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مالسلا اهیلعءارهز  ترضح  ي  هبطخ زا  ییاهزارف  حرش 

باتک تاصخشم 

 - 1313 نسح ، یماما ، هیقف هسانشرس : 
زا ییاهزارف  حرش  رد  یلاعلا ) هلض  دم   ) یماما هیقف  نسح  دیس  جاح  هللا  هیآ  ترضح  ياه  ینارنخس هعومجم  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ق.� یناثلا 1425  يدامج  هیمطاف  مایا  تبسانم  هب  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح  ي  هبطخ
.1388 تاقیقحت ، دحاو  ناهفصا ، راقفلاوذ  هیملع  هسردم  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.م 14×21 س .ص ؛  205 يرهاظ :  تاصخشم 
6-3507-04-964-978 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 
ریسفت دقن و  اه --  هبطخ .ق --  11 ترجه -  زا  لبق  8 ؟ س ،)  ) ارهز همطاف  عوضوم : 

BP27/22/ف7م3 1388 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/973 ییوید :  يدنب  هدر 

1793941 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ینارنخس نتم 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب 
ِِهئایبنأ ِدّیس  یلع  مالسلا  ُةولـصلا و  و  ِِهقافآ ، ایارم  اًیِّلَجَتُم  هقالطِإب  اًدمْرَـس  ِهتّیلزَأب ، ایَدبَأ  و  هتّیَدبَأب ، ایلزأ  اًدمح  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  ُدمحلا 

موی ِمایق  یلإ  نآلا  نِم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  مئادلا  ُنعَللاو  دَّمَُحم ، مساقلا  یبأ  انِّیبن  دـمحأ و  اندِّیـس  ِرینُملا  ِجارِـسلا  ریذـنلا و  ریـشبلا 
.نیّدلا

: میظَعلا ِِهباطخ  ِمَْربُم  میرکلا و  ِِهباتک  یف  میکحلا  لاق 
(1 «) ِساَّنِلل ُِعفانَم  ٌدیِدَش َو  ٌسَْأب  ِهِیف  َدیِدَْحلا  اَْنلَْزنَأ  ِطْسِْقلِاب َو  ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  »

.دیتسرفب تاولص  يدهملا ، نسحلا  نب  ۀجح  رظتنملا ، ماما  مظعالا ، هّللا  ۀیقب  كرابم  رضحم  هیده 
و ءادف » انحاورا   » هّللا ۀیقب  ترضح  سدقم  تحاس  هب  ار  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  يربک ، هقیدص  ملاع ، ود  یب  یب  هنامولظم  تداهش 

.میوگ یم تیلست  یمارگ  نارورس  مرتحم و  راّضح  صخالاب ، راوگرزب  نآ  نایعیش  مومع  هب 
توالت هک  يا  همیرک هیآ  ًائادتبا  تسا  ینآرق  ثحب  کی  هّتبلا  هک  منک  ناترضحم  میدقت  زور  نیا  تبسانم  هب  دیـسر ، مرظن  هب  یبلطم 

تاـنّیب و اـب  مأوت  ار  ناـمناربمایپ  لـسُر و  اـم  دـیامرف : یم میرک  نآرق  .داد  مهاوـخ  حیـضوت  ار  بلطم  ًادـعب  منک و  یم همجرت  ار  دـش 
يرگید باتک و  یکی  میدرک ؛ هارمه  ار  زیچ  ود  ناربمایپ  نآ  اب  میداتسرف و  دهد  یم اهنآ  تّیناقح  رب  تداهش  هک  یلئالد  تازجعم و 

.دننک يزیر  هیاپ  طسق  تلادع و  يانبم  رب  ار  یگدنز  مدرم  ات  تفرگ  رارق  ءایبنا  هارمه  روظنم  نیا  هب  زیچ  ود  نیا  .نازیم 
(2 «) ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  »

هدش لزان  ءایبنا  رب  ینامسآ  باتک  هدراهج  دص و  .تسا  مولعم  باتک  زا  روظنم  نوچ  .تسا  نازیم  هملک  هفیرش  هیآ  نیا  رد  ام  دهاش 
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رب لیجنا  یسوم ، رب  تاروت  میهاربا ، ترـضح  رب  يرگید  فحـص  حون ، ترـضح  رب  فُحُـص  مزعلاولوا  ناربمایپ  رب  ًاصوصخم  .تسا 
مولعم تسا و  ینامسآ  بتک  اه  نیا .ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم دمحم  یبتجم  دیؤم  ءایبنا  متاخ  رب  نآرق  یـسیع و  ترـضح 

.تسا
يزیچ ره  زرمو  دـح  ات  هداد  رارق  یـشجنس  لماع  کی  ادـخ  لطاب ، قح و  شجنـس  هلیـسو  ینعی  نازیم  تسیچ ؟  نازیم  زا  روظنم  اـما 

نیا نازیم ، زا  روظنم  .دـننک  هدایپ  ار  طسق  لدـع و  دـنناوتب  نازیم  هب  هعجارم  اـب  دـنوشن و  نادرگرـس  ّریحتم و  مدرم  دوش و  صخـشم 
.تسا

؟ تسیچ میرک  نآرق  رد  نازیم  نیا  زا  روظنم  دارم و  مینیبب  ات  مینک  ناترضحم  میدقت  ار  یتامدقم  دیاب  ام  الاح 
یعیبط ریِـس  کی  ریـس ، نیا  هک  .دنک  یط  تایح  توم و  نایم  رد  ار  يریـس  کی  دیاب  ناسنا  صخالابو  تادوجوم  همه  لّوا : همدـقم 
عطاـقم هب  نآرق  هک  دراد  یلّـصفم  یلیخ  ثحب  دوش ، یم متخ  گرم  هب  دوـش و  یم زاـغآ  اـجک  زا  ریـس  نیا  هک  نیا  ـالاح  .تسه  مه 

 : دنک یم زاغآ  هفطن  زا  دنوادخ  دنک  یم هراشا  نآ  زا  یصاخ 
(3 «) ٍۀَفُْطن ْنِم  َناْسنِْإلا  َقَلَخ  »
: هک ییاجنآ  هب  دسر  یم ات 

(4 «) ًاْئیَش ٍْملِع  ِدَْعب  ْنِم  َمَْلعَی  ْالیَِکل  »
.تسا روطنیمه  مه  رگید  تادوجوم  رد  دـنک  یم هراـشا  نآ  هب  ریـس  طـخ  نیا  رد  نآرق  هک  یعطاـقم  نیا  دوش  یم گرم  هب  یهتنم  و 

همه يارب  لاعتم  يادخ  .دنراد  یعیبط  ریـس  طخ  کی  مه  اهنآ  تادوجوم ، رگید  رد  ای  دشاب و  ناویح  دشاب ، دامج  دشاب ، تابن  الاح 
.تسا هدرک  يزیر  همانرب  ار  حیحص  یشم  طخ  کی  دنراد  ار  ریس  طخ  نیا  هک  یتادوجوم 

(5 «) يدَه َُّمث  ُهَْقلَخ  ٍء  ْیَش َّلُک  یطْعَأ  يِذَّلا  اَنُّبَر  َلاق  »
.تسه یصخشم  ریس  طخ  کی  نیاربانب 

هار کـی  ناـسنا  رد  صوصخب  تسا و  هار  عوـن  دـنچ  دـننک  یم یط  صوـصخ ) هب  ) اـهناسنا هک  ییاـههار  هک  تسا  نیا  مود : همدـقم 
هار یـضعب  .دـناسر  یم فدـه  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  یهار  نیرتـکیدزن  میقتـسم ، هار  .تسا  یفارحنا  اـه  هار ي  هیقب تـسا و  میقتـسم 

یهاگ دنوش و  یم  اهنآ  دراو  هتسناد  اهناسنا  یهاگ  هک  تسه  مه  ییاه  هار  جک  کی  .دنهد  یم همادا  دننک و  یم باختنا  ار  میقتـسم 
طارـص رد  هک  ییاـهنآ  دروـم  رد  .تسا  هدرک  صخـشم  ار  هورگ  هس  نیا  دـمح  هکراـبم  هروـس  رد  مـیرک  نآرق  .دـنور  یم هتـسنادن 

: دیامرف یم دننک  یم تکرح  تسار  هار  میقتسم و 
(6 «) مِهیلَع َتمعنَا  َنیذلا  َطارِص  »

رگید ياج  رد  .تسا  هدـش  دای  اهنآ  زا  مهیلع » بوضغم   » ناونع اب  هروس  نیا  رد  دـننک ، یم باـختنا  هتـسناد  ار  جـک  هار  هک  یناـسک 
: دیامرف یم هتسد  نیا  دروم  نآرق د ر 

(7 «) ْمُهُسُْفنَأ اْهتَنَْقیَتْسا  اِهب َو  اوُدَحَج  «َو 
دنتـسه و یهلا  بضغ  دروم  اه  نیا .دـننک  یم باختنا  ار  جـک  هار  ًادـمع  یلو  دـنراد  تسار  هار  تیناقح  هب  نیقی  دارفا ، زا  هتـسد  نیا 

: دنتخانش یم ار  مالسا  ربمغیپ  اهنیا  هک  دنتسه ، دوهی  هتسد ، نیا  لمکاو  مَتَا  قادصم 
(8 «) ُمُهَءاْنبَأ َنُوفِْرعَی  امَک  ُهَنُوفِْرعَی  »

ّرقَم دنتـسناد  یم نوچ  دـندمآ  برثی  هب  ماـش  زا  ربمغیپ  تدـالو  زا  لـبق  لاـس  دصیـس  هک  دنتـشاد  تخانـش  ربـمغیپ  يور  يّدـح  هب  و 
نیا ات  .دنوشب  مرکا  لوسر  هار  ِّدس  درک  روهظ  مالسا  ربمغیپ  یتقو  هک  دنتفرگ  اج  اجنآ  دوب و  دهاوخ  برثی  رد  ادخ  لوسر  تموکح 
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.دندوب هاگآ  وا  تیناقح  هب  دنتخانش و  یم مه  ار  مالسا  ربمغیپ  دنتخانش  یم ار  ناشنادنزرف  هک  نانچمه  .دنتشاد  یهاگآ  دح ،
.هتسنادن یلو  دنور  یم ههاریب  هک  دنتسه  یناسک  موس  هورگ 

(9 «) ًاْعنُص َنُونِسُْحی  ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَی  ْمُه  اْینُّدلا َو  ِةایَْحلا  ِیف  ْمُُهیْعَس  َّلَض  َنیِذَّلا  ًالامْعَأ  َنیِرَسْخَْألِاب  ْمُُکئِّبَُنن  ْلَه  »
.تسا هدش  نّیلاض »  » هب ریبعت  اهنیا  زا  دمح  هروس  رد  هک 

درف هب  رـصحنم  هار ، طارـص و  هک  دنک  مالعا  شا  ینارنخـس  رد  ای  شباتک  رد  یناسنا  کی  رگا.تسین  هار  کی  هب  رـصحنم  هار ، سپ 
.تسا میرک  نآرق  تحارص  فالخ  رب  ساسا و  یبو  انبم  یب  رایـسب  یفرح  عرـش و  اب  هن  تسا و  راگزاس  لقع  اب  هن  فرح  نیا  تسا ؛
.تسا لطاب  هّیقب  تسا و  قح  هار  کـی  طـقف  .دـشاب  قح  دـناوت  یمن هار  هس  ره  تسین و  هار  کـی  تسا و  هار  هس  نآرق ، رظن  زا  نوچ 

کی دندوب ؛ هقرف  اهیدوهی 71  .دنتشاد  توافتم  قَِرف  فلَـس  ياهتما  دومرف : ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ربمغیپ  هک  يروط  نیمه 
.لطاب ي  هقرف قح و 70  هقرف 

.لطاب هّیقب  قح ، ي  هقرف کی  دندوب ؛ هقرف   72 اه ، یحیسم
.لطاب ي  هیقب دنا و  هیجان ي  هقرف هقرف ، کی  دنوش ؛ یم هقرف  نم 73  تّما  اهناملسم و 

گنا ربمغیپ  هک  تسا  بّجعت  ياج  دـنک و  یم ءاضما  ار  هقرف  کـی  طـقف  هقرف و  ود  داـتفه و  رب  دـنز  یم نـالطب  گـنا  مالـسا  ربمغیپ 
.دننک یم یفرعم  میقتسم  طارص  ناونع  هب  مه  ار  یتسرپ  تب  یَّتح  یضعبو  دنز  یم یمالسا  هقرف  ود  داتفه و  رب  نالطب 

هلاسوگ هک  مه  اـهنآ  تسا ، میقتـسم  هار  شهار  مه  تسرپ  تب  دـیوگ  یم تحارـص  اـب  هک  دـنز  یم شَتُْهب  مدآ  تسا ، بجعت  ًاـعقاو 
نامز ات  حون  نامز  زا  ءایبنا  مامت  تازرابم  رب  دـشک  یم نالطب  طـخ  کـی  ینعی  دـنتفر  یم قح  هب  مه  اـهنآ  دـندیتسرپ ، یم ار  يرماـس 

(. جع  ) نامز ماما  ات  هتفرگ  حون  ترضح  يایصوا  زا  خیرات  لوط  رد  ءایصوا  مامت  تازرابم  رب  دشک  یم نالطب  طخ  کی  ربمغیپ 
قح اب  میئوگب  میناوت  یم دنتشادن ، هزرابم  میئوگب  میناوت  یم دننک ، یم هزرابم  لطاب  اب  اهنیا  نوچ  تسا ؟ لطاب  تازرابم  نیا  همه  سپ 

.تسا فالخ  قطنم و  یب  رایسب  یفرح  دنتشاد ؛ لطاب  اب  هزرابم  همه  مییوگب  رگا  هیرظن  نیا  قبط  .دنتشاد  هزرابم 
؟ مینک یط  ار  هار  هس  نیا  زا  هار  مادک  میفظوم  ام  موس : همدقم 
: دیامرف یم دنک و  یم فظوم  ار  ام  دروم ، نیا  رد  میرک  نآرق 

(10 «) هوُِعبَّتاَف ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  »
.میورب ار  تسار  هار  ینعی  میقتسم ، طارص  دیاب  طقف  میورب ، ار  مهیلع  ٌبوضغم  هار  میناوت  یمن ام  میورب ، ار  نّیلاض  هار  میناوت  یمن ام 

.مینک لابند  میدرک  ادیپ  یتقو  مینک ؛ ادیپ  ار  تسار  هار  فلتخم ، ياه  هار نیا  نیب  رد  میدرگب و  دیاب  ینعی  « هوُِعبَّتاَف »
(11 «) هوُِعبَّتاَف ًامیِقَتْسُم  یِطارِص  اذه  »

: میناوخب دمح  ي  هروس نامیاهزامن  رد  میتسه  فظوم  ام  مراهچ : همدقم 
(12 «) باتِکلا ِۀِحتاِفب  ِّالا  َةولَص  «ال 

تـسرهف هچابید و  دـمح ، .تسا  دـمح  ي  هروس يزامن ، ره  یتایح  گَر  تسین  زامن  نامزامن ،  رگید  میناوخن  زامن  رد  ار  دـمح  رگا 
هدش و هصالخ  دمح  ي  هروس رد  تسه ؛ نآرق  رد  هچنآ  .تسا  دمح  ي  هکرابم ي ، هروس نآرق  تکام  میئوگب  میناوت  یم .تسا  نآرق 
ره تسا و  يداعبا  ياراد  دمح  ي  هروس .تسا  دمح  ي  هروس نآرق  ي  هدرشف ًاعقاو  هک  دنا  هدرک تابثا  ار  بلطم  نیا  نادنمـشناد  هتبلا 

هیکت هروس ، نیا  رد  اعد  هلئـسم  يور  هک  تسا  نیا  دمح  ي  هروس داعبا  زا  یکی  .تسا  دمح  ي  هروس داعبا  زا  يدُعب  هب  رظان  يرّـسفم 
تقو هچ  مینک ؟ بلط  یـسک  هچ  زا  .دراد  یتایـصوصخ  دراد ، یطیارـش  اعد  یهتنم  .تساعد  عقاو  رد  هروس  دوخ  نوچ  .تسا  هدـش 
ماقم زا  رگا  تسا  رت  نیئاپ شا  هبتر هک  یـسک  نآ  .تسا  ندرک  بلط  اعد ، مینک ؟ بلط  هنوگچ  مینک ؟ بلط  ار  زیچ  هچ  مینک ؟ بلط 
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هک یسک  نآ  دنک  یم میهفت  ام  هب  هک  تسا  نیا  دمح  ي  هروس داعبا  زا  یکی  .تسا  هدرک  اعد  ینعی  درک ؛ تساوخرد  ار  يزیچ  رتالاب 
مینک و جـک  وا  لباقم  رد  ار  ناـمندرگ  اـم  هک  تسا  نیا  قیـال  یـسک  هچ  تسا ؟ یـسک  هچ  مینکب ؛ یتساوخرد  وا  زا  میهاوخ  یم اـم 

؟ مینک بلط  وا  زا  ار  نامیاه  هتساوخ 
؟ میشاب هتشاد  یطیارش  هچ  دیاب  مینک ، تساوخرد  وا  زا  میهاوخ  یم هک  ام  هک ، نیا  مود  بلطم 

رد هک  دنتـسه  دارفا  یـضعب  .دنک  یم قرف  نوچ  میـشاب ؟ هتـساوخ  ار  زیچ  همه  هک  میهاوخب  ادخ  زا  ار  زیچ  هچ  ام  هکنیا  رگید  بلطم 
ادخ زا  ییاهزیچ  هچ  هک  مینیبب  دیاب  .تسین  اهنآ  نأش  رد  هک  دنبلط  یم ادخ  زا  ار  يا  هداتفا اپ  شیپ  ياهزیچ  کی  .دنرادن  هقیلـس  اعد 

؟ مینکب بلط  ادخ  زا  ّتیفیک  هچ  هب  هک  نیا  رگید  و  میشاب ، هتساوخ  زیچ  همه  هک  مینک  بلط 
دناوتب دـیاب  مینکب  تساوخرد  وا  زا  میهاوخ  یم هک  یـسک  نآ  ًالوا  .تسا  هدـش  حرطم  هدرـشف  تروص  هب  دـمح  هروس  رد  اهنیا  مامت 

مامت عفر  رب  رداق  هک  دـنکب  ناربج  ار  ام  ياهدوبمک  نیا  دـیاب  یـسک  میراد و  دوبمک  تیاهن  یب  ام  .دـنکب  ناربج  ار  اـم  ياـهدوبمک 
دیامرف : یم نآرق  دهدب و  ماجنا  ام  يارب  دناوتب  میهاوخب ، هک  ار  هچ  ره  ینعی  دشاب  ام  صقاون 

(13 «) ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  ُهَّللا  ِهَّللا َو  َیلِإ  ُءارَقُْفلا  ُُمْتنَأ  »
فعض و هطقن  چیه  هک  هَّللا ،»  » مان هب  تسا  یلامک  تافص  عیمج  عمجتسم  تاذ  کی  مینک  یم بلط  ار  يزیچ  وا  زا  ام  هک  یـسک  نآ 

ایند رد  رفاـک  هچ  نمؤم و  هچ  ار  ناگدـنب  صقاون  ینعی  تسا ؛ میحر  نمحر و  تسا و  تـالامک  ماـمت  دـجاو  تسین و  وا  رد  يزجع 
نوچ مینک ؛ هبلاطم  يزیچ  وا  زا  تسا  قیال  هک  تسا  ییادخ  نیا.دنک  یم عفترم  ار  نینمؤم  صقاون  اهنت  تمایق  رد  دنک و  یم فرطرب 

هک ملاع  تادوجوم  ماـمت  ّیبرم  ینعی  تسا  نیَملاـعلا  ُّبَر  نیا  رب  هوـالع  دـنکب ، ناربج  دـناوت  یم ار  اـهدوبمک  تسا  میحر  نمحر و 
هب تبـسن  تسا  نکمم  دینکب ، هعجارم  یـسک  ره  هب  .تسادـخ  تسوا ، تسد  رد  تیبرت  مامز  دـناسر و  یم لامک  دـشر و  هب  ار  اهنآ 
هب ار  ام  دناوتب  داعبا  مامت  رد  دشاب  هتشادن  زرم  ّدح و  هک  مینک  هعجارم  یئاج  هب  میهاوخ  یم ام  اّما  دشاب  هتشاد  تیلوئـسم  يزیچ  کی 
ایند نامیلـس  لثم  رگا  دـیهاوخ ؟ یم هچ  .تسادـخ  نیَملاعلا  ُّبَر  .دـنکب  ناربج  ار  ام  ياهیدـنمزاین  دـناوتب  دـناسرب و  دـشر  لاـمک و 

: دیهاوخ یم
(14 «) يِدَْعب ْنِم  ٍدَحَِأل  یِغَْبنَی  ًاْکُلم ال  ِیل  ْبَه  ...ِّبَر  »

زا دیاب  بّویا  لثم  دهاوخ  یم افش  تسا و  رامیب  یـسک  رگا  و  ّبرای »  » یئوگب ینکب و  جک  ار  تندرگ  ینک و  دنلب  ار  تیاهتـسد  دیاب 
دهاوخب :  ادخ 

(15 «) َنیِمِحاَّرلا ُمَحْرَأ  َْتنَأ  ُّرُّضلا َو  َِینَّسَم  یِّنَأ  ُهَّبَر  يدان  ْذِإ  َبوُّیَأ  «َو 
دینک هعجارم  دیاب  یـسک  هب  ینکب  اعد  یهاوخ  یم ترخآ  اب  هطبار  رد  رگا.تساوخ  وا  زا  طقف  دـیاب  ار  رگید  يویند  رما  ره  نینچمه 

.دشاب ترخآ  روما  رد  قلطم  رایتخا  بحاص  هک 
(16 «) ِنیدلا ِموَی  ِِکلام  »

ناهج تیبرت  راد  هدهع  هک  تسا  یلامک  تافص  عیمج  عمجتـسم  ِتاذ  کی  مینکب ، تساوخرد  وا  زا  میهاوخ  یم هک  یـسک  نآ  سپ 
هچ ره  درادـن  یفعـض  هطقن  چـیه  مینکب  تساوخرد  وا  زا  میهاوخ  یم هک  یـسک  .تسا  ترخآ  رد  رایتخا  بحاـص  اـیند و  رد  یتسه 
ام طیارـش  اّما  .تسا  اّیحم  وا  فرط  زا  طیارـش  سپ  .دنک  یم دناوت و  یم تسا و  شتردـق  رد  میهاوخب ، هک  يّدـح  ره  رد  میهاوخب و 
ریغ میشاب ، میلست  ادخ  نآ  لباقم  رد  لّوا  دیاب  میراد ؟ نتساوخ  اعد و  قح  یطیارش  هچ  رد  میتسه  هدننک  تساوخرد  هک  ام  تسیچ ؟

: میئوگب .مینیبن  رثؤم  ملاع  رد  ار  يدوجوم  چیه  ادخ  زج  میشاب ، هتشاد  هَّللا  یلا  عاطقنا  مینکن ، وا  ریغ  هب  رظن  میتسرپن ، ار  وا 
(17 «) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  ُُدبْعَن َو  َكاَّیِإ  »

مالسلا اهیلعءارهز  ترضح  ي  هبطخ زا  ییاهزارف  www.Ghaemiyeh.comحرش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 19زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


هب هک  مینک  رارقا  دـیاب  ار  بلطم  نیا  نامدوخ  ام  میتسه و  وت  نامرف  تحت  میلـست و  وت و  رایتخا  رد  نامدوجو  ياپارـس  اـب  اـم  ایادـخ 
ماجنا ام  يارب  وت  ات  مینک  تساوخرد  میریگب ، دادمتـسا  تسیاب  یم وت  زا  ایادـخ  .میتسین  يراـک  چـیه  رب  رداـق  ادـخ ، نودـب  ییاـهنت ،

هار ّدس  نیا  میدرک  تیـصعم  میدرک ، ادخ  ینامرفان  رگا  نوچ  میـشاب  ادخ  یعقاو  هدنب  ام  هک  تسا  نیا  یکی  ام  طیارـش  سپ  .یهدب 
.تسا ام  ياعد  تباجتسا 

(18 «) ءاعدلا ُسبْحَت  یتلا  َبونذلا  یلرِفْغا  مهّللا  »
ادخ اب  لّوا  دنک  رافغتـسا  دـیاب  دـنکب ، اعد  مدآ  هکنیا  زا  لبق  هک  تسارطاخ  نیمه  هب  .تسا  هانگ  دریگ ، یم ار  اعد  يولج  هک  يزیچ 

هرادا يربب ، باسح  هیفـصت  دیاب  دیور  یم رتفد  هب  یتقو  دینک ، لقتنم  ار  یکلم  دیهاوخ  یم امـش  .دنک  اعد  دعب  دـنکب  باسح  هیفـصت 
.دنهدب لاقتنا  امش  هب  ار  يزیچ  کی  ات  دینکب  باسح  هیفصت  تسیاب  یم ار  اهنیا  مامت  ...و  نالف ، هرادا  تایلام ، هرادا  قرب ، هرادا  زاگ ،

مینکب و بلط  ادـخ  زا  میهاوخب  دـشاب و  هاـنگ  اـم  دوجو  ياپارـس  رگا  ینکب و  دـیاب  باـسح  هیفـصت  تسا  نیمه  مه  ادـخ  هاگتـسد 
: میسرب فده  هب  هک  تسا  دیعب  میشاب  هتشاد  یتساوخرد 

(19 «) ُنیِعَتْسَن َكاَّیِإ  ُُدبْعَن َو  َكاَّیِإ  »
زاین زیچ  همه  هب  ام  .تسا  ساّسح  یلیخ  دنب  رس  اجنیا  دینیب  یم میشاب ؟ هتساوخ  زیچ  همه  هک  میهاوخب  هچ  ادخ  زا  الاح  بوخ ، یلیخ 

تیعقوم نیرتهب  .میتسه  دنمزاین  ادخ  هب  داعبا  مامت  رد  يورخا ، مه  يویند ، مه  يونعم ، مه  يّدام ، روما  رد  مه  .درادن  یکـش  میراد 
.میا هداتسیا زامن  هب  هک  تسا  یتقو  مه  ام 

(20 «) نِمؤُملا ُجاْرعِم  ُةولصلا  »
(21 «) ّیقت ُّلُک  ُنَابُْرق  ُةولصلا  »

ادـخ زا  هچ  میراد ، هتـساوخ  کی  .مینزب  فرح  ادـخ  اب  میهاوخ  یم .تسا  یهلا  برق  ماقم  تسا ، زامن  تلاـح  نمؤم  تـالاح  نیرتهب 
: دشاب نیا  دیاب  هتساوخ  نآ  دشاب ؟ دوجوم  اه  هتساوخ مامت  هتساوخ  نیا  لد  رد  هک  میهاوخب 

(22 «) َمیِقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها  »
هار هک  هدـب  کمک  نم  هب  وت  .تسا  لکـشم  میارب  لـطاب  زا  حیحـص  ياـههار  صیخـشت  مه  ناـسنا  ِنم  .تسا  فلتخم  اـه  هار ایادـخ 

.منک لابند  هفیظو  قبطو  مسانشب  ار  تسار 
ار مزال  ياه  ینیب شیپ  دنک  تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  هکنیا  يارب  ادخ  ایآ  مینیبب  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  مهاوخ  یم مجنپ : همدقم 

: هک هفیرش  هیآ  نیا  هب  میدرگ  یم رب  هدرکن ؟ ار  مزال  ياه  ینیب شیپ  هَّللاب  ذوعنای  هدومرف 
(23 «) ِطْسِْقلِاب ُساَّنلا  َموُقَِیل  َنازیِْملا  َباتِْکلا َو  ُمُهَعَم  اْنلَْزنَأ  ِتانِّیَْبلِاب َو  انَلُسُر  اْنلَسْرَأ  ْدََقل  »

.میداتسرف ار  نازیم  ءایبنا  اب  ام  مّوس : میداتسرف ، ینامسآ  باتک  اهنآ  اب  مّود : میداتسرف ، ار  ناربمغیپ  ام  کی :
.تسا يداه  ملسو ، هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا ربمغیپ 

(24 «) ًارِینُم ًاجارِس  ِِهنْذِِإب َو  ِهَّللا  َیلِإ  ًایِعاد  ًاریِذَن َو  ًارِّشَبُم َو  ًادِهاش َو  َكاْنلَسْرَأ  اَّنِإ  »
تیادـه داشرا و  ار  ملاع  مامت  شدوخ  رون  هب  دـنک و  یم یناشفارون  یتسه  ناـهج  كراـت  رب  كاـنبات  دیـشروخ  کـی  دـننام  ربمیغپ 

.دنک یم
، نآرق مود : لماع 

(25 «) َنِینِمْؤُْمِلل ٌۀَمْحَر  ٌءافِش َو  َوُه  ام  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُلِّزَُنن  «َو 
دیامرف : یم ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا ربمغیپ  دراد  مه  تیاور  رد 
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(26 «) قَّدَصُم ٌلهام  عَّفَشُم و  ٌعفاش  هَّنِأف  نآءرُقلاب  مْکیَلَعف  ملْظُملا  ِلیللاک  نَتِفلا  مکیلع  َلَْبقَأ  اذا  »
تملظ زا  ار  ام  تسا و  رون  نوچ  .میورب  نآرق  غارـس  دنک ، یم مجاهت  ام  هب  رکیپ ، لوغ  ياهتملظ  نآ  اهتملظ ، هک  یعقوم  رد  دـیاب  ام 

، دـنتفگ هچ  هفـسالف  مینیبـب  میهاوـخب  رگا.تـسا  ینامـسآ  باـتک  نـیا  دروـخ  یم اـم  درد  هـب  هـک  يزیچ  نآ  ینعی  .دـهد  یم تاـجن 
يارب برغ  زا  قرش و  زا  لیس  لثم  .تسین  نکاود  درد  اهنیا  دندرک ، هئارا  زور  ره  ام  هب  ییاهبتکم  هچ  دنتفگ ، هچ  برغ  نادنمـشناد 

در ار  يرگید  یکی  نآ  .دنک  یم در  ار  نآ  نیا ، .دنریگرد  مه  اب  مه  ناشدوخ  اهنیا.تسین  یهلا  ياهبتکم  اهنیا  .دنروآ  یم بتکم  ام 
نیا هب  میوشب  یکتم  هک  میراد  هلطاب  راکفا  نیا  هب  يزاین  هچ  میراد ، نآرق  ام  .دنک  یم بارخار  يرگید  بتکم  بتکم ، نیا  .دنک  یم

!؟  میوش فرحنم  هار  زا  اهمسا و 
« هنتف  » دـیآ یم شیپ  فـلتخم  ياـهاج  رد  هـک  یثداوـح  هـب  هـک  مهدـب  حیـضوت  ار  نـیا  ادـتبا  تـسیچ ؟ نازیم  .مـیراد  نازیم  نآرق و 

.دنک یم هارمگ  ار  مدرم  دهد  یم خر  یتقو  ثداوح  نیا  .دنیوگ  یم
(27 «) عَدَْتُبت ٌءارآ  عَبَُّتت و  ٌءاوهأ  نَتِْفلا  ِعوقُو  ءَْدب  اَّمنِإ  »

رس دیسر  یم یتقو  نارهت  دیورب  دیهاوخ  یم اجنیا  زا  ًالثم  .مینکن  مگ  ار  هار  ات  دنا  هتـشاذگ  ییاهتمالع  کی  ام  يارب  ثداوح  نیا  رد 
هک تسا  نیا  ولبات  تیصاخ  .دننز  یم ولبات  نیاربانب  .دیوش  هارمگ  تسا و  هار  مادک  دینادن  تسا  نکمم  اه  هار راهچ  رس  ای  اهیهار  هس 

تایاور رد  عُّبَتَت  اب  نم  رظن  هب  میکن  مگ  ار  هار  ام  هک  دـندرک ، بصن  ولبات  ام  يارب  ءایبنا  .میورن  ههاریب  هب  ام  اـت  دـهد  یم ناـشن  ار  هار 
عُّبَتَت رگا  .دنا  هتشاذگ ولبات  ار  تمایق  ات  ناشدوخ  نامز  زا  دعب  هلصافالب  زا  ناشیا  هک  دینیب  یم ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا لوسر 
امـش هب  ار  اهولبات  نیا  میهاوخب  ام  رگا  .میوشن  مگ  ام  هک  دنا  هدز ولبات  ربمغیپ  ار  نامزلارخآ  ياه  هنتف مامت  ًالثم  دینک ، یم ادیپ  دـینک ،

مگ ار  هار  نایعیش  هتساوخان  يادخ  تقو  کی  ات  دنا  هتشاذگ ولبات  مه  ام  نامز  يارب  ربمغیپ  مینیب  یم یّتح  .درب  یم نامز  مینک  یفرعم 
.دننکن

ًالثم .دوش  نشور  لطاب  قح و  هک  دـنا  هتـشاذگ یـساسح  یلیخ  ياه  هناشن کی  ربمغیپ  دـینیب  یم دـیئامرفب ، هعجارم  خـیرات  هب  یهاـگ 
ود رـس  اجنیا  هشیاع ؟ اب  ای  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع اب  قح  لاـح  .تسا  ریبز  هحلط و  هشیاـع و  اـب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما نیب  گـنج 

هجوت هک  مه  مدرم  هّماع  بوخ ، تسیک ؟ اب  قح  تسین  مولعم  .فرط  نآ  زا  هّدع  کی  دـندمآ ، فرط  نیا  زا  هّدـع  کی  .تسا  یهار 
هک مه  تنـس  لها  هدرک و  مایق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما لباقم  رد  الاح  رکب و  یبا رتخد  تسا و  ربمغیپ  نز  .دـنرادن  اهیراک  هزیر  هب 

؟ تسا یسک  هچ  اب  قح  .هدوب  هدهتجم  دنیوگ  یم
ریسم رد  بأوح   ) بأوح رد  هک  دیآ  یم شیپ  ینامز  دندومرف : دندوب ، هتـسشن  نانز  اب  يزور  کی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ 

: دندومرف هشیاع و  هب  دـندرک  ور  دـعب  و  هنتف ، نآ  زا  دـیزیهرپب  دـننک و  یم هلمح  نم  ياه  نز زا  یکی  هب  اه  گس دوب ،) هشیاع  رکـشل 
(28) .یشاب نز )  ) نآ وت  هک  دنکن  دشاب ، عمج  تساوح 

رگا هک  دـننادب  مدرم  مه  دـنکب و  ار  شدوـخ  راـک  باـسح  هشیاـع  مه  هـک  دـنداد ، ناـشن  رطخ  غارچ  کـی  زمرق ، غارچ  کـی  ینعی 
.دشاب دناوت  یمن هشیاع  اب  قح  دش ، نینمؤملاریما  هشیاع و  نیب  يریگرد 

هک يّدح  ات  درک  یم هیرگ  دـش ، یم لمج  گنج  ثحب  تقو  ره  لمج  گنج  نایرج  زا  دـعب  هشیاع  اذـل  دـندرک و  ینیب  شیپ  ربمغیپ 
ربمغیپ ار  غارچ  نیا  .مدوب  لفاغ  نم  داد و  رادشه  نم  هب  ربمغیپ  .مدوب  هدرکن  مادقا  شاک  يا  تفگ  یم دش و  یم سیخ  شا  يرـسور 

.تسا نازیم  نیا ، .درک  نشور 
کی ربمغیپ  تسا ؟ قح  مادـک  .فرط  یکی  هیواعم  رکـشل  فرط ، کی  مالـسلا  هیلع  یلع رکـشل  مینیب  یم نیّفـص  گنج  نایرج  رد  ای 

: دومرف تسا  نازیم  نیا  .دنهد  صیخشت  لطاب  زا  ار  قح  رطخ  غارچ  نیا  ندید  اب  مدرم  هک  هدرک  نشور  رطخ  غارچ 
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(29 «) ۀَیِغابلا ُۀَئِفلا  ُُهُلتْقَت  راّمع  »
هچ اب  قح  دش  مولعم  .دنتشک  ار  راّمع  هیواعم  رکـشل  دوب  رـضاح  نیّفـص  گنج  رد  رامع  ًاقافتا  .دنـشک  یم ار  رامع  يرگمتـس  هورگ 

.میلطاب ام  دش  مولعم  میشک و  یم ار  رامع  ام  هک  دوب  هدرک  ینیب  شیپ  ربمغیپ  هک  هیواعم  رکشل  رد  داتفا  يا  هلِو لِو  کی  تسا  یسک 
.دندرک یفرعم  نازیم »  » ناونع هب  ار  مالسلا  مهیلع  تیب لها  یعمج  روط  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکاربمغیپ هک  نیا  ای  و 

(30 «) اَدبَا اّولضَت  َْنل  امِهب  ُمتکَّسَمَت  نِا  ام  یترتِع  هَّللا و  َباتک  نیلقثلا : مکیف  ٌكرات  ّینِا  »
: دومرف شتیب  لها  دروم  رد  ربمغیپ  رگید  ییاج  رد.تسا  نازیم  کی  نیا 

(31 «) یتّمُِأل ٌنامَأ  یتَیب  ُلهأ  »
: دومرف ای 

(32 «) قَرَغ اهنع  فَّلَخَت  نَم  یجن و  اهَبِکَر  ْنَم  حون  ِۀنیفَس  ِلثَمک  یتَیب  ِلهأ  ُلَثَم  »
: دومرف ربمغیپ  .هدرک  صخشم  ربمغیپ  هک  تسا  ینازیم  نیا  .تسا  ربمغیپ  تیب  لها  نیب  حون و  یتشک  نیب  تهابش  تسیب 

(33 «) رخآ ٌمَجن  َعَلَط  ٌمَْجن  َباغ  امّلُک  َءامسلا  موُُجن  ِلثَمک  یتَیب  لهأ  ُلثم  امَّنإ  »
يرشع ینثا  هعیش  اهنت  نیملسم  هقرف  هس  داتفه و  نیا  نایم  .دنرگ  تیاده  مه  ربمغیپ  تیب  لها  دنرگ  تیاده  اه  هراتس هک  روط  نیمه 
هدومرف یفرعم  نازیم ، ناونعب  ربمغیپ  ار  اهنیا  .تسا  هتـشاد  تیانع  نازیم  نیا  هب  تسا و  تیب  لها  تیانع  لـیذ  هب  کـسمتم  هک  تسا 

هب هداد و  رارق  نازیم  ار  دارفا  مه  یهاگ  ات ، هد  هن  ات ، ود  هن  یکی ، هن  تیب ! لها  دروم  رد  ثیدح  همه  نیا  تسا ، بیجع  یلیخ  .تسا 
: دندومرف مالسلا  هیلع  یبتجم نسح  ماما  هب  عجار  .تسا  هدرک  دای  اهنآ  زا  هناگ  ادج  روط 

(34 «) نیَتَمیِظَع ِْنیَتَِئف  نیب  ِِهب  ُِحلُْصی  هَّللا  ّنأل  ٌدِّیَس  اذه  یْنبِا  »
نیب فالتخا  هک  یتقو  ات  دنداد  ناشن  نازیم  کی  ینعی  .دندرک  یفرعم  هدـنیآ  رد  حلـصم  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  نسح ماما  ربمغیپ ،

.تسیک اب  قح  دشاب  صخشم  دوش  یم هیواعم  مالسلا و  هیلع  نسح ماما 
: دندومرف مالسلا  هیلع  نیسح ماما  هب  تبسن 

(35 «) ةاجَّنلا ُۀَنیِفَس  يدُهلا و  ُحابْصِم  نیسُحلا  ّنِا  »
.دنشاب امنهار  نودب  اجک  چیه  تتّما  یتشاذگن  هَّللا ، لوسر  ای  وت  نابرق 

مالـسلا اـهیلع  همطاـف هک  میوگب  ار  نیا  مهاوخ  یم زورما  .منک  ضرع  مهاوـخ  یم ـالاح  هک  یبـلطم  نیا  يارب  دوـب  همدـقم  همه  اـهنیا 
، نازیم تسیک ؛ اـب  قـح  هک  دـندنام  ّریحتم  ربـمغیپ  زا  دـعب  مدرم  رگا  هک  هدـش  یفّرعم  مدرم  هـب  ربـمغیپ  فرط  زا  نازیم  کـی  ناوـنعب 

فیلکت دنک و  ادج  ار  لطاب  قح و  نیب  دناوت  یم هک  تسا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  تَمِـس  نیرتمهم  نیا  .دـشاب  مالـسلا  اهیلع  همطاف
: دندومرف جع )  ) نامز ماما  اقآ  .دنک  نشور  تمایق  ات  ار  ناملسم  مدرم 

(36 «) انیلع ٌۀّجُح  ُۀمطاف  »
؟ ارچ .تسادخ  تجح  همطاف ،

؟ تسا هدرک  يرکف  هچ  زور  نیا  يارب  ربمغیپ  هک  مینیبب  دیاب  الاح  .دوب  تفالخ  هلئسم  رد  ربمغیپ  زا  دعب  فالتخا  نیلّوا 
هک میهدب  صیخشت  دیاب  ار  لطاب  قح و  هار  ربمغیپ  ناقرف  اب  ام  هک  تسا  يزور  زورما  .دشاب  هتـشاد  ناقرف  دیاب  نآرق  رانک  رد  ربمغیپ 

.تسا مالسلا  اهیلع  همطاف ام  دنس  ءافلخ ؟ اب  ای  تسا  مالسلا  هیلع  یلع اب  قح  .تسیک  اب  قح  هَّللا  لوسر  تافو  زا  دعب 
هب هک  تسا  یثیداحا  ینعی  هَرتاوتم  ثیداحا  .هرتاوتم  ثیداحا  یضعب  تسا و  داحآ  ثیداحا  ثیداحا ، یضعب  دنا : عون ود  رب  ثیداحا 

ار تیاور  نیا  ردقنآ  ینرق  ره  هک  تسا  يرتاوت  رتاوت ، عون  نیرتهب  تسین و  نآ  رد  يدیدرت  چیه  هدش و  رداص  موصعم  زا  عطق  روط 
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زاـب مه  مود  نرق  رد  داـیز ، نیثّدـحم  لّوا  نرق  رد  مخ ، ریدـغ  ثیدـح  لـثم  .میراد  شرودـص  هب  عـطق  اـم  هک  دـنا  هدرک لـقن  رّرکم 
حرطم ار  مخ  ریدغ  هلئـسم  نیثّدحم  ینرق  ره  رد  مینیب ، یم مینک ، هعجارم  هک  ثیدـح  ياهباتک  هب  .ام  نرق  هب  دـسرب  ات  دایز  نیثّدـحم 

.دنا هدرک
هعیـش و نیب  رتاوتم  دنـس  منک ، یم ضرع  زورما  نم  هک  یبلطم  نیا  مامتا  .تسین  مخ  ریدـغ  رد  يدـیدرت  چـیه  ياج  ام  يارب  نیاربانب 

یعطق دنـس  اب  ینعی  .دـنک  دراو  هشدـخ  منک  یم ضرع  هک  یبلاـطم  نیا  رد  درادـن  تأرج  دـناوت و  یمن سک  چـیه  ینعی  .دراد  ینس 
هیلع ٌقفتم  دنا ، هتفگ مه  اب  یّنس  هعیش و  یلو  دش ؛ یم ضارتعا  دیاش  میدوب  هتفگ  اهنت  ام  رگا  دنا ، هدرک لقن  هعیش  تنس و  لها  .تسا 

.تسا هدش  جراخ  فاصنا  ریسم  زا  دوش  رکنم  یسک  رگا  تسا و  رتاوتم  تسا ، یعطق  سپ  تسا 
ًالثم .دوب  یلمع  یهاـگ  تسادـق ، نیا  .دـنا  هداد مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  هب  یتسادـق  کـی  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا ربمغیپ 

ایآ میناد ، یم میکح  ار  ربمغیپ  ام  .دندیسوب  یم ار  همطاف  تسد  دندیـسوب ، یم ار  همطاف  هنیـس  دندیـسوب ، یم ار  همطاف  رـس  دندمآ ، یم
.تساهفرح نیا  زا  رت  هنامیکح یلیخ  .تسین  روط  نیا  هن ، دسوب ؟ یم ار  همطاف  تسد  هنیس و  رس و  تهج  یب  ربمغیپ 

یلصربمغیپ .دنروآ  یم دوجوب  ار  ناسنا  کی  زیچ ، هس  نیا  .لمع  قالخا و  رکف و  دوش : یم لیکشت  زیچ  هس  زا  دراد و  دُعب  هس  ناسنا 
زغم رد  هَّللاب -  ذوعن  یفارحنا - ، رکف  رگا  .دـشاب  هدرک  سیدـقت  ار  همطاـف  راـکفا  هک  دـسوب  یم ار  همطاـف  رـس  ملـسو ، هلآو  هیلع  هللا 

لماع همطاف  تسد  رگا  .دوبن  ربمغیپ  هسوب  ياج  دوب ، یقالخا  تلیذر  کـی  همطاـف  لد  رد  رگا  .دوبن  ربمغیپ  هسوب  ياـج  دوب ، همطاـف 
.دوبن ربمغیپ  هسوب  ياج  دوب ، هانگ 

ربمغیپ هک  ییاهزیچ  زا  یکی  .دنک  یم سیدقت  ار  همطاف  لمع  همطاف و  قالخا  دنک ، یم سیدـقت  ار  همطاف  رکف  اه  هسوب نیا  اب  ربمغیپ 
هک تسا  نیا  دنک  یم صخشم  ار  یب  یب  تمظع  اب  ماقم  مالک ، نیا  دننک و  یم لقن  رتاوتم  ینس  هعیش و  دنا و  هدومرف همطاف  هب  عجار 

: دومرف
(37 «) اِهبَضَِغل ُبِضْغَی  ۀمِطاف و  یضِرل  یضرَی  هَّللا  َّنِا  »

( ینـس هعیـش و   ) همه هـک  تـسا  یثیدـح  نـیا  .تـسا  هدرک  بـضغ  وا  رب  ادـخ  درک  بـضغ  یـسک  اـی  يزیچ  هـب  تبـسن  همطاـف  رگا 
.دنیوگ یم

ود نآ  اب  همطاف  : » دـیوگ یم هک  تسا  نیا  دـنک  یم لـقن  شحیحـص  باـتک  زا  دروم  هس  رد  صوصخب  يراـخب  هک  يرگید  ثیدـح 
(38 «.) تفر ایند  زا  ات  دوب  كانبضغ  اه  نآ رب  تفگن و  نخس 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  هعیـش  ینـس و  .تشاد  بضغ  ود  نآ  رب  همطاف  دنیوگ  یم رتاوتم  روط  هب  قافتالاب و  هعیـش  ینس و 
؟ تسا هدرک  بضغ  یـسک  هچ  ود  نآ  رب  سپ  .تسا  هدوـمن  بـضغ  دـنوادخ  تـشاد  بـضغ  یـسک  رب  همطاـف  رگا  دـننک : یم لـقن 

.تسا هدومن  بضغ  دنوادخ 
يوق ياهدانتسا  نیا  اب  زورما  هعیش  ِنم  ینعی : .تسا  هداد  رارق  نازیم  ناونع  هب  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  هک  تسا  يزیچ  نیا 

ار هار  نآ  اـم  .دوب  مهیلع  بوضغم  هار  دـنتفر  ود  نآ  هک  یهار  نآ  هک  میوگب  مناوت  یم تأرج  هب  دـنا ، هدرک لـقن  ینـس  هعیـش و  هک 
 !!! مامت تجح ، .میور  یمن

نیتم و رایسب  رّکفت  زرط  نیا  يانب  ریز  .دنتـسه  جراخ  فاصنا  ریـسم  زا  دننک ، ضارتعا  هلئـسم  نیا  يور  یّنـس  ای  هعیـش  رفن  کی  رگا 
.تسا نازیم  نیا ، .تسا  دنسپ  لقاع  دنسپ و  لقع  دنسپ و  عرش 

بضغ اهنیا  رب  نم  هدومرف : .تسا  هدرک  تجح  مامتا  نیمز  يور  ياهناملسم  کت  کت  مامت  يارب  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  نیا  ربانب 
ینتفر اـم  يارب  ناـشهار  دنتـسه  ادـخ  بضغ  دروم  هک  یناـسک  نآ  دنتـسه و  ادـخ  بضغ  دروم  مراد ، بضغ  اـهنآ  رب  نوچ  مراد و 
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.تسا مهیلع  بوضغم  طارص  .تسین 
هدرک هچ  مالـسلا  اهیلع  همطاف میمهف  یم تقو  نآ  .دننک  یم هدافتـسا  بلطم  نیمه  زا  مه  دمح  هروس  رد  تیالو  ي  هلأسم تابثا  يارب 

زا تئارب  راهظا  نم  رگم  دیسرپ : دنتسه  مالسلا  هیلع  یلع تیالو  رکنم  هک  يدارفا  زا  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  رگا  تمایق  زور  تسا ؟
.میهدب میراد  یباوج  هچ  ام  يدرکن ؟ انتعا  ارچ  امش  مدرکن ؟ ود  نیا 
؟ درک بضغ  اهنیا  رب  مالسلا  اهیلع  همطاف ارچ  رگید : يا  هلئسم

زا ام ، رگا  ینعی  .تسا  هدش  هنیمز  نیا  رد  هّجاحم  رعـش و  خیرات و  تیاور و  نارازه  هک  تسا  یتارتاوتم  ءزج  تسا ، مّلـسُم  زیچ  کی 
دیآ یم شیپ  یعطق  هلئسم  کی  ام  يارب  میراذگب ؛ مه  يور  ار  راعشا  تاجاجتحا و  خیراتو و  رابخا  تایاور و  نیا  نآلا ، ات  لوا  نرق 

، درادـن هعلاطم  چـیه  دوش  یم مولعم  تسا ، هناسفا  اهنیا  هن ! تفگ : یـسک  رگا  .تسا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناـخ  هب  مجاـهت  نآ  و 
هک امـش  رگید  .دوش  یمن هک  پاپ  زا  رت  کیلوتاک رگید  .دنک  هئربت  ار  هّدـع  کی  یقیرط ، هب  دـهاوخ  یم الاح  هدرکن ، هعجارم  باتک 

!؟  تسا هناسفا  دیئوگ  یم روطچ  .دنا  هدرک حرطم  ار  هلئسم  عطق  روط  هب  اه  نآ دوخ  .دیشاب  دیناوت  یمن اه  ینس زا  رت  یّنس
!؟ دیهد یم هچ  ار  مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  باوج 

!؟ دینک یم عطق  امش  ار  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هعطاق ، تجح 
دنـس ار  نآ  ام  دشاب و  هتـشون  خـیرات  رد  یبلطم  کی  یـسک  کی  هک  تسین  روطنیا  میراد ، باسح  فرح  تسا ، دنـس  تسا ، باتک 

.تسا تقیقح  کی  تسا !! هدوبن  هناسفا  اهنیا  ریخ ، .میریگب 
ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ  هک  نازیم ، کی  ناونع  هب  ام  .تسین  يدیدرت  ياج  چیه  .تسا  هدش  تابثا  هیضق  تنس  لها  دانـسا  اب 
یکی نیا  .مینک  یم تابثا  ار  هعیـش  بهذم  ّتیناّقح  ام  هک  تسا  یقرط  زا  یکی  نیا  میا و  هتفریذپ ار  بلاطم  نیا  دنا ، هدرک هئارا  ام  هب 

.مینکب هدافتسا  نآ  زا  میناوت  یم هک  تسا  ینیزاوم  زا 
.مینک یم تمحز  عفر  منک و  یم ضرع  تبیصم  رکذ  ناونع  هب  ار  هلمج  دنچ  دش و  مالک  هلاطا 

نوریب قاتا  زا  زادنیب و  نم  يور  روایب و  يا  هچراپ ءامسا  دندومرف : دنتساوخ و  ار  ءامـسا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  دوب ، رهظ  کیدزن 
قاتا نورد  نآلا  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  .دـهد  یم راضتحا  لاح  رد  مالـسلا  اهیلعارهز  همطاف  هک  تسا  سرد  کی  نیا  اهمناخ  .ورب 
ادابم دزادنا ، یم شدوخ  يور  شـشوپ  اّما  تسا ، نتفر  ایند  زا  لاح  رد  نآلا  تسا ؛ شدوخ  هناخ  هناخ ، تسین ؛ مه  یـسک  .تسا  اهنت 
رایسب سرد  کی  نیا  .دشاب  ناهنپ  باجح  ششوپ  ریز  شدسج  دهاوخ  یم مالسلا  اهیلعارهز  دوشب ، قاتا  دراو  یسک  ناشتوف  زا  دعب 

.تسا یگرزب 
ای مدز  ادص  متـشگرب  .متفر  نوریب  قاتا  زا  متخادنا و  مالـسلا  اهیلع  همطاف يور  مدروآ ، يدیفـس  هچراپ  کی  متفر ، دیوگ  یم ءامـسا 

ریّحتم .تسا  هتفر  ایند  زا  همطاف  مدـید  مدز ، بقع  ار  هچراپ  دـماین  یباوج  ءارهزلا ، ۀـمطاف  ای  مدینـشن ، یباوج  نیملاعلا ! ِءاـسن  ةدـیس 
متفر دنوش ، یم رثأتم  دنرادن ، ردام  گرم  زا  ربخ  .دنوش  یم هناخ  دراو  مالـسلا  امهیلع  نینـسَح نآلا  متفگ  مدمآ  نوریب  هناخ  زا  مدـش 

؟ تسا روطچ  ام  ردام  لاح  ءامـسا  دندرک  مالـس  دندیـسر ، .دـندمآ  یم هناخ  فرط  هب  اهنآ  ًاقافتا  مالـسلا  امهیلع  نینـسح لابقتـسا  هب 
ام يدوب  هدید  یک  وت  ءامـسا  دنتفگ : .دیئایب  ردام  تدایع  هب  دعب  دیروخب ، راهن  متفگ : .دنوش  قاتا  دراو  دنتـساوخ  .هَّللدـمحلا  متفگ :
رـس يالاب  مالـسلا  هیلع  نسح ماما  اقآ  مدید  دیوگ : یم .تسا  هتفر  ایند  زا  یب  یب  دندید ، دـندش ، هناخ  دراو  میروخب !؟ اذـغ  ردام  یب 
ياپ فک  هب  ار  شتروص  مدید  مدرک  هاگن  تقو  کی  مدش ، لفاغ  مالسلا  هیلع  نیسح زا  دنک ، یم هیرگ  دنز ، یم هّجض  هتـسشن ، ردام 

.هتشاذگ ردام 
(39 «) َنُوِبلَْقنَی ٍبَلَْقنُم  َّيَأ  اوُمَلَظ  َنیِذَّلا  ُمَْلعَیَس  «َو 
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اه یقرواپ 

25/ دیدح ( 1
25/ دیدح ( 2

4/ لحن ( 3
5/ جح ( 4
50/ هط ( 5

7/ دمح ( 6
14/ لمن ( 7
20/ ماعنا ( 8

/103و104 فهک ( 9
153/ ماعنا ( 10
153/ ماعنا ( 11

یسوط ج1 ص327. خیش  فالخلا ، ( 12
15/ رطاف ( 13
ص/35 ( 14

83/ ءایبنا ( 15
4/ دمح ( 16
5/ هحتاف ( 17

.لیمک ياعد  زا  يزارف  ( 18
5/ هحتاف ( 19

یسلجم ج81 ص255 ب16 همالع  راونالا ، راحب  ( 20
ینیلک ج3 ص265 خیش  یفاک ، لوصا  ( 21

6/ هحتاف ( 22
25/ دیدح ( 23

/45و46 بازحا ( 24
82/ ءارسا ( 25

ینیلک ج2 ص598 خیش  یفاک ، لوصا  ( 26
ینیلک ج1 ص54 خیش  یفاک ، لوصا  ( 27

یسلجم ج28 ص107 همالع  ، راونالا راحب  ( 28
یسلجم ج33 ص7 ب13 همالع  راونالا ، راحب  ( 29

یسربط ج11 ص372 يرون  ۀعیشلا ، لئاسو  كردتسم  ( 30
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قودص ج2 ص27 خیش  اضرلا ، رابخأ  نویع  ( 31
یسربط ج2 ص380 جاجتحا ، ( 32

یسلجم ج51 ص22 ب1 همالع  راونالا ، راحب  ( 33
یلبرا ج1 ص564 نسحلاوبا  هّمغلا ، فشک  ( 34

ینارحب ج4 ص53 زجاعملا ، ۀنیدم  ( 35
يدوعسم ص37 هیمطاف  رارسا  بیط ج13 ص226 -  هَّللا  ۀیآ  نایبلا ، بیطا  ( 36

یسلجم ج21 ص279 همالع  راونالا ، راحب  ( 37
ملـسم ج7 حیحـص  و 219 -  ص210  يراـخب ج4  حیحـص  ینبـضغا » اهـضبغا  نمف  ینم  هعـضب  همطاـف  : » نومـضم نیمه  هب  بیرق 

يذمرت ج5 ص359 ننس  ص141 - 
ربیخ ةوزغ  باب  يراخب ج5 ص82  حیحص.فلا  ( 38

یبنلا ءاعد  باب  يراخب ج4 ص42  حیحص  .ب 
ضئارفلا باتک  يراخب ج 8 ص3  حیحص  .ج 

227/ ءارعش ( 39

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
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( 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

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
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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
يرتویپماک تاقیقحت  زکرم  دیلقت ، مظعم  عجارم  رتافد   ، ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

زکرم اه و  هزوم  ، اه هناخباتک  نامزاس  ناهفـصا ، هیملع  هزوح  رهم  يا  هنایار تاـقیقحت  زکرم  یگنهرف  هسـسوم  رون ،)  ) یمالـسا مولع 
نارکمج و سدقم  دجـسم  تاراشتنا  ترایز ، جح و  نامزاس  نایبت ،  یناسر  عالطا  یگنهرف  هسـسوم  يوضر ،  سدق  ناتـسآ  دانـسا 
ای هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید 

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghaemiyeh.com تیاس : بو 
Info@ghaemiyeh.com لیمیا :

09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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