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ریدغ ریفس 

باتک تاصخشم 

-1343، نسحلادبع یعلاط ، هسانشرس : 

نارهت نایگنهرف  جیـسب  نامزاس  یتدـیقع  تنواعم  شرافـس ] هب  [ ؛ یعلاـط نسحلادـبع  فلوم  ریدـغ / ریفـس  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و 
 . گرزب

.1384 أبن ،  نارهت : رشن :  تاصخشم 

.م 5/12×20 س  .ص ؛ [ 48  : ] يرهاظ تاصخشم 

 ( مود پاچ  لایر (   6000 964-8323-37-2 ؛  لایر :   2500 کباش : 

( اپاف ) يراپس نورب  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.1386 مود : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروصب  همانباتک  تشاددای : 

تفالخ تابثا  40ق --  ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  ع ،)  ) بلاط یبا  نب  یلع  عوضوم : 

*Ali ibn Abi-talib, Imam I, 600-661 -- Proof of caliphate عوضوم : 

مخ ریدغ  عوضوم : 

یتدیقع تنواعم  .نایگنهرف  جیسب  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 

BP223/54/ط13س 7 1384 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/452 ییوید :  يدنب  هدر 

م 34122-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

_ر يدغ _ر  یفس
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گرزب نارهت  نایگنهرف  يزومآ  شناد  جیسب  تمواقم  هیحان  یتدیقع  تنواعم 
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_ر يد _ر غ_ یف س_

ناولا پاچ :  أبن / تاراشتنا  ینیچفورح :  یعلاط /  نسحلادبع  فلؤم : 

موس 1388: پاچ  :/ 1386 مود پاچ  :/ 1384 لوا پاچ  / هولج : یفاحص

184  /  109 ك_د :  لا /  _ ير  8000 _م_ت :  یق _ه /  خسن  6000 نا :  _ گرا _ مش

سکفلت هرامش 26  _ي  بیدا نا  _ بایخ ير ، _ تسبش نا  _ بایخ _ك ، لم يوربور  یتعیرش ، نابایخ  نارهت ، أبن /  تاراشتنا  رشان : 
77504683  _  77506602 : 

                   964ISBN: 964-8323-37-2  _  8323  _ 37  _ 2 کباش : 

ص:2
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_ر يد _ر غ_ یفس *

راتفگشیپ

میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

 

: دومرف ریدغ  ِیخیرات  هبطخ ي  زا  یشخب  رد  مرکا  ربمایپ 

.مدناسر مدناسر ، یم  امش  هب  دیاب  یلع  تیالو  هرابرد ي  هک  ار  هچ  نآ  نم ،

.دنیوگ زاب  ناگدنیآ  هب  ار  مایپ  نیا  دیاب  نارضاح ،

.دش هچ  ریدغ  رد  هک  دنیوگب  نادنزرف  هب  ناردپ 

.دنک یم  ینیگنس  نانمؤم  شود  هب  تمایق  زور  ات  تلاسر  نیا 

ص:3
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ّیصو ِياپ  ِكاخ  هدنیاتس ي  *** ّیبن تیب  لها  هدنب ي  ما  نم 

دای هب  مراین  ردیح  مان  نم  هک  *** دابم یتیگ  هب  ممان  زور  نآ  دوخ 

.مردیح ِیپ  كاخ  هک  ناد  نیقی  *** مرذگب نیا  رب  مه  مداز و  نیا  رب 

شنت دزوسب  شتآ  هب  نادزی  هک  *** شنمشد ردپ  یب  زا  زج  دشابن 

یسودرف مساقلاوبا  میکح 

راک همه  داد  ودب  تفگ و  انث  دوتسب و   *** ربمیپ هک  ار  یسک  ياتسب  نک و  تَحدِم 

يونزغ ییانس  میکح 

ص:4
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! كرابم ریدغ  دیع  مالس و  زیزع  تسود 

.میا هدز  گنچ  يولع  تیالو  شخب  تاجن  راوتسا و  نامسیر  هب  هک  تسا  هداد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  هک  ساپس  ار  يادخ 

تمعن نیا  زا  ینادردق  يارب  .تسا  هدومرف  ینازرا  ام  هب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  ییاهب  نارگ  رهوگ  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  تمعن 
يداو هب  ار  ام  هداهن و  ام  رب  یمیظع  ّتنم  هچ  دنوادخ  مینادن  هک  ینامز  ات  .تسا  مزال  یهاگآ  تفرعم و  تبهوم ، نیا  زا  يرادساپ  و 

.تخانش میهاوخن  ار  اهبرپ  رهوگ  نیا  تمیق  ردق و  تسا ، هتخاس  نومنهر  تیاده 

: مییوگ یم  مییاتس و  یم  ار  يادخ  رگید  راب 

زگره ام  دومرف  یمن  یفطل  نینچ  دنوادخ  رگا  دومرف و  تیادـه  تیالو  يداو  هب  ار  ام  هک  دـنوادخ  نآ  زا  نارک  یب  ساپـس  دـمح و 
.میتفای یمن  ار  تسار  هار 

ناج لد و  هک  یناگتشذگ  كاپ  ناور  هب  رامش  یب  تمحر 

ص:5
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هب ناوارف  دورد  دـندودز و  تلاهج  راگنز  زا  تماما  لالج  رپ  يالَج  اب  ار  نامناور  حور و  دـنتخاس و  باریـس  ریدـغ  لـالز  اـب  ار  اـم 
يدـنویپ شنادـنزرف  یلع و  قشع  اب  ار  ناماهبلق  درک و  انـشآ  تیالو  تمعن  اب  ار  نایناریا  ام  هک  یـسراف  ناملـس  بانج  اهنآ  نیتسخن 

: دومرف داهن و  ناملس  هناش ي  رب  تسد  ادخ  ربمایپ  هک  دیدرگ  زاغآ  نامز  نآ  زا  تداعس  نیا  .دز  هنادواج 

.دنبای (1) یم  تسد  نآ  هب  نایناریا )  ) ناشیا زا  ینادرم  دشاب  مه  ایرث  رد  ادخ  نید  رگا 

 

هدرک بلج  دوخ  هب  ار  همه  رظن  مالـسا  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زیگنا  تفگـش  ّتیـصخش 
زیگنارب تریح  ناشخرد و  يا  هرهچ  دوب ، مرکا  ربمایپ  نیـشناج  داماد و  ومع و  رـسپ  ناملـسم و  نیتسخن  هک  نآ  رب  هوالع  وا ، .تسا  

: دننام .تفرگ  غارس  ناوت  یمن  سک  چیه  رد  ار  نآ  دننام  ریظن و  هک  ییاه  یگژیو  .تسا  هتشاد  خیرات  رد 

یگداتفا ینتورف و  نیع  رد  يروالد  تعاجش و  _ 

ص:6

.تسا ّتنس  لها  ياهریسفتنیرت  فورعم  زا  یکی  ریسفت  نیا  . 429 روثنملاردلا 10 :  ریسفت  - 1
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، يرابدرب ملح و  اب  هار  مه  شناد  ملع و  _ 

، ییاناوت تردق و  جوا  رد  تشذگ  يدرم و  ناوج  _ 

، يدنمزاین رقف و  تیاهن  رد  یگدنهد  ششخب و  _ 

، ییاسراپ دهز و  لامک  رد  يراد  مامز  ییاوشیپ و  _ 

.ینادان متس و  ربارب  رد  ییابیکش  ربص و  _ 

 : تسا هدوب  اه  هورگ  زا  يرایسب  هوسا ي  قشمرس و  مالسلا  هیلع  یلع  ور  نیمه  زا 

.دنناد یم  ینامرهق  یناولهپ و  لماک  هنومن ي  ار  ترضح  نآ  ناروآ ، مزر  ناناولهپ و  _ 

.دننک یم  دای  يولع  لدع  تموکح  زا  _د ، يایب نایم  _ن ب_ه  خس يرگداد  لدع و  زا  رگا  نادرم ، تلود  ناراد و  مامز  _ 

.دنیوگ یم  نیتم  نقتم و  نخس  یلع  ترضح  تانایب  زا  هدافتسا  نانخس و  هب  دانتسا  اب  نادنمدرخ ، نادنمشناد و  _ 

.دنناد یم  رایعم  نازیم و  ار  هغالبلا » جهن  ، » دوخ ياه  هتفگ  اه و  هتشون  رد  نارونخس ، ناگدنسیون و  _ 

هک تسوا  هنادهاز ي  یگدنز  زا  ناتسد ، یهت  نادنمزاین و  _ 

ص:7
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.دنزومآ یم  یگتسراو  یکاپ و  دنبای و  یم  شمارآ 

.دنرامش یم  ادخ  ِیگدنب  ریظن  یب  هنومن ي  ار  وا  تدابع ، ادخ و  هار  كولس  رد  ناکلاس ، نادباع و  _ 

.میا هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ور  هلابند  رادتسود و  زابرید  زا  نایناریا  ام 

.تسا هدش  ام  بیصن  یتداعس  نینچ  هک  مییاس  یم  نامسآ  رب  رس 

هدزاود هعیش ي   » شا یمسر  بهذم  ات  تسا  هتفای  ار  تفارش  نآ  ام  تکلمم  روشک و  طقف  یتیگ ، رساترس  رد  هک  میزان  یم  کلف  رب 
.دشاب یماما »

.میتسه يولع  نییآ  رادساپ  ناج ، لد و  اب  هک  مینک  یم  تاهابم  کَلَم  ّنج و  رب 

.میراد ار  هغالبلا  جهن  نآرق ، زا  سپ  یپ و  رد  هک  میشورف  یم  رخف  مدآ  ملاع و  رب 

.مییوگ یم  هللا » ّیلو  ًاّیلع  نأ  دهشأ   » نامناذا رد  میهد و  یم  رس  يدنلبرس  گنابلگ  میلاب و  یم  دوخ  هب 

ياه هزومآ  اـب  رتنوزف  رت و  شیب  هچ  ره  هک  میناد  یم  نآ  ار  تمعن  نیا  هنارکـش ي  میرازگ و  یم  ساپـس  تداعـس  نیا  رب  ار  يادـخ 
ترضح نانمؤم  ریما  ناراگزیهرپ و  ياوشیپ 

ص:8
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ایند و رد  يراگتسر  میریگ و  شوغآ  رد  تداعس  يامه  اه ، هزومآ  نآ  يریگراک  هب  اب  سپ ، نآ  زا  میوش و  انـشآ  مالـسلا  هیلع  یلع 
.مینادب يوریپ  نیا  دروآ  هر  ار  ترخآ 

: دومرف اهراب  شفیرش  رمع  ینایاپ  ياهزور  رد  ربمایپ 

رد اهب  نارگ  زیچ  ود  نم  هک  دیـشاب  هاگآ  .مباتـش  یم  یقاب  يارـس  هب  مدنب و  یمرب  تخر  امـش  نایم  زا  يدوز  هب  نم  مدرم ! يا  ناه  »
.متیب لها  ینعی  مترتع  ادخ و   باتک  مراذگ :  یم  تناما  هب  امش  نایم 

.دش دیهاوخن  هارمگ  نم  زا  سپ  زگره  دینزب  گنچ  مهاب _  ود  ره  ود _  نآ  هب  هک  ینامز  ات  مدرم ! يا  ناه 

« دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هک  نآ  ات  دنوش  یمن  ادج  رگید  کی  زا  هاگ  چیه  ود  نآ  هک  دینادب 

ینعی ادخ ، نومزآ  نیرتراوشد  رد  میا و  هدینـش  ناج  شوگ  هب  ترتع  نآرق و  زا  يوریپ  رد  ار  ادخ  ربمایپ  ّتیـصو  هک  میزارفارـس  ام 
نیا رد  ناج ، ياپ  ات  ناّنم ، يادخ  تساوخ  هب  میتسه و  تیالو  تمعن  رازگرکش  ام  يرآ  .میا  هتـشگ  زوریپ  تیالو ، تماما و  ناحتما 

.مینام یم  زارفارس ، راوتسا و  هار ،

 

ص:9
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نیا تشادگرزب  ياتـسار  رد  ریدغ ، كرابم  مایا  بسانم  هب  تسا  رختفم   « گرزب نارهت  نایگنهرف  جیـسب  نامزاس  یتدیقع  تنواعم  » 
.تسا هتشادرب  کچوک  یماگ  ادخ » گرزب  دیع  »

.دیوش رفس  مه  ریدغ » ریفس   » اب .دز  مقر  ار  ّتیرشب  هکلب  مالسا و  تشونرس  هک  تسا  يا  هثداح  روآدای  ریدغ » ریفس  »

! یلع ای 

جیسب نامزاس  یتدیقع  تنواعم 

گرزب نارهت  نایگنهرف 

 

 

 

 

ص:10
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ریدغ ِیخیرات  هنیشیپ ي 

ربمایپ نابیتشپ 

زاغآ رد  هک  دندوب  یناسک  نیتسخن  ربمایپ _  رـسمه  هجیدخ _  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  یلع  .تشذـگ  یم  ربمایپ  تثعب  زا  لاس  هس 
توعد لاس  هس  زا  سپ  .دـندید  یم  وا  رد  ینـشور  هب  ار  توبن  ياه  هناشن  زین ، تثعب  زا  شیپ  .دـندروآ  نامیا  ترـضح  نآ  هب  تثعب 

ار ناشیا  دناوخ و  ارف  ار  شکیدزن  نادنواشیوخ  تسخن  راک ، نیا  يارب  .درک  راکشآ  ار  شتوعد  دنوادخ ، روتـسد  هب  ربمایپ  یناهنپ ،
: دومرف نینچ  درک و  توعد  مالسا  هب  هنازوسلد ، هنامیمص و  ینامهیم ، مسارم  کی  رد  دندوب _  رفن  لهچ  دودح  رد  هک  _ 

، ما هدروآ  امـش  يارب  نم  هچ  نآ  زا  رتهب  هک  مسانـش  یمن  ار  سک  چـیه  برع  نایم  رد  دـنگوس  ادـخ  هب  بلّطملادـبع ! نادـنزرف  يا 
ات تسا  هداد  روتسد  نم  هب  دنوادخ  .ما  هدروآ  ناتیارب  ار  ترخآ  ایند و  تداعس  .دشاب  هدروآ 

ص:11
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.مناوخارف تسا  نآ  رد  ترخآ  ایند و  ریخ  هچ  نآ  هب  ار  امش 

، ّیـصو ردارب ، ومه ، دوش ، روای  نابیتشپ و  يربمایپ  راک  رد  ارم  دـهد و  تبثم  خـساپ  نم  توعد  هب  کـنیا  مه  هک  امـش  زا  مادـک  ره 
.دوب دهاوخ  نم  نیشناج  ریزو و 

هدزیس یناوجون  نامز  نآ  رد  هک  یلع  ترضح  .تفگن  يزیچ  یسک  .دندرک  توکس  نارضاح  ِیگمه  ربمایپ ، نانخـس  نایاپ  زا  سپ 
: تفگ نینچ  هنادرم  تساخرب و  هناعاجش  دوب ، هلاس 

.دوب مهاوخ  وت  نابیتشپ  روای و  نم ، يا ، هدش  هتخیگنارب  شیارب  هچ  نآ  رد  ادخ ! ربمایپ  يا 

: دومرف تفرگ و  ار  وا  تسد  هنامداش  دینش ، ار  نخس  نیا  هک  ادخ  لوسر 

.اوُعیطأ َُهل َو  اوُعَمْساَف  .ْمُکیف  یتَفیلَخ  يریزَو َو  یّیِصَو َو  یخأ َو  اذه  َّنإ 

.دیربب نامرف  يو  زا  دیهد و  ارف  شوگ  وا  نخس  هب  .تسامش  نایم  رد  نم  نیشناج  ریزو و  ّیصو و  ردارب و  یلع ، نیا 

ص:12
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نادـنواشیوخ ِییانتعا  یب  اب  هدرک و  راکـشآ  ار  شتوعد  هزاـت  هک  يربماـیپ  .دومن  یم  بیجع  یـسب  نارـضاح  يارب  ربماـیپ  راـک  نیا 
نیشناج دوخ  يارب  ، دش دهاوخ  وربور  زین  اه  نآ  راکـشآ  تفلاخم  اب  دیدرت  یب  تسا و  هتـشگ  هجاوم  شیرق  موق  ناگرزب  کیدزن و 

؟ دنک یم  باختنا  مه 

 _ درک یم  ناهنپ  نارگید  زا  ربمایپ  هب  ار  شنامیا  هک  بلاـطوبا _  ترـضح  هب  رخـسمت  هدـنخ و  اـب  دنتـساخرب و  ياـج  زا  ور  نیا  زا 
: دنتفگ

.ینک تعاطا  تا  هلاس  هدزیس  كدوک  زا  ات  دهد  یم  روتسد  وت  هب  دمحم  تا  هدازردارب  بلاطوبا ! يونش  یم 

ياه باتک  رد  ار  نآ  ینـس  هعیـش و  نادنمـشناد  هک  تسا  رادروخرب  یتیمها  ّتیعطق و  ناـنچ  زا  زیگنا  تفگـش  هثداـح ي  نیا  عوقو 
دنیوگ یم  ار  نامه  زین  نارگید  هک  تسا  نآ  نامداقتعا  هار و  یتسرد  رب  ام  لیلد  نیرتراوتـسا  نیرتگرزب و  .دـنا  هدرک  لـقن  شیوخ 

یم ار  ناتـساد  نیا  یتسرد  رد  قفتم  كرادـم  یخرب  .میور  یم  ام  هک  دـنور  یمن  ار  هار  نامه  ارچ  میناد  یمن  اما  .مییوگ  یم  ام  هک 
: میروآ

 

ص:13
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یعیش ذخآم  عبانم و  فلا :

100 هحفص ي   دلج 2  یّمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت   _ 1

67 هحفص ي   دلج 8  یسوط _  خیش  نایبت _  ریسفت   _ 2

323 هحفص ي   _د 7  لج یسر _  _ بط _خ  یش نایبلا _  _ع  مجم _ر  یسفت  _ 3

304 ات   هحفص ي 300  یفوک  تارف  ریسفت   _ 4

یّنس ذخآم  كرادم و  ب :

421 هحفص ي   دلج 1  لیزنتلا  دهاوش   _ 1

219 هحفص ي   دلج 13  دیدحلا _  یبا  نبا  هغالبلا _  جهن  حرش   _ 2

464 هحفص ي   دلج 3  ریثک  نبا  ریسفت   _ 3

328 هحفص ي    6 دلج   یطو _  _ یس نمحر  _ لاد _ بع رو _  _ ثنملا رد  _ لا _ر  یسفت  _ 4

62 هحفص ي   دلج 2  _ر _  یثا _ن  با _خ _  يراتلا _ل ف_ي  ماکلا  _ 5

321 هحفص ي   دلج 2  يربط  خیرات   _ 6

ارعش هروس ي  هیآ ي 214  لیذ  يربط  ریسفت   _ 7

883 ثیدح   هحفص ي 236  دلج 1  لبنح  دمحا  دنسم   _ 8
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ربمایپ ردارب 

ار ینمشد  هنیک و  شتآ  دندیشوک  یم  نایدوهی ، زین  ناقفانم و  .تسا  ناناملسم  نایم  فالتخا  داجیا  هنارگ ، هلیح  ياه  هبرح  زا  یکی 
کی هئطوت ، نیا  اب  هلباقم  يارب  ترـضح ، نآ  هک  دوب  هتـشذگن  هنیدم  هب  ربمایپ  ندمآ  زا  هام  دـنچ  .دـنزورفیب  ناناملـسم  هزات  لد  رد 

: دومرف ناشیا  هب  هاگ  نآ  .دنوش  عمج  دجسم  رد  ات  دناوخ  ارف  ار  ناناملسم  همه ي  زور 

: تسا هدومرف  دنوادخ 

ٌهَوْخإ (1) َنُونِمْؤُملا  اَمَّنإ 

.دنردارب رگیدکی  اب  نانمؤم 

ود هب  ود  راصنا _  رجاهم و  ناناملسم _  امش  نایم  ور ، نیا  زا  .مناشوپب  لمع  هماج ي  ینامـسآ  نخـس  نیا  هب  مهاوخ  یم  زورما  نم 
.مدنب یم  يردارب  نامیپ 

ص:15
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دیماان ار  ناقفانم  هنادنمدرخ ، مادقا  نیا  اب  ترـضح  نآ  .تخاس  راوتـسا  يردارب  نامیپ  راصنا  رجاهم و  نایم  ود  هب  ود  ربمایپ  هاگ  نآ 
رارقرب ینامیپ  راصنا ، ای  نیرجاهم و  زا  یسک  مالـسلا و  هیلع  یلع  نایم  ارجام  نآ  رد  اما  .تسبرب  فالتخا ، داجیا  يارب  ار  هار  درک و 

.دناوخن ردارب  یسک  اب  مه  ار  شدوخ  .دومرفن 

: درک ضرع  ربمایپ  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

؟ یتسبن يردارب  نامیپ  ناناملسم  زا  کی  چیه  نم و  نایم  امش ! يادف  مردام  ردپ و 

: دومرف ییور  شوخ  يداش و  اب  مرکا  لوسر 

مه نم  یـشاب و  نم  ردارب  یهاوخ  یمن  ایآ  .مراذگب  دوخ  يارب  ار  وت  هک  متـسبن  يردارب  دقع  یـسک  وت و  نایم  ور  نآ  زا  ناج ! یلع 
؟ وت ردارب 

: دومرف زیگنا  فعش  نانخس  نیا  ِیپ  رد  هاگ  نآ 

.یتسه متّما  نایم  رد  نم  نیشناج  ریزو و  ّیصو و  وت 

هدهع هب  ارم  لسغ  ات  تسین  هتـسیاش  وت  زج  يرگید  سک  .یناسر  یم  ماجنا  هب  وت  ارم  هدـعو ي  مشاب ، هداد  يا  هدـعو  یـسک  هب  رگا 
.دریگب

ص:16
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: دوزفا نایاپ  رد  و 

.يدَْعب َِّیبَنال  هَّنأ  ّالإ  یسوم  ْنِم  َنوُراه  َِهلِْزنَِمب  یّنِم  َْتنأ 

.دمآ دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  زج  .تسا  یسوم  هب  تبسن  نوراه  هاگیاج  دننام  نم ، هب  وت  تلزنم  ماقم و 

: تسا هدش  رکذ  زین  تنس  لها  كرادم  رد  تسا ، هدمآ  لیصفت  هب  هعیش  ياهباتک  رد  هک  نآ  رب  هوالع  زین  بلاج  ناتساد  نیا 

لقن هراب  نیا  رد  فلتخم  ياهباتک  زا  یناوارف  تایاور  هحفص ي 334  ات  هحفص ي 330  زا  دلج 38  راونالاراحب  فیرش  باتک  رد  * 
.تسا هدش 

: دنا هدروآ  ار  ارجام  نیا  توافت  هب  زین  ّتنس  لها  * 

3720 ثیدح   هحفص ي 636  دلج 5  يذمرت  حیحص  _ 

16 هحفص ي   دلج 1  دعس _  نبا  تاقبط _  _ 

170 هحفص ي   یطویس _  افلخ _  خیرات  _ 

24 هحفص ي    18 دلج   هحفص 167 و  دلج 6  دیدحلا _  یبا  نبا  هغالبلا _  جهن  حرش  _ 

ص:17
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ربمایپ لثم 

، دجسم نتخاس  زا  سپ  ترـضح ، نآ  .دوب  هنیدم  هب  ترجه  ياهزور  نیزاغآ  رد  ادخ  لوسر  ياه  مادقا  نیتسخن  زا  دجـسم  نتخاس 
.دنک دمآ  تفر و  رد  نآ  زا  ات  دوشگ  دجسم  هب  لزنم  زا  يرد 

ضحم میلـست  دـنتفر و  یم  شیپ  ربمایپ  ياپ  هب  اپ  دراوم  مامت  رد  شاـک  يا  دـندرک و  نینچ  ربماـیپ  زا  يوریپ  هب  زین  ناناملـسم  ریاـس 
، یکاپان لاح  رد  ندیباوخ  یّتح  دمآ و  تفر و  تهج  هب  هک  دوب  نیا  نیموصعم ) ریغ   ) يداع مدرم  يارب  راک  نیا  ِتفآ  اّما  .دـندوب و 

.دش یمن  هتشاد  هگن  دجسم  تمرح 

يومع سابع  زا  ات  دش  رومأم  لبج  نب  ذاعم  .دندرک  غالبا  ار  « باوبا ّدـس   » روتـسد دیـسر و  ربمایپ  روضح  هب  لیئربج  بانج  زور  کی 
ناناملسم مامت  هب  دنک و  عورش  ادخ  ربمایپ 

ص:19
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.دندنبب دجسم  هب  ار  ناشیاه  هناخ  ِرد  دیاب  هک  دنک  غالبا 

رد هرهطم  يوناب  نآ  هوابون  ود  ره  هک  دـید  دـش  یم  در  ارهز :  همطاف  هناخ  رانک  زا  یتقو  اّما  تفریذـپ  ار  ادـخ  لوسر  ناـمرف  ساـبع 
: دومرف لاؤس  شرتخد  زا  دیسر و  ادخ  لوسر  لاح  نامه  رد  درک  بّجعت  .دنا  هتسشن  رد  مد  شلباقم 

؟  يا هتسشن  اجنیا  ارچ 

: دومرف لوسر  ترضح  .مدنبب  دجسم  هب  ار  هناخ  ِرد  هک  متسه  امش  نامرف  رظتنم  درک : ضرع  ارهز  ترضح 

.دیتسه نم  ِدوخ  دننامه  زین  وت  نادنزرف  یلع و  وت و  تسا و  هدومرف  انثتسا  روتسد  نیا  زا  ارم  دنوادخ 

ادـخ لوسر  اّما  تساوخ ؛ ار  هرجنپ  کی  ندـش  زاب  هزاجا ي  دـید  نینچ  ار  عضو  هک  اهنآ  زا  یکی   . داـتفا ناناملـسم  ناـیم  رد  همهمه 
.دادن هزاجا 

هک داد  ناشن  لـمع  نیا  اـب  ربماـیپ  .دومرف  تفلاـخم  ادـخ  لوسر  مه  زاـب  اـّما  دـنامب ، زاـب  هنزور  کـی  یتح  هک  درک  رارـصا  درم  نآ 
.دشاب ربمایپ  يومع  سابع  رگا  یّتح  دشاب  کیرش  دناوت  یمن  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ِصاخ  لئاضف  رد  سکچیه 

: دومرف نینچ  ربمایپ  هاگ  نآ 

ص:20
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ِرد ندنام  زاب  هک  نانچمه  .دوب  یهلا  ِنامرف  رما و  نیا ، .دوبن  نم  يوس  زا  دجـسم ، هب  ناتیاه  هناخ  ِرد  ِنتـسب  ِنامرف  دنگوس ، ادـخ  هب  »
.دوب یهلا  روتسد  زین  مالسلا  هیلع  یلع  هناخ ي 

: تسا هدومرف  نم  هب  دنوادخ  هک  دیشاب  هاگآ 

یسوم هب  تبسن  تسا  نوراه  تلزنم  نامه  وت  دزن  یلع  تلزنم 

رد ات  دهدن  هزاجا  ار  سک  چیه  نوراه  ِرسپ  ود  نوراه و  شدوخ ، زج  دنک و  انب  يدجسم  ات  داد  نامرف  یـسوم  هب  دنوادخ  هک  نانچ 
یسک نیسح :  نسح و  شدنزرف  ود  رسمه و  یلع و  مردارب  مدوخ ، زج  مهدن  هزاجا  ات  داد  نامرف  زین  نم  هب  دننک ، تنوکـس  دجـسم 

« .دوش نکاس  نآ  رد 

 : تسا هدمآ  كرادم  نیا  رد  میا  هدرک  لقن  هک  ار  ییارجام 

 : هعیش كرادم  زا 

34 ات   ص 19  باب 72 ، راونالاراحب ج 39 

6 ات   ثیدح 4  سلجم 54 ، قودص ، خیش  یلاما 

17 مالسلا ص   هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ریسفت 

238 ص   عیارشلا ج 1 ، للع 

ص:21
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 : یّنس عبانم  زا 

135 ص   نیحیحصلا ج 2 ، یلع  كردتسملا 

3737 ثیدح   ص 640  يذمرت ج 5 ، حیحص 

102 ص   ریثک ج 4 ، نبا  هیاهنلا 

ص:22
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ربمایپ نیشناج 

رـس و ار  نیملـسم  روما  شترـضح ، بایغ  رد  ات  درک  یم  بوصنم  هنیدـم ، رد  ار  یـسک  گنج ، ره  رد  ربماـیپ  هک  دوب  نیا  رب  لومعم 
.دشخب  ناماس 

راک ات  دوب  هنیدـم  هب  هلمح  يارب  يا  هدرتسگ  یـشکرکشل  لاح  رد  مور  روطارپما  .درک  یم  قرف  ّتیعـضو  ترجه ، مهن  لاـس  رد  اـّما 
.دنک هرسکی  ار  ناناملسم 

ار يدیدج  تاّکرحت  زین  هنیدم  ناقفانم  .دندوب  كرشم  زونه  شدارفا ، زا  يرایسب  .دوب  هدمآرد  ناناملسم  فّرـصت  هب  یگزات  هب  هّکم 
هدامآ ي غراـف ، لـغاش و  ینغ ، ریقف و  ناوج ، ریپ و  زا  مدرم  همه ي  هک  تسا  هداد  روتـسد  ادـخ  ربماـیپ  کـنیا  .دـندوب  هدرک  زاـغآ 

: هلمج نآ  زا  دوب  ور  شیپ  دنچ  یتالکشم  اّما  .دنباتشب  نایمور  اب  هلباقم  هب  ات  دنوش  تکرح 

کشخ و نابایب  رد  تکرح  دوب و  مرگ  تّدش  هب  اوه   _ 1

ص:23
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.دومن یم  راوشد  یسب  نازوس ،

.دوب ینالوط  رایسب  تسا _  ماش  کیدزن  هک  كوبت _  ات  هنیدم  هار   _ 2

.دننامب رهش  رد  دندوب  لیام  زرواشک  مدرم  دوب و  لوصحم  تشادرب  لصف   _ 3

 . دوب هدنکفا  ناناملسم  ياه  لد  رد  ار  ساره  نایمور  اب  هلباقم  میب   - 4

.دنتشاد هئطوت  دصق  هّکم  ناکرشم  اب  هنیدم  ناقفانم   _ 5

.تفرگ تکرح  هب  میمصت  ربمایپ  همه  نیا  اب 

؟ دنک ظفح  ار  هنیدم  تالکشم ، همه  نیا  اب  دناوتب  هک  دنک  بوصنم  هنیدم  رد  ار  یسک  هچ  راوشد ، طئارش  نیا  رد  اّما 

یلع دندز : نینچ  يا  هعیاش  هب  تسد  ناقفانم  اّما  دوبن  راک  نیا  يارب  رت  بسانم  ادخ  لوسر  ییادـف  مالـسلا ،  هیلع  یلع  زج  سکچیه 
.تسا هدرک  یچیپرس  ادخ  لوسر  روتسد  زا  نایمور ، اب  گنج  هب  نتفر  رد 

: دومرف مرکا  ربمایپ  اّما  دناسر ، مالسا  رکشل  هب  تعرس  هب  ار  دوخ  تفرگرب و  حالس  ًاروف  هعیاش ، نیا  زا  سپ  نینمؤملاریما ،

ص:24
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« .یتسه متّما  نایم  رد  نم  نیشناج  وت  .دریذپ  یمن  ناماس  وت  ای  نم  دوجو  اب  زج  هنیدم  هک  درگزاب  شیوخ  هاگیاج  هب  مردارب ! »

: دومرف دیکأت  و 

؟ يدَْعب َِّیبَنال  ُهَّنا  ّالإ  یسُوم  ْنِم  َنوُراه  َِهلِْزنَِمب  یّنِم  َنوُکَت  ْنأ  یضَْرت  امَا 

!؟ دوب دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  دعب  هکنآ  زج  دشاب ، یسوم  هب  نوراه  دننام  نم  دزن  وت  تلزنم  هک  یهاوخ  یمن  ایآ 

: تسا هدمآ  ریز  عبانم  رد  دراد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  رب  حیرص  تلالد  هک  ارجام ، نیا 

: هعیش عبانم  زا 

259 ص   راونالاراحب ج 37 ،

ص:25
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 : یّنس كرادم  زا  و 

245 ص   يراخب ج 14 ، حیحص 

173 ص   ملسم ج 15 ، حیحص 

640 ص   يذمرت ج 5 ، حیحص 

16 ص   دعس ج 3 ، نبا  تاقبط 

118 ص 117 - نیحیحصلا ج 3 ، یلع  كردتسملا 

ص:26
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نمشد فارتعا 

نیا همتاخ ي  رد  اّما  دوب ؛ ینـس  هعیـش و  یثیدـح  یخیرات و  عباـنم  زا  میدروآ  هچنآ  مینک و  یم  یـسررب  ار  ریدـغ  هنیـشیپ ي  هچرگا 
ره لد  دـمآ ، نونکات  هچنآ  .الاو  یناسنا  تلیـضف  رد  رگید  نمـشد  يارب  ینمـشد  نابز  زا  مه  نآ  تسا ، یندینـش  ارجام  نیا  شخب ،

.دوش یم  فرتعم  وا  يالاو  ماقم  هب  یتسار  هب  دنک و  یم  نینمؤملاریما  هب  لیامتم  ار  لد  رادیب 

يا ههرب  رد  هدیشکن و  تسد  وپاکت  شالت و  زا  زین  نمشد  تقیقح ، قح و  ندناشوپ  يارب  حوضو ، ینـشور و  همه  نیا  لباقم  رد  اّما 
.تسا هدرک  راداو  یهلا  هدیزگرب ي  ناسنا  نیا  نعل  هب  ار  مدرم  خیرات ، زا 

تـسود درک ، یمن  ارجا  ادـخ  لوـسر  یعقاو  نیـشناج  هفیلخ و  نعل  رب  ینبم  ار  هیواـعم  روتـسد  هک  یناـسک  زا  یکی  هـک  نآ  بلاـج 
.دوب صاقو  نب  دعس  ینعی  هیواعم  یمیمص 

ص:27
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.دش ایوج  وا  زا  ار  ّتلع  هیواعم ، زور  کی 

: داد خساپ  دعس 

رت یتمیق  میارب  وم  خرس  نارتش  زا  دوب ، نم  هرابرد ي  اه  نآ  زا  مادک  ره  رگا  هک  ما  هدینش  یلع  هرابرد ي  ادخ ، لوسر  زا  نخـس  هس 
.دوب

يراذگ یم  نانز  ناکدوک و  اب  ارم  ادخ ! لوسر  يا  درک  ضرع  ربمایپ  هب  تشاذگ ، یقاب  هنیدم  رد  ار  وا  یتقو  كوبت  گنج  رد   _ 1
دشاب یسوم  هب  نوراه  لثم  نم  دزن  وت  تلزنم  هک  یتسین  یـضار  ایآ  دومرف : وا  هب  ربمایپ  منک ؟ تکرـش  گنج  رد  یهد  یمن  هزاجا  و 

!؟ دوب دهاوخن  يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  زج 

ار گنج  مچرپ  دومرف : ربمایپ  هک  مدینـش  دننک ، فّرـصت  ار  ربیخ  مکحم  هعلق ي  دـندوب  هتـسناوتن  ناناملـسم  هک  ربیخ  گنج  رد   _ 2
.دراد تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  مراپس  یم  يدرم  تسد  هب  ادرف 

.تفرگ ار  مالسلا  هیلع  یلع  غارس  وا  اّما  .دراپسب  ام  زا  یکی  هب  ار  مچرپ  ربمایپ  هک  میدوب  رظتنم  ام  همه ي 

.تسا هدماین  نیمه  يارب  دنک و  یمدرد  یلع  مشچ  میتفگ :

ص:28
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.دینک رضاح  ار  وا  دومرف :

هب ار  مچرپ  هاگ  نآ  تفای ، افـش  ًاروف  وا  مشچ  دیلام و  وا  مشچ  هب  شکرابم  ناهد  بآ  زا  ربمایپ  دش ، رـضاح  مالـسلا  هیلع  یلع  یتقو 
.دش ناناملسم  بیصن  زور  نآ  رد  يزوریپ  حتف و  داد و  وا 

: دومرف دروآ و  دوخ  اب  ار  نینسح : یلع و  همطاف و  مرکا ، ربمایپ  نارمع  لآ  هروس  هیآ 61  لوزن  زا  دعب  هلهابم  يارجام  رد   _ 3

.دنتسه نم  تیب  لها  نانیا  اهلاراب !

.تفگ مهاوخن  مانشد  ار  وا  هاگ  چیه  نیاربانب  مدوب و  ارجام  هس  نیا  رظان  دهاش و  دوخ  نم  هیواعم ! يا 

تفگن چیه  دنکفا و  ریز  هب  رس  تسناد ، یم  ار  اه  یگژیو  نیا  بوخ  دوخ  هک  هیواعم 

نینمؤم رب  تراما  تفالخ و  يارب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیحالـص  تیلها و  رب  تلالد  هدرک  فارتعا  نآ  هب  صاّقو  نب  دعـس  هچنآ  مامت 
.دراد

 

 

 

ص:29
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: تسا هدمآ  ریز  عبانم  رد  هعقاو  نیا 

175 ملسم ج 15 ص   حیحص  _ 

638 يذمرت ج 5 ص   ننس  _ 

117 نیحیحصلا ج 3 ص   یلع  كردتسملا  _ 

ص:30
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تا _ جن _ي  تشک

ياه لاس  وا ، .دزاسب  یتشک  کی  ات  تفای  نامرف  دنوادخ  بناج  زا  حون  ترـضح  ارجام ، نآ  رد  .دیا  هدینـش  ار  حون  نافوط  ناتـساد 
لوط لاس  دنچ  .دندوب  هتشادرب  زیتس  یشکرس و  هب  رس  نارفاک  اما  دَروآ ؛  هار  هب  ار  تسرپ  تب  هار و  مگ  مدرم  ات  دوب  هدیشوک  رایسب 

دوخ و دـنک و  یتشک  راوس  تفج ، کـی  ناویح  ره  زا  اـت  داد  روتـسد  یبن  حون  هب  دـنوادخ  هاـگ  نآ  .دـش  هتخاـس  یتشک  اـت  دیـشک 
نیگمهـس سب  ینافوط  سپـس  دنیآرد و  یتشک  هب  زین  دندوب _  درم  نز و  جـنپ  داتفه و  دودـح  آعومجم  هک  شناوریپ _  نادـناخ و 

راوس دوب _  رفاک  هک  حون _  نارسپ  زا  یکی  .دیشوج  یم  بآ  ایرد  ایرد  نیمز ، زا  دیراب و  یم  ناراب  اسآ  لیس  نامسآ  زا  .تساخرب 
باذع نآ  هک  تسناد  یمن  نادان  كرـسپ  .مبای  تاجن  ندش  قرغ  زا  ات  مور  یم  هوک  يالاب  هب  نم  تفگ : شردپ  هب  وا  .دـشن  یتشک 

تسا و میظع  سب 

ص:31
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تفر و ورف  بآ  ریز  هب  زیچ  همه  تفرگ و  ارف  بآ  ار  اـج  همه  .درادـن  دوجو  یتـشک ، هب  ندـش  راوـس  زج  تاـجن ، يارب  یهار  چـیه 
  (1) .دنتفای تاجن  دندش ، یتشک  راوس  هک  یناسک  اهنت ، .دش  قرغ 

 

مرکا لوسر  .میزومایب  نید  سرد  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  هدومرف  هنادواج  ینخس  ادخ  ربمایپ  زیگنا ، تربع  يارجام  نیمه  زا  هدافتسا  اب 
 : تسا هدومرف  نینچ  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

.تسا حون  یتشک  لَثَم  نم ، تما  رد  وت  لَثَم  یلع !  يا 

.دش قرغ  تفاتربرس ، یتشک  نآ  رب  ندش  راوس  زا  هک  مه  هک  سکره  تفای و  تاجن  دش  یتشک  نآ  راوس  سکره 

ییایرد رد  بوشآرپ و  يراگزور  رد  هک  تسا  نآ  دـننام  دریذـپب ، ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  تیـالو و  هک  یـسک  ینعی 
.تسا هدش  حون  یتشک  راوس  ینافوط ،

: تسا هدومرف  رگید  ینایب  اب  ادخ  لوسر  ار  بلطم  نیمه 

رد مالسلا ،  هیلع  یلع  نیتسار  هعیش ي  نیرید و  رادتسود  رذوبا ،

ص:32

هروس ي رد  هلمج ي  زا  .تسا  هدمآ  نآرق  ياج  دنچ  رد  لیصفتهب و  نافوط ، يارجام  یتشک و  نتخاس  حون و  ترـضح  ناتـساد  - 1
ات 43 . تایآدوه 37 
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 : تفگ یم  درشف ، یم  گنچ  رد  ار  هبعک  ِرد  هقلح ي  هک  یلاح 

: دومرف یم  هک  مدینش  ادخ  ربمایپ  زا  مرذوبا !  نم ، هک  دنادب  دسانش ، یمن  ارم  سکره  دسانش و  یم  هک  دسانش  یم  ارم  سکره 

.تسوا موق  نایم  رد  حون  یتشک  لَثَم  امش ، نایم  رد  نم  تیب  لها  لَثَم  دیشاب !  هاگآ 

.دش قرغ  تفاترب ، ور  نآ  زا  سکره  تفای و  تاجن  دمآرد ، یتشک  نآ  رد  سکره 

 : تسا هدمآ  عبانم  نیا  رد  حون  یتشک  هب  تیب  لها  هیبشت 

 : هعیش كرادم  زا  * 

متفه باب  دلج 23  راونالاراحب 

 : یّنس كرادم  زا  * 

4720 ثیدح    163 هحفص   دلج 3  .يروباشین  مکاح  .نیحیحصلا  یلع  كردتسملا 

ص:33
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_ر يد هع ي غ_ _ قاو

قحلم ربمایپ  هب  کیدزن  رود و  زا  هوبنا  میظع و  یقلخ  .درک  جـح  گـنهآ  ربماـیپ  .تشذـگ  یم  هنیدـم  هب  ربماـیپ  ترجه  زا  لاـس  هد 
دنتسناد ادخ  لوسر  نانخس  زا  مدرم  .دومرف  یم  یبلاطم  فلتخم ، ياهتبسانم  هب  هاگهگ ، ربمایپ  جح ، مسارم   زور  دنچ  نآ  رد  .دندش 

.تسا ترضح  نآ  ّجح  نیرخآ  نیا  هک 

یهلا ناحتما  زا  نخـس  .تسا  التبا  هنتف و  زا  نخـس  دـش  لزان  ربمایپ  رب  توبکنع  هروس ي  یئادـتبا  تاـیآ  .تفاـی  ناـیاپ  جـح  مسارم 
: دهد یم  حیضوت  لیئربج  تسا ؟ تیمها  اب  نینچ  هک  تسا  ناحتما  مادک  نیا  اّما  .تسا 

نامرف وت  هب  دـنوادخ  ور ، نیا  زا  تفر ؛ یهاوخ  نیرب  تشهب  رد  شیوخ  راگدرورپ  يوس  هب  يدوز  هب  وت  هک  شاب  هاـگآ  دـمحم ! يا 
، دوخ زا  سپ  هک  دهد  یم 

ص:34
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نیـشناج و هفیلخ و  هک  يدـنبب  نامیپ  وا  اب  ینک و  نیعم  بوصنم و  تّما  ناـیم  رد  شیوخ  نیـشناج  ناونع  هب  ار  بلاـط  یبا  نب  یلع 
هک نآ  ای  دنرب  شنامرف  دننک و  تعاطا  وا  زا  هچ  تسا  اراد  ار  یهلا  ماقم  نیا  وا  .دـشاب  مالـسا  تیعر  مالـسا و  نایم  رد  وت  ماقم  مئاق 

شتایآ هک  يا  هنتف  نامه  تسا  نیا  دنیامن و  یم  یچیپرس  وا  نامرف  زا  هک  دیئاپ  دهاوخن  يرید  هتبلا  .دنیامن  نایصع  دننک و  یچیپرس 
...مدناوخ (1) وت  رب  ار 

.دندش هدامآ  دوخ  هناشاک ي  هناخ و  هب  نتفر  يارب  هورگ  هورگ  نایجاح ، ربمایپ و  تسا ، هدیسر  نایاپ  هب  جح  لامعا  کنیا 

: دروآ ار  نامرف  نیا  هفحج ، نیمزرس  کیدزن  هار ، لوط  رد  لیئربج 

َکِّبَر ْنِم  َْکَیلإ  َلِْزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیأ  ای 

ُهََتلاسِر َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنإ  َو 

ِساّنلا َنِم  َکُمِصْعَی  ُهللاَو 

.َنیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدْهَیال  َهللا  َّنإ 

ص:35

96 راونالاراحب ج 28 ص   - 1
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هدناسرن مامتا  هب  ار  شیوخ  تلاسر  ینکن  رگا  هک  نک  غالبا  مدرم  هب  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  بناج  زا  هچنآ  لوسر ! يا  ناه 
.دیامرف یمن  تیاده  ار  رفاک  موق  دیدرت  یب  دنوادخ  .دنک و  یم  ظفح  نانمشد  زا  ار  وت  دنوادخ  هتبلا  يا و 

، یهلا مایپ  غالبا  يارب  .دش  هدز  ودرا    (1) مخ » ریدغ   » رانک .داد  فّقوت  روتسد  ربمایپ  اجنامه  .دوبن  گنرد  ياج  رگید 

.دنسرب دنا ، هدیسرن  هک  نانآ  ات  دندرگزاب  دنا  هتفر  شیپ  هک  نانآ  دوب : نیا  ربمایپ  روتسد 

یفرعم مدرم  هب  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ًامـسر  رگید  راب  ریدغ ، هباطخ ي  داریا  اب  ربمایپ  ریظن ، یب  عامتجا  نآ  رد 
.درک

اه نآ  زا  لاح  نیا  اب  .تسا  رتشیب  ناـشدوخ  رب  مدرم  دوخ  زا  بازحا  هروس ي   6 هیآ ي   ساسارب  ربمایپ  تیالو  هک  دنتسناد  یم  همه 
: درک لاؤس 

! مرترب ناتدوخ  زا  یتسرپرس ، تیالو و  رد  امش  هب  تبسن  نم  هک  تسا  نیا  هن  رگم  مدرم !

ص:36

.دوب هکرب  نآ  مان  ّمخ  .کچوک  ریگ  بآ  هکرب و  ینعی  ریدغ  - 1
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: دومرف ربمایپ  نآ  زا  سپ  .دندرک  فارتعا  تقیقح  نیا  هب  یگمه 

ُهالْوَم ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم 

تسوا هراک ي  همه  الوم و  یلع  نیا  کنیا  مراد  یتسرپرس  تیالو و  وا  رب  نم  سک  ره 

: دومرف اعد  نینچ  هاگنآ 

َُهلَذَخ ْنَم  ْلُذْخاَو  ُهَرَصَن  ْنَم  ْرُْصناَو  ُهاداع  ْنَم  ِداع  ُهالاو َو  ْنَم  ِلاو  َّمُهّللا 

رادب نمشد  ار  شنمشد  رادب و  تسود  ار  شرادتسود  اهلاراب 

.راذگاو دوخ  لاح  هب  ار  شا  هدننک  اهر  شاب و  رای  ار  شروای 

، دنامن يا  هناهب  رذع و  چیه  هک  نآ  يارب  زین  تّجح و  مامتا  رتشیب و  دـیکأت  يارب  اّما   . تساوخ هچ  ربمایپ  دـنادن  هک  دـنامن  سکچیه 
.دننک تعیب  ربمایپ ، نیشناج  هفیلخ و  ناونع  هب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  نارضاح  همه ي  ات  داد  نامرف  ادخ  لوسر 

.دنتفگ تینهت  کیربت و  نینمؤملاریما »  » ِناونع هب  شترضح  هب  مهو  دندرک   تعیب  مه  اج ، نآ  رد  نارضاح 

ص:37
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: دش لزان  هیآ  نیا  مهم ، هثداح ي  نیا  زا  دعب 

ًانید َمالْسْالا  ُمَُکل  üُت  یضَر یتَمْعَن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکأ  َمْوَْیلا 

دشاب امش  نید  مالسا  هک  مدش  یضار  مدومن و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما 

نآ ریدغلا »  » گنس نارگ  باتک  مکی  دلج  رد  ینیما  همالع ي  هک  تسا  هدش  رکذ  ریدغ  يارجام  هرابرد ي  یناوارف  كرادم  عبانم و 
.تسا هدروآ  ار  اه 

.تسا ّتنس  لها  دانتسا  دروم  مهم و  ياه  باتک  زا  كرادم  نآ  یمامت 

ص:38
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يراگتسر هار  یلع ، هار 

تسا نکمم  هک  درکن  روطخ  سک  چیه  رطاخ  هب  نآ  زا  سپ  .دیـسر  مامتا  هب  یهلا  دیع  نیرتگرزب  ریدغ ، دیع  مسارم  بیترت ، نیا  هب 
.دنک تفلاخم  بلاط  یبا  نب  یلع  ینیشناج  تفالخ و  اب  ات  دوش  تفای  يدحا 

 : تفگ نینچ  دش  هتفگ  تیبلا » لها  اّنم  ًناملس   » شقح رد  هک  ادخ  لوسر  روای  نآ  ناملس  هک  دش  نانچ  اما 

.دیدرکن دیدرک و 

.دندرک یم  دیاب  هچنآ  دندرکن  دندرک و  یم  دیابن  هچ  نآ  دندرک  مدرم  يرآ ،

: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

بآ دـیتفرگ و  یمرب  نآ  ندـعم  زا  ار  شناد  امـش  رگا  دـیرفآ  ار  یمدآ  تفاکـش و  ار  هناد  هک  يدـنوادخ  هب  دـنگوس  دیـشاب ! هاـگآ 
همشچرس زا  ار  تفرعم  ياراوگ 
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یمرد ار  قح  راکشآ  ریسم  دیدومیپ و  یم  ار  تیاده  نشور  هار  دیدومن و  یم  بلط  شهاگیاج  زا  ار  یبوخ  ریخ و  دیدیـشون و  یم 
، دیدید یم  ار  مالسا  غورفرپ  وترپ  دومن و  یم  خر  تیاده  ياه  هناشن  تشگ و  یم  راکشآ  امـش  رب  تسار  هار  دیدرت  یب  دیدیدرون ،
زا کـی  چـیه  هب  زگره  دـش و  یمن  تفاـی  دـنمزاین  راداـن و  امـش  ناـیم  رد  رگید  دـیتشگ و  یم  رو  هطوغ  تمعن  رد  تروـص  نآ  رد 

.تشگ یمن  اور  یمتس  ملظ و  دننک ، یم  یگدنز  مالسا  هانپ  رد  هک  یناناملسم  ریغ  یتح  ناناملسم و 

رات هریت و  امـش  رب  شا  یگرزب  تعـسو و  همه ي  اب  ایند  دـیداهن و  ماـگ  کـیرات  ياـه  هار  رد  سکعرب ، دـیدرکن و  ناـنچ  امـش  اـّما 
یب دـیداتفا و  فالتخا  هب  ناتنید  رد  دـیدنار و  نابز  رب  سفن  ياوه  يور  زا  نخـس  دـش و  هتـسب  ناتیور  هب  شناد  ياـهرد  دـیدرگ و 

یهارمگ هب  دنتفیرف و  ار  امـش  زین  نانآ  دـیدرک و  يوریپ  ناهارمگ  زا  دـیداد و  نید  رد  اوتف  طلغ  هب  دیـشاب  هتـشاد  نید  ِشناد  هکنآ 
.دندنکفا

، لد هتساوخ ي  زا  يوریپ  اب  هک  دیدش  نانچ  دندرک و  كرت  ار  امش  زین  نانآ  دیداهناو و  ار  یهلا  نایاوشیپ 
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.دیدنار (1) نامرف  مکح و 

تسـشن و یم  ناشرـس  رب  تداعـس  يامه  دیدرت  یب  دنتفر ، یم  دندنام و  یم  دوب ، هدومرف  ربمایپ  هک  هار  نآ  رب  ناناملـسم  رگا  يرآ ،
.دندومیپ یم  يراگتسر  هار 

.میدناوخ مالسلا  هیلع  یلع  تانایب  ریخا  تالمج  رد  هک  دندرک  نآ  اما 

اهراب اهراب و  ار  ادـخ  لوسر  يادـن  نیا ، زا  شیپ  هک  یبلط  قح  ياه  لد  دنیـشن  یم  اهلد  رب  ینیگنـس  راـب  تـالمج  نیا  ندـناوخ  اـب 
ادا ینم ، ریزو  وت  یتسه ، نم  ّیـصو  نیـشناج و  .یتسه  نم  ردارب  وت  دندوب :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  هک  دـندوب  هدـینش 

.یتسه نم  ْنیَد  هدننک ي 

تیالو شخب  تاجن  راوتـسا و  نامـسیر  هب  هک  تسا  هداد  رارق  یناسک  زا  ار  ام  هک  میتفگ  ساپـس  ار  يادخ  ادتبا  نامه  هک  تسا  نیا 
.مشاب رکاش  ار  يادخ  مه  زاب  میونشب و  مثیم  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تراشب  کنیا  .میا  هدز  گنچ  يولع 

ملع و  تیالو )  ) رما نیا  زا  يزیچ  هب  ار  امش  دنوادخ  هک  امش  رب  داب  تراشب  .امش  رب  داب  تراشب  سپ  »

ص:41
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دیریگرب دروم  نیا  رد  ار  ادخ  لوسر  صوصخم  ملع  تیالو و  رما  دیا  هتـسناوت  هک  تسا  نیا  نآ  هدینادرگ و  صوصخم  ادخ  لوسر 
(1) .دینک » لمحت  و 

ص:42
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_ر يدغ ثراو 

نیرخآ رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنیوگ  یم  دنناد و  یم  ریذپ  قح  دـنمدرخ و  راد و  نید  نادنمـشناد  همه ي 
نآ ترضح  نآ  ياه  شرافـس  نیرت  مهم  زا  یکی  .دومرف  دیکا  شرافـس  مهم  سب  رما  دنچ  هب  دوب ، یظفاحادخ » جح   » هک دوخ  ّجح 

 : دومرف هک  دوب 

؛  مور یم  امش  نایم  زا  يدوز  هب  نم  مدرم !  يا  ناه 

.مراذگ یم  راگدای  هب  گنس  نارگ  زیچ  ود  اّما 

.تسا نم  نادناخ  نم و  تیب  لها  رگید ، نآ  .تسا و  نآرق  ادخ ، باتک  تسا ، رت  گرزب  رترب و  هک  ود ، نآ  زا  یکی 

.دنوش دراو  نم  رب  رثوک  ضوح  رانک  رد  هک  نآ  ات  دنوش  یمن  ادج  رگید  کی  زا  زگره  ود  نیا  دیشاب !  شوه  هب 
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 ! دیدرک هچ  اه  نآ  اب  امش  نم  زا  سپ  هک  دیسرپ  مهاوخ  ود  نآ  زا  زور  نآ  رد  نم 

 : دوزفا نینچ  هلمج  زا  نانخس  نآ  رد  دومرف و  نایب  شفیرش  رمع  ینایاپ  ياهزور  رد  رگید  رابدنچ  ار  بلطم  نیا  ادخ  ربمایپ 

.دش دهاوخن  هارمگ  زگره  دز ، گنچ  نم  تیب  لها  نآرق و  هب  سکره  هک  دیشاب  هاگآ 

مرکا ربمایپ  دیدس  نخـس  نیا  هب  هک  تسا  نآ  نایعیـش  راختفا  تسا و  يدج  رایـسب  ترتع  نآرق و  هب  کّسمت  ادخ و  لوسر  شرافس 
.دنا هدوب  تیب  لها  نآرق و  ناوریپ  هتسویپ  دنا و  هدرپس  لد  شوگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

میا هتخود  یـسک  روهظ  هار  هب  مشچ  هنارظتنم  تسادخ ، لوسر  ترتع  هدنامزاب ي  نیرخآ  ِتبیغ  راوشد  نارود  هک  راگزور ، نیا  رد 
نادرگرـس هانپ و  یب  مدرم  نایم  رد  ار  نآ  شخب  تایح  ینارون و  ماکحا  دـنک و  یم  ایحا  ناـهج  رـساترس  رد  ار  نآرق  یتسار  هب  هک 

.دیامرف یم  اپرب 

ار ریدغ  زاون  مشچ  ششخرد  رگید  راب  ات  میرظتنم  مالسلا  هیلع  رصع  ماما  نسحلا  نب  هّجح  ترضح  نارادتسود  ام  کنیا  يرآ ،

ص:44
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.میشاب رگ  هراظن  يودهم  تموکح  وترپ  رد  ار  يولع  تلادع  روهظ  میشاب و  دهاش 

 

زور نآ  دیما  هب            

زا يرایـسب  ذـخآم  عبانم و  رد  تسا ، فورعم  نیلقث » ثیدـح   » هب هک  ترتع  نآرق و  هب  کسمت  رد  ربماـیپ  شرافـس  هک  تسا  ینتفگ 
ثیدح صوصخم  دلجم  راونالا » تاقبع   » دنمـشزرا باتک  هب  ار  یمارگ  ناگدـنناوخ  ناگدـنهاوخ و  .تسا  هدـش  لقن  یّنـس  هعیش و 

ار نآ  یسراف  همجرت ي  .تسا  هتـشون  يدنه  نیـسح  دماحریم  موحرم  هعیـش  گرزب  دنمـشناد  ار  باتک  نیا  .میهد  یم  عاجرا  نیلقث 
.تسا هدرک  رشتنم  أبن  رشن 

ص:45
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.دیهد خساپ  دیآ  یم  یپ  رد  هک  ییاه  شسرپ  هب  لیامت  تروص  رد  باتک  ندناوخ  زا  سپ  یمارگ  هدنناوخ ي 

.دوش یم  ءادها  يزیاوج  لاس 1376  ملعم  هتفه  رد  هعرق  دیق  هب  هقباسم  رد  ناگدننک  تکرش  هب 

 

 

 : دییامرف لاسرا  سردآ  نیا  هب  خیرات 25/12/86  ات  رثکاّدح  ندرک  رپ  زا  سپ  ار  لباقم  هگرب ي  آفطل 

گرزب نارهت  نایگنهرف  جیسب  زکرم 

11455 یتسپ 133  _  قودنص  نارهت 

ص:46
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_ي لاع _ه ت_ مسب

 : نفلت یناشن و  یگداوناخ :   مان  مان و 

 

.دینزب ردبرض )×(  تمالع  تسرد  هنیزگ  لباقم  رد 

: دومرف یفرعم  دوخ  نیشناج  ناونع  هب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هعقاو  مادک  رد  راب  نیتسخن  ملس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  ربمایپ   _ 1

نیتسخن توعد  رد  ترجه ب :  بش  رد  فلا : 

مخ ریدغ  رد  ردب د : گنج  رد  ج : 

؟  دوب هچ  نارضاح  لمعلا  سکع  یفرعم ، نیتسخن  رد   _ 2

دنتفریذپ یهورگ  دندرک ب :  تعیب  همه  فلا : 

دندرک توکس  دندرک د :  هرخسم  ار  ربمایپ  ج : 

؟  تسا هنوگچ  نآرق  هتفگ ي  هب  نانمؤم  هطبار ي   _ 3

ینابرهم یتسود ب :  فلا : 

يداع يردارب د :  ج : 

؟ تسیچ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تبسن   _ 4

روای نابیتشپ و  داماد ب :  ومع و  رسپ  فلا :

دراوم همه ي  ثراو د :  نیشناج و  ج : 

 : دندوب ب وا  محازم  فلا : نوچ :   ، دندنبب دجسم  هبار  ناش  هناخ  ِرد  ناناملسم  ات  داد  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   _ 5
دوب دنوادخ  روتسد 

مادکچیه دندوب د :  كاپان  ج : 

؟  دنوش ینثتسم  نوناق  نیا  زا  ات  داد  هزاجا  یناسک  هچ  هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   _ 6
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سابع شیومع  شا ب :  هداوناخ  مالسلا و  هیلع  یلع  فلا : 

هزمح شیومع  باحصا د :  زا  یخرب  ج : 

؟  تسا هنوگچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  مالسلا  هیلع  یلع  تلزنم   _ 7

تسا مالسلا  هیلع  میهاربا  لثم  تسالاب ب :  رایسب  فلا : 

دراوم همه ي  تسا د : مالسلا  امهیلع  یسوم  هب  نوراه  لثم  ج : 

ص:47
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؟  دنک نیرفن  ار  مالسلا  هیلع  یلع  دشن  رضاح  صاقو  دعس  ارچ   _ 8

دیسرت یم  مالسلا  هیلع  یلع  زا  دوب ب :  مالسلا  هیلع  یلع  تسود  نوچ  فلا : 

دیسرت یم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا   : تسناد د یم  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تلزنم  ج : 

؟  دش یم  هچ  درک ، یمن  مالعا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ینیشناج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رگا   _ 9

دنام یم  ملاس  دندش ب _  یم  لاحشوخ  نانمشد  فلا : 

دش یمن  ماما  مالسلا  هیلع  یلع  دنام د :  یم  صقان  شتلاسر  ج : 

 : دش مالعا  مالسلا  هیلع  یلع  ینیشناج  هک  یلحم   _ 10

هفحج نیمزرس  مخریدغ ب :  فلا : 

دراوم همه ي  هکرب د :  کی  رانک  ج : 

 : درک مالعا  ار  عوضوم  نیا  مخریدغ  رد  ادخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   _ 11

مالسلا هیلع  یلع  تیالو  شدوخ ب :  تیالو  فلا : 

دراوم همه ي  مالسلا د :  هیلع  یلع  ینیشناج  ج : 

؟  درک هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مالسلا  هیلع  یلع  یفرعم  زا  سپ   _ 12

تفرگ تعیب  همه  زا  درک ب :  اعد  فلا : 

تسا تسرد  فلا و ب  تفر د :  هنیدم  هب  ج : 

؟  دش لزان  یمایپ  هچ  مالسلا  هیلع  یلع  ینیشناج  مالعا  زا  سپ   _ 13

تمعن مامتا  نید ب :  لیمکت  فلا : 

دراوم همه ي  مالسا د :  زا  تیاضر  ج : 

؟ دومن خر  ییاه  تفآ  هچ  مالسلا ،  هیلع  یلع  تفالخ  بصغ  اب   _ 14

ینادان یهارمگ ب :  فلا : 
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دراوم همه ي  فالتخا د :  ج : 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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