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هنیدم بیطخ  اب  یئوگتفگ 

باتک تاصخشم 

 - 1336 دومحم ، دیس  ، يدامادریم هسانشرس : 

.يدامادریم مولعلارحب  دومحمدیس  هدنسیون  هنیدم / بیطخ  اب  یئوگتفگ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. 2 تساریو  : ] تساریو تیعضو 

بولق � 1393. راهب  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.م 5/19 س   × 5/9 .ص ؛  42 يرهاظ :  تاصخشم 

4-13-9967-964-978 لایر : 15000 کباش : 

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.تسا يریازج  رکبوبا  زا  یعیش " لک  یلا  یتحیصن  هذه   " باتک رب  يدقن  رضاح  باتک  تشاددای : 

هدش رشتنم  لاس 1380  رد  يرئازج " رکبوبا  راتفگ  رب  يدـقن  هنیدـم : بیطخ  اب  ییوگتفگ   " ناونع اب  البق  رـضاح  باتک  تشادداـی : 
.تسا

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.يرئازج رکبوبا  راتفگ  رب  يدقن  هنیدم : بیطخ  اب  ییوگتفگ  رگید :  ناونع 

ریسفت دقن و  یعیش --  لک  یلا  یتحیصن  هذه  .رباج  رکبوبا  يریازج ، عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم : 

BP212/5/م92گ7 1393 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/417 ییوید :  يدنب  هدر 

3613334 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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يدامادریم مولعلارحب  دومحم  دیس  هدنراگن :

بولق راهب  رشان : ّتیودهم  یناهج  لئاسم  تاقیقحت  تاعلاطم و  عمجم  رظن : ریز 

1393 لوا : پاچ 

يدرو لگ  هناخپاچ :

1000: دادعت

978-964-9967-13-4 کباش :

ناموت  1500 تمیق :

.تسا ظوفحم  رشان  يارب  رشن  پاچ و  قح 

031 025 و 32237352 -   - 37705493 شخپ : زکارم 

0912 میقتسم : طابترا 

3000601614 هاتوک : مایپ  هناماس ي 

Info@Mahdavi-Publication.com

Mahdavi-Publication.com
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راتفگشیپ

ار دوخ  هک  يرئازج  رکبوبا  ياقآ  باوج  رد  هلصوح  ِیمک  اب  رفس  لاح  رد  ار  هتشون  نیا  ریقح  ینید ، نارهاوخ  ناردارب و  ناناملسم ،
لوسر ّتنس  هللا و  باتک  نازیم  اب   ) بّصعت نودب  ار  هتشون  نیا  مدنمشهاوخ  ما ، هتشون  دناد  یم  ناناملسم  زوسلد  دنمشیدنا و  ملاع و 
هعلاطم تسا ) رامعتـسا  ساّبع و  ینب  هّیما و  ینب  تسایـس  هدیئاز ي  هک  یکرادم  هن  حیحـص ، كرادـم  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

هب دوخ  مالـسلا ،  مهیلع  تیبلا  لها  يرترب  عوضوم  رد  هقرف ) کی  هن   ) نیقیرف تایاور  رد  یـشیدنا  دازآ  لماک و  ّربدـت  اـب  و  دـییامن ،
.دینیشنب تواضق 

و یعیش » لک  یلا  یتحیصن  هذه   » لثم ییاهباتک  نتشون  اب  شنارکف  مه  يرئازج و  رکبوبا  ياقآ 
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نیب فالتخا  داجیا  اب  هتخاس ، راکـشآ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  ناوریپ  اـب  ار  دوخ  هنیرید ي  هنیک ي  ناـبز ، دـنچ  هب  نآ  همجرت ي 
يرئازج و رکبوبا  ياقآ  هبوت ي  ّتنـس و  لها  همه ي  يرادیب  دهاش  يزور  هکنآ  دیما  هب  دنیامن ، یم  تیوقت  ار  رامعتـسا  ناناملـسم ،

.میشاب مالسلا ،  مهیلع  تیبل  لها ا  هاگشیپ  رد  نانآ  یهاوخرذع  دنوادخ و  هاگشیپ  رد  شناتسود ،

يدُهلا عبّتا  نم  یلع  مالّسلاو 

يدامادریم مولعلا  رحب  دومحم  دّیس 

ق مارحلا 1421 ه .- مّرحم   7
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وگتفگ نتم 

(1)« ًامالَس اُولاق  َنُولِهاجلا  ُمُهَبَطاخ  اذإ  »... 

! يرئازج رکبوبا  ياقآ 

!! ...و مکیلع  ٌمالس 

بتکم نایعیش و  هب  قح  غیلبت  يزوسلد و  مانب  هکنیا  زا  مدناوخ و  هعیـش » نایوج  قح  اب  يراتفگ   » مانب ار ، امـش  هدش ي  همجرت  باتک 
.مدیدرگ فّسأتم  ّرثأتم و  دیا ، هدز  تمهت  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلا  لها  ینارون 

بدا و بناج  دینک و  تبحص  هعیش  اب  یناهرب  یقطنم و  دراد  ءاضتقا  دشاب  یم  یعیِش » ٌلُک  یلإ  یتَحیصَن  هِذه   » هک امش  باتک  ناونع 
: دنا هتفگ  هک  دییامن  تیاعر  ار  ّتیناسنا 

(2)« ...ًابَدأ بِسَتکا  َتئِش َو  نَم  َنبإ  نُک  »

هک دوب  اهتّدم  دیا : هتفگ  ناتباتک  زا  هحفص ي 18  رد 

ص:7

.63 ناقرف : - - 1
.66 ص : مالسلا ،  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ناوید  - - 2
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تیبلا لها  ّتبحم  رد  اهنت  دنناناملـسم و  زا  یهورگ  زین  نانآ  هک  متـسناد ، یمن  نیا  زج  يزیچ  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هعیـش ي  زا 
.دنیامن یم  عافد  اهنآ  زا  دننک و  یم  ّولغ  مالسلا  مهیلع 

! يرئازج ياقآ 

هب هک  اهنآ  هزاجا ي  نودب  مراتـساوخ  مدرک و  مالـس  امـش  هب  دیناد  یمن  مه  نالا  دـیتسناد و  یمن  هعیـش  زا  يزیچ  هک  لیلد  نیمه  هب 
.دیزادرپب قیقحت  هعلاطم و  هب  رتشیب  دنا ، هداد  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زاس  ناسنا  بتکم  هعیش و  هیلع  غیلبت  ّتیرومأم  امش 

یمن سک  چـیه  هب  ار  تیالو  تماما و  تایاور  تایآ و  رد  قیقحت  هعلاطم و  هزاجا ي  امـش  نارمآ  نوچ  اـهنآ ؛ هزاـجا ي  نودـب  ارچ 
« یناجیت رتکد   » و یکاطنا »  » هار هب  یشیدنا  دازآ  اب  مه ، هفیقس  نارادفرط  رگید  امش و  دنسرت  یم  دنهد ،

.دیروآ ور  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لها  ینارون  بتکم  هب  دیوش و  هدیشک  ...و  یلعلا » نمحرلادبع   » و

ص:8
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! يرئازج ياقآ 

یناناملسم یلو  دینادب ؛ ناناملسم  زا  یهورگ  ار  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هعیش ي  دینک و  رکف  دیا ، هدرک  یم  رکف  ًالبق  هک  روطنامه 
مالـسا ربمایپ  ملع  هنیدـم ي  باب  زا  دـنا ، هتـشاد  تفایرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هب  راس  همـشچ  نیرتکیدزن  زا  ار  مالـسا  هک 

.دنا هتفرگ  ارف  ار  ربمایپ  ّتنس  هتساوخ ، ار  نآرق  لیوأت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

فاصنا و هدـید ي  اب  ار  ّتیناـقح  نیا  هک  تسا  نیا  وج  قح  هعیـش ي  ره  زا  نم  يوزرآ  دـیا : هتفگ  ناـتباتک ، هحفص ي20  رد  امش 
يرکف دازآ  هاگداد  رگا  دزادرپب ، تواضق  هب  نآ  زا  يوریپ  شیوخ و  بهذـم  دروم  رد  بّصعت  هچیرد ي  زا  رود  و  درگنب ، صالخا 

، دهد همادا  نآ  زا  يوریپ  هب  دنامب و  یقاب  شبهذم  رب  هتشذگ  دننام  مه  زاب  دوتس ، ار  نآ  زا  يوریپ  درک و  مکح  نآ  تّحـص  هب  شا ،
رب شنادجو  ِیضاق  رگا  اّما 

تحیصن هک  تسا  بجاو  وج  قح  هعیش ي  ره  رب  درک ، حیبقت  ار  نآ  زا  يوریپ  و  دومن ، مکح  نآ  داسف  نالطب و 

ص:9
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هب ناملسم  اه  نویلیم  هک  يا  یگدنز  روتـسد  نامه  هب  و  دنک ، تئارب  نالعا  يو  زا  دیامن و  كرت  ارنآ  شیوخ  تاجن  يارب  دریذپب و 
 . هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ّتنس  ادخ و  نآرق  ینعی  دیامن ، افتکا  دنا ، هدروآ  نامیا  نآ 

رد هعیـش  یلالدتـسا  یقطنم و  بتک  صـالخا ، فاـصنا و  هدـید ي  اـب  هک  تسا ، نیمه  ناتناتـسود  امـش و  دروم  رد  مه  اـم  يوزرآ 
عوضوم رد  هدراو  تایاور  هب  بّصعت ، زا  رود  هب  دـیناوخب و  ار  ریدـغلا »  » و داهتجالا » ّصنلا و  «، » تاـعجارملا  » لـثم تماـما ، عوضوم 

.دییامن لمع  تسا  یشیدنا  دازآ  ءاضتقا  هچ  ره  هب  دیرگنب و  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  یئاوشیپ 

یم دشاب  هک  ینابز  ره  هب  ار  ینامسآ  بتک  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هکنیا  رب  ینبم  فیرش ، یفاک  زا  لوقنم  ثیدح  دروم  رد  امش  لاکـشا 
.دیشاب یم  انشآ  ان  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لها  یملع  ماقم  هب  تبسن  هک  دوش  یم  یشان  اجنیا  زا  دنتسناد ،

ص:10
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: دیهد باوج  نم  لاؤس  هب  نیّدلا  موی  یسرباسح  هب  هّجوت  اب  منک  یم  لاؤس  امش  زا 

؟ دشاب یم  یسک  هچ  هدش  دای  نآ  زا  نآرق  رد  هک   (1)« باتِکلا ُملِع  ُهَدنِع  نَم  »

؟ دندومن یم  عوجر  مالسلا  هیلع  یلع  هب  تالکشم  لح  يارب  ءافلخ  ارچ  سپ  تسا ، مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  زا  ریغ  رگا 

؟ تسیک زا  ِنآ ، ینارون  ياه  هبطخ  تفرعم و  شناد و  باتک  هغالبلا ، جهن 

زا دعب  مالک  نیرت  غیلب  نیرتحیـصف و  اب  ار ، هیکزت  قالخا و  سیردت  يدـیحوت ، قیاقح  فراعم و  نایب  یلمع ، يرظن و  تمکح  امش 
؟ دیراد غارس  ینارون  بتکم  مادک  رد  هلآ ،  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  مالک  نآرق و 

« ءاملُعلا و   » قادصم يارب  دناد و  یم  مالسلا  هیلع  یلع  ار  رطاف  هروس ي  هیآ ي 19  رد  ریصب » : » یناکسح مکاح 

ص:11

ص307. ج1 : لیزنتلا ، دهاوش  عجار : ، 43 دعر : - - 1
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(1) .دیامن یم  هراشا  شترضح  هب  رطاف ، هروس ي  هیآ ي 27  رد 

؟ دنتشاد عالطا  ینامسآ  بتک  هب  ارچ  هک  دینک  یم  دراو  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  شناد  رب  هک  تسا  یلاکشا  هچ  نیا  سپ 

هللا باتک  هب  ملاع  یلاعت  قح  تایانع  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  میتسناد  هقرف ، کی  تایاور  هن  نیقیرف ، تایاور  تایآ و  زا  یتقو 
قیرط هب  تسا ، یتسرپاـتکی  ّیبرم  دـیحوت و  مّلعم  نیرتـگرزب  یلمع ، يرظن و  تمکح  یهلا ، مولع  هّصاـخ  مولع ، عـیمج  رد  و  تسا ،

نآ نیرّهطم  نادـنزرف  ناـشیا  زا  دـعب  و  تسا ، هتـشاد  یهاـگآ  زین  ناینیـشیپ  يوامـس  بتک  هب  ترـضح  نآ  میریگ ، یم  هجیتـن  یلُوا 
.دنبانج نآ  تالامک  مولع و  ناثراو  ترضح ،

لیجنا تاروت و  رد  هک  تسا  یئاهمان  نیرت  ناشخرد  زا  ایلیإ  اطیلقراف و  دآمدآم ، تسا ، ناشیا  ترتع  ربمایپ و  دـّیؤم  ینامـسآ  باتک 
زج اهمان ، نیا  باتک  لها  رارقا  هب  دیشاب  هتشاد  هعلاطم  یمک  رگا  و  هدمآ ،

ص:12

ص101 و 100. ج2 : لیزنتلا ، دهاوش  - - 1
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(1) .تسین يرگید  مان  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مان 

.دنشاب علّطم  دشاب ، یم  ناشدّیؤم  هک  یبتک  زا  ناراوگرزب  نآ  هک  دراد ، یلاکشا  هچ  لاح 

! يرئازج ياقآ 

ّولغ مالسلا  هیلع  یلع  حدم  رد  مه  رمع  دییوگب  دیناوت  یم  ایآ  دیا ؟ هدرک  هّجوت  تشاد ، نایب  اهراب  رمع  هک  ...یلَع » الَول   » هب امش  ایآ 
؟ تسا هدرک 

هب دیاب  یسک  هچ  سپ  دنتشادن ؛ ار  يراصن  دوهی و  هب  ییوگخساپ  رنه  هک  ناتدوخ  ياملع  لوق  هب  هفیقس ، نانیشنردص  امـش ، نابابرا 
؟ درک یم  ظفح  ار  نیملسم  يوربآ  دیسر و  یم  مالسا  داد 

دیشاب و هتشاد  مهف  رمع  رادقم  هب  امش  لقادح 

ص:13

هدش ناملـسم  هدوب و  ّتیحیـسم  ياملع  زا  هک  مالـسالا ، رخف  قداص  دمحم  فیلأت  مالـسالا  هرـصن  یف  مالعالا  سینا  باتک  هب  - - 1
.دییامن هعجارم  تسا ،
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هعماـج ي يارب  ییوربآ  دوـبن ، وا  هناـمیکح ي  راـتفگ  يرگنـشور و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ملع  رگا  هـک  دـینک ، رکف  يرمع 
.دنام یمن  یقاب  تموکح  نیملسم و 

شناد یعیبط و  مولع  هب  ناشیا  یهاـگآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  لوسر  ّتنـس  یمالـسا و  هقف  هب  مالـسلا  مهیلع  هّمئا  تریـصب 
کی مخ  رد  امـش  یلو  تسا ، هدمآ  ًارثن  ًامظن و  بدا  خـیرات و  ثیدـح و  ریـسفت و  بتک  رد  تسا و  ّماع  ّصاخ و  دز  نابز  یـضایر ،

.دینک یم  لاکشا  دنا  هتشاد  یهاگآ  لیجنا  تاروت و  هب  مالسلا  مهیلع  هّمئا  هکنیا  هب  دیا و  هدرک  ریگ  هچوک 

ماوقا و ياسؤر  ءاملع و  اب  دنتسناوت  یم  هنوگچ  دنتشاد ، یمن  یهاگآ  نایدا  ینابم  ینامسآ و  بتک  هب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رگا 
؟ دننک نایب  ار  مالسا  ياهیرترب  دننیشنب و  وگتفگ  هثحابم و  هب  بهاذم 

یلـص هللاوسر  حیبوت  دروم  يو  دیاب  هلب ، دیا ، هدروآ  ناتباتک  هحفـص ي 26  رد  هک  تاروت  زا  يا  هگرب  هب  رمع  هعجارم ي  دروـم  رد 
مالسا رد  وا  اریز  تفرگ ، یم  رارق  هلآ  هیلع و  هللا 

ص:14
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باتک هب  ملع  دنـشاب ، یم  ملِعلا » یف  َنوُخِـسار   » دـنربمایپ و شناد  باـب  هک  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لـها  یلو  دوب  دراو  هزاـت  يدـتبم و 
یم هدافتسا  مالسا  غیلبت  تهج  هلیسو  حالس و  کی  ناونع  هب  ملع  نیا  زا  هتفرگ و  ارف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  زا  ار  ینامـسآ 

.دندومن

! يرئازج ياقآ 

روظنم هچ  هب  هچ و  يارب 

.زگره رازه  زگره و  دنناد ، یم  زاین  یب  نآرق  زا  ار  دوخ  اهنآ  هک  دیا ، هدز  تمهت  هعیش  هب  هحفص ي 24  رد 

ِیف َنوُخِسار   » شناد زا  هدومن ، شالت  نآ  یناعم  مهف  يارب  و  دزادرپ ، یم  نآ  تئارق  هب  دناد و  یم  یهلا  نوناق  باتک  ار  نآرق  هعیش ،
.دنک یم  هدافتسا  مالسلا »  مهیلع  تیبلا  لها  ینعی   » ینامسآ بتک  هب  ناملاع  و  ملِعلا »

ّربدت و رّکفت و  اب  هارمه  نآرق  زا  هعیش  هدافتسا ي 

ص:15
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.دراد قرف  امش ، دنسپرامعتسا  هدافتسا ي  عون  اب  هدوب و  ترتع ، هاگشناد  رد 

اب هفیلخ  سالک  رد  نآرق  یلو  درمش ، یم  حیبق  راک  مارح و  ار  زواجت  متـس و  بصغ و  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  هاگـشناد  رد  نآرق 
.دهد یم  یلاع  هرمن ي  تمِس و  ناراکمتس  نابصاغ و  هب  هفیقس  لها  هیجوت 

! يرئازج ياقآ 

؟ تسا هدنامن  شیب  نآرق  زا  یمان  ّتیباّهو  هعماج ي  رد  ارچ 

نآرق رد  تیـالو )  ) و تّدوم )  ) و ریهطت )  ) تاـیآ رگم  دوش ؟ یمن  یهّجوت  مالـسلا  مهیلع  تیبـلا  لـها  يرترب  لـضف و  تاـیآ  هب  ارچ 
هعماج ي ياجک  نیّدلا ، بوسعی  تیالو  هب  کیّبل  نیـسای و  لآ  تّدوم  نیرّهطم و  زا  هدافتـسا  سپ  تسا  دوجوم  رگا  درادن ؟ دوجو 

؟ دریگ یم  ماجنا  یباّهو 

ص:16
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! يرئازج ياقآ 

یف اـنبَتَک  دََـقل  َو  : » هیآ ي نآرق  رد  اـیآ  دـییوگب  دـیناوخ ، یم  نآرق  هب  اـنتعا  یب  ار  هعیـش  و  دـیناد ، یم  نآرق  لـها  ار  دوخ  هک  اـمش 
هیآ ي: »(1) و  ...رُوبَّزلا

؟ درادن دوجو   (4)« اِهتوَم َدَعب  َضرألا  ییحی  َهللا  َّنإ  : » هیآ ي »(3) و  هِرُون ُِّمتُم  ُهللا  : » هیآ ي »(2) و  ِلُک هّ ِنیّدلا  یَلع  ُهرِهُظِیل  »

؟ دوش یمن  تفای  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  هب  طوبرم  ثیداحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  يوبن  ثیداحا  رد  ایآ 

؟ دییوگ یمن  نخس  تّما ، يداه  ّتیرشب و  حلصم  نیمز ، تموکح  ثراو  و  نید ، هدننک  ءایحا  دروم  رد  ارچ  سپ 

مان هب  يا  هسلج  نآرق ، هاگیاپ  هّکم  هنیدم و  رد  ارچ 

ص:17

.105 ءایبنا : - - 1
.28 حتف : - - 2
.8 فص : - - 3

.17 دیدح : - - 4
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؟ دیزادرپ یمن  اعد  هب  اهبلق  بوبحم  اهلد و  دیما  نآ  دای  هب  يا  هعمج  حبص  و  دینک ، یمن  اپ  رس  همطاف ، يدهم 

رد هکیلاح  رد  دیناد ، یم  كرش  ار  مالسلا  مهیلع  ربمایپ  لآ  مالسلا و  هیلع  یلع  هب  لّسوت  حدم و  امش 

؟ دیرو هطوغ  يزورما  رفک  ياهتموکح  هب  لّسوت  و  خیرات ، نارگمتس  حدم 

هتبلا دـص  و  تسا ، ییاپورا  یبرغ و  ياهتموکح  يزیر  همانرب  ساسا  رب  و  نارگمتـس ، متـس  هدـننک ي  هیجوت  امـش  تعاـمج  هعمج و 
مان فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  رتسگ ، تلیـضف  ماما  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  رورپ  تلادـع  ماما  زا  دـیابن 

.دیربب

لها هب  لد  هک  تسا  نیا  دینک ، یم  غیلبت  نانآ  هیلع  هک  رگید  ناثّدحم  ینیلک و  خیـش  مرج  و  دییوگ ، یم  ازـسان  وا  هب  هک  هعیـش  مرج 
.دنراد ینمشد  تموصخ و  هناملاظ  ياهتموکح  اب  و  دنا ، هداد  مالسلا  مهیلع  تیبلا 

ص:18

هنیدم بیطخ  اب  www.Ghaemiyeh.comیئوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


قداص ماما  مالسلا و  هیلع  رقاب  ماما  سالک  هّیداجس و  هفیحص ي  هغالبلا و  جهن  هسردم ي  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  هاگشناد  هعیش 
هب دهد و  یم  حـیجرت  اکیرمآ ، سیلگنا و  ریوزت  سَردَـم  ساّبع و  ینب  هّیما و  ینب  هدـکتملظ ي  ءافلخ ، هاگتلاهج  رب  ار ، مالـسلا  هیلع 

.درب یم  هانپ  يرامعتسا ، ياه  لمعلاروتسد  هن  مالسلا ،  مهیلع  تیبلا  لها  یئاور  بتک 

.تسا هدوب  مالسا  غیلبت  يارب  يا  هلیسو  ینامسآ ، بتک  هب  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  شناد  دیدرگ ، يروآدای  ًالبق  هک  روطنامه 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  لوق  زا  ًالثم  دهد و  یم  ربخ  ینامسآ  بتک  زا  نآرق  یتقو 

(1)« دیآ یم  دمحا  مان  هب  یلوسر  نم  زا  دعب  »

ص:19

.6 فص : ُدَمْحَأ ،» ُهُمْسا  يِدَْعب  ْنِم  یتْأَی  ٍلوُسَِرب  ًارِّشَبُم  َو  - - » 1
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هتفگ دنک ، یم  لقن  نآ  زا  نآرق  هک  یلصا  ذخأم  زا  دیابن  ایآ  دنتسشن ، هثحابم  یحیـسم  ملاع  کی  اب  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  رگا  ، 
؟ دنهد هئارا  ار  یسیع  ترضح  ي 

و دیآ ، یم  باسح  هب  بیع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  ّتیناقح  دروم  رد  هتـشذگ ، يایبنا  راتفگ  هب  مالـسلا  مهیلع  همئا  ملع  ایآ 
؟ دیامن یم  تباث  نایعّدم  رگید  رب  ار  نانآ  يرترب  ای 

يروتسد هتکید و  نیا  هتبلا  تسا ، دودرم  موکحم و  یهاگآ  ملع و  امش ، ناورهر  امـش و  هشیدنا ي  رد  هک  تسا  فّسأت  یـسب  ياج 
.دیرادب رود  هنوگنیا  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ینعی  تعیرش  هب  ناملاع  تیاده و  حیباصم  زا  ار  مدرم  هک  بناجا ، زا  تسا 

ناشدوخ هب  طقف  ار  ادخ  باتک  تسا ، زیاج  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  يارب  ایآ  دیا : هتفگ  هک  ناتباتک  زا  هحفص ي 33  رد 

؟ دنهدن ار  نآ  زا  هدافتسا  هزاجا ي  ناناملسم  زا  يرگید  سک  چیه  هب  ناشنایعیش  زج  دننک و  رصحنم 

ص:20

هنیدم بیطخ  اب  www.Ghaemiyeh.comیئوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


هک یتیاور  قبط  و  دشاب ، یم  نایعیش  مالسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  هب  تمهت  تهج  يزاس ، هنیمز  نآ  ءاقلا  دروم و  یب  رایسب  لاؤس  نیا 
، هدروآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  هحفص ي 161 ، نیحیحّصلا  كردتسم  دـلج 3  رد  يروباشین  مکاح  لثم  ناتدوخ  ءاملع 

.دنرگیدکی دّیؤم  مه و  رانک  رد  ترتع  اب  هللا  باتک 

.دنک یم  وگزاب  نآرق  مهف  يارب  ار  ترتع  هب  عوجر   (1)« رکِّذلا َلهَا  اولَئساَف  »

: دیامرف یم  هک  تسا  یهلا  تمحر  راکتحا  نیا  ایآ  دنترتع و  حدم  رد  یلاغ  نایعیش ، لثم  مه  ربمایپ  نآرق و  دییوگب  دیناوت  یم  ایآ 

.دییامن عوجر  ناهاگآ  نیصصختم و  هب  نآرق  یناعم  كرد  يارب 

ص:21

.7 ءایبنا : 43 و  لحن : - - 1

هنیدم بیطخ  اب  www.Ghaemiyeh.comیئوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 26 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13847/AKS BARNAMEH/#content_note_21_1
http://www.ghaemiyeh.com


! يرئازج ياقآ 

؟ دشاب ئیش  یطعم  دناوت  یم  ئیش  دقاف  ایآ 

، دـیناد یم  رتهب  ناتدوخ  دایمن ، لح  ار  نید  یلوصا  لئاسم  تسناوت  یم  اجک  تشادـن ، یهاگآ  هّیعرـش  هّیعرف ي  لئاسم  رد  هکیـسک 
.دندرب یم  هانپ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  لئاسم  لح  يارب  دندنام و  یم  نادرگرس  ّریحتم و  یمالسا  لئاسم  رد  ءافلخ  هک 

.تسا یهلا  تمحر  راکتحا  یبلط و  راصحنا  ندوب  ملعا  ایآ 

ناشیا ءافلخ ، هلمج  زا  ترضح ، نآ  هب  ناگدننک  عوجر  هکلب  دناد ، یم  تّما  ملعا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسین  هعیش  اهنت  نیا  سپ 
.دنتسناد یم  ملعا  ار 

! يرئازج ياقآ 

هیآ ي تسیچ ؟ ریهطت  هفیرش ي  هیآ ي  لولدم 

ص:22
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هچ تّدوم 

؟ دراد يا  هدیاف  هچ  هعماج  رد  ناکاپ  دوجو  ایآ  تسا ؟ هدروآ  اّمنإ »  » هملک اب  ار  یبلطم  هچ  تیالو  هیآ ي  دیوگ ؟ یم 

؟ دنوش عقاو  نارگید  مومأم  ای  دنشاب ، ماما  هک  هداد  رارق  هعماج  رد  ار  ملعا  كاپ و  دارفا  دنوادخ 

هللا ُدـیِری  اـمِّنإ   » هیآ ي رد  یهلا  تمحر  راـکتحا  اـیآ  درادـن ؟ دوجو   (1)« هللا ُمُکیلو  اـمَّنإ   » هفیرـش ي هیآ ي  رد  یبلط  راـصحنا  اـیآ 
!!؟ میوگ یم  هچ  درادن ؟ دوجو   (2)« اریِهطَت مُکَرِّهَطی  تیَبلا َو  َلهَا  َسجِّرلا  ُمُکنَع  َبِهُذِیل 

! يرئازج ياقآ 

.دییامن یهاوخرذع  لاعتم  دنوادخ  هاگشیپ  هب  دینک و  ّتقد  بوخ  ناتباتک ، رد  هدش  ءاقلإ  بلاطم  هب 

ص:23

.55 هدئام : - - 1
.33 بازحا : - - 2
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! يرئازج ياقآ 

؟ دیامرف یم  هچ   (1)« مُکنِم ِرمألا  ِیلوا  لوُسَّرلا َو  اوُعیطأ  هللا و  اوُعیطأ   » هفیرش ي هیآ ي 

اریز تسا ، هدـش  بجاو  ًاقلطم  هیآ  نیا  رد  رمألا  یلوا  زا  تعاطا  دـینیب  یم  دـینزب ، راـنک  ار  يرکف  عناوم  دیـشاب و  شیدـنا  دازآ  رگا 
رمألاولوا هک  دوش  یم  مولعم  دینک ، ناشتعاطا  دنشاب  نانچ  نینچ و  هکنیا  طرش  هب  هدومرفن  و  هتشاد ، نایب  قلطم  ار  عوضوم  نیا  نآرق 

.تسا هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  لاعتم و  دنوادخ  تعاطا  ضرع  رد  ناشتعاطا  هکیروطب  دنتسه ، ناگدیزگرب  ناکاپ و 

تعاطا ناماما  زا  ارچ  هک  هعیش ، هب  امش  لاکشا  سپ 

.ددرگ یم  رب  نآرق  هیآ ي  هب  دننک  یم 

ص:24
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« یفاک لوصا  اهنت  هن  ( » یّنـس هعیـش و   ) نیقیرف بتک  زا  لوقنم  تایاور  زا  بلطم  نیا  رب  دناد و  یم  هدیزگرب  كاپ و  ار  ناماما  هعیش ،
.دیامن یم  دانتسا 

! يرئازج ياقآ 

یم هچ  تسا ، هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  سفن  مالـسلا  هـیلع  یلع  هـکنیا  باـب  رد  هدراو  تاـیاور  هلهاـبم و  هـیآ ي  نوـماریپ 
؟(1) دییوگ

هتـشاد تکرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  لئاضف  رد  هدوب و  اراد  ار  يدنلب  الاب و  ماقم  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  دـناسر  یم  هیآ  نیا 
.تسا ادخ  ربمایپ  تلاسر  ّتیمتاخ و  ءاضتقا  ءانثتسا ، نیا  هدوب و  تلاسر  توبن و  ماقم  هدش  ءانثتسا  هچنآ  تسا ،

یصو و ار  مالسلا  هیلع  یلع  تلزنم ، ثیدح  قبط  هعیش 

ص:25

ص120. ج1 : لیزنتلا ، دهاوش  ص254 و  یعفاش : یجنگ  بلاطلا ، هیافک  - - 1
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؟ دینز یم  تمهت  هعیش  هب  ارچ  دشاب ، یمن  ترضح  نآ  يارب  يربمایپ  ماقم  هب  دقتعم  زگره  و  دناد ، یم  ربمایپ  روای  ردارب و 

زیچ ءارتفا  تمهت و  زج  هب  امـش  بلاطم  دـمهف  یم  دراد و  یهاگآ  شدوخ  تاداـقتعا  هب  دـشاب ، هعیـش  رگا  امـش  ِباـتک  هدـنناوخ ي 
داجیا وا  بلق  رد  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ناگدادلد  نایعیـش و  هب  تبـسن  هنیک  مشخ و  رذب  امـش  دشاب  یّنـس  رگا  و  تسین ، يرگید 

ار ّتنس  لها  دیراکب و  نیملسم  بولق  رد  داحتا  رذب  دیاب  امـش  .دشاب  یم  امـش  یمالـسا  یناسنا و  هفیظو ي  فالخ  نیا  دیا و  هدرک 
.دیناوخ ارف  یعقاو  رمألا  یلوا  زا  يوریپ  حون و  هنیفس ي  مخ و  ریدغ  تقیقح  هب 

.دناد یم  یگدنز  همانرب ي  نوناق و  باتک  ار  نآرق  تسا و  دقتعم  ءایبنألا  متاخ  تلاسر  هب  هناگی و  دنوادخ  هب  هعیش 

، یصو ار  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  زا  رفن  هدزاود  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالـسا  ربمایپ  زا  دعب  دراد و  داقتعا  داعم  یهلا و  لدع  هب  هعیش 
نیا ياجک  .دسانش  یم  ربمایپ  زا  دعب  يامنهار  و 

ص:26

هنیدم بیطخ  اب  www.Ghaemiyeh.comیئوگتفگ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 51زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا دادترا  رفک و  داقتعا 

! يرئازج ياقآ 

(1)« داه ٍموَق  ِّلُِکل  رِذنُم و  َتنأ  امَّنإ   » هفیرش ي هیآ ي  ءاضتقا 

مهیلع تیبلا  لها  يرترب  لضف و  هرابرد ي  نیقیرف )  ) ثیداـحا رگید و  تاـیآ  هفیرـش و  هیآ ي  نیا  ءاـضتقا  هب  هعیـش  دـشاب ؟ یم  هچ 
؟ تسا هانگ  داقتعا  نیا  ایآ  تسا ، دقتعم  ناشیا  تماما  هب  مالسلا 

يربهر هب  ندـیزگرب و  ار  ناسنا  نیرتهب  ایآ  تسا ؟ هانگ  رترب  باختنا  ایآ  میـسرپ ، یم  ایند  مدرم  همه ي  زا  هکلب  نیملـسم  همه ي  زا 
يرگید شناد و  مک  یکی  دیـشاب ، هتـشاد  غارـس  مّلعم  ود  دوخ  یگدـنز  راک و  لـحم  رد  رگا  امـش  تسا ؟ مرج  ندومن ، هار  یط  وا ،

؟ دیور یم  کی  مادک  دزن  لیصحت  يارب  لماک ، ملاع 

ص:27
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اهنیا زا  کی  مادـک  تعامج  هب  راگزیهرپ ، دنمـشناد  یقّتم و  ملاع و  یکی  و  یقّتم ، ریغ  ماکحا و  هب  انـشآان  یکی  تعاـمج ، ماـما  ود 
يوَتـسی لَه  ُلق   » هیآ ي ایآ  دـشاب ، یمن  نآرق  روتـسد  نیقداص  نیقّتم و  اب  سنُا  دنمـشناد و  ملاع و  هب  هّجوت  ایآ  دـیوش ؟ یم  رـضاح 

رظن نیرتهب ، شنیزگ  نیرترب و  باختنا  رد  نآرق  دـیا ؟ هدـناوخن  نآرق  رد  ار   (2)« نیقِداّـصلا َعَم  اُونوُک   » هیآ ي »(1) و  نومَلعی َنیذَّلا 
.دنک یم  موکحم  ار  یقّتم  ریغ  نادان و  دارفا  زا  يور  هلابند  دراد و  تبثم 

هب مالسا  ردص  مدرم  هک  تسا  نیا  دوش  ناونع  اجنیا  رد  دیاب  هک  رگید  بلطم 

تیالو دعب ، نورق  مدرم  رب  مالـسا  ردـص  نیملـسم  رگم  دـنتفرگ ؟ میمـصت  دـعب ، ياهنامز  مدرم  يارب  تیاور  ای  هیآ و  مادـک  دانتـسا 
ناشراکفا ءارآ و  رد  اهنآ  رگم  دنتشاد ؟

ص:28
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؟ دنشاب دقتعم  لبق  ياهنامز  يافلخ  تفالخ  هب  دیاب  دعب  ياهنامز  نیملسم  لیلد  هچ  هب  دندوب ؟ موصعم 

اوقت و درم  ملعا و  تخانـش ، ار  حـلاص  كاپ و  درف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تاـیاور  نآرق و  تاـیآ  زا  یـسک  رگا  رـصع  نیا  رد 
شحف و هب  دیآ و  دورف  شرس  رب  ریفکت  هنایزات ي  دیاب  دیدرگ ، میلست  وا  تماما  ماقم  ربارب  رد  و  تفای ، ار  مالـسا  ردص  رد  تلیـضف 

مدرم رب  دیتسین و  شیدنا  دازآ  ارچ  دیناد  یم  دودرم  ار  دادـترا  مکح  دـینک و  یم  موکحم  ار  ندرک  نعل  هک  امـش  ددرگ ، التبم  نعل 
؟ دینک یم  لیمحت  نعل ، قامچ  لعج و  اب  ار  هتشذگ  نورق  ءافلخ  شیدنادازآ ، هدازآ و 

و دیناد ، یم  عونمم  ار  حیحص  خیرات  هب  هاگن  ارچ  دشاب ، نانآ  تخانش  يارب  یکحم  نازیم و  دناوت  یم  هتشذگ ، ءافلخ  خیرات  راثآ و 
؟ دیراد ابِا  ءافلخ  هب  تبسن  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ياهیرترب  نایب  زا  راو  هیواعم 

نانآ يارب  دعب  نورق  مدرم  زا  دینک و  اهنآ  يارب  تمصع  تابثا  دیهاوخ  یم  و  هتسشن ، يزاب  هب  یباحص  باحـصا و  هملک ي  اب  ایوگ 
تمصع دیریگب و  تعیب 

ص:29
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.دییامن کته  نایب ، ملق و  اب  ار  تسا  مئاق  ناشدییأت  هب  ریهطت  هیآ ي  هک  ییادخ ، ناراد 

! يرئازج ياقآ 

مُهوُِفقَو  » يادن هک  یماگنه  دیسرت ؟ یمن  ادرف  زا 

(1)« نُولُوئسَم مُهَّنإ 

؟ دییوگ یم  هچ  اه  هشیدنا  اهرکف و  يربهر  لاؤس  ربارب  رد  ایآ  دوش ، هداد 

؟ دراد ّتیمها  هزادنا  هچ  ات  تایاور ، نآرق و  هاگدید  زا  يربهر  تماما و  ایآ 

.دریگ یم  تسدب  ار  اه  هشیدنا  يربهر  ددرگ و  یم  سان  ماما  نآرق  لوق  هب  هّیلاع ، تاماقم  همه  نآ  زا  دعب  مالسلا  هیلع  میهاربا 

هب ار  اهنآ  و  ددرگ ، یم  رامحلا » قوس  نایدـصتم   » بیـصن هک  تسا  هداتفا  اپ  شیپ  یتسایر  ناتنابابرا ، امـش و  هاگدـید  زا  تماما  اـّما 
راونا اب  هلباقم 

ص:30
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.دراد یم  او  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  یناسنا ، هعماج ي  نارگنشور  یهلا و 

! يرئازج ياقآ 

زا دعب  منک  یم  لاؤس  امـش  زا  .دـیا  هتخیر  کشا  مالـسا  تبرغ  رب  و  دـیا ، هتفگ  نخـس  زوس  نامناخ  ياهگنج  زا  هحفص ي 71 ، رد 
یلو تسا ، يرَمُع  امش  لثم  هک  هسایّسلا » همامالا و  ، » دش هدیشک  یسک  هچ  يور  رب  ریشمش  نیلّوا  مالسا  ربمایپ 

: دومرف هک  دش ، هدیشک  مالسلا  هیلع  یلع  يور  هب  ریشمش  نیلّوا  دیوگ : یم  دنک ، یم  نایب  ار  قیاقح  یهاگ 

(1)« ینَنُوُلتقی اوُداک  ینوُفَعضَتسا َو  موَقلا  َّنإ  ُما  َنبای  »

هب ارچ  دیناد ، یم  مالسلا  مهیلع  تیبلا  لها  تسود  ار  دوخ  هک  امش  دش ، زاغآ  اج  نیمه  زا  يدعب  ياهگنج  و 

ص:31

.تسا فارعا  هکرابم ي  هروس ي  هیآ ي 150 ، هب  هراشا  ص31 ، توریب : ءاوضالا ، راد  هسایّسلا ، همامالا و  - - 1
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اب هک  دـعب  نورق  مدرم  ایآ  دـییوگ ؟ یم  نیرفآ  اهنآ  هب  دـیهد و  یم  هرمن  دـندرک  مایق  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  ربارب  رد  هک  یناسک 
نادند اب  ار  دوخ  تسد  هکنیا  نمض  هرـسحلا  موی  دنا ، هداتفا  ءافلخ  بتکم  ماد  هب  امـش  نیگنن  ياهینکـش  تمرح  نیغورد و  تاغیلبت 

هیلع تیاکش  هب  لداع ، رداق  يادخ  هاگراب  هب  دنزگ ، یم 

؟ دننک یمن  مایق  لطاب ، قیرط  نالماع  لماع و  ِریغ  ياملع  امش 

! يرئازج ياقآ 

؟ دتفا یم  القع  تسد  هب  امش  باتک  دیا  هدرک  رکف  چیه  یتسار ؛

؟ دیا هتشون  يا  هفئاط  هورگ و  هچ  يارب  ار  باتک  نیا  امش 

.دندنخ یم  امش  باتک  تارابع  هب  شناد  رظن  زا  هعیش  هورگ  نیرت  نییاپ 

: دیوگ یم  هعیش  هقرف ي  هلب ؛

ص:32
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یم ماما  هب  دـیدج  نوناـق  یعیرـشت و  یحو  هک  تسین  دـقتعم  یلو  دروآ ، یم  لـیلد  شبلطم  رب  و  دـشاب ؛ موصعم  دـیاب  هفیلخ  ماـما و 
.دسر

یئزج رد  هک  روطنامه  دشاب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمایپ  شرافـس  ّصن و  دـنوادخ و  نییعت  اب  دـیاب  تماما  تسا ، دـقتعم  هعیش 
رما تفالخ ) تماما و   ) ینعی یـسایس ، ینید و  رما  نیرت  یـساسا  رد  تسا ، مزال  ربمایپ  داشرا  دـنوادخ و  روتـسد  نید ، بلاطم  نیرت 

.دشاب یم  مزال  ادخ  ربمایپ  ییامنهار  یهلا و 

! يرئازج ياقآ 

؟ تفای دنهاوخ  طیارش  نیا  اب  يا ، هفیلخ  ماما و  نینچ  ینامز  هچ  ناناملسم  تسین  مولعم  دیا : هتفگ  هحفص  نیمه  رد 

لثم یئاملع  نیغورد  تاغیلبت  زا  رگا  ناناملسم 

ص:33
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اَهُّیا ای  «، » داه ٍموَق  ِّلُِکل  «، » یبرُقلا ِیف  َهَّدَوَملا  َّالإ  «، » ...هللا ُدـیُری  امَّنإ  «، » هللا مُکّیلَو  امَّنإ  : » ینآرق تایآ  هب  هّجوت  اـب  دـندرگ ، دازآ  اـمش 
ماما دـنناوت  یم  دوخ  ...و  راذـنا  ای  راد  نیلقث و  تلزنم و  ریدـغ و  ثیداحا  رد  ّتقد  ...اـهریغ ، و  مَُکل » ُتلَمکأ  موَیلأ   » و غَِّلب » لوُسَّرلا 

.دنیامن تعیب  وا  اب  و  دنسانشب ، ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  دنوادخ و  رظن  دروم  موصعم و 

هب اهنآ  همه ي  دوشب ، ناـیب  ناناملـسم  يارب  دازآ  ّوج  رد  (1)« ...ِهنامَز َمامإ  فِرعی  َتام ال  نَم   » ای ماـمإ » ریَِغب  َتاـم  نَم   » ثیدـح رگا 
ناربـهر امــش و  یلو  دــنهد ، یم  ءاـهب  ینید  لـصا  نـیرت  یــساسا  هـب  و  دنــسر ، یم  تماـما  لــصا  تـمظع  ماــما و  ماــقم  شزرا 

.دیا هدرک  بلس  نانآ  زا  ار  رّکفت  تردق  عامجا ، يروش و  قامُچ  اب  هتفرگ ، دیحوت  ناگدنیوگ  زا  ار  يدازآ  ، ّتیباّهو

ص:34
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! يرئازج ياقآ 

وت توم  يورب ، ایند  زا  (1) و  ینکن تعیب  وا  اب  یـسانشن و  ار  وا  رگا  هک  تسا  یماما  مادک  تسا ؛ نیقیرف  بتک  زا  هدش ، دای  ثیداحا 
؟ دوش یم  بوسحم  تیلهاج  توم 

شربمایپ هلیـسو ي  هب  دـنوادخ  ار  هک  ره  هن ؛ ای  یتسه ، ماما  وت  دـنتفگ  وا  هب  مدرم  ار  هک  ره  ای  متـسه ، ماما  نم  تفگ  دـمآ و  هک  ره 
؟ دشاب یم  ماما  وا  تسا ، ماما  وا  تفگ 

هب يریمب ، لاـح  نیا  اـب  یتقو  يا و  هتفاـین  ار  تیادـه  ینکن ، تعیب  وا  اـب  یـسانشن و  ار  وا  رگا  تسا ، یلاـعت  قح  بوصنم  ماـما ، هلب ؛
!!؟ دییوگ یم  هچ  ار  رکب  یبا  باختنا  ات  ربمایپ  توف  زا  دعب  هظحل ي  هرتف ي  یتسار  .يا  هدرم  تیلهاج  گرم 

ص:35

تام هعیب  هقنع  یف  سیل  تاـم و  نم  : » هدومن لـقن  تروص  نیا  هب  ص190 ، هرامالا : باتک  ج 6 ، يوون ، حرش  ملسم ، حیحـص  - - 1
« ...تام ماما  ریغب  تام  نم  : » هدرک لقن  ص150 ، ج 9 : دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا ي  جهن  و  هیلهاج » هتیم 
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! يرئازج ياقآ 

اوُمِصَتعاَو  » هیآ ي لولدم  هب  هتشادرب ، ینکفا  هقرفت  زا  تسد  ّالا  دیشاب و  وگخساپ  يدوزب  دیراد ، باوج  رگا  دیهدب ، باوج  ًافطل 

.دیدرگرب عّیشت  نماد  هب   (1)« هللا ِلبَِحب 

ره رد  ماما  اب  تعیب  تخانـش و  نوچ  دشابن ، تجح  زا  یلاخ  نامز ، دـبلط  یم  هدـمآ ، مه  امـش  بتک  رد  هک  ...و » َتام  نَم   » ثیدـح
هک اب  دنسانشب و  ار  یسک  هچ  ناناملسم  ّالا  و  دراد ، یگتسب  ماما  دوجو  هب  نامز ،

؟ دننک تعیب 

ٌفشاک امـش ، ار  باختنا  تسا ؟ هدوب  مدرم  ماما  یـسک  هچ  رکب  یبا  باختنا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  توف  زا  دعب  ِنآ  زا 
چیه نآ  زا  لبق  دـش و  مدرم  ماما  هفیلخ و  باـختنا ، زا  دـعب  امـش ) لوق  هب   ) رکبوبا سپ  دـیناد ، یم  ِتبثُم  هکلب  دـیناد ، یمن  هفـالخلل 

سپ تشادن ، یتمس 

ص:36

.103 نارمع : لآ  - - 1
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ار وا  تاغیلبت  یلو  هتـشاد  دوجو  یماما  ای  تسا ، هدوب  ماما  نودب  یمالـسا  هعماج ي  دشاب ،) رـصتخم  مک و  هچ  رگا   ) هرتف نیا  رد  ایآ 
؟ دنا هدرم  ّتیلهاج  گرم  هب  هتخانشن و  ار  وا  مدرم  هجیتن  رد  تسا و  هدناشک  اوزنا  هب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دعب  رگید ، ّهلدا ي  و  داه » ٍمُوق  ِّلُِکل   » هیآ ي و  ...و » تام  نَم   » ثیدح ياضتقم  هب  هک  تسا  نیا  خساپ 
.دنیامن تعیب  ناشنامز  ماما  اب  دننک و  تکرح  یسانش  ماما  يارب  دیاب  مدرم  دشاب ، یمن  هدوبن و  ماما  زا  یلاخ  نیمز 

! يرئازج ياقآ 

ناتدوخ بتک  زا  ار  ...و » تام  نَم   » ثیدح ای  دیشارتب و  یماما  رکب ) یبا  باختنا  ات  ربمایپ  توف  زا  دعب   ) هلصاف هرتف و  نیا  يارب  ًامتح 
.دییامن فذح 

! يرئازج ياقآ 

همامالا و  » لوق هب  دوب و  یمن  هار  رس  عنام  رگا 

ص:37
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زا هدومن و  يوریپ  دنـسانشب و  ار  یهلا  هدـش ي  نییعت  موصعم و  ماـما  دنتـسناوت  یم  دوخ  مدرم  دـمآ  یمن  ریـشمش  مزیه و  هسایّـسلا »
، دننک رکف  نآرق  هب  هک  دراذگب  اهر  ار  مدرم  رامعتـسا  رگا  زورما  دش و  یم  دیابن  هچنآ  دش  و  دمآ ، عناوم  یلو  دنربب ، هرهب  شدوجو 

لثم ییاهباتک  هعلاطم ي  دریگ ، رارق  هعلاطم  قیقحت و  دروم  ّتقد  هب  نیقیرف  كرادم  دوش ، دازآ  هثحابم  دنیامن ، ّربدت  ثیداحا  رد 

تیبلا لها  نارادتـسود  هب  رگید  نامز  نآ  رد  دینک  یعـس  مه  امـش  دوش ، یم  هچ  دینیب  یم  تقو  نآ  دیاین ، باسح  هب  مرج  ریدـغلا » »
نیملـسم نیب  ینمـشد  هنیک و  شتآ  و  دینزن ، نماد  فالتخا  هب  دینکن ، نیرفن  نعل و  هعیـش  هب  دییوگن ، ازـسان  شحف و  مالـسلا  مهیلع 

اهییابیز و رادتـسود  ًاترطف  مدرم  نوچ  .دننک  باختنا  امنهار  ماما و  دازآ  هشیدنا ي  رّکفت و  اب  ناشدوخ  مدرم  دیراذگب  دینکن ، داجیا 
مهیلع تیبلا  لها  ناتسوب  فرط  هب  دوخ  هب  دوخ  دنتسه ، اهنیرترب  اهنیرتهب و  رادتـسود  دنتّیناسنا ، یکاپ و  ملع و  رادتـسود  دنتالامک ،

هفیحص ي هغالبلا و  جهن  لالز  بآ  زا  دنوش ، یم  راپسهر  مالسلا 

ص:38
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،(1) !!« تیدتها َّمث   » هویم ي و  دنشون ، یم  هّیرفعج  راثآ  هّیرقاب و  رثآم  هّیداجس و 

(3) »!!؟ هعیّشلا بهذم  ترتخا  اذامل  ، » (2) !!« ملسم ّلکل  یتظعوم  »

.دنهد یم  لیوحت  ملاع  ناشیدنا  دازآ  هب  ار 

! يرئازج ياقآ 

هّیهلا تسایر  تماما و  رد  کش  رگا  هک  دیریگب ، هدهع  هب  ار  يرابرد  يرازگتمدخ  یمالغ و  میوگ : یم  امش  اب  دمآ  منهذ  هب  یبلطم 
لثم هن  دنـشاب ، اراد  ار  یناحور  تالامک  یناسنا و  قالخا  اوقت و  ملع و  هبّیط و  هرجـش ي  بسن و  بسح و  لقادـح  دـیراد ، اـهنآ  ي 

.دنیآ یم  باسح  هب  لّوا  هرامش ي  هدنرب ي  تیانج ، رکم و  هقباسم ي  رد  طقف  زیچ ، همه  زا  هرهب  یب  امش  نابابرا 

ص:39

.يوامسلا یناجیتلا  دمحم  روتکدلا  هتشون ي  - - 1
.یلعلا نمحرلا  دبع  خیشلا  هتشون ي  - - 2

.یکاطنألا نیمألا  یعرم  دمحم  خیشلا  هتشون ي  - - 3
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: تسا نیا  منک  یم  لاؤس  امش  زا  هک  يرگید  بلطم 

ترـضح دییامرفب  تسا ،» هدرم  ّتیلهاج  توم  هب  دنکن ، تعیب  شنامز  ماما  اب  دریمب و  هک  یـسک  ...و ، َتام  نَم   » ثیدـح هب  هّجوت  اب 
؟ دنتفر ایند  زا  دندوب  وا  زا  كانبضغ  هک  یلاح  رد  ای  هدومن ، تعیب  رکبابا  اب  ایآ  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف ي  هرهاط  هقیدص ي 

سجر و ره  زا  هموصعم  مرکا و  ربمایپ  نت  هراپ ي  هک  وا  هللااـب ،) ذوعن   ) تسا هدرم  ّتیلهاـج  توم  هب  ترـضح  نآ  لاـح  نیا  رد  سپ 
یقیقح و نامز  ماما  هکلب  تسا ، هدوبن  مالـسلا  اهیلع  ءارهز  همطاف  ترـضح  نامز  ماما  رکبابا  دـییوگب  دـیاب  دـبال  سپ  تسا ، يدـیلپ 

.تسا هتفر  ایند  زا  راوگرزب  نآ  اب  تعیب  تفرعم و  اب  ناشیا  هدوب و  مالسلا  هیلع  یضترم  یلع  ترضح  ناشیا ، یهلا 

! يرئازج ياقآ 

یماما ینامز  ره  رد  هک  تسا  نیا  نآ  ءاضتقا  هک  ...و » تام  نَم   » ثیدح هب  هّجوت  اب  مراد ، يرگید  لاؤس 

ص:40
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؟ دشاب یم  یسک  هچ  مدرم  ماما  رضاح  لاح  رد  دنیامن ، تعیب  وا  اب  مدرم  ات  دشاب  دیاب 

یسک هچ  وا  میوگ : یم  میراد ، دییوگب  رگا  و  دیا ، هتفگ  نخـس  تیاور  ياضتقم  ثیدح و  لولدم  فالخ  میرادن ، ماما  دییوگب  رگا 
!!؟ دنتسه مدرم  نامز  ماما  نیطالس ، روهمج و  ياسؤر  تقو و  ماّکح  ایآ  تسا ؟

ثیدح رد  هک  ینامز  ماما  نوچ  دـییامن ، یهاوخرذـع  دـینک و  هبوت  دـنوادخ  هاگرد  هب  ًامتح  میوگ  یم  دـییوگب ، ینخـس  نینچ  رگا 
.تسا ّتیلهاج  گرم  كرش و  زا  ییاهر  ّتینارون و  تیاده و  شنتخانش  هدش ، ناونع 

تفرعم و همشچرس ي  وا  تفرعم  دراد و  برق  ماقم و  دنوادخ ، هاگـشیپ  رد  نینچ  نیا  هک  تسا  مکاح  مادک  دییوگب ، دییامرفب  ًافطل 
، وا دیآ ، یم  باسح  هب  لامک  رون و  أدبم 

، تسام ماما  نیمهدزاود  و  تسا ، مالـسلا  اـهیلع  همطاـف  مالـسلا و  هیلع  یلع  تلاـسر و  لـسن  زا  هک  هَّمُـالا » ِهِذـه  يِدـهَم   » زج یـسک 
هک تسا ، دوجوم  باب  نیا  رد  نیقیرف  زا  یناوارف  تایاور  و  دشاب ، یمن  يرگید  صخش 

ص:41
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قَِرف نیب  ینکفا  فالتخا  ضوع  دینک و  جارختـسا  ار  يدهملا  ثیداحا  ناتدوخ  بتک  زا  دیناوت  یم  امـش  یلو  تسین  نآ  نایب  لاجم 
راظتنا يزاسدوخ و  هب  ار  نانآ  هدومن ، توعد  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  هللا  هیقب  تفرعم  هب  ار  اـهنآ  نیملـسم 

.دیناوخ ارف  ترضح  نآ  روهظ  جرف و 

ص:42
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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
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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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