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باتک تاصخشم 
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.یتئارق نسحم  نآرق / زا  ییاهسرد  ثحابم  زا  يا  هدیزگ  نآرق : رد  ریدغ  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1387 نآرق ، زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  نارهت : : رشن تاصخشم 

.م 5/10×14 س  .ص ؛ 32: يرهاظ تاصخشم 

2-81-5652-964-978 لایر : 2500: کباش

.مود پاچ  : تشاددای

.نآرق رد  ریدغ  رگید : ناونع  : تشاددای

.نآرق رد  ریدغ  : رگید ناونع 

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

ینآرق ياه  هبنج  مخ --  ریدغ  : عوضوم

غ4 ق4 1387  / BP104: هرگنک يدنب  هدر 

297/159: ییوید يدنب  هدر 

2492267: یلم یسانشباتک  هرامش 
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همدقم - 1

همدقم نآرق »  رد  ریدغ 

میحّرلا نمحّرلا  هللا  مسب 

؟ تسا هدماین  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  مان  ارچ  هک  تسا  نیا  دننک ، یم  حرطم  ناناوج  هک  یتالاؤس  زا  یکی 

هرابرد میرک  نآرق  زا  هیآ  اههد  دـنناد  یمن  هک  تسا ، نآ  فراـعم  نآرق و  اـب  ون  لـسن  ییانـشآ  مدـع  زا  یـشان  لاؤس  نیا  هنافـساتم 
.دنبای رد  ار  نآ  ربتعم  ریسافت  هعلاطم  اب  دنناوت  یم  تسا و  هدش  لزان  یلع  ترضح 

وگلا نارگید  يارب  ات  دـنک  یم  رکذ  ار  نانآ  ياـه  یگژیو  دارفا ، ماـن  ناـیب  ياـج  هب  هک  تسا  نآ  نآرق  ياـه  هویـش  زا  یکی  ـالوصا 
.تسا هدماین  نآرق  رد  نوعرف  لآ  نمؤم  رضخ و  ترضح  مان  هکنانچ  دنشاب ،

3 ص :
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ریدغ رد  تماما ، هب  ترضح  بصن  يارجام   هب  طوبرم  هیآ  ود  دشاب ، یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  عجار  هک  یتایآ  عومجم  زا 
.هدئام هروس  تایآ 3 و 67  زا : دنترابع  هک  تسا  ّمخ 

ینیشناج هب  طوبرم  هک  هیآ  ود  نیا  اذل  هدش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  رمع  رخاوا  رد  نارّسفم ، مومع  داقتعا  هب  هدئام ، هروس 
.تسا هدمآ  هروس  نیا  رد  دشاب ، یم  ترضح  نآ 

نانآ زا  رفن  مان 110  ینیما  همالع  موحرم  هک  تسا  هدیسر  ریدغ  هعقاو  هرابرد  ربمایپ  نارای  زا  يرایـسب  تایاور  هیآ ، ود  نیا  رب  هوالع 
رد هک  یّنس ، هعیش و  زا  يرایسب  نارعاش  ناخروم و  نادنمشناد و  مان  و 

4 ص :
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.تسا هدروآ  ریدغلا  يدلج  هدزای  هعومجم  رد  دنا ، هتخادرپ  عوضوم  نیا  هب  هتشذگ  نرق  لوط 14 

حیـضوت تسا ، هدش  لزان  هعقاو  نیا  رد  هک  ار  یتایآ  سپـس  مینک و  رورم  ار  عادولا ) هّجح   ) ربمایپ ّجـح  رفـس  نیرخآ  شرازگ  ادـتبا 
.میهد

ربمایپ ّجح  نیرخآ  شرازگ  - 2

ربمایپ ّجح  نیرخآ  شرازگ  نآرق »  رد  ریدغ 

هنیدم هب  هکم  زا  رافک ، دیدهت  راشف و  رطاخب  .درک  غیلبت  ینلع  لاس  هد  هنایفخم و  لاس  هس  .دیسر  يربمایپ  هب  یگلاس  لهچ  رد  ربمایپ 
دوش دراو  ربمایپ  دنتـشاذگن  هکم  رافک  اما  دهدب ، ماجنا  ار  هرمع  لامعا  هکم  دورب  تساوخ  دنام ، هنیدم  رد  لاس  شـش  .درک  ترجه 

هکم ناناملسم  ربمایپ و  دعب  لاس  ود  .دش  رارقرب  هیبیدح  حلص  هک  دیایب  شیپ  يریگرد  دوب  کیدزن  و 

5 ص :
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رد رگید  لاس  ود  .دنتشگزاب  هنیدم  هب  هدرک و  ترایز  ار  ادخ  هناخ  دندرک و  حتف  ار 

دهاوخ یم  سک  ره  مور ، یم  هکم  هب  جـح  کسانم  ماجنا  يارب  درک  مـالعا  ربماـیپ  یگلاـس  هس  تصـش و  ّنس  رد  دـندنام و  هنیدـم 
.دندمآ هکم  هب  یمالسا  قطانم  رگید  نآ و  فارطا  هنیدم و  زا  یهوبنا  تیعمج  .دیایب 

ات دومن  رومام  ار  ربمایپ  و  ...َکِّبَر » ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  ام  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَهُّیَأ  اَی  :» دروآ ار  هیآ  نیا  دـش و  لزان  لـیئربج  تشگزاـب ، ماـگنه 
هطقن اجنیا  .دندیـسر  همه  ات  داد  فقوت  روتـسد  ّمخ ، ریدغ  مان  هب  يا  هقطنم  رد  ربمایپ  اذل  .دـنک  مالعا  ار  بلاط  یبا  نبا  یلع  تیالو 

، هنیدم تمس  هب  یکی  دش ، یم  ادج  مه  زا  اههار  هک  دوب  يا 

6 ص :
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.تفر یم  قارع  تمس  هب  یکی  نمی و  تمس  هب  یکی 

، زامن زا  سپ  دندناوخ و  زامن  رهظ  ماگنه  .دنـسرب  دنا ، هدنامزاب  هک  اهنآ  ات  دینک  ربص  دـندرگزاب و  دـنا ، هتفر  هک  اهنآ  دومرف : ربمایپ 
: دومرف هاگنآ  دناوخ و  لصفم  يا  هبطخ  ربمایپ 

اب یگمه  دـیهد ؟ یم  تداهـش  هنوـگچ  نم  هراـبرد  مدرم ! يا  .مور  یم  امـش  ناـیم  زا  هدرک ، تباـجا  ار  ادـخ  توـعد  يدوز  هب  نم 
، يدومن ام  تیاده  هار  رد  ار  ششوک  شالت و  نیرخآ  يدرک و  غالبا  ار  یهلا  تلاسر  وت  هک  میهد  یم  یهاوگ  دنتفگ : دنلب  يادص 

.دهد ریخ  يازج  ارت  دنوادخ 

رد ردقنارگ  زیچ  ود  یلو  مور  یم  نم  دومرف : سپس 

7 ص :
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نم هب  دنوادخ  هک  نم  نادناخ  يرگید  و  تسامش ، راگدرورپ و  نایم  هطساو  هک  ادخ  باتک  یکی  مراذگ : یم  راگدای  هب  امـش  نایم 
نآ نماد  زا  تسد  دیوش و  كاله  هک  دیریگن  یـشیپ  ود  نیا  زا  دندنویپب ، نم  هب  تشهب  رد  ات  دـنوشن ، ادـج  مه  زا  ود  نیا  هداد  ربخ 

.دیوش هارمگ  هک  دیرادنرب  ود 

رد .دنتخانش  دندید و  ار  وا  همه  دش و  نایامن  ود  ره  لغب  ریز  يدیفـس  هک  نانچ  نآ  درک ، دنلب  تفرگ و  ار  ّیلع  تسد  ربمایپ  هاگنآ 
؟ تسا رتراوازس  اهنآ  دوخ  زا  نانمؤم  هب  یسک  هچ  مهسُفنَا :» نِم  نینمؤملاب  ساّنلا  َیلوَا  نَم  ساّنلا  اهّیا  : » دومرف ربمایپ  اجنیا 

، ادخ دومرف : سپ  دنرتاناد ، شربمایپ   ادخ و  دنتفگ :

8 ص :
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: دومرف سپس  .مرتراوازس  ناشدوخ  زا  اهنآ  هب  تبسن  منانمؤم و  تسرپرس  یلوم و  نم  و  تسا ، نم  يالوم 

نینچ تشادرب و  نامسآ  يوس  هب  تسد  سپـس  .تسوا  يالوم  یلع  نیا  میوا ، يالوم  نم  هک  ره  هالوم :» ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  »
: درک اعد 

يرای زا  دـننک ، كرت  ار  وا  هک  اهنآ  و  نک ، يرای  ار  شناراـی  رادـب ، نمـشد  ار  شنانمـشد  رادـب و  تسود  ار  وا  ناتـسود  ادـنوادخ !
.دنناسرب نابیاغ  هب  ار  ربخ  نیا  نارضاح ، دومرف : سپس  .نکم  ادج  قح  زا  ار  وا  رادب و  وا  هارمه  ار  قح  زاس ، مورحم  شیوخ 

: دناوخ ربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هدشن  قرفتم  تیعمج  دیسر ، نایاپب  هک  هبطخ 

9 ص :
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« ...ِیتَمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  »

دونشخ نم  زا  سپ  تیالو  نم و  تلاسر  زا  و  درک ، مامت  ام  رب  ار  دوخ  تمعن  لماک و  ار  دوخ  نید  هک  ساپـس  ار  ادخ  دومرف : ربمایپ 
.تشگ

بلاـط یبا  نبا  یلع  هب  ار  گرزب  تیعقوم  نیا  رمع ، رکبوبا و  هلمج  زا  همه ، داـتفا و  مدرم  ناـیم  رد  ییاـغوغ  روش و  ماـگنه  نیا  رد 
: دنتفگ کیربت 

وت بلاطوبا ! دـنزرف  يا  وت ، رب  داب  كرابم  وت ، رب  داب  كرابم  «:" هنمؤم نمؤم و  ّلک  ـالوم  يـالوم و  تحبـصا  ّیلع  اـی  کـل  ّخـَب  ّخـَب  »
.یتشگ نامیا  اب  نانز  نادرم و  مامت  يالوم  نم و  يالوم 

ریسفت هب  نونکا  و  ریدغ ، يارجام  زا  یلامجا  دوب  نیا 

10 ص :
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.میزادرپ یم  هراب  نیا  رد  هدش  لزان  هیآ  ود 

غیلبت هیآ  - 3

غیلبت هیآ  نآرق »  رد  ریدغ 

َمْوَْقلا يِدـْهَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  ُهََتلاسِر َو  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َکِّبَر َو  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِْزنُأ  اـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی   »
67/ هدئام نیِرفاْکلا »

هدـناسرن ماجنا  هب  ار  وا  تلاسر  یهدـن ، ماجنا  رگا  و  نک ، غالبا  مدرم  هب  هدـش ، لزان  وت  هب  تراگدورپ  فرط  زا  ار  هچنآ  ربماـیپ ! يا 
.دنک یمن  تیاده  ار  رفاک  نامدرم  دنوادخ  .دنک  یم  ظفح  مدرم  زا  ار  وت  ادخ  يا و 

 

: دراد یتاکن  هیآ  نیا 

مدرم شوگ  هب  ار  نآ  دراد  هفیظو  ربمایپ  هچنآ  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدـماین ، رتشیب  راب  ود  نآرق  رد  هک  ُلوُسَّرلا  ) اَهُّیَأ  اَـی   ) تراـبع . 1
تسا یمهم  رما  دناسرب 

11 ص :
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.دنک مالعا  ار  نآ  دیاب  تسا  لوسر  نوچ  وا  تسوا و  تلاسر  هب  طوبرم  هک 

.دیسرن ام  هب  بلطم  نیا  دیوگن  ًادعب  یسک  ات  ناسرب  مدرم  شوگ  هب  نک و  غالبا  ار  نآ  مامت  مامتها  ّتیدج و  اب  ینعی  غَِّلب )  ) هملک . 2

هک ییادـخ  تسادـخ ، فرط  زا  تسین ، شدوخ  بناج  زا  دـیوگ  یم  ربمایپ  هچنآ  دـننادب  مدرم  ینعی  َکِّبَر ) ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُأ  اَـم  . ) 3
.تسا همه  رایتخا  بحاص 

ْغَِّلب : ) دیامرفب هک  نآ  ياج  هب  نآرق  اریز  .دشاب  مسارم  کی  بلاق  رد  یلمع و  لکـش  هب  عوضوم  نیا  غالبا  ینعی   ْلَعْفَت ) َْمل  ْنِإ  َو  . ) 4
 = ْلَعْفَت َْمل  ْنِإ  َو  ْغَِّلب ...  : ) دیامرف یم  ییوگن ،) رگا  و  وگب ...  غِّلَُبت =  َْمل  ْنِإ  َو  ... 

12 ص :
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نیا رد  دـشاب و  یمـسارم  کی  دـیاب  تسا ، مزـال  یلعف  ِغـالبا  هکلب  تسین ، یفاـک  یناـبز  ِغـالبا  ینعی  یهدـن ،) ماـجنا  رگا  و  وگب ... 
.ینک مالعا  مدرم  هب  هتفگ ، ادخ  ار  هچنآ  مسارم ،

مدرم هب  ار  نآ  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسوت ، تلاسر  نزو  مه  ینک ، غـالبا  مدرم  هب  دـیاب  هجنآ  ینعی  ُهََتلاـسِر ) َْتغََّلب  اـمَف   ) تراـبع . 5
.دور یم  رده  هب  تا  هلاس  هس  تسیب و  تامحز  يا و  هدناسرن  ماجنا  هب  ار  راگدرورپ  تلاسر  لصا  ایوگ  یناسرن ،

دنوادـخ اذـل  تسا و  هتـشاد  ساره  سرت و  مهم  رما  نیا  غالبا  زا  ربمایپ  هک  دراد  یم  نایب  زین  ِساَّنلا ) َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو   ) هلمج . 6
ار وا  دهد  یم  هدعو 
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رد اذل  تسا و  هتـشادن  یـساره  دنک ، ادف  ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هکنیا  زا  مالـسا  ربمایپ  تسا  نشور  هتبلا  .دنک  ظفح  مدرم  ّرـش  زا 
ار نآ  مدرم  زا  یخرب  داد  یم  لامتحا  ربمایپ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  رما  نیا  هکلب  تشاد ، روضح  ههبج  مّدـقم  فص  رد  اه  گنج  ماـمت 

بجوم دنریذپن و 

هیآ همادا  اذل  .دزاس و  دراو  هبرض  وا  بتکم  هب  دناسر ، ررـض  ربمایپ  ناج  هب  هکنآ  زا  شیب  هک  ددرگ  ناناملـسم  نایم  يریگرد  هنتف و 
ناشفده هب  دننک ، یم  راکنا  ار  مهم  رما  نیا  یناسک  دـهد  یمن  هزاجا  دـنوادخ  ینعی  نیِرفاْکلا ) َمْوَْقلا  يِدـْهَیال  َهَّللا  َّنِإ  : ) دـیامرف یم 

وت يارب  يدیدهت  دنسرب و 
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.دنشاب وت  ياه  همانرب  و 

: تسا حرطم  لاؤس  هس  اجنیا  رد 

؟ دوب هدرکن  نایب  شرمع  رخآ  لاس  ات  ربمایپ  هک  دوب  يزیچ  هچ  مهم  رما  نیا  . 1

؟ تفر یم  رده  هب  شا  هلاس  تامحز 23  تفگ ، یمن  ار  نآ  ربمایپ  رگا  هک  دوب  يرما  هچ  . 2

؟ تشاد ساره  شنتفگ  زا  ربمایپ  هک  دوب  يرما  هچ  . 3

.میسرب هجیتن  هب  ات  مینک  یم  یسررب  ار  اهنآ  کت  کت  نید ؟ عورف  ای  نید  لوصا  زا  اما  تسا ، نید  ءزج  دشاب ، هچ  ره  بلطم  نیا 

هدادن دای  مدرم  هب  ار  ُهَّللا » َّالِإ  َهلِإ  ال  ( » ص  ) ربمایپ لاس ، نیا 23  رد  هک  تفگ  دوش  یم  ایآ  .داعم  توبن و  تسا و  دیحوت  نید ، لوصا 
هب هک  يا  هملک  نیلوا  دوب !؟
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.تسین دیحوت  مهم  رما  نیا  سپ  اوُِحْلُفت .» ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  اُولُوق  : » دوب نیا  تخومآ ، مدرم 

هب نامز  نآ  ات  ایآ  مربمایپ ! نم  مدرم ! دیوگب : دنک ، یم  تلحر  رگید  هام  ود  دودح  هک  یسک  درادن  انعم  اریز  تسین ، مه  توبن  اعطق 
! مربمایپ نم  دوب : هتفگن  مدرم 

یم داعم  زا  ربخ  یکم  ياه  هروس  مامت  داد و  یم  رادـشه  خزود  زا  ار  مدرم  تثعب  لوا  ياهزور  ناـمه  زا  ربماـیپ  مه ، داـعم  هب  عجار 
.تسین تمایق  عوقو  دنک ، مالعا  شرمع  رخآ  رد  دیاب  ربمایپ  هچنآ  سپ  .دنهد 

زا هک  نایجاح  نآ  ای  و  دوب !؟ هتفگن  زامن  زا  شتلحر  هب  هدنام  هام  ود  ات  ص )  ) ربمایپ ایآ  نید : عورف  اما 
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_ي نعی لبق ، لاس  تشه  مه ، تاکز  سمخ و  داهج ، هزور ، .دوبن  زامن  بلطم  نآ  اعطق  دندوب !؟ هالـصلا  كرات  دنتـشگ  یمرب  هکم 
رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  .دنتشگ  یمرب  هکم  زا  اهنآ  اریز  تسین ، دارم  مه  جح  .دوب  هدش  ردا  اهنآ ص_ نوناق  يرجه  مود  لاس 

ربمایپ هک  نآ  رب  هوالع  .دوب  هدش  دیکات  نآ  موزل  رب  حرطم و  ینآرق  تایآ  رگید  رد  اهراب  زین 

همه نیا  نیب  هک  الاح  دیسرتن ، درک  یم  هزرابم  ناتسرپ  تب  اه و  تب  اب  دوب و  اهنت  هک  يزور  نآ  تشادن و  یـساره  روما  نیا  نایب  زا 
؟ دسرتب تسا ، دیرم  رای و 

دیحوت و دوب ، هتفگن  شرمع  رخاوا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  هک  تسیچ  نآ  فاصوا ، نیا  اب  لاؤس :
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زا یهن  فورعم و  هب  رما  تسه ، داهج  تسه ، زامن  تسه ، توبن  تسه ، دیحوت  دـشاب ، زیچ  نآ  رگا  تسین ، مه  هزور  زامن و  داعم و 
؟ تسین مه  اهزیچ  یقاب  دشابن ، رگا  و  تسه ، رکنم 

یم مکاح  توغاط  ادخ  ياج  هب  هنرگ  تسا و  هدنز  دـیحوت  دوب ، موصعم  ِماما  رگا  نوچ  .تسا  تماما  رما ، نآ  میئوگب  دـیاب  خـساپ :
.دوش یم  نایب  داعم  فراعم  دوب ، موصعم  ربهر  رگا  دوش و  یم  لابند  توبن  فادها  دوب ، موصعم  ِربهر  رگا  .دوش 

فیطل يا  هتکن  - 4

فیطل يا  هتکن  نآرق »  رد  ریدغ 

هیآ 67 رد  مِهِّبَر ،» ْنِم  ْمِْهَیلِإ  َلِْزنُأ  اَـم  : » دـیامرف یم  هیآ 66  رد  تسا : هدـمآ  َلِزنُأ » اَم   » ترابع زین  هیآ  نیا  زا  دـعب  لـبق و  تاـیآ  رد 
نِم َْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَم  : » دومرف
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اَم  » ات هس  مه  ، رـس  تشپ  هیآ  هس  رد  هک  تسین  یفداصت  رما  کی  نیا  ْمُکِّبَّر .» نِّم  مُْکَیلِإ  َلِزنُأ  اَم  : » دیامرف یم  هیآ 68  رد  و  َکِّبَّر ،»
اپ هب  ار  نآ  دیاب  مدرم  هک  تسا ، ینامسآ  باتک  هب  طوبرم  موس  لوا و  دروم  .دشاب  هدمآ  َلِزنُأ »

نییعت ادخ  يوس  زا  دیاب  هک  تسا  هعماج  يربهر  هب  طوبرم  مود  دروم  .دـنوش و  دـنم  هرهب  ترخآ  ایند و  رد  نآ  تاکرب  زا  ات  دـنراد 
.دریگ هدهع  رب  ار  هعماج  یتسرپرس  ماما  بلاق  رد  ربمایپ ، زا  سپ  ددرگ و 

ادخ باتک  دیوگ : یم  هیآ  کی  رد  ینامسآ ! باتک  ود  نیب  تسا  هتشاذگ  ار  بلاطیبا  نب  یلع  ِتماما  ادخ  دینیبب ، ار  نآرق  یسدنهم 
ناتیداصتقا عضو  دیراد ، اپ  هب  ار 
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هیآ ود  نیا  نایم  رد  .دیچیه و  دـیرادن و  تیوه  دـیرادن ، اپ  هب  ار  ینامـسآ  باتک  رگا  دـیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  .دوش و  یم  بوخ 
: دومرف نیلقث  ثیدح  رد  ربمایپ  هکنانچ  .مه  رانک  رد  موصعم  ماما  ینامـسآ و  باتک  ینعی  .نک  یفرعم  ار  یلع  ربمایپ ! يا  دیوگ : یم 

مکیف كرات  ّینا  »

« یتیب لها  یترتع  هللا و  باتک  نیلقثلا 

نید لامکِا  هیآ  - 5

نید لامِکا  هیآ  نآرق »  رد  ریدغ 

ُمَُکل ُتیـضَر  یتَـمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  ِنْوَشْخا  ْمُهْوَشَْخت َو  ـالَف  ْمُِکنید  ْنِم  اوُرَفَک  َنیذَّلا  َسِئَی  َمْوَْیلا   »...
 ( 3/ هدئام « ) ...ًانید َمالْسِْإلا 

متمعن مدرک و  لماک  ار  امش  نید  زورما  .دیشاب  هتشاد  اورپ  نم  زا  دیسارهن و  نانآ  زا  سپ  دندش ، سویأم  امـش  نید  زا  نارفاک  زورما 
مامت امش  رب  ار 
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.مدیدنسپ امش  يارب  نید  ناونع  هب  ار  مالسا  متخاس و 

 

كوخ رادرم و  تشوگ  نوچمه  مارح  ياـه  یندروـخ  هب  طوـبرم  نآ  ناـیاپ  زاـغآ و  هک  هتفرگ  رارق  يا  هیآ  ناـیم  رد  تـالمج  نیا 
تسین و يا  هزات  فرح  لحن ،) هرقب و  ماعنا ، ياه  هروس  رد  : ) دوب هدمآ  نآرق  رد  زین  البق  هک  بلاطم  نیا  نایب  تسا  نشور  اما  .تسا 

.دنوش عقاو  رثؤم  ات  دنوش  رارکت  دیاب  اهزیچ  یخرب  هکلب  دوش ، یمن  نید  مامتا  لامکا و  بجوم 

؟ دشاب یم  یمهم  ياه  یگژیو  نینچ  ياراد  هک  تسا  يزور  هچ  نیا  اما 

.مینک یم  یسررب  ار  مرکا  ربمایپ  فیرش  رمع  ياهزور 
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هک تسا  زور  مادـک  ربمایپ ، تلاسر  لاس  نیا 23  رد  .دومن  تلحر  یگلاـس  رد 63  دـش و  ثوعبم  يربمغیپ  هب  یگلاس  رد 40  ناشیا 
.دشاب هتشاد  تقباطم  نآ  اب  هیآ  نیا 

! دش لماک  نید  زورما  مییوگب  هک  تسا  هداتفین  یقافتا  زونه  .دش  ثوعبم  يربمایپ  هب  ترـضح  هک  تسا  يزور  نیلوا  تثعب : زور  . 1
يدش ! لیصحتلا  غراف  زورما  وت  دیوگب : وا  هب  ملعم  دور ، یم  هسردم  هب  زومآ  شناد  هک  یلوا  زور  هک  تسا  نیا  لثم 

ره زا  اریز  دـندوب ، هتـشگ  سویام  نارفاک  هن  دوب و  هدـش  لماک  نید  هن  مه ، هنیدـم  هب  هکم  زا  ربمایپ  ترجه  ماگنه   ترجه : زور  . 2
ات دوب  هدمآ  رفن  کی  يا  هلیبق 
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.دنتخادنا  هار  هب  يرایسب  ياه  گنج  زین  نآ  زا  سپ  .دوب  هداهن  دوخ  ياج  رد  ار  بلاط  یبا  نبا  یلع  ربمایپ  .دنشکب و  ار  ربمایپ 

دندروخ یم  تسکش  هک  اجنآ  .دندروخ  یم  تسکـش  یخرب  رد  دندش و  یم  زوریپ  اه  گنج  یخرب  رد  ناناملـسم  يزوریپ : زور  . 3
.دمآ یمرب  رگید  يا  هلمح  ددص  رد  تشگ و  یمن  سویأم  نمشد  دندش  یم  زوریپ  هک  اجنآ  دندش و  یم  رتراودیما  رافک 

راچد ناناملسم  ربمایپ ، گرم  اب  دنتشاد  دیما  اما  دندش ، سویام  مالسا  ربمایپ  رب  هبلغ  زا  نارفاک  هکم ، حتف  اب  هچرگ  هکم : حتف  زور  . 4
همادا هک  تشادن  يرسپ  ربمایپ  اریز  دندرگ ، بلاغ  نانآ  هتشگ و  فعض 
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.دشاب وا  هار  هدنهد 

ینیشناج مه  نآ  نیشناج ، نییعت  زج  ددرگ ، نانمشد  لماک  يدیماان  هیام  هک  تسین  یعوضوم  چیه  تسا  نشور  ماما : بصن  زور  . 5
يذ مهدجه  زور  رد  رما  نیا  .دوب و  نمشد  تسود و  زا  همه ، شریذپ  دروم  وا  تواکز  تعاجش و  هک  بلاط  یبا  نبا  یلع  نوچمه 

ینیمخ ماما  هک  یـسک  .دیدرگ  بوصنم  نیملـسم  تماما  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  داتفا و  قافتا  ّمخ  ریدغ  نیمزرـس  رد  هجحلا 
طقف درک و  یمن  يراک  چیه  هلآ  هیلع و  هللا  یّلص  ربمایپ  رگا  دومرف : شا  هرابرد 

.دوب یفاک  درک ، یم  تیبرت  مالسلا  هیلع  یلع  کی 
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فیطل تاکن  - 6

فیطل تاکن  نآرق »  رد  ریدغ 

َو : » دیامرف یم  هک  تسا  هلبق  رییغت  زا  سپ  اج  کی  .درک  مهاوخ  مامت  امـش  رب  ار  تمعن  هدـنیآ  رد  دـیوگ : یم  دروم  هس  رد  نآرق  . 1
زامن يارب  تراهط  بسک  هیآ  نایاپ  رد  ( 2/ حتف « ) َْکیَلَع ُهَتَمِْعن  َِّمُتی  َو  : » دیوگ یم  زین  هکم  حـتف  رد  ( 150/ هرقب « ) ْمُْکیَلَع یتَمِْعن  َِّمتُِأل 

رب ار  متمعن  یتَمِْعن » ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  : » دیامرف یم  مخ  ریدغ  هیآ  رد  اما  ( 6/ هدئام « ) مُْکیَلَع ُهَتَمِْعن  َِّمُتِیل  َو  : » دیوگ یم  زین 

.دش لماک  مدرم  رب  یهلا  تمعن  ماما ، بصن  اب  ینعی  .مدرک  مامت  امش 

مالسا ینعی  ( 9/ فص ، 28/ حتف ، 33/ هبوت « ) ِهِّلُک ِنیِّدلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل  :» تسا هدمآ  نآرق  رد  هبترم  هس  . 2
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یمارف ار  نیمز  هرک  هک  یمالـسا  دـیامرف : یم  هیآ  نیا  مالـسا ؟ مادـک  اما  .تفرگ  دـهاوخ  ار  نیمز  هرک  هدـش و  بلاغ  نایدا  همه  رب 
ْمَُکل ُتیِـضَر  ِیتَـمِْعن َو  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْـیلا  : » دوـمرف مخ  ریدـغ  هیآ  رد  اریز  تـسا ، مخریدـغ  ِمالـسا  دریگ ،

ینعی اًنیِد » َماَلْسِْإلا 

ُهَّللا َدَعَو  : » دیوگ یم  ناهج  هدنیآ  هب  عجار  تقو  نآ  .مدیدنسپ  امـش  يارب  نید  ناونع  هب  مدرک ، لماک  ّمخ  ریدغ  رد  هک  ار  یمالـسا 
هب ادـخ  ( 55/ روـن « ) مَُهل یـضَتْرا  يِذَّلا  ُمُهَنید  ْمَُهل  َّنَنِّکَُمَیل  َو  ِْضْرَأـْلا ...  ِیف  ْمُهَّنَِفلْخَتْـسََیل  ِتاـِحلاَّصلا  اوـُلِمَع  ْمُْـکنِم َو  اوـُنَمآ  َنـیذَّلا 

نیشناج نیمز  رد  ار  نانآ  ًامتح  هک  تسا  هداد  هدعو  دنا ، هدرک  هتسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  امش  زا  یناسک 
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.دنک رقتسم  نانآ  يارب  تسا  هدیدنسپ  ناشیارب  هک  ار  ینید  نآ  و  دهد  ... ، رارق  دوخ ] ]

یبتکم تسادیپ   .تسا  یکی  ود  ره  هشیر  یضَتِْرا  ،» : » دیوگ یم  نیمز  رب  تموکح  دروم  رد  و  ُتیِـضَر ،» : » دیوگ یم  مخ  ریدغ  رد 
.تسا مالسلا   مهیلع  تیب  لها  بتکم  دنک ، عمج  شدوخ  مچرپ  ریز  ار  ایند  همه  دناوت  یم  هک 

زا يدرف  نامزلا  رخآ  رد  هک  دنراد  لوبق  همه  هعیش  یّنس و  تفگ  یم  ینمی  نیا  .متفرگ  دای  ینمی  ناوج  هبلط  کی  زا  یفیطل  هتکن  . 3
یم اپرب  ار  یمالـسا  لدـع  تموکح  هتخاس و  كاپ  روج  ملظ و  زا  ار   ناهج  تسا و  يدـهم  شماـن  هک  دـنک  یم  ماـیق  ربماـیپ  لـسن 

.دزاس
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ار يدـهم  دـیهدب و  يأر  بوخ  دوش ، یم  باختنا  مدرم  رظن  اب  ماما  دـییوگ  یم  و  دـیراد ، لوبق  ار  يدـهم  مایق  هک  امـش  مییوگ : یم 
اهنآ نیرخآ  دیدرک ، نییعت  امش  ار  ماما  نیلوا  دش  روطچ  مییوگ : یم  .دنک  نییعت  ادخ  دیاب  ار  يدهم  هن ، دنیوگ : یم  .دینک  صخشم 

، دیـسر یم  هک  لوا  ماما  هب  امـش  .شرخآ  مه  تسادخ ، اب  شلوا  مه  دنک ، نییعت  ادخ  دـیاب  ار  هعماج  ِماما  رگا  دـنک ؟ نییعت  ادـخ  ار 
هفیلخ دندرک و  عامجا  ناگرزب  دندش و  عمج  مدرم  دییوگ : یم 

هب ناهج  مکاح  نیرخآ  نییعت  روطچ  دینک ! باختنا  يدهم  کی  دیهدب و  يأر  دـیداد ، يأر  ار  یلوا  رگا   مییوگ : یم  دـش ، باختنا 
؟ مدرم هدهع  هب  اهنآ  نیلوا  تسادخ و  هدهع 
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(68/ صـصق « ) هَرَیِْخلا ُمَُهل  َناک  اـم  ُراـتْخَی  ُءاـشَی َو  اـم  ُُقلْخَی  َکُّبَر  َو  : » دـیوگ یم  نآرق  .مدرم  هن  تسادـخ  راـک  ماـما ، نییعت  الـصا 
.دنرادن يرایتخا  روما ] نیا  رد   ] نانآ و  دنیزگ ، یمرب  دنیرفآ و  یم  دهاوخب  ار  هچ  ره  وت  راگدرورپ 

دیاب تسا ، مدرم  هب  طوبرم  هک  ییاـهراک  ینعی  ْمُهُْرمَأ » ( » 38/ يروش «) ْمُهَْنَیب يَروُش  ْمُهُْرمَأَو  : » دـیوگ یم  رگید  ياج  رد  نآرق  هتبلا 
ماما ار  میهاربا  ترضح  یتقو  دنوادخ  .تسادخ  راک  تسا ، هللا » ُْرمَأ   » هکلب تسین ، ْمُهُْرمَأ » ، » تماما اما  دوش ، ماجنا  اروش  تروص  هب 

رارق مدرم  ماما  ار  وت  متسه ، ادخ  هک  نم  ( 124/ هرقب « ) اًماَمِإ ِساَّنِلل  َُکلِعاَج  یِّنِإ  : » دومرف درک ،
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زین نم  لسن  هیرذ و  زا  تفگ : میهاربا  مداد ،

هب دنـشاب ، ملاظ  هک  وت  نادنزرف  زا  مادک  ره  ینعی  .دسر  یمن  ملاظ  هب  نم  دهع  ِنیِملاّظلا » يِدـْهَع  ُلاَنَی  َال  : » دومرف ادـخ  هد ، رارق  ماما 
یم مه  رگید  ياج  رد  .تسا  یتروشم  مدرم  رما  تسین ، یتروشم  ادخ  دـهع  تسادـخ و  دـهع  تماما  سپ  .دنـسر  یمن  تماما  ماقم 

یماما نآ  امش  رگا  .منک  یم  افو  امـش  دهع  هب  مه  نم  دینک ، افو  نم  دهع  هب  امـش  ( 40/ هرقب « ) مُکِدْهَِعب ِفوُأ  يدْهَِعب  اُوفْوَأ  : » دیامرف
مه نم  دیدرک  ، يوریپ  متفگ  نم  هک  ار 

نادواج تشهب  هب  ترخآ  رد  هدرک و  دنمتداعس  ایند  رد  ار  امش  هدرک و  افو  مراد  امش  اب  هک  ینامیپ  هب 
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.درب مهاوخ 

ْنَم ْمِهِْرمَأ َو  ْنِم  ُهَرَیِْخلا  ُمَُهل  َنوُکَی  ْنَأ  ًاْرمَأ  ُُهلوُسَر  ُهَّللا َو  یَـضَق  اذِإ  ٍهَنِمُْؤم  ـال  ٍنِمْؤُِـمل َو  َناـک  اـم  : » دـیامرف یم  رگید  ياـج  رد  نآرق 
نامرف يراک  هب  شلوسر  ادخ و  نوچ  هک  دسرن  ار  ینمؤم  نز  درم و  چـیه  ( 36/ بازحا «  ) ًانیبُم ًالالَـض  َّلَض  ْدَقَف  َُهلوُسَر  َهَّللا َو  ِصْعَی 

راچد ًاعطق  دنک ، ینامرفان  ار  شا  هداتسرف  ادخ و  هک  ره  دشاب و  يرایتخا  ناشراک  رد  نانآ  يارب  دنهد ،

.تسا هدیدرگ  يراکشآ  ِیهارمگ 

زورما .تسام و  اب  هفیلخ  باختنا  دـیوگب  دـناوت  یمن  یـسک  رگید  تسا ، هعماج  ماما  ّیلع  ربمایپ ، زا  سپ  دـیوگ : یم  دـنوادخ  یتقو 
نامدوخ دیاب  ام  تسا و  هتشذگ  هک  دوب  یخیرات  رما  کی  نیا  تفگ  ناوت  یمن 
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صخشم ترضح  نآ  هک  یناسک  زا  میراد  هفیظو  میرب و  یم  رسب  موصعم  ماما  تبیغ  نامز  رد  ام  .میشیدنیب  يا  هراچ  مینک و  يرکف 
تیالو مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هک  سوه  يوه و  زا  رود  هب  شیدناریخ و  راکزیهرپ ، ناملاع  .مینک  ِتیعبت  هدومرف 

.تسا هدرپس  اهنآ  هب  ار  هعماج 
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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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