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اروشاع خروم  نیرتگرزب  فنخموبا 

باتک تاصخشم 

یفیرشریم یلع  دیس  هدنسیون : 

یفیرشریم یلع  دیس  رشان : 

هدیکچ

لماک و نتم  هنافسأتم  هک  تسالبرک  هثداح  هرابرد ي  هدش  هتشاگن  راثآ  نیرتدنمشزرا  نیرتعماج و  نیرتربتعم و  زا  فنخموبا  لتقم 
هب نآ  نتم  هتفرگ و  رارق  ناخروم  هژیو ي  هجوت  دروم  هتشاد  هک  یـشزرا  تیمها و  ببـس  هب  باتک  نیا  .تسین  تسد  رد  نآ  یلـصا 

رامـش هب  یـسیون  لتقم  ملع  ردپ  ناسیون و  لتقم  دمآرـس  نآ  هدنـسیون ي  هک  تسا  يدح  هب  نآ  ریثأت  و  هدـش ، لقن  نوگانوگ  قرط 
نینمؤملاریما ناروای  زا  وا  نادناخ  هک  هدیدرگ  دیکأت  هدش و  عقاو  یـسررب  دروم  فنخموبا  یناگدـنز  هلاقم ، زا  یـشخب  رد.دـیآ  یم 

وا بهذـم  دروم  رد  سپـس  هدنـسیون  .تسا  هدوب  يزربم  نادرگاـش  ياراد  هدومن و  ذـملت  قداـص  ماـما  تمدـخ  رد  زین  دوخ  هدوب و 
زین وا  بهذـم  هراـبرد ي  لاـجر  ملع  نادنمـشناد  ياـه  هتفگ  قـیرط  زا  تسین  سرتـسد  رد  وا  تاـفیلأت  نوـچ  تسا و  هدرک  قـیقحت 

هدنسیون .تسا  هتفرگ  رارق  نعط  دروم  هماع  یلاجر  بتک  رد  هدش و  دای  یکین  هب  هعیش  یلاجر  بتک  رد  وا  مان.تسا  هدرک  رظنراهظا 
هدیدرگ و رکذ  فنخموبا  ندوب  یماع  ههبش  راهچ  سپس.تسا  هدوب  بهذم  یعیش  يو  هک  دنک  یم  تابثا  لیلد ، شش  رکذ  اب  سپس 

یم يریگ  هجیتن  لیلد  شـش  هئارا  اب  هتخادرپ و  فنخموبا  لتقم  یـسررب  هب  يدعب  شخب  رد  هدنـسیون  .تسا  هدش  هداد  خساپ  اهنآ  هب 
ناققحم زا  یضعب  شالت  مرتحم  هدنسیون ي  .تسا  فیرحت  هابتـشا و  زا  رپ  رـسارس  یلعج و  فنخموبا ، مان  هب  دوجوم  لتقم  هک  دنک 

.تسا هتسناد  لاکشا  ياراد  یفاکان و  يربط  خیرات  زا  فنخموبا  لتقم  نتم  جارختسا  يارب  ار 

ینیسح نینوخ  هسامح ي 

رد و  نیرتنیرفآ ، تماهـش  نیرتزیگناروش و  زا  نیـسحلا  هللادـبع  ابا  ترـضح  ناگدازآ  ربهر  دنمهوکـش  مایق  البرک و  نینوخ  هسامح 
.تسا رشب  یخیرات  ثداوح  نیرتعیجف  نیرتراب و  تقر  لاح  نیع 

اروشاع خروم  نیرتگرزب  www.Ghaemiyeh.comفنخموبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 30زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


ماما نادیهـش ، رـالاس  رورـس و  تسد  هب  ـالبرک  يارحـص  رد  هک  تعاجـش ، تداـشر و  تزع ، تمارک و  توتف ، راـثیا و  ياـه  هولج 
ار يوما  نایهاپس  ياهییوخ  هدنرد  اهیشنمدد و  اهیرگمتس ، وس  کی  زا  دش ، هتشاذگ  شیامن  هب  شیافواب  نارای  مالسلا و  هیلع  نیسح 

اونین تشد  رد  يرگنـشور  يرگرادیب و  رذب  ناس  نیدب  دنازرل و  تدـش  هب  ار  زور  نآ  ياهناسنا  نادـجو  رگید  يوس  زا  درک و  اشفا 
دز هناوج  عیرس  اروشاع  بورغ  نامه  رد  و  دش ، يرایبآ  وا  باحصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  دنزرف  سدقم  نوخ  اب  و  هدیـشاپ ،

هـسامح داعبا  شرتسگ  هزیگنا  هب  ربمایپ ، نادنزرف  هکنیا  رب  نوزفا  .دـش  زاغآ  نیمزرـس  نامه  زا  فلتخم  تروص  هب  اهلمعلا  سکع  و 
هنوگ نیدب  دـندومن و  یم  راوگرزب  ار  البرک  تضهن  زین ، نارگـشرازگ  نادـهاش و  دـندنکارپ ، یم  ار  قیاقح  اجنآ  اجنیا و  ینیـسح ،

نیگنن تموکح  ضارقنا  ات  ـالبرک  راـبنوخ  هساـمح  زا  يرادـساپ  عون  نیا.دـش  یم  هدرپس  دـعب  ياهرـصع  اهلـسن و  هب  هنیـس  هب  هنیس 
ندش هدیچرب  زا  سپ  هاگنآ  .دسیونب  خیرات  تسناوت  یـسک  رتمک  نارود  نآ  رد  اما  تشاد  همادا  ق.ه ) لاس 132   ) نایناورم نایوما و 

دـش و دـعاسم  هنیمز  يرادـقم  دـندرک ، یم  نایولع  زا  يرادـفرط  هب  رهاظت  ادـتبا  هک  نایـسابع ، ندـمآ  راـک  يور  هیما و  ینب  طاـسب 
تسین نشور  اقیقد.دنتشاگن  خیرات  البرک  هثداح  هرابرد  هدرب ، ملق  هب  تسد  دندرک و  هدافتسا  زاب  اتبسن  ياضف  زا  ناققحم  ناخروم و 
میـسرت ار  شنارای  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  ياهینیرفآ  هسامح  اهتداشر و  تشون و  ار  البرک  خیرات  راب  نیلوا  يارب  یـسک  هچ  هک 

هیلع نیـسح  ماما  هرابرد ي  هک  دوب  يدرف  نیتسخن  هتابن  نب  غبـصا  هک  دنا  هداد  لامتحا  ینارهت  گرزب  اقآ  خیـش  همالع  موحرم  .درک 
لتقم مالسلا 
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نیرتـنهک و زا.تـسا  هدـماین  نآ  زا  یــشرازگ  زین  یخیراـت  نوـتم  رد  اـیوگ  تـسین و  يرثا  يو  لـتقم  زا  کـنیا  نـکیل  [ 1  ] .تشون
لماک و نتم  هنافـسأتم  هک  تسا  فنخموبا  نیـسحلا  لتقم  البرک ، هثداح  هرابرد ي  هدـش  هتـشاگن  راـثآ  نیرتدنمـشزرا  نیرتعماـج و 
ناـخروم و صاـخ  هجوـت  دروـم  هراوـمه  هتـشاد  هـک  یـشزرا  تـیمها و  ببـس  هـب  فـنخموبا  باـتک  .تـسین  تـسد  رد  نآ  یلـصا 

هرابرد دعب ، یخیرات  راثآ  رد  يو  باتک  ریثأت  .دندرک  لقن  نوگ  هنوگ  قیرط  هب  ار  نآ  نتم  يرایسب  تسا و  هتفرگ  رارق  نارگشهوژپ 
هثداح نیا  دروم  رد  یـسک  ره  هک  تروص  نیدـب  دـیآ ؛ یم  رامـش  هب  ناسیون  لتقم  دمآرـس  يو  هک  تسا  يدـح  هب  البرک  هعقاو  ي 

.دنتـسه يو  نمرخ  نیچ  هشوخ  يدعب  ناققحم  ناخروم و  یمامت  تسوا و  زا  الومعم  هدرک ، لقن  یـشرازگ  هتـشاگن و  یبلطم  میظع 
رد هکلب  یمالـسا ، کلامم  طاقن  یـصقا  رد  شباتک  وا  دـنلب  مان  دـش و  هزاوآ  دـنلب  وا  نیـسحلا  لتقم  باـتک  هک  دـییاپن  يرید  يرآ ،

.دش شخپ  یتیگ  رسارس 

فنخموبا یناگدنز 

ياقواب ناروای  زا  هعیـش و  ياهنادناخ  نیرتگرزب  زا  وا  نادـناخ  .دـمآ  ایند  هب  هفوک  رهـش  رد  يرجه  لوا  نرق  مود  همین  رد  فنخموبا 
زا هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  [ 2  ] ادخ لوسر  باحـصا  زا  وا  مود  دج  میلـس  نب  فنخم  .دـنتفر  یم  رامـش  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

دربـن رد  میلـس  نب  فنخم  .دوب  يو  تموکح  هتـسیاش  نارازگراـک  هبتردـنلب و  ناهدـنامرف  زا  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناراـی  ناعفادـم و 
ترضح نآ  [ 3  ] .تشاد هدهع  هب  ار  هعازخ  معثخ و  هلیجب ، دزا ، لیابق  ياهورین  یهدنامرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هاپـس  رد  نیفص 

ناهفصا و يرادناتسا  هب  ار  يو  لمج ، گنج  زا  سپ 
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زا [ 5  ] .دندوب نینمؤملاریما  هاپس  رد  لمج  گنج  يادهـش  زا  هللادبع  بعقـص و  میلـس ، نب  فنخم  ناردارب  [ 4  ] .درک بصنم  نادمه 
لیـصحت و هب  هفوک  رد  نیقی  هب  وا  .تسین  تسد  رد  یقیقد  عـالطا  فـنخموبا  ملعت  میلعت و  یملع و  یگدـنز  یگنوـگچ  ناداتـسا و 

اما [ 6 ، ] تـسا هدرک  هدافتـسا  ریبز  نـب  بعقـص  دیعـس و  نـب  دـلاجم  یفعج ، دـیزی  نـب  رباـج  رـضحم  زا  هـتخادرپ و  شناد  يریگارف 
اما [ 7 [ ؛ تسا هدرک  هدافتـسا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  اـعطق  يو  هکناـنچ  تسین ؛ نـشور  يرو  هرهب  يریگارف و  نـیا  یگنوـگچ 

ترضح نآ  سیردت  هسلج  تسا و  هتسیز  یم  هنیدم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  ارچ  .تسین  راکـشآ  یتسرد  هب  اجک ، هنوگچ و 
هنیدـم هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رـضحم  كرد  يارب  فنخموبا  ایآ  هدوب ، هفوک  رد  فنخموبا  هکنآ  لاح  هدوب و  ربمایپ  دجـسم  رد 

قارع هب  ...و  ترایز  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یهاتوک  تدم  نامه  رد  ایوگ  .تسا  هدرکن  وگزاب  ار  نآ  خیرات  تسا ؟ هدمآ 
هچنآ .تسا  هدرک  ثیدـح  عامـس  هدافتـسا و  ترـضح  نآ  زا  زین  ناـشیا  [ 8 ، ] دـندرب هرهب  يو  رـضحم  زا  هفوـک  رد  یهورگ  دـمآ و 
هتفگ یـشاجن  هکنیا  دنک و  یم  لقن  تیاور  كدنا  رایـسب  ع )  ) قداص ماما  زا  فنخموبا  هک  تسا  نیا  دنک  یم  دییأت  ار  مود  لامتحا 
تسا تهج  نادب  الامتحا  هکلب  تسین ، ماما  اب  شندوبن  رصاعم  ببـس  هب  [ 9  ] تسا هدوبن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  باحـصا  زا  فنخموبا 

هک تسا  هتـشاد  يزربـم  نادرگاـش  فنخموبا.تسا  هدوـمنن  ترفاـسم  قارع  هب  الـصا  هتـسیز و  یم  هنیدـم  رد  مالـسلا  هیلع  ماـما  هک 
خروم - 1: زا دنترابع  نانآ  نیرت  هتسجرب 
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خروم م 212 ق)3 -  ) يرقنم محازم  نب  رـصن  رادـمان  خروـم  ق)2 - م 204   ) یبلک بئاـس  نب  دـمحم  نب  ماـشه  ریبک  هباـسن  ریهش و 
[ . 10 ( ] م 225 ق  ) ینیادم دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  گرزب 

فنخموبا بهذم 

راثآ و هعلاطم  فلا -  : تفای هار  ناسک  هنوگ  نیا  بهذـم  هب  ناوت  یم  هار  ود  زا  .تسا  فالتخا  یکدـنا  فنخموبا  بهذـم  دروم  رد 
ياهرظنراهظا هاگدید و  یسررب و  ب.تسا -  هدش  فلؤم  بهذم  هب  یتاراشا  ای  حیرـصت و  نآ  يالبال  رد  الومعم  هک  نانآ  تافیلأت 

ابیرقت فنخموبا  بهذم  هرابرد  لوا  هار.دنا  هتفگ  نخس  زین  دارفا  بهذم  هرابرد  الومعم  هک  ناینیشیپ ، هژیوب  لاجر و  ملع  نادنمشناد 
، مود هار  اما.تسین  تسد  رد  نآ  یلـصا  لکـش  رد  يو  تاـفیلأت  راـثآ و  هدـنکارپ ، بلاـطم  زا  ییاهدـنب  زج  هک  ارچ  تسا ؛ دودـسم 

نب دیعس  نب  ییحی  نب  طول  فنخموبا  : » تسا هتشون  وا  هرابرد ي  هعیـش ، لاجر  شناد  ناصـصختم  نیرتگرزب  زا  یـشاجن  سابعلاوبا 
داـمتعا و دروم  درک  یم  لـقن  ار  هچنآ  دوب و  هفوک  رد  راـبخا  باحـصا  گرزب  هرهچ ي  داتـسا و  يدـماغ ، يدزا  ملاـس  نب  فـنخم 

تیاور زین  مالـسلا ) هیلع  رقاب  ماما   ) رفعجوبا زا  دنیوگ  یخرب  .دنک  یم  لقن  تیاور  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  وا  .دوب  شریذـپ 
نامگ یشک  فنخموبا ، هب  ینکم  ییحی  نب  طول  ، » دیوگ یم  تسرهف  رد  زین  یـسوط  خیـش  [ . 11 «. ] تسین حیحـص  هک  دنک  یم  لقن 

ردپ هک  تسا  نیا  حیحص  یلو  تسا ، مالسلاامهیلع  نیـسح  نسح و  باحـصا  زا  مالـسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  زا  يو  هدرک 
بوشآ رهش  نبا  نینچمه  [ . 12 «. ] تسا هدرکن  كرد ) و   ) تاقالم ار  ترضح  نآ  وا  دوخ  هدوب و  مالسلا  هیلع  یلع  باحـصا  زا  يو 

هدرک دای  يو  زا  املعلا  ملاعم  رد 
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نب دیعـس  نب  ییحی  نب  طول  : » هتفگ هدروآ و  تسا  تاـقث  هژیو ي  هک  دوـخ ، لاـجر  لوا  مسق  رد  ار  وا  زین  یلح  همـالع  [ 13  ] .تسا
هچنادب دوب و  هفوک  رد  رابخا  باحصا  گرزب  هرهچ  داتسا و  داب ، وا  رب  دنوادخ  دورد  هک  فنخموبا  يدماغ ، يدزا  ملـسا  نب  فنخم 

نینمؤملاریما باحـصا  زا  ییحی  شردپ  اما  ...درک ؛ یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  زا  وا  .دـش  یم  دامتعا  درک  یم  تیاور 
و [ 16  ] یشرفت [ 15  ] .تسا هدروآ  تسا ، تاـقث  هژیو  هک  دوـخ ، لاـجر  لوا  مـسق  رد  ار  يو  زین  دواد  نـبا  [ . 14 «. ] دوب مالـسلا  هیلع 

.تسا هدرک  عافد  تخس  وا  عیشت  زا  هتسناد و  هعیـش  ار  يو  یناقمام  .دنا  هدرک  دای  يو  زا  زین  [ 18  ] مولعلارحب همالع  و  [ 17  ] یلیبدرا
ینکلا رد  یمق  سابع  خیش  جاح  هعیرذ و  رد  ینارهت  گرزب  اقآ  خیش  همالع  .دنا  هدرک  قیثوت  ار  يو  امومع  زین  رخأتم  نایلاجر  [ 19]
هعیشلا سیسأت  رد  ردص  نسح  دیس  هللااهیآ  مالسالا و  ردص  یف  هعیشلا  وفلؤم  رد  نیدلا  فرش  نیـسحلادبع  دیـس  همالع  باقلالا و  و 

[ . 20  ] .دنا هدرک  حیرصت  يو  ندوب  هعیش  هب  ثیدحلا  لاجر  مجعم  رد  ییوخ  هللا  تیآ  و 

فنخموبا هرابرد ي  هماع  نایلاجر  تایرظن 

یم هراشا  لیذ  رد  ناـنآ  ياـهیرواد  زا  یخرب  هب  کـنیا  دـنا ، هدرک  داـی  فنخموبا  زا  زین  تنـس  لـها  ياـملع  ناـیلاجر و  زا  يرایـسب 
یبا نبا  [ 21 «. ] تسا رمـش  نب  ورمع  زا  رتدـب  تسین و  هقث  وا  تسین ، يزیچ  فنخموبا  ییحی  نب  طول  : » دـیوگ نیعم  نب  ییحی  : دوـش

طول : » دیوگ یم  يدع  نبا  [ 22  ] .تسا هتسناد  ثیدحلا  كورتم  ار  يو  يزار  متاح 
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تـسود ار  اـهنآ  رکذ  نم  هک  دراد  یتشز  ياهـشرازگ  وا  ...تسا  ناـشرابخا  بحاـص  یـشتآ و  یعیـش  ...یفوک  فنخموبا  ییحی  نب 
« تسا يرابخا  یضفار  یفوک  طول  : » دیوگ یم  مالـسالا  خیرات  رد  یبهذ  [ 24  ] .تسا هدرک  فیعـضت  ار  يو  ینطقراد  [ 23 «. ] مرادن
متاـحوبا و .درک  داـمتعا  وا  هب  دوش  یمن  هک  تسا  چوپ  يراـبخا  فنخموبا ، ییحی  نب  طول  : » دـسیون یم  لادـتعالا  نازیم  رد  و  [ 25]

يدع نبا.تسین  يزیچ  هتفگ  رگید  راب  تسین و  هقث  هتفگ  نیعم  نبا  .تسا  فیعـض  وا  هتفگ  ینطقراد  دنا ، هدرک  اهر  ار  يو  نارگید 
لاؤس فنخموبا  هرابرد  متاحوبا  زا  نم  تفگ : يرجآ  دـیبع  وبا  : » دـسیون یم  ینالقـسع  رجح  نبا  [ . 26 «. ] تسا یشتآ  یعیـش  هتفگ 
هدرک رکذ  افعـض  رد  ار  يو  زین  یلیقع  دـنک !؟ یم  ار  لاؤس  نیا  يدـحا  تفگ : یتحاران ) اـب   ) تفرگ و زاـگ  ار  شتـسد  سپ  مدرک ،

یفاولا رد  يدفص  [ 28 «. ] تسا كورتم  چوپ و  هدوب ، هعیـش  يراـبخا و  فنخموبا  : » دـیوگ یم  يداـبآزوریف  نینچمه  [ . 27 «. ] تسا
نیشیپ نایلاجر  فیعضت  حرج و  هدرک و  ناونع  ار  يو  [ 30  ] ابدالا مجعم  رد  توقای  و  [ 29  ] تایفولا تاوف  رد  رکاش  نبا  تایفولاب و 
یملاع نونع  هب  وا  زا  یلکرز  و  [ 31  ] هتسناد هعیش  ار  وا  هدرک و  دای  فنخموبا  زا  نیفراعلا  هیده  رد  اشاپ  لیعامسا  .دنا  هدرک  رکذ  ار 

زا [ . 33  ] .تسا هتسناد  یماما  هفوک و  لها  ار  يو  زین  نیگزـس  داؤف  [ 32  ] .تسا هدرک  دای  هفوک  لها  یماما  رابخا و  هریـس و  هب  هاگآ 
اعطق فنخموبا  هک  دومن  لصاح  نیقی  ناوت  یم  دش  دای  هچنآ 
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رد بوشآ  رهش  نبا  تسرهف و  رد  خیـش  شلاجر و  رد  یـشاجن  يانب  فلا -  : تسا ریز  حرـش  هب  نآ  دهاوش  هلدا و  تسا ، هدوب  هعیش 
.دنا هدش  رکذتم  دنا  هدرک  دای  هعیـش  ریغ  زا  یهاگ  رگا  و  [ 34  ] دننک رکذ  ار  هعیـش  ناگدنـسیون  نافلؤم و  هک  هدوب  نیا  املعلا  ملاعم 

همالع ب.تسا -  هدوب  هعیـش  يو  هک  تسا  نیا  رگناشن  فنخموبا  ندوب  یماع  يروآداـی  نودـب  نت ، هس  نیا  قلطم  ندرک  داـی  [ 35]
رد ار  یماع  یـصخش  همالع  هک  تسا  نشور  و  هدومن ، دای  هللا » همحر   » ياعد اب  وا  زا  هدروآ و  دوخ  لاجر  لوا  مسق  رد  ار  يو  یلح 

مـسق رد  ار  فنخموبا  دواد ، نبا  هکنیا  زا  ج.دنک -  یمن  دای  ماحرتسا  هلمج  اب  یماع  یـصخش  زا  هکنیا  رگید  دروآ و  یمن  لوا  مسق 
رد ار  وا  يو ، ندوـب  یماـع  رب  يا  هراـشا  چــیه  نودــب  زین  موـلعلارحب  همـالع  یلیبدرا و  یــشرفت و  و  هدرک ، داـی  دوـخ  لاــجر  لوا 

حیرـصت هماع  نایلاجر  زا  یخرب  تشذگ  هکنانچ  د.دنا - هدومن  یقلت  هعیـش  ار  يو  هک  دوش  یم  هدیمهف  دـنا ، هدرک  رکذ  ناشیاهباتک 
يو هدرکن و  حیرصت  شندوب  هعیش  هب  هک  زین  نارگید  و  هدرک ، دادملق  یضفار  ار  يو  اتحارص  یبهذ  هدوب و  هعیـش  يو  هک  دنا  هدرک 

ناـمدود و وا ، عیـشت  رب  دـهاش  لـیلد و  نیرتهب  نیرتـمهم و  ه.تسا - هدوب  وا  عیـشت  ناشفیعـضت  تلع  اـیوگ  دـنا ، هدومن  فیعـضت  ار 
هعیش و یگمه  تشذگ ، هک  هنوگنامه  شدادجا ، ردپ و  هدوب و  هفوک  هعیـش  ياهنادناخ  نیرتگرزب  زا  وا  نادناخ  .تسا  يو  نادناخ 

هدوب مالسلا  هیلع  یلع  ماما  کیدزن  نارای  باحصا و  زا  زین  وا  ردپ  دنیوگ : .دنا  هدوب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  باحـصا  ناوریپ و  زا 
تسا
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هرابرد امومع  يو  تافیلأت  راثآ و  و.دشاب - هدرک  اهر  ار  هعیـش  بهذم  فنخموبا  هکنیا  رب  ینبم  تسین  تسد  رد  یلیلد  چیه  و  [ 36]
[ . 37 «. ] ءارهزلا هبطخ   » باتک هژیوب  دراد ؛ طابترا  هفیاط  نیا  دیاقع  تارکفت و  اب  يا  هنوگ  هب  کی  ره  تسا و  عیشت 

فنخموبا ندوب  یماع  تاهبش 

هب کـنیا  هک  دـناسر  یم  ار  يو  ندوـب  یماـع  هک  تسا  هدـمآ  فـنخموبا  هراـبرد  یتاـکن  یخیراـت ، یلاـجر و  عباـنم  زا  يا  هراـپ  رد 
زا ییاهـشرازگ  میدرک ، لقن  راصتخا  هب  ام  هچنآ  دـیوگ ..« : یم  لمج »  » باتک نایاپ  رد  دـیفم  خیـش  - 1: میزادرپ یم  اهنآ  نیرتمهم 

دوب و هماع  لاجر  زا  میدرک  رکذ  ار  هچنآ  یمامت  دوب و  لمج  دربن  هرابرد  ءارآ  نابحاص  راتفگ  نآ و  هنتف  ياه  هزیگنا  هرصب و  رابخا 
زا یکی  فنخموبا  لـمج  هک  تسا  نشور  [ 38 «. ] میدرواین تسا  هدرک  لقن  هراب  نیا  رد  هعیـش  ار  هچنآ  باتک  نیا  رد  اـم  .صاـخ  هن 

: دـیوگ یم  یلزتعم  دـیدحلا  یبا  نبا  - 2 .تسا هتـسناد  هماع  لاجر  زا  ار  يو  دـیفم  سپ  .تسا  دـیفم  خیـش  لمج  باـتک  مهم  عباـنم 
زا هن  تسا و  هعیـش  هن  يو  دـناد ؛ یم  مدرم  باـختنا  هب  ار  تما  تماـما  تحـص  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  ناثدـحم و  زا  فنخموبا  »
دای هماع  ياهباتک  زا  یکی  ناونع  هب  يو  لتقم  زا  راونالاراحب  رداصم  رد  زین  یسلجم  همالع  - 3 [ . 39 «. ] دور یم  رامش  هب  نانآ  لاجر 

رد دیلو  نوچ  دیوگ : یم  هکنیا  دننام  تسین  نوگمه  عیـشت  ءارآ  دیاقع و  اب  هک  هدرک  لقن  یبلاطم  فنخموبا  - 4 [ . 40  ] .تسا هدرک 
ار هیواعم  دنوادخ  نوعجار  هیلا  انا  انا هللا و  دومرف : ترضح  داد ، مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  ار  هیواعم  گرم  ربخ  هنیدم 
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ندوب یماع  درادن و  تمواقم  بات  يو  ندوب  هعیش  هلدا  لباقم  رد  زگره  دش  دای  هچنآ  [ . 41  ] .دهد ریخ  شاداپ  وت  هب  دنک و  تمحر 
رد تسا و  هدوب  لدج  ماقم  رد  يو  دیفم : خیش  مالک  اما.درک  دای  ناوت  یم  ههبش  دح  رد  اهنت  لیالد  نیا  زا  دنک و  یمن  زرحم  ار  يو 

عقاو دانتسا  دروم  دناوت  یمن  اذل  دوش ، یم  هدافتـسا  دوخ  مارم  يارب  یتبـسانم  كدنا  زا  تسین  هدیـشوپ  نف  لها  رب  هکنانچ  دروم  نیا 
یم لقن  بلطم  تاراغلا »  » باتک بحاص  یفقث ، دمحم  نب  میهاربا  لمج  زا  هدش  دای  باتک  رد  هکنیا  اعدم  نیا  دـهاش  نیرتهب  دوش ،

رابخا زین  نیا  دیوگب  دهاوخ  یم  دیفم  خیـش  ایوگ  [ 43  ] .تسا هیماما  هکلب  هعیـش  يا  ههبـش  چیه  نودب  یفقث  هکنآ  لاح  و  [ 42  ] دنک
نیقیرف شریذپ  دروم  هک  ...و  يدوعسم  یبوقعی ، هرابرد ي  عوضوم  نیا  هکنانچ  دیراد ، لوبق  ار  يو  ياهشرازگ  امـش  هک  فنخموبا 

هنوگ چیه  تساعدا و  فرص  يو  نخس  الوا  هکنیا  هچ  تسین  تجح  ام  يارب  اساسا  دیدحلا  یبا  نبا  نخس  اما.تسا  قداص  دنتـسه ،
.دشاب دانتسا  دروم  شمالک  دروم  نیا  رد  ات  تسین  لاجر  نف  صـصختم  دیدحلا  یبا  نبا  ایناث  .تسا  هدرکن  هماقا  شیاعدم  رب  یلیلد 

هب ار  مظاعا  ناگرزب و  همه  هک  دراد  نیا  رب  یعـس  شناـنگمه ، دـننام  تسا ، ناـیلازتعا  زا  هک  تهج  نآ  زا  يو  تفگ  ناوت  یم  اـثلاث 
دوخ یهگناو  درک ، دانتسا  نادب  دوش  یمن  تسا و  هدوبن  قیقحت  صحفت و  رس  زا  یسلجم  همالع  نخـس  اما  .دهد  تبـسن  دوخ  هفئاط 

تفگ دیاب  هعیش ، بهذم  اب  نوگمهان  تسس و  بلاطم  هرابرد  اما  [ . 44  ] .تسا هدرمش  ناحودمم  زا  ار  فنخموبا  هزیجو  رد  يو 
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ياـه هدوزفا  زا  تسا  نکمم  اـی  تسوا و  نآ  زا  زین  دوـش  یم  لـقن  هچنآ  هک  دوـش  هتـسناد  اـت  تسین  تسد  رد  يو  باـتک  لـصا  هک 
زا هرـس  زییمت  راد  هدهع  تسا و  هدروآ  دنتـسم  نارگـشرازگ  زا  يرایـسب  دننام  ار  بلاطم  همه  يو  یهگناو  .دشاب  ناخـسان  نالقان و 

شریذـپ دروم  يو  راثآ  هک  هدـش  ثعاب  نیمه  تسا و  تناما  تیاعر  زا  يا  هناشن  ندرک  لـقن  هنوگ  نیا  هک  میرذـگب  .تسین  هرـسان 
.دوش عقاو  نیقیرف 

فنخموبا لتقم 

ثداوح شرازگ  نییبت و  رد  ار  یهجوت  لباق  مهم و  راـثآ  دوب و  راـکرپ  شـالترپ و  تسد و  هریچ  ناـخروم  ناـققحم و  زا  فنخموبا 
چیه زا  البرک  همان  نوخ  نیودت  رد  هک  تسا  ینیـسح  ياروشاع  راگن  عیاقو  خروم و  نیرتگرزب  نیرتهب و  وا  .تشاگن  مالـسا  ردـص 

عالطا نآ  زا  يا  هنوگ  هب  هک  یناسک  ای  البرک و  هثداح  نادهش  اب  هبحاصم  رادید و  عیـسو و  يوجتـسج  اب  دیزرون و  غیرد  یـششوک 
یمیظع شخب  دوش  هتفگ  رگا  هک  ناسنادب  .درک  يروآدرگ  ار  يدنتسم  دمتعم و  ياهشرازگ  لوا و  تسد  تاعالطا  ابیرقت  دنتـشاد ،

زا یطختـسد  : » دیوگ یم  دوخ  تسرهف  رد  میدن  نبا  .تسین  فازگ  هب  ینخـس  تسوا ، تامحز  نوهرم  البرک  خیرات  ندنام  هدـنززا 
نارگید رب  نآ  تاحوتف  راـبخا و  قارع و  لـئاسم  هب  فنخموبا  دـنیوگ : یم  اـملع  دوب ] هتـشون  هک   ] مدـناوخ زارخ  ثراـح  نب  دـمحا 

زا باتک  لهچ  نیسحلا  لتقم  رب  نوزفا  مالـسا ، خیرات  شراگن  يارب  اهـششوک  اهـشالت و  نیا  وترپ  رد  فنخموبا  [ 45 «. ] دراد يرترب 
زین يو  نیـسحلا  لتقم  یلـصا  نتم  .تسا  هدـنام  یقاب  يدای  یماـن و  اـهنت  اـهنآ  رثکا  زا  هنافـسأتم  هک  [ 46  ] تشاذـگ راگدای  هب  دوخ 

زا هزورما  دراد و  وا  راثآ  رگید  هباشم  یتشونرس 

اروشاع خروم  نیرتگرزب  www.Ghaemiyeh.comفنخموبا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 30زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ خـیرات  رد  يربط  ارهاظ  هک  هک  ارچ  تسا ؛ هدوب  دوجوم  مراهچ  نرق  دودـح  ات  فنخموبا  باتک  نتم  ـالامتحا  .تسین  يربخ  نآ 
پاچ قارع  دنه و  ناریا و  رد  اهراب  تسا و  بوسنم  فنخموبا  هب  نیسحلا » لتقم   » مان هب  هچنآ  اما.دنک  یم  لقن  هطـساو  نودب  نآ  زا 

فنخموبا هب  نآ  نیغورد  باستنا  رب  لیلد  نیرتهب  نآ  بذک  یلعج و  ياهـشرازگ  تسـس و  بلاطم  .تسین  وا  زا  اعطق  انیقی و  هدـش ،
رثا نیا  شیادیپ  زاغآ.دشاب  هتشاگن  ار  يا  هیام  یهت  تسس و  رثا  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  رترب و  فنخموبا  تمظع  نأش و  .تسا 

هتخاس و هیوفـص  نارود  رد  باتک  نیا  دز  سدـح  ناوت  یم  نئارق  زا  یخرب  هب  هجوت  اب  اما  تسین ، نشور  نادـنچ  هیاـپ  یب  لوعجم و 
یم هراـشا  تسا ، رثا  نیا  ندوـب  لوـعجم  رگناـشن  هک  يدـهاوش  لـیالد و  زا  یخرب  هب  کـنیا  لاـح  ره  هب  [ 47  ] .تسا هدـش  هتخادرپ 
لقن نآ  زا  ار  البرک  خیرات  مظعا  تمـسق  يو  .تسا  هدوب  يربط  دزن  فنخموبا  یلـصا  لتقم  ایوگ  دـش  هراشا  هک  روطنامه  - 1: مینک

ام تسین ، نوگمه  رگیدکی  اب  رثا  ود  نیا  بلاطم  يور  چـیه  هب  هک  دـهد  یم  ناشن  يربط  خـیرات  اب  لتقم  نیا  هلباقم  اما  تسا ، هدرک 
يربط تالوقنم  اب  یتهابـش  چیه  فنخموبا  لتقم  تاجردـنم  كدـنا ، يدراوم  رد  زج  هک  میدیـسر  هجیتن  نیا  هب  قیقد  هلباقم  زا  سپ 

فنخموبا یخیرات  تردـق  یملع و  تمظع  اب  هجو  چـیه  هب  هک  تسا  نهوم  بلاطم  شحاف و  ياهطلغ  زا  هدـنکآ  باـتک ، - 2 .درادن
لاـق : » تسا نینچ  روکذـم  باـتک  بلطم  نیلوا  فـلا -  : دوـش یم  هراـشا  بلاـطم  تـسد  نـیا  زا  یخرب  هـب  کـنیا  تـسین ؛ راـگزاس 

نب دمحم  نع  ماشه  رذنملاوبا  انثدح  فنخموبا :
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يور : » دیوگ یم  هحفص 12  رد  ب.تسا - فنخموبا  درگاش  ماشه  اریز  تسا  نشور  رایـسب  دنـس  نیا  یگیاپ  یب  ...یبلکلا » بئاسلا 
هدمآ ایند  هب  فنخموبا  گرم  زا  سپ  لاس  دص  بیرق  ینیلک  اریز  تسا  رتنشور  باتفآ  زا  نخـس  نیا  نالطب  ...ثیدح !» یف  ینیلکلا 

تـصش لاس  دش و  دیهـش  يرجه  لاس 37  هب  نیفـص  گنج  رد  رامع  ...هثیدـح » راـمع  رکذ  : » دـیوگ یم  هحفـص 12  رد  ج.تسا - 
هک یناه  انوعلم » نیرـشع  هسمخ و  مهنم  لتق  ...الامـش و  انیمی و  برـضف  یناه  لعجف  : » دـیوگ یم  رد ص 48  د.دوبن -  هدـنز  رگید 
رب نوزفا  دـشکب ! ار  نانآ  رفن  جـنپ  تسیب و  دـناوت  یم  هنوگچ  دـنا ، هدرک  هرـصاحم  ار  وا  دالج  اه  هد  تسا و  داـیز  نبا  تسد  ریـسا 
نب بیبح  ساـبع و  هکنآ  زا  سپ  : » دـیوگ هحفـص 104  رد  ه.تسا - هدرکن  رکذ  ار  یبـلطم  نینچ  ناـخروم  زا  نت  کـی  یتـح  هکنیا 

هحفص رد  و - «! داد يرادلد  ار  ترضح  نیق  نب  ریهز  هاگنآ  دش ؛ هتسکشلد  نوزحم و  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دندش ، هتـشک  رهاظم 
زا يربط  هکنآ  لاح  دش !» هتشک  زین  شدوخ  تشک ، دعسرمع  رکشل  زا  ار  ناولهپ  داتفه  هکنآ  زا  سپ  يدع  نب  حامرط  : » دیوگ  113

لهس  » هحفص 196 رد  ي -  [ . 48  ] .دشن هتـشک  هجیتن  رد  دیدرگن و  رـضاح  البرک  رد  يدع  نب  حامرط  هک ، دـنک  یم  لقن  فنخموبا 
اهنآ ناوت  یمن  هجو  چیه  هب  هک  رگید  لاکشا  اه  هد  و  تسا ، هدومن  یفرعم  يدعاس » دعس  نب  لهس   » ياج هب  ار  يرورهش » دیعـس  نب 

هلسلس هدوب و  دنتـسم  فنخموبا  لتقم  تایاور  تسا ، دوجوم  يربط  خیرات  رد  نونکا  هک  هنوگ  نامه  - 3 .داد تبسن  فنخموبا  هب  ار 
، یکدنا زج  تایاور ، مامت  یگتخاس  لتقم  نیا  رد  یلو  تسا ؛ هدش  رکذ  نآ  نایوار 
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نینچ ع )  ) نسح ماما  شردارب  حلص ) ) دروم رد  هفوک  مدرم  زا  یهورگ  هب  ع )  ) نیسح ماما  : » دیوگ یم  هحفص 7  رد  - 4 .تسا لسرم 
ار یـسک  میامنن و  يراک  هک  داد  دنگوس  ارم  دمآ و  نم  دزن  ع )  ) نسح مردارب  هکنیا  ات  مدوب  گرم  قاتـشم  دـنگوس  ادـخ  هب  تفگ :

هرا اب  ار  متـشوگ  هکنیا  ای  دـیرب و  یم  دراک  اب  ار  مینیب  یـسک  ایوگ  هک  یلاح  رد  مدرک ، تعاـطا  وا  زا  مه  نم  سپ  منکن ؛ کـیرحت 
رگا .تسا  فلاخم  هفیاط  نیا  ملـسم  لوصا  اب  هعیـش و  دـیاقع  فالخرب  عوضوم  نیا  «. مدرک يوریپ  وا  زا  راـچان  سپ  درک ، یم  هراـپ 

رد دندومن ، یم  فیعـضت  ار  وا  هکلب  دـندرک ، یمن  قیثوت  ار  يو  اهنت  هن  هعیـش  نایلاجر  دوب ، فنخموبا  ملق  ياهـشوارت  زا  بلطم  نیا 
.تسا هدوب  یگتخاـس  لـتقم  زا  شیب  فنخموبا  یلـصا  لـتقم  بلاـطم  مجح  - 5 .دـنا هدرک  قـیثوت  ار  يو  یگمه  میدـید  هک  یلاـح 

گرزب و نادنمــشناد  - 6 .تـسا یلعج  لـتقم  ربارب  ود  دـیاش  هدرک ، لـقن  نآ  زا  يربـط  هـک  ار  يرادــقم  نـیمه  هـکنیا  زا  هتــشذگ 
نأش و تلالج و  اب  هجو  چـیه  هب  درادـن و  یطبر  فنخموبا  هب  تسا و  یگتخاس  لتقم  نیا  هک  دـنا  هدرک  حیرـصت  رهام  ناسانـشباتک 
: دـیوگ یم  هراب  نیا  رد  لئاسولا ) كردتـسم  بحاـص   ) يرون نیـسح  ازریم  جاـح  موحرم  .تسین  راـگزاس  فنخموبا  یملع  تمظع 
زا هتکن  نیا  تسا و  رابتعا  تیاهن  رد  وا  لتقم  .تسا  خیرات  هریـس و  بابرا  دـمتعم  نیثدـحم و  ناگرزب  زا  ییحی  نب  طول  فنخموبا  »

تسین و سرتسد  رد  وا  بیع  یب  لتقم  لصا  هک  سوسفا  یلو  دوش ؛ یم  مولعم  شراثآ  ریاس  زا  نآ و  زا  هتـشذگ  گرزب  ناملاع  لقن 
تسردان بلاطم  یضعب  رب  تسا  لمتشم  دنهد ، یم  تبسن  وا  هب  هک  ار  دوجوم  لتقم 
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زا دنا و  هدرک  لخاد  نآ  رد  ءوس  ضارغا  زا  يا  هراپ  تهج  هب  نادان  ناتـسود  اناد و  نانمـشد  ار  نآ  هک  بهذـم  لوصا  اب  فلاخم  و 
یضعب رد  روفـصع ، نآ  فلخ  خیـش  لیلج  ملاع  ...تسین  يدامتعا  چیه  نآ  تادرفنم  رب  تسا و  هداتفا  دامتعا  رابتعا و  زا  تهج  نیا 

، تسا هدیشک  بهذم  لوصا  قبط  رب  باتک  نآ  تارکنم  بلغا  قیبطت  رد  يرایـسب  تمحز  تسا ، هلأسم  یـس  خساپ  هک  دوخ ، لئاسر 
نیدلا فرش  نیسحلادبع  دیـس  همالع  موحرم  نینچمه  [ . 49 «. ] درادـن یلـصاح  فلکت  زج  هک  تسین  هدیـشوپ  نآ  رد  لمأتم  رب  یلو 

ثیداحا تسا ، بوسنم  فنخموبا  هب  ددرگ و  یم  تسد  هب  تسد  تسا و  جـیار  هک  نیـسحلا  لـتقم  باـتک  تسین  هدیـشوپ  : » دـیوگ
هدش دایز  وا  هب  نتسب  غورد  الوصا  دنا ! هداد  تبسن  وا  هب  غورد  هب  ار  اهنیا  هتشادن و  عالطا  اهنآ  زا  زگره  فنخموبا  هک  دراد  یناوارف 

اب تسا و  هعیـش  گرزب  ناخروم  زا  فنخموبا  : » دـیوگ یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  موحرم  زین  [ . 50 «. ] تسوا یگرزب  رب  دـهاش  نـیا  و 
نیمه هب  کـیدزن  و  [ 51 « ] دننک یم  لقن  بلطم  وا  زا  هدرک و  دامتعا  ودـب  زین  تنـس  لها  نادنمـشناد  تسا ، روهـشم  شعیـشت  هکنیا 

تیاهن رد  دوب  تسد  رد  رگا  فنخموبا  لـتقم  : » تسا هتفگ  باـبحالا  هیدـه  رد  و  [ 52  ] تسا هدروآ  مومهملا  سفن  رد  ار  نومـضم 
یبلک و لتقم  دننام  لتقم  نآ  لصا  هک  هآ  سوسفا و  یلو  دوش ، یم  مولعم  نآ  زا  هتـشذگ  گرزب  ناملاع  لقن  زا  هکنانچ  دوب ؛ رابتعا 

تسا تسد  رد  هک  یلتقم  نیا  اما  .تسا  هدیسرن  ام  تسد  هب  هدش و  دوقفم  نامز  رورم  هب  نآ  لاثما  ینیادم و 
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[53 «. ] تسین فنخموبا  زا  تسیک و  زا  تسین  مولعم  دنهد ، یم  تبسن  هراچیب  فنخموبا  هب  تسا و  هدش  عبط  راحب  باتک  رخآ  رد  و 
هدوبن و يو  زا  تسا ، هدیسر  ام  تسد  هب  دنا و  هداد  تبسن  فنخموبا  هب  هک  ار  ییاهباتک  : » تسا هدمآ  هیمالـسالا  فراعملا  هرئاد  رد  .

الا تسا ، هدیـسر  ام  تسد  هب  فنخموبا  هب  بوسنم  یتاـفیلأت  : » دـیوگ یم  هراـب  نیا  رد  نیگزـس  داؤف  [ . 54 «. ] تسا نارخأتم  هتخاـس 
لـصا اب  رگید  هک  يروط  هب  دنا  هدوزفا  نادب  نامز  تشذگ  ام  هب  دنا و  هدرک  فرـصت  نآ  نتم  رد  هدـش و  هدرب  تسد  اهنآ  رد  هکنیا 

[ . 55 «. ] دراد هلصاف  رایسب  فلؤم  باتک 

نآ ياه  همجرت 

رحب  » ار نآ  يزار  يدــهلا  مـلع  - 1 .تسا هدـش  همجرت  یـسراف  هب  راـب  هس  ودرا و  هب  راـب  کـی  نونکاـت  اـیوگ  یگتخاـس  لـتقم  نیا 
ملق هـب  لاـس 1322 ق  هب  - 2 [ . 56  ] .تسا هدوزفا  نادـب  مالـسلا  مهیلع  همئا  نادـنزرف  دروم  رد  يرایـسب  بلاطم  هدـیمان و  باـسنالا »

رد 240 فـنخموبا  هـب  بوـسنم  راـتخملا ، لاوـحا  یف  راـثلا  ذـخا  باـتک  اـب  هارمه  یلوـفزد و  يوـسوم  رقابدـمحم  نیرهاـط  دـمحم 
يوس زا  هدش و  ماجنا  هحفـص  رد 217  راتخملا  لاوحا  یف  راثلا  ذخا  همیمـض  هب  لاـس 1405 ق  هب  نآ  زا  يرگید  همجرت  - 3 .هحفص

همدـقم کی  همجرت  نیا  رد  !! تسا هداد  نادـب  زین  ار  [ 57 « ] البرک خیرات  نیلوا   » ناونع رـشان  نیا  .تسا  هدش  رـشتنم  وجدوس  يرـشان 
یسک : » دیوگ یم  هحفص 9  رد  هنومن  روط  هب  تسا ؛ هدمآ  تسس  یتالمج  تارابع و  اب  هیام ، یب  کبس و  رایـسب  يا  هحفـص  هدزیس 

اهباتک نیا  هک  دشاب  هتشون  ییاهباتک  شدوخ  نامز  ات  ص )  ) ربمایپ زا  دعب  عیاقو  مامت  رد  هک 
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يردق هب  بلطم  نیا  یتسـس  یگیاپ و  یب  دوش !» یم  بوسحم  یلاع  رایـسب  وا  ماقم  دشاب ، هدیـسر  یـشاجن  یـسوط و  خیـش  تسد  هب 
« ...دوب يرجه  لوا  نرق  فورعم  ناسیون  خیرات  زا  هک  محازم  نب  رصن  : » تسا هدمآ  هحفص 15  رد.درادن  حیضوت  هب  يزاین  هک  تسا 

هدوـب موـس  نرق  لـیاوا  مود و  نرق  ناـخروم  زا  يو  ینعی  تـسا ، يرمق  لاـس 212  هب  محازم  نب  رـصن  تشذـگرد  هک  تسا  نـشور 
هک تسا  یتیفورعم  هنوگچ  نیا  تسا .» فورعم  ریبک  ریغـص و  مان  هب  لقتـسم  باتک  ود  فنخموبا  زا  : » دیوگ یم  هحفص 6  رد.تسا 

؛ هدش رکذ  فنخموبا  هرابرد  ناگرزب  نانخـس  همدقم  نیا  رد...و  تسا ! هتفگن  ار  نخـس  نیا  ناشیا ، نامز  ات  مالـسا  ردـص  زا  يدـحا 
ارچ دنا ، هدوب  علطم  لتقم  نیا  ندوب  یگتخاس  زا  هتبلا  .تسا  هدـشن  لتقم  نیا  ندوب  یلعج  یگتخاس و  هب  يا  هراشا  نیرتکچوک  یلو 

نیدب دـنا و  هدرک  لقن  تاحفـص 12 و 13  رد  لتقم  نیا  هرابرد ي  ار  یمق  سابع  خیـش  جاح  يرون و  موحرم  راتفگ  زا  یتمـسق  هک 
.تسا هدیوارتن  وا  ملق  زا  رثا  نیا  زگره  هکنآ  لاح  دنا و  هداد  تبسن  ردقلا  لیلج  سب  یفلؤم  هب  ار  هیاپ  یب  لوعجم و  يرثا  ناس 

يربط خیرات  زا  فنخموبا  بلاطم  جارختسا 

هب یخرب  تسا ، هدـمآ  يربط  خـیرات  رد  نآ  ياهـشرازگ  زا  يرایـسب  اما  تسین  سرتسد  رد  نیـسحلا  لتقم  نتم  دـمآ ، رتشیپ  هکناـنچ 
جارختسا [ 59 « ] فطلا هعقو   » يرگید يرافغ و  نسح  ياقآ  جارختـسا  [ 58 « ] نیسحلا لتقم   » یکی دنا ، هتخادرپ  دراوم  نیا  جارختـسا 

.میتسین اهنآ  دقن  ددصرد  اجنیا  رد  نکیل  تسا ، لاکشا  صقن و  ياراد  ود  ره  هک  یفسوی ، يداهدمحم  ياقآ 

یقرواپ

ص 23. ج 22 ، توریب ، ینارهت ، گرزب  اقآ  هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیذلا  [ 1]

ج یبرعلا ، ثارتلا  ءایحا  راد  هباحصلا ، هفرعم  یف  هباغلا  دسا  ص 503 ؛ ج 3 ، هباصا ) هیشاح  رد   ) باحصالا ءامسا  یف  باعیتسالا  [ 2]
ص 339. ، 4

ص 117. یشعرم ، هللا  تیآ  هناخباتک  نوراه ، مالسلادبع  قیقحت  محازم ، نب  رصن  نیفص ، هعقو  [ 3]

ص 11. نامه ، [ 4]

ص 47. ج 8 ، توریب ، یملعا ، هسسؤم  لیذملا ،) لیذ   ) يربط خیرات  [ 5]

ریس ص 420 ؛ ج 3 ، رصم ، یبهذ ، لادتعالا ، نازیم  ص 182 ؛ ج 7 ، توریب ، رکفلا ، راد  يزار ، متاح  یبا  نبا  لیدعتلا ، حرجلا و  [ 6]
.301 ص 302 -  ج 7 ، هلاسرلا ، هسسؤم  یبهذ ، ءالبنلا ، مالعا 

قداصدـمحم حیحـصت  همالع ، لاـجر  ص 320 ؛ یمالـسا ، تاراـشتنا  یناـجنز ، يریبـش  یـسوم  دیـس  قـیقحت  یــشاجن ، لاـجر  [ 7]
ص 136. مق ، یضر ، فیرش  تاروشنم  مولعلارحب ،

يارب تسا ، هدـماین  لـصفم  لـماک و  روط  هب  یعبنم  رد  اـیوگ  قارع ، هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ياـهترفاسم  حیـضوت  حرـش و  [ 8]
ص 123 و 130. مق ، یمالسا ، تاراشتنا  رفظم ، نیسحدمحم  قداصلا ، مامالا  باتک  هب  دوش  عوجر  هیلوا  تاعالطا 
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. ] ص 320 یشاجن ، لاجر  [ 9]

301؛ ص 302 -  ج 7 ، البنلا ، مالعا  ریس  ص 129 ؛ یسوط ، خیش  تسرهف  ص 320 ؛ یشاجن ، لاجر  [ 10]
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.492 ص 493 -  ج 4 ، توریب ، یملعا ، هسسؤم  ینالقسع ، رجح  نبا  نازیملا ، ناسل 

ص 320. یشاجن ، لاجر  [ 11]

ص 129. یسوط ، خیش  تسرهف  [ 12]

ص 83. نارهت ، نیدرف ، هعبطم  لابقا ، سابع  حیحصت  بوشآ ، رهش  نبا  املعلا ، ملاعم  [ 13]

ص 136. همالع ، لاجر  [ 14]

ص 77. مق ، یضر ، فیرش  تاروشنم  مولعلارحب ، قداصدمحم  حیحصت  دواد ، نبا  لاجر  [ 15]

.277 ص 278 -  یفطصملا ، لوسرلا  تاراشتنا  یشرفت ، لاجرلا ، دقن  [ 16]

ص 33. ج 2 ، توریب ، اوضالا ، راد  یلیبدرا ، هاورلا ، عماج  [ 17]

ص 286. ج 1 ، نارهت ، قداصلا ، بتکم  تاروشنم  مولعلارحب ، يدهمدمحم  دیس  مولعلارحب ، لاجر  [ 18]

.43 ص 44 -  ج 2 ، فجن ، یناقمام ، لاقملا ، حیقنت  [ 19]

یف هعیشلا  وفلؤم  ص 148 ؛ ج 1 ، مق ، رادـیب ، تاراشتنا  یمق ، سابع  خیـش  جاح  باـقلالا ، ینکلا و  ص 312 ؛ ج 1 ، هعیرذـلا ، [ 20]
، نارهت یملعا ، تاروشنم  ردص ، نسح  دیس  هعیـشلا ، سیـسأت  ص 40 ؛ نارهت ، حاجنلا ، هبتکم  نیدلا ، فرـش  همالع  مالـسالا ، ردص 

ص 138. ج 14 ، مق ، ملعلا ، هنیدم  تاروشنم  یئوخ ، هللا  تیآ  ثیدحلا ، لاجر  مجعم  ص 235 ؛

ص 500. ج 2 ، ناتسبرع ، زیزعلادبع ، کلم  هعماج  فیس ، رون  دمحم  دمحا  قیقحت  نیعم ، نب  ییحی  خیرات  [ 21]

ص 182. ج 7 ، لیدعتلا ، حرجلا و  [ 22]

ص 2110. ج 6 ، توریب ، رکفلا ، راد  يدع ، نبا  لاجرلا ، ءافعضلا  یف  لماکلا  [ 23]

ص 260. ج 2 ، توریب ، ملقلا ، راد  يدع ، نبا  نیکورتملا ، افعضلا و  ناوید  .ر ك : [ 24]

ص 581. ، 141 تایفو 160 -  ثداوح و  يرمدت ، مالسلادبع  رمع  قیقحت  یبهذ ، مالسالا ، خیرات  [ 25]

ص 420. ج 3 ، لادتعالا ، نازیم  [ 26]

.492 ص 493 -  ج 4 ، نازیملا ، ناسل  [ 27]

ص 1045 توریب ، هلاسرلا ، هسسؤم  يدابآزوریف ، طیحملا ، سوماق  [ 28]
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(. فنخ )

ناـسحا قیقحت  یبـتک ، رکاـش  نبا  تاـیفولا ، تاوف  ص ؛ ج 2 ، توریب ، الـضف ، زا  یهورگ  قـیقحت  يدفـص ، تاـیفولاب ، یفاوـلا  [ 29]
ص 225. ج 3 ، توریب ، رداص ، راد  سابع ،

ص 42. ج 17 ، توریب ، رکفلا ، راد  يدمح ، توقای  ابدالا ، مجعم  [ 30]

ص 841. ج 5 ، توریب ، رکفلا ، راد  نونظلا ) فشک  نمض  ، ) اشاپ لیعامسا  نیفراعلا ، هیده  [ 31]

ص 245. ج 5 ، توریب ، نییالملل ، ملعلا  راد  یلکرز ، مالعالا ، [ 32]

ص 127. ج 1 ، مود ، ءزج  یخیراتلا ، نیودتلا  یمهف ، دومحم  مجرتم  نیگزس ، داؤف  یبرعلا ، ثارتلا  خیرات  [ 33]

.املعلا ملاعم  یسوط و  خیش  تسرهف  یشاجن ؛ لاجر  همدقم  .ر ك : [ 34]

خیش تسرهف   ) ثایغ نب  صفح  هرابرد  یسوط  خیـش  و  یشاجن ص 322 ،) لاجر   ) يربط هرابرد  یسوط  خیـش  هک  هنوگ  نامه  [ 35]
.دنا هدرک  نینچ  ...و  ص 95 ) املعلا ، ملاعم   ) يربط دروم  رد  بوشآ  رهش  نبا  و  ص 61 ) یسوط ،

ص 136. همالع ، لاجر  ص 129 ؛ یسوط ، خیش  تسرهف  [ 36]

مجعم ص 129 ؛ یسوط ، خیش  تسرهف  ص 320 ؛ یشاجن ، لاجر  ص 105 ؛ نارهت ، ددجت ، اضر  حیحـصت  میدن ، نبا  تسرهف  [ 37]
ص 42. ج 17 ، ابدالا ،

ص 423. مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  یفیرشریم ، یلع  دیس  قیقحت  دیفم ، خیش  لمجلا ، [ 38]

ص 147. ج 1 ، مق ، نایلیعامسا ، میهاربا ، لضفلاوبا  قیقحت  دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ، جهن  حرش  [ 39]

ص 25. ج 1 ، توریب ، افولا ، هسسؤم  یسلجم ، همالع  راونالاراحب ،، [ 40]

ص 339. ج 5 ، رصم ، میهاربا ، لضفلاوبا  قیقحت  يربط ، خیرات  [ 41]

ص 130 و 167. لمجلا ، [ 42]

ص 32. ج 1 ، هاورلا ، عماج  ص 5 ؛ همالع ، لاجر  ص 5 ؛ یسوط ، خیش  تسرهف  ص 17 ؛ یشاجن ، لاجر  [ 43]

ص 162. یسلجم ، همالع  لاجرلا ، یف  هزیجولا  [ 44]

.ر [ 45]
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هب فنخموبا  لـتقم  هک  تسا  هدـمآ  ص 512 ) ج 5 ،  ) املعلا ضایر  باـتک  رد  .تشذـگ  هرامـش 37  یقرواپ  رد  هک  ییاـهباتک  ك :
نادنزرف دروم  رد  هک  ار  یتاهابتشا  دندرمش و  وکین  ار  نآ  راوگرزب  ود  نآ  دیسر  مالـسامهیلع  يرگـسع  ماما  قداص و  ماما  رـضحم 

.دندرک حالصا  دوب  همئا 

رد لاس 1362 ش  رد  نیسحلا » لتقم   » مان هب  نآ  پاچ  نیرخآ  ص 890 . راشم ، ابابناخ  یبرع ، یپاچ  ياهباتک  تسرهف  ر ك : [ 46]
.تسا هدش  ماجنا  مق 

نبا هناـخباتک  .تسا ر د : ساـسا  یب  یلاـمتحا  هک  هدوب  سوواـط  نب  یلع  لـتقم  نیا  هدنـسیون  هک  هداد  لاـمتحا  كربلک  ناـتا  [ 47]
ص 79. یشعرم ، هللا  تیآ  هناخباتک  نایرفعج ، لوسر  یئارق و  یلع  دیس  همجرت  كربلک ، ناتا  سوواط ،

.406 ص 407 -  ج 5 ، میهاربا ، لضفلاوبا  قیقحت  يربط ، خیرات  [ 48]

.156 ص 157 -  يدباع ، تاراشتنا  نوناک  يرون ، ینیسح  ازریم  ناجرم ، ؤلؤل  [ 49]

ص 40. مالسالا ، ردص  یف  هعیشلا  وفلؤم  [ 50]

ص 148. ج 1 ، باقلالا ، ینکلا و  [ 51]

ص 8. مق ، یتریصب ، تاراشتنا  یمق ، سابع  خیش  جاح  مومهملا ، سفن  [ 52]

ص 45. ریبکریما ، یمق ، سابع  خیش  جاح  بابحالا ، هیده  [ 53]

ص 399. ج 1 ، توریب ، هفرعملا ، راد  هیمالسالا ، فراعملا  هرئاد  [ 54]

ص 128. ج 1 ، مود ، ءزج  یخیراتلا ، نیودتلا  یبرعلا ، ثارتلا  خیرات  [ 55]

ص 512. ج 5 ، املعلا ، ضایر  [ 56]

(. يراصنا قداصدمحم  رقابدمحم و  همجرت   ) مق باتکلا ، راد  البرک ، خیرات  نیلوا  نیسحلا  لتقم  [ 57]

.مق يرافغ ، نسح  جارختسا  نیسحلا ، لتقم  [ 58]

.مق یمالسا  تاراشتنا  یفسوی ، يداهدمحم  جارختسا  فطلا ، هعقو  [ 59]
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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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