
http://www.ghaemiyeh.com






 ( فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع (  ماما  تایانع 

: هدنسیون

نایراصنا نیسح 

: یپاچ رشان 

نافرعلا راد 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

فیرشلا هجرف  هللا  لجعرصع  ماما  6تایانع 

باتک 6تاصخشم 

رشان 6نخس 

قح تیمیحر  8تینامحر و 

لماک ناسنا  قح ،  ترضح  تیمیحر  11عبنم 

تیب لها  هب  ندیسر  لصا  12هس 

تیب لها  هب  تفرعم  .لوا  18لصا 

تیب لها  هب  تبحم  مود ،  20لصا 

تیالو تیب ،  لها  هب  ندیسر  موس  24لصا 

تیب لها  تیانع  اب  جالعال  رامیب  يافش  28يارجام 

زکرم 37هرابرد 
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فیرشلا هجرف  هللا  لجعرصع  ماما  تایانع 

باتک تاصخشم 

 - 1323 نیسح ، نایراصنا ، هسانشرس : 

یتاقیقحت زکرم  قیقحت  شیاریو و  نایراصنا ؛  نیـسح  فلوم  / فیرـشلا هجرف  هللا  لجعرـصع  ماما  تاـیانع  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
 . یعیشلا نافرعلاراد 

.1388 نافرعلاراد ، مق : رشن :  تاصخشم 

x 16 7/5 س.م. ؛ .ص 36 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 3500 0-35-2939-964-978  : : کباش

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

ظعو  - -- 1323 نیسح ، نایراصنا ، عوضوم : 

تازجعم .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

اه تمارک  .ق -- -  255 مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  عوضوم : 

نافرعلاراد تاراشتنا  هدوزفا :  هسانش 

82ع9 1388 فلا /BP10/5 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/08 ییوید :  يدنب  هدر 

1948288 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

رشان نخس 
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وا يدنلبرس  يزارفرس و  تداعس و  بجوم  دراد و  یم  ظوفحم  اه  یناماسبان  زا  یناگدنز  بیـشن  زارف و  رپ  ریـسم  رد  ار  ناسنا  هچنآ 
یم ینابر  دنلب  تاروتـسد  هب  لمع  ۀـماج  ندـناشوپ  یمالـسا و  فراعم  یهلا و  مولع  نوماریپ  شهوژپ  دوش ،  یم  یهلا  تاناحتما  رد 

 . دشاب

يرورـض یناسنا ،  تایح  رد  اه  نآ  ةژیو  ساسح و  ةاگیاج  اـب  ییانـشآ  یهلا و  فراـعم  تقیقح  هب  یباـی  تسد  صوصخ ،  نیا  رد 
 . دوش یم  ساسحا 

دنمـشناد ۀناملاع  رابرپ و  بلاطم  زا  هدافتـسا  رب  نوزفا  راب  نیا  دوخ ،  یهلا  فادها  ياتـسار  رد  نافرعلا ،  راد  یتاقیقحت  یملع  زکرم 
ینارنخس باذج  ترارح و  رپ  نایب  زا  هل ،  مّظعم  ياه  ینارنخس  نتم  زا  ینیچلگ  راشتنا  اب  نایراصنا ،  نیسح  داتـسا  ترـضح  قّقحم 

بلاق زا  ینارنخـس  نتم  نتخاس  جراخ  نودـب  هتـشاذگن و  بیـصن  یب  ار  راهطا :  همئا  رون  رـسارس  فراـعم  ِناگنـشت  زین  داتـسا  ياـه 
باب نآ ،  يراتفگ 

2 ص :
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 . تسا هدومن  زاب  ضیفرپ  ۀمشچ  نیا  زا  نتشگ  باریس  و  هللا :  لآ  فراعم  زا  هدافتسا  يارب  ار  يرگید 

 . میدرگ باریس  سّدقم  تاوذ  نآ  فراعم  مزمز  زا  میناوتب  شیب  زا  شیب  تراهط :  تمصع و  تیب  لها  صاخ  تایانع  اب  هک  دیما 

نافرعلا راد  یتاقیقحت  یملع  زکرم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

هللا یلـص  دمحم  مساقلا  یبا  انـسوفن  بیبط  انهلا و  بیبح  نیلـسرملا  ءایبنالادّیـس و  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 
نیموصعملا نیرهاطلا  نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  هیلع و 

قح تیمیحر  تینامحر و 

یمالسا و يامکح  هفسالف و  نآرق ،  نیرـسفم  قیقحت ،  لها  هک  دراد  دوجو  یلّـصفم  ثحب  قح ،  تیمیحر  تینامحر و  اب  هطبار  رد 
یلع الم  يراوزبس ،  یجاح  نیهلاتملا ،  ردـص  دـننام :  ییاه  تیـصخش  دـنتفرگ ؛  ادـخ  ياـیلوا  اـیبنا و  زا  ار  ناـشنافرع  هک  ییاـفرع 

 ، يزونز

3 ص :
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فراعم ادـخ و  باتک  اب  هک  ییانـشآ  ینارون و  بلق  نآ  اب  تمظعاب و  ياـه  هرهچ  نآ  ییاـبطابط ،  همـالع  يرون ،  یلعـالم  دـنوخآ 
 . دننک یم  نایب  نآ ،  اب  هطبار  رد  ار  یمهم  رایسب  فیاطل  دنیامن و  یم  رکذ  ار  نآ  دنتشاد ، 

قفا زا  تسا و  کـُلم  دوهـش و  ملاـع  رد  شعولط  روهظ و  هولج ،  قح ،  تیناـمحر  هک  تسا  نیا  ناراوگرزب  نیا  همه  نخـس  هجیتـن 
رهاظ و ياـقب  تهج  رد  نآ  زا  تادوجوم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تیناـمحر  عولط  دـنک .  یم  ییاـمندوخ  ملاـع  تادوجوم  تیداـم 
؛  شدوجو یکلم  تهج  رد  ملاع ،  تادوجوم  زا  یکی  ناونع  هب  ناسنا  يارب  هچنآ  دننک .  هدافتسا  ناش  يرصنع  ۀبنج  ياهزاین  نیمأت 
 ، نآ طرش  درادن .  یطرش  هرفس  نیا  رس  نتسشن  تسا .  قح  تینامحر  هب  طوبرم  هدش ،  هداد  رارق  شدوجو ،  يدام  ۀلحرم  رد  ینعی 

ینوعرف دشاب ؛  ینوراق  شتیفیک  ندوب ، »  » نیا تسا  نکمم  دشاب .  دهاوخ  یم  یتیفیک  ره  هب  ندوب ، »  » نیا الاح  تسا .  ندوب »  » طقف
 ، هن ای  و  دشاب ،  یکرش  دشاب .  يرفک  تیفیک  شتیفیک ،  تسا  نکمم  و  دشاب ، 

4 ص :
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ار يا  هرفـس  کی  وا  دنک .  یمن  یقرف  ادخ  يارب  هنیمز ،  نیا  رد  دـشاب .  یهللا  حور  ندوب  تیفیک  دـشاب ؛  ع )  ) میهاربا ندوب  تیفیک 
ایند رد  تسا و  هدنز  ًالعف  هک  ینآ  هک  هدومرف  رداص  هزاجا  تسا و  شتینامحر  روهظ  هرفـس ،  نیا  ياه  تمعن  عومجم  هدرک و  نهپ 

 : دنک هدافتسا  هرفس  نیا  زا  دیایب و  دشاب ،  یم 

ت ___ سوا ما  ____ هرف ع __ س نی ،  _ مز م  ___ يدا

(1) تسود هچ  امغی ،  ناوخ  نیا  رب  نمشد  هچ 

تسین يزیچ  نم  هاگتـسد  يارب  نان  بآ و  هن  دیوگ ،  یم  وا  هکلب  مریگ ؛  یم  ار  تنان  بآ و  يولج  ینوراق ،  وت  نوچ  دیوگ ،  یمن 
 . درک غیلبت  ار  نوعرف  ع )  ) یـسوم لاس  جـنپ  تسیب و  مریگب .  ار  وت  يولج  نم  يدـش ،  دورمن  ای  نوعرف و  ای  نوراق و  نوچ  الاح  هک 
هک دـنوادخ  نک .  ماـمت  ار  شراـک  سپ  دریذـپ .  یمن  ار  متوـعد  وا  ایادـخ !  تـفگ :  دـنک .  یمن  لوـبق  ار  شتوـعد  وا  دـید ،  سپ 

نم هک  هدب  تدوخ  ار  شراک  ندش  مامت  حرط  دومرف  درک ،  یم  تبحص  ع )  ) یسوم اب  هناقشاع 

5 ص :

.يدعس ناتسوب  - 1
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 . تسا نم  هاگتـسد  تالاحم  وزج  نیا  دومرف :  دـنوادخ  ریگب .  ار  شنان  بآ و  يولج  تفگ :  ع )  ) یـسوم منک .  راکچ  شا  هراـبرد 
نیا مرادرب .  تسد  مدوخ  ییادـخ  زا  نم  ییوگ ،  یم  وت  تسا .  نداد  بآ  نداد و  ناـن  نم ،  یتاذ  قـالخا  مناـمحر .  ممیرک و  نم 

اه نیا  دـشوپب .  دربب و  دروخب ،  دنیـشنب ،  هرفـس  نیا  رـس  تسا  دازآ  وا  دـسرب ،  نوعرف  یمتح  گرم  هک  يزور  ات  تسا .  لاحم  هک 
 ، دنک یم  عولط  تیمیحر  تروص  هب  قح  یتقو  اّما  دـهاوخ ؛  یمن  یطرـش  دـیق و  راگدرورپ ،  تینامحر  روهظ  نوچ  تسین ؛  يزیچ 

 . دسر یمن  مه  هطساو  یب  دسر ؛  یمن  ناسنا  هب  مه  دازآ  روط  هب  تسا و  يونعم  طیارش  يرس  کی  اب  هارمه  ناسنا ،  هب  شندیسر 

لماک ناسنا  قح ،  ترضح  تیمیحر  عبنم 

يراک هتـشذگ ،  خـیرات  هب  ام  تسا .  لماک  ناسنا  قح ،  ترـضح  تاـضویف  تمارک و  فطل ،  عبنم  و  قح ،  ترـضح  تیمیحر  عبنم 
ندیسر يارب  میتسه ،  هدنز  ایند  رد  ام  هک  نآلا  دنتفر .  دندمآ و  مه  ناگتشذگ  میرادن . 

6 ص :
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تمحر و نیا  لاقتنا  لاناک  هک  مینادـب  دـیاب  لوا ،  ّقح  فاطلا  هب  ندیـسر  يارب  قح و  تاـضویف  هب  ندیـسر  يارب  قح ،  تیمیحر  هب 
هب یـسرتسد  یتسه ،  ياجک  چیه  رد  تیب ، :  لها  زا  يادج  ینعی  دـنتیب ؛  لها  تسا ،  حیرـص  هک  نآرق  تایآ  ساسا  رب  ضیف ،  نیا 

شخپ نتفرگ و  رد  تمحر ،  عبنم  دنتـسه ؛  تیب :  لها  هدننک ،  شخپ  هدنریگ و  رد  ضیف  عبنم  درادـن .  ناکما  قح  هیمیحر  تمحر 
یهار ترخآ ،  رد  هچ  ایند و  رد  هچ  مسرب ،  شـضیف  هب  ادـخ و  تمحر  هب  مهاوخب  رگا  نم  مسق ،  هللاو  دنتـسه .  تیب  لـها  ندرک ، 

 . درادن دوجو  يونعم  طیارش  يرس  کی  ساسا  رب  مه  نآ  تیب  لها  اب  طابترا  زج 

تیب لها  هب  ندیسر  لصا  هس 

ربمغیپ دوخ  تیب  لها  سأر  رد  نوچ  ام ،  هب  ندیـسر  هار  تیب و  لها  ام  اب  طاـبترا  هک  دـننک  یم  ییاـمنهار  ص )  ) ادـخ لوسر  ـالاح 
نآ دناوت  یم  هک  تسا  هنادند  هس  دیلک  کی  ینعی  تسا ؛  رّسیم  لصا  هس  اب  تسا ،  (ص )

7 ص :
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 . تسا یتمظع  اب  تمیق و  رپ  یلیخ  يایند  تفرعم ،  يایند  تسا .  تفرعم  لوا ،  لصا  دنک .  زاب  ار  برد 

رد هدیمخ  دق  هلاس  دون  درمریپ  دنمهفب .  هک  دندمآ  یم  تمحز  هب  هار  خـسرف  رازه  زا  یهاگ  دـندوب ،  شلها  هک  ییاه  نآ  ناردارب ! 
نم تفگ ،  یم  ترـضح  هب  دـمآ و  یم  ع )  ) مشـش ماما  هناخ  هب  هنیدـم ،  ات  هرـصب  زا  كانرطخ  ياه  هداج  نآ  اب  شیپ ،  لاس   1400

زا راب  ود  هن ؟  ای  دیـسر  هرـصب  هب  هدـنز  تشگرب ،  یتقو  وا  اـیآ  مناد  یمن  مورب .  ممهفب و  ار  نآ  اـت  ما  هدـمآ  ممهف و  یمن  ار  يزیچ 
رازه تشه  هک  تسا  رتمولیک  رازه  راهچ  ات  ود  رفـس  راب  ود  نیا  تسا .  رتمولیک  رازه  ود  زا  شیب  منک  یم  رکف  هک  اراخب  ات  مق  رهش 
نیا مه  راب  ود  و  تسا ،  هتشگرب  هتفر و  هدوب ،  رهـش  ود  نیا  نیب  هک  ار  يا  هلـصاف  رتمولیک  دنچ  رازه و  ود  ینعی  دوش ؛  یم  رتمولیک 

زا اه  یلیخ  دمهفب .  ات  هتشگرب  هتفر و  اراخب ،  ات  مق  زا  رابود  وا  هک  میوگ  یم  نخـس  قودص  خیـش  هرابرد  تسا .  هدرک  یط  ار  رفس 
زا دنا ؛  هدنام  رود  هداوناخ  زا  دنا ؛  هدنام  رود  ردام  ردپ و  زا  دنمهفب ؛  دنورب و  هک  دنا  هدرک  مورحم  ار  ناشدوخ  اهزیچ  یلیخ 

8 ص :
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؟  تسیچ ناسنا  يارب  ملاع  نیا  رد  لامعا  لضفا  دـنا ،  هدیـسرپ  تقو  ره  ام  همئا  زا  دـنمهفب .  دـنورب و  هک  دـنا  هدـنام  رود  اـه  تذـل 
(1) تفرعم .  دنا :  هدومرف 

ار ایمیک  شورفب  تدنهد ،  تفرعم  رگ 

_ي يادگ تفرعم ،  یب  تدنهد  ایمیک  رو 

 : تسا نآرق  تایآ  تیب ، :  لها  تفرعم  هار  نیلوا  میـسانشب ؟  ار  تیب :  لها  هنوگچ  هک  تسا  نیا  دوش ،  یم  حرطم  هک  یلاؤس  نـآلا 
َسْجِّرلا ُمُکنَع  َبِهُْذِیل  ُهَّللا  ُدیُِری  اَمَّنِإ  » 

میمهفب دیاب  دعب  مداد .  رارق  صقاون  همه  دقاف  تالامک و  مامت  عماج  ار  تیب :  لها  امـش  نم   : (2) اریِهْطَت » .  ْمُکَرِّهَُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهَأ 
نیمأت ار  ناملمع  قالخا و  يدارفا  هچ  اب  میوشب ؛  هیذغت  اجک  زا  دـشاب و  یـسک  هچ  اب  نامراک  رـس و  ایند  رد  رمع  تدـم  نیا  رد  هک 
نیسح ماما  غارچ ،  : (3) يَدُْهلا » ُحاَبْصِم  َْنیَـسُْحلا  َّنِا   ، » مینادب دیاب  ام  هصالخ ،  میهدب .  تهج  نام  یگدنز  هب  يدارفا  هچ  اب  مینک ؛ 

نالف هن  تسا ، 

9 ص :

ص264 ج2 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 1
.33: بازحا - 2

ص52. ج4 ، زجاعملا ، هنیدم  - 3
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یلو دراد ،  زاین  غارچ  َملاع  کی  شدوخ  يارب  مه  نآ  هزات ،  یجراخ .  دنمشناد  يویـسوم  نالف  هاگـشناد و  داتـسا  نالف  روسفورپ و 
س)  ) ارهز همطاف  تیادـه  غارچ  و  تسا .  ع )  ) نانمؤمریما تایح  غارچ ،  تسا ؛  ص )  ) ربمغیپ تایح  غارچ ،  هک  مینادـب  ار  نیا  دـیاب 

 . میسانشب مینادب و  دیاب  ار  نیا  تسا .  ع )  ) ءادهشلا دیس  یبتجم و  ماما  یگدنز ،  غارچ  تسا . 

ماـمت مسانـشب ،  ار  تیب  لـها  یتـقو  هک  نیا  يارب  دـهاوخ ؛  یمن  يداـیز  تمحز  نآ ،  هب  ندیـسر  هک  تسا  تـبحم  مـه  مود  لـصا 
 . درب دـهاوخ  ار  نم  لد  قلطم ،  ییابیز  نیا  منک .  یمن  ادـیپ  اه  نآ  رد  صقن  بیع و  دروم  کی  منک و  یم  اشامت  مراد  ار  تـالامک 

 . ما هدیسر  مرمع  فده  هب  مدرگ ،  شیادف  موشب و  شقشاع  منیبب ،  ار  ییابیز  یتقو  نم  دهاوخ .  یمن  هیام  قشع ، 

تسین شیب  نخس  هس  مرمع  لصاح 

متخو __ س مدش ،  هت  __ خپ مدو ،  ماخ ب_

10 ص :
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 : تسا یلاح  هچ  رد  دناد  یم  قشاع  بیجع .  یلیخ  تسا ،  بیجع  یلیخ  شا  هزجعم  قشع ،  مود ،  هیاپ  نیمه 

میا هدنزوس  شتآ  نیا  رد  هک  ام 

تسا رت  شوخ  ناجز  هچ  رگ  رضخ ،  بآ 

سرپ هناوید  نم  زا  قشع ،  شتآ 

دنور تمالس  هک  تمالم  لها 

يا هدوسآ  هلحرم  نیا  رد  وت  رگ 

میا هدنز  وا  هب  میقشع و  هتشک 

تسا رت  شوخ  نآ ،  زا  قشع ،  ینشاچ 

سرپ هناورپ  ز  قشع ،  ۀبکوک 

دنور تمالم  هب  تمالس  هار 

يا هدوب  دوخ  شیاسآ  قشاع 

نآرق زا  تیالو  تسا .  دوجوم  ص )  ) ربمغیپ راتفگ  رد  تیـالو ،  هملک  تسا .  تیـالو  دـیامرف ،  یم  ص )  ) ربمغیپ مه  ار  موس  لـصا 
(2)« ْمُْکنِم ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ   » (1)« ًابْقُع ٌْریَخ  ًاباََوث َو  ٌْریَخ  َوُه  ِّقَْحلا  ِهَِّلل  ُهَیَالَْولا  َِکلاَنُه   : » تسا هدش  هتفرگ  مه 

11 ص :

.44: فهک - 1
ءاسن 59. - 2
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نم هب  دیهاوخ ،  یم  هک  یلکـش  ره  امـش  دیوگب ،  دزادنایب و  تیب :  لها  تسد  رد  لاّسغ ،  تسد  ةدرم  دـننام  ار  دوخ  ینعی  تیالو ، 
هاجنپ لهچ و  نم  متسه .  امـش  میلـست  نم  متـسه ؛  امـش  عیطم  نم  متـسه ؛  امـش  تسد  رد  لاّسغ ،  تسد  رد  هدرم  نیع  نم  دیهدب . 

ارم بسک  متـسه ،  لاسغ  تسد  هدرم  نیع  نم  دشاب .  يروج  هچ  ما  یبساک  دـییوگب ،  نم  هب  مهاوخ  یم  مرفاسم .  ایند  نیا  رد  لاس 
 ، مالغ نم  هدرب ،  نم  دـبع ،  نم  ینعی  تیالو ؛ »  . » دـیهدب تهج  ارم  يراد  هچب  نز و  دـیهدب .  تهج  ارم  ترـشاعم  دـیهدب .  تهج 

امـش هب  ادـخ  ار  هدرب  نم  میوگب ،  مهدـب و  رارق  نیـسح :  نسح و  یلع ،  همطاف ،  ص ، )  ) ربمغیپ لثم :  ییـالوم  راـیتخا  رد  ار  مدوخ 
 . تسا تیالو  يانعم  نیا  دیهدب .  تهج  نم  هب  الاح  دریگن .  مسپ  مهاوخ  یم  هتخورف و 

رد دییامرفب .  هظحالم  ار  تیب :  لها  و  ص )  ) ربمغیپ دوخ  ياه  هتفگ  امش  هلأسم ،  هس  ره  هنیمز  رد 

12 ص :
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 . تسا يریذپ  گنر  هک  تیالو  باب  رد  تسا .  لاح  هک  قشع  باب  رد  تسا .  رون  هک  تفرعم  باب 

تیب لها  هب  تفرعم  .لوا  لصا 

دشاب هتشادن  تیب :  لها  ام  هب  نافرع  دریمب و  هک  یسک   : (1)« هِِّیلِهاَج ََهتیم  َتاَم  ُهَماَِما ،  ُفِْرعَیَال  َتاَم  ْنَم   : » دیامرف یم  ص )  ) ربمغیپ
 . دشاب دهاوخ  یم  هک  یسک  ره  تسا .  یلهاج  توم  توم ،  تسا .  هدرم  بهلوبا ،  نم ،  يومع  لهجوبا و  نیع  ، 

 ، هارمگ دـنیوگ ،  یم  هک  نیا  ًّالاَض : » .  ُلُـجَّرلا  ِِهب  ُنوُکَی  اَـم  یَنْدَا  اَـم   : » مدرک لاؤس  ع )  ) ناـنمؤمریما زا  دـیوگ :  یم  سیق  نب  میلس 
يِّذلا ِهِداَبِع  یَلَع  ُهَدِهاَش  هللا و  هَّجُح  َفِْرعَیَال  ْنَا  ًّالاَض ،  ُْدبَْعلا  ِِهب  ُنوُکَی  اَم  یَنْدَا   : » دومرف ع )  ) یلع تسیچ ؟  یهارمگ  هلحرم  نیرتمک 

(2) ُهَتَیَالَو » َضَرَف  ِِهتَعاَِطب َو  ُهللا  َرَمَا 

13 ص :

.1 ص92 . ج1 ، نساحم ، یقرب ، دلاخ  نب  دمحم  نب  دمحا  - 1
.414 ج2 ، یفاک ، ینیلک ، خیش  - 2
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تمایق ایند و  رد  امش  رب  دهاش  ار  وا  ملاع  گرزب  راگدرورپ  هک  ار  یـسک  یـسانشن و  ار  ادخ  تجح  هعاطالا و  بجاو  ماما  هک  نیا  : 
نآرق هب  دندومرف :  ع )  ) ترضح دنتسه ؟  یک  اه  نیا  مونشب .  ار  اه  نیمه  مدمآ  نم  ناج !  یلع  تفگ :  میلس  یـسانشن .  هداد ،  رارق 

 . دینک هعجارم 

نانمؤمریما نآرق ؟  ياجک  رد  تفگ :  میلس  تسا .  هداد  رارق  شلوسر  دوخ و  مان  رانک  ار  اه  نآ  مان  ادخ  هک  دنتـسه  یناسک  اه  نیا 
(1) ْمُْکنِم » .  ِْرمَْألا  ِیلوُأ  َلوُسَّرلا َو  اوُعیِطَأ  َهَّللا َو  اوُعیِطَأ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   : » دندناوخ ار  هیآ  نیا  (ع )

هـصغ تسا ؛  نآرق  كالم  نوچ  دیدرک ؛  نشور  یلیخ  نم  يارب  ار  هلأسم  ناج !  یلع  مدرک ،  ضرع  ترـضح  هب  دیوگ ،  یم  میلس 
فرطرب دوب ،  مبلق  رد  هک  ار  یکـش  ره  مشاـب و  نیـسح :  نسح و  ارهز ،  یلع ،  نماد  هب  تسد  دـیاب  هک  مدـیمهف  دـش و  فرط  رب  ما 

 . يدرک

میایند مریگب ؛  امش  زا  دیاب  ار  منید  نم  مورب .  هاگشناد  داتسا  نیلاتسا و  نینل ،  لابند  نم  دیابن  رگید  نیاربانب 

13 ص :

.59 ءاسن : - 1
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 . مریگب امش  زا  دیاب  ار  منهج  زا  ما  همان  ناما  مریگب ؛  امش  زا  دیاب  ار  متـشهب  مریگب ؛  امـش  زا  دیاب  ار  مترخآ  مریگب ؛  امـش  زا  دیاب  ار 
 . دوب تفرعم  باب  رد  نخس ،  نیا  دوش .  یم  شخپ  اج  نآ  زا  دوش و  یم  لزان  اج  نآ  زا  لوا  ادخ  تمحر 

رس بش  کی  هک  یسک   : (1)« هِیلِهاَج ًهَتیم  َتاَم  ُهَماَِما ،  اَهِیف  ُفِْرعَیَال  ًهَْلَیل  َتَاب  ْنَم   : » دـیامرف یم  ع )  ) قداص ماما  تسا .  قیقد  یلیخ 
 . تسا هدرم  راو  بهلوبا  وا  بش ،  نآ  دسانشن ،  ار  تیب :  لها  بش  نآ  دراذگب و  نیلاب  يور 

یم اه  نآ  هکلب  دننک ؛  فیرعت  ناشدوخ  زا  دنهاوخ  یم  اج  نیا  ام  همئا  دینکن ،  لایخ  دـیا !  هدـش  انـشآ  نید  اب  هزات  هک  ییاه  ناوج 
 . دنهدب ناشن  امش  هب  ار  تاجن  هار  دنهاوخ  یم  دنهدب ؛  امش  هب  ار  ادخ  تمحر  سردآ  دنهاوخ 

تیب لها  هب  تبحم  مود ،  لصا 

 : ، تیب لها  هب  تبحم  قشع و  هرابرد  اّما 

15 ص :

ص127. هبیغلا ، ینامعن ، - 1
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زا هکلب  دنتـسین ،  تخرد  کی  زا  همه  اه  نآ  تسا و  هدرک  قلخ  فلتخم  ياه  قالخا  زا  ار  ایبنا  همه  ادخ  دیامرف :  یم  ص )  ) ربمغیپ
نآ هنت  یلع  متـسه و  تخرد  نآ  هشیر  نم  تسا ؛  هدـیرفآ  تخرد  کی  زا  ار  یلع  نم و  ادـخ  اما  دنتـسه ؛  يددـعتم  ياـه  تخرد 
هللا ربکا ،  هللا  میکـشخ (1) . یم  ام  همه  دنریگب ،  ام  زا  ار  وا  رگا  ینعی  دشاب ؛  یم  تخرد  نیا  دـشر  ثعاب  همطاف ،  تسه و  تخرد 

ار هنت  تفگ ؛  ار  هشیر  تسین ؟  ماـمت  تخرد  کـی  ریوصت  نیا  اـیآ  دنتـسه .  تخرد  نیا  ياـه  هویم  مه  نم  نیـسحو  نسح  ربـکا . 
دنتسه تخرد  نیا  گرب  مه  ام  نایعیش  تسیک ؟  تخرد  گرب  دراد .  گرب  تخرد  تفگ .  ار  هویم  تفگ ؛  ار  دشر  تلع  تفگ ؛ 

شالت دیاب  میتخرد ،  نیا  گرب  ام  . 

16 ص :

لماک نتم  ص 554 . ج1 ، لیـضفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  یناکـسح ، ص572 _  ج4 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  يزیوح ، یـسورع  - 1
یلاعت هللا  نا  ص :)  ) هللا لوسر  لاق  لاق : یلهابلا  هماـمأ  یبأ  یلإ  اـعوفرم  یناکـسحلا  مساـقلا  یبأ  یلإ  هدانـساب  و  تسا : نینچ  تیاور 

نیـسحلا نسحلا و  اهحاقل و  همطاف  اهعرف و  یلع  اهلـصأ و  انأف  هدـحاو  هرجـش  نم  یلع  انا و  تقلخ  یتش و  راجـشأ  نم  ءاـیبنألا  قلخ 
فلا هورملا  افـصلا و  نیب  هللا  دبع  ادبع  نا  ول  و  يوه ، اهنع  غاز  نم  و  اجن ، اهناصغأ  نم  نصغب  قلعت  نمف  اهقاروأ ، انعایـشأ  اهرامث و 

اَّلِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  : » یلت مث  رانلا ، یف  هیرخنم  یلع  هللا  هبک  انتبحم  كردیمل  مث  یلابلا  نشلاک  ریـصی  یتح  ماع  فلا  مث  ماع 
 « یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا 
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 . میزیرن هک  مینک 

یب دنازیر .  یم  ار  گرب  نیا  دب ،  نامگ  دنازیر .  یم  ار  گرب  نیا  تمهت ،  تبیغ و  دـنازیر .  یم  ار  گرب  نیا  ابر  دـنزن .  ام  هب  زیئاپ 
ره هب  ناتمادک  ره  دـیامرف :  یم  ص )  ) ربمغیپ تقو  نآ  دنتـسه .  تخرد  نیا  گرب  ام ،  نایعیـش  دـنازیر .  یم  ار  گرب  نیا  يزامن ، 

لّـسوتم تخرد  نیا  ياه  هخاش  زا  مادـک  ره  هب  ددرگ .  تاـجن  لـها  هک  دراد  ار  دـیما  نیا  دوش ،  لّـسوتم  تخرد  نیا  زا  يا  هخاـش 
ام زا  یکی  نماد  هب  تسد  هرخالاب  دوشب ،  يولع  یکی  دوشب و  ینسح  یکی  دوشب و  ییارهز  یکی  دوشب و  ینیسح  یکی  الاح  دوشب ؛ 

هکلب دـیرادن ؛  تسد  ات  هد  هک  مه  امـش  میتسه .  مه  اب  همه  ام  میرب .  یم  همه  شیپ  ار  امـش  تقو  نآ  میتسه ،  مه  اب  همه  ام  دـنزب ، 
شیپ ار  وت  ع )  ) یلع ریگب و  ار  ع )  ) یلع نماد  سپ  دیراد .  تسد  کی  اهنت 

17 ص :
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یـسک اّما  دـنا ،  هداد  فیفخت  ام  هب  یلیخ  درب .  یم  اه  نآ  شیپ  ار  وت  س )  ) ارهز ریگب ،  ار  س )  ) ارهز نماد  مناخ !  درب ؛  یم  اه  نآ 
ُریِـصَی یَّتح  ٍماَع  َْفلَأ  َُّمث  ٍماَع  َْفلَأ  ِهَوْرَْملا  اَفَّصلا َو  َْنَیب  َهللا  َدَبَع  ًاِدباَع  ََّنَأ  َْول  َو   ، » هدش تخبدـب  يَوَه ، » َغاَز  ْنَم  َو   ، » دـشابن ام  اب  هک 

یلو َْتیَْبلا : » َلْهَأ  اَنَتَّبَحَم  ْكَََرُْدی  َْمل  َُّمث   ، » دوشب هدیکـشخ  کشَم  نیع  شندب  ات  دنک  تدابع  ار  ادخ  یـسک  رگا  ّیلاَْبلا : » .  َّنَّشلاَک 
یم ار  شغامد  ادـخ  تمایق ،  رد   : (1)« ِراَّنلا ِیف  ِْهیَرَْخنِم  یَلَع  ُهللا  ُهَّبَک   ، » دریگن وخ  ام  هب  هقالع  اب  ام و  قشع  اـب  اـم ،  تبحم  اـب  شلد 

نیـسح قـشع  نآ  رد  هک  یلد  زا  دـنوادخ  هک  ردـق  نیا  ُهللا » .  ُهَّبَک   ، »َ هن مه  هکئـالم  دـنک ،  یم  ترپ  شتآ  لـخاد  هـب  ار  وا  دریگ و 
ادخ هک  میراد  ییاه  هیامرـس  ام  رخآ ،  دیآ ؛  یم  شـشوخ  ام  زا  ادـخ  هک  ام  لاح  هب  شوخ  دـیآ .  یم  شدـب  دراد و  ترفن  تسین ، 

 . تسا تبحم  باب  نیا ،  تساه .  هیامرس  نآ  قشاع 
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لماک نتم  ص 554 . ج1 ، لیـضفتلا ، دعاوقل  لیزنتلا  دهاوش  یناکـسح ، ص572 _  ج4 ، نیلقثلارون ، ریـسفت  يزیوح ، یـسورع  - 1
یلاعت هللا  نا  ص :)  ) هللا لوسر  لاق  لاق : یلهابلا  هماـمأ  یبأ  یلإ  اـعوفرم  یناکـسحلا  مساـقلا  یبأ  یلإ  هدانـساب  و  تسا : نینچ  تیاور 

نیـسحلا نسحلا و  اهحاقل و  همطاف  اهعرف و  یلع  اهلـصأ و  انأف  هدـحاو  هرجـش  نم  یلع  انا و  تقلخ  یتش و  راجـشأ  نم  ءاـیبنألا  قلخ 
فلا هورملا  افـصلا و  نیب  هللا  دبع  ادبع  نا  ول  و  يوه ، اهنع  غاز  نم  و  اجن ، اهناصغأ  نم  نصغب  قلعت  نمف  اهقاروأ ، انعایـشأ  اهرامث و 

اَّلِإ ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  ُْلق ال  : » یلت مث  رانلا ، یف  هیرخنم  یلع  هللا  هبک  انتبحم  كردیمل  مث  یلابلا  نشلاک  ریـصی  یتح  ماع  فلا  مث  ماع 
 « یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا 
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« یبْرُْقلا  » زا روظنم  دنتفگ ،  دندمآ و  ص )  ) ربمغیپ شیپ  يا  هدع  دـش  لزان  هک  (1)« یبْرُْقلا ِیف  َهَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأال   : » هیآ
(2) اَمُهاَْنبا » ٌهَمِطاَف َو  ٌِّیلَع َو   : » دومرف ترضح  دنتسه ؟  یناسک  هچ  هیآ ،  نیا  رد 

تیالو تیب ،  لها  هب  ندیسر  موس  لصا 

ياضر نید و  نیا  رد  ایبنا  باب  نید ،  نیا  یگتـسجرب  نید ،  نیا  تعفر  دـیامرف :  یم  ع )  ) رقاب ماما  يریگ .  گنر  ینعی  تیالو ؛  اما 
 . دینک شوگ  ار  ام  نخس  تسا .  تیب  لها  ام  نخس  هب  نداد  شوگ  راگدرورپ ، 

رب مدروآ و  رد  ار  نآ  نیمه  يارب  دوب .  هدرک  هتـسخ  ار  مرمک  نآ  ینیگنـس  دوب و  مشود  يور  مریـشمش  دیوگ ،  یم  هتابن  نب  غبـصا 
نآ زا  رت  بقع  مدق  ود  مه  نم  تفر و  یم  ولج  ع )  ) نانمؤمریما متخادنا .  متشپ 
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.124 هط : - 1
ص823. ج4 ، ناهرب ، ینارحب ، مشاه  دیس  - 2
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ار نم  فرح  اجک  ات  غبـصا !  تفگ :  نم  هب  تشگرب و  میالوم  ناهگان  دوب .  مکاـح  توکـس  اـم  نیب  مدرک و  یم  تکرح  ترـضح 
یم ار  شندرگ  لوا  منز .  یم  ار  وا  مشک و  یمرب  ار  متخل  ریـشمش  منزب ،  ار  يرـس  تشپ  نـک  رما  اـقآ !  مـتفگ :  یهد ؟  یم  شوـگ 

رد دوش و  یمن  مک  وت  هب  مقـشع  زا  يا  هرذ  مسق !  ادخ  هب  تسا ،  مرـسپ  مدـید ،  رگا  تسیک ؟  وا  هک  منیبب  مور  یم  مه  دـعب  منارپ ، 
 . ما هدرک  شوگ  ار  ع )  ) یلع فرح  نم  هک  موش  یم  لاحشوخ  ملد 

 . دینک تیاعر  ار  ام  مارح  لالح و  دیریگب ؛  وخ  ام  گنهرف  اب  دینک ؛  تعاطا  ام  زا 

ار دـنوادخ  شـشخب  هیواز  مادـک  مناد  یمن  نم  دوشب .  هدیـشخب  مدآ  ناهانگ  دوش  یم  ثعاب  تیـالو  تبحم و  تفرعم ،  هب  لاـصتا 
يدایز تصرف  هن  و  میوگب ،  هنیمز  نیا  رد  ار  ترفغم  فیارظ  فیاطل و  نآ  ناتیارب  هک  مراد  ار  نآ  تقاط  نم  هن  میوگب ؛  امـش  يارب 

هک میناد  یمن  یتسار ،  هب  دـنک .  یم  هچ  ترخآ  ایند و  رد  تیب :  لها  هب  ناگتـسباو  اـب  لاـعتم  دـنوادخ  میوگب  هک  تسا  راـیتخا  رد 
 . دنک یم  هچ  ام  اب  لاعتم  دنوادخ 
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 : دومرف دنتشاد ،  ار  رتش  راهم  هک  ییاه  نآ  هب  دیـسر .  هک  روباشین  رهـش  نوریب  هب  تفر ،  یم  ناسارخ  هب  تشاد  هک  ع )  ) متـشه ماما 
دمآ و هک  نیا  رب  هوالع  ماما  دننک .  كاخ  دندرب  یم  ار  يا  هزانج  دنتـشاد  يرفن  دنچ  اج  نآ  دش .  هدایپ  ترـضح  دعب  دـیرادهگن . 

ناشیا دنتفگ ،  دوخ  شیپ  ترضح  ناهارمه  تشاذگ .  شا  هناش  يور  رب  تفرگ و  مه  ار  توبات  درک ،  تکرش  هزانج  نآ  عییشت  رد 
درک و زاب  ار  توبات  برد  ترضح  دعب ،  داتـسیا .  اج  نامه  تفر و  ربق  مد  ات  ناشیا  دندید  یلو  ددرگ ،  یمرب  دور و  یم  مدق  تفه 
رد ار  درف  نیا  زور  ره  هک  ام  دـیهدب .  نم  هب  ار  وا  تفگ ،  درک و  زارد  ار  شتـسد  تفر و  ربق  لخاد  مه  شدوخ  دروآرد .  ار  هزانج 

درک و زاب  ار  شنفک  تشاذـگ و  ربق  لخاد  ار  هدرم  نیا  ترـضح  میدـید  تسه ،  یـسک  هچ  وا  میتسناد  یمن  میدـید ،  یم  روباـشین 
 ، دـمآرد ربـق  زا  ترـضح  هک  نیمه  دیـسوب .  ار  هدرم  تروص  دـش ،  مخ  ترـضح  میدـید  دـعب  تشاذـگ .  هلبق  هب  ور  ار  شتروـص 

 : دومرف ع )  ) ماما دیتخانش ؟  یم  ار  وا  ایآ  تسا ،  روباشین  هب  ناتترفس  نیلوا  هک  امش  دنتفگ ،  ناشیا  هب  ناهارمه 
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ار شنادنزرف  متخانش .  یم  مه  ار  شناردام  متخانش .  یم  ع )  ) مدآ نامز  ات  ار  ناشناردپ  متخانـش ،  یم  ار  شدوخ  هک  نیا  رب  هوالع 
 . دوب ام  هب  هتسباو  ام و  ۀعیش  وا  دومرف :  ترضح  دیدرک .  تبحم  وا  هب  یلیخ  دنتفگ :  ناهارمه  متخانش .  یم  مه 

یم هزاجا  ایآ  درذگب ؟  لکـشم  مدآ  گرم  دـهد  یم  هزاجا  ایآ  دـنامب ؟  هانگ  مدرم  رد  دراذـگ ،  یم  تیالو  تبحم و  تفرعم و  ایآ 
يزیروربآ اب  ناسنا  دندرک ،  زاب  هک  ار  ربق  برد  یتقو  دراذـگ  یم  دـهد و  یم  هزاجا  ایآ  دـشاب ؟  ًاکنَـض » ًهَشیِعَم  ناسنا « خزرب  دـهد 

 . دنراذگ یمن  هن ،  میوگ ،  یم  نم  دوشب ؟  رشحم  دراو 

نآ دـنک .  یم  هکرعم  تعافـش ،  نیا  تسا .  تعافـش  دـنک ،  یم  بلج  هک  ار  يرگید  تقیقح  تیالو  تبحم و  تفرعم ،  هب  لاـصتا 
تعافـش هانگ ،  شزرمآ  زا  ریغ  هک  مه  ام  تسا .  تشهب  رد  لوخد  هک  دنک  یم  بلج  ناسنا  يارب  يرگید  تقیقح  لاصتا  نیا  تقو 

يرگید زیچ  تشهب ،  رد  لوخد  و  تیب :  لها 
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 . میهاوخب ار  نآ  هک  تسین  يرگید  زیچ  چیه  میهاوخب .  هک  تسین  مه  يرگید  زیچ  میهاوخ .  یمن  ادخ  زا 

تیب لها  تیانع  اب  جالعال  رامیب  يافش  يارجام 

هب مدـمآ و  نارهت  هب  يا  هبنـشجنپ  مدوب ،  مق  ۀـبلط  هکرود  ینایلاس  رد  مدـید .  ار  وا  مدوخ  میوگ ،  یم  هک  ار  يا  هعیـش  نیا  يارجام 
زا رتدوز  هک  یـصخش  هب  ارم  ناشیا  دوب .  هداتفا  تخت  يور  تشاد و  یبلق  يرامیب  وا  متفر .  رواشیپ  ياه  بش  باتک  بحاص  ندید 
اب امـش  دوشب .  يربنم  هدنیآ  رد  ًالامتحا  دناوخ و  یم  سرد  تسا .  مق  هبلط  نیا  تفگ ،  درک و  یفرعم  دوب ،  هدمآ  ناشتمدـخ  هب  نم 
 ، متفگ ییایب ؟  سراپ  ناتـسرامیب  ات  نم  اب  يرـضاح  ایآ  تفگ ،  درک و  ور  نم  هب  وا  وگب .  ناشیا  يارب  ار  تناتـساد  تدوخ ،  ناـبز 

نم هدنورپ  رخآ ،  تفگ :  مدرگ .  یمرب  مق  هب  مه  هعمج  میآ و  یم  نارهت  هب  هبنشجنپ  کی  تسا .  مک  متقو  نم  اقآ ! 
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نم دـعب  ینیبب .  نم  هرابرد  ار  اـهرتکد  رظن  تدوخ  ینیبب و  ار  ما  هدـنورپ  ییاـیب و  دـهاوخ ،  یم  ملد  نم  یناوج و  وت  تساـج و  نآ 
 ، ینک هاگن  ار  نم  یکـشزپ  دانـسا  ییایب و  ناتـسرامیب  هب  نم  اب  هک  يرادـن  تقو  مه  رگا  تسا .  هداتفا  یقافتا  هچ  هک  میوگب  تیارب 

میراد و دـمآ  تفر و  ناشیا  اب  ام  نوچ  دـناد ؛  یم  ار  نم  يارجام  ندوب  تسار  رواشیپ ،  ياـه  بش  باـتک  بحاـص  ناـشیا ،  نیمه 
 ، متفگ هک  روط  ناـمه  ینک ،  قیقحت  میاـه  هتفگ  تحـص  هراـبرد  یتـساوخ  تدوخ  هچناـنچ  و  دراد ،  عـالطا  نم  ناـیرج  زا  ناـشیا 

 : درک فیرعت  نینچ  ار  دوخ  يارجام  دعب  تسا .  سراپ  ناتسرامیب  رد  نم  هدنورپ 

دراد مزامن  متفگ  مدرک و  ادص  ار  ممناخ  موش .  دنلب  میاج  زا  مناوت  یمن  مدید  مریگب ،  وضو  مورب  متـساوخ  مدش و  رادیب  هک  حـبص 
مناوت یمن  مه  مناخ  کمک  اب  مدید  یلو  درک .  مدنلب  تفرگ و  ار  ملغب  ریز  دمآ و  ممناخ  موش .  دنلب  مناوت  یمن  نم  دوش و  یم  رید 

مناخ هب  مدـناوخ ،  هک  ار  مزامن  مریگب .  وضو  باوختخر  رد  نم  يروایب و  بآ  تسا  رتهب  متفگ  وا  هب  مداتفا .  اج  نامه  موش و  دـنلب 
رتکد روایب .  رتکد  ورب  متفگ 
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یمن اپرـس  رگید  شرمع  رخآ  ات  ناشیا  دـیزاسب .  دـیاب  ضیرم  نیا  اب  تفگ ،  ممناخ  هب  قاتا ،  نوریب  درک ،  هنیاعم  ار  نم  دـمآ و  هک 
ابطا نیرت  صصختم  مدوب .  اج  نآ  زور  هنابـش  لهچ  تدم  دندرب و  سراپ  ناتـسرامیب  هب  ار  نم  تسا .  هدش  سمل  شندب  ّلک  دوش . 

هک هناخ  هب  درادن .  جالع  هار  ناشیا  يرامیب  نیمز ،  هرک  رد  دنتفگ ،  مرسمه  هب  تیاهن  رد  دندید و  ار  نم  تاشیامزآ  اه و  سکع  ، 
 . مناد یمن  نم  تفگ ،  وا  دنتـسه ؟  اپورا  ناریا و  رد  هک  دنتـسه  ییاه  نیمه  اـیند ،  ياـهرتکد  مناـخ !  متفگ ،  ممناـخ  هب  میدـمآ ، 

نیا دـندید .  ار  وـت  مدروآ و  ار  صـصختم  ياـهرتکد  همه  هک  نم  تفگ ،  مرـسمه  دنتـسه ؟  مـه  يرگید  ياـهرتکد  رگم  مـتفگ ، 
هک نیمه  دنک .  یم  تعافش  هناناج  یلیخ  ام  يارب  هک  وا  ع ؛ )  ) ءادهـشلا دیـس  هک  متفگ  وا  هب  دنتـسه ؟  یناسک  هچ  رگید  ياهرتکد 
 ، وش دنلب  مناخ  متفگ ،  دیوگب .  دهاوخ  یمن  ًالـصا  مه  ار  تین  تسا .  مامت  دیامن ،  رظن  ام  هب  دنوادخ  دـنک ،  تین  ع )  ) نیـسح ماما 
یم نم  هک  نیشنب  ایب و  نم  رانک  مناخ !  متفگ ،  دش ،  هدامآ  هک  همانرذگ  مورب .  ع )  ) ءادهـشلادیس شیپ  نم  ات  ریگب  ار  همانرذگ  ورب 

 : میوگب وت  هب  ار  يداقتعا  هلأسم  کی  مهاوخ 
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یلو تسا ،  البرک  هب  رفـس  يارب  متین  لصا  مریمب .  لاح  نیا  هب  نم  دشاب و  هتـشادن  ار  نم  يافـش  ةدارا  ملاع  راگدرورپ  دیاش  مناخ ! 
نوچ میرب ؛  یم  لیئارـسا  هب  ار  وا  هک  وگب  دـیرب ،  یم  اجک  ار  وا  هک  دیـسرپ  نم  هرابرد  هک  ناـمیاه  شیوخ  موق و  زا  سک  ره  هب  وت 

ام دوبن ،  نم  يافـش  ادخ ،  ةدارا  میتفر و  البرک  هب  رگا  هک  نیا  يارب  میراد ؛  باجح  یب  باجحدب و  فیعـض ،  مدآ  اه  نآ  نایم  رد 
تفرعم اب  مدآ  نیا  تفگ و  يزیگنارب  نیسحت  نخس  اج  نیا  رد  وا  نم ،  رظن  هب  مینکن .  فیعـض  ع )  ) ءادهـشلادیس هب  ار  مدرم  داقتعا 

نم دینک ،  یم  يرادوربآ  ام  يارب  تمایق  رد  امش  هک  يروط  نامه  دیوگب ،  تساوخ  و  دنک ،  يرادوربآ  ع )  ) نیـسح يارب  تساوخ 
لیئارسا هب  ام  هک  نک  شخپ  اه  شیوخ  موق و  رد  متفگ ،  رس ،  رخآ  مرب .  یمن  ار  امـش  يوربآ  منک و  یم  يرادوربآ  امـش  يارب  مه 

 . منارهوخ ناردارب و  ردام ،  هب  یتح  شردام و  ردپ و  هب  ولو  دـیوگن  سک  چـیه  هب  ار  ارجام  تیعقاو  هک  مداد  مسق  ار  وا  میور .  یم 
یم اجک  هب  هللا  ءاش  نا  دـنتفگ ،  دـندمآ و  ام  ندـید  هب  همه  نامنتفر ،  عقوم  دـیوگن .  ار  ناـمنتفر  يارجاـم  سک  چـیه  هب  هصـالخ ، 

دیهاوخ
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اب هک  درک  هراختـسا  ام  يارب  وا  مداتـسرف و  ینابر  یملاع  شیپ  ار  ممناـخ  دـعب  میورب .  لیئارـسا  هب  میهاوخ  یم  اـم  متفگ ،  دـیورب ؟ 
زاب هک  میورب  هرصب  هب  ملب  اب  دعب  میورب و  زاوها  هب  راطق  اب  هک  درک  هراختسا  دمآ .  دب  رایـسب  شا  هراختـسا  هک  هن ،  ای  میورب  امیپاوه 
ددع هس  يرهمج  رذوب  زا  نیمه  يارب  دمآ .  دب  هراختـسا  مه  زاب  هک  میورب  يراوس  نیـشام  اب  هک  درک  هراختـسا  دمآ ؛  دـب  هراختـسا 

یـسک هک  يروط  دوز  حبـص  و  ممناخ ،  يارب  مه  کت  یلدنـص  کـی  مدوخ و  يارب  مه  راـنک  یلدنـص  ود  میتفرگ ،  سوبوتا  طـیلب 
نم متفگ ،  مناخ  هب  نیمظاک  رد  میدیـسر .  نیمظاک  هب  ات  میتسـشن  دعب  درک .  سوبوتا  راوس  ار  نم  دروآ و  یخرچ  ممناخ  دـمهفن ، 
درک لوبق  مه  وا  میورب .  البرک  هب  لوا  ام  تسا  رتهب  تسا ،  نیمظاـک  مه  اـج  نیا  و  یتمحز ،  رد  یلیخ  مه  وت  و  مراد ،  لکـشم  هک 

مدرک و یم  جک  ندرگ  نم  دروآ و  یم  مرح  هب  ارم  زور  ره  منز  دشن .  يربخ  مدنارذگ و  ع )  ) هللادبع یبا  مرح  رد  ار  بجر  هام  نم 
باوج رگا  دـنکن !  تسویأم  نامز  لوط  يوشن !  لسک  يوشن !  هتـسخ  متفگ ،  یم  مدوخ  اب  دـشن .  يربخ  ناج !  نیـسح  متفگ :  یم 

دوز ار  امش 
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اه نآ  اب  و  ناج !  نیـسح  ناج !  یلع  ییوگب ،  اه  نآ  هب  روط  نیمه  دیدرگرب و  اه  نآ  شیپ  امـش  دنراد  تسود  دیاش  دـنهد ،  یمن 
دمحم دیس  نابعش  رد  میورب و  هلح  هب  ات  ریگب  نیـشام  مناخ !  متفگ ،  دش ،  مامت  هک  بجر  دیآ .  یم  ناشـشوخ  نوچ  دینزب ؛  فرح 

یم ناریا  هب  مه  نابعش  رخآ  دش ،  مامت  هک  نامرفـس  مییایب .  نیمظاک  هب  هرابود  دعب  میورب و  ارماس  هب  اج  نآ  زا  و  مینک ،  ترایز  ار 
 ، میتفر هک  دمحم  دیـس  موش .  یمن  بوخ  نم  دنتفگ ،  لیئارـسا  ياهرتکد  مییوگ  یم  ام  دمآ ،  ام  ندـید  هب  مه  هک  سک  ره  میور . 

يارب تفرگ و  هدـننار  تشپ  نم  يارب  مه  رانک  یلدنـص  ود  مه  سوب  ینیم  کی  رد  ممناـخ  دـش ،  ماـمت  ناـمترایز  رهظزادـعب  جـنپ 
لغب یبوچ  هیاپراهچ  اهنت  هک  برع  هدـننار  دوب ،  شیم  گرگ و  اوه  نیمظاک  تمـس  نم .  رانک  رد  کت  یلدنـص  کـی  مه  شدوخ 

اب هک  دوب  یناوج  رفاسم ،  نیرخآ  درک .  زمرت  دوب ،  تشاد  هگن  تسد  هک  یسک  ندرک  راوس  يارب  هار  طسو  رد  دوب ،  یلاخ  شتسد 
هچ اما  ندـناوخ ،  نآرق  هب  درک  عورـش  ناوج  نآ  داتفا ،  هار  هب  هک  نیـشام  تسـشن .  هیاـپراهچ  ناـمه  يور  دـمآ و  بدا  اـب  راـقو و 

 ! یتایآ هچ  ینآرق ! 
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هچ اج  نآ  اراد  دورب .  تیب  لـها  شیپ  دوش  دـنلب  هک  تسین  ادـگ  سک  ره  (1)« ًاریِـسَأَو ًامِیتَی  ًانیِکْـسِم َو  ِهِّبُح  یَلَع  َماَعَّطلا  َنوُمِعُْطی  «َو 
دورب تیب  لها  شیپ  دوش  دنلب  هک  تسین  ریسا  مه  سک  ره  دورب .  تیب  لها  شیپ  دوش  دنلب  هک  تسین  میتی  مه  سک  ره  دراد ؟  راک 

یم دندش ،  ریـسا  ناشدوخ  نوچ  دنـسر ؛  یم  ریـسا  هب  دنـسر ؛  یم  میتی  هب  دنـسر ؛  یم  ادـگ  هب  بیجع  اهزور  نیا  تیب  لها  نوچ   ؛
 . تسین نامرـس  يالاب  یلع  تسین ؛  نامرـس  يالاب  ص )  ) ربمغیپ هک  نیا  يارب  میمیتی ؛  مه  ام  زورما  دنناد .  یم  دندش ،  میتی  دـنناد ؛ 

دراد روـج  نیا  هک  تسا  یـسک  هچ  نیا  ایادـخ !  متفگ :  دوـخ  شیپ   (2)« ًاروُکُـش َالَو  ًءاَزَج  ْمُکنِم  ُدـیُِرن  ِهَّللا َال  ِهْجَِول  ْمُکُمِعُْطن  اَـمَّنِإ  »
تفگ هدننار  هب  یبرع  هب  تشگرب و  ناوج  دروخ .  یم  ناکت  شا  هناش  هیرگ ،  زا  مه  هدننار  دناوخ و  یم  نآرق  وا  دناوخ .  یم  نآرق 

مورب مهاوخ  یم  تسا  رمع  کی  نم  ناجاقآ !  هلب ،  تفگ :  هدننار  يراد ؟  دهشم  دصق  لاسما  ایآ  : 
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يور یم  هک  دهشم  هب  دومرف ،  داد و  هدننار  هب  دروآر و  شبیج د  زا  ار  یلوپ  کی  دعب  هدشن .  هک  منک  ترایز  ار  ع )  ) اضر ترضح 
نم زا  هک  ینآ  وگب ،  هدب و  وا  هب  ربب و  ار  لوپ  نیا  تسا .  ترایز  لاح  رد  مدـج  حیرـض  کیدزن  يا  هرهچ  نینچ  مرح ،  لخاد  رد  ، 
دنچ هک  وا  دـنادرگرب .  ار  شرـس  ناوج  دـعب  ناـجاقآ !  مشچ ،  تفگ :  هدـننار  رادـقم .  نآ  مه  نیا  هدوب .  رادـقم  نیمه  یتساوخ ، 

ار ممسا  ینیسح !  ياقآ  تفگ :  نم  هب  ور  ینارهت  يوق  مّلکت  اب  درک ،  یم  تبحـص  یبرع  يوق  مّلکت  اب  هدننار  اب  تشاد  شیپ  هظحل 
هک متفر  اـهاج  یلیخ  اـقآ !  مسمل .  متفگ :  هدـمآ ؟  شیپ  تیارب  یقاـفتا  هچ  تفگ :  هن ؟  متفگ :  هبوـخ ؟  تلاـح  دیـسرپ :  تفگ و 
 ، تسشن دیـشک و  ار  شتـسد  يرادقم  تشاذگ و  نم  رـس  تشپ  ار  شتـسد  دش و  زیخ  مین  دعب  مدشن .  هجلاعم  یلو  موشب ،  هجلاعم 
یم اج  نیمه  وا  هک  دراد  هگن  هک  تفگ  هدننار  هب  نابایب  طسو  دـعب  يرادـن .  يا  يرامیب  چـیه  تسین و  يزیچ  ار  وت  رگید  تفگو : 

نیمه ملحم  نم  هک  دومرف  يرداچ .  هن  تساج و  نیا  يا  هناخ  هن  تسا ؛  نابایب  اج  نیا  ناجاقآ !  تفگ :  هدننار  دوش .  هدایپ  دـهاوخ 
هداج لغب  هدننار  منامب .  اج  نیا  دیاب  بشما  تساج و 
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همه مدـید  نم  هبترم  کـی  متفر .  نییاـپ  شمارتـحا  هب  مه  نم  تـفر و  نییاـپ  شمارتـحا  هـب  هدـننار  درک .  زاـب  ار  رد  وا  درک و  زمرت 
منابایب نیا  رد  روطچ  نآلا  مدوب ،  سمل  هک  نم  متفگ ،  مدوخ  هب  مدوب ،  هدمآ  مدوخ  هب  هک  نم  دندش .  هدایپ  نم  هارمه  مه  اهرفاسم 

 . تسا هتفر  وا  مدید  منزب ،  ادص  ار  وا  مدمآ  ات  . 

وا هب  ینارنخس  نیا  نتم  تقو  کی  رگا  میوگ ،  یم  وا  هب  نم  یلو  هن ؟  ای  تسا  هدنز  ینیـسح  ياقآ  هک  مناد  یمن  نم  دنچ  ره  هتبلا ، 
تیب لها  یلاخ  تسد  کی  هک  دننیبب  اه  نآ  ات  مهدب ؛  ناشن  مدرم  هب  ار  وا  ات  دیایب  مینیبب ؛  ار  وا  نم  ات  دیایب  دناوخ ،  ار  نآ  دیـسر و 
امـش کت  کت  تسد  منک و  یم  زارد  ار  متـسد  تمایق  دیامرف :  یم  ص )  ) ربمغیپ هک  تسا  یتسد  نامه  نیا  دنک ؟  یم  يراک  هچ  : 

مه هریغـص  هب  رارـصا  میراذـگ و  یم  رانک  ار  هریبک  هانگ  رگید  ام  مییوگ ،  یم  مه  ام  تسا .  تسد  ناـمه  تسد  نیا  مریگ .  یم  ار 
 . مییامن يرادوربآ  امش  يارب  مینک  یم  یعس  میا و  هعیش  هب  فورعم  ام  مینک .  یمن 
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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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