  دش ، زوریپ  ریشمش  رب  نوخ  هک 

«. تخومآ ار  هزین  رس  رب  يزوریپ  هار  خیرات ، لوط  رد  اهلسن  هب  هک  یهام  دز ،

وگلا یفرعم 

ای هثداح  کی  يراذگریثات  ( هنسح هوسا  مکل  هّللا  لوسر  یف    ّ نا )
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هوسا و ناونع  هب  (ص ) مرکا ربمایپ  زا  میرک  نآرق  رد  ور  نیا  زا  .تسا  راتفگ  زا  شیب  مدرم ، ياهلمع  اه و  هشیدـنا  رب  يراتفر  يوگلا 
دراد دوجو  صاخـشا  زا  يدایز  ياه  هنومن  مالـسا  خیرات  رد  .دنریگب  قشمرـس  نانآ  زا  لمع  نامیا و  رد  مدرم  ات  دـنک  یم  دای  وگلا 

تسا و رادروخرب  يا  هژیو  هاگیاج  زا  مالسا  خیرات  رد  البرک  يادهـش  اروشاع و  هعقاو  اما  .دشاب  وگلا  ناناملـسم  يارب  دناوت  یم  هک 
شیوخ یبالقنا  هزرابم  تکرح و  زین  شدوخ  ع )  ) نیـسح ماما  هکنانچ  دوب ؛ دهاوخ  بلط  قح  ياهناسنا  يوگلا  خیرات ، هشیمه  يارب 

هتفرگ وگلا  ایبنا  هار  زا  زین  ماما  دوخ  هکنانچمه  هوسا ،» یف  مکلف  : » دیامرف یم  دناد و  یم  قشمرـس  رگید  مدرم  يارب  نایدیزی  هیلع  ار 
هاوگ هک  نیملاظلا .) موقلا  نم  ینّجن    ّ بر ّبقرتی  افئاخ  اهنم  جرخف  : ) دندومرف توالت  ار  هیآ  نیا  هنیدـمزا  جورخ  ماگنه  ماما  .تسا 

دمحم شردارب  هب  يا  همانتیـصو  رد  هنیدـم  زا  جورخ  زا  لبق  ع )  ) ماما (. ع  ) یـسوم ترـضح  زا  ع )  ) نیـسح ماـما  يریگوگلا  رب  تسا 
یلع یبا  يدج و  هریسب  ریـسا  و  : » دنک یم  یفرعم  ع )  ) یلع ترـضح  شردپ  دج و  هریـس  هب  لمع  ار  شمایق  جورخ و  هزیگنا  هیفنح ،

زیچ یعرش ، روتسد  هب  لمع  مالسا و  گرزب  ربهر  زا  يوریپ  زج  ییانبم  ترـضح  تکرح  هک  تسا  راکـشآ  نایب  نیا  بلاط » یبا  نب 
، خیراترد هکنانچ  دیـسر ؛ تبث  هب  خـیرات  لوط  رد  لبمـس  کی  وگلا و  کی  تروص  هب  اروشاع  هک  دـش  نینچ  تسا و  هدوبن  يرگید 

نیرتراکـشآ نیرتمهم و  .تسا  هتفرگ  لکـش  اروشاع  تکرح  زا  ماهلا  اـب  هک  دراد  دوجو  يداـیز  شخب  يدازآ  ياهتـضهن  اـهمایق و 
قارع ثعب  میژر  هیلع  سدقم  عافد  لاس  تشه  نینچمه  ناریا و  یمالسا  بالقنا  نآ ، هنومن 
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هچ دیاب  عضو  نادیم ، رد  هک  درک  میلعت  ام  هب  شدوخ  راک  زا  ادهشلا  دیـس  ترـضح  :» دندومرف هراب  نیا  رد  لحار ؛ ماما  هکنانچ  دوب ؛
دیاب و  دننک ، هزرابم  روج  هچ  ، دنتـسه هناحلـسم  هزرابم  لها  هک  ییاهنآ  دیاب  دشاب و  روج  هچ  عضو  نادـیم ، جراخ  رد  دـشاب و  روج 
دایز تیعمج  اب  مک  تیعمج  کی  نیزرابم  هکنیا  تیفیک  ار ، هزرابم  تیفیک  .دـننک  غیلبت  روطچ  دنتـسه ، ههبج  تشپ  رد  هک  ییاهنآ 

روطچ دیاب  دودعم  هدع  کی  اب  دراد  تسد  رد  ار  اج  همه  هک  يردلق  تموکح  کی  لباقم  رد  مایق  هکنیا  تیفیک  دشاب ، روطچ  دـیاب 
تایح و هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  ترایز  ماگنه  زین  ام  «. تسا هتخومآ  ام  تلم  هب  ادهشلا  دیس  ترضح  هک  تسا  ییاهزیچ  اهنیا  دشاب ،

تامم یتامم  دّمحم و  لآ  دّـمحم و  ایحم  يایحم  لعجا  مّهللا  : » دـهد رارق  دـمحم  لآ  دـمحم و  گرم  یگدـنز و  نوچ  ار  ام  تامم 
گرزب دیهـش  نآ  ع )  ) نیـسح ماما  یگدنز  نم  : » دیوگ یم  دنه  هنابلط  لالقتـسا  تازرابم  ربهر  يدناگ  امتاهم  «. دّمحم لآ  دّمحم و 

کی دهاوخب  ناتسودنه  رگا  هک  تسا  هدش  نشور  نم  رب  ما و  هدومن  البرک  تاحفص  هب  یفاک  هجوت  ما و  هدناوخ  تقد  هب  ار  مالـسا 
«. دنک يوریپ  ع )  ) نیسح ماما  قشمرس  زا  یتسیاب  ، ددرگ زوریپ  روشک 

ناسر مایپ  رازبا 

یم یناـسر  ماـیپ  رازبا  طیارـش  اـب  هـطبار  رد  يرهطم  دیهـش  داتـسا  .دراد  رازبا  هـب  جاـیتحا  دـسرب ، مدرم  هـب  دـهاوخب  رگا  ماـیپ  کـی 
مایپ کی  هکنیا  يارب  ینعی  درک ؛ هدافتسا  ناوت  یمن  يا  هلیسو  هنوگ  ره  زا  هک  تسا  نیا  یهلا  مایپ  کی  ندناسر  طرـش  نیلوا  :» دیوگ
نیا هب  ندیسر  يارب  دش  هک  هلیسو  ره  زا  هک  دنک  لایخ  روج  نیا  ناسنا  دیابن  تسا ، سدقم  فده  هکنیا  يارب  دوش و  هدناسر  یهلا ،

فده
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تامدقم اه  هجیتن  ینعی  يدابملا ؛ رربت  تایاغلا  : » دنیوگ یم  .عورشمان  ای  دشاب و  عورشم  هلیـسو  نیا  دهاوخ  یم  مینک ؛ هدافتـسا  دیاب 
ام ملقلا و  ن و  : ) تسا هدـش  هدروآ  نآرق  رد  رازبا  نیرتـمهم  ناونع  هب  ملق » ناـیب و  ، » یناـسر ماـیپ  ياـهرازبا  زا  «. دـننک یم  زیوجت  ار 

نایب شزومآ  نامحرلا ،»  » هروس رد  دنوادخ  دش ، هدهاشم  هکنانچ  (. نایبلا همّلع  ناسنالا -  قلخ  نآرقلا -  مّلع  نمحرلا -  (. ) نورطسی
هروس کی  نینچمه ، .دـنک  یم  رکذ  ناسنا  قح  رد  دوخ  تمحر  رهاظم  زا  ناـسنا ، شنیرفآ  نآرق و  شزومآ  زا  سپ  ناـسنا  يارب  ار 

: دیوگ یم  هطبار  نیا  رد  هینغم ، داوج  دـمحم  همالع.تسا  هدرک  دای  مسق  دـسیون ، یم  هچنآ  ملق و  هب  دـیمان و  ملق »  » مان هب  ار  نارق  زا 
ملق زین  ملق ، زا  دارم  رگید و  هلیـسو  ره  هراشا و  یـشاقن ، طخ ، ظفل ، زا  دـناسرب ، ار  یمدآ  دوصقم  هک  تسا  يزیچ  ره  نایب ، زا  دارم  »

هدنیآ رد  هک  رازبا  نآ  هچ  تسا و  هدش  هتخانـش  نونکات  هک  يرازبا  نآ  هچ  تسا  نتـشون  رازبا  زا  هیانک  ملق ، رد  تسین و  صوصخم 
رد رگید  ياهیژولونکت  ياپمه  زین  یتاغیلبت  لیاسو  يرـشب ، ندمت  تفرـشیپ  اب  «. تفرگ دهاوخ  رارق  رـشب  سرتسد  رد  کیدزن  ای  رود 
زا رابکتسا  يایند  هک  تسا  ینردم  لیاسو  زا...و  تنرتنیا  هراوهام ، نویزیولت ، ویدار ، تایرـشن ، عاونا  همانزور ، .تسا  يورـشیپ  لاح 

زورما يایند  يوگباوج  هک  هتفرـشیپ  لیاسو  زا  هک  تسا  مزال  ناملـسم  تلم  رب  .دنک  یم  هدافتـسا  مالـسا  دـض  رب  تاغیلبت  يارب  اهنآ 
(. هّوق نم  متعطتسا  ام  مهل  اوّدعاو  : ) دیامرف یم  نآرق  هکنانچ  ؛ دیامن هدافتسا  دشاب ،

مالسا یغیلبت  هلیسو  نیرتمهم  نایب ،

غالبلا  » هملک تسا ، هدرک  هیکت  نآ  يور  غیلبت  شور  کبس و  هب  عجار  دیجم  نآرق  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  : » دیوگ یم  يرهطم  دیهش 
نشور ، حضاو غیلبت  غالبا و  ینعی  تسا ؛ نیبملا »
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هک يروط  هب  تسا ، ماـیپ  یگیاریپ  یب  یگداـس ، ، ندوب بولطم  دوصقم  تسیچ ؟ اراکـشآ  نشور و  هژاو  نیا  زا  دوـصقم  .اراکـشآ  و 
ینعم رد  تالامتحا  نیا  زا  یکی  .تسه  مه  يرگید  تالامتحا  هتبلا...دیامن  كردو  مهف  ار  نآ  یگداس  تلوهـس و  لامک  رد  فرط 
یبلطم دندرک  یم  ساسحا  رگا  دنتفگ ، یمن  نخس  هدیچیپ  قلغم و  طقف  هن  ناربمایپ  ینعی  تسا ، نتفگ  نخـس  هدرپ  یب  نیبم ،» » هملک
تدابع دیراد  ار  ناتدوخ  ياه  هدیشارت  ایآ  نوتحنت ؛ ام  نودبعتا  : » دنتفگ یم  مدرم  هب  ینـشور  تحارـص و  تیاهن  رد  تفگ ، دیاب  ار 

هدش ییاه  هدافتسا  هچ  تسا  هدوب  نامز  نآ  رد  هک  یلیاسو  نامه  زا  دینادب  هکنیا  يارب  لاح  : » دنیوگ یم  يرهطم  داتسا  .»؟ دینک یم 
یکی تسا : تیـصوصخ  ود  ياراد  نآرق...دـنا  هتـشاد  مالـسا  مایپ  ندـناسر  رد  يرثوم  هداعلا  قوف  شقن  هچ  لـیاسو  ناـمه  تسا و 

هار نیا  زا  ار  شدوخ  تیقفوم  زا  یمین  نآرق ، ییابیز  يرگید  دـنک و  یم  تیناـقح  هب  ریبعت  نآ  زا  هک  بلاـطم  ياوتحم  تیـصوصخ 
ردـقچ نآرق ، دوخ  رد  نآرق  تایآ  ریثأت  هب  عجار  ًالـصا...رشب  دـح  قوف  دراد  یتحاصف  نآرق ، تسا  رنه  ییابیز و  هلوقم  زا  هک  دراد 

ماـن هب  تسا  يدرم  تسوا ...، تحاـصف  نوـهرم  مدرم ، ناـیم  نینمؤـملاریما  تیقفوـم  «» ثیدـحلا نسحا  لزنا  هّللا  «.» تسا هدـش  ثحب 
عانتما ترـضح  لوا  .نک  مسر  هدـب ، حیـضوت  نم  يارب  ار  ناراگزیهرپ  يامیـس  هک  دـنک  یم  تساوخرد  ع )  ) نینمؤملاریما زا  مامه ،

ع)  ) یلع .دینک  نایب  نم  يارب  لماک  ار  ناراگزیهرپ  يامیس  امـش  مهاوخ  یم  نم  تسین ، یفاک  تفگ : دنتفگ ، هلمج  هس  رد  دندرک ،
دایرف هبترم  کی  دش ، یم  رتشیب  شباهتلا  دینش ، یم  هک  روطنیمه  درم  نیا...ندرک  نایب  ار  نایقتم  يامیس  دندرک  عورش  سلجملا  یف 

لباق رگا  لد  و  اسر ، رگا  نخـس  اهلهاب ؛» هغلابلا  ظـعاوملا  عنـصت  اذـکه  :» دومرف نینمؤملاریما  .درک  یهت  بلاـق  ًالـصا  .دُرم  دیـشک و 
نینچ دشاب ،
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ندناسر يارب  شدوخ و  مایپ  غالبا  يارب  دوب  نکمم  هک  يا  هلیـسو  ره  زا  اهراک  مرگ  امرگ  نامه  رد  ع )  ) هللادـبعابا دوخ  «.» دـنک یم 
قوف ياه  هبطخ  تداهـش ، ات  البرک  هب  دورو  يادـتبا  زا  البرک و  ات  هکم  زا  هّللادـبعابا  ياه  هباطخ  .دـندرک  یم  هدافتـسا  مالـسا  ماـیپ 
هبطخ اب  تسا  هتسناوت  وا  ياه  هبطخ  هک  یسک  اهنت  .تسا  هدوب  غیلب  حیصف و  ابیز و  هداعلا  قوف  یـساسحا و  جیهم و  جوم و  رپ  هداعلا 

«. تسا ع )  ) نیسح ماما  دنک ، تباقر  ع )  ) نینمؤملاریما ياه 

اروشاع تضهن  رد  یغیلبت  هژیو  ياهکیتکات 

ترجاهم اب  داهج  زاغآ 

هب ار  هنیدم  تساوخرد ، نیا  ندینـش  زا  زور  هس  زا  سپ  ع )  ) نیـسح ماما  دریگب ، تعیب  ع )  ) ماما زا  هک  تساوخ  دـیلو  زا  دـیزی  نوچ 
ملاع هب  مه  شیادص  دش و  یم  دیهش  اجنامه  درک ، یم  تفلاخم  تعیب ، اب  دنام و  یم  هنیدم  رد  ماما  رگا  .دندومن  كرت  هکم  دصقم 
.دوب یغلبت  کیتکات  عون  کی  ، دوب دـیزی  اب  تفلاخم  مالعا  هکنیا  رب  هوالع  هکم  يوس  هب  ترجاهم  نیا  نیارباـنب ، .دیـسر  یمن  مالـسا 

رد هفوک  يوس  هب  هکم  زا  نیـسح  ماما  تکرح  یفرط  زا.تسا  هدرکن  تعیب  ع )  ) نیـسح ماما  هک  دسرب  مدرم  هب  شیادص  هکنیا  يارب 
، ماما تکرح  نیا  دنهد ، ماجنا  ار  جح  لامعا  دنورب و  تافرع  ینم و  هب  دنهاوخ  یم  همه  هک  يزور  هیورتزور ،)  ) هجحیذ متشه  زور 

.دوب يرگید  یغیلبت  کیتکات  کی 

تیب لها  ندرب  هارمه 

یغیلبت شقن  دوـب ، ماـما  رظن  رد  یهلا  تحلـصم  هکنیا  رب  هوـالع  .تـشاد  يرگید  یغیلبت  کـیتکات  ماـما ، تـیب  لـها  ندرب  هارمه  هـب 
ینعی نمشد  تموکح  بلق  ات  ار  البرک  يادهـش  مایپ  اروشاع  هعقاو  زا  دعب  هک  دندوب  یناغلبم  ع)  ) ماما تیب  لها  تقیقح ، رد  .تشاد 

دروآ و هیرگ  هب  ار  مدرم  هک  دوب  هنارگاشفا  هدنبوک و  نانچنآ  دایز  نبا  سلجم  رد  س )  ) بنیز نیشتآ  نانخـس  .دندرب  هارمه  هب  ماش 
دیفم و خیش  ؟ تفگ هچ  بنیز  اما  تفای ، یلجت  وا  غیلبت  رد  س )  ) بنیز خماش  ماقم  .داد  رارق  طوقس  ضرعم  رد  ار  ناشافخ  ياهخاک 

یلع ترضح  هک  دوب  یماگنه  نآ  متشگ و  هفوک  دراو  لاس 61  مرحم  هام  رد  نم  تفگ  یصخش  هک  دنا  هدرک  تیاور  یسوط  خیش 
لزانم زا  هفوک  مدرم  هدرک و  هطاـحا  ناـشیا  رب  داـیز  نبا  رکـشل  دـندرک و  یم  دراو  هفوک  هب  تیب  لـها  ناـنز  اـب  ار  ع )  ) نیـسحلا نب 

هدمآ نوریب  اشامت  تهجدوخ 
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بنیز بانج  زا  رت  قطان  رت و  حیـصف  ، مرـشاب ایح و  اب  ینز  نم  مسق  ادـخ  هب  درک ، هبطخ  زاـغآ  س )  ) بنیز هک  تقو  نآ  رد...دـندوب 
نآ ناـیم  رد  دزیر ، یم  ورف  وا  ناـبز  زا  ع )  ) نینموملاریما تاـملک  دـیوگ و  یم  نخـس  ردـپ  ناـبز  زا  اـیوگ  .مدـیدن  ع )  ) یلع رتـخد 

تشگرب هنیس  هب  اهسفن  نامز  رد  .دیـشاب  شوماخ  هک  درک  یتراشا  مدرم  بناج  هب  دوب ، دنلب  ییادص  وس  ره  زا  هک  عامتجا  ماحدزا و 
لها يا  :» دومرف كالول  هجاوخ  رب  دورد  كاپ و  نادزی  ساپـس  زا  دعب  درک و  هبطخ  هب  عورـش  هاگنآ  .دش  تکاس  اهـسرج  يادـص  و 
هلان ددرگن  نکاس  امش و  مشچ  کشا  دتسیان  زاب  زگره  دیهد !؟ یم  رس  هلان  دییرگ و  یم  ام  رب  ایآ  نالذخ ! هعیدخ و  لها  يا  هفوک !

بیع و هب  ار  دوـخ  تحاـس  هکنآ  هچ  دـیدنخب ؛ مک  دـییرگب و  رایـسب  سپ  .دیراوازـس  نتـسیرگ  هب  امـش  هک  ادـخ  هب  دـنگوس...امش 
نتـشک درک  دیهاوخ  یفالت  هچ  اب  تسـش و  دیناوت  هنوگچ  ددرگن و  هتـسش  زگره  یبآ  چیه  هب  نآ  ثول  هک  دیداد  شیالآ  يدباراع 

دیتفاکش و ص )  ) ادخ لوسر  زا  يرگج  هچ  هک  دیناد  یم  ایآ  امش ! رب  ياو...تشهب  لها  ناناوج  دیس  ناربمغیپ و  متاخ  هشوگ  رگج 
کیدزن هک  دیدروآ  اجب  بیجع  ههاد  حیضف و  يرما  دیدنکفا ، نوریب  هدرپ  زا  ار  وا  تمـصع  نایگدرپ  هچ  دیتخیر و  وا  زا  ینوخ  هچ 

.تفرگ ارف  ار  نامسآ  نیمز و  امش  هدوتـسانو  حیبق  راک  نیا  ددرگ و  هراپ  اههوک  دوش و  هراپ  نیمز  دفاکـشب و  نآ  زا  اهنامـسآ  تسا 
رت میظع  نآ  راثآ  زا  دیدرگ  دهاوخ  رهاظ  امش  رب  ترخآ  رد  هچنآ  دیراب ؟ نوخ  نامسآ  زا  اهراک  نیا  راثآ  زا  هک  دیدرک  بجعت  ایآ 

و
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: تفگ يوار  «. ...دنکن هلجع  تافاکم  هب  دنوادخ  هچ  دیـشابن ، رورغم  لدـشوخ و  دـیتفای  هک  تلهم  نیدـب  سپ  دوب ، دـهاوخ  رتاوسر 
دنتسیرگ و یم  دندوب و  هدش  تریح  رد  تاملک  نیا  عامتـسا  زا  هفوک  مدرم  هک  متـسیرگن  نم  دیدرگ و  تکاس  هردخم  نآ ، زا  سپ 

نانز دندرک و  دنلب  هحون  هحیص و  هب  اهادص  مدرم  هک  هدومرف  هبطخ  نآ  لقن  زا  دعب  سوواط  نب  دیس...دندیزگ  یم  نادند  هب  اهتسد 
زاغآ روبث  لیوب و  هبدن  دندز و  تروص  رب  اه  هچناپت  دندیـشارخب و  اه  هرهچ  دنتخیر و  یم  رـس  رب  كاخ  دندومن و  ناشیرپ  اهوسیگ 
هدرک هیرگ  نینچ  نادرم  نانز و  هک  دـشن  هدـید  هاگچیه  هک  دنتـسیرگب  نادـنچ  دـندنک و  یمه  ار  دوخ  ياهـشیر  نادرم ، دـندرک و 

درک شیاتس  سپ  .ندناوخ  هبطخ  هب  دومرف  عورش  دیوش و  شوماخ  هک  ار  مدرم  دومرف  هراشا  ع )  ) داجـس دیـس  ترـضح  سپ.دنـشاب 
ره دسانـش و  یم  دسانـش ، یم  ارم  هک  ره  سانلا ! اهیا  :» دومرف نآ  زا  سپ.ار  ص )  ) یفطـصم دمحم  داتـسرف  دورد  ار و  اتکی  دنوادخ 

هکنآ یب  دندرک  حبذ  تارف  رانک  رد  ار  وا  هک  سک  نآ  رسپ  منم  بلاطیبا .: نب  یلع  نب  نیسحلا  نب  یلع  منم  هک  دنادب  دسانـشن ، هک 
ریـسا ار  شلاـیع  دـندرب و  تراـغ  هب  ار  شلاـم  دـندومن و  وا  تمرح  کـته  هک  سک  نآ  رـسپ  منم  .دنـشاب  هتـشاد  بلط  ینوخ  وا  زا 

امش تلئسم  نوچ  اما )  ) دیتشون نم  ردپ  هب  اه  همان  هک  امش  دیدرک  شومارف  ایآ  ، ادخ هب  ار  امـش  مهد  یم  دنگوس  مدرم ! يا...دندرک 
وا هاگنآ  دیداد ، ارف  تعیب  تسد  دیتسب و  نامیپ  دهع و  مردپ  اب  هک  دیروآ  یمن  دای  ایآ  .دیدش  نوریب  تعیدخ  رد  زا  ، درک تباجا  ار 

مادک اب  .دیدیدنسپ  دوخ  يارب  هک  ییأر  تشز  هچ...دیتشک  ار 
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ارم و تمرح  دیدرک  کتهو  ارم  ترتع  دیتشک  هک  ار  اهامـش  دیامرفب  هک  یهاگ  درک  دیهاوخ  رظن  ص )  ) ادخ لوسر  يوس  هب  مشچ 
تلاسر کیاکی  هعیـش : ناماما  دوب ، نآ  ياه  هولج  رهاظم و  مامت  رد  نید  يایحا  يارب  هک  ینیـسح  تضهن  «. نم تما  زا  امـش  دیتسین 

رد دـش ، یم  فیرحت  ای  تفر و  یم  نیب  زا  نامز  زا  يا  هرود  رد  هک  ار  مالـسا  رهاظم  زا  کـی  ره  .دنتـشاد  هدـهع  رب  ار  نید  ياـیحا 
روط نامه  درکدهاوخ ؛ هدنز  ار  شدج  تعیرش  دمآ و  دهاوخ  يزور  زین  جع )  ) نامز ماما  هکنانچ  دندرک ؛ یمایحا  نآ  یعقاو  هرهچ 
ياه همانرب  هب  تبـسن  ناـش  ناوریپ  و  نیموصعم : شـالت  «، کـنید ملاـعم  نم  نوملاـظلا  هتما  اـم  هب  یحاو  : » میناوخ یم  اـهاعد  رد  هک 

زا.مییاهنآ هار  ناگدـنهد  موادـت  ام  نونکا  هک  ام  رب  تسا  يا  هفیظو  نآ ، ياهـشزرا  اروشاع و  ناـیرج  لـصا  هب  تبـسن  هناـیارگایحا 
رب ناوارف  دیکأت  .تسا  ناییاروشاع  ءادهشلادیس و  يارب  هیرگ  اعد و  ترایز ، هضور ، مسارم  اروشاع ، هب  تبـسن  يرگایحا  ياهروحم 
زا یثیدح  رد  .دنامب  هدنز  هشیمه  يارب  اروشاع  هثداح  ات  تسا  هتـشاد  هدمع  مهـس  کی  ره  لیبق ، نآ  زا  یمـسارم  اروشاع و  ترایز 

تسین سک  چیه  «.» هلرفغ هّنجلا و  هل  هّللا  بجو  ّالا  هب  یکبأ  یکبف و  ارعش  نیـسحلا  یف  لاق  دحا  نم  ام  :» تسا هدمآ  ع )  ) قداص ماما 
ار وا  دزاـس و  بـجاو  وا  رب  ار  تـشهب  دـنوادخ ، هـکنآ  رگم  ، دـنایرگب دـیرگب و  دــیوگب و  يرعــش  ع )  ) یلع نـب  نیــسح  يارب  هـک 

نیا اـب  : » دـیامرف یم  ینیمخ ؛ ماـما.تسا  نآ  هنارگاـیحا  راـثآ  يارب  يرادازع ، مسارم  هحون ، هیرگ ، يارب  شیاتـس  همه  نیا  «. دزرماـیب
ظفح مه  الاح  ات  هچنانچ  مینک ، ظفح  ار  بتکم  نیا  میهاوخ  یم  ام  یناوخ ، رعـش  نیا  اب  یناوخ ، هحون  نیا  اـب  هیرگ ، نیا  اـب  وهاـیه ،

هدش
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«. تسا

هلاقم هصالخ 

رد هژاو  نیا  موهفم  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اما  .دـشاب  یم  ادـناگاپورپ »  » نآ یـسیلگنا  لداعم  هک  تسا  یبرع  هژاو  غیلبت ، غیلبت : موهفم 
غورد تسار و  زا  تـسا  تراـبع  برغ  زورما  فرع  رد  غـیلبت  .تـسا  تواـفتم  ًـالماک  یمالـسا  گـنهرف  رد  برغ و  زورما  گـنهرف 

رادروخرب یـصاخ  تسادق  زا  هژاو  نیا  یمالـسا ، گنهرف  رد  اما  .مدرم  لافغا  يارب  یناطیـش ، ياهفده  هب  ندیـسر  يارب  ندرکروج 
هک تسا  رـصنع  راهچ  ياراد  غیلبت  : غیلبت رـصانع.تسا  سدـقم  ماـیپ  کـی  ندـناسر  فدـه  هک  دور  یم  راـک  هب  يدراوم  رد  تسا و 

یتایصوصخ ياراد  دیاب  رصانع ، نیا  زا  کی  ره.یناسر  مایپ  ياه  هویش  . 4 .یناسر مایپ  ياهرازبا  . 3 .ناسر مایپ  . 2 .مایپ . 1: زا دنترابع 
ندوب یقطنم  . 2 .ندوب قح  . 1: مایپ کی  تیقفوم  طیارـش.دنک  بذـج  ار  مدرم  دوش و  لـقتنم  مدرم  هب  نسحا  وحن  هب  ماـیپ  اـت  دـشاب 
يافص صالخا 4 . تریصب 3 . غلبم 2 . داقتعا  . 1: ناسر مایپ  ياه  هتـسیاب.یگدنز  ياهزاین  اب  یگنهامه  . 4 .مایپ یگدننازیگنا  . 3 .مایپ

هب زاین  دـسرب ، مدرم  هب  هکنیا  يارب  مایپ  کی  یناسر : مایپ  ياـهرازبا  ،... ربص (ع .) تعاجـش مدرم 6 . هب  تبـسن  ندوب  زوسلد  نطاب 5 .
، تسا سدقم  فده  مایپ و  رگا  .درک  هدافتسا  ناوت  یمن  يرازبا  هلیسو و  ره  زا  ینید  ياهمایپ  ندناسر  يارب  اما  .دراد  رازبا  هلیـسو و 
تحاصف.تسا و ناـیب » ملق و   » هدـش هراـشا  نآ  هب  نآرق  رد  هک  یناـسر  ماـیپ  رازبا  نیرتمهم  زا  .دـشاب  نآ  اـب  بساـنتم  دـیاب  زین  رازبا 

ییابیز تحاصف و  ع )  ) نینمؤملاریما تیقفوم  لماوع  زا  یکی.دشاب  یم  نآ  تفرشیپ  لماوع  نیرتمهم  زا  یکی  نآرق ، ياوتحم  ییابیز 
هوالع هفوک ، يوس  هب  هکم  زا  هکم ، يوس  هب  هنیدم  زا  تکرح  يادتبا  زا  نیـسحلا  هّللادبع  ابا  نانخـس.دشاب  یم  ترـضح  نآ  نانخس 

، دهد یم  هئارا  ار  مالسا  بتکم  زا  يروشنم  تسا ، ترضح  نآ  تیمولظم  رگنایب  هکنآ  رب 
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هعقاو زا  دـعب.دیامن  يربارب  ع )  ) نینمؤملاریما نانخـس  اـب  وا  نانخـس  هتـسناوت  هک  تسا  یـسک  اـهنت  هک  تسا  حیـصف  غـیلب و  ناـنچنآ 
ترـضح و  ع )  ) داجـس ماما  ياه  هبطخ  .دوش  یم  نایامن  ـالبرک  تضهن  نیغلبم  ناونع  هب  ع )  ) نیـسح ماـما  تیب  لـها  شقن  اروشاـع 

یلع هّللادـبعابا و  ای  کیلع  مالـسلا.دیدرگ  هیما  ینب  تاـیانج  ياـشفا  ییاوسر و  بجوم  هک  دوب  اـسر  غیلب و  ناـنچ  نآ  س ،)  ) بنیز
نیسحلا و نب  یلع  یلع  نیسحلا و  یلع  مالسلا  ، راهنلا لیلا و  یقب  تیقب و  ام  ادبا  هّللا  مالـس  ینم  کیلع  ، کئانفب تلح  یتلا  حاورالا 

.نیسحلا باحصا  یلع  نیسحلا و  دالوا  یلع 
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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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