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یئادز ههبش  و  مالسلا )  اهیلع  ارهز (  همطاف  ترضح  تداهش 

: هدنسیون

يزاریش ینیسح  دمحم  دیس  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

 ( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکالا (  لوسرلا  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یئادز ههبشو  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  6تداهش 

باتک 6تاصخشم 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  6تیمولظم 

ثحب 6هویش 

لوا 7هتکن 

مود 19هتکن 

19هدیکچ

هدش حرطم  تاهبش  ثحب و  19هاگتساخ 

اهتشون 33یپ 

زکرم 35هرابرد 
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یئادز ههبشو  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  تداهش 

باتک تاصخشم 

هللا تیآ  ترضح  ياهراتفگ  هلسلس 

هرس سدق  يزاریش  ینیسح  اضر  دمحم  دیس  جاح  هدنسیون : 

ص)  ) مرکا لوسر  هسسوم  رشان : 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  تیمولظم 

.نیدلا موی  یلإ  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  هللا  هنعلو  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآو  دمحم  یلع  مالسلاو  هالصلاو  نیملاعلا  بر  هللادمحلا 

هلا هیلع و  هللا  یلـصادخ  لوسر  یمارگ  تخد  ملاع  ناوناب  رورـس  هب  هیناثلا ) يداـمج  یلوـألا و  يداـمج   ) هاـم ود  نیا  هک  اـج  نآ  زا 
ردـپ تداهـش  زا  سپ  هک  ییاه  متـس  هرابرد  راـصتخا  وحن  هب  دراد ، صاـصتخا  مالـسلا  اـهیلعارهز  همطاـف  يربک  هقیدـص  ترـضح 

: دوش یم  هئارا  روحم  ود  رد  ادخ  يرای  هب  ثحب  نیا  .مییوگ  یم  نخس  هتشگ ، اور  ترضح  نآ  رب  ناشراوگرزب 

؛ ثحب هویش  تسخن :

.هدش حرطم  تاهبش  ثحب و  هاگتساخ  مود :

ثحب هویش 

کیکشت هلئسم  دنرب  یم  جنر  نآ  زا  یمالسا  تما  مدرم و  هک  یتالکشم  زا  یکی  هک  مییوگب  ار  هتکن  نیا  اتمدقم  ثحب  هویش  هرابرد 
اریز .دنک  یم  ادـیپ  هار  زین  رگید  ياه  هزوح  هب  دـنام و  یمن  رـصحنم  یخیرات  قیاقح  رد  هدـیدپ  نیا  اعبط  .تسا  یخیرات  قیاقح  رد 
یلو دنک  یخیرات  یتقیقح  رد  کیکـشت  هب  عورـش  یـصخش  تسا  نکمم  ور  نیا  زا  .درادـن  ماجنا  یلو  دراد  زاغآ  کیکـشت  تلاح 

زین ار  يرکف  يداقتعا و  یهقف و  یخیرات و  قیاقح  دبای و  همادا  وا  دـیدرت  دراد  شرتسگ  يور و  شیپ  هب  ور  هشیمه  تلاح  نیا  نوچ 
.دریگ یم  وا  زا  ار  زیچ  همه  دچیپ و  یم  مه  رد  ار  وا  ياهرواب  داینب  هک  دور  یم  شیپ  ییاج  ات  دریگ و  رب  رد 

راچد يا  هلئـسم  رد  ناسنا  یتقو  تسا »! دب  یهاگفقوت  یلو  بوخ ، یهاگرذگ  کش  : » دیوگ یم  کیکـشت  هرابرد  هفـسالف  زا  یکی 
یبوخ هاگرذگ  وا  کش  نیا  دبای ، تسد  تقیقح  هب  کش  زا  راذگ  اب  ات  دومن  وجتـسج  شهوژپ و  هب  عورـش  نآ  یپ  رد  دش و  کش 

رد نانچ  مه  رگا  اما  .تسا  تقیقح  هب  ندیسر  يارب 
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هخرچ رد  ودنک  دیدرت  زیچ  همه  رد  دوش و  لیدبت  وا  یگدنز  رد  يا  هویـش  هب  کیکـشت  دنامب و  دنک و  اپ  نآ  اپ و  نیا  کش  تلاح 
.دوب دهاوخ  دب  رایسب  یهاگفقوت  وا  کش  نیا  ددرگب ، دوخ  رود  هب  یلطاب 

: تسا هتسیاش  ریز  هتکن  ود  هب  هجوت  دوش  لصاح  یگریچ  یخیرات  قیاقح  رد  کیکشت  رب  هک  نآ  يارب 

لوا هتکن 

لئاـسم هنومن  يارب  .تسا  ملع  نآ  رد  هدافتـسا  دروم  ياـه  شور  ملع  ره  رد  زیچ  نیرت  مهم  دراد و  ار  دوخ  صاـخ  هویـش  یملع  ره 
نآ هرابرد  مینیشنب و  دوخ  هتسب  رد  ِقاتا  رد  تسا  یفاک  ضحم  ِیلقع  هلئـسم  کی  هرابرد  شهوژپ  يارب  دنراد و  ینیعم  هویـش  یلقع 

.مینک قیقحت  هلئسم 

هتشذگ نافوسلیف  زا  یخرب  هک  تسا ، ییاطخ  نیا  ددنب و  راک  هب  يرگید  ملع  رد  ار  ملع  کی  ياه  شور  يرگشهوژپ  رگا  تساطخ 
ایشا قیاقح  هب  ندیـسر  يارب  هک  يا  هویـش  نامه  یلقع و  شور  اب  ار  یبرجت  یعیبط و  مولع  لئاسم  دنتـساوخ  یم  هک  دندش  بکترم 

.دننک لیلحت  دنتفرگ  یم  شیپ  رد 

ردق ره  فوسلیف  کی  .داد  رارق  یـسررب  دروم  فرـص  یلقع  لیلحت  اب  ار  اهنآ  ناوت  یمن  دراد و  يا  هژیو  شور  یبرجت  مولع  لئاسم 
لئان نآ  هدنهد  لیکشت  يازجا  ناهج و  تخانـش  هب  دناوت  یمن  ضحم  رکفت  یلقع و  هویـش  اب  دشاب  هدومزآراک  اناوت و  دوخ  راک  رد 

.دیآ

هبرجت  ) تسا هتفهن ]  ] هرابود یشناد  اه  هبرجت  رد  فنأتسم ؛ ٌملع  ِبراجتلا  یف  : » دندومرف مالسلا  هیلعیلع  نایقتم  يالوم  سدقم  دوجو 
(«. ددرگ یم  دیدج  ملع  زورب  بجوم  اه 

: هک دـنک  رکف  نیا  هب  دنیـشنب و  دوخ  هتـسبرد  قاـتا  رد  ناـسنا  هک  نیا  اـما  .تسا  یعیبط  مولع  لـئاسم  رد  شهوژپ  هویـش  ناـمه  نیا 
ناگراتس و هدنهد  لیکشت  يازجا  »
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طلخ و نینچ  .دشاب  یگرزب  دنمـشیدنا  ناسنا ، دنچ  ره  دهد  یمن  یتسرد  هجیتن  چیه  تسا و  یطلغ  هویـش  تسیچ »؟ دیـشروخ  هام و 
زا كالفا  نیا  هک  دندیـسر  هجیتن  نیمه  هب  یخرب  زین  ًالمع  دـماجنا و  یم  مایتلا » قرُخ و  عانتما   » هدـعاق دـننام  یجیاـتن  هب  ییاـهاطخ 
هب هلا  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  هنوگچ  هک  نیا  جارعم و  يارجام  رـسفت  رد  دارفا  نیا  .تسین  مایتلا  قرخ و  لباق  هک  هتفای  لیکـشت  یتارذ 
رب مه  هب  هرابود  نآ  زا  سپ  دوش و  هتفاکش  اه  نامسآ  هک  تسا  نآ  مزتلسم  جارعم  يارجام  اریز  دندنامرد ! دومرف  جورع  اه  نامـسآ 

! تسا لاحم  یلقع  رظن  زا  كالفا  میمرت  تفاکش و  نانآ  رادنپ  هب  هک  یلاح  رد  .دیآ 

جیاتن هب  دـشاب  گرزب  یفوسلیف  دـنچ  ره  دـیوپب  اطخ  هار  اه  شور  رد  هک  نآ  ددرگ و  یم  زاـب  اـه  شور  رد  اـطخ  هب  هلئـسم  نیا  اـما 
هب اه  شور  هب  مازتلا  لیلد  هب  یلو  دشاب  رت  مک  بتارم  هب  يرگید  دنمـشناد  یملع  هیاپ  تسا  نکمم  هک  یلاح  رد  .دسر  یم  تسردان 

.دبای تسد  حیحص  جیاتن 

نامسآ هنیـس  راب  نیدنچ  هنازور  اهامیپاوه  نیمه  زورما  .داد  ناشن  ار  مایتلا  قرخ و  عانتما  هیرظن  نالطب  هک  دوبن  جارعم  يارجام  طقف 
ياه شور  هک  دوب  یگرزب  هفسالف  لقع  لوصحم  هک  يا  هیرظن  دنریگ ؛ یم  دنخشیر  داب  هب  ار  مایتلا  قرخ و  هیرظن  دنفاکش و  یم  ار 

.دنتسب یم  راک  هب  رگید  مولع  رد  ار  ملع  کی  هژیو 

رد هک  روط  نامه  دـسر ، یم  هدـنب  نهذ  هب  هک  هفـسالف  يوس  زا  یبرجت  مولع  رد  یلقع  ياـه  شور  نتـسب  راـک  هب  زا  يرگید  دروم 
.دوش یم  طوبرم  هنییآ  ریواصت  تقیقح  تخانش  هب  تسا  هدمآ  زین  قارشالا  همکح  حرش  باتک 

دندرک و یم  تولخ  دوخ  اب  يدراوم  نینچ  رد  نافوسلیف 
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نیا هب  هک  نیا  ات  موس و …  لامتحا  مود ، لامتحا  لوا ، لامتحا  دندرک : یم  یسررب  ار  فلتخم  تالامتحا  دنتخادرپ و  یم  هشیدنا  هب 
رد زین  ام  تقیقح  تسا و  قیاقح  هدنرادرب  رد  هک  دراد  دوجو  لاثم  ملاع  مان  هب  يرگید  ملاع  ناهج  نیا  يارو  رد  هک  دندیسر  هجیتن 

! مینیب یم  ار  لاثم  ملاع  نآ  رد  دوجوم  قیاقح  میرگن  یم  هنییآ  هب  هک  یماگنه  ام  دراد و  دوجو  نآ 

هدز تفگش  دنا  هدرک  عارتخا  يرادربریوصت  يارب  یهاگتـسد  اه  یبرغ  هک  دنتفگ  يراوزبس  يداه  الم  جاح  هب  یتقو  هک  دنا  هدروآ 
زا هیاس  لاصفنا  سکاع و  زا  سکع  ندرک  ادـج  هک  میدرک  تباث  یلقع  تهج  زا  ام  اریز  دـش ؛ لدـب  لهج  هب  اـم  ملع  تفگ : دـش و 

ریوصت هک  دـنا  هدرک  يراک  ینعی  دـنا ؟ هدرک  ادـج  سکاع  زا  ار  سکع  دارفا  نیا  هنوگچ  لاح  نیا  اـب  .تسا  لاـحم  هیاـس  بحاـص 
نانچ مه  وا  ریوصت  یلو  دشاب  هدش  لیدـبت  كاخ  هب  سکع  بحاص  هک  نیا  ای  رگید ، ياج  صخـش  دوخ  دـشاب و  اج  نیا  یـصخش 

.دشاب دوجوم  ام  ربارب  رد 

اب یعیبط  لـئاسم  تساـطخ ؛ نیا  دنتـسب و  راـک  هب  یعیبط  مولع  رد  ار  یلقع  شور  هک  ور  نآ  زا  دـش  لدـب  لـهج  هب  ناـنآ  ملع  يرآ 
اهاطخ عاونا  زا  زین  تایهلا  یلقع و  لئاسم  رد  ناگتشذگ  زا  یخرب  شور  ًالـصا  .دنریگ  یمن  رارق  لیلحت  هیزجت و  دروم  یلقع  شور 

.میرادن يراک  نآ  هب  ًالعف  اج  نیا  رد  هک  تسا  يرگید  ثحب  نیا  دش و  یم  یهتنم  یبیجع  جیاتن  هب  اذل  دوبن و  یلاخ 

هژیو ياه  شور  زین  یخیرات  قیاقح  هنیمز  رد  شهوژپ  .میشاب  حیحص  ياه  شور  یپ  رد  دیاب  ادتبا  ملع  ره  رد  هک  نیا  نخس  هاتوک 
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هزورما رما  نیا  هنافـسأتم  .تسا  هدومیپ  اطخ  هار  ددنب  راک  هب  خیرات  ملع  رد  ار  رگید  مولع  شور  دشوکب  یـسک  رگا  دراد و  ار  دوخ 
لیلحت شور  زا  دـنرادن و  ینادـنچ  یگریچ  شناد و  هک  زوـمآون  ناـناوج  زا  یخرب  دوـش  یم  هدـید  یتـح  تسا و  یلوادـتم  هدـیدپ 

.دنزادرپ یم  یخیرات  يایاضق  لیلحت  هب  دنتسین  هاگآ  یخیرات  لئاسم 

هتفر ناشیا  رب  هک  تسا  یمتـس  مالـسلا و  اهیلعارهز  همطاف  ترـضح  يربک  هقیدـص  تیمولظم  هلئـسم  یخیراـت  مهم  لـئاسم  زا  یکی 
هب ینـس  هشیدنا  بوچراهچ  رد  هک  یناسک  دنا ؟ هدرک  یـسررب  ار  یخیرات  هلئـسم  نیا  یـشور  هچ  اب  هنوگچ و  نارگید  مینیبب  .تسا 

هنیمز بوچراهچ و  رد  هک  روط  نامه  دراد ؟ دوجو  بلطم  نیا  يارب  یلیلد  يراخب  حیحص  رد  ایآ  دنا : هتفگ  دنا  هتخادرپ  هلئـسم  نیا 
؟ دنک تباث  ار  بلطم  نیا  دنشاب و  هقث  یماما و  لداع ، نآ  نایوار  همه  هک  دراد  دوجو  یتیاور  ایآ  دنا : هدیسرپ  زین  یعیش  رکفت 

خیرات رد  هعلاطم  شهوژپ و  شور  دـنا  هدرک  نامگ  نانآ  .ددرگ  یم  زاب  اه  شور  اه و  هویـش  هب  هک  تسا  ییاـطخ  نیا  هدـنب  رظن  زا 
هویش نیمه  مییاین و  ارچ  ریخ  ای  تسا  حیحص  تیاور  نالف  ایآ  مییوگ  یم  هقف  رد  یتقو  .دور  یم  راک  هب  هقف  ملع  رد  هک  تسا  نامه 

امش ياعدا  دروم  بلطم  هک  تسه  یتیاور  ملسم  ای  يراخب  حیحص  رد  ایآ  مییوگب : ًالثم  میدنب و  راک  هب  یخیرات  ياه  یسررب  رد  ار 
؟ دنک تباث  ار  مالسلا ) اهیلعارهز  همطاف  ترضح  هناخ  هب  شروی  ینعی  )

هدرک حرط  ار  یشسرپ  نینچ  یتقو  مجاهم  نیا  الصا  .تسا  تسردان  داینب  زا  یـشسرپ  نینچ  و  طلغ ، ساسا  زا  هویـش  نیا  هدنب  رظن  هب 
روط نیمه  تسا و  هدومیپ  اطخ  هار 
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.دنا هدمآرب  یتیاور  نینچ  نتفای  یپ  رد  هداتفا و  تسردان  شسرپ  نیا  ماد  رد  دنا  هدمآرب  ییوگخساپ  ماقم  رد  هک  ناعفادم  زا  یخرب 

حیحص تایاور  مامت  هدنرادرب  رد  يراخب  حیحص  ایآ  میراد ؟ تیاور  دنچ  يراخب  حیحص  لک  رد  ًالصا  میـسرپ : یم  هورگ  نیا  زا  ام 
زین ملسم  حیحص  .تیاور  رازه  تشه  زا  رت  مک  يزیچ  ینعی  درادرب ؛ رد  ار  تیاور  دصناپ  رازه و  تفه  ًابیرقت  يراخب  حیحص  تسا ؟

یمک رایسب  مقر  نیا  دوش و  یم  تیاور  رازه  هد  باتک  ود  نیا  تایاور  عومجم  هک  تسا  تیاور  هس  یـس و  رازه و  هس  هدنرادرب  رد 
یم دـنا  هدروآ  ناشیاه  باتک  رد  هک  روط  نامه  يراخب  دوخ  تسا !؟ هدـش  انب  تیاور  يدـنا  رازه و  هد  هیاپ  رب  نید  مامت  ایآ  .تسا 

وا و هک  دوش  هصالخ  یتاـیاور  رد  نید  دـیاب  ارچ  و  تساـجک ؟ تاـیاور  نیا  .مراد  رب  زا  ار  حیحـص  تیاور  رازه  دـصکی  نم  تفگ 
؟ دنا هدرک  لقن  ملسم 

هاگاراک کی  هک  يراک  ناـمه  تسرد  تسا ؛ یکتم  نئارق  دـهاوش و  يروآ  عمج  رب  دراد و  يرگید  هار  مسر و  یهوژپ  خـیرات  اـما 
عمج هب  وا  دـنک ؟ یم  هچ  هاگاراک  کی  دـهد  یم  خر  یلتق  یتقو  .دـهد  یم  ماجنا  دـتفا  یم  قاـفتا  ییاـج  رد  یتیاـنج  یتقو  ییاـنج 

هتـشاد ینمـشد  لوتقم  اب  یناسک  هچ  هک  دنک  یم  هاگن  ًالثم  دـنک ؛ یم  کمک  وا  هب  تقیقح  فشک  رد  هک  دزادرپ  یم  ینئارق  يروآ 
هچ راب  نیرخآ  دـنرب ؟ یم  دوس  وا  گرم  زا  یناسک  هچ  تسا ؟ هتـشاد  یظفل  هرجاشم  یناسک  هچ  اـب  رخآ  ياـهزور  رد  لوتقم  دـنا ؟
دنک نشور  ار  تقیقح  زا  يا  هشوگ  تسا  نکمم  هک  يدـهاوش  نئارق و  رگید  روط  نیمه  و  تسا ؟ هدرک  تاقالم  یناـبرق  اـب  یـسک 

…

نایم نیا  رد  هتبلا 
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باسح قطنم  هیاپ  رب  اسب  هچ  تسا و  یلامتحا  شزرا  کی  ياراد  نئارق  زا  مادک  ره  هکلب  .درادـن  ینیقی  یعطق و  شزرا  يا  هنیرق  ره 
مرازه کی  دح  رد  کچوک و  رایـسب  دـنچ  ره  دراد ، یلامتحا  شزرا  کی  لاح  ره  هب  یلو  .دـشاب  هتـشاد  يزیچان  شزرا  تالامتحا 
تـسد یـضایر  ای  یملع  نیقی  هب  ییانج  هاگاراک  کی  مراهچ و …  موس و  مود و  هنیرق  رانک  رد  هنیرق  نیمه  نداد  رارق  اب  اما  .دـشاب 

.تفای دهاوخ 

هب هک  دسر  یم  يدح  هب  زیچ  کی  لامتحا  نآ ، یط  دراد و  رارق  نآ  رب  لوادـتم  مولع  همه  ساسا  هک  تسا  ینیقی  نامه  یملع  نیقی 
رد دـنهد و  یمن  تیمها  نآ  هب  القع  هک  تسا  زیچان  ردـق  نآ  فالخ  لامتحا  رگید  ترابع  هب  .مینک  یمن  انتعا  نآ  فالخ  لاـمتحا 

.نویلم رد  کی  دح  رد  يزیچ  ًالثم  .دوش  یمن  انتعا  نآ  هب  مولع 

شزرا یلو  دراد  دوجو  ًاملـسم  یلامتحا  نینچ  دـنک ؟ طوقـس  امیپاوه  میهد  یمن  لاـمتحا  الـصا  اـیآ  میوش  یم  اـمیپاوه  راوس  یتقو 
.دننک یمن  هجوت  نآ  هب  القع  هک  تسا  زیچان  يردق  هب  تالامتحا  باسح  رد  یلامتحا  نینچ  شزرا  تسا ؟ ردقچ  یلامتحا  نینچ 

لامتحا کش و  ناونع  چـیه  هب  هک  تسا  رادروخرب  یتیعطق  ناـنچ  زا  یـضایر  نیقی  .دراد  رارق  یـضایر  نیقی  یملع  نیقی  ِلـباقم  رد 
.درادن هار  نآ  رد  نویلم  هد  رد  کی  هزادنا  هب  ًالثم  یتح  فالخ 

.تسا نیمه  یهوژپ  خیرات  رد  راک  هویش  میبای و  یم  تسد  یضایر  نیقی  ای  یملع  نیقی  هب  هک  تسا  نئارق  يروآ  عمج  زا  دعب 

یپ رد  دیابن  مینک  شهوژپ  ترضح  نآ  هناخ  هب  شروی  مالـسلا و  اهیلعارهز  ترـضح  تیمولظم  هرابرد  میهاوخ  یم  یتقو  ور  نیا  زا 
تسه يراخب  حیحص  رد  یتیاور  ایآ  هک  میشاب  نآ 
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ینوگانوگ دـهاوش  نئارق و  يروآ  عمج  هب  تسد  دـیاب  هکلب  .تسا  نشور  ياطخ  کی  يراـک  نینچ  .دـنک  دـییأت  ار  ارجاـم  نیا  هک 
یسک مینیبب  مینک و  هعلاطم  مجاهم  تایحور  تیـصخش و  هرابرد  ادتبا  ًالثم  .دناسر  یم  يرای  تقیقح  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک  مینزب 
یناور ظاحل  زا  تسا  هدش  هلا  هیلع و  هللا  یلصادخ  لوسر  تمرح  نداهن  اپ  ریز  یحو و  هناخ  هب  موجه  ینعی  تیانج  نیا  هب  مهتم  هک 

.دراد یتیصخش  اه و  یگژیو  هچ 

نشخ و هزادنا  یب  صخش  رظن  دروم  مجاهم  هک  میدیسر  هجیتن  نیا  هب  یخیرات  قیاقح  نئارق و  يروآ  عمج  قیرط  زا  رگا  اج  نیا  رد 
! دندرک یم  نینج  طقس  وا  ندید  اب  رادراب  نانز  هک  دوب  دهاوخن  دیعب  نامیارب  رگید  تسا  یلدگنس 

میهد و یم  رارق  مه  رانک  رد  ار  فلتخم  ثداوح  اه و  هنومن  هکلب  .میباـی  یمن  رد  هثداـح  کـی  زا  طـقف  اـعبط  ار  یتیعقاو  نینچ  هتبلا 
.تسا هداد  ناشن  دوخ  زا  يراتفر  هچ  هتشادنپ  یم  دوخ  نمشد  هک  یناسک  اب  يدراوم  نینچ  رد  وا  مینیبب  مینک  یم  یعس 

یبا نبا  ینعی  هماـع  ياـملع  زا  یکی  هک  منک  یم  هراـشا  ییارجاـم  هب  هنوـمن ، ناوـنع  هب  متـسین و  لـصفم  ثحب  یپ  رد  اـج  نیا  هدـنب 
.تسا هدروآ  هغالبلا  جهن  حرش  رد  یلزتعم  دیدحلا 

: دیوگ یم  هنومن  يارب  .دنک  یم  لقن  یبیجع  ياهارجام  دراوم  لیبق  نیا  رد  شیاهراتفر  درم و  نیا  تیصخش  هرابرد  وا 

هب ار  ینید  ماکحا  دمآ و  یم  نانآ  هناخ  هب  یناهنپ  مه  ترا  نب  بابخ  .دـندروآ  مالـسا  رمع  مشچ  زا  ناهنپ  وا  رهوش  رمع و  رهاوخ  »
رمع سرت  زا  بابخ  .دمآ  شرهاوخ  هناخ  هب  وا  داد و  رمع  هب  ار  ربخ  نیا  نانیچ  نخس  زا  یکی  .تخومآ  یم  شرهوش  رمع و  رهاوخ 

تخیرگ

یئادز ههبشو  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  www.Ghaemiyeh.comتداهش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 38زکرم  هحفص 13 

http://www.ghaemiyeh.com


يزیچ تفگ : شرهاوخ  دش ؟ یم  هدینش  امـش  هناخ  رد  هک  دوب  هچ  وهایه  نیا  دیـسرپ : رمع  .درک  یفخم  هناخ  يوتـسپ  رد  ار  دوخ  و 
: تفگ شرهاوخ  رهوش  .دیا  هتشگرب  دوخ  نید  زا  امـش  هک  منیب  یم  نینچ  تفگ : رمع  .میتفگ  یم  نخـس  رگیدکی  اب  نامدوخ  دوبن ،
وا تساوخ  شرهاوخ  .تفرگ  دگل  ریز  ار  وا  تسج و  وا  يوس  هب  نخـس  نیا  ندینـش  اب  رمع  دشاب ؟ قح  نید  نیا  هک  ینک  یمن  رکف 

«. دش نینوخ  شا  هرهچ  هک  دز  یلیس  وا  هب  نانچ  رمع  اما  دنز ، رانک  ار 

هدنام یقاب  يو  دوجو  رد  نایاپ  ات  هدوب و  وا  رد  ادتبا  زا  يزیرنوخ  تنوشخ و  ندرک و  لامدـگل  قطنم  هک  دـهد  یم  ناشن  ارجام  نیا 
.تسا

: دیوگ یم  نینچ  مه  دیدحلا  یبا  نبا 

تشگ و یم  مدرم  نایم  رد  رمع  دش ، شخپ  مدرم  نایم  رد  ترضح  نآ  گرم  ربخ  دومرف و  تلحر  هلا  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  یتقو  »
تسد و تشگ و  دهاوخ  زاب  ًامتح  تسا و  هدش  بیاغ  درک ، تبیغ  دوخ  موق  زا  هک  یـسوم  دـننامه  هکلب  .تسا  هدرمن  وا  تفگ : یم 
هب ار  وا  تسا  هدرم  ربمایپ  تفگ : یم  هک  دش  یم  در  سک  ره  رانک  زا  رمع  .دیرب  دهاوخ  تسا  هدرم  دـنرادنپ  یم  هک  ار  یناسک  ياپ 

«. درک یم  دیدهت  دز و  یم  یتخس 

: دیامرف یم  هک  دراد  تفلاخم  نآرق  حیرص  راتفگ  اب  مادقا  نیا  نوچ  .دراد  رایسب  لمأت  ياج  تسا و  زیگنارب  کش  تخس  ارجام  نیا 
هداتـسرف طقف  هلآو ] هیلع  هللا  یلـص   ] دمحم ْمُِکباَقْعَأ ؛ یَلَع  ُْمْتبَلَقنا  َِلُتق  ْوَأ  َتاَّم  نِإَفَأ  ُلُسُّرلا  ِِهْلبَق  نِم  ْتَلَخ  ْدَـق  ٌلوُسَر  َّالِإ  ٌدَّمَُحم  اَمَو  »

نیا دیدرگ »؟ یم  زاب  دوخ  هتشذگ  نییآ  هب  دوش  هتشک  ای  دریمب  رگا  ایآ  .دندوب  زین  يرگید  ناربمایپ  وا  زا  شیپ  تسادخ و 
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تسا مالسلا  اهیلعارهز  همطاف  هناخ  هب  شروی  يارجام  لوئسم  هک  ار  درف  نیا  تیـصخش  مهاوخ  یم  طقف  میتسین و  داقتنا  ماقم  رد  اج 
.درک یم  راتفر  هنوگچ  دندروآ  یم  نابز  رب  ار  نآرق  هتفگ  هک  یناسک  اب  مینیبب  مینک و  هعلاطم 

: دسیون یم  دیدحلا  یبا  نبا  نینچ  مه 

هنیـس رب  تسکـش و  مه  رد  ار  ریبز  هتخآ  ریـشمش  وا  .دـبوک  ورف  ار  ناـفلاخم  دـنک و  راوتـسا  ار  رکبوبا  تعیب  تسناوت  هک  دوـب  رمع  »
تسومه دشکب و  ار  وا  ادخ  هک  دیشکب  ار  دعـس  تفگ : درک و  بوکدگل  ار  هدابع  نب  دعـس  هدعاس  ینب  هفیقـس  رد  تفوک و  دادقم 

یم هتفرگ  هرهب  ما  هشیدـنا  زا  هک  ما  هداد  بآ  دـالوف  نم  دوب : هتفگ  هفیقـس  زور  باـبح  .تفوک  مه  رد  ار  رذـنم  نب  باـبح  ینیب  هک 
.مراصنا هویم  رابرپ و  ِنبامرخ  دوش و 

دوبن رمع  رگا  .دیـشک  نوریب  هناخ  نآ  زا  داد و  میب  دـندوب  هدرب  هانپ  مالـسلا  اـهیلعهمطاف  هناـخ  هب  هک  ار  مشاـه  ینب  زا  هدـع  نآ  رمع 
« .دنام یمن  رادیاپ  تفرگ و  یمن  تروص  یتفالخ  رکبوبا  يارب 

تسخن و ياهدگل  تشم و  دننام  تسرد  داتفا  قافتا  هفیقـس  زور  هک  یتنوشخ  ندرک و  لامدـگل  دـینارذگب : رظن  زا  ار  هباشم  دراوم 
 … تشاد يا  هیحور  نینچ  ًاساسا  صخش  نیا  هک  دوش  یم  مولعم  .تسا و  يدعب 

نوچ میرادن ؛ يراک  تسا  هتفرگ  تروص  صوصخ  نیا  رد  هک  یتاهیجوت  هب  اج  نیا  رد  .دشاب  تسخن  هنیرق  دـناوت  یم  میتفگ  هچنآ 
هب تسد  دهاوخ  یم  هک  یسک  اذل  .تاهیجوت  اه و  ندرک  هئربت  هب  ییوگخـساپ  هن  میتسه ، صخـش  نیا  تایحور  هعلاطم  ماقم  رد  ام 

قیقد ًالصا  .تسا  هدعاقلا  یتسیرورت  تالیکشت  هویش  نامه  وا ، هار  مسر و  هک  تسا  نآ  مهم  .دنک  هیجوت  دنزب ، هیجوت  هئربت و 
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هتفرگ وا  زا  ار  دوخ  هویـش  تسوا و  هب  دنتـسم  هدـعاقلا  رکفت  هک  ارچ  تسا ؛ هدـعاقلا  شنم  رکفت و  داـمن  وا  مییوگب  هک  تسا  نآ  رت 
.تسا

نآ زا  سپ  .تسا  هدابع  نب  دعس  اب  وا  راتفر  دراد  شنافلاخم  اب  وا  راب  تواسق  نشخ و  هداعلا  قوف  دروخرب  زا  ناشن  هک  يرگید  هنیرق 
ناینج نابز  زا  ار  رعـش  نیا  دنا و  هتـشک  ار  وا  ناینج  دنتفگ : دندناسر و  لتق  هب  ار  وا  دـنتفرگ ، دـگل  تشم و  ریز  هفیقـس  رد  ار  وا  هک 

: دنا هتفگ  هک  دنتخاسرب 

هدابع نب  دعس  جرزخلا  دیس  انلتق  نحن 

هداؤف ئطخت  ملف  نیمهسب  هانیمرو 

.تفرن اطخ  هب  دروخ و  شبلق  هب  هک  میدرک  باترپ  وا  يوس  هب  ریت  ود  میتشک و  ار  هدابع ، نب  دعس  نایجرزخ ، رالاس  ام 

!!( دور یمن  اطخ  ناشریت  دنراد و  یبوخ  تصش  برض  ناینج  دوش  یم  مولعم  )

هدرک لقن  ار  یحو  هناخ  هب  شروی  يارجام  هک  تسا  ینایوار  هب  طوبرم  دـنک  یم  تیاکح  وا  تنوشخ  تواسق و  زا  هک  یموس  هنیرق 
شزرا ياراد  لـقن  نآ  دـنک  یم  لـقن  ار  يزیچ  نمـشد  هک  یتقو  میناد  یم  .دـنا  هدرک  تیاور  نمـشد  تسود و  ار  ارجاـم  نیا  .دـنا 

نومضم هک  یناسک  زین  و  دنتسه ، تیاور  بحاص  هب  دقتعم  هک  يدارفا  نمشد ، تسود و  ار  ییارجام  رگا  اما  .تسا  ینیعم  یلامتحا 
الاب هداعلا  قوف  تالامتحا  باسح  رد  تیاور  نآ  شزرا  تروص  نآ  رد  دـننک ، لـقن  ار  نآ  همه ، همه و  تساـهنآ ، ررـض  هب  تیاور 

« .تسا زیاج  ای  ذفان  ناشدوخ  رب  نالقاع  رارقا  : » دیوگ یم  ینوناق  یهقف و  هدعاق  هک  ارچ  دوب ؛ دهاوخ 

زا 60 شیب  .دـینک  هعجارم  اهیلع » هللا  تاولـص  همطاف  تیب  یلع  موجهلا   » باـتک هب  دیـسانشب  ار  ارجاـم  نیا  ناـیوار  دـیهاوخ  یم  رگا 
هحفص
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دارفا نیا  زا  یکی  .تسا  هتفای  صاصتخا  عوضوم  نیا  هب  هماع  ياـملع  زا  نت  تافارتعا 84  هب  ات 217 ) هحفص 154  زا   ) باتک نیا  زا 
.دراد یصاخ  هویش  تسا و  فورعم  ناشناوریپ  و  تیب ? لها  اب  وا  ینمشد  هک  دشاب  یم  هّیمیت  نبا 

هناهب هب  یـسک  مه  زاب  ایآ  دـنام ؟ یم  یقاب  کیکـشت  دـیدرت و  يارب  ییاـج  رگید  دـنک ، یم  فارتعا  عوضوم  نیا  هب  هیمیت  نبا  یتقو 
؟ دنک راکنا  ار  نآ  دناوت  یم  يراخب  حیحص  رد  ارجام  نیا  دوبن 

راکنا ار  هیضق  لصا  وا  .دنک  یم  فارتعا  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هناخ  هب  شروی  لصا  هب  هیوبنلا  هنـسلا  جاهنم  باتک  رد  هیمیت  نبا 
.دنز یم  نآ  هیجوت  هب  تسد  یلو  دنک  یمن 

: تسا نینچ  هیمیت  نبا  مالک  نتم 

ام هیاغو  ًارخآ ، ًالوأ و  هتعیب  نع  فّلختملا  هدابع  نب  دعـس  یلع  الو  يذألا  نم  ریبزلاو  ّیلع  یلع  مدـقی  مل  رکبابا  نا  اـنیقی  ملعن  نحن  »
چیه هب  رکبوبا  هک  میناد  یم  نیقی  هب  ام  هقحتـسمل ؛ هیطعی  ناو  همّـسقی  يذـلا  هللا  لام  نم  ءیـش  هیف  لـه  رظنیل  تیبلا  سبک  هنإ  لاـقی 
ناوت یم  هک  يزیچ  تیاهن  .دـشن  تعیب  هب  رـضاح  ماـجرف  اـت  زاـغآ  زا  هک  ار  هداـبع  نب  دعـس  یتح  هن  و  درُزاـین ، ار  ریبز  یلع و  يور 
نایم ار  نآ  ات  تسه  نآ  رد  يزیچ  ادخ  لاوما  زا  درگنب  ات  دـش ) دراو  ای   ) درب شروی  ارهز ] ترـضح   ] هناخ هب  وا  هک  تسا  نیا  تفگ 

«. دنک تمسق  ناقحتسم 

هدـش فیقوت  ارهز ? همطاف  ترـضح  یلع و  ترـضح  هناخ  رد  ناناملـسم  لاوما  زا  يزیچ  هک  تسه  لامتحا  نیا  دـنک  یم  ناـمگ  وا 
اتقیقح اًریِهْطَت ؛ ْمُکَرِّهَُطیَو  ِْتیَْبلا  َلْهَأ  َسْجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  : » دـیامرف یم  نانآ  هرابرد  ادـخ  هک  یناسک  نامه  دـشاب ؛

يدیلپ هنوگ  ره  دهاوخ  یم  ادخ 
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«. دیامن ناتکاپ  كاپ  دنک و  رود  تیب  لها  امش  زا  ار  یگدولآ  و 

! دشاب هدرک  ناهنپ  دوخ  هناخ  رد  ار  نیملسم  لاوما  زا  یخرب  همطاف  ترضح  هک  دراد  لامتحا  وا  دید  زا 

رگا دوب ؟ هدیسر  ناشیا  تسد  هب  اجک  زا  لاوما  نیا  .تسا  هدوب  یلاوما  مالسلا  اهیلعهمطاف  ترضح  هناخ  رد  هک  میریگ  بوخ ، رایسب 
.دوب هداد  ناشیا  هب  ادخ  لوسر  ًاملسم  تشاد  دوجو  یلام  ترضح  نآ  هناخ  رد 

نبا مه  دـیاش  دـندرب ؟ شروی  هناخ  هب  ارچ  دـنک و  شیتفت  ار  هناخ  ات  دنداتـسرفن  ار  یتئیه  ارچ  دـشاب ، تسرد  اهنیا  همه  هک  ضرف  رب 
زا شیب  رکبوبا  دـندرک و  يراددوخ  نادـنمزاین  هب  لاوـما  نآ  تخادرپ  زا  همطاـف ? ترـضح  یلع و  ترـضح  دـنک  یم  ناـمگ  هیمیت 
زا ناشنانز  دندوب و  هنسرگ  نادنمزاین  ياه  هچب  ینعی  .دنراپسب  ناج  یگنسرگ  زا  رهظ  تقو  نآ  رد  ادابم  ات  دوب  ارقف  رکف  هب  نارگید 

دناتـسب و نانآ  زا  دنهدب  ارقف  هب  دندوبن  رـضاح  همطاف  یلع و  هک  ار  لاوما  نیا  تساوخ  یم  رکبوبا  دندرک و  یم  هبلاطم  ییاذغ  نانآ 
)!( دهدب نایاونیب  هب 

: دیازفا یم  هیمیت  نبا  لاح  نیا  اب 

هک نیا  اما  نیباذـکلا ؛ لاّهج  اذـه  لثم  لقنی  امنإو  نیدـلاو  ملعلا  لها  قافتاب  طق  هیف  عقو  ام  اذـهف  يذأب  مهـسفنا  مهیلع  همادـقا  اماو  »
لئاسم لیبق  نیا  تسا و  هدادن  خر  يزیچ  نینچ  هک  دنراد  قافتا  نید  ملع و  لها  دشاب ، هدش  بکترم  يرازآ  نانآ  صخش  هب  تبـسن 

«. دننک یم  لقن  نادان  نایوگغورد  ار 

نیقی هب  دوش ، هداهن  مه  رانک  رد  تسین  اـهنآ  ناـیب  لاـجم  رـصتخم  نیا  رد  هک  يرگید  ياـه  هنیرق  نئارق و  نیا  یتقو  هک  نیا  ضرغ 
حیحص رد  دنچ  ره  میبای ، یم  تسد  عوضوم  نیا  هب  تبسن  یضایر  نیقی  یتح  ای  یملع 
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.دشابن یتیاور  صوصخ  نیا  رد  ملسم  حیحص  ای  يراخب 

.تسا یملع  شحاف  ياطخ  کی  دنریگ ، یم  راک  هب  شهوژپ  خیرات  شور  رد  ار  ییاور  هویش  یخرب  زورما  مینیب  یم  هک  نیا  اذل 

مود هتکن 

تاـیاور تروـص  نآ  رد  مینک و  وجتـسج  دـیاب  هکلب  .مینک  یتـیاور  دوـبن  هب  مکح  یفاـک ، يوجتـسج  زا  شیپ  هـک  تـسین  تـسرد 
.تفای میهاوخ  عوضوم  نآ  رد  یحیحص 

هعجارم رفن  کی  زا  یباتک  هب  وا  .درک  یم  یفن  ار  يداقتعا  لئاسم  زا  یکی  نآ  رد  هدنـسیون  هک  مدناوخ  یم  يا  هلاقم  شیپ  زور  دنچ 
هـس زا  شیب  عوضوم  نآ  صوصخ  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  .تسا  فیعـض  وا  معز  هب  هک  دوب  هتفاـی  یتاـیاور  نآ  رد  دوب و  هدرک 
اهنآ دقن  هب  دوخ  معز  هب  نآ ، تایاور  هدهاشم  باتک و  کی  طقف  هب  هعجارم  اب  ناوج  هدنـسیون  نآ  اما  میراد  تسد  رد  تیاور  رازه 
نینچ یملع  شهوژپ  هویـش  یتسار  هب  ایآ  .دوب  يداـقتعا  مهم  هلئـسم  کـی  رب  ندیـشک  نـالطب  طـخ  شراـک  لـصاح  دوب و  هتخادرپ 

؟ تسا

هدیکچ

.تسا تالامتحا  قطنم  نئارق و  يروآدرگ  هویش  رب  ینتبم  یخیرات  ياه  لیلحت  هک  نآ  تسخن 

.تفای میهاوخ  یحیحص  تایاور  يداقتعا  یخیرات و  قیاقح  رتشیب  ای  همه  رد  مینک  وجتسج  عبتت و  یتسرد  هب  رگا  هک  نآ  مود 

(. میدرک رظن  فرص  تسخن  دروم  اب  طبترم  ینف  تایئزج  تاکن و  نایب  زا  دش و  نایب  راصتخا  هب  ثحب  هویش  تشذگ  هچنآ  رد  )

هدش حرطم  تاهبش  ثحب و  هاگتساخ 

هب یگمه  یخیرات  ياه  تیصخش  دراد ؟ یترورض  هچ  اه  ثحب  نیا  هک  تسا  نیا  دشاب  یم  اه  نابز  رـس  رب  اهزور  نیا  هک  يا  ههبش 
هب مینک ؛ وجتسج  نانآ  تیصخش  اه و  یگژیو  هرابرد  مینک و  ربق  شبن  دیاب  ارچ  .دنتـسین  ام  نایم  رد  هزورما  دنا و  هتفر  ادخ  تمحر 

.میزادرپب زورما  لئاسم  هب  میراذگب و  رانک  ار  خیرات  هک  دنراد  يراشفاپ  هتساوخ  نیا  رب  يا  هدع  رگید  ترابع 

خـساپ یبوخ  هب  هک  دراد  دوجو  یفرگـش  نخـس  باتک  نیا  رد  .مینک  یم  لوکوم  هغالبلا  جهن  فیرـش  باتک  هب  ار  ههبـش  نیا  خساپ 
میزادرپ یم  هغالبلا  جهن  زا  هرقف  نیا  هب  اج  نیا  رد  یلو  داد  ناوت  یم  يددعتم  ياه  خساپ  ههبش  نیا  هب  هتبلا  .دهد  یم  ار  شسرپ  نیا 

.دراد رب  رد  ار  خساپ  زا  یشخب  هک 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  ترضح 

ِِهب اوُکَّسَمَت  َْنلَو  ُهَضَقَن ، يِذَّلا  اُوفِْرعَت  یَّتَـح  ِباَـتِْکلا  ِقاَـثیَِمب  اوُذُـخَْأت  َْنلَو  ُهَکََرت ، يِذَّلا  اُوفِْرعَت  یَّتَـح  َدْـشُّرلا  اُوفِْرعَت  َْنل  ْمُکَّنَأ  اوُمَلْعاَو  »
ار يراگتـسر  هدـنراذگاو  ات  هک  دـنادب  و  ِلْهَْجلا ؛ ُتْوَمَو  ِْملِْعلا ، ُْشیَع  ْمُهَّنِإَف  ِِهلْهَأ ، ِدـْنِع  ْنِم  َِکلذ  اوُسِمَْتلاَف  .ُهَذَـبَن  يَذَّلا  اُوفِْرعَت  یَّتَح 
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هدنراذگاو ات  و  تخاس ، دیهاوخن  راوتسا  نامیپ  نآرق  اب  دینادن  ار  نآرق  نامیپ  هدننکش  ات  تخانش و  دیهاوخن  ار  يراگتسر  دیسانشن 
دزن ار  يراگتسر  سپ  .تخادنا  دیناوتن  گنچ  نآرق  رد  دیراین  اج  هب  ار  نآرق 
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« .هدرم نانآ  شناد  هب  ینادان  تسا و  هدنز  نانآ  هب  شناد  هک  دنناربمایپ ] نادناخ  زا  نانآ  و   ] دننآ لها  هک  دییوج  یناسک 

نیا هب  ماما  نوچ  مرادـن  لطاب  لها  هب  يراک  منک و  یم  یط  ار  تسار  هار  قح و  ریـسم  نم  دـیوگب  دـناوت  یمن  یـسک  ساـسا  نیا  رب 
نالف هک  مینادب  دـیاب  رگید  ترابع  هب  تخانـش .» دـیهاوخن  ار  يراگتـسر  دیـسانشن  ار  يراگتـسر  هدـنراذگاو  ات  : » دـیامرف یم  دارفا 
ریـسم نم  دیوگب  یـسک  رگا  اذـل  .تخانـش  میهاوخن  ار  قح  تروص  نیا  ریغ  رد  میـسانشب و  ار  قح  ات  لطاب ، ای  تسا  قح  رب  صخش 

.تسا هتخانشن  ار  قح  یسک  نینچ  لطاب ، ای  تسا  قح  لها  ینالف  مناد  یمن  میوپ و  یم  ار  قح 

؟ دراد دوجو  يا  هطبار  هچ  دنراد  تسد  رد  لطاب  مچرپ  هک  یناسک  تخانش  قح و  تخانش  نیب  مینیبب  اما 

تـسا نیا  دسر  یم  رظن  هب  ادتبا  نامه  زا  هک  يزیچ  یلو  دنا  هدش  روآدای  ار  یتاکن  هغالبلا  جـهن  ناحراش  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
ناـیاوشیپ هک  ارچ  تخانـش ؛ دـهاوخن  ار  قـح  تسا  ناـنآ  ءزج  صخـش  نـالف  هک  دـنادن  دسانـشن و  ار  تلالـض  همئا  یمدآ  رگا  هک 

.دوب دنهاوخ  شخب  ماهلا  وگلا و  یسک  نینچ  يارب  یهارمگ 

.دهد یم  تما  هب  يریس  طخ  لاح  ره  هب  تسا ، هتسیز  هلا  هیلع و  هللا  یلصربمایپ  اب  هک  گرزب  یباحص  نالف  ای  قارطمطرپ  مسا  نالف 
یم توعد  خزود  يوس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  یهارمگ  نایاوشیپ  تلالـض و  همئا  ناـمه  زا  هیواـعم  دـنادن  لاـثم  باـب  نِم  هک  یـسک 

یهابت نایاوشیپ  زا  هک  میتسناد  رگا  یلو  .تفرگ  دهاوخ  رارق  وا  يوگلا  یـسک  نینچ  دریگ و  یم  ارف  وا  زا  ار  دوخ  نید  ًاتعیبط  دننک ،
ار نامهار  مینیزگ ، یم  يرود  وا  زا  تسا 
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میهاوخن لئاق  یـشزرا  شیاه  يریگ  عضوم  نانخـس و  زا  کی  چیه  يارب  هکلب  دوب  دهاوخن  ام  يوگلا  اهنت  هن  مینک و  یم  ادـج  وا  زا 
.دش

یناریو نآ  هجیتن  هک  مدناوخ  یم  رصاعم  ناگدنسیون  زا  یکی  زا  يا  هلاقم  دینک : هجوت  تسا  تیمها  زئاح  هزادنا  یب  هک  لاثم  نیا  هب 
ینید نوتم  اب  دروخرب  رد  دیاب  میشاب ؟ هتشاد  دومج  تلاح  ینید  نوتم  هب  تبـسن  دیاب  ارچ  تفگ : یم  هدنـسیون  نیا  .دوب  نید  ساسا 

.میـشاب هتـشاد  تراسج  تسخن  ردص  ناگنهاشیپ  ناگتـشذگ و  دننام  تسا  مزال  هکلب  .میهد  جرخ  هب  يرتشیب  فاطعنا  میـشاب و  زاب 
.میشاب عاجش  نانآ  لثم  مه  ام  دییایب 

هتـشاد تعاجـش  هلا  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  و  میرک ، نآرق  لاـعتم ، يادـخ  ربارب  رد  هک  دـهاوخ  یم  اـم  زا  هدنـسیون  نیا  تـقیقح  رد 
ثیداحا طقف  هن  هدش  دای  ناگتـشذگ  ناماگـشیپ و  دیوگ : یم  هک  مینیب  یم  اذل  .دـنا  هدوب  نینچ  وا  رظن  دروم  ياهوگلا  اریز  .میـشاب 
ِهَفَّلَؤُْملاَو  » هیآ رکبوبا  وا  هتفگ  هب  هنومن ، يارب  .دـنداهن  راـنک  مه  ار  ینآرق  تاـیآ  زا  یخرب  هب  لـمع  هکلب  هلا ، هیلع و  هللا  یلـصربمایپ 

.دومن یغلم  ار  ْمُُهبُوُلق »

تسا و ناریقف  يارب  تاقدـص  ْمُُهبُوُلق ؛ ِهَفَّلَؤُْملاَو  اَْهیَلَع  َنِیِلماَْـعلاَو  ِنیِکاَـسَْملاَو  ءاَرَقُْفِلل  ُتاَـقَدَّصلا  اَـمَّنِإ  : » تسا هدومرف  لاـعتم  يادـخ 
تبون یتقو  یلو  دومن ، لمع  هیآ  نیا  هب  ربمایپ  ناـفلاخم .» لد  ندروآ  تسد  هب  يارب  زین  نآ و  يروآ  عمج  نارازگراـک  نانیکـسم و 

لد ندروآ  تسد  هب  يارب  ار  تاقدـص  زا  یـشخب  تخادرپ  دیـشک و  طـخ  ار  هیآ  نیا  رود  تعاجـش )!( تیاـهن  اـب  دیـسر  رکبوـبا  هب 
لد ندروآ  تسد  هب  يارب  دوب و  فیعـض  مالـسا  نید  ادتبا  رد  ینعی  .دوب  هدش  ضوع  طیارـش  وا  دـید  زا  هک  ارچ  .درک  وغل  نافلاخم 

نافلاخم و
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يزاین هیآ  نیا  نومـضم  يارجا  هب  تسا  هتفرگ  ورین  نید  هک  نونکا  اما  میزادرپب ، نانآ  هب  رتش  دـصکی  دوب  مزـال  ًـالثم  ناـنآ  بذـج 
.میرادن

ْوَأ ٍفوُْرعَِمب  ٌكاَْسمِإَف  ِناَتَّرَم  ُقَالَّطلا  : » دیامرف یم  لاعتم  يادخ  .داهن  رانک  ار  نآرق  زا  یتایآ  دوب و  عاجـش )!( ناس  نیمه  هب  زین  رمع 
َالَف ِهّللا  َدوُدُح  اَمیُِقی  َّالَأ  ُْمتْفِخ  ْنِإَف  ِهّللا  َدوُدُح  اَمیُِقی  َّالَأ  اَفاَخَی  نَأ  َّالِإ  اًْئیَـش  َّنُهوُُمْتیَتآ  اَّمِم  ْاوُذُـخَْأت  نَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  َالَو  ٍناَسْحِِإب  ٌحیِرْـسَت 
نِم َُهل  ُّلَِحت  َالَف  اَهَقَّلَط  نِإَف  َنوُِملاَّظلا  ُمُه  َِکَئلْوُأَف  ِهّللا  َدوُدُـح  َّدَـعَتَی  نَمَو  اَهوُدَـتْعَت  َالَف  ِهّللا  ُدوُدُـح  َْکِلت  ِِهب  ْتَدَْـتفا  اَمِیف  اَمِْهیَلَع  َحاَنُج 

ٍمْوَِقل اَُهنِّیَُبی  ِهّللا  ُدوُدُـح  َْکِلتَو  ِهّللا  َدوُدُـح  اَمیُِقی  نَأ  اَّنَظ  نِإ  اَعَجاَرَتَی  نَأ  اَـمِْهیَلَع  َحاَـنُج  َـالَف  اَـهَقَّلَط  نِإَـف  ُهَْریَغ  اًـجْوَز  َحِـکنَت  َیَّتَح  ُدـَْعب 
دنک و يرادـهاگن  ار  دوخ  رـسمه  هتـسیاش  روط  هب  دـیاب  هبترم  ره  رد  تسا و  هبترم  ود  دراد  تشگزاب  عوجر و  هک  یقالط  َنوُمَْلعَی ؛

سپ دـیا  هداد  اهنآ  هب  هچنآ  زا  يزیچ  هک  تسین  لـالح  امـش  يارب  .دوش و  ادـج  وا  زا  دزاـس و  اـهر  ار  وا  یکین  هب  اـی  دـیامن ، یتشآ 
یعنام دـننکن ، تیاعر  ار  یهلا  دودـح  هک  دیـسرتب  رگا  .دـنرادن  اپرب  ار  یهلا  دودـح  هک  دنـسرتب  رهوش  نز و  هک  نیا  رگم  دـیریگب ،

نآ زا  سک  ره  دـینکن و  زواجت  نآ  زا  .تسا  یهلا  ياهزرم  دودـح و  اـهنیا  .دریگب  قـالط  دزادرپب و  یـضوع  هیدـف و  نز  هک  تسین 
، دوب دـهاوخن  لالح  وا  رب  نز  دـعب  هب  نآ  زا  داد ، قالط  ار  وا  رگید  راب  عوجر ، قالط و  ود  زا  دـعب  رگا  .تسا  رگمتـس  دـنک  زواـجت 

درم نآ  هاگره  دیآ و  رد  يرگید  درم  حاکن  هب  هک  نیا  رگم 
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هک دنـشاب  هتـشاد  دیما  هک  یتروص  رد  دنک ، جاودزا  هرابود  لوا  رـسمه  اب  دننک و  تشگزاب  هک  درادـن  یلاکـشا  دـهد  قالط  ار  نز 
« .دیامن یم  نایب  دنهاگآ  هک  یهورگ  يارب  ار  نآ  ادخ  هک  تسا  یهلا  دودح  اهنیا  .دنرامش  یم  مرتحم  ار  یهلا  دودح 

یلو تسا  یقیقح  قـالط  هس  ياـنعم  هب  اـج  نیا  رد  قـالط  هس  .تسناد  یم  حوضو  هب  ار  نآ  زین  وا  دوـخ  تسا و  نشور  هیآ  موـهفم 
.میریگب ار  نانآ  يولج  دیاب  تفگ : تسا  هتفای  شیازفا  مدرم  نایم  رد  قالط  رامآ  درک  هدهاشم  رمع  یتقو  دیوگ : یم  هلاقم  هدنسیون 

هدـیدپ اب  هلباقم  يارب  ار  راک  نیا  وا  و  دوش ، یم  مارح  وا  رب  شنز  یتسه  هقالط  هس  وت  دـیوگب : شرـسمه  هب  سک  ره  دـعب  هب  نیا  زا 
.داد ماجنا  قالط 

وت دیوگب : شرسمه  هب  رهوش  راب  کی  هک  نیمه  تفگ : رمع  یلو  دناد  یم  رهوش  نز و  تمرح  بابسا  زا  ار  قالط  راب  هس  زین  نآرق 
نداد قالط  راب  هس  مکح  رد  دـهد و  یم  ار  ینعم  نامه  مه  راـک  نیا  هک  ارچ  دوش ؛ مارح  وا  رب  نز  تسا و  یفاـک  یتسه  هقـالط  هس 

.تسا

یم ارف  دـندوب  خاتـسگ  كاب و  یب  لوسر  ادـخ و  هب  تبـسن  هک  تسخن  ردـص  ناماگـشیپ  نیا  زا  يوریپ  هب  ار  ام  هدـش  داـی  هدنـسیون 
! ملاع ناتوغاط  امّرخ  اشوخ و  .میشاب  نینچ  دیاب  زین  ام  دیوگ  یم  دناوخ و 

ْمُِکْلبَق نِم  َنیِذَّلا  یَلَع  َِبتُک  اَمَک  ُماَیِّصلا  ُمُْکیَلَع  َِبتُک  ْاُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   » هفیرش هیآ  میوگب  دیاب  مینک  لمع  هنوگ  نیا  دشاب  انب  رگا 
طوبرم .دینک » هشیپ  اوقت  هک  دشاب  دش ، بجاو  زین  امـش  رب  هزور  ناگتـشذگ  دننامه  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  َنوُقَّتَت ؛ ْمُکَّلََعل 

هچ .تسا  هتشذگ  طیارش  هب 
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رب نامز  نیا  رد  نتفرگ  هزور  دیوگب  دنک و  هشیپ  ار  لوا  ردـص  ناماگـشیپ  تعاجـش  تراسج و  ناملـسم  مکاح  کی  دراد  یلاکـشا 
زا یکی  ینامز  داتفا و  اعقاو  یقافتا  نینچ  اضق  زا  .میراذـگب  رانک  ار  مکح  نیا  دـیاب  دـهن و  یم  اج  رب  یفنم  رثا  دـیلوت  راـک و  هدزاـب 

.تسین مزال  نارگراک  يارب  نتفرگ  هزور  درک  مالعا  یخاتسگ  تیاهن  اب  ماکح 

ار جح  مکح  دیایب و  يرگید  عاجش  رادمامز  دراد  یلاکشا  هچ  .دوش  ینوگرگد  شوختسد  دناوت  یم  لاونم  نیمه  هب  زین  جح  هلئسم 
ام ارچ  دومن ، یغلم  ار  ْمُُهبُوُلق » ِهَفَّلَؤُْملاَو   » مکح دـنک  یم  اـعدا  هدنـسیون  نآ  هک  ییاوقت  عرو و  سدـق و  نآ  اـب  رکبوبا  رگا  درادرب !؟

دناوت یم  نآ  ياج  هب  دورب ؟ هکم  رد  ادخ  هناخ  هب  دنک و  هنیزه  یغلابم  صخـش ، دیاب  ارچ  مینک ؟ يراک  نینچ  جح  هلئـسم  اب  میناوتن 
! دنک فاوط  هفیلخ  رصق  درِگ  تفگ  يوما  کلملادبع  هک  نانچ  مه 

نید زا  یتدم  زا  سپ  هک  نیا  ات  دنک  فذـح  ار  نید  زا  یـشخب  دـش ، راوس  مدرم  هدرگ  رب  هک  یتوغاط  ره  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا 
.دنامن اج  رب  يزیچ  چیه  ادخ 

داـجیا ناـیناهج  ناـهذا  رد  رازآ  لد  تشز و  يریوـصت  نید  زا  دـنا و  هتخیر  ناـهج  رد  ار  نید  يوربآ  هزورما  هک  ییاـه  تسیرورت 
سک ره  هک  توافت  نیا  اب  طقف  دـنا ؟ هتفرگن  ماهلا  تسخن  ردـص  ناماگـشیپ  نامه  زا  ایآ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ور  هلاـبند  دـنا  هدرک 
یکی نیا  دبوک و  یم  مهرد  تسا  فلاخم  وا  اب  ناشهاگدـید  هک  یناسک  مامت  ینیب  یکی  نآ  .دـنک  یم  لمع  دوخ  هنامز  اب  بسانتم 

هویش و .دهد  یم  نتشک  هب  دنرادن  فلاخم  هاگدید  هک  ار  یناسک  یتح  دنک و  یم  نت  رب  يراجفنا  دنبرمک 
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.تسا هتشذگ  هویش  نامه  انیع  شور 

تسا نیمه  .میریگن و  ارف  نانآ  زا  ار  دوخ  نید  میریذپن و  ریثأت  نانآ  زا  ات  میـسانشب  ار  لالظ  همئا  دیاب  مییوگ  یم  هک  تساج  نیا  زا 
« .تخانش دیهاوخن  ار  يراگتسر  دیسانشن  ار  يراگتسر  هدنراذگاو  ات  دینادب  : » دومرف هک  مالسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  شیامرف  يانعم 

نکمم دیهد ؟ یمن  رادشه  ناتدوخ  دنزرف  هب  وا  هرابرد  ایآ  دشاب ، يراکهزب  دساف و  ناوجون  دینک  یم  یگدنز  هک  يا  هلحم  رد  رگا 
زیچ رگا  یتح  دیوگب ، دناوخ و  ارف  هیاسمه  رـسپ  تاحاضتفا  رب  نداهن  شوپرـس  یـشوپ و  هدرپ  هب  ار  امـش  یمهف  جـک  صخـش  تسا 

دـساف ناوجون  نآ  اب  تسا  نکمم  دوب و  دـهاوخن  نمیا  امـش  دـنزرف  دـینک  لمع  روط  نیا  دـیهاوخب  رگا  اـما  نک ! كاـخ  رد  يدـید 
وا اب  طابترا  هک  دییوگب  دینک و  دزشوگ  ناتدنزرف  هب  ار  یناوجون  نینچ  رطخ  هک  تسا  مزال  .دوش  هدیشک  فارحنا  هب  دوش و  تسود 

.دناشک یم  یهابت  هب  ار  شیایند  نید و 

هب هراب  نیا  رد  ینک و  رایتخا  توکس  هلحم  یگچراپکی  تدحو و  ظفح  يارب  دیاب  دیوگب : يرگید  صخش  تسا  نکمم  اج  نیا  رد 
هک دنک  یم  اضتقا  یمومع  تحلصم  هکلب  فارحنا و  زا  وا  ظفح  ناتدنزرف و  حالص  هک  دینیب  یم  امش  یلو  .ییوگن  يزیچ  تدنزرف 

.دیراذگب نایم  رد  وا  اب  ار  تیعقاو 

مسیرورت يداقتعا  ياه  همشچرس  نیرت  مهم  زا  یکی  میراد ؟ نید  يوربآ  هرهچ و  زا  رت  مهم  يزیچ  ناهج  رد  ایآ  میـسرپ  یم  نونکا 
نینچ .هـلا  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هناـخ  هـب  تراـسج  اـه و  نـتفرگ  دـگل  تـشم و  ریز  ینعی  .میتـفگ  هـک  تـسا  ییاـهارجام  ناـمه 

.تسا هدوب  نامز  رذگ  رد  مسیرورت  ِشخب  ماهلا  روخشبآ و  نیرتمهم  ییاهارجام 

یخیرات ثحب  یتشم  طقف  اهنیا  دیوگن : یسک 
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ار يراگتـسر  دیـسانشن  ار  يراگتـسر  ناگدـنراذگاو  ات   » اریز .تسام  هدـنیآ  لاـح و  ياـیاضق  ثحاـبم و  اـه  نیمه  سکعرب  .تسا 
؟ تسکش ار  نآرق  نامیپ  یسک  هچ  تخاس .» دیهاوخن  راوتسا  نامیپ  نآرق  اب  دینادن ، ار  نآرق  نامیپ  هدننکـش  ات  تخانـش و  دیهاوخن 

نآ زاـمن  یـسک  هچ  داد ؟ رییغت  دوـب  هتفرگ  ماـجنا  مدرم  مشچ  ربارب  رد  اـهراب  هک  ار  هـلا  هـیلع و  هللا  یلـصربمایپ  يوـضو  یـسک  هـچ 
؟ درک اه  ینوگرگد  شوختسد  ار  ترضح 

مسب  » رگید ترابع  هب  نیملاعلا .» …  بر  هللادمحلا  ربکا ، هللا  : » تفگ داتـسیا و  زامن  هب  دمآ و  هنیدم  هب  هیواعم  يزور  هک  دنا  هدروآ 
ار هللا » مسب  « ؟ يدرک نینچ  ارچ  هیواعم ، يا  هکدندوشگ : ضارتعا  هب  نابز  ناناملـسم  زامن  نایاپ  زا  سپ  .تفگن  میحرلا » نمحرلا  هللا 

؟ يدیدزد ار  نآ  ای  يدرک  شومارف 

یعقاو تیهام  هک  یـسک  مییوگ : یم  دارفا  نیا  خـساپ  رد  .دـییوگب  يزیچ  هیواـعم  هیلع  اداـبم  هن ! هن ! دـنیوگب : يا  هدـع  تسا  نکمم 
ار هللا » مسب   » يو زا  يوریپ  هب  تشادـنپ و  دـهاوخ  یحو  بتاـک  ار  وا  تـفرگ و  دـهاوخ  ارف  وا  زا  ار  دوـخ  نـید  دسانـشن ، ار  هیواـعم 

.درک دهاوخ  فذح 

هرابرد ام  زا  شیپ  ترـضح  نآ  هک  ارچ  .تسا  مالـسلا  هیلعیلع  ناـنمؤمریما  رب  نتفرگ  هدرخ  زیچ ، ره  زا  لـبق  یلاکـشا  نینچ  یهگناو 
یم داقتنا  ریبز  هحلط و  زا  مامت  تحارـص  هب  نایقتم  يالوم  يدـعب  هبطخ  رد  هک  نآ  هفرط  .دوب  هتفگ  نخـس  وا  ياه  یهابت  هیواـعم و 

هدومرفن داقتنا  نانآ  زا  مالسلا  هیلعیلع  ماما  دوخ  ام  زا  شیپ  ایآ  تفگ : میهاوخ  دینکن  داقتنا  ریبز  هحلط و  زا  دیوگب : یسک  رگا  .دنک 
؟ تسا

نم .دیناجنرن  ار  ام  لد  وا  زا  ییوگدب  اب  تسا  يا  هتسجرب  یباحص  ریبز  تفگ : یم  یصخش  شیپ  يدنچ 
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هحلط و هرابرد  ماما  دینیبب  .تسا  هدوشگ  وا  زا  ییوگدـب  هب  نابز  مالـسلا  هیلعیلع  نانمؤمریما  دوخ  هک  تسیچ  هراچ  میوگ : یم  وا  هب 
ار تموکح  اهنآ  زا  کی  ره  هبحاص ؛ نود  هیلع  هفطعیو  هل  رمألا  اوجری  امهنم  دحاو  لک  : » دـیامرف یم  ترـضح  .دـیوگ  یم  هچ  ریبز 

یبا نبا  دنرادن .» ادخ  اب  یتبـسن  يدنویپ و  چـیه  ببـسب ؛ هیلإ  نادـمیالو  لبحب  هللا  یلإ  ناّتمیال  «. » شقیفر هن  دـهاوخ ، یم  دوخ  يارب 
مولعم ینشور  هب  یلو  تشاد .» داریا  امهنع  هللا  یضر  ریبز  هحلط و  هرابرد  ترـضح  ار  هبطخ  نیا  : » دیوگ یم  هبطخ  نیا  لیذ  دیدحلا 

! دوش عمج  امهنع » هللا  یضر   » اب دناوت  یم  روطچ  دنرادن » ادخ  اب  یتبسن  دنویپ و  چیه   » تسین

ره ینعی  .تسا  هنیک  دامن  یبرع  گنهرف  رد  رامـسوس ) يانعم  هب   ) ّبَض هبحاصل .» ّبض  لماح  امهنم  لک  : » دـیازفا یم  همادا  رد  ماما 
یتقو .دنراد  لد  رد  ار  مه  هنیک  یلو  دنهاپس  کی  ناهدنامرف  ناگدرکرس و  نت  ود  نیا  .دراد  لد  رد  ار  يرگید  هنیک  ود  نآ  زا  کی 
ردق نآ  ار  راک  نیاو  دشاب  زامنـشیپ  دوخ  تساوخ  یم  داد و  یم  له  ار  يرگید  مادـک  ره  دـننک ، هماقا  ار  حبـص  زامن  دنتـساوخ  یم 

اذل دنک ! یم  عولط  دراد  باتفآ  ربمایپ ، هباحـص  يا  ادخ  هب  ار  امـش  دنتفگ : نانآ  هب  مدرم  .دـنزب  باتفآ  دوب  کیدزن  هک  دـنداد  همادا 
.دننک باختنا  تعامج  تماما  يارب  ار  یموس  صخش  دندش  روبجم 

َسْفَن اَذـه  َّنَعِزَْتنََیل  َنوُدـیُِری  يِذَّلا  اُوباَصَأ  ِْنَئل  ِهَّللا  َو  ِِهب ! ُهُعاَِنق  ُفَشُْکی  ٍلـِیلَق  اَّمَع  َو  : » دـیامرف یم  ود  نآ  هراـبرد  نینچ  مه  ترـضح 
، دنگوس ادخ  هب  دش .] دـهاوخ  اشفا  ناشتیهامو   ] تفرگ دـنهاوخ  رب  ناشیاه  هرهچ  زا  باقن  يدوز  هب  اَذـه ؛ یَلَع  اَذـه  َّنَِیتْأََیل  َو  اَذـه ،

ناج مادک  ره  دنبای ، تسد  دنهاوخ  یم  هچنآ  هب  رگا 
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« .تخاس دهاوخ  دوبان  ار  وا  دریگ و  یم  ار  يرگید 

ُهَّنِإ : » دنیامرف یم  رکبوبا  هرابرد  ناشیا  .دینک  ترضح  دوخ  هجوتم  ار  نآ  تسه  يداقتنا  رگا  دیرگنب و  ار  نانمؤمریما  هیقشقش  هبطخ 
هب تبـسن  نم  هاگیاپ  هک  تسناد  یم  کین  ُْریَّطلا ؛ ََّیلإ  یَقْرَی  ُلـْیَّسلا َو ال  ِنَع  یّ ُرِدَْـحنَی  .یَحَّرلا  َنِم  ِبْطُْقلا  ُّلَـحَم  اَْـهنِم  ِلَحَم  یّ َّنَأ  ُمَْلعََیل 
«. نازیرگ ما  هلق  هب  ندیرپ  زا  هدنرپ  تسا و  نازیر  نم  غیتس  زا  بالیـس  هک  منام  ار  دنلب  هوک  .بایـسآ  هب  تسا  روحم  نانوچ  تفالخ 
هب کی  ره  و  دـندید ] يرتش  هدام  نوچ  ار  تفـالخ  [ ؛! اْهیَعْرَـض اَرَّطَـشَت  اَـم  َّدََـشل  : » دـنیامرف یم  رمع  رکبوبا و  هراـبرد  هک  اـج  نآ  اـت 

دروآرد یهار  هب  ار  تفالخ  َءاَنْشَخ ؛ ٍهَزْوَح  یف  اهّریصف  : » دنیامرف یم  رمع  هرابرد  زین  و  .دندیشود » تخس  دندیبسچ و  وا  زا  یناتـسپ 
موس رفن  هک  نیا  ات  ِهِفَلَتْعُم ؛ ِِهلِیثَن َو  َْنَیب  ِْهیَنْـضِح  ًاِجفان  ِمْوَْقلا  ُِثلاث  َماـق  ْنَأ  َیلِإ  : » دـنیامرف یم  هک  نیا  اـت  رازآ .» لد  راومهاـن و  تخس 

ایآ .دوب » نادرگرس  ییوشتسد  روخآ و  نیب  دوب و  هدرک  داب  رورغ ] ای  ندروخ  تدش  زا   ] شیاهولهپ هک  یلاح  رد  تساخرب  نامثع ] ]
!؟ تسه رت  هدنهد  رازآ  نیا  زا  يریبعت 

: دیوگ یم  هغالبلا  جهن  حرش  رد  ینس  یلزتعم  دیدحلا  یبا  نبا  .منک  مامت  ار  نخس  میوگب و  ار  ارجام  نیا 

نادـهاش زا  یکی  دوب و  دادـغب  یبرغ  شخب  رد  اتفطق »  » هیحان نانکاس  زا  هیلاع و  نبا  هب  فورعم  هک  یلبنح  یلع  نب  دیعـس  نب  ییحی 
نبا نب  مالغ  هب  فورعم  هیقف ، یلبنح  یلع  نب  لیعامسا  رخف  روضح  تفگ : درک و  لقن  نم  يارب  تفر  یم  رامش  هب  هقطنم  نآ  لداع 

فالخ لئاسم  هقف و  رد  دادغب  نایلبنح  نیرتاناد  یلع  نب  لیعامسا  رخف  نیا   ) .مدوب ینملا ،
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مه ار  شنخـس  هتفر و  شروضح  مدوب و  هدید  ار  وا  نم  .دوب  نیریـش  ینایب  ياراد  تشاد و  قطنم  رد  مه  يرـصتخم  سیردـت  دوب و 
میتفگ یم  نخـس  میدوب و  وا  شیپ  ام  هک  یلاح  نامه  رد  تفگ : یم  هیلاع  نبا  تشذـگرد .) هد  دصـشش و  لاـس  هب  وا  .مدوب  هدـینش 

هب وا  نتفر  اضق  زا  ودوب  هتفر  هفوک  هب  دوخ  بلط  لوصو  يارب  تشاد و  هفوک  مدرم  زا  یکی  زا  یبلط  وا  .دـش  دراو  ناـیلبنح  زا  يدرم 
تـسا هجح  يذ  مهدجه  زور  هب  طوبرم  ریدغ  ترایز  .تسا  هدوب  هفوک  رد  وا  لاح  نآ  رد  دوب و  ریدـغ  زور  ترایز  اب  نراقم  هفوک 

.تسا رامش  دح  زا  نوریب  هک  دنوش  یم  عمج  یتیعمج  نانچ  نآ  مالسلا  هیلعیلع  نینمؤملاریما  رازم  رد  زور  نآ  رد  هک 

ار دوخ  بلط  مامت  ایآ  يدـید ؟ هچ  يدرک و  هچ  هک  درک  درم  نآ  زا  ندیـسرپ  هب  عورـش  لیعامـسا  رخف  خیـش  تفگ : یم  هیلاـع  نبا 
رگا نم ، رورس  يا  تفگ : لیعامسا  رخف  هب  هک  نآ  ات  .داد  یم  خساپ  درم  نآ  و  دنام ؟ یقاب  راکهدب  هدهع  رب  نآ  زا  يزیچ  ای  یتفرگ 
تشز نانخس  هچ  دندروآ و  راب  هب  ییاوسر  هچ  بلاط ? یبا  نب  یلع  هاگمارآ  رانک  يدید  یم  یتشاد  یم  روضح  ریدغ  یترایز  زور 

: تفگ لیعامسا  رخف  .ساره  میب و  تبقارم و  هنوگ  چیه  نودب  دنلب و  گناب  اب  اراکشآ و  مه  نآ  دنداد ، هباحـص  هب  هک  اه  مانـشد  و 
بحاص رگم  دوشگن  ار  رد  نیا  ناشیارب  درکن و  خاتـسگ  يراک  نینچ  هب  ار  نانآ  یـسک  دـنگوس ، ادـخ  هب  .دـنراد  یهانگ  هچ  ناـنآ 

.تسا بلاط  یبا  نب  یلع  تفگ : لیعامسا  رخف  تسیک ؟ ربق  نآ  بحاص  دیسرپ : درم  نآ  .ربق  نامه 
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؟ تسا هداد  میلعت  نانآ  هب  هدرب و  هار  نآ  هب  ار  ناـشیا  تشاد و  لومعم  ناـنآ  يارب  ار  تنـس  نیا  یلع  ینعی  مرورـس ، تفگ : درم  نآ 
نالف و هک  دراد  یموزل  هچ  تسا  هدوب  قحم  راک  نیا  رد  یلع  رگا  نم ، رورـس  يا  تفگ : درم  نآ  .دنگوس  ادخ  هب  يرآ  تفگ : رخف 

تسا راوازس  لاح  ره  هب  .میشاب  وا  رادتسود  دراد  یموزل  هچ  تسا  هدوب  لطاب  رب  یلع  رگا  میرادب و  تسود  ار  رمع ] رکبوبا و   ] نالف
: تفگ دیشوپ و  ار  شیاه  شفک  تساخرب و  ناباتـش  لیعامـسا  ماگنه  نیا  رد  تفگ : هیلاع  نبا  .مییوجب  يربت  اهنآ  زا  ای  وا  زا  ای  هک 

.میتفر میتساخرب و  مه  ام  .تفر  دوخ  ینوردنا  هب  دنادب و  ار  هلئسم  نیا  خساپ  رگا  دنک  تنعل  ار  لیعامسا  دنوادخ 

هکلب دوشگ ، ناـنآ  يارب  ار  رد  نیا  هک  دوـبن  بلاـط ? یبا  نب  یلع  هک  تسا  نیا  میازفا  یم  ارجاـم  نیا  هیـشاح  رد  هدـنب  هک  يا  هتکن 
دهاش نآرق  زا  یفلتخم  ياهاج  رد  .دینک  میرک  نآرق  هجوتم  ار  نآ  دیاب  تسه  یـضارتعا  هدرخ و  رگا  دوب و  رد  نیا  هدنیاشگ  ادـخ 

بازحا هروس  رد  لاعتم  يادخ  هنومن  يارب  .میتسه  هلا  هیلع و  هللا  یلـصربمایپ  هباحـص  زا  یخرب  هب  تبـسن  يا  هدنزگ  دـنت و  تالمج 
ادـخ لوسر  هباحـص  زا  ایآ  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  ناقفانم  نیا  .دـنیوگ » یم  ناقفانم  هک  یماـگنه  َنوُِقفاَـنُْملا ؛ ُلوُقَی  ْذِإَو  : » دـیامرف یم 

؟ دنا هدوبن 

ام هب  يا  هدـعو  بیرف  زج  شربماـیپ  ادـخ و  دـنتفگ : نـالد  راـمیب  اًروُرُغ ؛ اَّلِإ  ُُهلوُـسَرَو  ُهَّللا  اَنَدَـعَو  اَّم  ٌضَرَّم  مِِهبوـُُلق  ِیف  َنـیِذَّلاَو  : » زین
« .دندادن

رد لاعتم  يادخ  تسا و  هدوب  ربمایپ  باحصا  زا  وا  دیدرت  یب  تسا ؟ هدوب  یسک  هچ  نخس  نیا  هدنیوگ 
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دنا و هدوبن  نینچ  هباحص  همه  ًاعبط   ) .دنا هداد  بیرف  ار  ام  لوسر  ادخ و  دنتفگ : یم  هباحص  زا  یخرب  هک  دهد  یم  ربخ  ام  هب  اج  نیا 
نب نامثع  دادـقم ، ناملـس ، رذوبا ، نوچ  يراوگرزب  هباحـص  هک  تسا  نشور  .دـنا  هدـش  عقاو  شهوکن  دروم  نانآ  زا  يا  هدـع  طقف 

( .دنراد دنمجرا  سب  یهاگیاج  نانآ  دننام  نوعظم و 

یتح تسا و  هدـش  دای  نانآ  زا  يرایـسب  زا  هبوت  هروس  رد  روط  نیمه  .دراد  دوجو  نوقفاـنم »  » ماـن هب  یلقتـسم  هروس  نآرق  رد  الـصا 
شیاوسر هروس  نیا  رد  ادخ  هک  تسین  ناقفانم  زا  کی  چـیه  دـنتفگ : یم  دندیـسرت و  یم  هبوت  هروس  زا  هباحـص  زا  یخرب  دـنا  هتفگ 

ْاُوناَک اَِمبَو  ُهوُدَعَو  اَم  َهّللا  ْاوُفَلْخَأ  اَِمب  ُهَنْوَْقلَی  ِمْوَی  َیلِإ  ْمِِهبُوُلق  ِیف  اًقاَِفن  ْمُهَبَقْعَأَف  : » دیامرف یم  هبوت  هروس  رد  لاعتم  يادخ  .تسا  هدرکن 
« .تسا رارق  رب  ناشلد  رد  قافن  ییوگ ، غورد  ینکـش و  نامیپ  رفیک  هب  دـننک ، تاقالم  ادـخ  اب  هک  يزور  اـت  سپ  نآ  زا  و  َنُوبِذْـکَی ؛

.دندش یم  هدید  زین  قساف  دارفا  نانآ  نایم  رد  یتح  دندرک و  ینکش  نامیپ  لاعتم  يادخ  اب  هک  دندوب  یناقفانم  هباحص  نایم  رد  ینعی 

یَلَع اوُِحبُْـصتَف  ٍَهلاَهَِجب  اًمْوَق  اُوبیُِـصت  نَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍأَبَِنب  ٌقِساَف  ْمُکءاَج  نِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی  : » دینک هظحالم  ار  تارجح  هروس  زا  هیآ  نیا 
دیناسرب و بیسآ  مدرم  هب  هتـسنادان  ادابم  .دینک  قیقحت  نآ  هرابرد  دروآ  يربخ  امـش  يارب  یقـساف  رگا  نانمؤم ، يا  َنیِمِداَن ؛ ُْمْتلَعَف  اَم 

یلصربمایپ هباحص  زا  یکی  وا  تسا ؟ یـسک  هچ  هتفر  نخـس  وا  زا  هیآ  نیا  رد  هک  يراکهزب  صخـش  .دیوش » نامیـشپ  دوخ  هدرک  زا 
.تسین هبقع  نب  دیلو  زج  یسک  دشاب و  یم  هلا  هیلع و  هللا 

نیا باب  هک  یسک  ساسا  نیا  رب 
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.دوب هار  نیا  رگ  زاغآ  میرک  نآرق  رد  ادخ  هکلب  دوبن ، ناشیا  هیقشقش  هبطخ  و  بلاط ? یبا  نب  یلع  دوشگ ، ار  نانخس 

دینادن ار  نآرق  نامیپ  هدننکش  ات  تخانش و  دیهاوخن  ار  يراگتسر  دیسانشن  ار  يراگتسر  هدنراذگاو  ات  هک  دینادب  : » دنیامرف یم  ماما 
نیا شـسرپ  اما  تخادنا .» دیناوتن  گنچ  نآرق  رد  دـیرواین  اج  هب  ار  نآرق  هدـنراذگاو  ات  تخاس و  دـیهاوخن  راوتـسا  نامیپ  نآرق  اب 
دزن رد  ار  نآ  ِِهلْهَأ ؛ ِدـْنِع  ْنِم  َِکلذ  اوُسِمتلاَف  : » دـنا هدومرف  ترـضح  دوخ  میروآ ؟ تسد  هب  ار  اه  تخانـش  نیا  اـجک  زا  هک  تساـج 

زا ار  تفایرد  نیا  ینعی  .تسوا  دوخ  ترـضح  روظنم  دیوگ : یم  هرقف  نیا  حرـش  رد  دیدحلا  یبا  نبا  .دننآ » لها  هک  دییوج  یناسک 
.دیهاوخب بلاط ? یبا  نب  یلع 

َال ْمِِهنِطاـَب ؛ ْنَع  ْمُهُرِهاَـظ  َو  ْمِهِقِْطنَم ، ْنَع  ْمُُهتْمَـص  َو  ْمِهِْملِع ، ْنَع  ْمُهُمْکُح  ْمُکُِربُْـخی  َنیِذَّلا  ُمُه  .ِلـْهَْجلا  ُتْوَم  َو  ِْملِْعلا ، ُْشیَع  ْمُهَّنِإَـف  »
زا ار  امـش  ناشندرک  مکح  هک  یناسک  نامه  .ینادان  هدننکدوبان  دـنا و  شناد  هدـننک  هدـنز  نانآ  ِهِیف ؛ َنوُِفلَتْخَی  َال  َنیِّدـلا َو  َنوُِفلاَُخی 
یم فالتخا  نآ  رد  هن  تفلاخم و  نید  اب  هن  .ناشنطاب  زا  ناشرهاظ  و  ناش ، نتفگ  نخس  زا  ناش  یـشوماخ  و  دهد ، یم  ربخ  ناشملع 

« .دننک

کی نانآ  نخـس  هکلب  .دنـشک  یم  نالطب  طخ  نآرق  تایآ  رب  مامت )!(  تعاجـش  تراسج و  اب  هک  دنتـسین  یناسک  دـننام  نانآ  يرآ 
يدـهاش ناشیا  نایم  رد  نید  ٌقِطاَن ؛ ٌِتماَـص  َو  ٌقِداَـص ، ٌدِـهاَش  ْمُهَْنَیب  َوُهَف   » .تسا هتفرگ  همـشچرس  یهلا  یحو  همـشچرس  زا  نخس و 

« .تسایوگ یشوماخ  تسار و 

يرهاطلا هلآو  دمحم  یلع  هللا  یلصو 

اهتشون یپ 

(. تمکح 24 نینمؤملاریما ، یلإ  هبوسنملا  مکحلا   ) ص259 ج20 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبأ  نبا  . 

ص177. ج10 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 

ص178. نامه ، . 

(، 3  ) نارمع لآ  . 
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هیآ 144.

ص174. ج10 ، هغالبلا ، جهن  حرش  . 

ص111. نامه ، . 

.يدهم ارهزلادبع  هتشون  مالسلا ، اهیلع  همطاف  تیب  یلع  موجهلا  لوح  لیلحت  هسارد و  . 

ص291. ج8 ، هیوبنلا ، هنسلا  جاهنم  . 

.33 هیآ (، 33  ) بازحا . 

هبطخ 147. هغالبلا ، جهن  . 

هیآ 60. (، 9  ) هبوت . 

تایآ 229 و 230. (، 2  ) هرقب . 

.183 هیآ (، 2  ) هرقب . 

ص40. ج17 ، هغالبلا ، جهن  حرش  یف  هعاربلا  جاهنم  . 

خ148. هغالبلا ، جهن  . 

یـسوم و ای  لهجوبا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  نایم  عمج  هک  روط  نامه  .تسین  نکمم  يزع » تال و   » و هللا »  » نایم عمج  ینعی  . 
.مییوجب يرازیب  فرط  ود  زا  یکی  زا  ملسم  ردق  دیاب  هکلب  تسا  نکممان  لک  حلص  باب  زا  لیباق  لیباه و  ای  نوعرف و 

ص307 و 308. ج9 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  . 

هیآ 12. (، 33  ) بازحا . 

هیآ 77. ( 9  ) هبوت . 

هیآ 6. (، 49  ) تارجح . 
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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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