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… تفگن نم  هب  سکچیه 

باتک تاصخشم 

.يدومحم نسح  / ...تفگن نم  هب  سکچیه  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1390 تیودهم ، یصصخت  زکرم  (: جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 72 يرهاظ :  تاصخشم 

( تبث تاعالطا   ) یسیونتسرهف راظتنا  رد  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.مود پاچ  تشاددای : 

2794302 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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تفگن نم  هب  سکچیه 

يدومحم نسح  فلؤم :  

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  

ناتسمز 92 متفه ، پاچ : تبون   

9-85-7428-964-978 کباش :  

( هخسن دصناپ  رازه و  ود  تسیب و  نونکات   ) هخسن رازه  هس  ناگرامش :  

ناموت  2000 تمیق :  

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

تسب نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهش / نابایخ  تیودهم / یـصصخت  زکرم  جع ،) ) دوعوم يدهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  مق : - 
37841130 (/ یلخاد 117و116 و 37737801(  37749565 نفلت : / 09109678911 هارمه : / 37135-119 پ.ص : نایلع / دـیهش 

:37737160 و 37744273 سکاف تیریدم /)  ) 37841131 شورف /) )

15655-355: پ.ص / 88981389 سکاف : / 88959049 نفلت : جع /) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت : - 

www.mahdi313.com

www.mahdaviat.ir

info@mahdaviat.ir

: دنا هتشاد  شقن  رثا  نیا  دیلوت  رد  هک  یناراکمه  زا  رکشت  ینادردق و  اب 

نایاقآ نایداؤف و  اضردمحم  نایفـسوی ، يدهم  يرفعج ، رباصدـمحم  یـسابلک ، یبتجم  مالـسا  جـجح  باتک  ياروش  مرتحم  ياضعا 
هیلک و  ارآ  ) هحفص   ) يدیرف اضر  دلج ،) حارط   ) يدیرف سابع  یلام ،) ریدم   ) بلط شناد  یضترم  یلخاد ،) ریدم   ) نایدوعسم دمحا 

.دندومن يرای  ار  ام  هک  یناسک 

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  لوئسم  ریدم 

يدمحا نیسح   
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09148 لیاف : دک 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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همدقم

؟ دونشب نم  زا  ار  تیاکش  نیا  تسا  رضاح  یسک  هچ  منک ، هضرع  یسک  هچ  هب  ار  میناوجون  زا  تیاکش 

.دنا هتفگ  دنک  مهارف  ار  ناسنا  زاورپ  هنیمز  هک  ار  هچنآ  همه  ناشینارون  تاملک  رد  نید  نایاوشیپ  نآرق و  رد  نابرهم  يادخ 

هک تسناد  دـیاب  ار  نیا  اـما  میرادـن ، يراـک  تسیک !؟ رـصقم  .دـسر  یمن  امـش  نم و  شوگ  هب  ینارون ، ياـه  هتفگ  نیا  یهاـگ  اـما 
خـساپ یب  ناوجون  راظتنا  دـماین و  رون  رگا  دزوس ، یم  نآ  بات  بت و  رد  تسا و  رون  هنـشت  بلق ، هک  تسا  ینارود  ناـمه  یناوجون 
دهاوخ یـسک  هچ  نابزیم  بلق ، هک  تسا  نیا  مهم  تسین ، یلاخ  نامهم  زا  بلق  هناخ  هک  ارچ  دوش ، یم  دراو  نانز  مدق  تملظ  دنام ،

؟ دش

ص:5
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ناطیـش و نابزیم  ارچ  دـشاب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ینعی  ادـخ ، هدـنب  نیرت  لماک  ناـسنا و  نیرت  ینارون  ناـمهم  دـناوت  یم  هک  یبلق 
؟ دوش شناتسود 

شیابیز لامج  هتـسراو و  ناسنا  نآ  تالامک  زا  رگا  .دنتـسه  لامج  هتفیـش  لامک و  قشاع  هک  دنرب  یم  رـس  هب  ینارود  رد  ناناوجون 
.تسوا طقف  رادلد  هک  دنهد  یم  وا  هب  لد  یگنرد ، چیه  نودب  دوش  هتفگ  اه  نآ  يارب 

تلفغ اب  دیـسر و  ای  دیـسرن  نم  هب  یلو  دنتفگ ؛ ای  دـنتفگن  نم  هب  هک  ارچ  دـنراد ، تیاکـش  ناشیناوجون  زا  هک  متـسه  یناسک  زا  نم 
نیتسآ شیرای ، يارب  ات  تسا  ناناوج  هتفیـش  اه و  ناسنا  رادتـسود  تسا ؛ يدـهم  شمان  اـه  یناـبرهم  ماـما  هک  منک  هجوت  متـساوخن 

نامز ماما  هک  زیزع _  دوجو  نآ  فرـص  ار  شیوخ  رمع  دنرادرب و  مکحم  تعرـس و  هب  وا  تمدخ  هار  رد  مدق  دـننز و  الاب  ار  تمه 
.دننک تسام _  همه 

.متشاد يرتهب  زور  لاح و  الاح  مدش ، یم  انشآ  ما  هتسیاش  يوگلا  لماک و  ناسنا  اب  یناوجون  زا  رگا 
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...و درک  اعد  شیارب  زور  بش و  درک و  يرپس  ار  مایا  شدای  هب  دوب و  وا  اب  داد ، لد  وا  هب  دوش  یم  هک  دیسرن  نم  هب  اما 

.میوگب دیسرن  نم  هب  یلیلد  ره  هب  هک  ار  هچنآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ناروای  هدنیآ و  ياه  دیما  نیا  زیزع  ناناوجون  هب  مهاوخ  یم  الاح 

...هک تفگن  نم  هب  سک  چیه  اما  مزادنا  یمن  یسک  ندرگ  رب  ار  هانگ  مدرگ و  یمن  رصقم  لابند 
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: تفگن نم  هب  سک  چیه 

رد يراذگ ، یم  مدق  ام ، سلاجم  شرف  يور  وت  هک  ارچ  تسین ، مه  ندـیدن  يانعم  هب  هکلب  تسین ، ندوبن  يانعم  هب  امـش ، تبیغ  هک 
هب دـنا  هدرک  هیبشت  ار  امـش  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .میـسانش  یمن  یلو  مینیب ، یم  ار  وت  مه  ام  یـسانش ، یم  ینیب و  یم  ار  ام  یئام ، نیب 

(1) .دنتخانشن دندید  هکنیا  اب  ار  وا  ناردارب ، یلو  تخانش ، دید و  ار  ناردارب  هک  مالسلا  هیلع  فسوی 

رود ام  زا  هک  ییام  زا  رود  يا  موش ، تیادـف  یتسین ؛ اـم  زا  بیاـغ  هک  یبیاـغ  يا  میناوخ ، یم  هبدـن  ياـعد  رد  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
(2) .یتسین

وت سپ   (3)، میا هدید  اهراب  هکلب  رابکی ، هن  ار  اقآ  نیا  ام  هک  دننام  یم  ناهد  هب  تشگنا  قیالخ  ییآ ، یم  یتقو  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
نتخانشن يا ، هتخانشان  ینعی  یبیاغ ، یلو  ام ، نیب  رد  ییاجنیا 

ص:8

ص154. ج5 ، راونالاراحب ، - 1
.انع حزن  ام  حزان  نم  تنا  یسفنب  انم  لخی  مل  بیغم  نم  تنا  یسفنب  هبدن : ياعد  نانجلا _  حیتافم  - 2

ص36. مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا  یجنگ ، نیسح  - 3
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.تمسانش یمن  هک  یبیاغ  نم  يارب  وت  تسین ، وت  لکشم  تسام ، هانگ  مه 

.تسا یندش  مامت  مدوخ ، يارب  لقادح  تبیغ  وت ، تخانش  اب  هک  دندوب  هتفگ  نم  هب  یناوجون  رد  شاک  يا 

.مدرک یم  سح  مدوجو  مامت  اب  هظحل  ره  ار  تندوب  شاک  يا 

متخانشن یلو  مدید  وت  يور  اهراب 

متخانشن یلو  مدیچ  تخر  غاب  زا  هلال 

وت رود  مدرگب  ات  هناهب  مدرک  ار  هبعک 

متخانشن یلو  مدیدرگ ، وت  رود  مدمآ 

ص:9
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: تفگن نم  هب  سک  چیه 

هک يا  هدومرف  يراد و  تسود  ار  نامندرک  اعد  امش  هک  متسناد  یمن  دنک ، یم  کیدزن  ار  نآ  دراد و  رثا  امـش  جرف  رد  ام  ياعد  هک 
(1) .دینک اعد  نم  جرف  يارب  یلیخ 

زا نامنامـشچ  دوشن و  ینامـسآ  ام  کت  کت  ناتـسد  ات  تسا و  هتفهن  ام  زور  بش و  ياعد  رد  تروهظ  جرف و  زار  هک  دیـسرن  ام  هب 
.ییآ یمن  وت  ددرگن  یناراب  کشا ،

…« کیلول نک  مهللا   » شزامن تونق  رد  هک  يا  هدرک  شرافـس  راوگرزب  ینیدلا  ءاهب  تریـصب ، تیآ  هب  هک  دـندوب  هتفگ  نم  هب  رگا 
.میدناوخ یم  ابیز  ار  نامتونق  یناوجون ، نارود  نامه  زا  مه  ام   (2)، دنک همزمز  ار 

.مرادرب تروهظ  هار  رس  زا  ار  گنس  کی  نآ ، اب  مناوت  یم  هک  مراد  باجتسم  ياعد  زامن ، ره  زا  دعب  هک  مدیمهف  رید  یلیخ   

ص:10

.دینک اعد  یلیخ  جرف  يارب  جرفلا :» لیجعتب  اعدلا  اورثکا  و  . » ج2/239 نیدلا ، لامک  - 1
تایآ ینیدـلا ، ءاهب  ياقآ  نامیمارگ  رورـس  تونق  رد  لاس  ياه  لاس  هک  دـنک  یم  لقن  ینیدـلا  ءاهب  هللا  تیآ  نادرگاش  زا  یکی  - 2
همزمز ار  کیلول »… نک  مهللا   » ياعد طقف  تونق  رد  درک و  رییغت  ناشیا  شور  هاگان  هب  اما  میدینـش  یم  ار  موسرم  ياهاعد  نآرق و 

نم يارب  تزامن ...  تونق  رد  هک  دنا  هدرک  شرافس  نم  هب  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  دومرف : مدیـسرپ  ناشیا  زا  ار  تلع  یتقو  .درک  یم 
(. ص53 رهم ، ریم  ییاقآ ، دیسروپ   ) نک اعد 
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دنچ ره  یمهـسات  مشاب  رگ  همزمز  ار  تندمآ  میاشگب و  اعد  هب  بل  نم  يراد  تسود  ردقچ  هک  مدـیمهف  یم  یناوجون  رد  شاک  يا 
.مشاب هتشاد  نارگید  يداش  رد  کچوک 

دراد رثا  اعد  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

دراد رپ  لاب و  تسا و  قشع  رتوبک  اعد 

ارهز فسوی  هک  ار  جرف  ياعد  ناوخب 

دراد رظن  ام  هب  تبیغ  هدرپ  تشپز 

ص:11
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: تفگن نم  هب  سک  چیه 

..تسا هانگ  زا  يرود  یکاپ و  امش ، رادید  زمر  هک 

تلع هک  يدومرف  وا  هب  دنک  تاقالم  ار  امـش  ات  داتـسیا  راظتنا  هب  لاس  تسیب  هک  يزاوها  رایزهم  نب  یلع  رادید  رد  هک  دـنتفگن  ام  هب 
.يداد (1) یم  ماجنا  هک  دوب  یهانگ  دنچ  ام ، زا  امش  يرود 

ار دیدوب  هتسب  دوخ  ناماما  اب  هک  یکاپ  نامیپ  امش  رگا  تسا و  نایعیـش  امـش  دب  لامعا  ام ، ندوب  هدرپ  تشپ  رد  تلع  هک  يدومرف  و 
(2) .تفر یم  رانک  اه  هدرپ  دیدرک ، یمن  شومارف 

فلز هتخادـنا و  یهاگن  سکان  سک و  ره  هب  هک  یمـشچ  هن  تسا  كاپ  يامیـس  راوازـس  كاپ ، مشچ  هک  دـندوب  هتفگ  ام  هب  شاـک 
!!؟ دنک هدهاشم  ار  امش  تروص  نیکشم  لاخ  دناوت  یم  مشچ  نیا  اجک  هدش ، هریخ  ار  نارگید  ناشیرپ 

ص:12

رادید و هب  ات  تفر  جـح  هب  لاس   20 يزاوها ، رایزهم  نب  یلع  ص61 : مالسلا .  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  يونعم  طابترا  زا  لقن  هب  - 1
نامز ماما  ناناج  ناج  تمـس  هب  اه  نابایب  هار  زا  ار  وا  دمآ و  وا  لابند  يدصاق  رخآ ، رفـس  رد  .دسرب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تاقالم 

نم دندومرف : ترضح  دوب  هتـسشن  همیخ  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  لباقم  رد  رایزهم  نب  یلع  یتقو  درک . ...  ییامنهار  مالـسلا  هیلع 
امش دوجو  رد  یلو  مدوب  امش  قاتشم  نم  دندومرف : ترـضح  .دمآ  رید  امـش  دصاق  تفگ : بجعت  اب  یلع  .مدوب  ترظتنم  زور  بش و 

(. ص297 همامالا ، لئالد   ... ) دش یم  رادید  زا  عنام  هک  دوب  یناهانگ 
هتبلا دنـشاب ، ممـصم  لدـکی و  هدـش ، هتفرگ  ناشیا  زا  هک  ینامیپ  يافو  رد  ام ...  نایعیـش  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نامز  ماـما  - 2

ص125) شنیرفآ ، نیگن   ) .داتفا یمن  ریخات  نانآ  زا  رادید ، تمعن 
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ماگنه رد  تسا  شنرک  شا  هفیظو  هک  ار ، یمشچ  دروآ  رد  لرتنک  هب  دهد و  وشتسش  ار  اه  یگدولآ  نآ  کشا ، ناراب  اب  هکنیا  رگم 
.مرحمان اب  ندش  وربور 

ام ینعی  دندوبن ، هانگ  لها  دندش _  لئان  ترادید  هب  هک  مولعلارحب _  يدهم  دیس  دیفم و  خیش  سوواط و  نب  دیـس  هک  دنتفگن  ام  هب 
.میشاب نینچ  نیا  دیاب  مه 

.امش تیاضر  هب  ندیسر  يارب  تسا  یمدق  یهانگ ، كرت  ره  دنک و  یم  رترود  ار  هلصاف  هانگ ، ره  هک  متسناد  یم  شاک 

.يراسمرش ثعاب  هن  مشاب  امش  تنیز  هیام  دیاب  هک  متسناد  یم  شاک 

مهاوخ هاگن  نذا  يدهم  هب  یبش  متفگ 

مهاوخ هانگ  كرت  وت  زا  مه  نم  هک  اتفگ 

ص:13
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روک توس و  ام ، لد  هناخ  تقو  نآ  .ینام  یمن  هایس  هناخ  رد  یتسه ، نیرت  ینارون  هک  امـش  دزاس و  یم  هریت  ار  بلق  هناخ  هانگ ، هک 
.میوش امش  زا  ییاریذپ  يایهم  هرابود  میربب و  نیب  زا  ار  اهیگ  هریت  نآ  هبوت ، اب  هکنیا  رگم  اه ، هبارخ  لثم  دوش  یم 

دابآ بلق  ات  دش  نیرترب  قشاع  دیاب  هک  تفگن  یسک  مدیـشک  راظتنا  هچ  ره  اما  دوب ، قشع  رذب  نتـشاک  ةدامآ  یناوجون ، رد  نم  بلق 
تبلق یتقو  هک  تسا  یـسک  نآ ، یلـصا  بحاص  هک  يراپـسن  یـسکان  سک و  ره  هب  ار  تبلق  شاـب  بظاوم  هک  دـنتفگن  نم  هب  دوش ،

.دیآ یم  دوش  كاپ 

زا ار  امـش  ات  میـشاب  بظاوم  هک  دـنتفگن  ام  هب  .ادومرب  ثلثم  ارـضخ و  ةریزج  رد  هن  تساـم  بلق  رد  امـش  ياـج  هک  دـنتفگن  اـم  هب  و 
تجهب هللا  تیآ  زا  یتقو  .مینکن  نوریب  نامبلق  ینامهم 

ص:14
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(1) «. دینکن شنوریب  دیشاب  بظاوم  تسامش  بلق  رد  اقآ  هک « : داد  باوج  ناشیا  ییاجک ؟ امش  هک  دندیسرپ 

.متخاس یم  يراج  نابز  هب  مبلق  زا  ار  تدای  مد  ره  مدرپس و  یم  وت  هب  یناوجون  رد  ار  مبلق  شاک ،

تسین لد  دشابن  وت  دای  هب  هک  لد  نآ 

تسین لِگ  زج  دپتن  تقشع  هب  هک  یبلق 

ص:15

نآ ارضخ  هریزج  دندومرف : تجهب  هللا  تیآ  ترضح  .دیسرپ  ارضخ  هریزج  هرابرد  تجهب  هللا  تیآ  ترضح  زا  ناتـسود  زا  یکی  - 1
ص69) مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا   ) .دروایب بات  نآ  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  تسا  یبلق 
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هک تسا  نیا  هن  رگم  .تسا  رود  هب  امش  شور  زا  راتـشک  لتق و  ردام و  زا  رتنابرهم  راب  رازه  دیتسه ؛ ملاع  درف  نیرت  نابرهم  امـش  هک 
همه زا  تشاد ، تردق  هکنیا  اب  هکم ، حـتف  رد  هک   (1) دینک لمع  تمحر  رهم و  لوسر  ناتراوگرزب  دج  شور  هریـس و  رب  هدـش  رارق 

.دندوب هدرزآ  ار  شنارای  وا و  هک  یناسک  نامه  زا  تشذگ 

ینابرهم و تفار و  نآ  ام  یگمه  هبدـن ، ياعد  رد  (2) و  دیا هدرک  یفرعم  یهلا  هدرتـسگ  تمحر  ار  دوخ  امـش  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
(3) .مینک یم  بلط  امش  زا  ار  ریخ  ياعد 

یب رای  امش  هک  مدیمهف  رید  ردقچ  (4) و  دیتسه هاوخریخ  یقیفر  زوسلد و  یسنوم  مدمه و  نابرهم ، يردپ  امش  هک  متسناد  یمن  نم 
.ینابیرغ سینا  ناگدشمگ و  يامنهار  نادنمدرد ، بیبط  ناسک ،

ص:16

ص122. ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
( نیسای لآ  ترایز  نانجلا ، حیتافم  «. ) هعساولا همحرلا  و  بوصنملا ...  ملعلا  اهیا  کیلع  مالسلا  - » 2

( هبدن ياعد  نانجلا ، حیتافم  …«. ) هریخ هئاعد و  هتمحر و  هتفار و  انل  بهو  - »… 3
ص225. ح1 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  - 4
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.دنک یم  یناشفا  رون  امش  رد  هک  تسوا ، تافص  زا  یکی  اهنت  ینابرهم  و  ییادخ ؛ تافص  رگنایامن  امش  هک  متسناد  رید  ردقچ  نم  و 

يرتزوسلد و رت و  نابرهم  نامدوخ ، زا  ام  هب  تبسن  (1) و  يوش یم  داش  ام ، يداش  اب  كانمغ و  ام  مغ  اب  امش  هک  ما  هدینـش  هزات  نم 
یم كرد  یناوجون  زا  ار  ینابرهم  نیا  شاک  .یتسه  مدوخ  زا  رت  قاتـشم  ملامک  تداعـس و  هب  یناد و  یم  مدوخ  زا  رتهب  ارم  حـالص 

.دش یم  ییاهنت  تبرغ و  نیا  ِسنوم  سینا و  مبلق  رگید  لاح ، ات  مدرک 

ص:17

.2869 ج2 ، لامالا ، یهتنم  ص140 ؛ ج26 ، راونالاراحب ، - 1
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ۀمه هاگهانپ  ام و  یتحار  شیاسآ و  رکف  رد  زوسلد  نابرهم و  يردپ  نوچ  امـش  .تسا  يدـنزرف  ردـپ و  هطبار  ام ، اب  امـش  ۀـطبار  هک 
تیمیمص نیا  زا  اما  .دمآ  یمن  امش  غارس  هب  هانپ  ناونع  هب  سکچیه  دوبن  امش  هناردپ  تبحم  رگا   (1)، دیتسه رطخ  تاظحل  رد  مدرم 

.دنتفگن يزیچ  میدوب ، هانپ  لابند  هک  ینارود  نآ  رد  ام  يارب 

.ما هتشذگ  ناربج  هراچ و  هار  لابند  کنیا  ما و  هدوبن  راوگرزب  ردپ  نیا  يارب  یبوخ  دنزرف  لاح ، ات  هک  ما  هتفایرد  نونکا 

یم شاـک  يا  ، هدرک یم  رافغتـسا  وا  يارب  هدـش و  یم  كاـنمغ  شدـنزرف ، ناـهانگ  تسد  زا  میوـنعم  ردـپ  هک  مدـیمهف  رید  ردـقچ 
فیلکت هب  ۀظحل  نامه  زا  هک  متـسناد  یم  شاک  يا.مناشنب  شکرابم  نابلرب  ار  تیاضر  دـنخبل  مهاکب و  شیاهمغ  زا  یمغ  متـسناوت 

امش اب  موش و  انشآ  وت  اب  ات  یتسه  نم  رظتنم  مندیسر ،

ص:18

ص225. ح1 ، ج1 ، یفاک ، لوصا  - 1
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دوخ تداعـس  هب  ییانـشآ ، نیا  زا  یهد و  متاجن  ناطیـشزاو  یناسربادـخ  هبارماـت  يربب  اهنامـسآ  هب  يریگب و  ار  متـسدات  منک  یتشآ 
.موش رت  کیدزن 

ص:19
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رد ام  راگزور  زا  رامد  نورب  نورد و  نمـشد  شومارف ، ای  ینک  اهر  ار  ام  رگا  یتسه و  ام  داـی  هب  تـالاح  همه  رد  هشیمه و  امـش  هک 
(1) «. میا هدربن  دای  زا  ار  امش  زگره  يدومرف « : هک  متفا  یم  امش  يابیز  تبحص  نآ  دای  یتقو  موش  یم  داش  ردقچ  .دروآ  یم 

.دشاب هتشادن  هجوت  اهنآ  هب  دنک و  شومارف  ار  شنارکون  میرک  بابرا  هک  دوش  یم  رگم 

روضح یب  ار  اهیـشوخ  مامت  میا و  هدوبن  تدای  هب  زگره  میروایب  دای  هب  هک  دوش  یم  ام  یمئاد  نیـشنمه  هاـگنآ  تلاـجخ  مرـش و  اـما 
.میا هدرک  هبرجت  امش 

.تفگ راو  هصق  ار  اه  هصغ  درک و  لد  ِدرد  دز ، فرح  امش  اب  دوش  یم  هک  تفگن  نم  هب  یسک 

ص:20

ص84) شنیرفآ ، نیگن  زا  لقن  هب  ص589 ، ج2 ، جاجتحا ،  ) .مکرکذل نیسانال  مکتاعارمل و  نیلمهم  ریغ  انا  - 1
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رب نسحلا » نب  ای   » شوخ ياون  یهاگ ، هاگ  دننک و  زاب  ناشیالوم ، اب  اوجن  زا  يا  هکیراب  هار  دنناوت  یم  مه  ناناوجون  هک  متسناد  یمن 
.دنزاس يراج  بل 

.منکن تشومارف  زگره  ات  یتسه  مدای  هب  هک  مدیمهف  یم  یناوجون  نارود  نامه  زا  شاک  يا 

، هن اما  ...هک ؛ دنا  هدرک  هناخ  ملد  رد  دوخ  یب  ياهلایخ  ردقنآ  مشاب  تدای  هب  هشیمه  مهاوخ  یم  ما و  هدـمآ  دوخ  هب  هک  مه  الاح  اما 
دنک كاپ  ملبق  زا  ار  یشومارف  تالایخ و  رابغ  امش  يرای  میسن  مراودیما  مراد ؛ امش  لثم  يروای  رای و  نوچ  موش ، یمن  دیما  ان  زگره 

.دوش میگدنز  يافص  امش  روضح  ات 

ص:21
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ینعی نیا ، درب و  یم  الاب  درورپ و  یم  تدوجو  دیـشروخ  اـت  ار  مدوجو  هناد  هک  دراـب  یم  یتکرب  رون و  ناراـب  مبلق  رد  امـش  داـی  هک 
.راگدرورپ بناج  زا  ملاع  یبرم  نیرتهب  یصوصخ  تیبرت  زا  يدنم  هرهب 

هژیو هاگن  اب  ارم  وت  مشاب  وت  دای  رگا  مدـیمهف  رید  ردـقچ  اما   (1)، یتسه مدای  هب  ما  هدرک  شومارف  ار  وت  یتقو  یتح  هک  متـسناد  هزاـت 
.دنک یمن  هک  اه  هچ  هژیو  هاگن  نیا  ینک و  یم  دای  يا 

یهد و یم  رارق  هجوت  دروم  هژیو ، تیانع  هناصلاخ و  ياعد  اب  ارم  امش  مشاب  امش  دای  هب  رگا  هک  متـسناد  دش  بوخ  اما  رید ، دنچ  ره 
.يرای هدامآ  ینعی  دهاوخ  یم  ادخ  هک  موش  یم  هنوگ  نآ  نم ، هنوگنیا 

ص:22

ص84) شنیرفآ ، نیگن  زا  لقن  هب  ص589 ، ج2 ، جاجتحا ، - ) 1
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اهلاس الاح  ات  دش ، رادیب  امش  دای  اب  حبص  دیباوخ و  امش  دای  اب  باوخ ، ماگنه  بش ، دوش  یم  هک  مدیمهف  یم  رتدوز  یناوجون  زا  رگا 
.مدوب هدرک  نیرمت  ار  قشم  نیا  هک  دوب 

.دومن نیزم  وت  دای  هب  ادخ  مان  زا  سپ  ار  نتشون  درک و  عورش  وت  دای  اب  ار  ندناوخ  سرد  دوش  یم  هک  متسناد  یمن 

.درک یمن  ربخ  یب  لفاغ و  ملاع ، شخب  تاجن  دای  زا  ارم  هدنناوخ  نالف  رگیزاب و  نالف  دای  هاگ  چیه  شاک  ایادخ !

دیآ لگ  يوب  مرتسب  زا  رحس  شوغآ      رد  ار  تلایخ  مریگ  بش  وچ 

ص:23
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رد الصا  .مشاب  امش  رای  مناوت  یم  مه  نم  هک  متسناد  رید  ردقچ  نم  تسا (1) و  رای  نتشادن  رطاخ  هب  امش ، تبیغ  ندش  ینالوط  هک 
.دنناریا كاپ  كاخ  نیمه  زا  اهنآ  زا  يدادعت  یکاخ و  ةرک  نیمه  زا  وت  نارای  هک  دیجنگ  یمن  نم  رکف 

هانگ زگره   (2)، تسا یندوتس  ناشقالخا  درادن و  هار  ناشیگدنز  رد  هانگ  دنتسه ، امش  رظتنم  امش ، نارای  هک  دندوب  هتفگ  نم  هب  رگا 
راچد غولب ، رورغ  یناوج و  رد  متفر و  هانگ  تمـس  هتـسنادن  مدـیمهف و  رید  اما  مدوب ، قـالخا  شوخ  رایـسب  مرداـم  اـب  مدرک و  یمن 

.مدش ییاه  یقالخادب 

.تسا ملاع  بابرا  وت ، مداخ  هک  ینز  یم  میناشیپ  رب  یمداخ  رهم  ینک و  یم  ملوبق  منک  عورش  رگا  هدشن  رید  مه  الاح  مناد  یم  اما 

دودحم دادعت  نیا  هب  هک  مدینش  یتقو  اما  متسناد ، یمن  ار  دنتسه  رفن  زا 313  رتشیب  هک  ار  امش  نارای  دادعت  یتح  نم 

ص:24

هتشادزاب ار  امـش  زیچ  هچ  دیوگ : یم  ترـضح  نآ  هب  یناسارخ  نسح  نب  لهـس  مان  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نایعیـش  زا  یکی  - 1
رایتخا رد  نز  ریـشمش  باکر و  رد  اپ  هعیـش  رازهدص  هک  یلاح  رد  دیریگب  تسد  هب  ار  تموکح )  ) دوخ مّلـسم  قح  هک  نیا  زا  تسا 

رونت لخاد  وش و  دـنلب  یناسارخ  يا  : » دـندومرف یناسارخ  درم  هب  سپـس  دـننک  نشور  ار  رونت  ات  دـنهد  یم  روتـسد  ماـما  تساـمش ؟
هظحل نیا  رد  ...دنک  یم  هناهب  ندروآ  یهاوخرذع و  هب  عورش  هدش ، نیگمشخ  وا  تسد  زا  ماما  تسا  هدرک  نامگ  هک  لهس  نیشنب »
نودب دـهد و  یم  خـساپ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دـنک  یم  مالـس  دوش و  یم  دراو  ترـضح  نیتسار  نایعیـش  زا  یکم  نوراه 

رد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  .دوش  یم  رونت  لخاد  یـشسرپ ، چـیه  نودـب  یکم  نوراـه  نیـشنب .» رونت  رد  : » دـیامرف یم  وا  هب  همدـقم 
هتفرگارف ار  یناسارخ  درم  دوجو  مامت  ینارگن  اما  دـهد ، یم  ییاهربخ  ناسارخ  زا  دـنک و  یم  وگتفگ  یناسارخ  درم  اب  لاـح  ناـمه  

نوراـه هک  دـنیب  یم  بجعت  اـب  هتـساخرب و  وا  نک .» هاـگن  ار  روـنت  لـخاد  وـش و  دـنلب  یناـسارخ  يا  : » دـیامرف یم  وا  هب  ماـما  .تسا 
: دیسرپ یناسارخ  درم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ  .هدرکن  دراو  وا  هب  یبیـسآ  چیه  شتآ  تسا و  هتـسشن  شتآ  نایم  ونازراهچ 

یم ترضح  .مرادن  غارـس  هنوگنیا  مه  رفن  کی  مسق  ادخ  هب  دیوگ : یم  یناسارخ  یـسانش »!؟ یم  نوراه  لثم  رفن  دنچ  ناسارخ  رد  »
یم مایق  میتشاد  رای  رگا  هکنیا  زا  هیانک  ( ؛» مینک یمن  مایق  مینکن  ادـیپ  نابیتشپ  روای و  رفن  جـنپ  هک  ینامز  رد  ام  شاب ! هاگآ  : » دـیامرف

ص681) ج8 ، راحبلا ، هنیفس  (. ) میدرک
راظتنا لاح  رد  دشاب و  رظتنم  سپ  دشاب  مالسلا  هیلع  مئاق  نارای  زا  دراد  تسود  هک  یسک  دندومرف ...« : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 2

ص116) شنیرفآ ، نیگن  «. ) ددرگ هتسارآ  وکین  قالخا  هب  دنک و  هشیپ  يراگزیهرپ 
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.راودیما مدش و  لاحشوخ  دننک  یم  مایق  امش ، يرای  هار  رد  مه  يدعب  ياه  هتسد  دنوش و  یمن 

میشاب شرای  هک  میدوبن  درم  ردق  نآ  تسا   درم  يدنا  ودصیس  رظتنم  اه  لاس 

ص:25
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: تفگن نم  هب  سک  چیه 

.تسامش اب  دهع  نتسب  دنک ، یم  کیدزن  امش  يرای  هب  ارم  هک  ییاه  هار  زا  رگید  یکی  هک 

.تشاذگ دنهاوخ  شیامن  هب  ار  يراب  رپ  تارثا  نامز ، تشذگ  رد  اما  دنشاب  کچوک  رهاظ  رد  دیاش  هک  ییاهدهع 

، دهع ود  نیمه  رب  منک و  نوریب  امش  رطاخ  هب  طقف  میگدنز  هحفص  زا  ار  غورد  منک و  مالـس  رتدوز  مناتـسود  هب  هک  مدنبب  دهع  ًالثم 
...میایب امش  اب  منامیپ  نیموس  غارس  نامیپ ، دهع و  نیا  ندش  مکحم  زا  دعب  ات  منک  تموادم 

.منک همزمز  دش  اج  ره  رد  مطاشن  تقو  نیلوا  رد  موش  یمن  ندناوخ  هب  قفوم  اهحبص  رگا  ار  دهع  ياعد  یتح 

دنک یم  ار  رادلد  رادید  بلط  هک  تسا  يا  هناقشاع  تاجانم  هچ  دراد و  ییابیز  نیماضم  هچ  دهع  ياعد  هک  مدیمهفرید  هک  دنچ  ره 
رس رد  ار  بیرغ  ماما  نآ  يرای  تساوخرد  هنازجاع  و 

ص:26
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(1) .منک يرای  ار  وت  مدرگرب و  موش و  هدنز  مه  زاب  درب ، ایند  زا  ارم  تروهظ ، زا  لبق  دمآ و  گرم  رگا  یتح  هک  دنارورپ  یم 

کی هانگ و  زا  يورد  رد  ار  وت  دنک  ددم  دهع ، نیا  ات  ینک  عورش  تنامز  ماما  اب  دهع  اب  ار  حبص  یناوت  یم  هک  تفگن  نم  هب  یـسک 
.اهلد زیزع  هب  ندش  کیدزن  مدق 

میا هتسشن  تهاگن  رارق  یب  تسیرمع 

میا هتسکش  لد  تندماین  هصغ  زا 

راظتنا خرس  یقشاع  دهع  ياپ  ام 

میا هتسسگ  نامیپ  وت  ریغ  هب  یسک  ره  اب 

ص:27

.دهع ياعد  نانجلا ، حیتافم  - 1
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: دنتفگ یم  نم  هب 

(1) .دش یمن  مرواب  اما  یتسه ، رظان  ینیب و  یم  ار  ملامعا  امش  هک 

وت دننک و  یم  فیرعت  میاهراک ، ةدهاشم  زا  ناگتشرف  دنهد و  یم  تداهـش  میاهراک  هب  راوید  رد و  تمایق  زور  رد  هک  مدیمهف  هزات 
ردقچ اما  يدـید ، یم  هک  متـسناد  نیقی  هب  الاح  میاهراک !؟ زا  یـشابن  ربخ  اب  هنوگچ  تسا ، رتالاب  یناسنا  هتـشرف و  ره  زا  تماقم  هک 

.ما هدرکن  هک  اه  هچ  نم  هک  تسنادن  سکچیه  هک  يدرک  یفخم  ار  همه  تسا ، شوپ  هدرپ  راّتس و  هک  ادخ  لثم  هناراوگرزب 

ص:28

(. 105 هبوت :) (   ) F نونموملا هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریسف  اولمعا  لق  G - 1
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قیفوت لامتسد  اب  ارم  مرش  قرع  یناشکب و  تدوخ  يوس  هب  ارم  اهراک ، نیا  اب  یتساوخ  یم  دیاش  تسا ، هدوب  هچ  تروظنم  مناد  یمن 
.ینک كاپ  هبوت ،

.نک مکمک  دشاب ، امش  تیاضر  میاهراک ، روحم  منک و  تکرح  امش  يوس  هب  مشاب ، امش  يارب  مهاوخ  یم  میایب ، مهاوخ  یم  الاح 

ص:29
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: تفگن نم  هب  سک  چیه 

زا ادخ  ضیف   (1) .تسین اجرباپ  يا  هظحل  امش ، نودب  شلها  نیمز و  درادن و  یشدرگ  َملاع  روحم ، نودب  ییامش و  یتسه  روحم  هک 
.دیناسرب اهنآ  هب  ار  ادخ  ضیف  ات  تسامش  هب  ناشیرادیاپ  ناتخرد ، ياه  هخاش  یتح  تاناویح  اهناسنا و  دسر ، یم  همه  هب  امش  قیرط 

همه مدینش  یتقو  دوب  بلاج  میارب  یلیخ  .دیآ  یمن  دورف  نیمز  رب  نامسآ  دراب و  یم  ناراب  امش  رطاخ  هب  هک  متـسناد  یمن  ًالـصا  نم 
(2) .دنروخ یم  يزور  امش  هطساو  هب 

امـش یب  میناوجون  منادن و  امـش  زا  چـیه  هک  دـنا  هتـشاد  هگن  رود  امـش  زا  ارم  نینچنیا  ما و  هدوب  امـش  نویدـم  ار  مسَفَن  ره  نم  ینعی 
کنیا تفر و  تراغ  جارات و  هب  نینچ  نیا  تفرگ  یم  لکـش  نآ  رد  دـیاب  امـش  تبحم  يزیر  هیاپ  هک  مرمع  مهم  لصف  .دوش  يرپس 

تسا و زارد  امش  فرط  هب  هک  یلاخ  یناتسد  مدنام و  نم 

ص:30

(. ص201 ج1 ، یفاک ، … ) ضرالا تفاسل  هجحلا  الول  - 1
(. هریبک هعماج  ترایز  نانجلا ، حیتافم  … ) ضرالا یلع  ءامسلا  کسمی  مکب  ثیغلا و  لزنی  مکب  - 2
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نیا زا  ما  هدربن  يا  هرهب  نم  ینک و  یم  یناشفا  رون  يدیشروخ  نانوچ  هک  ادخ  ضیف  يا.ینادرگ  یمن  رب  یلاخ  ار  اهنآ  هک  مناد  یم 
.ناشنب ملد  رب  ار  یهلا  رون  امرف و  ددم  وت ، تیاضر  ریسم  رد  توالح  اب  یگدنز  ییادیش و  يارب  رون 

ص:31
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 : تفگن نم  هب  سک  چیه 

ملس (1) و هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاپس  رد  ندز  ریشمش  لثم  دراد  یناوارف  رجا  هچ  امش  راظتنا  دوب و  امـش  رظتنم  دیاب  هک 
هکنآ .ییایوپ  تسا و  تکرح  راظتنا  هک  دوش  یمن  لصاح  ندیشک  هآ  نتشاذگ و  تسد  يور  تسد  نتـسشن و  اب  راظتنا  هک  دنتفگن 

شدنیاشوخ نامهم و  ندمآ  يارب  ار  شنایفارطا  فارطا و  ات  تسا  وپاکت  شالت و  رد  .دسانش  یمن  اپ  زا  رس  تسا ، يزیزع  راظتنا  رد 
.دزاس هدامآ 

تـسا لمع  راظتنا  تسا و  راظتنا  لامعا ، نیرتهب  (2) و  دریگ یمن  رارق  یهلا  هاگرد  شریذپ  دروم  ام  لامعا  راظتنا ، نودـب  دـنتفگن  و 
یم تایح  تیوه و  نم  هب  دـنک و  یم  داجیا  نم  رد  ار  یهارمه  يرای و  قوش  امـش ، راظتنا  هک  متـسناد  یم  رتدوز  شاکو  .تلاح  هن 

، راظتنا تلاح  ات  مدرک  یم  هبرجت  ار  تراظتنا  نارود ، نآ  رد  شاک  يا  .دهد  یم  تاجن  یفده  یب  یچوپ و  زا  ارم  دشخب و 

ص:32

ص130. شنیرفآ ، نیگن  - 1

ص113. شنیرفآ ، نیگن  - 2
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.مدیچ یم  ار  نآ  هویم  مدید و  یم  نارود  نیا  رد  ارنآ  ماود  دش و  یم  هدینت  مدوپ  رات و  رد 

_د ياین ای  دیایب  منیشن ش_ه  یم  نم  رظتنم 

دیاین ای  دیایب  هش  منیبب  شراسخر  هکلب 

منیبن ای  منیبب  رگ  لگ  ندیچ  زا  راخ  جنر 

دیاین ای  دیایب  هش  لمحت  ربص و  منک  یم 

ص:33
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: تفگن نم  هب  سک  چیه 

رد ارم  تسد  هک  تسا  یمیقتسم  طارص  نامه  تعاطا ، دروآ و  یم  تعاطا  قشع ، دنک و  یم  داجیا  نیتسار  قشع  امش ، تخانش  هک 
یب هنارک  ات  دنهد  یم  ندیرپ  لاب  نم  هب  هک  دنتـسه  یتیب  لها  نامه  نانیا  دراذگ و  یم  نیقیدـص  نیحلاص و  ادهـش و  ءایبنا و  تسد 

یناوجون رد  ار  اهنآ  هک  تسا  دلوت  لاس  ردام و  ردـپ و  مسا  نتـسناد  زا  ریغ  امـش ، تخانـش  تخانـش ؟ مادـک  اما  .منک  زاورپ  تیاهن 
.تشادن نامیگدنز  رد  يرثا  یلو  میتفرگ ، تسیب  ار  شناحتما  مه  هسردم  رد.میدربن  ییاج  هب  یهار  اما  میتخومآ ،

تکرب و (1) و  دوش یم  عفدام  زا  الب  امش  هلیـسو  هب  هک  تسا ، یتسه  ناهج  رب  امـش  هطاحا  تیالو و  ملع و  تخانـش  امـش ، تخانش 
نشور ار  اج  همه  شرون  دشخب و  یم  امرگ  تسا  ربا  تشپ  هکنیا  اب  دیشروخ  هک  دراد ، همادا  هک  تسامش  رطاخ  هب  شلوزن ،

ص:34

ص171. ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
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دنتسه و وا  رادماو  همه  ناینیمز  (1) و  تسا نیمز  لها  ناما  ینادب  هک  تسا  نیا  هب  بیاغ  ماما  تخانش  هک  متـسناد  یم  دیاب  هدرک و 
.دننک یم  هدهاشم  ار  نیمز  دنهد و  یم  همادا  تایح  هب  وا  رس  هقدص  نامسآ  لها 

هب زیچ  همه  هک  هتکن  نیا  زج  دنداد  دای  ام  هب  ار  زیچ  همه  دشن ؟ نومنهر  وت  تخانش  یگدامآ  سالک  هب  یناوجون  رد  ارم  یـسک  ارچ 
.يزیچ همه  ماما  وت ، تسوت و  رطاخ 

ص:35

ص239. ج2 ، نیدلا ، لامک  - 1
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: تفگن نم  هب  سک  چیه 

نآرق متخ  کی  باوث  دحا » هللا  وه  لق   » راب هس  هک  دنتفگ  یم  نم  هب  رگا  درک … لاحشوخ  ار  امش  داد و  هیده  امـش  هب  دوش  یم  هک 
مشاب و زورید  زا  رتزیزع  زور  ره  ات  مدرک  یم  ادـها  امـش  هب  نآرق  متخ  کی  مزاـمن ، ره  زا  دـعب  یناوجون  ناـمه  زا  نم   (1)، دراد ار 

.لبق زور  زا  رتکیدزن  مدق  کی 

.دناسرب امش  هب  تمدخو  یگدنب  تزع  هب  ارم  هک  تشاد  ار  تیلباق  نیا  نم  هیده  لباقمردامش  ناسحا  یلو  دوب ، لباقان  نم  هیده 

یم هیدـه  يادـها  ناسحا و  لها  یناوجون  زا  رگا  درک ، یم  ور  ریز و  ارم  یگدـنز  نیمز ، يور  ناـسنا  نیرتمیرک  فرط  زا  ناـسحا   
.مدوب

هارمه یلگ  هتسد  بلاق  رد  ار  نآ  دروآ و  ياج  هب  يا  هدجس  عوکر و  ملباقان ، دوجو  هک  نم  زا  ریذپب  هدشن ، رید  مه  الاح  اما 

ص:36

ص318. ج22 ، راونالاراحب ، - 1
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ار سگرن  لگ  يوب  ناسحا ، هجیتن  رد  ات  مدرک  یم  دوجو  نآ  راثن  يدایز  ياه  لگ  شاک  .دنک  ادها  تنینزان  دوجو  هب  تاولص  دنچ 
.مدرک یم  مامشتسا 

ار نآ  مراذگ  وت  ياپ  هب  هک  دشاب  هچ  رس 

ار ناج  يریذپب  نم  زا  وت  هک  لباق  هچ  ناج 

ص:37
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 : تفگن نم  هب  سک  چیه 

یم تقو  لوا  تسا ، ریظن  یب  ناـهج  رد  شروـضح  رطع  هک  ار  تیاـبیز  زاـمن  هشیمه  يزرو و  یم  قـشع  زاـمن  هـب  ردـقچ  امـش  هـک 
.یناوخ

هک مدش  یم  نئمطم  تقو و  لوا  ینعی  يزامن ؛ لوغشم  امش  هک  مدناوخ  یم  زامن  یعقوم  نامه  یناوجون ، نامه  زا  متـسناد ؛ یم  رگا 
نآ رد  امـش  زامن  مارتحا  هب  هکئالم  تسا و  هدش  هدناوخ  دندوب  تزامن  نابزیم  هک  یقیاقد  رد  هک  ارچ  هدرک ، رفـس  نامـسآ  هب  مزامن 

.دنریذپ یم  دنا  هدش  نامسآ  نامهم  هک  مه  ار  اهزامن  هیقب  هظحل ،

هب ار  وا  يدرک و  کـمک  دـناوخب  تقو  لوا  ار  شزاـمن  اـت  داد  امـش  هب  هک  یلوق  رطاـخ  هب  ار  یناریا  ناوج  هسنارف ، رد  هک  ما  هدـینش 
ریخأت هب  يا  هقیقد  یتح  ار  شزامن  رگید  وا  يدناسر و  شناحتما 

ص:38
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.دشاب (1) شیالوم  عیطم  دوش و  یلمع  شلوق  ات  رهُم  رب  یناشیپ  تشاذگ و  كاخ  يور  مدق  سوبوتا  زا  نابایب  رد  یتح  تخادناین ؛

، شاک يا.دروآ  یم  رد  ناطیش  راگزور  زا  رامد  دزاس و  یم  رتابیز  دنخبل ، هب  ار  امش  ياهبل  متقو ، لوا  زامن  هک  مناد  یم  رگید  الاح 
مور و هدجس  عوکر و  هب  امش ، دای  اب  ات  مدرک  یم  كرت  ار  مرن  مرگ و  باوختخر  دوز  دز  یم  ادص  حبص  زامن  يارب  ارم  مردپ  یتقو 

.مشاب امش  يوگ  اعد  باتفآ  عولط  زا  لبق  یتشهب  تاظحل  نآ  رد 

ص:39

هگن تقو  لوا  زامن  يارب  نابایب  طسو  نامه  اـت  تساوخ  سوبوتا  هدـننار  زا  دینـش  ار  ناذا  يادـص  اـت  یناوج  ص344 . رهم ، ریم  - 1
هب زامن  ندناوخ  زا  دعب  .داد  لاقتنا  زمرت  هب  زاگ  لادپ  زا  ار  وا  ياهاپ  ناوج  ياه  شهاوخ  رارصا و  اما  درکن ، لوبق  لوا  هدننار  دراد ،

دروخ یناکت  ناوج  .هناخزامن  مه  دوب و  ناروتسر  مه  رتولج ، میتفر  یم  .یناوخب  تقو  لوا  ًامتح  هک  دوب  يرارصا  هچ  اقآ  متفگ : وا 
ردـق نیا  هک  يا  هداد  لوق  یـسک  هچ  هب  متفگ : بجعت  اب  .مناوخب  تقو  لوا  هشیمه  ار  زامن  هک  ما  هداد  لوق  نم  دـش ؛ یمن  تفگ : و 

سیراپ زا  رترود  تعاـس  کـی  مدوب  هتفرگ  هک  یلزنم  اـما  مدـناوخ ، یم  سرد  هسنارف  تختیاـپ  سیراـپ ، رد  نم  تفگ : تسا ؟ مهم 
زور مدناوخ ، سرد  لاس  راهچ  .مدوبن  زامن  لها  مه  یلیخ  متـشگ  یمرب  اهرـصع  مدمآ و  یم  یمومع  نیـشام  کی  اب  اه  حبـص  دوب ،
راک ره  هدننار  دش و  بارخ  نیـشام  هار  رد  اما  مدش ، سیراپ  مزاع  نم  دیـسر و  ارف  دوب  كردم  نتفرگ  يارب  ییاهن  ناحتما  هک  رخآ 
یم سرد  دیاب  رگید  لاس  کی  مدیـسر  یمن  ناحتما  نیا  هب  رگا  دوب ؛ هتفرگ  ار  مدوجو  رـسارس  بارطـضا  .دـشن  نشور  نیـشام  درک 

هب یـسرب و  نم  داد  هب  اجنیا  رگا  ناج  اقآ  متفگ : ناشیا  هب  تبرغ  راید  نآ  رد  مداتفا ؛ مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دای  هعفد  کی  مدناوخ ،
يوسنارف نابز  اب  تفر و  هدـننار  تمـس  ییاقآ  هظحل  دـنچ  زا  دـعب  .مناوخب  تقو  لوا  ار  مزامن  هشیمه  مهد  یم  لوق  مسرب ، مناـحتما 

رگید نارفاسم  نم و  دـش و  نشور  نیـشام  دز  نیـشام  روتوم  هب  یتسد  ات  دـنک ...  تسرد  وا  ار  نیـشام  ات  تساوخ  هدـننار  زا  یلحم 
تدای تلوق  اقآ  دومرف : نم  هب  یسراف  نابز  هب  درک و  هاگن  نیـشام  لخاد  هب  اقآ  نامه  دعب  .میـسرب  نامراک  هب  هک  میدش  راوس  عیرس 

.مدیدن ار  سکچیه  یلو  مدش ، هدایپ  نیشام  زا  توهبم  تام و  نم  .تفر  نیشام  تشپ  هب  دورن و 
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ناونع هب  ار  ناشیا  ینک و  یم  همزمز  ار  مالـسلا  اهیلع  رهطا  يارهز  تردام  تاحیبست  ینیـشن و  یم  هناقـشاع  زاـمن ، زا  دـعب  امـش  هک 
.يا هدومن  باختنا  راختفا  اب  شیوخ ، يوگلا 

هچ هللادـمحلا  ای  ییانعم  هچ  ربکا  هللا  ممهفب  هکنیا  نودـب  رون ، تعرـس  اب  بلق و  روضح  یب  نم  امـش ، لـثم  هن  اـما  متفگ  یم  مه  نم 
راسمرش و ردقچ  هللا ، ناحبس  نتفگ  ماگنه  میادص  ندینش  زا  الاح  .مشاب  هتفگ  ات  متفگ  یم  دنراد ، یتاکرب  هچ  هللا  ناحبـس  یتارثا و 

.ملجخ

مه راوید ، رد و  هک  دـیئوگ  یم  ربکا  هللا  راب  هدرمش 34  مارآ و  رایـسب  دینک  یتکرح  زامن  زا  دعب  هکنیا  نودب  امـش  هک  دنتفگن  ام  هب 
تسادخ و ِنآ  زا  یتسه  ناش  هطساو  امش  هک  اه  تمعن  مامت  هک  هللادمحلا  راب  فیرش و 33  رکذ  نیا  رد  امش  اب  دنوش  یم  ادص 

ص:40
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.درادن رواب  امش  لثم  سک  چیه  ار  ادخ  ندوب  بیع  یب  هزنم و  هک  هللا  ناحبس  راب  دشاب و 33  وا  ِنآ  زا  دیاب  مه  شدمح 

.ییوگ یم  يرکذ  هچ  ییوگ و  یم  رکذ  هنوگچ  هک  مدیمهف  یم  یناوجون  رد  شاک  يا 

ص:41

… تفگن نم  هب  www.Ghaemiyeh.comسکچیه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 47 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگن نم  هب  سک  چیه 

مه اب  همه  دوجو ، دابآ  اـجکان  هب  دوش  یم  دـیعبت  دـسح  دریم و  یم  هنیک   (1)، تسین يربخ  تروهظ  نارود  رد  دـسح  هنیک و  زا  هک 
هب ار  همه  يا و  هدرک  مکاح  امـش  هک  یتلادع  لدـع و  نآ  .تسین  يزوت  هنیک  يارب  يا  هناهب  ًالـصا  دوب ، میهاوخ  یمیمـص  دـحتم و 

دوش یم  تیونعم  ملع و  رد  تباقر  نادیم  نادیم ،  (2) .دنک یم  دشر  اهلقع  .دراذگ  یمن  هنیک  يارب  ییاج  رگید  يا  هدناسر  ناشقح 
.ییادخ یب  یگراب و  مکش  توهش و  رد  هن 

شیم و هـک  دوـش  یم  شخپ  اـضف  رد  تـفلا  رهم و  ردـقنآ   (3) .دـننک یم  یگدـنز  تملاسم  هب  مه  اب  مه  تاـناویح  ما  هدینـش  یتح 
یم  (4) نک هشیر  اه  يرامیب  .میدیرپ  یم  مه  رـس  رب  هک  میدوب  نادان  هچ  ام  هک  دندنخ  یم  دـننک و  یم  فیرعت  مه  رانک  رد  گرگ 

.دهد تاجن  يرامیب  هودنا  مغ و  زا  ار  هناخ  نآ  ات  دنز  یم  ار  يا  هناخ  ره  ِرد  افش  دوش و 
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ص182. شنیرفآ ، نیگن  زا  لقن  هب  ص336 ، ج52 ، راونالا ، راحب  - 2

ص418. ج2 ، لاصخ ، - 3
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هناخ کت  کت  رد  هک  ناهج  رد  هن  هک  تسا  هدش  دراو  وا  زا  لبق  تلادع  هک  دنیب  یم  بجعت  لامک  اب  دوش  یم  دراو  افش  یتقو  هزات 
(1) .تسا هدش  هناخ  نآ  یگشیمهوضع  هکلب  هن ، نامهم  تلادع  اه ،

تسیرگید يایند  وت  روضح  اب  يایند 

تس يرگید  يادرف  وت  زبس  عولط  زور 

اه غاب  هچوک  زا  دزو  یم  تشهب  يوب 

تس يرگید  ياه  لگ  يراهب  نیمز  كاخ 

ص:43

ص196. شنیرفآ ، نیگن  زا  لقن  هب  ص362 ، ج52 ، راونالاراحب ، - 1
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یناریو يوب  هک  ینیمز  هکت  زا  دوش و  یم  ناتـسلگ  اج  همه  تسا ، رادروخرب  يدرف  هب  رـصحنم  ییابیز  هچ  زا  امـش  روهظ  نارود  هک 
.دنریگ یم  رارق  روهظ  نامز  نامدرم  ياپ  ریز  هکنیا  زا  لاحشوخ  اه  نمچ  نادنخ و  هشیمه  اهلگ   (1) .تسین يربخ  دهد 

رگید روشک  هب  يروشک  زا  يرطخ  چـیه  نودـب  دـناوت  یم  اهنت ، نز  کی  .یمرخو  تسا  يزبسرـس  اج  همه  َملاع ، برغ  ات  قرـش  زا 
.تسا زواجت  ملظ و  تسین ، ربخ  هک  يزیچ  اهنت  زا   (2) .دورب

نامسآ و امـش ، رطاخ  هب  (3) و  دنوش یم  اراد  همه  هک  یـشخب  یم  ردقنآ  .تسا  هقدص  نداد  ریقف و  ندرک  ادـیپ  روهظ ، مدرم  ۀـصغ 
.دراذگ یمن  َملاع  رد  تسدیهت  ریقف و  يارب  ییاج  وت ، تلادع  تسد  اب  میسقت  نآ  دننک و  یمن  غیرد  مدرم  رب  ار  ناشتاکرب  نیمز 
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ص223. شنیرفآ ، نیگن  - 3
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لاوما هب  یمشچ  سک  چیه   (1) .دنک یم  اطع  مدرم  هب  ار  تعانق  دنوادخ  تسین و  نیـشن  خوک  نیـشن و  خاک  یتاقبط  ماظن  زا  یفرح 
.درادن نارگید 

نیا زا  شاـک  .دـنک  یمن  لوـبق  وا  زا  یـسک  اـما  تسا ، نداد  هقدـص  لاـبند  هتفرگ و  شود  هب  ـالط  شمـش  هک  ینیب  یم  ار  یـصخش 
! ییایب وت  ات  میوش  هدامآ  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  هن  رگم  .مداتفا  یم  شتامدقم  ندرک  مهارف  رکف  رد  رتدوز  ات  متشادربخ  اهییابیز 

ییآ یم  ي  __ هنیر ك ر ب_ي ق_ __ یما

ییآ یم  یک  هنیس  مخز  يافش 

تسا راظتنا  مشچ  تردام  مزیزع 

ییآ یم  یک  هنیدم  زیخ  رحس 
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اب نیمز  ریز  ياهجنگودوش  یم  نابرهم  نیمز  يرارف و  اه  نیمز  زا  تفآ  .یهاوخب  هک  هچ  ره  دراب  یم  نامـسآ  تروهظ ، ماـگنه  رد 
(1) .دنزاس یم  نایامنار  دوخ  راختفا ،

زا رتهب  زور  ره  هتفرگ و  ارف  ار  اج  همه  ینادابآ  يدابآ و  .تسین  رگید  یکـشخ ، ریوک و  زا  ربخ  ییاـیب ، یتقو  هک  دـنتفگن  اـم  هب  ارچ 
ادـتقا امـش  هب  هک  تسا  يزامن  میزادـنا و  یم  وت  هب  تکرب  ریخ و  زا  رپ  ناـهج  نیا  رد  هک  تسا  یهاـگن  زیچ ، نیرتهب  تسا و  زورید 

، زاین هداجـس  رب  نامناتـسد  ، هدـمآ رفـس  زا  رای  رمع  لوط  یتمالـس و  يارب  هکلب  مینک ، یمن  اعد  جرف  يارب  رگید  تقو  نآ  .مینک  یم 
.مینک یم  اعد  تسا و  دنلب 
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هب نامدوخ  ياه  ینابرهمان  زا  مینیب و  یم  زور  ره  ار  امش  نابرهم  هاگن  میخرچ و  یم  امش  رود  هب  امش  رماوا  ماجنا  یپ  رد  هناقـشاع  و 
.يرذگ یم  ام  همه  زا  هنانابرهم  هچ  امش  دوش و  یمن  نامبیصن  يراسمرش  زج  يزیچ  تبیغ ، نامز  رد  رگیدکی 
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یمن نامناخ  یب  ینیطـسلف  ناگراوخریـش  دهد و  یمن  تسد  زا  ار  شردـپ  یقارع ، هچب  رتخد  .دـنام  یمن  یقاب  یملظ  ییایب ، رگا  هک 
هک وت  اهنت  ییوت ، طـقف  مکاـح.دوش  یم  ظـفح  اـه  نز  تمرحودـنوش  یمن  اـه  هناـخ  دراو  یمحر  یب  اـب  ییاـکیرما  نازابرـس.دنوش 

دنهاوخ ار  امـش  نوچ  یمکاح  یهلا و  یتموکح  نایناهج ، دوب و  دنهاوخ  وت  رما  عیطم  همه  نارگید  ینیمز و  يور  رب  ادـخ  نیـشناج 
.دید

.دنوش یم  هزانج  عییشت  يزابلغد  غورد و  دراذگ و  یمن  هالک  یسک  رس  سک  چیه  رگید  روهظ ، نارود  هک  دنتفگن  ام  هب 
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.دننک یم  یسرپلاوحا  دنهد و  یم  مالس  مه  هب  دنخبل  اب  اه  هچوک  رد  مدرم  دنوش و  یم  شوخ  ، لالح شیع  اب  اه  یگدنز 

.مزاس یمن  غیرد  اهناسنا  زا  ار  مدنخبل  منک و  یم  مالس  همه  هب  تین  نیمه  هب  مه  نآلا  نم 
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هدوـشگ میارب  امـش  يوـس  هب  یهار  فیاـظو ، نآ  هب  ندرک  لـمع  اـب  هک  قـشع ، سنج  زا  مراد  یفیاـظو  امـش ، تبیغ  نارود  رد  هک 
.دش دهاوخ 

مسبت رپ  داش و  شرهاظ  دنچ  ره  دزاس  هناخ  شلد  رد  هودنا  دشاب و  مغ  نابزیم  شبلق  امـش  قارف  رد  دیاب  نمؤم  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
.دنک یم  هولج 

ترضح ناهج ، تموکح  تفالخ و  زا  هک  یناملاظ  زا  ماما  قح  نتفرگ  نابرهم ، نآ  رب  ام  هاتوک  تسد  ندیـسرن  ماما و  ندوب  یفخم 
همه و رهد ، هناگی  نآ  تبیغ  رطاخ  هب  ادخ  هب  ندیسر  هار  ندش  تخس  تسار و  هار  ندومیپ  یتخـس  نینچمه  دنا و  هدرک  مورحم  ار 

.دنک یم  نامهیم  لد  رد  ار  مغ  هک  تسا  یلماوع  همه 

ص:50
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هتسشنن لایخ  یب  هنوگنیا  بوبحم ، نآ  قارف  رد  نونکا  مدوب  هدیشچار  ماما  هب  تبحم  نیریـش  تبرـش  زا  يا  هعرج  یناوجون ، رد  رگا 
.مدرک یمن  رمع  نارذگ  شیوخ ، يایند  رکف  رد  و 
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هچ دـشاب ، رهاـظ  هچ  تسا ؛ ماـما  ماـما ، هک  متـسناد  یمن  نم.منک  مگار  هارو  موش  ادـج  ، موشرود امـشزا  دـیابن  تبیغ  ناـمز  رد  هک 
(1) .دوش یم  روشحم  شماما  اب  تمایق  رد  سکره  هداد  هدعو  ادخو  ینم  ماما  وتو.بیاغ 

نک مـهللا   » ياـعد لاـح  .دوـش  یم  لـماک  امـش ، یتمالـس  تحـص و  يارب  اـعد  اـب  میگدـنب  تدارا و  ضرع  هـک  متــسناد  یمن  نـم 
هک تسا  هداد  تنامض  دنوادخ  هک  تسامـش  یتمالـس  نماض  هن  ، اعد نیا  هک  مرب  یمن  دای  زا  مرمع ، تاظحل  مامت  رد  ار  کیلول »…

دوخ هک  دـنک  یمن  مک  قوشعم ، هب  تبـسن  قشاع  هفیظو  زا  يزیچ  یهلا  تنامـض  نیا  اما  ینک ؛ داد  لدـع و  زا  رپ  ار  ناهج  ات  ینامب 
همزمز ار  کیلول  نک  مهللا  شیاهزامن ، تونق  رد  هک  دیدومرف  ینیدلاءاهب  ادخ  تیآ  تریصب ، تیآ  هب  یشرافس  رد  امش 

ص:52
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.مزاس رطعم  مشخب و  تنیز  امش ، يارب  اعد  دای و  اب  ار  مزامن  هک  مدیمهفن  فیلکت  لوا  نامه  زا  نم  ارچ  .دنک 

هتـساوخ هنازجاع  ار  امـش  جرف  یتمالـس و  ادخ  زا  دنا و  هدرک  دـنلب  اعد  هب  تسد  امـش  يارب  ناماما ، یمامت  هک  تفگن  نم  هب  یـسک 
(1) .دنا

دراد و متـسود  هک  یـسکنآ  يارب  مناتـسد  سپ ، نیز  نک  بیـصن  قیفوت  لاح ، نیا  اب  .دشاب  هدش  رید  یمک  دـیاش  مناد ؛ یمن  ایادـخ 
.مشاب رگ  همزمز  متاظحل  مامت  رد  هک  تونق  رد  هن  ار  شیتمالس  ياعد  دوش و  هتشارفا  نامسآ  تمس  هب  مراد ، شتسود 

ص:53
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ینان و يارب  هن  میراد ؛ تسود  ار  امش  ایر ، یب  هناقداص و  ام  هک  درک  تباث  ار  تقادص  داد و  هقدص  امش  یتمالـس  يارب  دوش  یم  هک 
.تسا هتخادنا  رگیدکی  ناج  هب  هدرک و  رود  امش  زا  ار  ام  هک  یمان  نان و  نآ  دشابن ، میهاوخ  یم  هک  یمان 

هچ ما و  هدرک  هدنز  امش  زا  ار  يدای  هچ  منک ، یم  ّتین  نآابار  امش  یتمالس  (1) و  مهد یم  هک  يا  هقدص  اب  زور  ره  هک  متسناد  یمن 
.ما هدومن  شکشیپ  مبابرا  رضحم  هبار  يزیچان  تدارا  ضرع 

ار ربمایپ  نادنزرف  هک  تسا  نامیا  ۀناشن  تسا و  رتمهم  مه  مناسک  نیرتکیدزن  یتح  همه ، یتمالس  زا  امـش  یتمالـس  هک  دنتفگن  ام  هب 
نآ رد  مه  نآ  مشاب ، هنوگنیا  دیاب  هک  تفگن  یـسک  ًالـصا  .متـشادن  ار  هناشن  نیا  نم  (2) و  میزاس مدقم  میرادـن  میراد و  هچ  ره  رب 

.تسا مهارف  يراثیا  ره  یگدامآ  هک  یناوجون  تفاطل  تفارظ و  نارود 

ص:54
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مدوجو مامت  دـشاب و  امـش  تکربرپ  رمع  زا  يا  هظحل  هقدـص  دراد ، تایح  امـش  رـس  هقدـص  هب  هک  مدوجو  مامت  مهاوخ  یمـالاحاما 
.ددرگ امش  فقو 
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هکنیا زا  لفاغ  یلو  مدینـش  ار  تیاهمان  رایـسب  هچ  .تسا  روآ  هرطاخ  ار  مایق  هک  اـبیز  ماـن  نآ  ندینـش  ماـگنه  رد  يا  هتـسشن  ارچ  هک 
.منک دای  ار  امش  تمارتحا ، هب  مزیخرب و  مراد  هفیظو 

يور هب  يروایب ، هارمه  هب  اه  یئابیز  هچ  ییایب و  تسا  رارق  هک  دینش  ار  تیابیز  مان  یتقو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنتفگن  نم  هب 
(1) .دناسر تیاهن  هب  ار  مارتحا  داتسیا و  اپ 

نداتـسیا تقاط  میاهاپ  مریپ و  نم  هک  دروآ  رذع  دـندرک  مایق  همه  یـسلجم  رد  یتقو  یفاص  هللا  تیآ  لد  كاپ  ِملاع  ما  هدینـش  یتح 
رد داتسیا  اپ  يور  هب  تمحز  اب  گرزب ، ملاع  نآ  هاگان  دروآ ؛ ار  امش  كرابم  مان  يرجم ، ات  يا  هظحل  زا  دعب  اما  دیشخبب ، ارم  درادن 

.ناش هفیظو  زا  لفاغ  دندوب و  هتسشن  نم ، لثم  همه  هک  یلاح 

ص:56
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ره ما ، هدامآ  هک  میوگب  دـیاب  نم  تسین ، نتـسشن  ياج  اجنیا  هن ، .دـنا  هتـسشن  همه  هک  یتقو  نیـشنب ، هک  تفگن  دوخ  هب  ملاع ، نآ  و 
رظتنم دـهاوخ  یم  روط  هچ  دنیـشنبودوش  دـنلب  شیاجزا  طقف  تسین  رـضاح  هک  یـسکو  میآ  یم  رـس  اب  یهاوخب  هک  اـج  ره  تقو و 

.منک ظفح  امش ، ینارون  ياه  هتفگ  هب  لمع  رد  ار  امش  مارتحا  هک  تسا  نیا  دنک  یم  هولج  مهم  هچنآ  دنچ  ره  دشاب !؟

ص:57
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.مریگ رارق  امش  رتشیب  تبحمدروم  ات  مرادب  مدقم  ، مدوخ ياه  هتساوخ  رب  ار  امش  ياه  هتساوخ  هک 

شیوخ یناسفن  ياه  هتساوخ  متشادن و  رس  رد  ار  امش  ياوه  متفر و  سفن  ياوه  لابند  یناوجون  نارود  نامه  زا  هک  دش  فیح  هچ   
 _ تسامـش زا  يرود  هک  ار _  شتراـسخ  ـالاح  متـشاد و  مدـقم  تسا _  دـنوادخ  تساوـخ  ناـمه  هک  امـش _  ياـه  هتـساوخ رب  ار 

.مزادرپ یم  ینیگنس  ياهب  هچ  منک و  یم  هدهاشم 

، ناملـس هک  تشاد  یم  تسود  یلیخ  ار  یـسراف  ناملـس  رطاخ  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تیمارگ ، ّدج  هک  ما  هدینـش  هزات  نم 
ار وا  رما  نیمه  تشاد و  یم  مدـقم  شدوخ  ياـه  هتـساوخ  رب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  شماـما  ياـه  هتـساوخ  هنوگ ، ناملـسم 

(1) .تفرگ بقل  يدمحم  ناملس  دش و  تیب  لها  زا  هک  درک  ناملس 

ص:58
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تیاضر دروم  ایآ  منک  هشیدنا  شلبق  دمآ  شیپ  يراک  ره  هک  مهد  تداع  ار  دوخ  ات  متسه  امش  ياه  هتـساوخ  رکف  رد  نونکا  نم  و 
تیاضر راـیعماب  هک  يراـک  مناد  یم  هک  مهد  ماـجنا  راوتـسا  مکحم و  دوبامـش ، تیاـضر  هب  راـک  نآ  رگا  هک  ریخ ؟ اـی  تسه  اـمش 

.ادخ تمس  هب  تسا  یمدقدوش  هدیجنسامش 

ص:59

… تفگن نم  هب  www.Ghaemiyeh.comسکچیه  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 80زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


: تفگن نم  هب  سک  چیه 

دنتسه امش  هب  بوسنم  املع  تاداس و  هک  متسناد  یم  دیاب  اجک  زا  نم  .تسامش  نیبوسنم  هب  تبسن  بدا  تیاعر  رد  امـش  مارتحا  هک 
(1) .تسامش مارتحا  ناشمارتحا ، و 

لوغشم یمرگرس  تلفغ و  هب  هدرکن  تیاعر  ار  بدا  زین ، تسامـش  مان  هب  هک  ینکاما  رد  نینچمه  مدومن و  یهاتوک  رگا  شخبب  ارم 
نینزان لد  هدرک و  هانگ  هب  هدولآ  ار  منامشچ  مدادن و  ناشن  دوب  امـش  دجـسم  هتـسیاش  هک  یمارتحا  نآ  اما  مدمآ ، نارکمج  هب  .مدش 

.مدروآ درد  هب  ار  امش 

.ریگب هدیدان  يا  هدید  هچنآ  رذگب و  ام  زا  میرک ! يا  میوگب ، هکنیا  زج  مرادن  یفرح  چیه 

ص:60
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يا هدومرف  هک  مهد  رارق  ادـتقم  شیوخ ، ینید  روما  رد  ار  اهنآ  هدرک و  تیعبت  امـش ، ماع  نابئان  زا  دـیاب  يربک ، تبیغ  نارود  رد  هک 
ره یئ ؟ اهقف  هچ  اـّما   (1)« دنتـسه ام  تجح  هک  دینک  عوجر  ام  ثیداحا  ناگدننک  تیاور  هب  دـیآ  یم  شیپ  هک  دـیدج  ثداوح  رد  »

عمج رکف  رد  هتـشاد و  ضحم  تعاطا  شیالوم  زا  دنک ، لمع  سفن  ياوه  فلاخم  دیاب  هکلب  درادن ، تیعجرم  تیحالـص  هک  یهیقف 
.تسا نآ  رد  وت  تیاضر  هک  دوش  تیعبت  دیاب  وا  يرآ ، .دشابن  ماقم  ترهش و  لام و 

ناربج رکف  رد  مه  زاب  الاح  مداد و  ماجنا  ار  ملامعا  یعجرمزا ، دـیلقت  نودـب  فیلکت ، لیاوا  ناـمه  زا  نم  تفگن و  نم  هب  سکچیه 
یط تروضح  یب  هک  یهار  تسارون  یب  هچ  هک  ینارتـسگب  میاـپ  ولج  ینارون  یهار  هدـنیآ ، يارب  یـشخبب و  ار  هتـشذگ  هک  متـسه 

.دوش

ص:61
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یم ادتقا  امش  هب  زامن  رد  راختفا  اب  ادخ ، گرزب  ربمایپ  مالسلا ،  هیلع  یـسیع  روهظ ، ماگنه  رد  هک  يراد  تلزنم  ماقم و  ردقنآ  وت  هک 
.ییامش زور  نآ  رد  ناربمایپ  یتح  همه ، ماما  هک  دنک  یمن  لوبق  ار  امش  تبحم  زا  رپ  فراعت  (1) و  دنک

.تسامش رای  امش و  باکر  رد  هک  مالسلا  هیلع  یسیع  تسا  لاحشوخ  ردقچ  و 

.نابز تسد و  بلق و  هب  تسامش  رادتسود  دنک و  یم  ددم  يرای  هب  ار  امش  تسامش و  روضح  رد  ًامئاد  یبن ، رضخ  هک  دنتفگن  ام  هب 

لماک امـش  هب  ار  شتمدخ  دنامب و  ات  درک  ینالوط  رمع  تساوخرد  دـنوادخ  زا  تسناد  یم  راک  نیرتهب  ار  امـش  هب  تمدـخ  نوچ  و 
.دنک

ص:62
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.مراد رب  هاتوک _  دنچ  ره  امش _  تمدخ  هار  رد  یمدق  مناوتب  ات  نک  اعد 

دنشوخ           وت  لامج  ياشامت  هب  رگ  نارگید 

میشوخ رادید  هدعو  کی  هب  زور  بش و  ام 
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رگا .يراذـگ  یمن  تناج  زا  رتهب  ماما  تخانـش  يارب  هقیقد  يزور 5  اما  يراذـگ ، یم  لابتوف  ملیف و  يارب  تقو  اـه  تعاـس  ارچ  هک 
مناوت یم  هقیقد  یلاس 1825  یهام 150 و  هقیقد و  يا 35  هتفه  منامز ، ماما  نوماریپ  هعلاطم  هقیقد  يزور 5  اب  هک  مدیمهف  یم  رتدوز 
عورـش ار  هعلاطم  نیا  امـش  يرای  هب  سپ  نیا  زا  مدرک ، یم  ار  راک  نیا  ًامتح  مریگب  دای  بلطم  منک و  هعلاطم  تنینزان  دوجو  هراـبرد 

لابند هب  ار  گرم  نیرتدب  امش ، نتخانشن  ما  هدینش  هک  مسانشب  رتشیب  ار  امـش  .مروخن و  ار  ترـسح  نیمه  رگید  لاس  ات  درک  مهاوخ 
ماما زا  ریغ  هب  یهار  ره  رد  ماما ، هار  زا  ریغ  هب  دوش  فرص  ترمع  هک  تسامش  يارب  نتـشاذگن  تقو  نامه  تیلهاج ، گرم  دراد و 

.دهاوخ یم  نمشد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  و  تنامز ،

ص:64
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زا رپ  نامفارطا  .میوشن  ادخ  یلو  زا  نامتلفغ  هجوتم  هک  میوش  مرگرس  ردقنآ  ات  تسا  ام  ندرک  مرگرـس  لابند  ًامئاد  نیمه ، رطاخ  هب 
رد مینک و  يرود  يزاب  زا  ادابم  هک  يزاب  يد  یـس  زیچ  نیرت  نازرا  يزاب و  اج  همه  لـیابوم و  نویزیولت ، رد  تسا ، هدـش  یمرگرس 

.میتفیب امش  دای  هب  يا  هظحل  تسین  يزاب  لوغشم  نامرکف  رگید  هک  تولخ 

دش یم  _ا  هنت _ق م_ن  یفر قیفوت  شا  ك_

دش یم  او  _ قت تیدوبع و  فرص  نم  رمع 

تفر یم  نایصع  تذ  ما ل_ هقئاذ  زا  شاک 

دش یم  اد  _ يوه را  ما ي_ یگدنز  _ه  مه رد 

ص:65
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ص:66
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 (( _ هقباسم تالاؤس  _ )) 

؟ دوش یم  فیرعت  هنوگچ  ماما  تبیغ  جع ،) ) نامز ماما  هب  ناردارب  تخانش  رد  مالسلا  هیلع  فسوی  هیبشت  رد  . 1

.میسانش یمن  مینیب و  یمن  ار  وا  فلا )

.میسانش یم  مینیب و  یم  ار  وا  تسام ، نیب  رد  وا  ب )

.میسانش یمن  مینیب و  یم  تسام ، نیب  رد  وا  ج )

(: جع ) نامز ماما  رادید  زمر  . 2

.تسا هانگ  زا  يرود  یکاپ و  فلا )

.تسا لسوت  ب )

.تسا رکذ  نتفگ  ج )

.دناد یم  ام  بلق  رد  ار  جع ) ) نامز ماما  ياج  ملاع ، مادک  . 3

ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  فلا )

تجهب هللا  تیآ  ب )

مولعلارحب همالع  ج )

.مینک یم  تساوخرد  ار  جع ) ) نامز ماما  ریخ  ياعد  ینابرهم و  تفأر و  اعد ، مادک  رد  . 4

دهع ياعد  فلا )

سی لآ  ترایز  ب )

هبدن ياعد  ج )

رظتنم رجا  . 5

.تسا ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاپس  رد  ندز  ریشمش  لثم  فلا )

تسا دایز  یلیخ  ب )
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تسین مولعم  ششزرا  ج )

ص:67
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روهظ رصع  مدرم  هصغ  . 6

.تسا یفاک  كاروخ  نتشادن  فلا )

.تسا هقدص  نداد  ریقف و  ندرک  ادیپ  ب )

.تسا بسانم  نکسم  نتشادن  ج )

؟ دناوخ یم  ار  کیلول » نک  مهللا   » شزامن تونق  رد  جع ) ) نامز ماما  شرافس  هب  ملاع  مادک  . 7

ینیدلا ءاهب  هللا  تیآ  فلا )

تجهب هللا  تیآ  ب )

یفاص هللا  تیآ  ج )

؟ تشاد تسود  یلیخ  ار  یسراف  ناملس  مالسلا ،  هیلع  قداص  ماما  ارچ  . 8

ناملس نامیا  رطاخ  هب  فلا )

ناملس نآرق  تئارق  رطاخ  هب  ب )

دوخ ياه  هتساوخ  رب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ياه  هتساوخ  ندرک  مدقم  رطاخ  هب  ج )

؟ دناوخ یم  زامن  جع ) ) نامز ماما  رس  تشپ  ربمایپ  مادک  . 9

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  فلا )

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  ب )

مالسلا هیلع  دواد  ترضح  ج )

؟ تسا جع ) ) نامز ماما  تمدخ  رضحم و  رد  ربمایپ  مادک  . 10

مالسلا هیلع  رضخ  ترضح  فلا )

مالسلا هیلع  یسیع  ترضح  ب )

مالسلا هیلع  یسوم  ترضح  ج )
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 (( _ همانخساپ _ )) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

فلا

ب

ج
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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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