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نآرق تیئاهب و 

باتک تاصخشم 

یهوژپ یئاهب  تیاس  زا : هتفرگرب 

همدقم

یکـشخ رت و  هک  ینعم  نیا  هب  مدیـسر  نیبم ) باتک  یف  الا  سبای  بطر و ال  و ال   ) هکراـبم هیآ  هب  نآرق  رد  یتقو  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
رـصق و دوخ  يارب  هداد و  بیرف  ار  ناناملـسم  تییاهب  ناونع  تحت  هک  یهورگ  هب  عجار  امتح  هک  مدش  نئمطم  دشابن  نآرق  رد  هک  تسین 

مدیسر : ریز  تایآ  هب  هرخالاب  دراد . دوجو  نآرق  رد  یتایآ  هناشن و  زین  دنا  هتخادنا  هار  یتالیکشت 

یلا 31 تایآ 29  رثدم ، هروس 

هب طوبرم  تایآ  زا  دعب  هلـصافالب  تایآ  نیا  هدزون ). ددع  تسوا  رب  مدرم . هب  تسا  هدنهد  حول  : ) همجرت رـشع . ۀعـست  اهیلع  رـشبلل . هحاول 
اهب یلعنیـسح  هتـشاد و  مان  دیحو  زین  لزا  هک  تسا  بلاج  دنا . هدرک  نایب  رقـس  خزود و  ار  دیحو  تبقاع  هدمآ و  دیحو  دـیلو  دـناعم  رفاک 

ددـع هدزون  ددـع  هکنیا  رتـمهم  همه  زا  تسا و  هدوب  هدـنهد  حول  ینعی  هحاول  دـیمان  حاولا  داد  یم  مدرم  هب  هک  ییاـه  هماـن  هکنیا  هطـساوب 
هدزون تسا و  هدزون  یگمه  يدـقن ؛ يازج  رادـقم  نانز ؛ هیرهم  رادـقم  هام ؛ ياهزور  دادـعت  لاس ؛ ياههام  دادـعت  تسا . تییاـهب  یمـسر 

نایب اب  دیاش  شتآ ! لها  شتآ و  رب  یتلالد  بجع  دنا . هدمآ  خزود  فیصوت  رد  شدعب  لبق و  تایآ  تایآ و  نیا  تسا . ییاهب  ظفل  قباطم 
اهبنارگ یتاکن  نایب  اب  زور  ره  هظحل و  ره  هک  تسا  دـیواج  يا  هزجعم  نآرق  نیا  هک  میربب  یپ  تقیقح  نیا  هب  هرابود  هروکذـم  هیآ  نتفاـی 

. ددرگ یم  رشتنم  جراخ و  نآ  زا  یهلا  یحو  زا  يا  هولج  ناگدنیآ  ثداوح  ییوگشیپ  ات  هتفرگ  یملع  یکشزپ و  ياه  هتفای  نیرتدیدج  زا 
تـسد زا  يارب  يزیچ  هک  یـسک  دـننام  اهییاهب  دراد . هیآ  رازه  شـش  زا  شیب  نآرق  موش . یم  رکذـتم  ار  هتکن  کی  مه  تییاهب  هراـبرد ي 

هک دنا  هتفرگ  ازهتـسا  هب  ناشدوخ  یـصوصخ  ياه  عمج  رد  هداد و  رارق  موجه  شوختـسد  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  زور  ره  دشاب  هتـشادن  نداد 
زین دوخ  تاماهتا  زا  یکی  هب  زونه  خزود  رد  اهنآ  يامدـق  هکنیا  زا  ربخ  یب  تسا ؟ ییاـهب  رما  دـییأت  رد  نآرق  رد  مه  هیآ  نـالف  يا  هدـینش 
یم تنعل  اهنآ  رب  مه  مدرم  همه  ناگتـشرف و  ادخ و  دشک و  یم  ار  نانآ  مادقا  راظتنا  هظحل  ره  منهج  رو  هلعـش  شتآ  دـنا و  هدادـن  خـساپ 

الماک نآ  همجرت  لوزن و  نأش  نتفرگ  رارق  نایرج  رد  نآرق و  يور  زا  ندـناوخ  راـبکی  اـب  اـهنآ  دانتـسا  دروم  تاـیآ  زا  يرایـسب  دنتـسرف .
دـش لاسرا  ریقح  نیا  يارب  دمآ و  تسدب  اهنآ  زا  يدـیدج  تادانتـسا  رگا  ما و  هدروآ  اجنیا  رد  ار  دراوم  زا  یـضعب  دـنوش . یم  صخـشم 

درادن : یمامت  هلاض  موق  نیا  تنطیش  هک  دنچ  ره  تخادرپ ؛ مهاوخ  تاهبش  حیضوت  هب  هناگادج  يا  هلوقم  رد  امتح 

هیآ 7 دوه ، هروس 

نم نوثوعبمل  مکنا  تلق  نئل  و  المع . نسحا  مکیا  مکولبیل  ءاملا  یلع  هشرع  ناک  ماـیا و  هتـس  یف  ضرـالا  تاوامـسلا و  قلخ  يذـلا  وه  و 
دیرفآ و زور  تدم 6  رد  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  تسا  ییادخ  وا  و  هیآ : همجرت  نیبم  رحـس  الا  اذه  نا  اورفک : نیذلا  نلوقیل  توملا  دـعب 

دش دیهاوخ  هدنز  گرم  زا  دعب  امتح  ییوگب : رگا  و  تسا . رتهب  امـش  زا  کیمادک  لمع  هک  دنک  شیامزآ  ار  امـش  ات  دوب  بآ  رب  وا  شرع 
نادیرم فرط  زا  اکع  رد  رارقتسا  زا  سپ  اهب  یلعنیسح  تییاهب : ریسفت  تسین . راکشآ  يرحس  زج  نخس  نیا  تفگ : دنهاوخ  نارفاک  انامه 

دـندز و رهن  يور  رب  نیبوچ  یتـخت  داد  ناـمرف  دوب . ناور  يرهن  اـجنآ  رد  دوب و  هدـیمان  سودرف  غاـب  ار  نآ  دوخ  هک  دـش  شدـیاع  یغاـب 

نآرق www.Ghaemiyeh.comتیئاهب و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 13زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


باوخ هدیـشک  رـس  رب  هلوح  دروخ و  یم  تخت  رـس  رب  راهان  هتفر  غاب  نآ  رد  زور  ود  یکی  هتفه  ره  يو  دندنادرگ . شورفم  ارنآ  نادـیرم 
و  ) هتفگ هک  هیآ  نیا  زار  هک  دـنهد  ربخ  ار  اهب  لها  ات  داد  نامرف  ار  نانآ  هدز  ادـص  ار  دوخ  رـسپ  راهچ  ردارب و  ود  يزور  دومن . یم  هلولیق 

تسا . تخت  نیا  بآ و  رهن  نیا  ادخ و  نیا  دوصقم  هک  دش  الم  رب  زورما  ءاملا ) یلع  هشرع  ناک 

هیآ 160 فارعا ، هروس 

دق انیع  هرـشع  یتنثا  هنم  تسجبناف  رجحلا  كاصعب  برـضا  نا  هموق  هاقـستسا  ذا  یـسوم  یلا  انیحوا  امما و  اطابـسا  هرـشع  یتنثا  مهانعطق  و 
مهسفنا وناک  نکل  انوملظ و  ام  مکانقزر و  ام  تابیط  نم  اولک  . يولـسلا نملا و  مهیلع  انلزنا  مامغلا و  مهیلع  انللظ  مهبرـشم و  سانا  لک  ملع 

هب دنتساوخ  بآ  وا  زا  یسوم  تما  نوچ  دنشاب و  يا  هفیاط  هورگ  ره  هک  میدرک  بعشنم  هورگ  هدزاود  هب  ار  یـسوم  موق  همجرت : نوملظی .
بآ همـشچ ي  يا  هلیبق  ره  دـش و  يراج  گنـس  نآ  زا  بآ  همـشچ ي  هدزاود  هاگنآ  نزب . نیمز  هب  ار  دوخ  ياصع  میدرک  یحو  یـسوم 
يا هزیکاپ  ياهیزور  زا  میتفگ  میداتسرف . غرم  نیبجنرت و  اهنآ  يارب  زین  میتخادنا و  هیاس  اهنآ  رـس  رب  ربا  هلیـسوب ي  ام  و  تخانـش . ار  دوخ 

یلعج ثیداحا  زا  یکی  رد  : ) تییاهب ریـسفت  دندرک . متـس  ناشدوخ  رب  هکلب  دـندرکن  متـس  ام  رب  اهنآ  و  دـینک . لوانت  میا  هداد  امـش  هب  هک 
هدزاود زا  دارم  تسا و  یلع  ترـضح  اصع  زا  دارم  دمحم و  ترـضح  هیآ  نیا  رد  یـسوم  زا  دارم  هک  هدـش  هتـشون  نومـضم  نیا  هب  یعیش 

لوبق لباق  تسا  هدمآ  مه  اهمان  صخـشم و  شدروم  تسا و  تامکحم  زا  هیآ  هکنیا  لیلد  هب  مه  ثیدـح  نیا  دـنماما . هدزاود  مه  همـشچ 
هکلب هدوبن  اصع  ندرک  اهدژا  یسوم  ترـضح  هزجعم  دنیوگب  دنا  هتـساوخ  ًادعب  هک  یناسک  تسا  مولعم  تسا و  نآرق  اب  ضراعم  تسین و 
هدرک ادیپ  مه  ار  ثیداحا  نیا  دننک  فاعم  ندروآ  هزجعم  راب  ریز  زا  ار  دوخ  بیترت  نیدـب  و  تسا ! رما  ياصع  روظنم  تسا و  لیثمت  اهنیا 
رابتعا هجرد  زا  تیاور  دنـس  فعـض  لیلدـب  دوبن  مه  نآرق  حیرـص  صن  اب  ضراـعم  رگا  ثیدـح  نیا  تروص  ره  رد  دـننک . یم  دانتـسا  و 

یب ـالماک  تشاد  مه  تیعقاو  ثیدـح  نیا  هکنیا  ضرف  هب  هدـش  ثیدـح  نیا  زا  دروم  نیا  رد  هک  يا  هدافتـسا  هکنیا  بلاـج  و  دوب ؛ طـقاس 
همـشچ هدزاود  اصع و  ریما  ترـضح  نوچ  دوب : هتفگ  ثیدح  نیا  هب  دانتـسا  اب  هیآ و  نیا  ریـسفت  رد  تییاهب  نسیروئت  بانج  تسا ). قطنم 

نامه ار  دوخ  شدوخ  باب  هکنآ  بلاـج  تسا . مهدزیـس  ماـما  باـب  سپ  دـیآ  یم  تسد  هب  هدزیـس  ددـع  هجیتن  سپ  دنتـسه  ماـما  هدزاود 
نامه ناتساد  نیا  هک  هدرک  دیکأت  مالسلا  هیلع  یسوم  ناتـساد  نایاپ  رد  هروس  نیا  رد  رگید  فرط  زا  تسناد ! یم  مهدزاود  ماما  يدهم و 

تسا . هدش  رکذ  نآرق  فلتخم  ياهاج  رد  فلتخم  ماوقا  ناربمغیپ و  یناگدنز  هرابرد  هک  تسا  یناتساد 

هیآ 78 ءارسا ، هروس 

ياهزامن تقو  هب  هراشا   ) بش لماک  یکیرات  ات  باتفآ  لاوز  زا  راد  اپ  رب  ار  زاـمن  همجرت : لـیللا . قسغ  یلا  سمـشلا  كولدـل  ةولـصلا  مقا 
زا دعب  ناوخب و  زامن  لاس 1260  ات  هک  تسا  نیا  هیآ  ینعم  لاس 1260 و  ینعی  لیللا  قسغ  نافرعلا ) رحب  باتک  : ) تییاهب ریسفت  هناگجنپ )

هدنخ  يارب  مدوب  هتشاذگ  ار  یکی  نیا  اباب . لایخ  یب  حیضوت : . راذگب دازآ  ار  دوخ  نآ 

هیآ 29 ءایبنا ، هروس 

وا زا  ریغ  ییادخ  منم  دیوگب : اهنآ  زا  سک  ره  و  همجرت : نیملاظلا . يزجن  کلذک  منهج . هیزجن  کلذف  هنود  نم  هلا  ینا  مهنم  لقی  نم  و 
مکحم هیآ  نیا  هب  خـساپ  رد  اـهب  یلعنیـسح  تییاـهب : ار . ناراکمتـس  میهد  یم  دزم  نینچ  میهد و  یم  شاداـپ  خزود  ار  یـسک  نینچ  سپ 

ررکم ياهاعدا  نم  درک  یمن  رکف  هتبلا  هک  مدرک  نیغلبم  زا  یکی  اب  هک  يا  هرظانم  رد  نم  اـنا . ـالا  هلا  ـال  . هللا اـنا  یننا  دـنتفگ : راـب  نیدـنچ 
شیگدـنب و ياعدا  شینامز و  ماما  ياعدا  اب  ار  باب  ياعدا  نیا  مشاب  هدـید  شتییادـخ  هرابرد ي  ار  یلعنیـسح  ازریم  دـمحم و  یلع  ازریم 
؟ تسیک ناشیا  دوش . یم  هچ  شفیلکت  هرخالاب  تسا . رفن  کی  تقادص  مدع  هناشن  اهنیا  متفگ  متـشاذگ و  مه  رانک  رد  شرگید  ياهاعدا 
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نکمم تلاح  دنچ  داد ؟ دیهاوخ  ناشن  یلمعلا  سکع  هچ  اجنیا  هک  دینکب  ار  شرکف  دیراذگب و  یغلبم  نینچ  ياج  ار  ناتدوخ  هظحل  کی 
دنوادـخ هاگرد  زا   ) هیلا بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  دـییوگ : یم  هلمج  کی  تحار  یلیخ  هک  دـیتقیقح  لاـبند  هب  یقطنم و  یناـسنا  اـی  تسا :

هب تسرپ  هناگی  كاپ و  یناسنا  دـننام  تقو  نآ  مدرگ .) یم  زاب  اتمه  یب  دوبعم  هناگی  نآ  شتـسرپ  يوس  هب  مهاوخ و  یم  ترذـعم  هناگی 
دنناوت یمن  نوچ  تساهنآ  رب  ادخ  مادم  نیرفن  هداد و  رارق  مئاد  یباذع  رد  ادخ  ار  هدـش  خـسم  تعامج  نیا  هک  دـیا  هدیـسر  تقیقح  نیا 

يارب ار  نم  رابفسأت  هآ  دش و  عقاو  نم  هرظانم  دروم  رد  مود  تلاح  دنزادرپب . زاین  زار و  هب  يو  اب  دنسانشب و  ار  ناشیادخ  هظحل  کی  یتح 
اب یلو  فیعض  يا  هثج  رد  تمعن  نارفک  یـساپسان و  ینادان و  لهج و  زا  یـشان  رورغ  تشاد . رب  رد  مبطاخم  درف  رود  نادنچ  هن  هدنیآ ي 

بانج : ) دوب نیا  مه  شخـساپ  تفر . تسد  زا  كرـش  يراکتنایخ و  هب  هدولآ  یمـسج  رد  تسا  یهلا  یتناما  هک  كاپ  حور  نارگ و  يراب 
.... ییادخ و ماقم  رگید  راب  یماما  ماقم  رگید  راب  دندرک ؛ ار  تبحص  نآ  دندوب و  یگدنب  ماقم  رد  رابکی  دنتشاد . فلتخم  ماقم  راهچ  باب 

هک ! ًاعقاو 

هیآ 41 جح ، هروس 

هک ییاهنامه  همجرت : رومالا . ۀـبقاع  رکنملا و هللا  نع  وهن  فورعملاب و  ورما  ةوکزلا و  وتآ  ةولـصلا و  وماقا  ضرـالا  یف  مهاـنکم  نا  نیذـلا 
زا دننک و  یم  شرافـس  بوخ  ياهراک  هب  ار  نارگید  دنهد و  یم  تاکز  دنراد و  یم  اپ  هب  زامن  میهدب  تردق  نیمز  يور  رد  اهنآ  هب  رگا 

دمحم لآ  نأش  رد  هیآ  نیا  یمق ) ریسفت  زا  لقن  : ) مالسلا هیلع  رقاب  ترضح  تسادخ . يارب  اهراک  ماجنارـس  دنرادیم و  زاب  تشز  ياهراک 
دیامن مایق  دمحم  لآ  مئاق  نوچ  هک  مالـسلا  ةولـصلا و  هیلع  تما  نیا  يدهم  رد  دنک  یم  روهظ  هیآ  نیا  حور  نامزلا  رخآ  رد  هدـش و  لزان 
دوبان ار  تعدب  باحـصا  دزاس و  لیاز  ار  اهتعدـب  دروآ و  رد  مالـسا  نید  هب  ار  همه  دـیامن و  کلمت  فرـصت و  ملاع  برغم  قرـشم و  رد 

دینک . تبحص  شلیکو  اب  دیاب  درادن . نتفگ  يارب  یفرح  تییاهب : دیامن .

هیآ 30 صصق ، هروس 

هب دـنوادخ  همجرت : نینمالا . نم  کنا  فخت  لبقا و ال  یـسوم  اـی  بقعی  مل  اربدـم و  یلو  ناـج  اـهناک  زتهت  اـهآر  اـملف  كاـصع  قلا  نا  و 
ناج ایوگ  هکنانچ  دبنج  یم  هک  دید  تخادنا  ار  نآ  نوچ  سپ  ینک . اشامت  ار  ام  تردـق  ات  زادـنایب  ار  دوخ  ياصع  کنیا  تفگ : یـسوم 

. یناما رد  وت  هک  سرتم  نک و  ور  یـسوم  يا  دـمآ : باطخ  تفرگن . ار  اـصع  لاـبند  رارف و  يارب  درک  تشپ  تسا . حور  بحاـص  اـی  دراد 
تسادخ و رما  ياصع  اصع  زا  روظنم  هدمآ  یسوم  ترضح  هرابرد ي  هک  رگید  ياه  هروس  هروس و  نیا  تازجعم  ناقیا ) باتک  : ) تییاهب
: حیضوت تسا . هیانک  یسوم  ياضیب  دی  دشن و  اهدژا  اصع  ینعی  تسا  تفرعم  رون  روظنم  هدننک ) هریخ  نآ  رون  و   ) دوب اضیب  هک  يو  تسد 

یم هزاجا  دیابن  ًالـصا  دینک ! هزجعم  مه  ناتدوخ  تسین  رارق  نوچ  دینزب . ار  یلبق  ناربمغیپ  تازجعم  همه ي  بآریز  دـیاب  هک  تسا  مولعم 
دیدومرف . یم  عیرشت  ار  بلاج  نیئآ  نیا  رتدوز  یلاس  رازه  دنچ  دیاب  دنروایب . هزجعم  دنیایب و  ناربمغیپ  همه  نیا  دیداد 

هیآ 30 مور ، هروس 

یناسک اهنآ  نیکرشم . زا  شابن  و  همجرت : نوحرف . مهیدل  امب  بزح  لک  اعیش  اوناک  مهنید و  اوقرف  نیذلا  نم  نیکرـشملا . نم  اونوکت  و ال 
لوسر دنتسه . داش  هلطاب  دیاقع  زا  تسا  ناشدوخ  دزن  هچنآ  هب  هورگ  ره  دندش و  هورگ  هورگ  دنتخاس و  هدنکارپ  ار  دوخ  نید  هک  دنتـسه 

تعدب و رگم  تسا  هبوت  ار  یهانگ  ره  دنیایب و  نم  زا  دعب  هک  نم  تما  زا  دنتلالـض  تعدب و  لها  مهنید  اوقرف  نیذلا  زا  دارم  ص :)  ) ادـخ
دینک . تبحص  شلیکو  اب  دیاب  درادن . نتفگ  يارب  یفرح  تییاهب : تسین . نآ  يارب  هبوت  هک  ار  تلالض 
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هیآ 5 هدجس ، هروس 

ات نامـسآ  زا  ار  ملاع  رما  هک  تسوا  همجرت : نودعت . امم  ۀنـس  فلا  هرادقم  ناک  موی  یف  هیلا  جرعی  مث  ضرالا  یلا  ءامـسلا  نم  رمالا  ربدـی 
لـضفلاوبا هتـشون  دـئارف  باتک  : ) تییاهب ددرگ . یم  زاب  وا  يوسب  تسا  لاس  رازه  شرادـقم  هک  يزور  رد  سپـس  دـنک . یم  ریبدـت  نیمز 

. دوش یم  خـسن  دور و  یم  نامـسآ  يوسب  لاـس  رازه  زا  دـعب  دـمآ و  نیمز  رب  نامـسآ  زا  هک  تسا  مالـسا  رما  رما  زا  روظنم  یناـگیاپلگ :)
ۀنس فلا  نیسمخ  ۀنس  فلا  ياجب  ار  زور  کی  تدم  رگید  يا  هیآ  رد  ًالثم  تسا و  نهذ  بیرقت  يارب  لاثم  طقف  هیآ  رد  ۀنـس  فلا  خساپ :

هب هک  يزور  رد  حور  ناگتـشرف و  ینعی  نودعت ) امم  ۀنـس  فلا  نیـسمخ  هرادقم  ناک  موی  یف  هیلا  حورلا  ۀـکئالملا و  جرعت   ) هدـش هدروآ 
رفن کی  سپ  دوب  ینهذ  بیرقت  زج  يزیچ  اهددع  نیا  زا  روظنم  رگا  لاح  دنروآ . یم  الاب  وا  يوس  هب  تسا  لاس  رازه  هاجنپ  امـش  باسح 

ربمغیپ و نم  دعب  هب  الاح  زا  دش و  خسن  تفر و  نامـسآ  هب  زورما  مالـسا  حور  دیوگب  دیایب و  دناوت  یم  لاس  رازه  هاجنپ  زا  دـعب  مه  رگید 
یبرع ياج  چیه  رد  هک  تسا  بلاج  میراد و  ار  هملک  نامه  مه  اجنیا  مینادب  خسن  هیآ  نآ  رد  ار  جرعت  همجرت  رگا  ینعی  متسه ! ادخ و ....
ندرک ریبدت  تسا  صخـشم  هک  هیآ  نیا  رد  ًاصوصخم  تسا  هدوبن  مالـسا  تقو  چـیه  مه  رما  یفرط  زا  دـهد . یمن  خـسن  يانعم  هملک  نیا 

هن تسا  رظن  دروم  روما  لک  هک  تسا  نیا  نیبم  رمالا  رد  مال  فلا و  نمـض  رد  تسا و  هدـمآ  ملاع  روما  لـک  يارب  دـیآ و  یمن  نید  يارب 
الا دنقطان و  نآرق  هک  میناوخب  ناماما  زا  ار  نآ  ریسفت  دیاب  سپ  تسا  تاهباشتم  تایآ  نیا  يانعم  مییوگب  مه  رگا  ًانمض  روما . زا  یتمـسق 

. دومن هیثرا  ياعدا  دعب  درک و  تباث  ار  يردارب  دیاب  لوا  منک . تباث  مسیون  یم  نآرق  زا  مدوخ  هک  يریـسفت  اب  ار  مدوخ  مناوت  یم  مه  نم 
هیآ نیا  ياجک  الاح  دـش ؛ خـسن  دـش و  مامت  مالـسا  دـننک  لوبق  ای  دـنریمب  ای  مه  اهناملـسم  همه ي  دوش و  مامت  مالـسا  هک  میریگ  یتسار 

اهنیا میورب  هک  دنتـسه  مک  داوس  اب  دنمـشناد و  كاپ و  ياهناسنا  رگم  دمآ  یم  الب  نیا  مه  يزور  رگا  دراد !!؟ اهب  باب و  روهظ  رب  تلالد 
دیدـج توسک  مظعا  روهظ  ود  ببـس  هب  ایند  هک  دـنا  هداد  ربخ  ایبنا  دـسیون : یم  دـئارف  همدـقم  رد  یناـگیاپلگ  لـضفلاوبا  مینک ! ربمغیپ  ار 

یمن ًالوا  ناشیا  تسا . اهب  باـب و  روهظ  روهظ ، ود  نیا  هک  دریگ  یم  هجیتن  سپـس  دوش و  لدـبم  بسک  تاودا  هب  برح  تـالآ  دـشوپب و 
درذگ یم  نآ  زا  لاس  تسیود  کیدزن  هک  زورما  ات  روهظ  ود  نیا  ببـس  هب  ایآ  دینیبب  مه  دعب  تسا . هدرک  ادیپ  اجک  زا  ار  ربخ  نیا  دیوگ 
نایعیش ام  دنا ؟ هدیدرگ  بورشم  برشم  کی  زا  شیم  گرگ و  هدش و  لدبم  بسک  تاودا  هب  برح  تالآ  هدیشوپ و  دیدج  توسک  ایند 

طسق زا  دشاب  هدش  رپ  روج  ملظ و  زا  هک  هاگنآ  ار  نیمز   ) اروج املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرألا  ألمی  هک  دیایب  یسک  میتسه  رظتنم 
نیا زا  سپ  هکیلاح  رد  هدرک  ار  اعدا  نیا  ناشیا  اما  مینک . یمن  ییاعدا  چیه  دنکن  ار  راک  نیا  دـیاین و  صخـش  نآ  ات  اما  دـنک ) رپ  لدـع  و 

نامناخ يرگید  فرط  زا  رگید  یناهج  گنج  اههد  یتاحیلـست و  ياهتباقر  فرط و  کی  زا  هتـشک  اهنویلیم  ای  یناهج  گنج  ود  روهظ  ود 
ییاهزیچ هچ  مدآ  اهزور  نیا  هدـش ؟ لدـبم  بسک  تاودا  هب  برح  تالآ  هداتفا و  قافتا  نیا  دـییوگ  یم  روطچ  تسا . هداد  داب  رب  ار  اـیند 

دنیبیمن ! دونش و  یمن  هک 

هیآ 40 بازحا ، هروس 

نادرم زا  يدحا  ردـپ  دـمحم  همجرت : امیلع . ءیـش  لکب  هللا  ناک  نییبنلا و  متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دـحا  ابا  دـمحم  ناک  ام 
( یـضار ریـسفت  زا  لقن  (: ) ص  ) دمحم ترـضح  تساناد . زیچ  همه  هب  دنوادخ  و  تسا ؛ ناربمغیپ  متخ  ادـخ و  هداتـسرف  نکل  هدوبن و  امش 

یلع سانلا  رـشحی  يذلا  رـشاح  انا  دمحا و  انا  دمحم و  انا  دومرف : هیآ  نیا  ریـسفت  رد  هک  دندرک  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  نسح  نبا  دـمحم 
یم عقاو  رـشح  نم  یپ  رد  رثا و  رب  هک  متـسه  يرـشاح  نم  مدمحا و  نم  مدمحم و  نم  ینعی  یبن . يدـعب  سیل  يذـلا  بقاعلا  انا  یمدـق و 

اب اپ  ات  رـس  زا  هک  مدینـش  نیغلبم  زا  اههام  نیمه  هک  يریـسفت  نیرخآ  تییاهب : دوب . دهاوخن  يربمغیپ  نم  زا  دعب  هک  ینیرخآ  منم  ددرگ و 
ار یلبق  تایگنفج  لقاال  هک  مدـش  لاحـشوخ  تمایق . زور  ات  تسادـخ  ربمغیپ  نیرخآ  دـمحم  هلب . هک  دوب  نیا  درک  یم  قرف  یلبق  ریـسافت 
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مه شدوخ  هک  ینحل  اـب  ارچ ؟ متفگ  هن ! تفگ  دـیدروآ ؟ ناـمیا  سپ  بخ  متفگ  تسا ! رهم  ینعم  هب  متاـخ  دـنتفگ  یم  هک  هدرکن  رارکت 
: متفگ تسا ! باـب  روـهظ  زور  ناـمه  تماـیق  زور  تماـیق و  زور  اـت  تسا  ناربـمغیپ  متاـخ  ناـشیا  تفگ : دـیوگب  يروـجچ  تسناد  یمن 

مامت هک  هدرک  تباث  هتـشون  نآرق  رب  تییاهب  دوخ  ناقیا  باتک  رد  هک  يریـسفت  قبط  رب  هلب . تفگ  دیهدب ؟ حیـضوت  رتشیب  هشیم  دیـشخبب ؟
هجوتم مه  شدوخ  فرط  اـی  منیب  یم  باوخ  مدرک  لاـیخ  تسا . تییاـهب  روهظ  زور  تماـیق  زور  هدـش و  یلمع  تماـیق  هب  طوـبرم  تاـیآ 

دوخ هدمآ و  رفن  کی  باسح  نیا  اب  ینعی  : ) هک مدرک  رارکت  شدوخ  يارب  ار  شفرح  تسا . هتـسخ  یلیخ  ًالامتحا  دیوگ و  یم  هچ  تسین 
يریـسفت اب  تشون و  ار  نآرق  ریـسفت  ناشیا  دیایب . يربمغیپ  تسین  رارق  یتسین و  ربمغیپ  وت  نآرق  قبط  دـنتفگ  وا  هب  هدرک . یفرعم  ربمغیپ  ار 

متفرگ ار  مهار  متخادنا و  نییاپ  ار  مرـس  مه  نم  دیمهف . یمن  امـش  هلب . تفگ : تسا ؟ نیمه  ناتروظنم  دناوخ )! ربمغیپ  ار  دوخ  تشون  هک 
دراد ! ادخ  يربص  بجع  : متفگ مدوخ  اب  هتفرن  نوریب  هناخ  رد  زا  متفر . و 

هیآ 21 يروش ، هروس 

هک تسا  یناکیرـش  ناشیا  يارب  هکلب  همجرت : مهنیب . یـضقل  لصفلا  ۀـملک  الول  هللا و  هب  نذأی  مل  ام  نیدـلا  نم  مهل  وعرـش  ءاکرـش  مهل  ما 
و دـنراذگ .) یم  تعدـب  اهنید  رد  هک  تسا  نایدا  ياملع  دوصقم   ) تسا هدادـن  نذا  ادـخ  هک  دـنا  هداد  رارق  ییاهزیچ  نید  زا  ناشیا  يارب 

درک دناوتن  یهلا  نذا  نودب  تعیرش  عیرشت  یـسک  یناگیاپلگ ) لضفلاوبا  دیارف  : ) تییاهب دش . یم  تواضق  اهنآ  نیب  دوبن  لصف  هملک  رگا 
درادن بلطم  نیا  رب  یتلالد  چیه  هیآ  نیا  : خـساپ تسا . قح  تییاهب  سپ  تسا  قح  سپ  تفرن  نیب  زا  دروآ و  يا  هزات  تعیرـش  سک  ره  و 

تبوـقع رد  هک  دوـبن  نیا  رب  یهلا  عطاـق  مکح  رگا  هک  تسا  هدـمآ  رگید  تاـیآ  رد  مه  هیآ و  همادا ي  رد  مه  تشاد  هک  مـه  ضرف  هـب  و 
ریز منهج  تشهب و  هفـسلف  دریگب  ار  اهملظ  نیا  يولج  اـج  نیمه  ادـخ  دوب  رارق  رگا  مه  ـالقع  درب . یم  نیب  زا  ار  اـهنآ  دـنکن  هلجع  راـفک 

طاقن یصقا  رد  نیون  تعیرش  اهدص  زا  شیب  دنه و  رد  تعیرـش  رازه  تسیود  زا  شیب  هظحل  نیمه  رد  هکنآ  زا  میرذگب  تفر . یم  لاؤس 
دنناتسرپ ناطیش  شحـضاو  لاثم  دنراد . مه  ینارادفرط  دنتـسه و  دوخ  لیالد  باتک و  تالیکـشت و  ياراد  یگمه  هک  دراد  دوجو  ناهج 

نینچمه تشاذگ  یم  دیابن  ادخ  انئمطم  دنا . هدیسر  ناهج  رسارس  رد  رفن  نویلیم  تسیود  زا  شیب  هب  يدالیم  لاس 2000  رامآ  قبط  رب  هک 
ادخ هک  میراد  تایآ  رد  هتبلا  دوش . هدرتسگ  راگدنام و  دح  نیا  ات  دنناد  یم  دوخ  نمشد  ار  ادخ  دوخ و  يادخ  ار  ناطیش  ًالمع  هک  ینیئآ 

عقوم نامه  ددـنبب  غورد  ادـخ  هب  یـسک  هک  يدروم  رد  هک  هقاح ) هروس ي  هیآ 46   ) دربب نیب  زا  اـج  رد  تسا  نکمم  ار  اـهیدرمان  هنوگنیا 
لیلد دننک  هبوت  دنتـسناوتن  رمع  رخآ  ات  هک  نیمه  هدش و  هدیرب  اهنآ  لد  گر  هلب  مییوگ  یم  ام  میرب . یم  ار  وا  لد  گر  ای  وا  تایح  گر 

هچ ره  اهب و  باب و  ییادخ  تییاهب و  رب  هبترم  درایلیم  کی  هظحل  ره  نم  دوش  هدیرب  ندرگ  گر  دیاب  ادـخ  هب  نیهوت  اب  رگا  الا  و  تسام .
مراد و یمن  رب  تنعل  زا  تسد  مه  رمع  هظحل  نیرخآ  اـت  متـسرف و  یم  نیرفن  تنعل و  ناشنارادـفرط  هـمه ي  دنـسیون و  یم  دـنیوگ و  یم 

هدروآ داب  رالد  اهدرایلیم  هچ  رگا  هدمآ  دوجو  هب  ادخ  هب  نتسب  غورد  همه  نیا  اب  هک  یلعج  نید  هکنآ  نیع  رد  دوش . یمن  مه  يزیچ  چیه 
ییاج هب  یلو  دوب  دـنهاوخ  دنتـسه و  هدوب و  شتمدـخ  رد  دودـحمان  زور و  هنابـش  اهیلیئارـسا  اـهییاکیرمآ و  ًاـتیاهن  اهیـسیلگنا و  اهـسور و 
هکنیا امک  دنـسر  یمن  دنوشب  حرطم  هک  يدادعت  هب  تقو  چیه  اهبیرف  لعج و  یهد و  زایتما  تاغیلبت و  اهقوب و  همه ي  اب  دیـسر و  دهاوخن 

کیدزن نآلا  اهنیا  دش و  طلسم  ناهج  عبر  رب  نرق  عبر  زا  دعب  مالسا  دنرادن . ورین  مه  یسایس  حانج  کی  نارادفرط  هزادنا ي  هب  یتح  نآلا 
هتـشون نم  يارب  ییاج  رد  ییاهب  رفن  کی  دنرمـش ! یم  ار  اهتخرد  هدرک و  شوماـخ  ار  اـهغارچ  دوخ  يدـیلپ  اوزنا و  رد  هک  تسا  نرق  ود 

مه رگید  رفن  کی  و  ما ) هدرکن  نیهوت  ینیئآ  چـیه  هب  تقو  چـیه  نم  هتبلا  ( ؟ ینک یم  نیهوت  ناهج  نییآ  نیرتگرزب  هب  یتأرج  هچ  اب  دوب :
يدادعت نامه  یکـشزپ  ملع  رظن  زا  دوب  هتفگ  دعب  تسا ؟ ییاهب  نویلیم  جنپ  نامه  تروظنم  هک  دوب  هداد  ار  شباوج  هدوب  رتکد  ًارهاظ  هک 

تیاعر مدـع  لیلدـب  هنافـسأتم  دـندوب و  دادـعت  نیا  زا  رتشیب  نآلا  دـندرک  یم  دـلو  داز و  تسرد  رگا  دـندش  ییاهب  تییاـهب  رـصع  رد  هک 
تـسا هدناوخن  تسرد  ار  هیآ  ارچ  هک  تسین  نیا  یناگیاپلگ  بانج  زا  نم  لاؤس  هک  هصالخ  دـنا ! هتفر  لاوز  هب  ور  تایقالخا  تشادـهب و 
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يراگدنام  مادک  تسا : نیا  طقف  نم  لاؤس  دوب . هدمآ  شرس  رب  هچ  هک  هدومن  لوبق  اهدعب  مه  شدوخ  هک 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
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 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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