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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 
باذج ترارح و  رپ  نایب  زا  هل ،  مّظعم  ياه  ینارنخس  نتم  زا  ینیچلگ  راشتنا  اب  نایراصنا ،  نیسح  داتسا  ترضح  قّقحم 
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زا ینارنخس  نتم  نتخاس  جراخ  نودب  هتشاذگن و  بیـصن  یب  ار  راهطا :  همئا  رون  رـسارس  فراعم  ِناگنـشت  زین  داتـسا  ياه  ینارنخس 
 . تسا هدومن  زاب  ضیفرپ  ۀمشچ  نیا  زا  نتشگ  باریس  و  هللا :  لآ  فراعم  زا  هدافتسا  يارب  ار  يرگید  باب  نآ ،  يراتفگ  بلاق 

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

یعیشلا نافرعلاراد  یتاقیقحت  یملع  زکرم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

انهلا بیبح  نیلسرملا  ءایبنالا و  د  __ یس یلع  مالسلا  هولصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 
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نیرهاطلا نیبیطلا  هتیب  لها  یلع  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مساقلا  یبا  انسوفن  بیبطو 

نیمرکملا نیموصعملا 

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  تثارو و  نوناق 

 ، لاصخ فاصوا ،  نوناـق ،  نیا  ساـسا  رب  دوش .  یم  هتخانـش  تثارو  نوناـق  ناونع  هب  نادنمـشناد  دزن  هک  منک  یم  ثحب  ینوناـق  زا 
زا مه  یناسنا  چیه  دوش و  یم  لقتنم  اه  نآ  نادنزرف  هب  رازبا ،  لماوع و  هلـسلس  کی  هلیـسو  هب  ناردام  ناردپ و  تایعقاو  تایعیبط و 

نیا ناهج ،  زورما  نادنمـشناد  دنتـسه .  تثارو  نوناق  ریثأت  تحت  اه  ناسنا  همه  لسن ،  هب  لـسن  تسین ؛  ینثتـسم  تثارو  نوناـق  نیا 
 . دوش یم  لقتنم  نادنزرف  هب  نژ ، »  » مان هب  يا  هدیچیپ  رایسب  رصنع  هلیسو  هب  فاصوا  لاصخ و  نیا  هک  دنراد  ار  هدیقع 

4 ص :
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 ، بلاج هثداح  کی  نمض  رد  لبق ،  نرق  هدراهچ  رد  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  نأشلا  میظع  ربمغیپ  هک  تسا  اه  یتفگـش  زا 
 ، دنک یم  تیانع  يدنزرف  اه  نآ  هب  نابرهم  دـنوادخ  هک  یتقو  یتسوپ  دیفـس  ناوج  رهوش  نز و  دـنا .  هدومرف  هراشا  تقیقح  نیا  هب 

تفع و اب  نمادکاپ ،  ینز  ار  وا  تشاد و  شرـسمه  هب  وا  هک  ینانیمطا  دامتعا و  اب  تسا .  تسوپ  هایـس  دـنزرف ،  نیا  دـنیب  یم  رهوش 
ار شدنزرف  وا  هک  دش  نیا  تسا .  هدمآ  ایند  هب  هرهچ  هایس  اه  نآ  دنزرف  ارچ  هک  دوب  روآ  تفگـش  شیارب  یلیخ  تسناد ،  یم  اوقتاب 

نم دنک ،  یم  ضرع  ناشیا  هب  هدش و  فرشم  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رضحم  هب  دور و  یم  دجسم  هب  هتفرگ و  لغب  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا .  هدمآ  ایند  هب  یـشبح  هایـس  نام  هچب  یلو  تسا ،  تسوپ  دیفـس  مه  مرـسمه  متـسوپ و  دیفس 
هب تسه  يرصنع  کی  اه  ناسنا  همه  هفطن  رد  اما  تسا ،  وت  رسمه  زا  وت و  زا  لفط  نیا  هک  دهد  یم  دصرددص  نانیمطا  وا  هب  ملسو 

لاقتنا قرع »  » نیا ًانیقی  نادب  درم !  يا  تسا . ) یلـصا  هشیر و  ندـنکرب  اج  زا  نیا  « ) ٍقْرِع ُهَعَِزن  اَذـه   : » دـندومرف دـعب  و  قرع ، »  » مان
لیاصخ فاصوا ،  هدنهد 
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 ، نز کی  ای  درم و  کی  ترسمه ،  هتشذگ  ناردپ  رد  ای  وت ،  هتـشذگ  ناردپ  رد  ًاعطق  و  ناگدنیآ ،  هب  تسا  ناگتـشذگ  تایحور  و 
تسا هدش  راکشآ  هتفای و  روهظ  گنر  نیا  وت  هچب  زا  تسا و  هدرک  لقتنم  اه  نآ  زا  ار  یهایـس  نیا  قرع ، »  » نیا هدوب و  تسوپ  هایس 

(1)  . تسامش لفط  لفط ،  نیا  هک  شاب  هتشاد  نیقی  شاب و  نئمطم  شابن و  نارگن  نیاربانب ،  . 

ام يارب  دنتشادن ،  یفـشک  هنیمز  نیا  رد  مه  اهنآ  رگا  هتبلا ،  تسا .  هدش  تباث  مه  نادنمـشناد  يارب  هک  دشاب  یم  تثارو  نوناق  نیا 
میراد ار  انعم  نیا  هب  هراشا  مه  دیجم  نآرق  تایآ  رد  ام ،  تایاور  رب  هوالع  نوچ  دوب ؛  يا  هدش  تباث  هلأسم  هلأسم ،  نیا  اه  ناملسم 
تمارک رد  نانآ   : (2)« ٍضَْعب نِم  اَهُضَْعب  ًهَّیِّرُذ   : » تسا هدومرف  نایب  ًاحیولت  ار  بلطم  نیمه  دوخ  يایبنا  هیرذ  هرابرد  لاعتم  دنوادخ   ؛

 ، تافص رد  و  فاصوا ،  رد  و  قالخا ،  رد  و  ییاقآ ،  رد  و  تفارش ،  رد  و  ، 

6 ص :

ص31. ج8 ، يراخب ، حیحص  - 1
.34: نارمع لآ  - 2
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لقتنم اهیلع  هللا  مالس  لیعامسا  هب  شفاصوا  اهیلع  هللا  مالس  میهاربا  زا  دنتسه .  تقیقح  کی  هدوب و  رگیدکی  زا  رگیدکی و  هب  لصو 
ملسو هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  هب  شلسن ،  زا  و  تسا ،  هتفای  لاقتنا  شلسن  هب  فاصوا  نیا  زین  اهیلع  هللا  مالـس  لیعامـسا  زا  هدش و 

 . تسا هدش  لقتنم  نیرهاط :  همئا  و 

 ، لصا هشیر و  ٌساَّسَد : » َقْرِْعلا  ّنِاَف   : » هدومرف ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  یقرع  دنتـشون ،  مه  تغل  ياه  باتک  رد 
هب ار  دوخ  فاـصوا  نارداـم ،  ناردـپ و  هک  تسا  نیا  نآ  ياـنعم  تسا ،  هدـننک  تلاـخد  رایـسب  یکیراـب  یکزاـن و  هب  یناـهنپ و  رد 

 . دنهد یم  لاقتنا  ناشدالوا 

هللا مالـس  يربک  بنیز  كرابم  دوجو  هرابرد  تثارو ،  نوناق  رظن  زا  دـیاب  هلحرم ،  کـی  رد  هک  تسا  نیا  اـج ،  نیا  اـت  نخـس  هجیتن 
تسا تیصخش  راهچ  يونعم  میظع  ياه  هریخذ  هولج  نوناق ،  نیا  ساسا  رب  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  تفگ ،  درک و  ثحب  اهیلع 

قفا زا  هک  تسا  يدیشروخ  وا ،  سدقم  دوجو  ینعی   ؛

7 ص :
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نانمؤمریما كرابم  دوجو  لوا ،  هنیزخ  تسا .  هدش  علاط  ملاع ،  نابرهم  راگدرورپ  ياه  شزرا  ۀنازخ  راهچ  یتیـصخش  ياه  هنیجنگ 
ملع رد  ناخـسار  هک  نیرهاط :  همئا  لیوأت  رب  انب  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  كرابم  دوجو  مود ،  هنیزخ  هدوب و  اهیلع  هللا  مالس 

ُرَّکَّذَی اَم  اَنِّبَر َو  ِدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ِِهب  اَّنَمآ  َنُولوُقَی  ِْملِْعلا  ِیف  َنوُخِساَّرلا  ُهَّللا َو  اَّلِإ  ُهَلیِوَْأت  ُمَْلعَی  اَم  َو   : » تساه نآ  شیپ  نآرق  لیوأت  دنتـسه و 
ایرد ود  هب  اهیلع ،  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اهیلع و  هللا  مالـس  نانمؤمریما  كرابم  دوجو  زا  ملاع ،  راـگدرورپ  ، (1)« ِباَْبلَْألا اُولوُأ  اَّلِإ 
ِءَـالآ ِّيَأـِبَف  ِناَـیِْغبَیَال .  ٌخَزَْرب  اَـمُهَْنَیب  ِناـِیقَتلَی .  ِْنیَرْحَْبلا  َجَرم   : » دـنک یم  روهظ  اـیرد  ود  نیا  زا  ناـجرم  ؤلؤل و  هک  تسا  هدرک  ریبـعت 

ییایرد یلو  تسا ،  ایرد  کی  ادـخ  هاگدـید  زا  اهیلع  هللا  مالـس  نانمؤمریما   . (2) ُناَجْرَْملاَو »  ُُؤلْؤُّللا  اَمُْهنِم  ُجُرْخَی  ِنَابِّذَُـکت .  اَـمُکِّبَر 
یلو دراد ،  لوا  هک  تسا 

8 ص :

.7: نارمع لآ  - 1
.22  _ 19 نمحر : - 2
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نایاپ یلو  دراد ،  لوا  اهیلع  هللا  مالس  نانمؤمریما  درادن .  مه  رخآ  درادن و  لوا  ادخ  هک  تسا  نیمه  ادخ  اب  ناشیا  قرف  درادن .  رخآ 
یتیـصخش رـصانع  هعومجم  اه ،  شزرا  رد  درادن .  نایاپ  یلو  دراد ،  لوا  مه  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  ترـضح  اه ،  شزرا  رد  درادن . 

دوجو رگید  ۀنازخ  ود  و  تسا ،  هداد  لیکشت  ار  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تیصخش  اهیلع ،  هللا  مالس  ارهز  ترضح  نانمؤمریما و 
دشاب یم  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  ردام  ِردپ  هک  تسادخ  لوسر  كرابم  دوجو  یکی  مه  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترـضح  سّدقم 

 . دشاب یم  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  ردام  ردام  هک  تسا  اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  مه  یکی  و  ، 

تسا ینز  نیلوا  اهیلع  هللا  مالـس  هجیدخ  ترـضح  هک  دیآ  یمرب  هغالبلا  جهن  هبطخرد 192  اهیلع  هللا  مالس  یلع  ترضح  نخـس  زا 
یم تشهب  هب  شمدـق  تمایق ،  رد  هک  تسا  ملاع  رد  نز  نیلوا  ترـضح  نآ  هک  هدـش  نایب  نینچ  تاـیاور  رد  و  هدروآ ،  مالـسا  هک 

یسک اهیلع  هللا  مالس  يربک  هجیدخ  . (1) دسر

9 ص :

ص469. ج1 ، یبرقلا ، يوذ  هدوملا  عیبانی  يزودنق ، - 1
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يربک هجیدـخ  زا  تبحـص  هک  هشیمه  دـندوبن و  هّجوت  یب  وا  دای  هب  تبـسن  ناشرمع  رخآ  اـت  اـهیلع  هللا  مالـس  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا 
گرم ماگنه  هک  هدـمآ  ام  تایاور  رد  دندرک (1) و  یم  فیرعت  وا  زا  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دـش ،  یم  اهیلع  هللا  مالس 

هللا یلـص  ربمغیپ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  هجیدخ  زا  ار  ادخ  تیاضر  دش و  لزان  اهیلع  هللا  مالـس  لیئربج  اهیلع ،  هللا  مالـس  هجیدخ 
بنیز رد  اـجکی  ارهز ، :  همطاـف  ناـنمؤمریما و  هجیدـخ ،  ربمغیپ ،  دوجو  ياـه  شزرا  هعومجم  نیا  درک .  مـالعا  ملـسو  هلآ  هیلع و 
لوسر تسد  هب  هک  ار  شکرابم  قادنق  دمآ ،  ایند  هب  بنیز  یتقو  تثارو ،  نوناق  ساسا  رب  تسا .  هدرک  عولط  اهیلع  هللا  مالس  يربک 

ره دندومرف :  تخادـنا ،  رظن  وا  هب  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  يراب  نیلوا  رد  دـنداد ،  ملـسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
ایند نیا  رد  یمشچ 

يارب کشا  هرطق  کی  ینعی  تسا ؛  اهیلع  هللا  مالس  نیسح  نسح و  رب  هیرگ  اب  يواسم  وا ،  هیرگ  شزرا  دنک ،  هیرگ  رتخد  نیا  يارب 
رتخد نیا  رب  هیرگ  باوث  دندومرفن ،  اهیلع .  هللا  مالس  موصعم  ماما  ود  رب  ندرک  هیرگ  اب  تسا  يواسم  اهیلع ،  هللا  مالس  يربک  بنیز 

،
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هللا مالـس  موصعم  ماما  ود  رب  هیرگ  اب  تسا  يواسم  وا ،  رب  هیرگ  دـندومرف  هکلب  تسا ،  اهیلع  هللا  مالـس  هللادـبع  اـبا  رب  هیرگ  يواـسم 
ره دومرف :  ملسو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نآ  هرابرد  هک  اهیلع  هللا  مالـس  یبتجم  ترـضح  رب  هیرگ  تمایق ،  رد  رگا  ینعی  اهیلع ؛ 

مالـس هللادبع  ابا  رب  هیرگ  و  دوب ،  دهاوخن  نایرگ  وا  مشچ  تسا ،  نایرگ  اه  مشچ  ۀمه  هک  تمایق  دنک ،  هیرگ  نم  نسح  يارب  سک 
يربک بنیز  رب  هیرگ  دـنراذگب و  وزارت  ۀـفک  کی  رد  رگا  ار  هیرگ  ود  نیا  تسا ،  ترفغم  تمحر و  تعافـش ،  ببـس  هک  اهیلع  هللا 

 . دوش یم  يواسم  مه  اب  رگید ،  ۀفک  کی  رد  ار  اهیلع  هللا  مالس 

اهیلع هللا  مالس  يربک  بنیز  شناد 

کی ترضح  نآ  شناد  اهیلع و  هللا  مالس  ارهز  ترضح  هرابرد  اهیلع  هللا  مالس  ماما  اهیلع ،  هللا  مالـس  يربک  بنیز  شناد  هرابرد  اما 
رظن زا  اهیلع ،  هللا  مالـس  يربک  بنیز  ترـضح  ناش  همع  هراـبرد  مه  اـهیلع  هللا  مالـس  نیدـباعلا  نیز  كراـبم  دوجو  و  دـنراد ،  رظن 

 ، تلع یب  دنتشاذگ ،  همطاف »  » ار ام  ردام  مسا  هک  نیا  دیامرف :  یم  اهیلع  هللا  مالس  رقاب  ماما  دنراد .  رظن  کی  شنیب ،  شناد و 
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 : هدرک باطخ  ام  رداـم  هب  اـنعم  ياـیند  رد  ملاـع  راـگدرورپ  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  تسا .  هدوبن  لـیلد  یب  ببـس و  یب  تهج ،  یب 
دوش یم  نینچ  ثیدح  يانعم  تسا .  ندیرب  يانعم  هب  مطف ، »  » تغل ندرک .  ادـج  ندرک ،  عطق  ینعی  مطف ؛ »  . » (1)« ِْملِْعلِاب َُکتْمَطَف  »

ار تبلق  ار و  وت  مدوخ ،  ملع  زا  وت  ندرکرپ  اب  نم  دومرف :  وا  هب  ادخ  هک  نیا  تلع  هب  دـنیوگ ،  یم  همطاف  ار  اهیلع  هللا  مالـس  همطاف  : 
 . يوشب يرشب  مولع  دنمزاین  شنیب ،  شناد و  رد  وت  متشاذگن  مدیرب و  ناینیمز  ۀمه  مولع  زا 

هثداح دـندناوخ و  هبطخ  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  یتقو  هفوک ،  رازاـب  راـنک  تسا .  یهلا  یـشناد  اـهیلع  هللا  مالـس  ارهز  شناد  و 
 ، دوخ همع  لمحم  رانک  اهیلع  هللا  مالـس  نیدـباعلا  نیز  دـندرک ،  هاگآ  ناشریظن  یب  هانگ  نآ  هب  ار  مدرم  دـندرک و  لیلحت  ار  ـالبرک 

میلعت وت  هللادمحلا  هک  میوگ  یم  ار  شـساپس  منک و  یم  رکـش  ار  ملاع  راگدرورپ  نم  ناج !  همع  دندومرف :  دندرک و  رکـش  ار  ادـخ 
نودب هدید 

12 ص :
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هک يروط  ناـمه  تسا ،  ییادـخ  یهلا و  ًامیقتـسم  دـنز ،  یم  جوم  وت  دوجو  رد  هک  یـشناد  ياـیرد  نیا  (1) و   ، یتسه يرـشب  مّلعم 
مالـس يربک  بنیز  رّهطم  بلق  رد  شنارکیب  شناد  زا  داد ،  رارق  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  شرداـم  بلق  رد  شنارکیب  شناد  زا  دـنوادخ 

 ، دنک هولج  لماک  ناسنا ،  کی  رب  ادـخ  تیانع  هک  نیا  تسا .  هدوب  راب  نیلوا  هک  نیا  هن  تشاد ،  مه  هقباس  نیا  داد و  رارق  اهیلع  هللا 
نانآ بلق  فرظ  رد  ار  دوخ  شناد  اه ،  نآ  یکدوک  مایا  رد  لاعتم  دـنوادخ  هک  مینیب  یم  ًاحیرـص  رفن  ود  هرابرد  دـیجم  نآرق  رد  ام 

هللا مالـس  میرم  شردام  هب  هک  ینایدوهی  هب  دـّلوت ،  لوا  زور  رد  هراوهگ ،  رد  هک  تسا  نآرق  نتم  رد  هک  حیـسم  یکی  تسا :  هتخیر 
ینمادکاپ نز  هک  تردام  دوبن و  يدب  مدآ  هک  تردـپ  میرم !  : (2) ًاّیَِغب » ِکُّمُأ  َْتناَک  اَم  ٍءْوَس َو  َأْرما  ِكُوبَأ  َناَک  اَم   : » دـنتفگ اـهیلع 

هراوهگ هب  هراشا  اهیلع  هللا  مالس  میرم  يدروآ ؟  اجک  زا  ار  هچب  نیا  سپ  دیدرکن ،  رهوش  هک  مه  امش  دوب ، 
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هک هزورکی  هچب  دـینک ،  یم  هراوهگ  هب  هراـشا  امـش   : (1)« اـِّیبَص ِدـْهَْملا  ِیف  َناَـک  نَم  ُمِّلَُکن  َْفیَک   : » دـنتفگ يدوهی  عمج  نآ  درک . 
ِهَّللا ُْدبَع  یِّنِإ   : » دش دنلب  ادص  هراوهگ  نایم  زا  هک  دنز  یمن  فرح 

ریبعت نآرق  لیجنا و  تاروت ،  زا  دـیجم  نآرق  رد  ًارارک  ملاعراگدرورپ  تسا .  ملع  باـتک ،  دوخ   . (2) ًاِّیبَن » ِینَلَعَج  َباَتِْکلا َو  َِیناَتآ 
 : ملع دـیوگ ،  یم  ار  لـیجنا  همه  مـلع .  دـیوگ ،  یم  نآرق  ار  تاروـت  هـمه   . (3)  « ُْملِْعلا ُمُهَءاَـج  اَـم  ِدـَْعب  نِم   : » تسا هدرک  ملع  هب 
 ، یکیرات اب  هارمه  هک  توبن  ماقم  تسا .  هداد  نم  هب  ار  توبن  ماـقم  و  ًاـِّیبَن : » ِینَلَعَج  َو   ، » هداد نم  هب  ملع  ادـخ  َباَـتِْکلا : »  َِیناـَتآ  »

رارق ملع  هنازخ  دـیوگ ،  یم  نآرق  هک  ناـنچ  ار ؛  هراوهگ  رد  هزورکی  هچب  هک  ییادـخ  ملع  تسا ؛  ملع  تسین ؛  هک  لـهج  تملظ و 
 . دهد یم 
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نآرق لقن  هب  انب  میتفگ ،  هک  نانچ  دهد .  یم  رارق  يرشب  ملع  ۀنازخ  ار  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  يرـشب ،  مّلعم  نودب  ادخ  نامه 
َو  : » دیامرف یم  اهیلع  هللا  مالـس  ییحی  هرابرد  ای  تسا .  هداتفا  قافتا  اهیلع  هللا  مالـس  حیـسم  ترـضح  يارب  راب  کی  راک  نیا  میرک ، 

ار تمکح  توبن و  ماقم  ام  : (1)« ًاِّیبَص َمْکُْحلا  ُهاَْنیَتآ 

تـسا مود  راب  نیا  سپ  تسا .  نآرق  نتم  نیا  میدرک .  تیانع  وا  هب  دوب ،  هلاس  راهچ  هس و  هچب  اهیلع  هللا  مالـس  ییحی  هک  یلاـح  رد 
هچ دشاب ؟  هداتفا  مه  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  يارب  قافتا  نیمه  هک  دراد  یعنام  هچ  تسا .  هداتفا  ادخ  هلیـسو  هب  قافتا  نیا  هک 
؛  تساه نآ  لامک  رگناشن  قاـفتا ،  نیا  دـشاب ؟  هداـتفا  قاـفتا  مه  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  يارب  ارجاـم  نیمه  هک  دراد  یعناـم 
رد يربک :  هجیدـخ  ربمغیپ و  ارهز ،  ترـضح  نانمؤمریما ،  زا  هتفای  لاقتنا  ياه  شزرا  رگناشن  تساـه .  نآ  یحور  تمظع  رگناـشن 

هنارخ نیا  رد  دنوادخ  ملع  لاصتا ،  نیا  قیرط  زا  هتشاد و  لاصتا  راگدرورپ  هب  بلق  تسوا .  كرابم  دوجو 
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 : دندوب قافنا  لها  روما  همه  رد  نآرق ،  تایآ  قبط  تیب :  لها  هک  ارچ  درکن ؛  سبح  ار  ملع  نیا  وا  تسا .  هدـش  ریزارـس  تمظع  اب 
 ، وربآ لام ،  درک ؟  شـشخب  ار  يزیچ  هچ  یَطْعأ ، » ْنَم  اَّمَأَـف   . » يَرُْسْیِلل (1) ُهُرِّسَُینَـسَف  یَنْـسُْحلِاب .  َقَّدَص  َو  یَقَّتا .  یَطْعَأ َو  ْنَم  اَّمَأَف  »

قافنا لها  اه  نآ  دوب ،  هدرک  تیانع  تیب :  لها  هب  دنوادخ  هک  ییاه  تمعن  مامت  رد  مدق  ملق و  نابز ،  تیصخش ،  شناد ،  تردق ، 
دوجو رد  يا  هینمز  چیه  رد  دندوب . 

نیا زا  فّسأت  لامک  اب  یلو  داد ،  لیکشت  سالک  هس  شرمع  هرود  رد  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  تشادن .  دوجو  لخب  تیب :  لها 
نیا زا  یکی  اـه .  سـالک  نآ  نادرگاـش  یهّجوت  یب  زا  فیح  اـه و  سـالک  نآ  زا  فـیح  تسا .  هدـنامن  یقاـب  يزیچ  سـالک ،  هس 

زا یـشخب  شاک !  يا  و  دوب ،  نآرق  ریـسفت  سالک  دـنداد ،  لیکـشت  اه  مناخ  صوصخم  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  هک  اه  سالک 
تسد هب  دوب ،  هدومرف  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  هک  يریسفت 

16 ص :
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هدرپ يانعم  هب  ریـسفت ، »  » تغل میدـش .  یم  انـشآ  نآرق  تایآ  قمع  اب  ام  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  هلیـسو  هب  اـت  دوب  هدیـسر  اـم 
نایب مدرم  يارب  ار  اه  نآ  قمع  دنتشادرب و  نآرق  تایآ  زا  هدرپ  نآرق ،  ریـسفت  ناونع  هب  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  تسا .  يرادرب 

؛  تفگ نآرق  هفوک  هنیدم و  نانز  يارب  لاس  لهچ  کیدزن  دیاش  شنیب ،  اب  ناسنا  نیا  ریـصب ،  ناسنا  نیا  ملاع ،  ناسنا  نیا  دـندرک . 
نیا تسا .  هدـنامن  یقاـب  ریـسفت  نیا  زا  يزیچ  تشوـنن .  ار  اـه  نآ  یلو  دوـمن ،  ناـیب  ار  تاـیآ  ریـسفت  درک ؛  ناـیب  ار  نآرق  قیاـقح 

دنزرف وا  دـناد .  یمن  ار  دـیجم  نآرق  قمع  اه ،  نآ  دـننام  یـسک  هدـش و  لزان  اه  نآ  هناخ  رد  نآرق  دوب .  وا  سالک  کـی  فیـصوت 
شیپ نم  دـیامرف ،  یم  سابع  نبا  هک  دـننک  یم  لقن  * ،  ناشدوخ هدوملا  عیبانی  شزرا  اب  رایـسب  باتک  رد  ننـست  لها  هک  دوب  يردپ 

نآرق ریسفت  اهیلع  هللا  مالس  نانمؤمریما 

17 ص :

اهیلع هللا  مالس  بنیز  ترضح  ماقم  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 40زکرم  هحفص 22 

http://www.ghaemiyeh.com


ِمِْسب « » ب  » زا تسا ،  دمح  هروس  هیآ  تفه  رد  هچنآ  نم  رگا  سابع !  رسپ  دومرف :  نم  هب  اهیلع  هللا  مالس  نینمؤملاریما  مدناوخ ،  یم 
 ، منکب مالعا  ار  سالک  نایاپ  نم  هک  نیا  زا  دعب  و  دیسیونب ،  ار  نم  ياه  هتفگ  مه  امش  میوگب و  امش  يارب  ار  َنیِّلآَّضلا » َالَو   » ات ِهَّللا »

(1) دیربب .  دوخ  اب  ار  اه  نآ  دیناوتب  ات  دینک  راب  ار  اه  هتشون  نیا  ات  دیروایب  دیاب  ار  ناوج  رتش  داتفه 

يربک بنیز  شیپ  يزیچ  هچ  نآرق  زا  تسا  مولعم  نیارباـنب ،  تسا .  ینآرق  رـسفم  نینچ  کـی  رتـخد  اـهیلع  هللا  مالـس  يربـک  بنیز 
يربک بنیز  سدقم  دوجو  هک  يرگید  سالک  تسا .  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  سالک  کی  فیـصوت  نیا  دوب .  اهیلع  هللا  مالس 

دوش یم  هقف  سّردم  لماک و  هیقف  یتقو  مق ،  رد  ام  هبلط  کی  تسا .  یعیـسو  يایرد  هقف  دوب .  هقف  سالک  دنتـشاد ،  اهیلع  هللا  مالس 
راهچ داتشه و  رد  ار  یهقف  باب  راهچ  داتشه و  هک 

 ، دناوخب زور  بش و  لاس  یس  رد  يداهتجا  تروص  هب  یهقف  باتک  ناونع 
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 ، دـندوب هدرک  تبث  سالک  نیا  رد  ار  ناشیا  ياـه  هتفگ  رگا  هک  دوب  اـهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  شیپ  هقف ،  ياـیرد  نیا  همه  یلو 
وا هک  ارچ  دوب ؛  هدش  ناسآ  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  ياه  هتفگ  اب  ام ،  عجارم  راک  دصرد  داتـشه  یهقف ،  لیاسم  رد  دـینک  رواب 
زا یلیاسم  رد  دنهاوخب  ناروگرزب  نیا  رگا  دنتسه .  دولآ  لگ  همـشچ  رانک  نآلا  ام  عجارم  اما  دوب ،  هقف  يارب  یفاص  همـشچ  شدوخ 

نینچ دوجو  و  دـشاب ،  تاـیاور  نآ  رد  یگتخاـس  تیاور  اـت  هد  تسا  نکمم  دـنهدب ،  اوتف  دـننک و  یـسررب  روغ و  تاـیاور  رد  هقف 
تیاور ساسا  رب  دـننک و  یبایزرا  ار  تایاور  نیا  دننیـشنب و  دـیاب  ام  عجارم  الاح  تسا .  هدرک  دولآ  لگ  ار  تایاور  شخب  یناکما ، 
یهورگ دولآ ،  لگ  همشچ  نیا  رد  حیحـص  تیاور  ندروآ  تسد  هب  يارب  نیمه  يارب  دنهدب ؛  اوتف  هعیـش  رفن  اه  نویلیم  هب  حیحص ، 

ربخ نسح ،  ربخ  هحیحص ،  ربخ  رتاوتم ،  ربخ  دندرک ؛  يدنب  میـسقت  ار  ثیداحا  رابخا و  دندرک ؛  يدنب  میـسقت  ار  تایاور  دندمآ و 
زین يدنب  میسقت  نیا  رابخا ،  نیا  هعومجم  رد  لوهجم .  ربخ  ّقثوم ،  ربخ  فیعض ،  ربخ  لسرم ،  ربخ  دنسم ،  ربخ  لسلسم ، 
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دیاـب ردـقچ  عجرم  کـی  خـسان .  ربخ  صّـصخم ،  ربخ  دـّیقم ،  ربخ  قلطم ،  ربخ  یماـما ، )  ) یـصاخ ربخ  یماـع ،  ربخ  دراد :  دوجو 
دهدب اوتف  نآ  ساسا  رب  دعب ،  دنک و  ادیپ  تسد  هحیحص ،  کی  هب  ای  رتاوتم ،  ربخ  کی  هب  ای  همشچ ،  نیا  نایم  زا  هک  دشکب  تمحز 

.

 : میوگ یم  نم  مییوگ .  یم  مینیب و  یم  نامدوخ  دنیوگ ،  یم  تسا ،  يا  هداس  یلیخ  راک  نداد  اوتف  دـننک ،  یم  لایخ  اهرکفنـشور 
ار يزیچ  هچ  امش  رخآ  تسین .  قح  نتفگ  مه  ناتنتفگ  هدوبن و  یملع  یندید  امـش  ندید  دییوگ .  یم  دینیب و  یم  ار  يزیچ  هچ  امش 
 . دیرادن نآ  ثیداحا  تخانـش  رد  یـصّصخت  چیه  دنهدب ،  ثیدح  باتک  کی  امـش  هب  رگا  دـییوگ ؟  یم  ار  يزیچ  هچ  دـینیب و  یم 

رازه هدراهچ  هرابرد  دیاب  هر )  ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  دـننام  لقادـح  تیاور ،  کی  تخانـش  يارب  دـیراد ؟  یتخانـش  هچ  امش 
رازه هدراهچ  یگلاس ،  تشه  داتشه و  رد  درم  نیا  دیرادن .  تخانش  مه  اه  نآ  زا  رفن  ود  هرابرد  امش  دیشاب .  هتشاد  تخانـش  يوار 

ار نایوار  نیا  همه  تشاد و  نهذ  رد  دوب ،  هدرک  يدنب  هتسد  اه  باتک  رد  هک  ار  ثیدح  يوار 
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دنلوهجم اه  مادک  و  دنتسه ،  در  لباق  اه  مادک  دنتسه و  دامتعا  دروم  اه  مادک  و  تسا ،  لوبق  لباق  اه  مادک  تیاور  هک  تخانش  یم 
دیاب هنوگچ  هک  نیا  ار و  اه  فرح  نیا  دیناد  یم  هچ  امش  دنتسه .  نئمطم  اه  مادک  دنتسه .  هقث  اه  مادک  دنتسه .  هقثریغ  اه  مادک  . 

قازترا ییاپورا  گنهرف  زا  هک  يرکفنـشور  کی  هن  دـهدب ،  مدرم  هب  ینابر  ملاع  دـیاب  ار  نید  دوشب .  یبایزرا  يوار  کـی  دروم  رد 
 . دهدب مدرم  هب  فجن  دهشم و  مق ،  هدش  تیبرت  دیاب  ار  نید  تسا .  هدش  تیبرت  اکیرمآ  رد  هک  يرکفنشور  هن  هدرک ، 

مه ناشرگید  سالک  دوب .  ملع  نیا  لـالز  همـشچ  شدوخ  تفگ و  یم  هقف  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ترـضح  دـش ،  هتفگ  هک  ناـنچ 
سّدقم دوجو  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  يزاس .  مدآ  سالک  يریبعت  هب  سوفن ،  هیکزت  سالک  سوفن ،  تیبرت  سالک  دوب ؛  قالخا  سالک 

 . دندوب قالخا  لماک  همّسجم  ناشدوخ ، 

حرـش رد  هک  یباتک  رد  ار  ناشیا  یگدـنز  زا  تمـسق  نیا  اج ،  نآ  ياـه  هناـخباتک  زا  یکی  رد  هیروس ،  رد  هک  دوب  مهم  یلیخ  میارب 
 ، دوب اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  لاح 
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یم ثحب  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز  ملع  تریصب و  شناد ،  هب  عجار  دوب ،  هدمآ  باتک  نیا  شخب  کی  رد  هک  یلیلحت  رد  مدید . 
 . تشاد يا  هدنزرا  مهم و  بلاطم  نم  رظن  هب  هک  درک 

اهیلع هللا  مالس  يربک  بنیز  هسامح 

 ، هطبار نیا  رد  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  دروخرب  هک  میوگ  یم  ناسآ  هداس و  یلیخ  البرک ،  هثداح  اب  ناشیا  دروخرب  هراب  رد  اّما 
 . تسا هدوب  هنارباص  يدروخرب 

هثداح نیرتروآ  جنر  نیرت و  كاندرد  نیرت ،  نیگنس  نیرت ،  تخس  وا  هدوب ؟  هنوگچ  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  رد  ربص  نیا  اما 
يور هثداح  نیا  راب  ینیگنـس  مامت  دنتـسویپ ،  ادخ  هب  دندش و  دیهـش  هدیرب و  ایند  زا  هک  رفن  ود  داتفه و  نآ  تسا .  هدـید  ار  خـیرات 

ماش ات  البرک  زا  ار  هدیدغاد  راهچ  داتشه و  دش ،  رومأم  ردارب  فرط  زا  هک  نیا  مامضنا  هب  دمآ ،  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  شود 
همه نیا  دنک ،  یتسرپرس  هنیدم  ات  ماش  زا  و 
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نآ دـیناسر .  ناگمه  شوگ  هب  ار  البرک  يادهـش  مایپ  شا  هناربدـم  تیریدـم  اب  و  درک ،  لـمحت  اـهیلع  هللا  مالـس  بنیز  ار  اهتبیـصم 
رطاخ هب  راب ،  کی  يارب  شتافو ،  زور  ات  هثداح  نیا  عوقو  نامز  زا  درک و  یهلا  يدروخرب  هثداح ،  نیا  اب  اـهیلع  هللا  مالـس  ترـضح 

دوب رکاش  تعسو ،  نیا  هب  یخلت  هثداح  رانک  هکلب  دیشکن ؛  لد  زا  دهدب ،  ار  ادخ  زا  تیاکش  هیالگ و  يوب  هک  یـسفن  البرک  ۀثداح 
هب هرخـسم  هب  شهاگرابرد  یتقو  دایز  نبا  دـشاب .  راگدرورپ  رکاـش  هدـنب  يا  هثداـح  نینچ  راـنک  تشاد  ار  لّـمحت  نیا  یـسک  هچ  . 
درک زوریپ  ار  ام  دنوادخ  هک  يدید  ینعی  يدید ؟  هنوگچ  تتیب  لها  هب  تبسن  ار  دنوادخ  راتفر  تفگ ،  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز 

ینعی مدیدن ؛  دـنوادخ  زا  کین  ابیز و  يراتفر  زج   : (1)  . « ًالیِمَج اَِّلا  ُْتیاَر  اَم  َو   : » داد باوج  دیدش .  یشالتم  هعطق و  هعطق  امـش  و 
هک نانچ  درک ؛  تسرد  ار  ییابیز  نیرتالاب  تخیمآ و  مه  رد  تداهش  اب  ار  تماما  دنوادخ 
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هچ اب  یتبثم و  لّمحت  هچ  اب  مهدزای  زور  رد  دروآ .  دوجو  هب  ار  اهیلع  هللا  مالـس  فسوی  زا  رتابیز  يا  هرهچ  ام  يارب  شزیمآ ،  نیا  اـب 
هب بدا  ایند  کی  اب  درب و  اهیلع  هللا  مالـس  هللادبع  ابا  هدش  هعطق  هعطق  ندب  ریز  ار  شکرابم  تسد  ود  دمآ و  یـشرع  یتوکلم و  ربص 
هک ینابرق  ناونع  هب  ار  كدـنا  نیا  ایادـخ !  َنَابْرُْقلا : » .  َلِیلَْقلا  اَذَـه  اَّنِم  ْلَّبَقَت  َمُهّللا   : » تفگ راگدرورپ  هب  تشگرب و  نامـسآ  تمس 

کی رگا  هک  میونش  یم  ار  يزیچ  کی  مییوگ و  یم  يزیچ  کی  ام   (1) نک .  لوبق  ام  زا  درادن ،  وت  ییادخ  تمظع  اب  یبسانت  ًالصا 
تقو نآ  دیایب ،  نامدوخ  رس  رب  نآ  موینویلیم 

ار تیعقوم  نیا  اهیلع  هللا  مالس  قداص  ماما  دوب .  هدش  عمج  ناشیا  رد  ربص  تدابع و  تیعقوم ،  نیا  رد  میتسه ؟  هراک  هچ  مینیبب  دیاب 
؛  دندش هدز  تفگش  وت  یگداتسیا  ربص و  تمواقم ،  زا  ادخ  ناگتشرف  مامت  اروشاع  رصع  ناج !  همع  دنک :  یم  فیصوت  نینچ 
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هب ادـخ  هک  یناـمز  نآ  میوگب  مناوـت  یم  تحار  مسق !  ادـخ  هب  تسا .  میظع  ردـق  نیا  مه  ناـسنا  هک  دـننکب  مضه  دنتـسناوتن  ینعی 
(1) ًهَفِیلَخ » .  ِضْرَألا  ِیف  ٌلِعاَج  یِّنِإ   : » داد ربخ  هکئالم 

 : (3)« َنوُمَْلعَتَال اَم  ُمَلْعَأ  یِّنِإ   : » دومرف اـهنآ  هب  ادـخ  . (2) َءاَمِّدلا » ُکِفْـسَیَو  اَهِیف  ُدِسُْفی  ْنَم  اَهِیف  ُلَعَْجتأ   : » دنتفگ دنتـشگرب و  هکئالم 
 . دنتسناد یمن  نانآ  و  دیناد ،  یمن  امش  هک  مناد  یم  يزیچ  ناسنا  نیا  شنیرفآ  زا  نم 

ُمَلْعَأ یِّنِإ   : » منک قلخ  متساوخ  یم  ار  نیا  نم  دینیبب ،  ار  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  تفگ :  هکئالم  هب  تشگرب  ادخ  هک  اروشاع  رـصع  ات 
ناسنا یچ ؟  ینعی  هفیلخ  هک  دش  نشور  امش  يارب  الاح  مه  لبق  لاس  نویلیم  دنچ  . (4) َنوُمَْلعَتَال » اَم 

يایند هک  یمناخ  کی  هک  یچ ؟  ینعی 
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دیایب دـعب  دـننک و  هعطق  هعطق  دـنربب و  رـس  وا  نامـشچ  يولج  ار  رفن  ود  داتفه و  زور ،  فصن  کی  رد  تسا ،  بلق  تفأر  هفطاـع و 
بـش مسق !  ادخ  هب  َنوُمَْلعَتَال . » اَم  ُمَلْعَأ   ، » تسا نیا  َلِیلَْقلا » .  اَذَه  اَّنِم  ْلَّبَقَت  َمُهّللا   : » دیوگب دنیـشنب و  هراپ  هراپ  ياه  ندـب  نیا  رانک 

هللا مالـس  يربک  هنیکـس  مه  بش  نیا  درکن .  قرف  هنیدـم  ياه  بش  اب  شتدابع  تیفیک  زا  هرذ  کـی  ترـضح ،  نآ  يارب  مهدزاـی ، 
زا هثداح ،  نیا  ندوب  اب  ینعی  دوب ؛  تاجانم  بش و  زاـمن  لوغـشم  رحـس  ناـبایب ،  ياـه  كاـخ  نآ  راـنک  ما  همع  دـیوگ ،  یم  اـهیلع 

 . تشاد ار  تیاضر  لامک  راگدرورپ 

اهیلع هللا  مالس  يربک  بنیز  یهلا  تموکح 

زا ار  تیب :  لها  نامیخژد  نآ  دندرب .  ماش  هب  يریسم  هچ  زا  ار  تیب :  لها  هک  دیناد  یم  امش  تفگ ،  دیاب  وا  یتسرپرـس  هب  عجار  اّما 
هدز اه  هزین  يالاب  رب  ار  هدیرب  رـس  اه 18  لمحم  يولج  هک  یلاح  رد  ار  تیب :  لها  ناـنآ  هکلب  دـندربن ؛  ماـش  هب  قارع  یعیبط  ریـسم 

 ، یقرش مور  زرم  كوکرک ،  دودح  لصوم و  هقطنم  زا  دندوب ، 
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یحیـسم بلغا  اهدرک  اـه و  كرت  نیا  تقو  نآ  هک  نیـشن  كرت  نیـشندرک و  قطاـنم  زا  ینعی  دـندرب ؛  قشمد  هب  ناـمز ،  نآ  هیکرت 
یم دورـس  دنتخیر و  یم  نوریب  یحیـسم  كارتا  نیا  دارکا و  نیا  دیزی ،  رطاخ  هب  دـندرک و  یم  مالعا  اهرهـش  نیا  رد  دـعب  دـندوب . 
هنوگ نیا  قشمد  ات  ار  اه  نیا  دـندرک .  یم  ترپ  بوچ  دـندز  یم  گنـس  هدـیدغاد  هچب  نز و  هب  دـندرک ؛  یم  یبوکیاپ  دـندناوخ ؛ 
کی هب  تیب :  لها  اّما  دومن .  یم  اپ  رب  یلّـصفم  هناخزپشآ  دـیزی  رکـشل  دوخ  دـندرک ،  یم  هدایپ  ار  اه  نآ  هک  مه  ییاج  ره  دـندرب . 

زا اه  نیا  دنک ،  یم  لاؤس  دـیزی  دندیـسر .  ماش  هب  هک  نیا  ات  دـندومن .  یم  لّمحت  ار  یتخـس  دـندرک و  یم  تعانق  کشخ  نان  هرذ 
ییاقآ و زج  ام  هب  هک  دوب  نیا  یکی  دنتـشاد .  لمعلا  سکع  ود  دـنتفگ :  شخـساپ  رد  دنتـشاد ؟  یلمعلا  سکع  هچ  اج  نیا  ات  البرک 

نآ رامیب  ناوج  نیا  هن  و  نانآ ،  هلاس  داتفه  تصش و  نز  هن  و  اهنآ ،  هلاس  هس  ود و  هچب  هن  ماش ،  ات  البرک  زا  دندادن و  ناشن  تمارک 
باسح رتمک  گس  زا  ار  ام  دندرکن و  ام  زا  مه  اضاقت  کی  اه ، 
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ار اه  نآ  اج  ره  یگنشت  یگنـسرگ و  هار ،  یتخـس  نیا  اب  هک  دوب  نیا  مه  اهنآ  مود  لمعلا  سکع  لمعلا .  سکع  کی  نیا  دندرک . 
 . دنتـساخرب تاجانم  هب  دنتـشاذگ و  كاخ  يور  تروص  ای  دندرک ،  تدابع  ای  دندش ،  نآرق  ندـناوخ  هب  لوغـشم  ای  میدرک ،  هدایپ 
زا دـشاب ،  یهلا  یتـموکح  تموکح ،  رگا  تسا .  رفن  راـهچ  داتـشه و  تلم  کـی  رد  اـهیلع ،  هللا  مالـس  يربـک  بنیز  تموکح  نیا 

دیاب هتبلا ،  دشابن .  تموکح  نیا  تموکح ،  رگا  دنک .  یمن  روهظ  مدرم  يارب  ادخ ،  یگدنب  یـشنم و  اقآ  زج  يزیچ  شنانارمکح ، 
 . دنک ادیپ  راو  لیس  جاور  داسف  همه  نیا 

 ، گس زا  ار  نمـشد  تلم  نیا  هک  درک  تموکح  هرفن  راهچ  داتـشه و  یهلا  تلم  نیا  رب  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  ابیز  نانچ  اـما 
 . دندشن لفاغ  ادخ  تدابع  زا  مه  يا  هظحل  دندرک و  باسح  رت  مک 

 ، دـیزی هیواعم ،  مسا  هاش ،  مسا  ياج  هب  میدرب و  یمن  هک  ار  هاـش  مسا  مینک ،  داـقتنا  تموکح  هب  میتساوخ  یم  یتقو  هاـش  ناـمز  اـم 
هچ ام  دندیمهف  یم  ربنم  ياپ  اه  یکاواس  میدرب .  یم  ار  اه  نیا  نامثع و  رکبوبا ، 
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دعب زور  راهچ  ای  تسا ،  هتساوخ  ار  امش  كاواس  هک  دندمآ  یم  ام  هناخ  رد  هب  دعب  زور  میدز ،  یم  هیانک  هک  ام  مییوگ .  یم  میراد 
و میدیدن ،  مه  ار  هاش  دوخ  نامرمع  لوط  رد  دنتخادنا .  یم  نادنز  هب  دندرب و  یم  دنتسب و  یم  ار  ناممـشچ  ام  هناخ  رد  دندمآ  یم 

شروشک تعـسو  دوب .  هاش  تردق  ربارب  رازه  دـیزی  تردـق  مینک .  داقتنا  وا  زا  میناوتب  دوبن  مولعم  میدـید ،  یم  ار  وا  ور  رد  ور  رگا 
تردق نیا  اب  دندروآ و  ار  ریـسا  هدیدغاد و  یمناخ  دـیزی ،  هاگراب  رد  الاح  تشاد .  يروانهپ  زورما ،  ناریا  تعـسو  ربارب  تسیب  مه 

ام روشک  هاش  ربارب  دص  هک  یهاش  هب  تفگ ،  هاش  هب  دش و  دنلب  اج  زا  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  دندرک .  ور  هب  ور  زور  نآ  میظع 
ینامدرم رسپ  نیعل !  نامدرم  رسپ  تسپ !  نامدرم  رـسپ  هدش !  دازآ  نامالغ  ناگدرب و  دنزرف  يا  : (1) ءاقلطلا » نبای   : » تشاد تردق 

دش یمن  دنتشادن و  یتسرد  باستنا  ناتیاه  هچب  هک 
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نامالغ دـنزرف  ءاقلطلا : » !  نبای   ! » مولعمان لسن  يا  یتسه .  يا  هداوناخ  نینچ  زا  وت  نیا !  ناشردـپ  تسا و  نیا  ناشردام  هک  تفگ 
هب ملاع  هدنیآ  زا  ار  یبلطم  ریـسا ،  نم  اما  نازاتب ،  يراد  یبسا  ره  ریگب و  راک  هب  يراد  هشقن  هچنآ  تسپ !  نامدرم  رـسپ  هدش !  دازآ 
 ، هدـنیآ رد  مینک ،  نفد  ار  ناشیاه  ندـب  یتشاذـگن  يدرک و  هعطق  هعطق  البرک  رد  ار  ام  رفن  ود  داتفه و  دـنچره  دـیزی !  میوگب .  وت 

همه زا  مدرم  ياه  لد  ددرگ .  یم  اپرب  مرح  هاگراب و  دبنگ و  مردارب  يارب  دوش .  یم  البرک  مان  هب  يرهـش  کی  هب  لیدـبت  نابایب  نیا 
يافش يارب  نم ،  اهیلع  هللا  مالـس  نیـسح  ربق  كاخ  زا  دنیآ و  یم  اج  نآ  هب  دوش و  یم  ام  اهیلع  هللا  مالـس  نیـسح  مرح  هّجوتم  ملاع 
اهیلع هللا  مالـس  يربک  بنیز  ینعی  دوش ؛  یم  امـش  هّجوتم  ایند  مدرم  تنعل  هدـنیآ ،  رد  دـنراد .  یم  رب  زامن  رهم  نتخاـس  ناراـمیب و 

هک ییاه  فرح  نوچ  نزب .  ار  نز  نیا  ندرگ  دیوگب ،  بضغریم  هب  تسناوت  یمن  دوب و  هدز  تام  دـیزی  داد .  ربخ  بیغ  زا  ار  دـیزی 
دید دیزی  تخیر .  یم  مه  هب  ار  ماش  ًالصا  درک .  تینوصم  داجیا  مه  شدوخ  يارب  دز ،  اهیلع  هللا  مالس  يربک  بنیز 
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مالس يربک  بنیز  دروخرب  زا  هک  ّربکتم  ِزاب  نومیم  ِزاب  گس  ِروخبارش  نیا  دنکب .  مادعا  ار  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  دناوت  یمن 
ار دوخ  نارزیخ  بوچ  درب و  تسد  رهاوخ ،  مشچ  يولج  درک ؟  یفالت  هنوگچ  دـیناد  یم  دوب ،  هدروخ  تسکـش  تخـس  اـهیلع  هللا 
 . ًایلعاو ًادمحماو  دندز :  دایرف  همه  دنتفرگ و  ار  همع  نماد  کچوک  ياه  هچب  نیا  درک .  هلمح  هدیرب  رس  نادند  بل و  هب  تشادرب و 

هلمح هدیربرـس  ِنادند  بل و  هب  بوچ  اب  دیزی  دـید  یتقو  درکن .  البرک  هثداح  مامت  رد  هک  درک  اهیلع  هللا  مالـس  يربک  بنیز  يراک 
هللا مالـس  بنیز  لد  رب  دز ،  یم  بل  نآ  رب  دـیزی  هک  ینارزیخ  درک .  هراپ  ار  شناـبیرگ  درب و  تسد  تمـصع  رداـچ  ریز  دـنک ،  یم 

 . درک یم  ورف  رتشین  اهیلع ، 
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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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 : 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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