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نافراع ییارگربج  يزیرگ و  لقع  دوجو ،  تدحو  ثحابم  هب  یشرگن  نافرع  بارس 

باتک تاصخشم 

يزیرگ و لـقع  دوجو ، تدـحو  ثحاـبم  هب  یـشرگن  ناـفرع  بارـس  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و   1338 نـسح -  ینـالیم  هسانـشرس : 
تاصخشم هبعک 1381 . دولوم  مق  رشن :  تاصخشم  ینالیم  نسح  يا  هشمق  یهلا  نیسح  رتکد  تالاقم  باتک  رد  نافراع  ییارگربج 

 : یـسیون تـسرهف  تیعـضو  لاـیر  4500 0-43-6343-964 لاــیر ؛  4500 0-43-6343-964 کـــباش :  ص 112  يرهاـــظ : 
ریـسفت دقن و  تالاقم --  نیـسح 1319 ، -  يا  هشمق  یهلا  عوضوم :  سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :  یلبق  یـسیونتسرهف 

م4  751 فلا اف 8/62  ییوید :  يدنب  هدر  ل 777م 7087   / PIR7953 هرگنک :  يدنب  هدر  نرق 14  یـسراف --  ياه  هلاقم  عوضوم : 
 81-10819 م یلم :  یسانشباتک  هرامش  س م 

راتفگشیپ

هحفص 1

(: مالسلا هیلع  ) قداص ماما 

.َلوزَی نأ  َلبق  ُلابجلا  ِتلاز  ِهنّـسلاَو  ِباتکلاب  هیف  َلَخَد  ْنَمو  هیف ، ُهولخدأ  امک  ُلاجّرلا  ُهنم  ُهَجرخأ  ِلاجّرلاب  ِنیّدـلا  اذـه  یف  َلَـخَد  ْنَم 
(1)

دنهاوخ نوریب  نآ  زا  دـنا ، هدـناشک  نید  يوس  هب  هک  نانچ  ار  وا  ناشیا  مه  دـیآ ، رد  نییآ  نیا  هب  ناـمدرم  ترهـش  یپ  رد  سک  ره 
.دوب دهاوخ  رتراوتسا  اههوک  زا  دیآرد  نییآ  نیا  هب  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم راتفگ  نآرق و  ساسا  رب  سک  ره  یلو  درب ;

یقرواپ

.ینامعن تبیغ  زا  لقن  هب  ، 105  / 2 راونالاراحب :  1

هحفص 8

; میدیشک یم  لایخ  هدرپ ي  رب  نامسآ  يانهپ  زا  يا  هیواز  رد  ادخ  دوجو  زا  یحبش  میدوب و  كدوک  . . . 

!؟ روطچ کچوک  حبش  نآ  یلو  میدش . . .  گرزب  ام 

!؟ اجک ات  و  هزادنا . . . !؟ هچ  و  تسا . . . !؟ هدش  گرزب  مه  نآ  ایآ 

!؟ دشاب هتشاذگن  یقاب  امش  نم و  دوجو  يارب  یلاجم  هک  تسا  هدش  گرزب  ردق  نآ  ایآ 

هدش وا »  » ام
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!؟ دشاب هدش  ام »  » ًانیع وا  میشاب و 

يرادنپ زین  دوخ  ای  و  لطاب ، ياهرادـنپ  هدـننک ي  لطاب  دوخ  نیا  ایآ  میا ، هدـیزگرب  ار  هشیدـنا »  » نیا و  هداهن ، او  ار  رادـنپ »  » نآ رگا 
!؟ تسا لطاب 

دنتفای نانچ  ار  قح  یحو ، بتکم  صوصن  هیاس ي  رد  و  دندناسانـش ; دنتخانـش و  تسه  هکنانچ  دـیاب ، هک  ار  هچنآ  هک  نانآ  اـشوخ 
.دندیزای تسد  شیوخ  ياوه  هب  نآ  نتساک  هب  هن  و  دندید ، يزاین  نید  هاوخلد  نتسارآ  هب  هن  هک 

; رگید زیچ  هن  دنتخومآ ، نآ  یعقاو  نارّسفم  صوصن  یحو و  نتم  زا  ار  تفرعم  هک  نانآ  اشوخ  و 

; رگید سک  هن  دنتخانش ، موصعم  هب  اهنت  ار  نید  و 

اوه و لیم و  هنوگ  ره  زا  رود  هب  دنتفای و  ار  دوخ  هدرکن ، نابرق  یبزح  ياه  شنت  رد  ار  شیوخ  تیناسنا  ّتیرح و  هک  نانآ  کنخ  و 
.نارگید ماهوا  زا  هن  دنیوج  یم  ناهرب  یحو و  نتم  زا  ار  شیوخ  یتدیقع  ِنتشیوخ  ندیبوک ، هنیس  رب  نآ  نیا و  گنس 

، نافرع لها  ياه  هاگدید  رد  یلّمأت  هب  نیـسح ،) يا ، هشمق  یهلا   ) تالاقم باتکرب  یهاگن  اب  هاتوک  هتـشون ي  نیا  رذـگهر ، نیا  رد 
: دنیشن یم  ریز  طاقن  رد 

دوجو تدحو  یهلا و  شنیرفآ  تقیقح   . 1

دوهش قشع و  هب  ندروآ  هانپ  ناهرب و  لقع و  زا  رارف   . 2

رایتخا راکنا  ربج و  هب  داقتعا   . 3

يزادرپ هیرظن  يزاس و  هفسلف   . 4

ینالیم نسح 

راهب 1381

هحفص 10

دلوت ای  شنیرفآ  لوا : شخب 

حیضوت

دوجو ياراد  ار  ایـشا  یمامت  دریذـپ و  یمن  ار  تادوجوم  یقیقح  تیقولخم  ثودـح و  نافراع ، تایرظن  زا  يوریپ  هب  تالاقم  باتک 
: دراگن یم  هراب  نیا  رد  هکنانچ  دراگنا ; یم  لاعتم  دنوادخ  دوجو  نوگانوگ  ياه  تروص  ار  اهنآ  هتسناد ، يدبا  یلزا و 
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لوا هک  تسمرس  یقاس  نیا  »

نافراع ییارگربج  يزیرگ و  لقع  دوجو ،  تدحو  ثحابم  هب  یشرگن  نافرع  www.Ghaemiyeh.comبارس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


تـسم ار  تیاهن  یب  ملاوع  دناشفا و  كاخ  رب  يا  هعرج  ظفاح ، هتفگ ي  هب  تخیر و  تایهام  تانیعت و  ماج  رد  ار  یتسه  بارـش  راب 
هدید زا  ًادبا  الزا و  بیغ  هدرپ ي  سپ  رد  تسا و  اّربم  تروص  یّلجت و  ناشن و  مان و  زا  تاذ  ماقم  رد  دنچ  ره  درک ، دوخ  يادیـش  و 

هک یبرع  نبا  نخـس  قادصم  هب  هدرک و  شقن  شیوخ  تایلزغ  هدرپ ي  رب  ناشن  مان و  رازه  هب  ار  وا  ظفاح  اما  تسا ، ناهنپ  لوقع  ي 
ات منـص  زا  نوگانوگ  ياه  هولج  رد  ار  دوخ  بوبحم  زین  وا  دننک ، تدابع  اهتروص  همه ي  رد  ار  وا  هک  دراد  تسود  دـنوادخ  تفگ 

.تسا هدوتس  نمیهم  زیزع  ات  ییاج  ره  دهاش  زا  دمص و 

دننک نآ  مه  نیا و  مه  قشع  يوک  هب  اتفگ  نیشن  دمص  اب  وشم  تسرپ  منص  متفگ 

مه زین  ناهنپ  ادیپ و  شمتفگ  تسوا  يور  غورف  کی  ملاع  ود  ره 

ظفاح

(1) داتفا ماج  رد  هک  تسا  یقاس  خر  غورف  کی  دومن  هک  فلاخم  شقن  شوخ و  سکع  همه  نیا 

رهاظ نادنمشیدنا  رب  یحو  ناهرب و  اب  نآ  تفلاخم  ات  مینک  یم  يا  هراشا  تسا  دراو  نخس  نیا  رب  هک  یتالاکـشا  زا  یخرب  هب  کنیا 
.دیآ

فراعم یناهرب و  لوصا  اب  هجو  چیه  هب  تخیر ،» تایهام  تانیعت و  ماج  رد  ار  یتسه  بارش  راب  لوا  تسمرـس  یقاس   » هک هتفگ  نیا 
هتفگ نافرع  لطاب  ینابم  رب  اهنت  هک  تسا  يریبعت  تایهام ، تانیعت و  ماج  رد  یتسه  بارش  ِنتخیر  ِترابع  تسین و  راگزاس  ینایحو 

دننک و یم  راکنا  ار  تادوجوم  یعقاو  یتسین  زا  دعب  ندش  دیدپ  ایشا و  یقیقح  ثودح  نافرع ، لها  اریز  دوش ; یم 
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یگشیمه و ار  زیچ  همه  دوجو  هکلب  دشاب ، هدومن  قلخ  دنا  هدوبن  اقلطم  هکنیا  زا  سپ  ار  تادوجوم  لاعتم ، دنوادخ  هک  دنرادن  لوبق 
دوجوم ملاع  تعیبط و  ناهج  هعومجم ي  دنا  هدش  روبجم  اذـل  دـنریذپ ; یمن  ار  تقلخ  شنیرفآ و  یقیقح  يانعم  دـنناد و  یم  یلزا 

ياهتروص اه و  هولج  هب  یّلجتم  و  هتـسویپ ، تاّریغت  هب  ّریغتم  ار  ادـخ  تاذ  تقیقح  دـننادب و  لاـعتم  دـنوادخ  دوجو  یتسه و  نیع  ار 
.دنروآ رامش  هب  نوگانوگ 

راچان هب  دنرادنپ ، یم  وا  یتسه  تقیقح  زا  هدـمآ  دـیدپ  ادـخ و  تاذ  زا  دـّلوتم  ار  ایـشا  هک  هدـیقع  نیا  یپ  رد  نافرع ، هفـسلف و  لها 
ینعی تایهام »  » و هتباث » نایعا   » ار اهنآ  تسا و  هدوب  ناهن  تباث و  دنوادخ  دوجو  رد  روهظ ، ّدلوت و  زا  لبق  زیچ  همه  هک  دنا  هتفریذـپ 
يزیچ تباث ، دـنیوگ  یم  دـنمان و  یم  دـنا  هدرک  روهظ  هدـمآ و  نوریب  اجنآ  زا  سپـس  هدوب و  تباث  الزا  ادـخ  تاذ  رد  هک  یقیاـقح 

! مودعم هن  تسا و  دوجوم  هن  هک  تسا 

دوجوم هن  زیچ  کی  هک  تشاد  رواب  تسناد و  نکمم  ار  نیـضیقن  عافترا  ناوت  یم  هنوگچ  هک  درک  لـمأت  دـیاب  نخـس ، نیا  باـب  رد 
دوجوم دـش و  هتخیر  اهنآ  ماج  رد  یتسه  بارـش  هنوگچ  دـنا ، هدوبن  مودـعم  ًاعقاو  هتباث  ناـیعا  تاـیهام و  رگا  مودـعم !؟ هن  دـشاب و 
یهیدـب لاـحم  لـصاح و  لیـصحت  نآ ، هب  نداد  یتـسه  رگم  و  درک ؟ دوـجوم  ناوـت  یم  تسین  مودـعم  هـک  ار  يزیچ  رگم  دـندش !؟

!؟ درک شتسم  تسه و  یتسه ، بارش  هب  دوش  یم  هنوگچ  درادن ، یتسین  هک  ار  يزیچ  تسین !؟

یقرواپ

.5 4 تالاقم : يا ، هشمق  یهلا  نیسح   1

هحفص 13

رگا

نافراع ییارگربج  يزیرگ و  لقع  دوجو ،  تدحو  ثحابم  هب  یشرگن  نافرع  www.Ghaemiyeh.comبارس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


هنوگچ یتسه  بارـش  دراد و  ییانعم  هچ  اهنآ  توبث  دـنا ، هدربن  دوجو  زا  ییوب  ًادـبا  الزا و  تایهام  دـنرادنپ  یم  نافرع  لها  هکنانچ 
!؟ تسیچ رد  نآ  زا  سپ  یتسه و  بارش  ندیشچ  زا  شیپ  اهنآ  توافت  تسا و  هدش  هتخیر  اهنآ  ماج  رد 

تروص و هن  لک و  هن  ءزج و  هن  هزادنا و  هن  رادقم و  هن  حبش و  هن  دراد و  لکـش  هن  هک  دنوادخ  ِیلاعتم  دوجو  رگم  هتـشذگ ، اهنیا  زا 
تروص هب  دوـش و  هتخیر  تاـنیعت  ماـج  رد  هک  نوملاـظلا  لوـقی  اـمع  هللا  یلاـعت  تسا و  يا  هنوـگ  هب  ناـکم  هن  ناـمز و  هن  ریغت و  هن 

!؟ ددرگ رهاظ  فلتخم  يایشا  تایهام و 

!؟ تینیع تدحو و  ای  قولخم  قلاخ و  تاذ  نیابت 

ات میروایب  تعیرـش  ناهرب و  هاگن  زا  قولخم  قلاخ و  یقیقح  توافت  یتاذ و  نیابت  هراب ي  رد  يرـصتخم  حیـضوت  میراچان  اـجنیا  رد 
تدحو ياعدا  یبایزرا  كرـش و  فارحنا  زا  ندنام  ناما  رد  یـسانشادخ و  دـیحوت و  يانعم  حیحـص  كرد  يارب  دـشاب  يا  همدـقم 

.نافرع هفسلف و  لها  داقتعا  نایدوجو و 

: تشاد لماک  هجوت  ریز  تاکن  هب  دیاب  روظنم ، نیا  يارب 

.دـش یمن  دوجوم  مه  نآ  لوا  درف  هن ، رگو  تسا  نکمم  زین  نآ  مود  درف  شیادـیپ  دـشاب  نکمم  نآ  نتفاـی  قـقحت  هک  يزیچ  ره  . 1
مک تدایز و  لباق  هک  يزیچ  ره  تسا و  ندـش  دایز  ندـش و  مک  لباق  يددـع و  یتقیقح  دـشاب  دوجو  لباق  هک  يزیچ  ره  نیا ، ربانب 

.دشاب یم  یتاذ  لاحم  یهانتمان  دوجوم  ققحت  تسا و  دودحم  نیعم و  رادقم  و  ( 1) ازجا ياراد  دشاب  ندش 

دنک مودعم  ار  دوخ  دناوتب  هک  تسا  لاحم  تسا و  دوخ  يازجا  هب  نیعتم  يرادقم ، تقیقح  ِدوجو  . 2
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(2) .دهد دوجو  دوخ  لثم  هب  دیازفیب و  دوخ  دوجو  يازجا  رب  ای 

.دنوش دوجوم  دوخ  هب  دوخ  هدننیرفآ و  قلاخ و  نودب  يرادقم ) قیاقح   ) تاقولخم هک  تسین  نکمم  زگره   . 3

تروص هن  ناکم و  هن  دراد و  نامز  هن  لک ; هن  دراد و  ءزج  هن  اهنآ ; همه ي  فـالخ  رب  تسا  يدوجوم  ایـشا ، قلاـخ  هدـننیرفآ و   . 4
رگید یهانت و  مدع  یهانت ، یگرزب ، یکچوک ، هب  تسین و  روهظ  یلجت و  مهوت و  روصت و  تخانش و  لباق  زگره  و  حبش ، هن  دراد و 

.ددرگ یمن  فصتم  دراد  صاصتخا  ازجا  رادقم و  ياراد  يایشا  هب  هک  یفاصوا 

شدوجو دشاب ; ءزج  رادـقم و  ياراد  دریذـپ ; ناصقن  تدایز و  دـشاب : هتـشاد  ار  ریز  ياه  یگژیو  هک  تسا  یتاذ  قولخم ، نیا  ربانب 
رب قلاخ  رگا  تسا و  هدـننیرفآ  قلاخ و  هب  وا  جاـیتحا  تیعونـصم و  هناـشن ي  تیقولخم و  تیآ  اـه ، یگژیو  نیا  .دـشاب  هتـشاد  ادـتبا 

.دوب دهاوخن  شیب  یقولخم  دوخ  تسین و  تیقلاخ  قیال  دشاب  رادقم  ءزج و  ياراد  هدوبن و  نآ  فالخ 

یقرواپ

: اریز تسا ; ماسقنا  لباق  راد و  ءزج  زین  نآ  دارفا  دشاب  ناصقن  تدایز و  لباق  يددع و  هک  يا  هعومجم  ره   1

يددع هب  میسقت  لباق  هک  یتقیقح  ره  و  تسا ، میـسقت  لباق  هعومجم  نآ  دارفا  دادعت  هب  نیعم ، دارفا  زا  بکرم  هعومجم ي  ره  فلا )
ندوب راد  ءزج  هناشن ي  ماسقنا ، تیلباق  و  دوب ، دهاوخ  میـسقت  لباق  مه  ددع  نآ  زا  رت  شیب  رت و  مک  هب  یهیدـب  روط  هب  دـشاب ، نیعم 

.تسا ءیش 

دقف هنرق  نم  و  : » دیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما هک  هنوگنامه  تسا  ءیـش  ندوب  راد  ءزج  مزلتـسم  تیئود  نراقت و  سفن  ب )
و هاّنث ،
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.لوا هبطخ ي  هغالبلا ، جهن  هلهج .» دقف  هأّزج  نم  و  هأّزج ، دقف  هاّنث  نم 

.35 روط : نوقلاخلا ;»!؟ مه  مأ  : » دیامرف یم  لاعتم  دنوادخ   2

.230  / 4 راونالاراحب : ءاشنإلا ;». . .  نم  عنتمی  نم ال  ءایشألا  ئشنی  فیک  : » دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما 

.228  / 4 نامه : هریغ ;» ءادتبا  نع  ءدتبم  لک  زجعل  دنیامرف . . .« : یم  زین  و 

.274  / 4 نامه : هاوس ;» صقتنم  طعم  لک  دنیامرف . . .« : یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

هحفص 14

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

(1 «.) ءیَش لُک  ْنَع  ًاِیلاعَتُم  ءیش  ّلُِکل  ًاِنئابُم  َنوُکَی  ْنَأ  ّالِإ  ءیش  ِّلُک  ُِقلاَخ  َوُه  يّذلِاب  ُقیلَی  «ال 

«. دشاب اهنآ  زا  رتالاو  ایشا و  اب  نیابم  فلاخم و  هکنیا  رگم  دزسن  ار  ایشا  قلاخ  »

: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) داوج ماما 

ٌّلاَد ٌقُولْخَم  ِهَْرثَکلاَو  ِهَّلِْقلِاب  مَّهَوَتُم  وَأ  ئِزَجَتُم  ُّلُکَو  ِهَْرثَکلاَو  ِهَّلِْقلِاب  مَّهَوَتُم  ـالَو  ٌئِّزَجَتُم  ـال  ٌدِـحاو  ُهّللاَو  ٌئِّزَجَتُم ، ِدِـحاولا  يَوِساـم  ّنِإ  »
(2 «.) َُهل ِقلاَخ  یَلَع 

رد هن  رادرب و  ءزج  هن  تسا و  ماسقنا  لـباق  هن  تسا ; هناـگی  دـنوادخ ، .تسا  ءزج  تمـسق و  ياریذـپ  اـتکی ، دـنوادخ  زج  يزیچ  ره  »
، دریذـپب ار  یمک  تدایز و  روصت ، رد  ای  دـشاب  ءزج  تمـسق و  ياریذـپ  هک  زیچ  ره  هک ] ارچ   ] .دوش فصو  تدایز  یمک و  هب  مهو ،

«. دشاب یم  یقلاخ  ار  وا  هک  دراد  تلالد  تسا و  قولخم 

رد هن  دوهش ; لباق  هن  تسا و  لوصو  لباق  هن  ًاعطق  دشاب ، رتالاو  دُعب ، برق و  رادقم و  هزادنا ، ناکم ، نامز ، ازجا ، نتشاد  زا  هک  یتاذ 
، نآ ریغ  ای  رون  تروص  هب  هن  دوش و  یم  كدنم  یناف و  وا  تاذ  رد  يزیچ  هن  ددرگ ; یم  دحتم  يزیچ  اب  هن  دـنک و  یم  لولح  يزیچ 

ایشا دوجو  نیع  هن  دش ; دهاوخ  رگ  هولج 
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.ود ره  هن  دیقم و  یهانتم و  هن  تسناد و  ناوت  یم  شقلطم  یهانتمان و  دوجو  هن  دشاب و  یم 

تقیقح تفرعم  دنوادخ و  تخانـش  مدع  رب  ینتبم  قولخم ، قلاخ و  تاذ  نیب  يدننامه )  ) تیخنـس و  دلوت )  ) رودص هنوگ  ره  ضرف 
.دوب دهاوخ  وا  دیحوت 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترضح 

(3 «.) ِراطقَألا ِتایاهَنَو  ِراْدقَألا  ِتافِص  ْنِم  َنوُدِّدَحُملا  ُُهلَْحنَی  اّمَع  یلاعَت  هَّدِعَو ، ءاصْحِإ  ِّلُکَو  هَّدُمَو  هَیاَغ  ِّلُک  َْلبَق  »

فـصو هک  یناـکم  تاـیاهن  يرادـقم و  تافـص  یماـمت  زا  تسا  رتارف  .تسا  یـشرامش  هطاـحا و  ناـمز و  تیاـهن و  ره  زا  رتارف  وا  »
«. دنراد یم  ینازرا  وا  هب  ناگدننک 

: دنیامرف یم  ترضح  نامه  زین  و 

(4 «.) راَدْقِِمب َفَصوی  ْنَأ  ُراَّبَْجلا  ُِکلَملا  َیلاَعَت  »

«. ددرگ فصو  رادقم  هب  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دنوادخ  »

: زین و 

(5 «.) ِِهفالَِخب َوُهَف  َرِّوُُصت  اَم  »

«. تسا نآ  اب  نیابم  فلاخم و  دنوادخ  دریذپ ، تروص  ماهوا  رد  هچ  ره  »

: دنیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) اضر ماما 

(6 «.) ُُهتاذ ْتَتَواَفَتل  ًاذِإ  ِهِِعناَص . . .  ِیف  ُِعنَتْمَی  ِهیف  ُنِکُْمی  اَم  ُّلُکَو  ِهِِقلاَخ  ِیف  ُدَجوی  ِْقلَخلا ال  ِیف  اَم  ُّلُکَف  »

 . . . تسا عنتمم  لاحم و  نآ  قلاخ  رد  دشاب  هتشاد  ناکما  قولخم  رد  هچره  تسین و  شا  هدننیرفآ  رد  دشاب  قلخ  رد  هچ  ره  »

یقرواپ

.148  / 3 راونالا : راحب   1

.153  / 4 راونالاراحب :  2

.هغالبلا جهن  زا  ، 307  / 4 راونالاراحب :  3

.56  / 10 راونالاراحب :  4
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.253  / 4 راونالاراحب :  5

.230  / 4 راونالاراحب :  6

هحفص 15

«. دش یم  توافتم  يازجا  ياراد  نوگرگد و  ریغتم و  قلاخ ، تاذ  تروص  نیا  ریغ  رد 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

(1 «.) َّلجَو ّزَع  ِهّللا  الَخ  ام  ٌقولخَم  َوُهَف  ءیش  ُمسا  هیَلَع  عَقَو  ام  ُّلُکو  هنم ، ٌْولِخ  هُقلَخو  هِقلَخ  نم  ٌْولِخ  یلاعت  هّللا  نإ  »

قلخ شیوخ و  قلخ  زا  ادج  لاعتم  دنوادخ  »
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«. لجوزع دنوادخ  زج  هب  تسا  قولخم  داهن  ناوت  نآ  رب  ئش  مان  هک  زیچ  ره  دنشاب و  یم  دنوادخ  زا  ادج  وا 

وا یتسه  وترپ  یلجت و  ای  ادـخ !  تاذ  تاقبط  دوجو و  بتارم  تاقولخم ، هک  دریذـپ  یم  میلـس  لقع  ترطف و  ناهرب و  نیمادـک  اـیآ 
لاکـشا و فلتخم و  روص  هب  دوخ  يرادقم ، تروص و  ره  هدننیرفآ ي  لکـش و  حبـش و  ازجا ، رادقم ، زا  یلاعتم  تاذ  رگم  دنـشاب !؟

!؟ دوب دهاوخ  زیچ  هچ  دوبعم  دباع و  قولخم و  قلاخ و  نایم  قرف  تروص ، نیا  رد  سپ  دیآ !؟ یم  رد  هنوگ  هنوگ  يازجا 

: دنیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما 

ِهَکَرَحلاَو ِناکَملاَو  ِنامّزلا  ُِقلاَخ  َوُه  َْلب  نوُکُـس ، الَو  لاـِقْتنا  َـالَو  هَکَرَح  ـالَو  ناـکَم  ـالَو  ناـمَِزب  ُفَصوی  ـال  یلاـعَتَو  َكَراـبَت  َهّللا  ّنِإ  »
(2 «.) ًاریبَک ًاُولُع  َنوُِملاّظلا  ُلوُقَی  اّمَع  یلاعَت  ِنوُکُسلاَو ،

ناکم و نامز و  قلاـخ  وا  هکلب  ددرگ ; یمن  فصو  نوکـس  لاـقتنا و  تکرح ، ناـکم ، ناـمز ، هب  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه  »
«. دنیوگ یم  شفصو  رد  ناراکمتس  هچنآ  زا  تسا  رترب  وا  .دشاب  یم  نوکس  تکرح و 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

(3 «.) ٌقْرَف ِقُولْخَملاَو  ِِقلاخلا  َْنَیب  ْنُکَی  َمل  ُلوُقَی  امَک  َناک  َْول  »

«. دوب دهاوخن  یقرف  قولخم  قلاخ و  نیب  دیوگ ، یم  وا  هک  دشاب  نانچ  رگا  »

قالطا و یهانت ، مدع  یهانت ، ناکم ، نامز ، .تسا  رادـقم  زا  یلاعتم  تقیقح  يرادـقم و  تاذ  نیب  نیابت  قولخم ، قلاخ و  تاذ  نیابت 
.دوش یمن  هدیجنس  اهنآ  اب  زگره  دنوادخ ، رادقم  زا  یلاعتم  تاذ  تسا و  يرادقم  تاذ  ياه  یگژیو  دییقت ،

.تسا لوقعم  ریغ  ضقانتم و  هسفن  یف  لک ، ءزج و  نودب  مه  دشاب و  یهانتمان  مه  يزیچ  هکنیا  هب  داقتعا  هتبلا 

: دسرپ یم  هک  یصخش  خساپ  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

هب لاعتم  دنوادخ  ایآ 
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: دنیامرف یم  دراد ؟ دوجو  اج  همه  رد  دوخ  تاذ 

اِمب ٌطیُحم  ِهِْقلَخ  ْنِم  ٌِنئاب  َوُه  ْنِکلَو  َِکلذ ، ْریَغَو  راَدـْقَأ  یف  َلوُقَت  ْنَأ  َکَمَِزل  ِِهتاَذـِب  ناَکَم  ِیف  َْتُلق  اَذِإَف  ٌرادـْقَأ ، َنِکامَألا  ّنِإ  َکَْحیَو  »
(4 «.) ًاناْطلُسَو ًهَطاحِإَو  ًهَرُْدقَو  ًاْملِع  َقَلَخ 

.دنیاه هزادنا  رادقا و  اهناکم ، انامه  ییوگ ! یم  هچ  »

اب نیابم  وا  هک  یلاح  رد  تسا ، نآ  دننام  اه و  هزادـنا  رادـقا و  رد  ییوگب  دـیاب  تسا ، ناکم  رد  دوخ  تاذ  هب  دـنوادخ  ییوگب  یتقو 
«. تسوا تنطلس  تردق و  هطاحا ي  ملع و  هطیح ي  رد  تسا  هدیرفآ  هچنآ  تسا ، قولخم 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  و 

(5 «.) ْفیَک َالَو  ْنیَأ  ِالب  یِّبَر  ّنِإَو  َْفیَْکلا ، َفَّیَکَو  َْنیَألا  َنَّیَأ  ُهِّنِإَف  »

یقرواپ

.322  / 3 راونالا : راحب   1

.دیحوت باتک  زا  ، 330  / 3 راونالاراحب :  2

.302  / 3 راونالاراحب :  3

.دیحوت زا  ، 323  / 3 راونالاراحب :  4

.349  / 10 راونالاراحب :  5

هحفص 16

«. یگنوگچ تیفیک و  نودب  ناکم و  نودب  دوب  نم  راگدرورپ  .تسا  هدومرف  قلخ  ار  تیفیک  ناکم و  وا  انامه  »

نایدوجو تدحو  تاملک  زا  رگید  يدهاوش 

زا ینوراـه  صف  رد  تسا ، دوجو  تدـحو  هب  نیلئاـق  هیفوص و  نارـس  زا  و  ( 1) توبن تیب  لـها  ناـفلاخم  نیرتگرزب  زا  هک  یبرع  نبا 
: دیوگ مکحلا  صوصف  باتک 

ناویح وأ  رجش  وَأ  رجحب  ِّصاخلا  هِمْسا  عَم  ًاهلِإ  مهّلُک  ُهوّمَـس  َکلِذلو  .ِِهیف  ُدَبُْعی  ِّقَْحِلل  ًیلْجَم  دُوبْعَم  ّلُک  يأَر  ْنَم  ُلَّمَکُْملا  ُفِراَْعلاَو  »
(2 «.) کلم وأ  بکوک  وأ  ناسنإ  وأ 

.دوش یم  تدابع  صاخ ، تروص  نآ  رد  قح  هک  دنیبب  قح  هولج ي  یتروص  ره  رد  ار  يدوبعم  ره  هک  تسا  یسک  لماک  فراع  »
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هاگ تسا و  ناویح  هاگ  تخرد ، هاگ  تسا و  گنس  هاگ  دوبعم ، نآ  هک  نیا  اب  دنا  هدیمان  هلا »  » ار اهنآ  همه ي  هک  تسور  نیا  زا 
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«. هتشرف هاگ  تسا و  هراتس  هاگ  و  ناسنا ،

: دیوگ یم  و 

(3 «.) ءیَش ِّلک  نیَع  هارَی  َلب  ءیَش  ِّلک  یف  َّقحلا  يَرَی  نَم  َفراعلا  َّنِإف  »

«. دنیب یم  زیچ  ره  نیع  ار  وا  فراع  هکلب  دنیبب ; زیچ  همه  رد  ار  قح  هک  تسا  یسک  فراع  »

: دیوگ یم  و 

(4 «.) دوبعم ُمظعأ  وهو  هاوَه ) هَهلإ  َذَخَّتا  نَم  َتیأرفَأ  : ) لاق امک  » . . . 

دوخ دوبعم  ار  دوخ  ياوه  هک  ار  سک  نآ  يدـید  ایآ  تسا : هدومرف  مه  دـنوادخ  هکروطنامه  تسا  دوبعم  نیرتالاب  یناـسفن  ياوه  »
«. تسا هتفرگ 

: دیوگ یم  هک  تسا  یجیهال  فوصت ، نافرع و  نارس  زا  رگید  یکی 

رهظم و تادوجوم ، تارذ  عیمج  دـنلد  یفاـص  هیفوص ي  هک  دوهـش  فشک و  لـها  دزن  و  تسا : هدوـمرف  یقارع . . .  خیـش  هچناـنچ  »
ره و  دـشاب . . .  رهاظ  قح  تب  تروص  رد  نوچ  تسا . . .  هدومن  روهظ  یّلجت و  هک  تسوا  همه  تروص  هب  دـنتقیقح و  نآ  يالجم 

 . . . تسا هدمآ  ادیپ  وا  تروص  رد  هک  تسا  یقیقح  بوبحم  هچ  تفگ ; ناوت  یم  تب  رابتعا  نیا  هب  زین  ار  يرهظم 

تسرپ تب  متسه  هک  ینیب  رگا  ناد  متسرپ  قح  تسام  دوهشم  نوچ  تاّرذ  همه  زا  دهاش  نسح 

تسیک رهظم  تسیچ و  تب  هقیقحلا  یف  هک  يدش  هاگآ  یتسنادب و  دیامن  یم  تب  راکنا  تسا و  دیحوت  هب  لئاق  هک  ناملسم  رگا  . . . 
 . . . تسا یتسرپ  تب  رد  قح  نید  هتبلا  هک  یتسنادب  تسا ، سک  هچ  تب  تروص  هب  رهاظ  و 

؟ تساوخ یمن  قح  را  تسرپ  تب  یتشگ  هک  تسارآ ؟ هک  ار  تب  خر  یبوخ  نادب 

هک یتقو  سپ  .دش  یمن  تسرپ  تب  سکچیه  تساوخ  یمن  يادخ  رگا  و  . . . 
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. . . !؟ دشاب رایتخا  هچ  ار  یسک  سپ  دشاب ، هّللا  هداراب  یتسرپ  تب  دشاب و  قح  تب ، نیزم  روصم و  قلاخ و 

تسا هارکا  هچ  نآ  زا  ار  یسک  سپ  تسا  هّللا  هدارا  یتسرپ  تب 

هدش رهاظ  تب  تروص  هب  هک  تسا  قح  مه  و  دنشاب . . .  تسرپ  تب  هک  تسا  هتفگ  قح  مه  تسا و  هدیرفآ  هدرک و  قح  مه  ار  تب 
يرتسبـش قح ، ریغ  هقیقحلا  یف  نوچ  تسا . . .  هدوب  وکن  بوخ و  تسا  هتـشگ  رهاظ  یلجتم و  تب ، تروص  هب  وا  نوچ  و  تسا . . . 

: دیوگ یم  دشاب  یم  ( مالسلا مهیلع  ) توبن نادناخ  نیفلاخم  هیفوص و  ناگرزب  زا  هک  زین 

یقرواپ

مالسا رظن  زا  نافرع  هفسلف و  یلماع ;» رح  خیش   » هّیرشع انثالا  ياه  باتک  هب  فوصت  يایلوا  تافارحنا  لاح و  حرش  زا  عالطا  يارب   1
 . دینک عوجر  یهاشنامرک » یلع  دّمحم  اقآ   » هیتاریخ و  یمق » رهاط  دّمحم   » رایخالا هفحت  هداز ;» ردص  »

لاس 1366. لوا ، پاچ  ارهزلا ، تاراشتنا  ، 195 مکحلا : صوصف  یبرع ، نبا   2

.192 نامه :   3

.194 نامه :   4

هحفص 17

(1 «.) تسا قح  تسه  هچ  ره  تسین و  دوجوم 

(2) تسا یتسرپ  تب  رد  نید  هک  یتسنادب  تسیچ  تب  هک  یتسنادب  رگ  ناملسم 

رد درامـش ; یم  دیحوت  نیع  ار  یتسرپ  تب  هنوگره  دناد و  یم  ادخ  ار  یتب  ره  قح و  ار  يدوبعم  ره  تحارـص ، نیا  هب  نافرع  يرآ ،
: دیامرف یم  رارکت  رارصا و  اب  لاعتم  دنوادخ  هک  یلاح 

َنوُِدباع ُْمْتنأ  الَو  ُْمتْدَبَع  ام  ٌِدباع  اَنأ  الَو  ُُدبْعأ  ام  َنوُِدباع  ُْمْتنأ  الَو  َنوُُدبْعَت  ام  ُدـُبْعأ  َنُوِرفاَْکلا ال  اَهُّیأ  ای  ُْلق  ِمیحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  )
( ِنید َِیلَو  ْمُُکنید  ْمَُکل  ُُدبْعأ  ام 

یمن دینک  یم  تدابع  امش  ار  هچنآ  نم  نارفاک ، يا  وگب  »
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نآ هدـننک ي  تدابع  امـش  هن  و  متـسرپ ، یم  دـیتسرپ  یم  امـش  ار  هچنآ  نم  هن  .دـیتسین  نم  دوبعم  هدـننک ي  تدابع  امـش  و  متـسرپ ،
«. رگید نییآ  نید و  ارم  ینییآ و  تسا و  ینید  ار  امش  .منک  یم  تدابع  ار  وا  نم  هک  دیتسه 

: دیامرف یم  زین  و 

(3 () ِهّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُعْدَت  َنیذَّلا  َُدبْعأ  ْنأ  ُتیُهن  ّینإ  ُْلق  )

«. منک تدابع  دیناوخ  یم  ادخ  زا  ریغ  امش  هک  ار  یناسک  هک  ما  هدش  یهن  نم  وگب : »

: زین و 

(4 () َنودِراو اَهل  ُْمْتنأ  َمَّنَهَج  ُبَصَح  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  َنُوُْدبعَت  امَو  ْمُکَّنإ  )

«. داتفا دیهاوخرد  نآ  هب  امش  .دیخزود  مزیه  دیتسرپ ، یم  دنوادخ  زا  ریغ  هچنآ  مامت  امش و  »

(5 () هّللا ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  َنیّذلا  ُُدبْعأ  الَف  ینیِد  نِم  ٍّکَش  یف  ُْمْتنُک  ْنإ  )

«. متسرپ یمن  دینک  یم  تدابع  دنوادخ  زا  ریغ  امش  هک  ار  یناسک  نم  دینادب  دیراد ، دیدرت  نم  نید  رد  امش  رگا  »

(6 () ًاعْفَن الَو  ًاّرَض  ْمَُکل  ُِکلْمَی  اَم ال  ِهّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَتأ  ُْلق  )

»؟ دنتسین امش  نایز  دوس و  کلام  هک  دینک  یم  تدابع  ار  ییاهزیچ  ادخ  زا  ریغ  ایآ  وگب : »

(7 ()؟ َنُولِقْعَت َالَفأ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اَِملَو  ْمَُکل  ٍّفُأ  )

»؟ دینک یمن  هشیدنا  ایآ  دیتسرپ ! یم  ادخ  زا  ریغ  هچنآ  رب  امش و  رب  فا  »

(8 () ًاْکفإ َنوُُقلْخَتَو  ًاناَثْوأ  ِهَّللا  ِنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اَمَّنإ  )

«. دینیرفآ یم  ناتهب  دیتسرپ و  یمن  ار  ییاهتب  زج  ادخ  زا  ریغ  »

(9 () ْنُوتِْحنَت اَم  َنوُُدبْعَتأ  َلاَق  )

»!؟ دینک یم  تدابع  دیشارت  یم  ار  هچنآ  ایآ  تفگ : »

(10 () ًادِحاَو ًاَهلِإ  اوُدبْعَِیل  َّالِإ  اوُِرمُأ  اَمَو  ). . . 

«. دننک تدابع  ار  هناگی  يادخ  هکنیا  رگم  دندشن  رما  »
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یقرواپ

.647 639 زار : نشلگ  حرش  یجیهال ، دمحم   1

.641 نامه :   2

.56 ماعنا :  3

.98 ءایبنا :  4

.104 سنوی :  5

.76 هدئام :  6

.67 ءایبنا :  7

: توبکنع  8
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.17

.95 تافاص :  9

.31 هبوت :  10

هحفص 18

(1 () ْمُُکئابآَو ُْمْتنَأ  اهوُُمْتیَّمَس  ًءامْسَأ  َّالِإ  ِِهنوُد  ْنِم  َنوُُدبْعَت  اَم  )

«. دیا هداهن  ناتناردپ  امش و  هک  دینک  یمن  تدابع  ار  ییاهمان  زج  ادخ  زا  ریغ  »

(2 () اَّدِض ْمِْهیَلَع  َنُونوُکَیَو  ْمِِهتَداَبِِعب  َنوُرُفْکَیَس  َّالَک  )

«. دندرگ یم  اهنآ  نمشد  دش و  دنهاوخ  رفاک  اهنآ  تدابع  هب  يدوز  هب  زگره ! »

: دنیامرف یم  دیحوت  هروس ي  ریسفت  رد  ( مالسلا هیلع  ) نیسح ماما 

دننام يزیچ  وا  زا  ینعی  ِْدلَی  َْمل  ٌدَحَأ .» ًاَوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی  َْملَو  ِْدلَی  َْمل   » تسا هدومرف  دمص  ریسفت  رد  دوخ  ناحبس  دنوادخ  » . . . 
، باوخ هدماین و  نوریب  وا  زا  سفن  دننام  مه  یفیطل  زیچ  هکلب  هدشن و  جراخ  دیآ  یم  دـیدپ  تاقولخم  زا  هک  ییایـشا  ریاس  دـنزرف و 

نوریب هتفای ، دـلوت  وا  زا  یفیطل  ریغ  ای  فیطل  زیچ  هک  تسا  نآ  زا  رتارف  .درادـن  هیرگ و . . .  هدـنخ و  يداـش ، هودـنا ، هشیدـنا ، رکف ،
هب ایـشا  همه ي  راگدیرفآ  هدنروآدیدپ و  قلاخ و  وا  هکلب  ریخ ، تسا . . .  هدـماین  دـیدپ  يزیچ  زا  زین  وا  دوخ  ینعی  ْدـَلُوی  َْملَو  .دـیآ 

دهاوخ یقاب  وا  ملع  هب  هدیرفآ ، اقب  يارب  هچنآ  دـش و  دـهاوخ  یـشالتم  وا  تیـشم  هب  هدـیرفآ ، انف  يارب  هچنآ  .تسا  شیوخ  تردـق 
راکـشآ و ناهن و  ِملاع  .تسا  هدماین  دـیدپ  يزیچ  زا  زین  دوخ  هدـماین و  دـیدپ  وا  زا  يزیچ  هک  يدمـص  دـنوادخ  تسوا  سپ  .دـنام 

(3 «.) دشابن دننام  ار  وا  يدحا  تسا و  راوگرزب  یلاعتم  دنوادخ 

یم دـنرادنپ  یم  نوگانوگ  ياهتروص  هب  رهاظ  یلجتم و  ار  دـنوادخ  تاذ  هک  یناسک  داقتعا  هراـبرد ي  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما 
: دنیامرف

َبَّذَکَف اوُّداَحَو ، اوُغاَز  َهَّجُْحلا  اُوِلئُس  اَّمَلَف  ِمَمُألا ، ُّلُک  ْمُهَنََعلَو  ِقَرِْفلا  ُّلک  ْمُهََتلاقَم  َحَبْقَتْساَف  » . . . 
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، َمَدآ یف  َْتناک  یتَّلا  َیِه  َهَِّیلَزَْألا  َحاوْرَألا  َّنَأَو  ِبلاَق  یلِإ  بلِاَق  ْنِم  ُلِقَْتنَی  ْمُهَهلِإ  َّنَأ  َِکلذ  َعَم  اوُمَعَزَو  ُناقْرُْفلا  ُمُهَنََعلَو  ُهارْوَّتلا  ُمُهََتلاقَم 
ُِقلاَخ امُهَدَـحَأ  َّنَأ  یلَع  ُّلَدَتُْـسی  اِمبَف  ِقُولْخَْملا  ِهَروُص  یف  ُِقلاْخلا  َناک  اذِإَف  َرَخآ ، َدـَْعب  دـحاو  یف  اذـه  اَـنِمْوَی  یلِإ  يرْجَت  ارَج  َُّملَه  َُّمث 

(4 «.) ِهَقیِقَْحلا ِْریَغ  یلَع  َءایْشَألا  َّنِإ  َنُولوُقَی  ًهّیِرْهَد ، ًارْوَطَو  َءایْشَأ  یف  يراَصَن  ْمُُهلاَخَت  ًارْوَطَف  ِِهبِحاَص . . . 

دانع هب  هناهارمگ  دـش  هتـساوخ  لیلد  ناشیا  زا  نوچ  .دـنا  هدرک  ناشتنعل  اهتما ، یمامت  تسناد و  حـیبق  ار  ناشیا  راـتفگ  یهورگ  ره  »
رگید تروص  هب  یتروص  زا  ناشیادخ  هک  دنا  هتشادنپ  لاح ، نیا  اب  درمش و  ناشنوعلم  ناقرف ، دومن و  ناشبیذکت  تاروت ، .دنتساخرب 

.دراد همادا  زورما  هب  ات  رما  نیا  هتشاد و  دوجو  مدآ  رد  یلزا  حاورا  و  دیآ ، یم  رد 

!؟ تسا يرگید  قلاخ  ود ، نآ  زا  یکی  هک  تفگ  ناوت  یم  لیلد  هچ  هب  سپ  دشاب ،  یم  قولخم  تروص  رد  هدننیرفآ  قلاخ و  رگا 

دـنموهوم و ءایـشا  دـنیوگ : یم  ناشیا  .یبای  یم  نایرهد  نوچ  ار  ناـنآ  رگید  یهاـگ  يراـصن و  نوچ  ار  ناـشیا  دـیاقع ، یـضعب  رد 
«. دنرادن تقیقح 

: دنیامرف یم  و 

(5 (»!؟ َنِیقُولْخَْملا یَلَع  يِرْجَی  اَم  ِْهیَلَع  يِرْجَی  ُهَّنَأَو  لاَح ، َیلِإ  لاَح  ْنِم  ِرُّیَغتَّلِاب  َکَّبَر  َفِصَت    ْ نَأ ُئِرَتْجَت  َْفیَک  َکَلیَو  »

و ینک !؟ فصو  رگید  تلاح  هب  یتلاح  زا  ینوگرگد  يریذپ و  رییغت  هب  ار  دوخ  راگدرورپ  هک  ینک  یم  تأرج  هنوگچ  وت ! رب  ياو  »
!« ینک راب  وا  رب  دوش  یم  راب  تاقولخم  رب  هچنآ 

یقرواپ

.40 فسوی :  1

.82 میرم :  2

.224 223  / 3 راونالاراحب :  3

.177 176  / 10 راونالاراحب :  4

.89  / 2 جاجتحا :  5

هحفص 19

: دنیامرف یم  و 

َّلَجَو َّزَع  َهَّللا  َّنَأ  َمَعَز  ْنَم  »
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(1 «.) َكَرْشأ ْدَقَف  ءیَش  یَلَع  ْوَأ  ءیَش  ْنِم  ْوَأ  ءیَش  ِیف 

«. تسا هدش  رفاک  قیقحت  هب  دشاب ، یم  يزیچ  رب  ای  تسا  يزیچ  زا  ای  تسا  يزیچ  رد  ّلجوّزع  دنوادخ  دنک  نامگ  سک  ره  »

نایدوجو تدحو  نانخس  هلابند ي 

: دیوگ فرص  تدحو  يانعم  هرابرد ي  راونالا » تاذ   » دوخ هدیصق ي  همدقم ي  رد  هک  تسا  هدش  لقن  يرصب  رماع  زا 

َْسَیلَو ٌّلَحَم  ِیناَّثلاَو  ٌّلاَح  اَمُهُدَـحَأ  ِْنیَْئیَـش  َدوُجُو  یِـضَتْقَی  َلُولُْحلا  َّنَأل  َکـِلَذَو  َنیِمِّهَوَتُْملا ، ُضَْعب  ُهَّنَظ  اَـمَک  لُولُِحب  َْسَیل  َکـِلَذ  َّنِإ  »
ِّلُِکلَو ِّلُْکِلل  ِّلُْکلِاب  ٌرِهاَظ  َوُهَو  ُهاَوِس  یَْقبَی  ِهوُجُْولا َال  ِّلُک  ْنِم  َقَلْطُْملا  َدِـحاَْولا  َّنِإ  َمُهَدـْنِع  َْلب  .َنیِدِّحَوَتُْملا  ِلوُُحف  َدـْنِع  َِکلَذَـک  ُْرمَألا 

 . . . ءیش یَلَع  يِرْطَی  َماَدِْعنا  َالَو  اَْهنَع  َُهل  َجوُرُخ  َالَو  ِهَدْحَْولا  َْکِلت  ِْنیَع  ْنِم  ٌبیِصَن  ِِهتَدْحَو  ِهَقیِقَح  ِیف  ِهَلِخاَّدلا  ِِهتَْرثَک  ِداَْرفَأ  ْنِم  دْرَف 

ًانَِّیب ِّلُْکِلل  ِّلُْکلِاب  اًرِهاَظ  اََدب 

هَّرَذ ِّلُک  ِیف  ِناَْنیَْعلا  ُهَدَهاَشَف 

ِهِسْفَِنب ُرِیثَْکلا  ُدْرَْفلا  ُدَحاَْولاَوُه 

هَّقِِدب َتْرَظَن  ْنِإ  ُهاَوِس  َْسَیلَو 

يَأَر ْنَمَف  َكاَوِس  ْنَم َال  اَی  ُّلُْکلا  ََکل 

(2 «) هَِّیلَوْحَأ ْنِم  َكاَذ  اَیؤُرَف  َكاَوِس 

يرگید رد  یکی  هک  دشاب  دوجوم  زیچ  ود  هک  دراد  اضتقا  لولح  هک  ارچ  تسین ;  لولح  دنا  هتشادنپ  یضعب  هکنانچ  فرص  تدحو  »
وا تسین و  تاـهج  یماـمت  زا  قلطم  دـحاو  زج  يزیچ  ناـنآ  دزن  هکلب  تسین ;  هنوگنآ  تدـحو  گرزب ، نیدـحوم  دزن  .دـنک  لولح 

تقیقح رد  هک  یناوارف  دارفا  زا  مادک  ره  تسا و  هدـش  رهاظ  اهنآ  دوخ  هب  زیچ  همه  يارب  وا  .تسا  هتـشاذگن  ریغ  دوجو  يارب  ییاج 
 . . . ددرگ یمن  ضراع  زیچ  چیه  رب  مدع  و  دنتسین ، جراخ  نآ  زا  زگره  دنا و  هدرب  شتدحو  زا  يا  هرهب  دنلخاد  وا  تدحو 

ره دوجو  رد  ناگدید  سپ  تسا ; هدش  راکشآ  اهنآ  دوخ  هب  زیچ  همه  يارب  ینشور  هب 
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دوجو وا  زج  يزیچ  ینک  رظن  تقد  اب  رگا  و  تسا ، ریثک  دوخ  سفن  هب  هک  تسا  يدحاو  نامه  وا  .دننک  یم  هدـهاشم  ار  وا  يا ، هرذ 
«. دشاب یم  نیبود  لوحا و  دنیب  دوجوم  وت  زج  يزیچ  سکره  و  دشابن ، وت  زج  هکنآ  يا  تسار  وت  زیچ  همه  .درادن 

: دیوگ يولوم 

ام یتسه  یقلطم  دوجو  وت  امن  اه  یتسه  میئاهمدع و  ام 

: دیوگ يرصیق 

ًهَیّلِقَع ْوَأ  َّنِْجلاَـک  ًهَِّیلاَـیِخ  ْوَأ  ِماَنْـصَْالاَک  ًهَّیِـسِح  َْتناَـک  ٌءاَوَس  َْتناَـک  هَروُص  ِّيَأ  ِیف  ُّقَْحلاَوُه  َدُوبْعَْملا  َّنَأ  ُمَْلعَی  ِهِرِهاَـظَمَو  ِهلَّلاـِب  ُِملاَْـعلاَف  »
«. ِهَِکئَالَْملاَک

هب هچ  دشاب ; یم  قح  نامه  دشاب ، هک  یتروص  ره  رد  يدوبعم  ره  دناد  یم  یبوخ  هب  دشاب  هاگآ  وا  ياهرهظم  ادـخ و  هب  هک  یـسک  »
تروص هب  هچ  نج و  دـننام  دـندرجت  سح و  نیب  خزرب  هک  یتادوجوم  تروص  هب  هچ  اهتب و  دـننام  دـشاب  سوسحم  يایـشا  تروص 

«. هکئالم دننام  درجم  تادوجوم 

: دیوگ یم  نافرع 

تـسا دوجو  رد  هنأش  یلاعت  قح  تاذ  لالقتـسا  ینعم  هب  تدـحو  تسین . . .  قولخم  اب  قلاخ  تاذ  لولح  داحتا و  ینعم  هب  تدـحو  »
نوچمه تسا  یعبت  یّلظ و  يدوجو  شدوجو ، هتـشادن و  ار  لالقتـسا  ناوت  يرگد  دوجوم  چـیه  تزع ، لالقتـسا و  نیا  دوجو  اب  هک 

تسین ادج  رهظم  زا  رهاظ  اما  .يو  سدقا  تاذ  تایلجت  دنـشاب و  یم  وا  تاروهظ  همه  ددرگ . . .  یم  نآ  لابند  هب  هک  صخاش  هیاس 
، تروص نیا  رد  .ادج  تسا  يدوجو  نیا  ادج و  تسا  يدوجو  نآ  .تسین  یلجت  روهظ و  رگید  هن  رگو  . . . 

یقرواپ

.337  / 3 راونالاراحب :  1

.152 151  / 13 هعاربلا :  جاهنم  ییوخ ،  2

هحفص 20

دوش و یم  هتشادرب  هطبار  طبر و  قولخم و  ناونع 
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(1 «.) تسا ِْدلَی  َْمل  وا  هک  یلاح  رد  دندرگ  یم  ادخ  دیلاوم  تانیاک ، مامت 

ار زیچ  همه  هک  دـیآ  یم  مزال  یتروص  رد  ندوب  دـنوادخ  دولوم  دـنزرف و  دـشاب و  یم  سکعرب  الماک  رما  هک  تسادـیپ  ینـشور  هب 
هن مینادـب ; وا  تاذ  تاـیلجت  دوـجو و  تاحــشر  و  وا ، زا  هدـمآ  دـیدپ  ادـخ و  تاذ  رد  هـتفهن  هتباـث ي  ناـیعا  ناـفرع ، لـها  دـننامه 

لها هک  تسا  نامه  دلوت  تقیقح  يرآ  .دنا  هدمآ  دـیدپ  قلطم  رداق  دـنوادخ  داجیا  هب  یقیقح  یتسین  مدـع و  زا  سپ  هک  یتاقولخم 
: دنیوگ یم  دنرادنپ و  یم  نافرع  هفسلف و 

(2 «.) تسا هدرک  شبات  اجنآ  زا  تارذ  مامت  دنا . . .  هدوب  جردنم  تاذ  ماقم  رد  ءایشا  مامت  » . . . 

دولوم ایشا ، تسا و  يرادقم  رادءزج و  یتاذ  دوخ  دشاب ، تارذ  همه  شبات  زکرم  ایـشا و  همه ي  جاردنا  عبنم  هک  یتاذ  تسا  نشور 
.وا مادعا  داجیا و  هدارا و  ِرّخسم  ِقولخم  هن  دوب  دنهاوخ  وا  دنزرف  و 

: تسا هدمآ  درجم  حور  باتک  رد  مه  زاب 

، دوجو تدحو  رکنم  نیا  رب  انب  .زیزعلا  هنأش  یلاعت  يراب  ترضح  ّتیقالخ  ّتیبوبر و  رد  لالقتـسا  راکنا  ینعی  دوجو  تدحو  راکنا  »
(3 «.) تسا دیحوت  رکنم 

یلاعتم ياتکی  دنوادخ  یـسک  هک  تسا  قلاخ  بر و  تدحو  دنوادخ و  تفرعم  لامک  دیحوت و  نیع  نیا  ًاقافتا  مییوگ  یم  خساپ  رد 
هدننیرفآ ار ، دییقت  قالطا و  رودص ، روهظ ، یلجت ، كاردا ، لوصو ، مهوت ، روصت ، ره  زا  رتارف  ازجا و  رادـقم و  ناکم ، نامز ، ره  زا 

.دنادب تاقولخم  همه  هدنروآ ي  دوجو  هب  هدنهد و  يزور  و 

زورب روهظ و  ار ، لیدبت  رییغت و  لباق  نوگانوگ و  گنراگنر و  يزجتم و  يایشا  نیمه  سفن  یسک  رگا  ًالباقتم  و 
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: دیوگب هفسلف  لها  دننام  دنادب و  ادخ  دوجو  تقیقح  هولج  و 

(4) .ِتانکْمُْملا ِنایْعَأ  یف  ِّقَْحلا  ُدوُجُو  َوُهَف  ُهُکِرُْدن  ام  ُّلُک  »

«. تسا تاقولخم  هرکیپ ي  رد  قح  دوجو  نامه  مینک  یم  كاردا  هک  يزیچ  ره 

.دنزب دنوادخ  یلاعتم  تاذ  دیحوت  زا  مد  هدیناهر و  ناکم  نامز و  ریداقم و  ازجا و  دیق  زا  ار  لاعتم  دنوادخ  تاذ  دناوت  یمن  زگره 

قالطا و  » و اهنآ » ندوب  ماهوا  تارابتعا و  دودح و  ندوب  یمدع   » و تدـحو » نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدـحو   » تاریبعت زا 
ناشیا ياعدا  هب  هک  یقالطا  دوجو  تسبرب ؟ ناوت  یم  یفرط  هچ  یهیدب ، فالخ  ياهاعدا  تاضقانت و  نیا  لاثما  و  دوجو » یطرـشبال 
سفن يارب  تدحو  رابتعا  و  تشاد !؟ دناوت  یم  دوجو  هنوگچ  دّیقم ، تادوجوم  نیمه  دوجو  نیع  هب  زج  تسا  دنوادخ  دوجو  نامه 

!؟ دراد نیرفآ  ناهج  دنوادخ  دیحوت  یسانشادخ و  هب  یطبر  هچ  ناصقن ، هدایز و  لباق  ریداقم  ازجا و  ياراد  تادوجوم  نیمه 

هب يا  هنوگ  هب  فلتخم  تاـهج  زا  ناوت  یم  اـما  تسا ; صخـشم  مجح  يدوجو و  نیعم  يازجا  تهج و  شـش  ياراد  بعکم ، کـی 
عبرم شـش  ای  درک و  رابتعا  مجح  دحاو  کی  ارنآ  ناوت  یم  زین  .دیامنن  رتشیب  عبرم  هس  ای  عبرم و  ود  ای  عبرم و  کی  هک  تسیرگن  نآ 

نآ هک  هاگنآ  ًالثم  دـنک و  یم  نوگرگد  ار  وا  ینیع  تقیقح  ام ، فلتخم  تارابتعا  نیا  ایآ  اما  طخ ; . . .  دـنچ  ای  هیواز و  دـنچ  ای  و 
رگید و  دـهن ، یم  ياپ  تدـحو  ملاع  هب  هدـش و  اهر  ترثک  زا  زین  نآ  یجراخ  ینیع و  يازجا  مینک  یم  رابتعا  مجح  دـحاو  کـی  ار 

عبرم و دنچ  ای  طخ  دنچ 
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!؟ تسین ددعتم  يازجا  هیواز و  دنچ 

تسا و يرابتعا  يرما  قالطا ، دراذگ !؟ یم  وا  تاذ  تقیقح  ینیع و  دوجو  رد  يریثأت  هچ  دـنوادخ ، هرابرد ي  ام  فلتخم  تارابتعا 
ار وا  هک  یتاذ  زا  دـناوت  یم  هنوگچ  لایخ ، رابتعا و  درجم  هب  نافرع  هفـسلف و  کنیا  تسین ، يزیچ  لایخ  مهو و  زج  مه  یهانت  مدـع 

!؟ دنک یقیقح  يزجت  یفن  دناد  یم  ایشا  همه ي  نیع 

یقرواپ

ص 352 353. لاس 1414 ، لوا ، تمکح ، تاراشتنا  درجم ، حور  ینارهت ، ینیسح  نیسح  دمحم  دیس   1

.یناهفصا یکدوخن  یلعنسح  خیش  زا  لقن  هب   163 اهناشن ، یب  زا  ناشن  یناهفصا ، يدادقم  یلع   2

.358 درجم : حور  ینارهت ، ینیسح  نیسح  دمحم  دیس   3

.292  / 2 رافسا : اردص ، الم   4

هحفص 21

رد نایدوجو  تدحو  یلـصا  لکـشم  اما  تهادـب ; تیاهن  رد  تسا  يرما  ود ، نآ  تدـحو  مدـع  قولخم و  قلاخ و  یتاذ  نیابت  يرآ 
ادخ دوجو  محازم  دوخ  يدوجو  يازجا  اب  دنشاب ، هتشاد  دوخ  قلاخ  زا  يادج  يدوجو  تاقولخم ، رگا  دننک  یم  لایخ  هک  تسا  نیا 

یتسه هتـسناد و  تالایخ  ماهوا و  ار  زیچ  همه  یحو ، ناهرب و  لقع و  ترورـض  فـالخرب  اذـل  .دـنوش  یم  وا  تیدودـحم  بجوم  و 
تاسوسحم رکنم  هکلب  دنا ، هدرکن  لح  ار  یلکـشم  اهنت  هن  شور  نیا  اب  هتبلا  .دنا  هتـسناد  ادـخ  دوجو  تقیقح  ياهدومن  ار  زیچ  همه 

ياراد قولخم  اب  ازجا  نتـشاد  زا  رتارف  قلاخ  تیخنـس  مدع  و  یتاذ ، نیابت  هب  رگا  ناشیا  .دنا  هتـشگ  راکـشآ  تاضقانت  راچد  هدـش و 
ثعاب رگیدـکی و  محازم  دوجو ، رد  هک  دنتـسه  يزجتم  يرادـقم و  زیچ  ود  اـهنت  هک  دـنتفای  یم  ینـشور  هب  دنتـشاد  یم  هجوت  ازجا 

.دنوش یم  مه  تیدودحم 

تاقولخم هک  تسا  یهیدب 
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هب کیدزن  هن  ار  لاعتم  قلاخ  و  نآ ، زا  جراخ  هن  تسناد و  ناوت  یم  ازجا  رادـقم و  زا  یلاـعتم  تاذ  لـخاد  هن  ار  راد  ءزج  يرادـقم و 
تسا و يرادقم  يایـشا  تیـصاخ  ناکم  نامز و  دُعب ، برق ، جورخ ، لوخد ، هکلب  هن ; . . .  اهنآ و  زا  رود  هن  درمـش و  ناوت  یم  اهنآ 

!؟ قولخم هن  دشاب و  قلاخ  تسناوت  یم  یکالم  هچ  هب  رگید  دشاب  فاصوا  نیا  هب  فاصتا  لباق  دنوادخ ، تاذ  هک  دوب  نکمم  رگا 

: دنیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما 

(1 «.) ءیَش لُک  ْنَع  ًاِیلاعَتُم  ءیَش  ِّلُِکل  ًاِنئاَبُم  َنوُکَی  نأ  ّالإ  ءیَش  ّلُک  ُِقلاَخ  َوُه  يّذلِاب  ُقیلی  «ال 

«. دشاب اهنآ  همه ي  اب  فلاخم  زیچ و  ره  دوجو  زا  رتارف  هکنیا  رگم  دزس  یمن  ار  زیچ  همه  قلاخ  »

: دنیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما ترضح 

(2 «.) ُهَمَّهَوَتَت ْنَأ ال  ُدیِحْوَّتلَا  »

«. ینادن ادخ  دشاب  مهوت  روصت و  لباق  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  دیحوت  »

: دنیوگ یم  دنناد و  یم  زیچ  همه  دلوت  أشنم  ار  دنوادخ  تاذ  نافرع ، هفسلف و  لها  هک  یلاح  رد 

یمن نآ  یطعم  ئـش ، دـقاف  هک  اریز  درک ; اـطع  هک  تفگ  یناوت  هنوگچ  سپ  دوب ، اراد  قلخ  زا  لـبق  قح  ترـضح  هک  ییوـگن  رگا  »
(3 «.) دوب اراد  تاذ  ماقم  رد  هک  تفگ  دیاب  راچان  سپ  .دوش 

: دنیوگ یم  و 

نیا متفگن  نم  درادن . . .  ار  نآ  كاردا  تردق  یـسک  .یقار  یلاع و  تسا  یبلطم  دوجو ، تدحو  .تسا  دـیحوت  زا  هشیمه  ام  رکذ  »
كراـبت و تسوا  ملاوع . . .  عیمج  رد  دوجولا  هقیقح  هلاـصالاب و  دوـجو  تسین . . .  يزیچ  ادـخ  زا  ریغ  متفگ  نم  .تسادـخ  گـس 

(4 «.) دنتسه امن  تسه  دنرادن و  یتسه  تادوجوم ، هیقب ي  یلاعت و 

ره یفن  ساسا  رب  نافرع  لها 
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هیزنت و نیع  رد  هیبشت   » ضقانتم ریبعت  اب  یلکـش ، تروص و  ره  رد  وا  یلجت  روهظ و  هب  داقتعا  هیاپ ي  رب  ادـخ و  زا  زج  هب  یتیدوجوم 
شریذپ لباق  یلیوأت  چیه  هب  تاقولخم  هب  دنوادخ  هیبشت  هکنیا  اب  دـنا ; هدـش  راتفرگ  دـنوادخ  هیبشت  هب  احیرـص  هیبشت » نیع  رد  هیزنت 

.دراد راکشآ  نشور و  تفلاخم  عرش ، لقع و  ملسم  لوصا  اب  تسین و 

یقرواپ

.148  / 3 راونالاراحب :  1

.هغالبلا جهن  زا  ، 52  / 5 راونالاراحب :  2

(. یکدوخن یلعنسح  خیش  زا  لقن  هب  ، ) 162 اهناشن : یب  زا  ناشن  یناهفصا ، يدادقم  یلع   3

.515 درجم : حور  ینارهت ، ینیسح  نیسح  دمحم  دیس   4

هحفص 22

: دیوگ یم  مکحلا  صوصف  باتک  زا  یحون  صف  رد  یبرع  نبا 

(1 «.) بَدَأ ِءوُس  ُبِحاَص  اّمإَو  ٌلِهاَج  اّمِإ  ُهِّزَنُملاف  ِدِییقَّتلاَو ، ُِدیدّْحتلا  ُْنیَع  یهلإلا  ِباَنجلا  ِیف  ِِقئاَقَحلا  ِلْهَأ  َْدنِع  َهیْزنَّتلا  ّنَأ  ْمَلِْعا . . .  »

ار وا  هک  یسک  ور ، نیا  زا  .تسا  دنوادخ  تاذ  ندیـشک  دنبرد  دییقت و  ندرک و  دودحم  نیع  دنوادخ ، هیزنت  قیقحت ، لها  داقتعا  هب  »
«. بدا یب  ای  تسا و  نادان  لهاج و  ای  دناد  هزنم  یلاعتم و 

، دـنراد داـقتعا  نادـب  اـفرع  هک  تدـحو » نیع  رد  ترثک  ترثک و  نیع  رد  تدـحو   » و هیزنت » نیع  رد  هیبشت  هیبـشت و  نیع  رد  هیزنت  »
دنوادخ دیوگب : هدش و  نآ  ندوب  رادءزج  هب  لئاق  دنوادخ ، تاذ  نتـشادن  ءزج  هب  داقتعا  نیع  رد  یـسک  هک  تسا  نیا  دننام  تسرد 
حیرـصت هب  دنک و  یمن  لح  ار  یلکـشم  چـیه  ماقم  نیا  رد  ناشیا  يرابتعا  تالیوأت  هک  تسا  ملـسم  تسا ! ءزج  نودـب  ِّيزجتم  تاذ 

.تشاد دنهاوخن  يریزگ  چیه  دنوادخ ، دوجو  هیبشت  دیدحت و  دییقت و  هب  مازتلا  زا  ناشدوخ 

ینابم رد  لمأت  اب 
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یخرب هک  تسا  یتفگـش  ياج  قولخم ، قلاخ و  ندوب  یکی  هرابرد ي  ناشیا  تاحیرـصت  هب  هجوت  اب  نافرع و  هفـسلف و  لها  یتدیقع 
یم هکنیا  ای  دـنلئاق و  رهاظم  یلاجم و  تاـقولخم و  دوجو  زا  ادـج  درجم و  یتقیقح  دـنوادخ  دوجو  يارب  ًاـعقاو  ناـشیا  دـنرادنپ  یم 

!! دنشاب هتشاد  يا  هدیقع  نینچ  دنناوت 

يو تاذ  فلتخم  يازجا  اهتروص و  وا و  يدوجو  ياه  هصح  دنوادخ و  تاذ  نیع  ار  ایـشا  دوجو ، تدحو  نافرع و  هفـسلف و  يراب ،
اه و هولج  ایرد ، جاوما  دننام  ار  زیچ  همه  و  درمـش ، یم  لطاب  كرـش و  ار ، ادخ  زا  ریغ  يرگید  زیچ  ره  دوجو  هب  داقتعا  دـناد و  یم 

: دیوگ یم  دراگنا و  یم  ادخ  دوجو  تقیقح  فلتخم  ياهتروص 

« دش ناهن  درب و  لد  دمآرب  رایع  تب  یلکش  هب  هظحل  ره  »

.دناد یم  لیطابا  تالایخ و  ماهوا و  ار  اهنآ  همه  هدرک ، راکنا  ار  يزیچ  ره  دوجو  تقیقح  و 

دوخ تاقولخم  دوجو  نیع  زا  هّزنم  یلاعتم و  یتاذ  لاعتم  دنوادخ  هک  دنهد  یم  یهاوگ  ترطف ، یحو و  تنس و  ناهرب و  نآرق و  اما 
یم رداص  جراخ و  وا  زا  يزیچ  هن  و  تسا ، روهظ  یّلجت و  لباق  هن  و  دریذـپ ، یم  تروص  هن  و  رادـقم ، هن  دراد و  ءزج  هن  دـشاب ; یم 

یتسین زا  سپ  هک  دنشاب  یم  العولج  وا  ترـضح  هدیرفآ ي  قولخم و  ایـشا ، همه ي  تسا ; هدمآ  دیدپ  يزیچ  زا  دوخ  وا  هن  و  دوش ،
.دیآ یمن  شیپ  یلاحم  چیه  دیامرف  دوبان  تسین و  ار  اهنآ  همه ي  دهاوخب  رگا  و   ، تسا هدومرف  داجیا  ار  اهنآ  قلطم ، مدع  و 

نتفر نیب  زا  ینافرع ، یفسلف و  ینابم  ساسا  رب  هک  یلاح  رد 
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دنوادـخ دوـجو  زا  رادـقم  ناـمه  هب  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  يزیچ ، ره  نتفر  نیب  زا  مادـعنا و  هکنیا  هچ  تسین ;  نـکمم  يزیچ  چـیه 
.دورب نایم  زا  دوش و  مودعم 

! یندید يادیپان 

: تسا هدمآ  لاعتم  دنوادخ  هرابرد ي  تالاقم  باتک  رد  میدرک  لقن  هکنانچ 

اما تسا ، ناهنپ  لوقع  هدید  زا  ًادبا  الزا و  بیغ  هدرپ  سپ  رد  و  تسا ، اربم  تروص  یلجت و  ناشن و  مان و  زا  تاذ  ماقم  رد  دـنچ  ره  »
دراد تسود  دنوادخ  تفگ  هک  یبرع  نبا  نخـس  قادـصم  هب  هدرک و  شقن  شیوخ  تایلزغ  هدرپ  رب  ناشن  مان و  رازه  هب  ار  وا  ظفاح 
یئاج ره  دهاش  زا  دمص و  ات  منص  زا  نوگانوگ  ياه  هولج  رد  ار  دوخ  بوبحم  زین  وا  دننک ، تدابع  اه  تروص  همه ي  رد  ار  وا  هک 

«. تسا هدوتس  نیهم  زیزع  ات 

یقرواپ

.68 مکحلا : صوصف   1

ناهرب لیلد و  زا  نافرع  لها  زیرگ   : مود شخب 

هراشا

قشع و هناهب ي  هب  هتخیرگ و  لقع  ناهرب و  زا  تدـش  هب  درادـن ، شزاس  یناهرب  یلقع و  نیزاوم  اب  نافرع  لها  ياهاعدا  هک  اجنآ  زا 
یکی ار  لطاب  قح و  يزیتس ، لقع  نیا  هجیتن ي  رد  .دـنا  هداتفا  رد  يرکف  حیحـص  شنیب  اب  هدرک و  راـکنا  ار  راکـشآ  قیاـقح  یتسم ،

.دنا هدرک  یقلت  ناسکی  ار  نامیا  رفک و  هتسناد و 

: دراگن یم  نینچ  یحو ، تنس و  نآرق و  ناهرب و  اب  قشع  بهذم  حیرص  ياه  تفلاخم  زا  لفاغ  تالاقم ، باتک 

شسرپ همه  دریگ و  یم  رب  رد  ار  دوهش  بیغ و  ياهیندید  مامت  ییاهنت  هب  هک  دیآ  یم  دیدپ  هاگن  کی  زا  تریح  نایمه و  لاح  نیا  »
یم لاح  تـالاحم  همه  عمج و  دادـضا  هلمج  تریح ، يداو  رد  دـیوگ . . .  یم  خـساپ  ار  شیدـنا  تیفاـع  لـقع  ياـهراخراخ  اـه و 

ار کلاس  دنزیمآ و  یم  مه  رد  نازخ  راهب و  رکش و  رهز و  هام و  باتفآ و  زور 4و  بش و  .دنوش 
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: هکنانچ دننک  یم  مگ  دوخ  رد 

؟ يا هک  یتسپ ؟ یملاع ؟ دنلبرس  يا  هن  ای  یتسه  دنسرپ  وا  زا  رگ 

نایع ای  یناهن  ای  يرانکرب  نایم  زا  ینورب  ای  ینایم  رد 

یئوت هن  ای  يا  هن  وت  ای  ییود  ره  ییود  ره  ای  يا  یقاب  ای  يا  یناف 

نم زین  منادن  مه  منادن  نیو  نم  زیچ  منادن  نم  ًالصا  دیوگ 

تفص یب  متشگن  متشگ  تفص  یب  تفرعم  مرادن  اما  مفراع 

ریطلا قطنم 

«. ددرگ یم  ناریح  دوخیب و  تاذ ، هعـشعش ي  ریطلا  قطنم  زا  کلاس  دوش و  یم  قشع  هلجح  یماـمت  هب  دوجو  تخت  لاـح ، نیا  رد  و 
(1)

: دسیون یم  زین  و 

ات قشع  یگنریب  زا  و  داب ، ربا و  ذـغاک  ات  جوم  ربا و  زا  و  رـس ، يالاب  نامـسآ  اـت  ياـپ  ریز  نیمز  زا  تسا ، ییاـبیز  زا  هدـنکآ  ناـهج  »
یـصقر یگدـنز  دـندوجو . . .  نیع  ود  ره  و  تسا ، ییابیز  تقیقح  و  تسا ، تقیقح  ییابیز  قشمد ، ياهریـشمش  گنراگنر  شوقن 

(2  . . .«) دنوادخ يوسب  تسا 

.دسیون یم  نینچ  هتسج ، هرانک  لطاب  قح و  تازرابم  تادهاجم و  ياه  هنحص  یمامت  زا  قشع ، یم  زا  يا  هعرج  هب  رگید  ياج  رد 

دربب تلم  ود  داتفه و  هشیدنا  دربب  ترثک  تلق و  لد  هک ز  روخ  یم 

دربب تلع  رازه  يروخ  هعرج  کی  وا  زا  هک  یئایمیک  نکم ز  زیهرپ 

مایخ

: دراگن یم  نایفوص  لک  حلص  ینافرع و  قشع  بارش  نیا  حدم  رد  و 

تلم ود  داتفه و  گنج  و  دناهر ، یم  شیب  مک و  ِباسح  هقرفت و  گنس  زا  ار  يوخوزارت  نارگادوس  هک  تسا  بارـش  نیمادک  نیا  »
(3 «.) دناشک یم  یتشآ  هب  ار 

دنراد یمرب  مدق  نآرق  تنس و  ناهرب و  لقع و  نیزاوم  ساسا  رب  هک  ار  یناسک  نافرع ، قشع و  بهذم  يرآ !
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یم شیب  مک و  ِباـسح  هقرفت و  گنـس  راـتفرگ  يوخوزارت و  رگادوس  دـنزادنا ، یم  رود  ار  لـطاب  دـنیوج و  یم  کـسمت  قح  هب  و 
نالطب طخ  ناشیا ، نیتسار  ناوریپ  ناربمایپ و  همه  ینعی  نازیهرپ ، لطاب  نایوج و  قح  یمامت  بتکم  رب  یگداـس  نیمه  هب  و  دـناوخ ،

! دنک یم  توعد  لطاب  ساسا  رب  یتشآ  هب  ار  لطاب  قح و  لها  و  دشک ! یم 

یقرواپ

.316 314 تالاقم : يا ، هشمق  یهلا  نیسح   1

 . 359 357 نامه :  2

.410 409 تالاقم : يا ، هشمق  یهلا  نیسح   3

هحفص 37

هک تسناد  ناشورف  رخ  گنج  ادـخ  رب  هانپ  ار  خـیرات  هرتسگ ي  رد  لـطاب  قح و  ياـیلوا  ياـه  تیدـض  ناوت  یم  هنوگچ  یتسار ، هب 
: دسیون یم  تالاقم  باتک 

(1  . . .) تسا یمرگ  رازاب  تعنص و  ناشورف ، رخ  گنج  نوچ  دادضا  تانّیعت و  همه  لگ و  راخ و  گنج  تسا و  راخ  اهلگ  ردام  »

(2) تسه بیبح  يور  وترپ  تسه  هک  اج  ره  تسین  قرف  تابارخ  هاقناخ و  قشع  رد 

ظفاح

نایوگ هل  کیرشال  هدحو  نایوپ  تهر  رد  ود  ره  نید  رفک و 

(3) یئانس

: دنک یم  لقن  نینچ  يزیربت  سمش  ناوید  زا  زین  و 

! ناشفرب مرک  تسد  دناوت  ریسا  هلمج  يوجم  قساف  نسحم و  يوگم  رفاک  نمؤم و 

(4  !) ناوخب نوسفا  همه  رب  تسین  وت  تسد  هرهم  تسین  وت  تسرپ  هعرج  تسین  وت  تسم  هک  تسیک 

یم لاعتم  دـنوادخ  اّما  دـنناد ; یم  یکی  ار  نامیا  قسف و  نید و  رفک و  نافراع ، لک  حلـص  بهذـم  يانبم  رب  نینچ  نیا  ناشیا  يرآ !
.دیامرف

(5 () َنوُوَتْسَی ًاقِساَف ال  َناَک  ْنَمَک  ًانِمؤم  َناَک  ْنَمَف  (َأ 
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«. دنتسین يواسم  زگره  تسا ؟ نامرفان  قساف و  هک  تسا  یسک  دننامه  تسا  نمؤم  هک  یسک  ایآ  »

: دیامرف یم  و 

ُهّللا )
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َِکئلوُأ ِتاَُملُّظلا  َیلِإ  ِروُّنلا  َنِم  ْمُهَنوُجِرُْخی  ُتوُغاّـطلا  ُمُهُؤاَِـیلْوَأ  اوُرَفَک  َِنیذـّلاَو  ِرُّونلا  َیلِإ  ِتاَُـملُّظلا  َنِم  ْمُهُجِرُْخی  اُونَمآ  َِنیذـّلا  ُِّیلَو 
(6 () َنوُِدلاَخ اَِهیف  ْمُه  ِراّنلا  ُباَحْصَأ 

تـسا توغاط  ناشیا  يایلوا  دندش  رفاک  هک  یناسک  و  درب ، یم  رون  يوس  هب  اه  تملظ  زا  ار  ناشیا  .تسا  نامیا  لها  ّیلو  دنوادخ ، »
«. دوب دنهاوخ  نادواج  نآ  رد  دنشتآ و  لها  ناشیا  .دنناشک  یم  تملظ  هب  رون  زا  ار  اهنآ  هک 

(7 () َنوُدَهْمَی مِهِسُْفنَألَف  ًاِحلاَص  َلِمَع  ْنَمَو  ُهُْرفُک  ِْهیلَعَف  َرَفَک  ْنَم  )

«. دنزودنا یم  نتشیوخ  يارب  سپ  دنروآ  ياجب  حلاص  لمع  هکنانآ  و  تسوا ، نایز  هب  شرفک  ددرگ ، رفاک  سک  ره  »

(8 () َنیَملاَْعلا ِّبَِرب  ْمُکیّوَُسن  ْذِإ  نِیبُم  لالَض  یَِفل  اَّنُک  ْنِإ  ِهّللاَت  )

«. میتسناد یم  ربارب  نایناهج  راگدرورپ  اب  ار  امش  هک  میدوب  يراکشآ  یهارمگ  رد  ام  هک  ادخ  هب  دنگوس  »

(9 () ُروُّنلاَو ُتاَُملُّظلا  يِوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ  ُریِصَبلاَو  یَمْعَألا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  ) . . . 

»!؟ دنتسه ناسکی  تیاده  یهارمگ و  نادان و  اناد و  ایآ  وگب : »

«. تسین ناسکی  زگره  يدب  اب  یبوخ  ( » 10 () ُهَئِّیَسلا َالَو  ُهَنَسَحلا  يِوَتْسَت  الَو  )

یقرواپ

.303 نامه :  1

.303 نامه :  2

.303 نامه :  3

.304 نامه :  4

.18 هدجس :  5

.257 هرقب :  6

.44 مور :  7

.97 98 ءارعش :  8

.16 دعر :  9
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.34 تلصف :  10

هحفص 38

(1 () َِنیِملاَظلا َمْوَقلا  يِدْهَیَال  ُهَللاَو  ِهَللا  َْدنِع  َنوُوَتْسَی  ال  ) . . . 

«. دیامن یمن  هار  ار  ناراکمتس  دنوادخ ، دنتسین و  ناسکی  دنوادخ  دزن  »

(2 () َنوُِحْلُفت ْمُکّلََعل  ِباَْبلَألا  ِیلوُأ  اَی  َهّللا  اوُقّتاَف  ِثِیبَخلا  ُهَْرثَک  َکَبَجْعَأ  َْولَو  ُبِّیَّطلاَو  ُثِیبَْخلا  يِوَتْسَی  ُْلق َال  )

دیاش دیزیهرپب ، يادخ  زا  نادنمدرخ ، يا  سپ  .دروآ  تفگـش  هب  ار  وت  اهدـیلپ  یناوارف  دـنچ  ره  دنتـسین  ناسکی  كاپ  دـیلپ و  وگب : »
«. دیوش راگتسر 

(3 () َنوُِزئاَْفلا ُمُه  ِهَنَْجلا  ُباَحْصَأ  ِهّنَجلا ، ُباَحْصَأَو  ِراّنلا  ُباَحْصَأ  يِوَتْسَیَال  )

تشهب لها  .دنتسین  ناسکی  نایتشهب  اب  نایخزود  »
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«. دنناراگتسر

: دراگن یم  تالاقم  باتک 

(4 «.) درک دوخ  يادیش  تسم و  ار  تیاهن  یب  ملاوع  دناشفا و  كاخ  رب  يا  هعرج  ظفاح  هتفگ  هب  «و 

شناگدنب وا  قشع  هب  و  تسادخ ؟ يادیش  تسم و  ناطیش ، ایآ  دیناد ؟ یم  ادخ  يادیش  تسم و  ار  زیچ  همه  امش  هنوگچ  میسرپ : یم 
قشع هب  یهلا ، ناربمایپ  ناگدنشک  ایآ  دناوخ !؟ یم  ناشدوخ  تداعس  اب  ینمـشد  نابرهم و  راگدرورپ  اب  هزرابم  خزود و  يوس  هب  ار 

نیرتگرزب یهلا ، تبحم  یتسم  هب  ـالبرک ، هنحـص ي  ناراوخ  نوخ  اـیآ  دـندناسر ؟ لـتق  هب  ار  وا  صلخم  ناریفـس  ییادـخ ، یتـسم  و 
!؟ دیناد یم  یهلا  تبحم  قشع و  هناخ ي  مه  ار  هدعاس  ینب  هفیقس ي  امش  ایآ  دندز !؟ مقر  ار  خیرات  هعجاف ي 

نبا ریشمش  و  ار !؟ ترـضح  نآ  موقلح  ناوختـسا  )و  مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما مشچ  راخ  و  ار !؟ هیواعم  هزین ي  رـس  رب  ياه  نآرق  و 
قح و نیب  یقرف  چیه  دنیوگ  یم  نافرع  لها  هکنانچ  ایآ  ار !؟ خیرات  ناراوخنوخ  نامیخژد و  هناتسم ي  ياه  هرعن  رگید  و  ار !؟ مجلم 

بهذـم وریپ  هک  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ناربمایپ و  یمامت  ایآ  و  دـنقح !؟ هناتـسم ي  ناقـشاع  یگمه  لطاب  لها  و  تسین ، لـطاب 
نایدوجو و تدـحو  ناکلـسم و  يربج  ناشیک و  رفک  اب  دوخ  ناوت  مامت  اب  دـنا و  هدوبن  هناـفراع  ریگارف  یتسم  قشع و  لـک و  حـلص 

!؟ دنا هدوب  اطخ  رب  دنا ، هدرک  هزرابم  شنیرفآ  رکنم  ِنایرهد 

ود داتفه و  هشیدـنا ي  زا  هدـیهر و  ترثک  تلق و  زا  قشع  يابهـص  ندیـشون  اب  ات  دـننآ  یپ  رد  هک  نافراع  يوزرآ  نیا  یباـیزرا  رد 
: دندومرف ( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  هک  میراد  یم  نایب  دنشاب ، هتشادن  يراک  لطاب  قح و  هب  دنوش و  غراف  تلم 

هَّمُألا هذه  ْتقَّرفت  »
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َنیعبسو ِثالَّثلا  َنِمو  ِهَّنجلا ، یف  ٌهقِرفو  راّنلا  یف  هَقِرف  َنوْعبَسو  ِناتنثا  هَقِرف : َنیعبـسو  ثالث  یلَع  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) اهِّیبن َدعب 
(5 «.) هّنجلا یف  هقرفو  راّنلا  یف  اهنم  هقرف  هرشع  اتنثا  انَتَّدَومو ، انتیالو  ُلِحَْتنَت  هَقِْرف  َهرْشَع  ُثالث  هَقِْرف 

.دوب دنهاوخ  تشهب  رد  هقرف  کی  اهنت  خزود و  رد  ناشیا  هورگ  ود  داتفه  دندش ; هورگ  هس  داتفه و  ناشربمایپ ، زا  سپ  تما  نیا  »

اهنت دـنخزود و  رد  زین  ناشیا  زا  هورگ  هدزاود  هک  دـندنب  یم  ام  تیـالو  تبحم و  هب  ار  دوخ  هورگ ، هس  داـتفه و  نآ  زا  هورگ  هدزیس 
«. دوب دنهاوخ  تشهب  لها  هورگ  کی 

لک حلص  بهذم  میخو  تبقاع 

: دراگن یم  نافراع  لک  حلص  بهذم  ناشیورد و  يدیق  یب  زا  عافد  یپ  رد  تالاقم  باتک 

یقرواپ

.19 هبوت :  1

.100 هدئام :  2

.20 رشح :  3

.4 تالاقم :  4

.یفاک لوصا  زا  ، 14  / 28 راونالاراحب :  5

هحفص 39

تانّیعت موسر و  دودـح و  تایهام و  كرد  یمدآ  هک  یماگنه  ات  تسا و  كاردا  بتارم  رد  قشع  لقع و  فـالتخا  هک  تفگ  دـیاب  »
هنایم دهد  یم  زیمت  دهن و  یم  یمان  ینزو و  ار  کی  ره  دجنـس و  یم  شیوخ  يوزارت  هب  کی  هب  کی  ار  تانئاک  دـنک و  یم  هرثکتم 
راهچ کی  رد  و  رـش ، ریخ و  تسردان و  تسرد و  بارحم و  هناخیم و  ناـمیا و  رفک و  زور و  بش و  اـبیز و  تشز و  رکـش و  رهز و 

دـح و راهچ  زا  نوریب  دـنک و  یم  نیعم  ار  تادوجوم  لصف  سنج و  فـالتخا و  تهج  كارتشا و  تهج  یـضایر ، یقطنم و  بوچ 
اه شجنس  اه و  تواضق  همه  روحم  ار  دوخ  هنایم  نیا  رد  دناد و  یمن  يزیچ  رهوگ ، جنپ  تهج و  شش 
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دیـسر ییانیب  هب  ییاناد  زا  كاردا  هوق  یتقو  دـنیوگ . . .  لقاع  ار  وا  تسا و  لـقع  هبترم  رد  وا  كاردا  هوق  دسانـش ، یم  اـه  شزرا  و 
یم یئاهر  داضت  ناهج  زا  دـنک و  یم  ادوس  قشع  یم  هلایپ  کی  هب  ار  يوقت  دـهز و  ملع و  لاـس  لـهچ  لوصحم  دوش و  یم  قشاـع 

(1  . . .«) دبای

ناهرب فالخ  تسردان و  ياهراتفگ  راعـشا و  يایرد  رد  ندش  قرغ  هب  ار  دوخ  یقیقح  ییانیب  یهلا و  ترطف  سک  ره  تسا  یهیدـب 
تسرد و بارحم ، هناـخیم و  و  ناـمیا ، رفک و  زور ، بش و  نیب  نتـشاذگ  قرف  دـناد  یم  یبوـخ  هب  دـشاب ، هدادـن  تـسد  زا  ناـفراع 
قشع و هناـهب ي  هب  و  تسا ، دـنوادخ  یحو  باـتک  نتم  یهلا و  رییغت  لـباق  ریغ  تنـس  ناـهرب و  ساـسارب  لـطاب ، قح و  تسرداـن و 

.تسا یهارمگ  يورجک و  تیاهن  نتخیرگ ، لقع  زا  ندز و  قیاقح  تایعقاو و  همه ي  رب  اپ  تشپ  یتسم ،

تسرد و ّرـش و  ریخ و  قرف  راکنا  نامه  ینعی  دهد ، یم  تبـسن  دوخ  هب  هتـسویپ  ام  هعماج ي  هک  يرادیب  روعـش و  یهاگآ و  نآ  ایآ 
تیناقح راصحنا  دریذپن و  ار  لطاب  قح و  ّتیدض  سک  ره  هک  تسا  نیا  هن  رگم  لطاب !؟  قح و  تیدـض  ندرک  راکنا  و  تسردان !؟

، یناملـسم مالـسا و  نایعدـم  یمامت  روضح  رد  دـنک ، راکنا  يا  هناـهب  ره  هب  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  نآرق و  بتکم  هب  ضحم 
تادـهاجم و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  ربمایپ و  ياه  شـشوک  تازرابم و  یمامت  هدز ، ار  نآرق  تیناقح  مالـسا و  هشیر ي  ًاـحیرص 

!؟ درامش یم  لطاب  چوپ و  ار  عیشت  میرح  هوتسن  ناعفادم 

دیشیدنا دیابن  ایآ 
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و مالـسلا ) هیلع  ) یـسوم دورمن ، و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا سیلبا ، دنوادخ و  هلئـسم ي  ناهرب ، فالخ  ياه  هشیدـنا  نیا  زا  عافد  اب  هک 
دیزی و و  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس هیواعم ، )و  مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما لهجوبا ، و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ءایبنالا متاخ  نوعرف ،

!؟ دماجنا یم  یتشونرس  هچ  هب  ناهرب ، نید و  زا  رود  نایفوص  هدش و  فیرحت  نایدا  اب  تنس  باتک و  ناهرب و  ناوریپ 

؟ دوهش ای  ناهرب  و  قشع ، ای  لقع 

دیاب و  تفای ، ناوت  یمن  ار  یعقاو  دـیحوت  لالدتـسا ، ناهرب و  لقع و  اب  دـنیوگ  هک  تسا  نیا  نافرع  لها  ياـهاعدا  نیرت  تفگـش  زا 
: دیوگ يولوم  .تفای  تسد  نآ  هب  دوهش  اب  هدش ، راوس  قشع  بکرم  رب  نافرع  تقیقح  هب  ندیسر  يارب 

دوب نیبوچ  نایلالدتسا  ياپ 

دوب نیکمت  یب  تخس  نیبوچ  ياپ 

: دراگن یم  دوخ  داتسا  نادیرم  زا  یکی  تالاح  نایب  رد  زین  درجم  حور  باتک 

یم ًاحیرـص  دوب و  هدـناوخ  ار  تعاطا  لقع و  ثیدـح  هحتاف ي  و  دوب . . .  هدـش  هدوشگ  اقآ  تلزنم  ماقم و  هب  شیتوکلم  ناگدـید  »
(2 !«) قاشع ماکحا  هن  تسا  نارودزم  ماکحا  نیا  تفگ :

: هک دیامن  یم  لقن  دوخ  داتسا  زا  زین  و 

(3 «.) تسین كاردا  لباق  يدوهش ، دیحوت  كاردا  نودب  لئاسم  نآ  همه  هکلب  یهلا  فراعم  لئاسم  بلاغ  »

: دیوگ يولوم 

دش هراچیب  وا  عمش  دمآ  حبص  دش  هراوآ  وا  لقع  دمآ  قشع 

یقرواپ

.33 تالاقم :  1

.554 درجم : حور  ینارهت ، ینیسح  نیسحدمحمدیس   2

.576 نامه :  3

هحفص 40

: تسا هدمآ  درجم  حور  باتک  رد  زین  و 

(1 «.) یلقن تامدقم  ای  یلقع  لیلد  هن  تسا ; حیرص  قوذ  حیحص و  فشک  دوجو ، تدحو  رد  یبرع ] نبا   ] خیش دنتسم  »
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: دیوگ یم  هک  تسا  هدش  لقن  یلو  هّللا  تمعن  زا 

تسا یکی  ناشیا  ام  دزن  دشاب ، راهچ  راهچ  ره  دلاخ  رکب و  ورمع و  دیز و 

دیوگ رگا  لقع 
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تسا یکدرم  هلبا  هک  ونشم  وا  فرح  نخس  نیا  فالخ 

ناهرب لقع و  رب  ار  قشع  دوهـش و  یناـهرب ، یلقع و  لالدتـسا  دوخ  اـب  نازیرگ  لـقع  نیا  ارچ  تسا ، نینچ  ًاـعقاو  رگا  هک  یلاـح  رد 
!؟ دنراد یم  مدقم 

دشاب صیصخت  لباق  لقع ، مکح  ّتیجح  رگا  دز ; صیصخت  یـصاخ  دراوم  هب  ناوت  یمن  زگره  ار  لقع  مکح  ّتیجح  تسا  یهیدب 
هک تسناد  دـیاب  لاح ، نیع  رد  .تفر  دـهاوخ  نایم  زا  دراوم  یمامت  رد  نآ  ّتیجح  دـنام و  یمن  یقاـب  نآ  دراوم  نیب  یتواـفت  رگید 

دـشاب لطاب  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  راوتـسا  رامـش  یب  یلقع  ینابم  رب  تسا ، مدـقم  لقع  رب  قشع  هک  ناشیا  ياعدـم  نیمه  دوخ 
: هک دبایرد  لقع  لقاال  هک  تسا  تسرد  یتروص  رد  ناشیا  ياعدا  هک  ارچ  دوب ; دهاوخ  تسردان  لطاب و  زین  ناشیا  ياعدا 

.زیچ کی  هن  دنزیچ ; ود  دوهش ، ناهرب و   . 1

.دنشاب زیچ  کی  دوش  یمن  دندوب ، زیچ  ود  یتقو   . 2

.دنتسه تّجح  ود ، ره   . 3

.دنبتارم ياراد  دوخ  تیجح  رد  اه  تجح   . 4

.دنمدقم رترب  بتارم   . 5

.دراد توافت  تجح  ریغ  اب  تجح   . 6

.تسا قح  رّخأت ، مدقت و  لصا   . 7

.دوش يوریپ  دیاب  تسا  قح  هچنآ   . 8

.دنضقانتم رگیدکی  اب  كرت ، زاوج  تیعبت و  بوجو   . 9

.دوشن عقاو  رتشیب  یکی  ضیقن  ود  زا   . 10

.دزاس یمن  يواست  اب  مدقت   . 11

.تسا حیبق  يرگید  رب  يواسم  رما  ود  زا  یکی  حیجرت   . 12

.يرابتعا هن  تسا  یلقع  حبق ، نسح و   . 13

.دراد ناحجر  حیبق ، كرت   . 14
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.تسا حوجرم  زا  ریغ  حجار   . 15

.تسا زاوج  زا  ریغ  بوجو   . 16

.دنراد تیعقاو  دوهش  ناهرب و   . 17

.دزاس یمن  تیعقاو  ریغ  اب  تیعقاو   . 18

19
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.دشاب دیابن  زین  لوصا  نیمه  سفن  رد  ضقانت  . 

.دشاب هطبار  دیاب  اعدم  سفن  لوصا و  نیا  نیب   . 20

.تسا حیحص  طبر  لصا   . 21

یقرواپ

.359 نامه :  1

هحفص 41

 . . . . . . . 22

.دش دهاوخ  لقتسم  یباتک  دوخ  مینک  یسررب  لماک  روطب  ار  بلطم  نیا  میهاوخب  رگا  و 

تیّکـس نبا  خـساپ  رد  ارنآ  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  هکنانچ  درک  وجتـسج  رگید  ياج  رد  ار  ناشیا  يزیرگ  لقع  تلع  دـیاب  يراـب 
.دنا هدومرف 

»!؟ دشاب یم  زیچ  هچ  اهناسنا  رب  تجح  زورما ، َمْوَْیلا ;؟ قلخلا  یَلَع  ُهَّجُحلا  اَمَف  : » دیسرپ مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  زا  تیکس  نبا 

: دندومرف ترضح 

(1 «) ُُهبِّذَُکتَف ِهّللا  یَلَع  َبِذاَْکلاَو  ُُهقِّدَُصتَف  ِهّللا  یَلَع  َقِداّصلا  ِِهب  ُفِْرعَت  ُلْقَْعلَا ، »

، هتخانش زین  ار  دنوادخ  رب  يارتفا  غورد و  لها  ینک و  یم  قیدصت  هتخانش و  ار  دنوادخ  رب  نایوگتـسار  نآ  هطـساو ي  هب  هک  لقع ، »
!« ینک یم  بیذکت  ار  ناشیا 

; تشاد دـنهاوخن  يا  هراچ  زیرگ  زج  هدـش و  اوسر  نایوگ  لطاب  دوش  زاب  نادـیم  هب  لقع  ناهرب و  ياپ  هچناـنچ  تسا  یهیدـب  يرآ ،
: هک دریگ  یم  رارق  شیک  قشاع  نافراع  ربارب  رد  نآرق  دنمهوکش  نایب  نیا  یتقو  هک  نیا  زا  رتالاب  یلکشم  هچ  ًاعقاو 

(2 () َنِیقِداَص ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناَهُْرب  اُوتاه  )

«. دینک هضرع  ار  شیوخ  ناهرب  دییوگ ، یم  تسار  رگا  »

: دنیوگب خساپ  رد 

(3 (»!؟ درگن یم  نوریب  هدودحم . . .  نیا  زا  ار  دوخ  ناهرب ، لیلد و  اب  هن  نایع  سمل و  اب  هدهاشملا و  نادجولاب و  ادخ  هار  کلاس  »
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راگدیرفآ ياج  هب  نوگانوگ  ياه  هولج  ازجا و  ياراد  سمل و  لباق  يادخ  ندناشن  یـسرک  هب  دیحوت و  يانعم  فیرحت  يارب  يرآ ،
! درک راکنا  ار  تاملسم  تایهیدب و  یمامت  هدومن و  رارف  ناهرب  لقع و  زا  دیاب  یقیقح ،

قح و تخانش  هچنانچ  هک  تسا  نشور 

نافراع ییارگربج  يزیرگ و  لقع  دوجو ،  تدحو  ثحابم  هب  یشرگن  نافرع  www.Ghaemiyeh.comبارس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


مدـع دوجو و  لباق  یقیقح و  يازجا  ياراد  ار  زیچ  همه  یعطق  روطب  هک  لقع  دـشاب ، ناهرب  لقع و  ساسا  رب  ناـمیا  رفک و  لـطاب و 
دوجو و تدـحو  هب  داـقتعا  هک  تسین  نکمم  رگید  و  دـبای ، یم  ینـشور  هب  ار  دوخ  هار  دـنیب ، یم  قلاـخ  دوجو  هب  دـنمزاین  یعقاو و 

; ددرگ هئارا  ناهج  راگدیرفآ  دوجو  هب  داقتعا  ياج  هب  تانئاک ، دوجو  بوجو  تیدبا و  تیلزا و 

 ; دریگب ار  قلخ  ادخ و  یتاذ  نیابت  هب  داقتعا  ياج  اهنآ  ندوب  یکی  هکلب  قلخ ، قلاخ و  هباشت  تیخنس و  هب  داقتعا  و 

تبسن وا  لالج  سدق و  تحاس  هب  دوش و  هتـسناد  ادخ  تاذ  مزاول  هطـساو ، نودب  ای  هطـساواب  ناهانگ ، اه و  یتشز  لاعفا و  یمامت  و 
; دوش هداد 

; دوش هتسناد  یتسرپادخ  دیحوت و  تقیقح  نیع  یتسرپ ، تب  داحلا و  هنوگره  و 

...و دروآرب ; قحلا  انأ  دایرف  دنک و  ادخ  دوخ و  تاذ  تینیع  انف و  دوهش و  ياعدا  يا  یفوص  فراع و  ره  و 

(4 () َنوُعِجار ِْهیلِإ  ّانِإَو  ِهِّلل  ّانإ  ف(

(5 () َنُوِبلَْقنَی بَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَسَو  )

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

یقرواپ

.جاجتحا زا  لقن  هب  ، 105  / 1 راونالاراحب :  1

.64 لمن :  2

.165 درجم : حور   3

.156 هرقب :  4

.227 ءارعش :  5

هحفص 42

(1 () َنُولِقْعَی َِنیذَّلا َال  یَلَع  َسْجِّرلا  ُلَعْجَیَو  )

«. دننک یمن  لقعت  هک  دهن  یم  نانآ  رب  ار  يدیلپ  «و 

: زین و 
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(2 () َنُولِقْعَی َِنیّذلا َال  ُمُْکبلا  ُّمُّصلا  ِهّللا  َْدنِع  ِّباَوَّدلا  َّرَش  َّنِإ  )

«. دننک یمن  هشیدنا  لقعت و  هک  دنتسه  ینالال  نایاونشان و  دنوادخ ، دزن  ناگدنبنج  نیرت  تسپ  »

: دیامرف یم  و 

(3 () ُهَنَسْحَأ َنوُِعبَّتَیَف  َلْوَقلا  َنوُعِمَتْسَی  َِنیّذلا  ِدابع  ِرِّشَبَف  )

: دیاب دشاب ، هتشاد  ناحجر  نآ  رب  دوهش  سح و  دشاب و  دوهش  سح و  زا  رت  ناوتان  لقع ، ًاعقاو  رگا 

بارس هناعطاق  ناشیا ،  . 1
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.دننادب بآ  ار 

.دننادب نیمز  يالاب  هشیمه  ار  نامسآ   . 2

.دنرآ رامش  رد  پوت  کی  هزادنا  هب  ار  هام  دیشروخ و   . 3

.يورک هن  دننادب  هریاد  ار  هام  دیشروخ و   . 4

.دنرآ رامشب  هتسب  طیحم  اب  يا  هریاد  ار  نادرگشتآ   . 5

.دننادب شیوخ  درگ  هب  نارود  رد  ار  دوخ  فارطا  یگنم ، یجیگ و  تلاح  رد   . 6

 . . . .دنرامش و یکی  ار  يرادیب  باوخ و   . 7

دشاب تسایر  ماقم ، ای  دشاب  لوپ  ار  یقوشعم  ره  هار  رد  ندش  ادف  دنرمشب و  يواسم  ار  اه  قشع  دیاب  دشابن ، قشع  رب  مدقم  لقع  رگا 
.دننادب ناسکی  دیزی  لکوتم و  ای  دشاب  موصعم  ماما  ترخآ ، ای  دشاب  ایند  ناطیش ، ای  دشاب  ادخ  توهش ، ای 

نیا هن  رگم  دنناد ؟ یم  عرـش  یحو و  اب  نآ  تقفاوم  هب  طورـشم  ار  دوهـش  تیناقح  ارچ  تسا ، مدـقم  یلقع  لالدتـسا  رب  دوهـش  رگا 
.تسین ریذپ  ناکما  یلقع  لالدتسا  قیرط  زا  زج  تعیرش  اب  ینافرع  تافشاکم  تقفاوم  تفلاخم و  كرد  هک  تسا 

هکنیا اب  ار  دوهش  مینک و  یم  کسمت  ناهرب  لقع و  هب  ام  تسا ، مدقم  ناهرب  لقع و  رب  دوهش  قشع و  نوچ  دنک  اعدا  یسک  رگا  ایآ 
!؟ درک در  ار  وا  ياعدا  ناوت  یم  یساسا  هچ  رب  میزادنا ، یم  رود  تسا  لقع  رب  مدقم 

میدقت زا  ناوتب  هک  درادن  دوجو  نآ  ریغ  لقع و  مکح  نیب  یضراعت  الصا  دشاب ، هتـشادن  یمکح  لقع ، هک  يدراوم  رد  تسا  یهبدب 
دشاب هک  يا  هناهب  ناونع و  ره  هب  لقع  مکح  نتشاد  رخؤم  دشاب ، هتشاد  مکح  لقع  هک  يدراوم  رد  و  تفگ ، نخس  يرگید  رب  یکی 

رتارف دوهش ، هفشاکم و  هک  هناهب  نیا  هب  ولو 
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.دشاب یم  لقع  مکح  لاطبا  اب  يواسم  تسا  لقع  تفایرد  زا 

تسا و یعطق  سوسحم ، ریغ  سوسحم و  تادوجوم  ایـشا و  یعقاو  رثکت  ددـعت و  كاردا  دروم  رد  لـقع  مکح  هک  تسا  حـضاو  زین 
.دشاب یم  هطسفس  قیداصم  نیرتراکشآ  زا  نآ  راکنا 

لقع ياپ  دوجو ، تدحو  هب  لین  رد  دنیوگ  یم  هک  ار  شیوخ  ياعدا  نیا  نافرع ، لها  دوخ  یهاگ  هک  تسا  بیجع  تفگش و  یسب 
دوهـش سح و  هک  دـنا  هدرک  فارتعا  سکع  هب  هدرک و  لطاب  تحارـص  هب  دیـسر ، نآ  هب  دوهـش  سح و  اب  دـیاب  اهنت  تسا و  گـنل 

دهاوخن شریذپ  لباق  زین  يودب  دوهـش  سح و  رظن  زا  دوجو  تدحو  و  دـنک ، یم  قلخ  ادـخ و  ندوب  مه  ریغ  هب  مکح  زین ، یناگمه 
.دوب

یقرواپ

.100 سنوی :  1

.22 لافنا :  2

.17 رمز :  3

هحفص 43

فالخ مکح  ره  رد  دیامن و  هار  ریپ  داتـسا و  میلـست  قلطم  روط  هب  ار  دوخ  دنهاوخ  یم  کلاس  زا  كولـس  ریـس و  ِرما  يادتبا  رد  اذل 
رد ندش ! ادخ  لامک و  هب  ندیـسر  ياوه  هب  هراچیب  کلاس  هک  دوش  یم  نانچ  رما  نیا  هجیتن ي  دشاب ; وا  نامرف  هب  يا  ههیدب  لقع و 

عیطم و یناویح  هب  هتـشگ و  خـسم  دوخ  یناسنا  كاردا  مهف و  لقع و  تقیقح  زا  اه  ینیـشن  هلچ  اه و  ندیـشک  تضایر  تدـم  لوط 
زا ار  وا  یهیدب  فالخ  ماکحا  لیطابا و  شریذپ  وا ، هتـسویپ ي  تانیقلت  داتـسا و  تافرـصت  هجیتن ي  رد  هک  ددرگ  یم  لدـبم  ربنامرف 

.دراگنا یم  شیوخ  تالامک 

یـسح تاکاردا  زج  يزیچ  ینافرع ، تافـشاکم  تادـهاشم و  تقیقح  هک  دوش  یم  راکـشآ  نافرع ، لها  ياه  هفـشاکم  هب  عوجر  اب 
هک تسین  کلاس 
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مه رب  ار  یکاردا  ياوق  سفن و  لادتعا  هک  هقاش  لامعا  لوقعم و  ریغ  ياه  تضایر  هجیتن ي  رد  یـسح ، تاکاردا  تافـشاکم و  نیا 
ام .دوش و  یم  لصاح  وا  يارب  دراد  کلاس  تافـشاکم  لوصح  رد  مات  تیلخدـم  هک  داتـسا  تافرـصت  تاـنیقلت و  رثا  رد  دـنز و  یم 

.میا هدروآ  دوخ  ياج  رد  لیصفت ، هب  ار  بلطم  نیا  لیالد  دهاوش و 

تـسا ناهج  زکرم  نیمز  هک  تسا  هتـشادنپ  یم  نینچ  میدـق ، نافوسلیف  دـیاقع  ساسا  رب  نوچ  هک  مینیب  یم  ار  یجیهـال  هنومن ، يارب 
 . . . ، دنشاب و یم  نارود  رد  نیمز  درگ  رب  بوکخیم و  مه  يور  رب  نیرولب  تباث و  روط  هب  زایپ  ياه  هتسوپ  دننام  نامـسآ  تاقبطو 

دوخ هک  اج  نآ  ات  هتفر  الاب  هناگ  تفه  ياه  نامسآ  زا  دوخ  لایخ  هب  دنک و  یم  ریـس  موهوم  ملاوع  نیمه  رد  مه  هفـشاکم  ملاع  رد 
.دنک یم  دوهش  یکالفا  نینچ  هدننیرفآ ي  ار  دوخ  ِسفن  یّتح  هدید و  دنوادخ  شرع  يالاب  رد  ار 

: دسیون یم  دوخ  تافشاکم  نایب  نمض  رد  وا 

هک مدید  هتفای ، هللااب  ءاقب  نآ  زا  دعب  ...مدـیدب  فیک  یب  ار  ّقح  ترـضح  دـش و  نابات  نم  رب  تهج  فیک و  مک و  یب  قح  یلجت  رون 
لاح نآ  رد  و  دنمئاق ، نم  هب  همه  منم و  ملاع  ربدم  مویق و  و  تسین ، چیه  نم  زا  ریغ  منم و  ملاع  همه  رد  يراس  منم و  قلطم  رون  نآ 

رب بکوک  چیه  هک  تسا  هداس  شرع  ارچ  هکنیا  تمکح  دـننام  دـش ، فشکنم  نم  رب  ملاع  داجیا  رد  بیرغ  بیجع و  ياه  تمکح 
هتباث بکاوک  تمامت  هک  تسارچ  و  تسین ، وا 
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(. 1) تسا بکوک  کی  رگید  کلف  تفه  نیا  زا  یکی  ره  رد  هک  تسیچ  ببس  و  دنمتشه ، کلف  رد 

دنام و یم  رانک  رب  تالایخ  نیا  زا  تخادرپ ، یم  ناشکهک  رد  ریس  هب  دوخ  یعیبط  لدتعم و  ساوح  اب  یجیهال  هچنانچ  تسا  یهیدب 
.دش یمن  راتفرگ  ینیب  ادخ  دوخ  دوجو و  تدحو  هب  داقتعا  هب  درک و  یمن  دوهش  یموهوم  ملاوع  نینچ  راگدورپ  ار  دوخ  ِسفن 

رد ناسنا  تادوهشم  تاسوسحم و  هب  تبسن  تسا و  رتمک  تاسوسحم  ریاس  زا  ینافرع  تافشاکم  تادهاشم و  رابتعا  ساسا ، نیا  رب 
دوخ یعیبط  یعقاو و  كاردا  مهف و  لادتعا  دح  زا  هدرپسن و  كولس  ریس و  داتـسا  تانیقلت  تافرـصت و  هب  ار  دوخ  هک  يداع  تالاح 

.تسا رت  شیب  بتارم  هب  نآ  ياطخ  دص  رد  تسا  هدشن  جراخ 

هب تسین  تابثا  لباق  ناهرب  اب  فشک  لـها  فارتعا  هب  هک  دوجو  تدـحو  شریذـپ  لـقع و  مکح  راـکنا  هتـشذگ ، اـه  نیا  همه ي  زا 
تسا و هتخیمآ  مه  هب  نآ  لطاب  قح و  نافرع ، لها  دوخ  فارتعا  هب  دنناسکی و  نآ  لیـصحت  رد  رفاک  نمؤم و  هک  یتافـشاکم  تهج 

.تسا یهارمگ  تلالض و  تیاهن  تفریذپ  ار  اهنآ  ناوت  یمن  ناهرب ، تجح و  اب  اهنآ  تقباطم  تروص  رد  زج 

نایم هب  لقع  ياپ  ات  اذل  .هدـهاشم  سح و  ترورـض  فالخرب  مه  تسا و  ناهرب  لقع و  فالخ  رب  مه  دوجو  تدـحو  هکنیا : هجیتن 
ات و  مییامن ، یم  تابثا  ار  دوجو  تدـحو  نایع ، هدـهاشم و  اب  میرادـن و  لوبق  اجنیا  رد  ار  لقع  دـنیوگ : یم  ناشیا  دوش  یم  هدیـشک 

دنیوگ یم  دیآ ، یم  نایم  هب  نایع  سح و  هدهاشم و  زا  نخس 
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ییاهن قیقد و  رظن  اب  ام 

! میناد یم  اطخرب  ار  سح  دوهش و  هدرک و  تابثا  ار  دوجو  تدحو  یلقع 

یقرواپ

159 158 زار : نشلگ  حرش  یجیهال ،  1

هحفص 44

، دنناد یمن  دودرم  ار  دنوادخ  یلقع  تفرعم  نافراع ، هک  دنرادنپ  یم  نافرع  لها  ياجبان  تاهیجوت  زا  يوریپ  هب  ناحول  هداس  یخرب 
هک دننادب  دـیاب  رواب  شوخ  دارفا  نیا  دـنناد ; یم  یلقع  تفرعم  زا  رتالاب  يا  هلحرم  ار  یفـشک  تفرعمو  هتـسناد  حیحـص  ار  نآ  هکلب 
اب ًالماک  نامیا  رفک و  دـننام  هدـیقع  ود  نیا  .دراد  دوجو  حیرـص  ضقانت  قلخ ، قلاـخ و  ییادـج  دوجو و  تدـحو  هدـیقع ي  ود  نیب 

تفرعم فلتخم  بتارم  دنشاب و  حیحص  ود  ره  فلاخم ، ضقانتم و  هدیقع ي  ود  تسین  نکمم  زگره  دنـشاب و  یم  فلاخم  رگیدکی 
.دنیآ رامشب  تقیقح  کی 

رایتخا یفن  ییارگربج و  موس : شخب 

زا دنهد  یم  ماجنا  هک  یلامعا  هب  تبـسن  ار  دوخ  ِتیلعاف  قولخم ، دوجو  یفن  دوجو و  تدحو  هب  شیوخ  داقتعا  ياضتقم  هب  نافراع 
.دنا هتشگ  رایتخا  دوجو  رکنم  هدیورگ و  ربج  هب  ترطف  تنس و  باتک ، نادجو ، ناهرب ، فالخ  رب  هدومن و  راکنا  ساسا 

، یحو بتکم  هاگدـید  زا  ربج  یفن  و  ربج ، هب  شیارگ  رد  نافرع  لها  راـتفگ  زا  ییاـه  هنومن  هب  ناونع  ود  نمـض  رد  شخب ، نیا  رد 
: مینک یم  هدنسب 

فوصت نافرع و  هفسلف و  لها  ییارگربج  فلا )

: هک میدرک  لقن  تالاقم  باتک  زا 

ریبعت هب  دسانشن و  اهراک  همه . . .  لصا  تشاذگن  ناهج  رد  ریغ  شتدحو  هک  ار  اهتنم  یب  دحاو  نآ  دسرن و  يداو  نیدب  کلاس  ات  »
 . دنک یمن  یتوافت  رازه ، ای  دیوگ  کی  ار  ادخ  هاوخ  ددرگن ، هتسارآ  یلاعفا  دیحوت . . .  هب  یهلا ، نامیکح 
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 . . دوش یم  لدب  تدحو  هب  اهترثک  یمامت  دیحوت ، لزنم  رد  . . 

تسوا فرصت  رد  ود  ره  لد  هک  تسود  نمشد و  فالخ  ناد  ادخ  زا 

(1) يدعس

: دیوگ یم  يرتسبش  و 

نامیا يرواین  رگ  يرفاک  ناد  یم  قح  لعف  هلمج  اه  لعف 

تسوکین رگ  و  دب ، هلمج  نآ  رگا  تسوا  هدیرفآ  هلمج  اهراک 

تسا يو  راک  نیع  وت ، راک  هکلب  تسا  يو  رایتخا  وت ، رایتخا 

راگنا نانچنآ  مه  نونکا  تلعف  راتخم  يدب  دوخ  راک  رد  چیه 

تسوا همه  دوخ  لعف ، قلخ و  دوب  یک  تسوا  همه  دب  کین و  قلاخ 

رادم راک  چیه  راک  نیا  ردنو  راگنا  وا  راک  هلمج  اهراک 

(2) بایرد نایم  رد  میشاب  هچ  ام  باب  همه  رد  تسوا  وچ  ام  همه ي 

: دیوگ یم  و 

لطاب تاذلاب  دوب  واک  ار  یسک  لهاج  درم  يا  رایتخا  نیمادک 

دوب اجک  زا  ترایتخا  هک  یئوگن  دوبان  وچمه  رسکی  تسوت  دوب  وچ 

تسا ربگ  دننام  واک  دومرف  یبن  تسا  ربج  ریغ  بهذم  هک  ار  سک  نآ  ره 

تفگ نم  وا و  قمحا ، نادان  نیرم  تفگ  نمرها  نادزی و  ربگ  نآک  نانچ 

(3) نیعم يراک  یسک  ره  يارب  نت  زا  ناج و  زا  شیپ  هتشگ  ردقم 

: دیوگ یم  یجیهال  و 

یتسه تسا و  مودـعم  تاذـلاب  نکمم  و  ناسنا ، تروص  هب  تسا  قح  روهظو  یلجت  تانکمم ، یتسه  دوجو و  رمالا  سفن  یف  نوچ  »
دنتاذ عبات  هک  راثآ  لاعفا و  تافص و  تبـسن  تسا  زاجم  نیع  تانکمم  هب  دوجو  تبـسن  هچنانچ  سپ  تسین ، شیب  یلایخ  مهو و  وا ،
لاعفا رد  لقتسم  ار  دوخو  تسا  لهج  دوخ  هب  رایتخا  تبسن  دشاب  هتـشادن  یققحت  چیه  دشاب و  يرابتعا  يزاجم و  هک  یلوا  قیرط  هب 
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(1 «.) لهج رب  لهج  نتسناد 

یقرواپ

.313 312 تالاقم :  1

خیش راثآ  هعومجم ي   2
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.217 يرتسبش : دومحم 

.زار نشلگ  يرتسبش ،  3

هحفص 48

: دیوگ یم  و 

دوجو و ءایـشا ، عیمج  لاعفا  دوجو و  وچ  .تسناد  دـیاب  یم  ار  قح  رثؤم  لحم ، همه  رد  ياج و  همه  رد  رهاظم و  عیمج  تروص  رد  »
(2 «.) هدش هدومن  تسا و  هتفای  روهظ  ناشیا  تروص  هب  هک  تسا  قح  لعف 

: دیوگ یم  یبرع  نبا 

(3  . . .«) ًالزأ ِهدارإلا  هذهب  ًافوصوم  هناحبس  لزَی  ملو  ِِهتدارإو ، ِِهتمکحو  ِِهتَّیشم  نِم  ُنایصعلاو  ُهعاطلاو  ُنامیإلاو  ُرفکلاف  »

 . . تسا هدارا  نیا  هب  فصتم  یلزا  روط  هب  وا  دشاب و  یم  وا  هدارا  تمکح و  تیشم و  زا  همه  تیـصعم  تعاطا و  نامیا ، رفک ، سپ  »
.«

: دیوگ یم  و 

(4 «.) هاوس َلعاف  نَم ال  َناحبسَف  »

«. درادن دوجو  وا  زج  یلعاف  چیه  هک  یسک  نآ  تسا  هزنم  سپ  »

: دیوگ ظفاح 

؟ منک ریبدت  هچ  تسا  نینچ  ریدقت  هکنوچ  ظفاح  داسف  یحالص ز  دیما  تسین 

؟ تشون هچ  شرس  رب  ریدقت  هک  تسا  هگآ  هک  تسم  نم  تمالم  یهایس  همان  هب  نکم 

تسا نم  هانگ  وگو  شاب  بدا  قیرط  رد  وت  ظفاح  ام  رایتخا  دوبن  هچ  رگا  هانگ 

هایس دنتفاب  هک  ار  یسک  تخب  میلگ  درک  ناوتن  دیفس  رثوک  مزمز و  بآ  هب 

تسیچ راگدرک  هتساوخ  هنایم  رد  ات  تساوخ  هلایپ  ظفاح  رثوک و  بارش  دهاز 

وا تیشم  یب  دهز  تیصعم و  تسین  هک  تسم  نم  رب  هاگن  تراقح  مشچ  هب  نکم 

ار اضق  هد  رییغت  يدنسپ  یمن  وت  رگ  دنرادن  رذگ  ار  ام  یمانکین  يوک  رد 

نافراع ییارگربج  يزیرگ و  لقع  دوجو ،  تدحو  ثحابم  هب  یشرگن  نافرع  www.Ghaemiyeh.comبارس  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 85زکرم  هحفص 57 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیوگ یم  یلو  هّللا  تمعن 

(5) نادم دوخ  زا  اهلعف  تقیقح  رد  تسا  یکی  ملاع  رد  راتخم  لعاف 

(1) ددجم یتروص  هب  هظحل  ره  دوجوم  تسا  یکی  ناهج  ود  ره  رد  دب  یهگ  دیامن و  کین  هگ  مه  یکی  وا  لعف  لعاف و  کی 

یقرواپ

، یجیهال دمحم   1
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.425 زار : نشلگ  حرش 

.427 نامه :  2

ص 167. رفس 1 ، هیکم ، تاحوتف  یبرع ، نبا   3

.170 نامه :  4

.146 مالسا : رظن  زا  نافرع  هفسلف و  لقن  هب   5

هحفص 49

هتسناد یم  روبجم  روذعم و  شیوخ ، نتشک  رد  ار  ناشلتاق  ( مالـسلا هیلع  ) نینمؤملاریما هک  دنک  یم  لقن  يولوم  زا  درجم  حور  باتک 
: دروآ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  دومن و  دنهاوخ  تعافش  ار  وا  ناشدوخ  و 

ملع ددرگ  نوگنرس  سب  ملق  نیز  ملقلا  ّفج  ورب  میوگ  یمه  نم 

وت مناد ز  یمن  نم  ار  نیا  هکناز  وت  مناج ز  رد  تسین  یضغب  چیه 

(2 ( !؟ قد نعط و  قح  تلآ  رب  منز  نوچ  قح  تسد  لعاف  وت ، یقح  تلآ 

(3) منت كولمم  هن  محور  هجاوخ  منم  وت  عیفش  وش  مغ  یب  کیل 

: دسیون یم  زار  نشلگ  حرش  رد  یجیهال 

وا ریغ  دنیبن و  لعاف  قح ، ریغ  یئیـش  چیه  هبترم و  چیه  رد  دـبای و  یناف  قح  لاعفا  رد  ار  ایـشا  لاعفا و  عیمج  یلجت ، بحاص  ِکلاس  »
(4 «.) دنمان یم  وحم  ماقم  ار  نیا  دسانشن و . . .  رثوم  ار 

یحو نادناخ  فراعم  رد  ربج  یفن  ب )

: دنیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) قداص ماما 

(5 «.) ِْهیَلَع َُهبّذَُعی  َُمث  لِْعف  یَلَع  ًاْدبَع  َِربُْجی  ْنَأ  ْنِم  ُلَدْعَأ  ُهَّللَا  »

«. دیامن شباذع  نآ  رطاخب  سپس  دنک ، روبجم  يراک  رب  ار  يا  هدنب  هک  تسا  نیا  زا  رت  لداع  دنوادخ  »

: دنیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما 

(6 «.) اَْهیَلَع مَُهبِّذَُعی  َُّمث  ِبُونُّذلا  یَلَع  ُهَْقلَخ  َِربُْجی  نأ  نِم  ِهِْقلَِخب  ُمَحْرَأ  َّلَجَو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  »
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«. دیامن ناشباذع  هانگ ، تهج  هب  سپس  دنک و  روبجم  ناهانگ  ماجنا  هب  ار  ناشیا  هک  تسا  نآ  زا  رت  نابرهم  دوخ  قلخ  هب  دنوادخ  »

: دنیامرف یم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 

ُّداّرلَا ْمِْهیَلَع ، اَهَرَّدَق  ْدَق  َهَّللا  َّنِإ  َنُولوُقَیَو  یصاَعَْملا  َنُولَمْعَی  ٌمْوَق  ِناَمَّزلا  ِرِخآ  ِیف  ُنوُکَی  »
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(7 «.) ِهّللا ِِلیبَس  یف  هْفیَس  رهاشَک  ْمِْهیَلَع 

ناشیا رب  هک  یـسک  .تسا  هدومرف  ردقم  ناشیا  رب  ارنآ  دنوادخ  دنیوگ  دـنهد و  ماجنا  ار  ناهانگ  هک  دنـشاب  یهورگ  نامزلارخآ  رد  »
«. دشاب هدیشک  ریشمش  دنوادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنک  در 

: دنیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) اضر ترضح 

(8 «.) هرِخآلاو ایندلا  یف  ٌءاُرب  هنم  نَحنو  ٌكِرْشُم ، ٌِرفاَک  َوُهَف  ِْربَجلاَو  ِهیبشَّتلِاب  َلاَق  ْنَم  »

«. میرازیب وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  ام  تسا و  كرشم  دشاب  هتشاد  داقتعا  ربج  هیبشت و  هب  سک  ره  »

یقرواپ

.150 نامه :  1

.498 درجم : حور   2

.500 نامه :  3

.268 زار : نشلگ  حرش  یجیهال ، دمحم   4

.قودص خیش  دیحوت  زا  لقن  هب  ، 51  / 5 راونالاراحب :  5

.نامه  6

.47  / 5 راونالاراحب :  7

.قودص خیش  رابخالا  نویع  زا  لقن  هب  ، 266  / 25 راونالاراحب :  8

هحفص 50

: دنیامرف یم  و 

(1 «.) ٌرفاک وهف  ُهنع  یَهَن  ام  هیلِإ  َبسن  نم  ٌكرشم و  وهف  ِهِقلَخب  یلاعت  هّللا  هّبش  نم  »

دهد تبـسن  وا  هب  تسا  هدومرف  یهن  نآ  زا  ار  هچنآ  سک  ره  و  تسا ، كرـشم  دـنک  هیبـشت  شقلخ  هب  ار  یلاـعت  دـنوادخ  سک  ره  »
«. تسا رفاک 

: دندومرف ترضح  نآ  دمآ ، نایم  هب  ضیوفت  ربج و  زا  نخس  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح  دزن 
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.َکلذ َتیأر  نإ  انلق : هوُمترسک ؟ ّالإ  ٌدحأ  هیلع  مکُمصاخی  الو  هیف  َنوفلتخت  الصأ ال  اذه  یف  مکیطعُأ  الأ  »

مهردـقأ ام  یلع  ُرداقلاو  مهکّلم ، امل  ُکلاملا  وه  ِهِکلم ، یف  َدابعلا  ِلمُهی  ملو  هبلغب ، َصُعی  ملو  هارکإب ، عُطی  مل  یلاـعت  هّللا  نإ  لاـقف :
، َلعف کلذ  نیبو  مهنیب  َلوحی  نأ  َءاشف  هتیـصعمب  اورمتئا  نإو  ًاعنام ، اهنم  الو  ًاّداص  اـهنع  هّللا  ِنکی  مل  ِِهتعاـطب  ُداـبعلا  َرمتئا  نإـف  هیلع ،

َدودح ْطبضی  نم  مالسلا :) هیلع  ) لاق مث  .هیف  مهَلخدأ  يذلا  وه  َسیلف  اولعفف  ْلحی  مل  نإو 
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(2 «.) هََفلاخ نم  َمَصاخ  دقف  ِمالکلا  اذه 

دنکن همـصاخم  امـش  اب  نآ  دروم  رد  سک  چیه  دینکن و  ادیپ  فالتخا  نآ  رد  زگره  هک  منکن  اطعا  امـش  هب  یلـصا  هراب  نیا  رد  ایآ  »
.دیراد تسود  رگا  میتفگ : دینکش ؟ مهرد  ار  وا  هکنیا  رگم 

: دندومرف ترضح 

کلم رد  ار  ناگدـنب  وا  دـبای و  یمن  ماجنا  دـنوادخ  تیبولغم  هب  زین  یناـمرفان  تیـصعم و  تسین ، راـبجا  هب  یلاـعت  دـنوادخ  تعاـطا 
.تسا هدرکن  اهر  لمهم  شیوخ 

.تسا هدومرف  اطع  تردق  نآ  رب  ار  ناشیا  هچنآ  رب  رداق  تسوا  و  تسا ، هدومن  کیلمت  ناشیا  هب  هک  هچنآ  کلام  تسوا 

نیب دهاوخب  رگا  دنیوپ ، وا  تیـصعم  هار  هچنانچ  و  دوب ، دهاوخن  ناشیا  ریگولج  عنام و  دنـشاب  وا  تعاط  نامرف  ياریذپ  ناگدـنب  رگا 
ار ناشیا  هک  تسین  وا  دـننک ، تیـصعم  ناشیا  دوشن و  عنام  لئاح و  هک  یتروص  رد  .دـهد و  یم  ماجنا  دوش  لئاح  ناـهانگ  ناـشیا و 

«. دیآ بلاغ  دوخ  نیفلاخم  رب  دنک ، طبض  ار  راتفگ  نیا  دودح  سک  ره  : » دندومرف سپس  تسا .» هدرک  ناهانگ  لخاد 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما 

، هَءارو اّولصت  الو  هَتداهش ، اولبقت  الو  هَتحیبذ ، اولکأت  الف  نوقیطی  ام ال  مهُفّلکی  وأ  یصاعملا  یلع  هَدابع  ربجی  یلاعت  َهّللا  ّنأ  معز  نم  »
(3 «.) ًائیش ِهاکزلا  نم  هوطعت  الو 

دنک یم  فیلکت  ییاهزیچ  هب  ار  ناشیا  ای  دزاس ، یم  ناهانگ  ماجنا  هب  روبجم  ار  شناگدنب  یلاعت  دـنوادخ  هک  دـنک  نامگ  سک  ره  »
وا هب  هن  و  دـیناوخب ، زامن  شرـس  تشپ  هن  و  دـینک ، لوبق  ار  شتداهـش  هن  و  دـیروخب ، ار  شا  هحیبذ  هن  دـنرادن ، ار  نآ  رب  تردـق  هک 

«. دیهدب تاکز 

یقرواپ

.1/93 مالسلا :) هیلع  ) اضرلا رابخا  نویع   1

.1/119 مالسلا :) هیلع  ) اضرلا رابخا  نویع   2

.1/101 مالسلا :) هیلع  ) اضرلا رابخا  نویع   3
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یحو بتکم  اب  هلباقم  رد  يرشب  بتاکم  مراهچ : شخب 

هراشا

ياپ رب  هار  نیا  زا  رـشب  هک  يدنب  دور و  یمن  الاب  نامـسآ  هب  زگره  ینیمز  ياه  هشیدنا  اما  دیآ ; یم  دورف  نیمز  هب  ینامـسآ  فراعم 
.دنک یمن  اهر  تکاله  تلالض و  هاگترپ  رد  زج  ار  وا  تسا  هتسب  شیوخ  یتخبکین  تداعس و 

یم هیرظن  گنهرف و  هئارا ي  هب  دوخ  هشیدنا ي  رکفت و  يانبم  رب  ( مالسلا مهیلع  ) تمـصع لها  بتکم  لباقم  رد  رـشب  ارچ  یتسار ، هب 
ناهرب یحو و  بتکم  ياه  شزومآ  اب  قیبطت  رد  يرـشب  تایرظن  اه و  هشیدنا  یتسردان  ای  یتسرد  هرابرد ي  نخـس  ثحب و  دزادرپ ؟

يزاس بتکم  يزادرپ و  هیرظن  قح  یحو ، بتکم  دوجو  اب  رـشب  الوصا  ایآ  هک  دیـسرپ  دیاب  رت  شیپ  یمدق  رد  یلو  دراد ; دوخ  ياج 
؟ هن ای  دراد 

ياه هشیدـنا  هتفیـش ي  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بتکم  ینامـسآ  میلاعت  فراـعم و  دوجو  اـب  اـم  ناروشیدـنا  زا  یخرب  هک  اـجنآ  زا 
ياه هفـسلف  گنهرف و  تایرظن و  هئارا ي  نالطب  هب  مینک  یم  يا  هراشا  راتفگ  نیا  رد  دـنور ، یم  تسار  پچ و  هب  هدـش و  ناـیکاخ 

ریگ ندرگ  تسردان ، ساسا  نیا  نداهن  ناینب  هار  زا  هک  يریذـپان  ناربج  ياه  تراـسخ  یهلا و  مولع  ناـملعم  لـباقم  رد  نوگاـنوگ 
.تسا هدش  یناسنا  هعماج ي 

: تسا رما  ود  ورگ  رد  یناسنا  عماوج  تداعس  دیدرت ، نودب 

.یهلا موصعم  ياه  تجح  تعاطا  بوجو  هب  داقتعا  فلا )

.ناشیا هدارا ي  تساوخ و  لباقم  رد  قلطم  میلست  و  مالسلا ) مهیلع  ) ناموصعم فراعم  حیحص  كرد  ب )

.تسا مهتملک  هّللا  یلعا  يرشع  ینثا  عیشت  بتکم  ناوریپ  زج  هب  ناگمه  هاگشزغل  لوا ، مدق 

قوقح نابصاغ  تسد  هک  یفلتخم  لماوع  رثا  رد  هدیزغل و  مود  مدق  رد  زین  ( مالسلا مهیلع  ) تیب لها  هب  نیبوسنم  زا  يرایسب  هنافسأتم 
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مهیلع ) تیب لها  گنهرف  قیمع  كرد  زا  تسا ، هتشاد  مات  تلاخد  نآ  رد  برغ  قرش و  زومرم  ياهتسایس  )و  مالسلا مهیلع  ) تیب لها 
هلصاف دوخ  یقیقح  يایلوا  زا  المع  هتـشگ و  یحو  بتکم  لباقم  رد  يرـشب  ياه  هشیدنا  تاشوارت  هتفیرف ي  و  هداتفا ، رود  مالـسلا )

.میا هتفرگ 

یگدـنلاب دـشر و  و  ناـفرع ، هفـسلف و  ِبتکم  لاـبق  رد  شیوخ  یگتفیـش  یگتخاـبدوخ و  رد  ار  گرزب  هابتـشا  نیا  یلجت  نیرتگرزب 
ناهرب لقع و  بتکم  هفسلف ، بتکم  هک  اعدا  نیا  مغر  یلع  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  .مینیب  یم  دوخ  نادنمشیدنا  نایم  رد  نآ  ياجبان 

یمهو و بلاطم  دراوم ، رتشیب  رد  نافرع  هفـسلف و  تسا و  راگزاسان  تدـش  هب  یناهرب  یلقع و  ینابم  اب  نافوسلیف  دـیاقع  دـشاب ، یم 
.دهد یم  هئارا  یناهرب  یلقع و  دعاوق  مان  هب  ار  عقاو  فالخ  ینظ و 

هک ارچ  دوـش ; یمن  تفاـی  یحو  بتکم  ياـه  هزوـمآ  رد  زج  حیحـص ، یناـهرب  یلقع و  تفرعم  هک  دـهد  یم  ناـشن  هتـسیاش  یلمأـت 
دوبمک و کش  نودـب  .دـنزیمآ  یمن  رد  نونظ  ماهوا و  اـب  ار  یناـهرب  یلقع و  لوصا  زگره  یهلا ، تمـصع  هب  نآ  ینامـسآ  ناـملعم 
رد وج  تسج و  دـنمزاین  ار  دوخ  یگنهرف  یهبرف  عیـشت  بتکم  رد  یناـهرب  يـالاو  لیـصا و  فراـعم  دوـجو  اـب  هک  یناـسک  ناـصقن 

نادناخ فراعم  زا  ندنام  رود  رد  دیاب  دنناد ، یم  برغ  قرـش و  ياه  گنهرف  اب  وگ  تفگ و  دیدج و  میدـق و  يرـشب  ياه  هشیدـنا 
يرگنـشور تیادـه و  هولج ي  دـبای ، شرتسگ  یناـسنا  يارآ  هئارا ي  هنماد ي  هچ  ره  هک  هنوگناـمه  تسناد ; ( مالـسلا مهیلع  ) تّوبن

نانمشد هبرح ي  نیرتزومرم  نیا ، و  دور ، یم  اوزنا  هب  ور  رتشیب  رتشیب و  ( مالسلا مهیلع  ) یحو باحصا  ایلوا و 
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.دنا هتفرگ  راک  هب  مالسلا ) مهیلع  ) تّوبن تیب  لها  تیاده  غورف  اب  میقتسمریغ  هزرابم  يارب  هک  تسا  یناسنا  تداعس 

هحفص 55

!؟ نالقاع ياه  هشیدنا  ای  لقع ، مکح 

فراعم تخانش  هار  رد  يرشب  هشیدنا ي  هک  تسا  نیا  رد  فرح  هکلب  تسین ; نخس  ثحب و  ياج  یلقع ، تفرعم  ندوب  حیحـص  رد 
هرابرد شیوخ  هجوت  دروم  لئاسم  رد  ناهرب  هماقا ي  ریسم  رد  هدنام و  لفاغ  ًاقلطم  یعقاو  تاعوضوم  زا  يرایسب  هب  هجوت  زا  یقیقح 

لفاغ زین  یگتخیمآ  مهرد  نیا  زا  و  دزیمآرد ، یناـهرب  یناـبم  اـب  ار  نونظ  ماـهوا و  هک  تسین  راـنک  رب  اـطخ  نیا  زا  داـعم ، أدـبم و  ي 
مهرد نیا  برغ ، قرش و  ینافرع  یفـسلف و  ياه  هشیدنا  رد  يرـصتخم  ریـس  اب  هکنانچ  درب ; رـس  هب  بکرم  لهج  رد  هتـسویپ  هدنام ،

.دینیب یم  ناوارف  ار  اجبان  ياه  یگتخیمآ 

، دوبن نینچ  رگا  تسا و  نوصم  اطخ  نیا  زا  تعیرـش  یحو و  بتکم  رد  ناهرب  هماقا ي  يرـشب ، ياـه  هشیدـنا  بتاـکم و  فـالخ  رب 
.درک یمن  ادیپ  ینافرع  یفسلف و  بتکم  کی  زا  رتارف  یشزرا  مه  ناشیا  بتکم  دوبن و  يرابتعا  زین  ار  نید  يایلوا  راتفگ 

: دنیامرف یم  ( مالسلا هیلع  ) رقاب ماما  عیشت ، يالاو  بتکم  یهلا  ملعم 

ام بتکم  میدش ; یم  هارمگ  دنا  هتفر  هار  نیا  رب  هک  نارگید  دننامه  میدنار ، یم  نخـس  دوخ  هشیدنا ي  رکف و  ساسا  رب  رگا  زین  ام  »
(1 «.) تسا هدش  نایب  ام  يارب  شربمایپ  طسوت  لاعتم  راگدرورپ  بناج  زا  هک  تسا  یهلا  تمصع  ملع و  بتکم 

شنیرفآ قلخ و  ادخ و  هطبار ي  ینعی  یتفرعم ، هلئـسم ي  نیرت  یهیدـب  رد  هک  تسین  نافرع  هفـسلف و  يرـشب و  هشیدـنا ي  نیا  رگم 
تسردان ياه  هشیدنا  ساسا  رب  هداتفارد و  تعیرش  ناهرب و  لقع و  اب  یهلا ،
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!؟ تسا هدش  دقتعم  قلخ  قلاخ و  ندوب  یکی  دوجو و  تدحو  هب  هدرک و  راکنا  ار  شنیرفآ  لصا  دوهـش ، ای  ناهرب  ناونع  تحت  دوخ 
ار ملاع  دوجو ، تدحو  نافرع و  و  دـناد ، یم  وا  یتسه  تقیقح  ِشوارت  هدـییاز و  لاعتم و  دـنوادخ  دوجو  زا  رداص  ار  ملاع  هفـسلف ،

داقتعا شنیرفآ  هب  هن  يا و  هدنب  هن  دراد و  لوبق  یقلخ  هن  تسا ; هتشاگنا  لاعتم  دنوادخ  سدقا  تاذ  صقر  شیامن و  هولج و  دومن و 
نیرت حیرـص  اب  دبات و  یمنرب  ار  ماهوا  نیا  اه ، ناهرب  نیرت  مکحم  ساسا  رب  یحو  بتکم  اما  .دـنوادخ  ياوس  ام  دوجو  هب  هن  دراد و 

.دراد یمرب  اه  هشیدنا  نیا  عرف  لصا و  نالطب  زا  هدرپ  اهراتفگ 

تلع و ریذـپان  فلخت  نوناق  عیطم  هدـنب ي  ار  دـنوادخ  یتح  سک  همه  زیچ و  همه  یفـسلف  نیناوق  مه ، راـیتخا  ربج و  هلئـسم ي  رد 
زا ریغ  دـیوگ  یم  هتـشاذگ  رتارف  ار  اپ  نافرع  .دـناد  یم  لاحم  فازگ و  یتسه ، هریاد ي  رد  ار  راـیتخا  دوجو  درامـش و  یمرب  لولعم 

! تفگ نخس  نآ  رایتخا  ای  ربج  زا  ناوتب  هک  درادن  دوجو  يزیچ  الصا  ادخ  دوجو 

یعقاو لوئـسم  دوخ ، رایتخا  يازا  رد  ار  ناسنا  و  دـناد ، یم  قلطم  رایتخا  تردـق و  ياراد  ار  دـنوادخ  تعیرـش ، لقع و  ناهرب و  اـما 
یمن لیلعت  ریسفت و  دودح ، تایهام و  مزاول  و  اه ) یتسین   ) مادعَا هب  ار  یصاعم  ناهانگ و  تهج ، نودب  درامش و  یم  شیوخ  لامعا 

اب نافرع  هفـسلف و  یفالتخا  لئاسم  هب  لصفم  هراشا ي  هتبلا  .دـهد  یمن  تبـسن  لاعتم  دـنوادخ  سدـق  تحاس  هب  ار  اه  یتشز  دـنک و 
یباتک رد  تعیرش ، ناهرب و  لقع و  بتکم 
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.رصتخم هاگن  نیا  هب  دسر  هچ  ات  دجنگ  یمن  زین  لقتسم 

یقرواپ

.172  / 2 راونالا : راحب   1

هحفص 56

ملع تقیقح  یقیقح و  ملع 

گنهرف رد  ینید  تفرعم  هک  تسا  تیعقاو  نیا  رگنایب  ینید ، یمالک و  لئاسم  لباقم  رد  ینافرع  یفسلف و  لئاسم  رب  هاتوک  یـشرگن 
فراعم رد  تسا و  راوتـسا  اه  لالدتـسا  نیهارب و  نیرت  گنـسنارگ  ساسا  رب  عیـشت ، دنمهوکـش  بتکم  و  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لها 

.دشاب یمن  يا  هفسلف  بتکم و  چیه  هب  دنمزاین  دریگ و  یمن  ماو  برغ  قرش و  زا  زگره  شیوخ  يالاو 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

(1 «.) دیبای یمن  هتفای ، رودص  تیب  لها  ام  دزن  زا  هچنآ  زج  یحیحص  ملع  دیدرون  رد  ار  برغ  قرش و  رگا  »

: دیامرف یم  ینامسآ  تیاده  باتک 

(2 (»!؟ تسا تیاده  هب  دنمزاین  دوخ  هک  نآ  ای  دوش ، يوریپ  تسا  رتراوازس  دنک  یم  ییامنهار  قح  يوس  هب  هک  یسک  نآ  ایآ  »

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

هتفر و نوریب  تسار  هار  زا  هتـشاذگ ، او  شدوخ  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  یـصخش  یلاعت ، دـنوادخ  دزن  قلخ  ِنیرت  ضوغبم  انامه  »
دوخ .دزادـنا  هنتف  هب  ار  نامدرم  وا  .دـشاب  مزتلم  زین  هزور  زامن و  هب  لاح ، نیا  اب  .تسا  هدرک  رپ  ار  شبلق  هتخاـس ، دوخ  يارآ  تبحم 

(3 «.) دناشک یم  یهارمگ  هب  زین  ار  شناوریپ  تسا و  هارمگ 

: هیآ نیا  ریسفت  رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

«. دشاب یم  شیوخ  ياوه  وریپ  يدنوادخ  تیاده  نودب  هک  تسا  سک  نآ  زا  رت  هارمگ  یسک  هچ  »

: دنیامرف یم 

مهیلع ) موصعم ناماما  زا  یماما  هب  عوجر  نودـب  ار  ناـشینید  داـقتعا  هک  تسا  هدرک  دـصق  ار  یناـسک  هیآ ، نیا  رد  لاـعتم  دـنوادخ  »
(4 «.) دنریگ یم  شیوخ  يأر  رکف و  زا  مالسلا )

: دنیامرف یم  مالسلا ) مهیلع  ) قداص ماما 
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دنادب و ام  نایعیش  زا  ار  دوخ  هک  یسک  دیوگ  یم  غورد  »
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(5 «.) دشاب کسمتم  ام  ریغ  هب  لاح  نیع  رد 

: دنیامرف یم  و 

ِماـما هار  یهلا ، هار  نآ  .تسا و  كرـشم  دریگ ، ارف  هدرک  ررقم  دوـخ  قـلخ  يارب  دـنوادخ  هـک  یهار  ریغ  زا  ار  يا  هدـیقع  سک  ره  »
(6 «.) تسا هدش  هدرمش  نیما  دنوادخ  ناهن  ّرس  رب  هک  تسا  یموصعم 

: دیامرف یم  میرک  نآرق 

تسا و هدوهیب  ایند  یگدنز  رد  ناشـشوک  لمع و  هک  دنتـسه  یناسک  ناشیا  مهد ؟ ربخ  نامدرم  نیرتراکنایز  هرابرد ي  ار  امـش  ایآ  »
«. دنهد یم  ماجنا  وکین  ییاهراک  دننک  یم  نامگ  دوخ 

یقرواپ

.393  / 2 مولعلا : ملاوع   1

.35 سنوی /   2

.387 386  / 2 مولعلا : ملاوع   3

.393  / 2 مولعلا : ملاوع   4

.398  / 2 مولعلا : ملاوع   5

.401  / 2 مولعلا : ملاوع   6

هحفص 57

: دنیامرف یم  قوف  هیآ ي  ریسفت  رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

«. دنراد یم  رب  مدق  دوخ  لایما  تاهبش و  ساسا  رب  هک  دنتسه  یناناملسم  نارازگ و  تعدب  نابهار ، ناشیا ، ناربهر  نایحیسم ، نانیا ، »
(1)

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) اضر ترضح 

! دنک ایحا  ار  ام  رما  هک  داب  يا  هدنب  رب  دنوادخ  تمحر  »

؟ دنک یم  ایحا  ار  امش  رما  هنوگچ  دش : هتفگ 
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(2 «.) دهد یم  دای  نارگید  هب  ار  اهنآ  دزومآ و  یم  ار  ام  مولع  دندومرف :

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

دیناد یم  دوخ  .دینک  توکـس  مینک  یم  توکـس  هک  زیچ  ره  هرابرد ي  و  دـییوگب ، مییوگ  یم  ام  ار  هچ  ره  هک  سب  نیمه  ار  امـش  »
(3 «.) تسا هدادن  رارق  يریخ  ام  اب  تفلاخم  رد  يدحا  يارب  لاعتم  دنوادخ  هک 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

!؟ دنراد دوخ  ینید  ياهناهرب  رد  هک  یتافالتخا  همه  نیا  اب  نوگانوگ  ياههورگ  نیا  هابتشا  زا  مشابن  تفگش  رد  هنوگچ  و  اتفگـش ! »
لابند هب  هن  دننک و  یم  يوریپ  ار  ایبنا  هن 
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ناشیا هانپ  .دنراذگ  یماو  دنمهفن  ار  هچ  ره  و  دنریذپ ، یم  دنمهفب  دوخ  ار  هچ  ره  دننک ; یم  ریـس  دوخ  لایما  رد  .دـنور  یم  ایـصوا 
ماما و ناشیا ، زا  کی  ره  ایوگ  .تسا  ناشیا  دوخ  تایرظن  اه و  هشیدنا  زین ، تامهبم  رد  ناشهاگ  هیکت  ناشدوخ و  ناشتالکشم ، رد 

(4 «.) درامش یم  راوتسا  مکحم و  شیوخ ، يارب  ار  دوخ  يارآ  هک  تسا  نتشیوخ  ياوشیپ 

: دنیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ 

(5 «.) دنا هتسب  ار  ام  يوس  هب  هار  هتفر و  نوریب  ام  هار  زا  هک  دنتسه  یناسک  نم  تما  نادنمشناد  نیرتدب  »

: دندومرف دندید و  ار  تماما  بتکم  زا  نافرحنم  نازادرپ و  هیرظن  زا  یهورگ  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

دنتسشن یم  دوخ  ياه  هناخ  رد  ناکاپان  نیا  شاک  .دنا  هتسب  ار  ادخ  نید  يوس  هب  هار  یهلا ، تیاده  نودب  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  »
دنوادخ بناج  زا  ات  دندمآ  یم  ام  دزن  هجیتن  رد  دیوگب ، يزیچ  ناشیا  يارب  ربمایپ  ادخ و  بناج  زا  هک  دـنتفای  یمن  ار  یـسک  مدرم  و 

(6 «.) مییوگب نخس  ناشیا  يارب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) شربمایپ یلاعت و  كرابت و 

همـشچرس رـشب ، رکفت  هشیدنا و  زا  تسا و  هداتـسیا  تیدـبا  هلق ي  زارف  رب  نیهارب ، نیرتراوتـسا  هب  دانتـسا  اب  ام  بتکم  فراعم  يرآ 
لامک رد  ناهج ، تسار  پچ و  رد  یغوبن  روهظ  ای  دوش ، هدرمـش  نارگید  یفـسلف  ياه  هشیدنا  هعلاطم ي  دـنمزاین  هک  تسا  هتفرگن 

.دشاب هتشاد  يریثأت  نآ 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما 

دوخ ناگتشرف  زا  يا  هتشرف  هکلب  .لسرم  يایبنا  هب  هن  برقم و  ناگتشرف  هب  هن  تسا ; هدرکن  راذگاو  قلخ  هب  ار  شیوخ  رما  دنوادخ  »
ار ناشیا  سپ  .دناسرب  ار  وا  مایپ  هک  تسا  هدومرف  وا  هب  هداتسرف و  ورف  ار 
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«. تسا هدرک  یهن  درادن  تسود  هچنآ  زا  هدومرف و  رما  ددنسپ  یم  دوخ  هچنآ  هب 

یقرواپ

.میهاربا نب  یلع  ریسفت  زا   126  / 18 هعیشلا : لئاسو   1

.181 رابخالا : یناعم  زا   102  / 18 هعیشلا : لئاسو   2

.87  / 8 یفاک : زا   92  / 18 هعیشلا : لئاسو   3

هبطخ 87. هغالبلا : جهن  زا   17  / 18 هعیشلا : لئاسو   4

.4  ، 7  / 2 مولعلا : ملاوع   5

.393  / 1 یفاک : لوصا   6

هحفص 58

: درک ضرع  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هب  ریصب  وبا 

نخـس نآ  هرابرد ي  شیوخ  رظن  يأر و  اب  اـیآ  .میباـی  یمن  نآ  زا  یناـشن  تنـس ، باـتک و  رد  هک  میوش  یم  وربور  یلئاـسم  اـب  اـم  »
»؟ مییوگب

: دندومرف مالسلا ) هیلع  ) ماما

«. يا هتسب  غورد  دنوادخ  رب  ینک  اطخ  رگا  و  تشاد ، یهاوخن  يرجا  یبایب  تسد  قح  هب  رگا  تروص ، نیا  رد  »

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما 

«. ددرگ یم  هارمگ  دراذگاو  ار  توبن  نادناخ  سک  ره  و  دوش ، یم  كاله  درادرب  مدق  دوخ  هشیدنا ي  يأر و  رظن و  اب  سک  ره  »

: دندومرف ( مالسلا هیلع  ) ماما تسیچ ؟ بلطم  نالف  هرابرد ي  امش  رظن  دیسرپ  یصخش 

(1 «.) مینک یم  نایب  دنوادخ  زا  لیئربج ، زا  ادخ ، ربمایپ  زا  مییوگ  یم  ینخس  هاگ  ره  ام  دراد ؟ یهاگیاج  هچ  اجنیا  رد  هشیدنا  رظن و  »

!؟ لهج جاور  ای  ملع ، دشر 

یم وکین  يرما  ار  یتدیقع  نوگانوگ  ياهبتکم  یفـسلف و  توافتم  ددعتم و  ياه  هخاش  شیادیپ  یخرب ، هک  تسا  یگرزب  هابتـشا  هچ 
.دنرادنپ
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رـشب یگدـنز  ياهیناماسبان  ریاس  اه و  یـشک  قح  اه ، يزیرنوخ  اهداسف ، اه ، شکمـشک  اه ، گنج  رثکا  أشنم  تسادـیپ  هکنیا  لاـح 
قیال هک  یناسک  و  هدمآ ، رب  تسایر  یپ  رد  دنا  هدوبن  تسایر  قیال  هک  یناسک  خـیرات  لوط  رد  هتـسویپ  هک  تسا  نیا  ورگ  رد  ًامامت 

هئارا
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.دنا هتخادرپ  دوخ  هتخاس ي  راکفا  رشن  هب  دنا  هدوبن  هدیقع  هشیدنا و  بتکم و  ي 

شراسخر زا  هدرپ  دنوادخ  هک  درخ  نید و  لها  ربهر  دـندرک ، یمن  دوجو  راهظا  نالهاان  یهلا ، موصعم  يایبنا  ایلوا و  لباقم  رد  رگا 
، هتشگ دودحم  رایسب  تافالتخا  هنماد ي  ًاملسم  دش و  یمن  روتسم  اه  هدید  زا  دیامن  تسار  نید  تماق  شجک ، ریـشمش  هب  دریگرب و 
تفر و یم  نایم  زا  ناشیا  دوخ  هب  عوجر  اب  مه  نآ  هک  درک ، یمن  زواجت  یحو  نابحاص  مالک  ریـسفت  رد  یئزج  تافالتخا  دودح  زا 

هانپ أجلم و  یتحار ، هب  یناسنا  عماوج  و  دـنام ، یمن  نایم  رد  تقیقح  ناگدـنیوج  يارب  ینادرگرـس  يورجک و  یهارمگ و  زا  یناشن 
.دندش یمن  یگتشگرس  راچد  نوگانوگ ، بتاکم  يارآ  اب  دروخرب  رد  دنتفای و  یم  ار  دوخ  یقیقح 

 - یحو بتکم  مهف  رد  فالتخا  هب  دودحم  يداقتعا  تافالتخا  هنماد ي  دـندرک  یمن  يزاس  بتکم  رـشب ، نازادرپ  هیرظن  رگا  يرآ ،
دندوب و روذعم  یحو ، لقع و  بتکم  هاگدید  زا  ناراکهابتشا  زین ، هدودحم  نیا  رد  .سب و  دش و  یم  نآ -  صوصن  ریغ  رد  مه  نآ 

.دندیدرگ یمن  زین  نارگید  یهارمگ  بجوم  و  دندش ، یمن  راتفرگ  ترخآ  ایند و  تواقش  تکاله و  هب 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

(2 «.) ُفالِتْخالا َطَقَس  ُمَْلعَی  ْنَم ال  َتَکَس  َْول  »

«. تفر یم  نایم  زا  یگدنکارپ  فالتخا و  دنام ، یم  شوماخ  تسب و  یم  ورف  مد  نادان  رگا  »

یقرواپ

هحفص ي 172، دلج 2 ، ملعلا ، باتک  راونالاراحب ، رد  ار  اهنآ  دیناوت  یم  هک  تسا  هدش  دراو  دـش  نایب  هچنآ  نومـضم  هب  یتایاور   1
.دینیبب باب 23 

.420  / 2 مولعلا : ملاوع   2

هحفص 59

، فلتخم ياه  هفسلف  اه و  هشیدنا  روهظ  نیا  ربانب 
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هن درمش  لهج  جاور  دیاب  ار  ناشیرپ  نوگانوگ و  يارآ  راشتنا  تسا و  يرشب  تداعس  عنام  یناسنا و  عماوج  ياهتبیصم  نیرتگرزب  زا 
.ملع دشر 

يارآ هک  تسناد  دیاب  دیآ  یم  رظن  هب  یضراعت  هک  مه  اج  نآ  .تسین  نکمم  زگره  یحو  بتکم  میلاعت  لقع و  مکح  نایم  ضراعت 
طلخ و زا  يرشب ، نادنمشیدنا  القع و  اما  تسا  یتاذ  عطق  تیجح  هچ  رگ  اریز  تسین ; لقع  مکح  ًامئاد  رشب  يالقع  نادنمـشیدنا و 

.دنتسین نوصم  یلقع  ماکحا  اب  شیوخ  ماهوا  نتخیمآ  مه  هب 

.درادن یمکح  ًاتابثا  ًایفن و  هدودحم  نآ  زا  جراخ  هب  تبسن  تسا و  یصاخ  دودح  هب  دودحم  ًامئاد  يرشب  لقع  ماکحا  نآ ، رب  هوالع 
.دریگ یم  تأشن  مهو  لقع و  ماکحا  نیب  طلخ  زا  ًابلاغ  دوخ  زین  هدودحم  نیا  زا  زواجت 

هب هک  تسا  نیا  دوش ، یم  هدرب  راک  هب  نوگانوگ  ياه  هفـسلف  گنهرف و  لیطابا و  جیورت  يارب  هک  ییاهـشور  نیرتراکـشآ  زا  یکی 
هکنانچ مینک ; یم  نایب  لقن و  ار  نآ  طقف  میرادن و  يراک  نانخس  ارآ و  نیا  لطاب  قح و  هب  ام  دنیوگ  یم  فلتخم  راکفا  رشن  ماگنه 

.دوش یم  هدید  نایع  هب  برغ  هدنبیرف ي  رهاوظ  ناگتفیش  رثکا  ياه  هتشون  راثآ و  رد  شور  نیا 

رس و یب  هتخیسگ و  نانع  ياه  هفـسلف  اب  دروخرب  ماگنه  هب  دندوب  رادروخرب  زین  یفاک  تیارد  زا  دنتـشادن و  ّتین  ءوس  رگا  دارفا  نیا 
ار اهنآ  لقا  ال  دنتشادن ، ار  يراک  نینچ  ناوت  هچنانچ  دندرک و  یم  نایب  لاطبا  دقن و  اب  ار  اهنآ  دیاب  برغ ، قرش و  نادنمـشیدنا  ياپ 

.دبای راشتنا  شدقن  اب  راثآ  نآ  ات  دنتشاذگ  یم  مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  مولع  اب  نایانشآ  رایتخا  رد 

يورجک رد 
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دومج و راکـشآ ، يراکفالخ  نیا  اب  هک  درادـنپ  نینچ  و  دـنک ، نایب  لقن و  ار  یتسردان  نخـس  ره  هک  سب  نیمه  ناسنا  یتسرداـن  و 
.تسا هداهن  شیوخ  رب  ار  یشیدنادازآ  ناشن  هدرک و  یفن  دوخ  زا  ار  بصعت 

: دنیامرف یم  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

(1 «.) َعِمَس ام  ِّلُِکب  َثِّدَُحی  ْنَأ  ًابْذِک  ِءْرَْملِاب  یَفَک  »

«. دنک لقن  دونش  یم  ار  هچ  ره  هک  سب  نیمه  ناسنا  ییوگغورد  رد  »

: دنیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ 

«. َْتعِمَس ام  ِّلُِکب  َثِّدَُحت  ْنَأ  ِبْذِْکلا  َنِم  َُکبْسَح  »

«. ینک وگزاب  يدینش  ار  هچ  ره  هک  تسا  یفاک  نیمه  وت  ییوگغورد  رد  »

: دنیامرف یم  دنا  هتشاگن  نازاس  هفسلف  نازادرپ و  هیرظن  هیور ي  شهوکن  رد  هک  يا  هلاسر  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما 

یم یحیحـص  هجیتن ي  هب  هن  دراد و  فاصنا  هن  دناوخارف  شیوخ  ياه  هشیدنا  تالالدتـسا و  شور و  يوس  هب  ار  نارگید  سک  ره  »
تایرظن رب  هار  نیا  ِنایعاد  بتکم و  حیجرت  رب  یلیلد  چیه  دنراد و  یتالالدتـسا  اه و  هشیدنا  تایرظن و  زین ، نارگید  نآ  اریز  دـسر ;

.دنوش جاتحم  دوخ  نادرگاش  هب  یکدنا  زا  سپ  ناشیا  دوخ  اسب  هچ  تسین ; ناشناوریپ 

میا هدید  یهاگ  مه  ار  ناملعم  و  دنور ; یم  رتارف  دوخ  داتـسا  زا  یتدم -  زا  سپ  ولو  نادرگاش -  زا  یخرب  هک  میا  هدید  زین  دوخ  ام 
.دندرگ یم  دوخ  ناوریپ  هیرظن ي  هب  جاتحم  دوخ  تایرظن  رد  هک 

تانیمخت اه و  سدح  اه و  نامگ  ریـسا  دـیدرت ، کش و  لها  هداتفا و  تریح  هب  نالهاج  هک  تسا  اههار  نیمه  ندومیپ  هجیتن ي  رد 
یمن رب  عطاـق  مکحم و  ياـه  نییآ  اـب  ار  ناربماـیپ  رگید  تسناد  یم  زیاـج  ار  یهار  نـینچ  ندوـمیپ  دـنوادخ ، رگا  .دـنا  هدـش  دوـخ 

رب و  تخیگنا ،
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.تفرگ یمن  هدرخ  يزادرپ  تلاهج  یفاب و  هوای 

یقرواپ

.159  / 2 راونالا : راحب   1

هحفص 60

ملع زا  ینغتـسم  ار  شیوخ  هتخاس ، دوخ  راکفا  تلاهج و  هب  دندنادرگرب و  يور  وا  تمعن  زا  دنتخانـشن و  ار  قح  نامدرم ، هک  هاگنآ 
ناشیا مه  دنوادخ  دندرک ، افتکا  دوخ  ياه  هشیدـنا  راکفا و  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) موصعم ناماما  ایبنا و  نداهن  رانک  اب  دنتـسناد و  یهلا 

یمن دوخ  دـننک و  یم  شتـسرپ  ار  نتـشیوخ  کنیا  ناشیا ، هک  اجنآ  ات  دومرف ، ناشلیلذ  راوخ و  تشاذـگاو و  ناـشیاه  هتخاـس  اـب  ار 
! دنمهف

ماکحا اب  هک  داتـسرف  یمن  ار  ناربمایپ  ناشیا  يارب  رگید  دوب  یـضار  ناشیا  ياه  يزادرپ  هیرظن  لاـمعا و  نیا  هب  دـنوادخ  رگا  يرآ ،
.دنراد ناشزاب  هتخاس ، دوخ  راکفا  زا  دنزاس و  نک  هشیر  ار  ناشیا  تافالتخا  دوخ ، هناعطاق ي  نشور و 

زا دنا و  هدـش  ثوعبم  حیحـص  نیتم و  يروما  اب  ناربمایپ  هک  میناد  یم  نیا  ار  اه  هار  نیا  ندومیپ  هب  دـنوادخ  تیاضر  مدـع  لیلد  ام 
.دنا هدومرف  یهن  هدننک  كاله  لاکشا و  دروم  روما  هب  نتخادرپ 

.تسا هداد  رارق  دوخ  يوس  هب  امنهار  هار و  تسا ، رانکرب  سایق  يأر و  زا  هک  يروما  هارمه  ار  ناشیا  دنوادخ 

.دیازفین دنوادخ  زا  دوخ  يرود  رب  زج  دبایرد ، لالدتسا  هشیدنا و  رکفت و  اب  تسا  دنوادخ  دزن  هچنآ  دهاوخب  سک  ره  سپ 

هدروآ دـنوادخ  دزن  زا  هچنآ  اب  هک  دریذـپب  ار  يزیچ  نامدرم  زا  هک  دـنک  رمع  زارد  نایلاس  هچ  رگا  دـیدرگن  ثوعبم  يربماـیپ  زگره 
! عوبتم هاگ  رگید  دشاب و  عبات  یهاگ  دیآ  مزال  هکنیا  ات  تسا  فلاخم  تسا 

دنارب نخس  شیوخ  يأر  رکفت و  ساسا  رب  تسا  هدروآ  هچنآ  رد  يربمایپ  هک  دشن  هدید  زگره  و 
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.دنلطاب رب  اطخ و  رب  نازادرپ  هیرظن  هکنیا  رب  تسا  لیلد  نالقاع ، يارب  دوخ  نیا  و  . . . 

.ناشنید بتکم و  اب  هلباقم  ناشیا و  تیناقح  سفن  رد  هن  تسا  زیاج  ایبنا  بلاطم  مهف  دروم  رد  اهنت  فالتخا 

: شاب رذح  رب  تلصخ  ود  زا  سپ 

.یشاب نتشیوخ  وریپ  هتسنادان ، هنالهاج و  یهد و  هئارا  یسر  یم  نآ  هب  دوخ  ار  هچنآ  هکنیا   . 1

.ینک بیذکت  تشگ  یهاوخ  زاب  وا  يوس  هب  هک  ار  نآ  و  يرامش ، ینغتسم  ار  دوخ  يدنمزاین  نادب  هک  ایبنا  میلاعت  بتکم و  زا   . 2

زگره ام  هک  ارچ  يرامش ; وکین  ار  لطاب  تلالـض ، لهج و  يور  زا  و  يراذگاو ، تلالم  یگتـسخ و  يور  زا  ار  قح  هکنیا  زا  زیهرپب 
بوخ میتفگ  هچنآ  رد  سپ  .ددرگ  تیاده  هک  میدیدن  دهن  رتارف  مدق  میتشاد  نایب  هچنآ  زا  دـشاب و  شیوخ  يأر  وریپ  هک  ار  یـسک 

(1 «.) شیدنیب

: مدرک ضرع  مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  هب  دیوگ : نمحرلادبع  نب  سنوی 

؟ میسانشب هنوگچ  ار  یهلا  دیحوت 

: دندومرف

(2) .َرَفَک ِهِّیبَن  َلْوَقَو  ِهّللا  َباتک  َكَرَت  ْنَمَو  ِهِّیبن ، ِتیب  َلهَأ  َكَرَت  ْنَمَو  َکَلَه ، ِهَیأَرب  َرَظَن  ْنَم  ًاعدتبم ، َّنَنوکَت  ال  سنوی ، ای 

شیوخ رظن  يأر و  هب  ار  شا  هدیقع  سک  ره  نزم ، ماگ  دوخ  ياپ  اب  هار  نیا  رد  شابم و  راذگ  تعدب  یسانشادخ  دیحوت و  ملع  رد 
راـتفگ ادـخ و  باـتک  سک  ره  دـش و  دـهاوخ  هارمگ  دراذـگاو  ار  شربماـیپ  تیب  لـها  سک  ره  دـش و  دـهاوخ  كـاله  دـنیزگرب ،

.دش دهاوخ  رفاک  دهناو  ار  شربمایپ 

یقرواپ

.32  / 18 هعیشلا : لئاسو   1

.1/56 یفاک :  2
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دنا هتسبن  لد  قلطم  قح  هب  زج  هک  نانآ  رب  دورد 

 . . . دنرامش یم  هظحل  شمدقم  راظتنا  رد  و 
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بّرقو هروهظ  لّجع  مهللا 
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 . . . هراصنأ ّرثکو  هنامز 
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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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