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هفوک رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  19هبطخ 

هفوک عاضوا  زا  رت  هتفشآ  رایسب  ماش  22عاضوا 

ماش رد  دیزی  سلجم  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  25هبطخ 

ماش رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  30هبطخ 

هنیدم یکیدزن  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  35هبطخ 
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هنیدم ماش و  هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 

باتک تاصخشم 

/ هنیدـم ماـش و  هفوـک ، رد  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  هبطخ  زا  يا  هدـیزگ  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
.نارکمج سدقم  دجسم  نارهاوخ  یگنهرف  روما  يروآدرگ 

نارکمج 1388. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 17 س  .ص 12 × 31 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 4-141-973-964-978  2500 کباش : 

( مود پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. اپیف ) 1387 لوا : پاچ  تشاددای : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

اه هبطخ  94ق --  مراهچ 38 -  ماما  ع ، )  ) نیسح نب  یلع  عوضوم : 

Ali ibn Hosayn, Imam IV -- Public speaking -- Religious aspects -- Islam عوضوم : 

اه هبطخ  62ق --   - 6 (ع ، ) یلع تنب  بنیز س  عوضوم : 

نارهاوخ یگنهرف  روما  مق .)  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

م5گ4 1388  / BP43/2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/954 ییوید :  يدنب  هدر 

1516658 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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2 ص :

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هنیدم ماش و  هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 

3 ص :

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 
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/ هنیدـم ماـش و  هفوـک ، رد  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  مالـسلا و  هیلع  داجـس  ماـما  هبطخ  زا  يا  هدـیزگ  روآدـیدپ :  ماـن  ناوـنع و 
.نارکمج سدقم  دجسم  نارهاوخ  یگنهرف  روما  يروآدرگ 

نارکمج 1388. سدقم  دجسم  مق : رشن :  تاصخشم 

.م 17 س  .ص 12 × 31 يرهاظ :  تاصخشم 

 : لایر 4-141-973-964-978  2500 کباش : 

( مود پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

(. اپیف ) 1387 لوا : پاچ  تشاددای : 

.مود پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

اه هبطخ  94ق --  مراهچ 38 -  ماما  ع ، )  ) نیسح نب  یلع  عوضوم : 

Ali ibn Hosayn, Imam IV -- Public speaking -- Religious aspects -- Islam عوضوم : 

اه هبطخ  62ق --   - 6 (ع ، ) یلع تنب  بنیز س  عوضوم : 

نارهاوخ یگنهرف  روما  مق .)  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

( مق  ) نارکمج دجسم  هدوزفا :  هسانش 

م5گ4 1388  / BP43/2 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/954 ییوید :  يدنب  هدر 

1516658 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

4 ص :

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف

ریوصت

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 
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5 ص :

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 
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6 ص :

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

نیرهاطلا هلآ  دمحم و  انیبن  اندیس و  یلع  مالسلا  هولصلا و  نیملاعلا و  بر  هللادمحلا 

همّدقم

هب دندوب و  میظع  دادخر  نآ  دـهاش  دوخ  هک  رایـسب ، نایوار  زا  هتـشذگ  اریز  تسا ؛ خـیرات  عیاقو  نیرتدنتـسم  زا  یکی  اروشاع  هعقاو 
هتـسجرب دارفا  زا  دنچ  ینت  مالـسلا و  امهیلعرقاب  ترـضح  نیدباعلا و  نیز  ترـضح  نوچ  یناموصعم  دـنداد ، لاقتنا  هدـنیآ  ياهلـسن 

لد ناـج و  اـب  ار  تبیـصم  تّدـش  دنتـشاد و  روضح  هثداـح  نتم  رد  مـالَّسلاامِْهیَلَع  موثلک  ّماو  بنیز  ترـضح  دـننام  تّوبن  نادـناخ 
.دنتشادرب وا  نارکفمه  دیزی و  تیانج  زا  هدرپ  بسانم  تصرف  ره  رد  دنتفرگ و  هدهع  هب  ار  یناسر  مایپ  تلاسر  دندرک و  ساسحا 

اروشاع تضهن  زا  دعب  مالسلا  امهیلع  بنیز  ترضح  داّجس و  ماما  ياه  هبطخ  هعومجم 

7 ص :

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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: زا دنترابع  اه  هبطخ  نیا  هک  تسا  هدش  نیودت  ینارنخس  داریا  نامز  ِبیترت  هب 

.هفوک رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ   - 1

.هفوک رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هبطخ   - 2

.ماش رد  دیزی  سلجم  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ   - 3

.ماش رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هبطخ   - 4

.هنیدم یکیدزن  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ترضح  هبطخ   - 5

كانبات ياه  هرهچ  رتشیب  هچره  یفرعم  رد  هک  تسا  دیما  هدیدرگ  رکذ  یخیرات  ییاور و  ِدّدعتم  عبانم  رد  اه  هبطخ  نیا  دنامن  هتفگان 
هجرف یلاـعت  هَّللا  لّـجع  رـصع  یلو  ترـضح  صوصخ  هب  یهلا  ياـیلوا  ّقح و  ترـضح  هّجوـت  دروـم  میباـی و  قـیفوت  یحو  نادـناخ 

.دریگ رارق  فیرشلا 

هفوک رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ 

.تسا هدـش  داریا  هفوک »  » مدرم عمج  رد  هک  تسا  اروشاع »  » هعقاو زا  دـعب  مالـسلا  اـهیلع  بنیز  ترـضح  ینارنخـس  نیلّوا  هبطخ  نیا 
میذح  » هبطخ نیا  يوار  .دندرک  هدنز  نایفوک  يارب  هفوک »  » رد ار  مالسلا  هیلع  یلع  روضح  هرطاخ  هبطخ  نیا  داریا  اب  ناشیا 

8 ص :

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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نینمؤملاریما نابز  زا  ییوگ  مدوب ، هدیدن  دشاب  رونخـس  نینچ  هک  ایح  اب  ینز  زگره  دنگوس ، ادخ  هب  دیوگ : یم  يدسا » کیرـش  نب 
: دیوگ یم  نینچمه  وا  .تفگ  یم  نخس  مالسلا  هیلع 

نارتش و ياه  گنز  دش و  سبح  اه  هنیس  رد  سفن  سپ  .دننک  رایتخا  توکس  هک  درک  هراشا  مدرم  هب  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح 
، دعب اّما  دومرف ...« : هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  رب  دورد  دنوادخ و  شیاتـس  زا  سپ  هاگنآ  .داتـسیا  زاب  ادـص  زا  اه  بکْرَم  رگید 

امـش مشچ  کشا  ناه ! ناراّکم ! يا  دـینک !؟ یم  هیرگ  ام  لاح  هب  نانکـش ! نامیپ  ناراـکبیرف و  نازاـب و  گـنرین  يا  هفوک ! لـها  يا 
یم مه  زا  یکی  یکی  نتفاب ، مکحم  زا  سپ  ار  دوخ  هتشر  هک  تسا  ینز  نآ  لَثَم  امش  لَثَم  .دنیشنن  ورف  امـش  هلان  دتـسیان و  زاب  زگره 

(1) .دیا هتخاس  ّبلقت  بیرف و  هلیسو  شیوخ ، نایم  رد  ار  دوخ  ياهدنگوس  وا  نوچمه  زین  امش  .تسسگ 

نوچمه نطاب  هب  وگ و  ّقلمت  نازینک  نوچمه  رهاظ  هب  غورد و  ینمـشد و  يدنـسپدوخ و  ندز و  فال  زج  يزیچ  امـش  ناـیم  رد  اـیآ 
نیچ نخس  نانمشد 

9 ص :

.لحن هروس  هیآ 92  هب  هراشا  . 1 - 1

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
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هدـییور اه ) بالجنم   ) تالوضف نتخیر  هاگیاج  رد  هک  تسا  یهایگ  دـننامه  امـش  تلاح  هک  تسا  نیا  زج  اـیآ  تسا !؟ اـمرف  مکح 
رثا رد  و  دیداتسرف ، شیپ  دوخ  يارب  هچنآ  تسا  تشز  هچ  ناه  دنیارایب !؟ هدرم  ربق  يور  رب  هک  یچگ )  ) ياهرقن دننام  و  دشاب ، هدش 

(1) .دینام یم  باذع  رد  هتسویپ  و  تفرگ ، مشخ  امش  رب  دنوادخ  نآ 

، دیدنخب مک  دییرگب و  رایسب  سپ ، نیا  زا  .دیراوازـس  نتـسیرگ  هب  هک  دنگوس  ادخ  هب  دییرگب ، يرآ  دینک !؟ یم  هیرگ  مردارب  رب  ایآ 
ات هدش و  ناتریگ  نماد  نآ  ییاوسر  دیدمآ و  راتفرگ  شنادناخ ) مالسلا و  هیلع  هَّللادبع  ابا  رب  هدراو  تبیـصم   ) نآ گنن  راع و  هب  هک 

(2) .دینک كاپ  نآ  زا  ار  دوخ  نماد  تسناوت  دیهاوخن  دبا 

هانپ هک  یسک  .دینک  كاپ  تشهب  لها  ناناوج  رَورَس  تلاسر ، ندعم  تّوبن و  متاخ  هلالس  نتشک  زا  ار  دوخ  نماد  دیناوت  یم  هنوگچ 
تـشز هچ  ناه ! دوب !؟ امـش  نیناوق  ربهر  گرزب و  امـش و  تّجح  رون ، هاگیاج  امـش ، راوگان  ياهدمآ  شیپ  هاگزیرگ  امـش و  ناکین 

هک يزور  يارب  دیداتسرف و  شیپ  دوخ  يارب  هچنآ  تسا 

10 ص :

.هدئام هروس  هیآ 80  هب  هراشا  . 2 - 1
.هبوت هروس  هیآ 82  هب  هراشا  . 3 - 2

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 
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امـش لمع  شالت و  ًاعطق  هک  اریز  دـیدرگ ! دوباـن  نوگژاو و  امـش ، رب  گرم  امـش و  رب  گرم  سپ  .دـیتخودنا  دـیوش  یم  هتخیگنارب 
رب یتخبدب  يراوخ و  رهُم  دیتشگرب و  وا  زا  ادخ  مشخ  اب  دیدرک و  نایز  دوخ  هلماعم  رد  دـش و  هدـیرب  ناتیاه  تسد  دـیدرگ و  عیاض 

نانز نیمادک  و  دیتفاکش ؟ هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ترضح  زا  يرگج  هچ  دیناد  یم  ایآ  هفوک  لها  يا  امش ! رب  ياو  .دش  هدز  امش 
؟ دیدنایامن مدرم ) ناگدید  ربارب  رد   ) ار وا  راوگرزب 

هک تسا  هدـنامن  يزیچ  دـیدش ، بکترم  ار  یتـشز  لـمع  َاـعطق  « !؟ دـیتخیر وا  زا  ینوخ  هچ  و  دـیدیرد ؟ ار  وا  تمرح  هدرپ  مادـک  و 
یب تخس ،  ] تشز تبیـصم  هچ   (1)( .دنزیرورف تّدـش  هب  اه  هوک  دروخب و  كاچ  نیمز  دفاکـشب و  امـش ) لمع   ) نیا زا  اه  نامـسآ 
یم بّجعت  ایآ  لاح ، نیا  اب  .ددرگ  یم  زیربل  نآ  زا  نامسآ  نیمز و  هک  یتبیصم  .دیدش  بکترم  ار  يا  هدنفاکش  حیبق و  هایس ،  ریظن ،

(2)( ..دش دیهاوخن  يرای  امش  تسا و  رت  هدننک  اوسر  ترخآ  باذع  ًاعطق  و  « ؟ دراب یم  نوخ  نامسآ  ارچ  هک  دینک 

11 ص :

.میرم هروس   90 هیآ 89 -  هب  هراشا  . 4 - 1
.تلّصف هروس  هیآ 16  هب  هراشا  . 5 - 2

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 
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رب یـسک  اریز  درادـن ؛ او  ندرمـش  ّتیّمها  یب  کچوک و  هب  ار  امـش  هداد ،) امـش  هب  دـنوادخ  هک   ) اه تصرف  اـه و  تلهم  نیا ، رباـنب 
راگدرورپ اریز  زگره ! .دریگب ) ماقتنا  دناوت  یم  هظحلره   ) دوشن توف  وا  زا  یهاوخنوخ  درک و  دناوتن  یتسدشیپ  لجوّزع -  يادـخ - 

(1) .تسا هاگنیمک  رد  امش 

نم دزن  هک  يدارفا  نادـنزرف و  تیب و  لها  اب  دـیتسه ، تّما  نیرخآ  هک  امـش  دـیوگب « : امـش  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  رگا 
.دندیتلغ دوخ  نوخ  هب  یخرب  دندش و  ریسا  نانآ  زا  یخرب  منیب ) یم  ( .»!؟ تفگ دیهاوخ  هچ  دیدرک ؟ هچ  دندوب ، یمارگ  دنمجرا و 

رب هک  یباذع  دننامه  هک  مراد  ار  نآ  میب  نم  .دینک  راتفر  نینچ  مناگتـسب  هرابرد  نم  زا  دعب  هک  دوبن  نم  ياه  یهاوخریخ  خساپ  نیا 
.دنادرگرب يور  نانآ  زا  سپس  .دیآ  دورف  امش  رب  باذع  دیدرگ ، لزان  مَِرا »  » لها

مدرک و هّجوت  .دنا  هتـشاذگ  ناهد  رد  تشگنا  ناریحو ، هتـشگرس  مدرم  هک  مدید  ماگنه  نیا  رد  دیوگ : یم  هبطخ ) يوار  « ) میذـح »
مرانک رد  يدرمریپ  مدید 

12 ص :

.رجف هروس  هیآ 14  هب  هراشا  . 6 - 1
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يادف مردام  ردپ و  : » دیوگ یم  هدرک و  دـنلب  نامـسآ  يوس  هب  ار  دوخ  تسد  تسا و  کشا  زا  رپ  شنـساحم  دـیرگ و  یم  هتـسشن و 
تلیضف و تسا و  دنمجرا  لسن  امش  لسن  و  ناناوج ، نیرتهب  امش  ناناوج  نانز و  نیرتهب  ناتنانز  و  ناریپ ، نیرتهب  امش  ناریپ  هک  امش 

!« تسا گرزب  میظع و  امش  يرترب 

، ناگدنیآ يارب  هتـشذگ  اریز  نک ؛ رایتخا  توکـس  هّمع ! يا  : » دندومرف مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  جاجتحا ، تیاور  هب 
، هدرک شدوبان  راگزور  هک  ار  یـسک  .يا  هدـننامهف  زا  زاین  یب  ِمیهف  و  شزومآ ، زا  زاین  یب  ياناد  وت  هَّللادـمحب  و  تسا ، تربع  هیام 

مالسلا هیلعداّجس  ترضح  هاگنآ  .دومن  رایتخا  توکس  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  سپ  .دنادرگ » یمن  رب  ار  وا  ندیلان  نتـسیرگ و 
.دش همیخ  لخاد  درک و  هدایپ  ار  نانز  دومن و  اپرب  همیخ  دمآ و  دورف  بکرم  زا 

هفوک رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح  هبطخ 

: دیوگ یم  يدسا » کیرش  نب  میذح  ، » هبطخ يوار  .تسا  هدش  داریا  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ  زا  دعب  هلصافالب  هبطخ  نیا 

رد دمآ و  نوریب  مدرم  يوس  هب  همیخ ) زا   ) مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  ترضح 

13 ص :

ماش هفوک ، رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  مالسلا و  هیلع  داجس  ماما  هبطخ  زا  يا  هدیزگ 
هنیدم و 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 41ناهفصا   هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


رب دروآ و  ياج  هب  ار  ادخ  يانث  شیاتس و  هاگنآ  .دندش  تکاس  نانآ  و  دینک ، رایتخا  توکـس  هک  دومن  هراشا  نانآ  هب  هداتـسیا  لاح 
یمن ارم  سکره  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ارم  سکره  مدرم ! يا  دومرف : سپـس  .داتـسرف  دورد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

( ّقحان هب  هکلب   ) یهاوخنوخ ماقتنا و  يارب  هن  تارف »  » دور رانک  رد  ار ) وا  هک  یسک  نامه   ) .منیـسح دنزرف  یلع  نم  هک  دنادب  دسانش 
ریـسا وا  هداوناخ  تفر و  جارات  هب  شا  ییاراد  دش و  هدوبر  شلاوما  دش و  کته  شمارتحا  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  .دـندیرب  رس 

! سب ام  يارب  راختفا  نیمه  دش و 

دهع و وا  اب  و  دیدرک ؟ هعدخ  وا  اب  دـیتشون و  همان  مردـپ  هب  امـش  هک  تسا  نیا  زج  ایآ  مهد  یم  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  مدرم ، يا 
يارب هک  يرادرک  نیا  اب  امـش  رب  يدوبان  گرم و  سپ  دیدرکن ؟ يرای  ار  وا  دیدیگنج و  وا  اب  سپـس  دیدرک و  تعیب  دـیتسب و  نامیپ 

نآ تسیرگن ، دیهاوخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هب  مشچ  مادک  اب  امـش ! رظن  يأر و  تسا  تشز  هچ  دیداتـسرف ! شیپ  زا  دوخ 
یم يوار  .دـیتسین » نم  تّما  وزج  امـش  سپ  دـیدومن ، کته  ارم  مارتحا  دـیتشک و  ارم  تیب  لها  : » تفگ دـهاوخ  امـش  هب  هک  ماـگنه 

ار رگیدکی  دش و  دنلب  مدرم  هیرگ  يادص  ماگنه  نیا  رد  دیوگ :

14 ص :
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: دومرف مالسلا  امهیلع  نیسحلا  نب  ّیلع  ترضح  هاگنآ  .میدش  التبم  یهارمگ  تکاله و  هب  هتـسنادن  دنتفگ : یم  دندرک و  یم  نیرفن 
اریز دنک ؛ ظفح  وا  تیب  لها  ادخ و  لوسر  ادخ و  يدونـشخ  هار  رد  ار  مشرافـس  دریذپب و  ارم  تحیـصن  هک  یـسک  رب  ادخ  تمحر  »

: دنتفگ یگمه  .تسا » ام  يارب  وکین  يوگلا  هلآو  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر 

یمن رب  يور  وت  زا  مینک و  یم  ظـفح  وت  اـب  ار  دوخ  ناـمیپ  و  میاوـت ، عـیطم  و  ناـمرف ) هب   ) شوـگ همه  اـم  ادـخ ! لوـسر  دـنزرف  يا  »
! دنک تتمحر  دنوادخ  .هدب  نامرف  سپ  .میشک  یمن  تسد  مینادرگ و 

ماقتنا ًاعطق  ام  .مینک  یم  یتشآ  دـنک ، یتشآ  وت  اب  هک  سکره  اب  میراد ، زیتس  رـس  دـشاب ، هتـشاد  زیتس  رـس  وت  اب  هک  سکره  اب  ام  هک 
خـساپ رد  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  .تفرگ » میهاوخ  دـندرک ، متـس  اـم  وت و  هب  هک  یناـسک  زا  ار  دوخ  وت و  نوخ 
نامیپ هب  امش  دراذگ  یمن  هک   ) تسا هتفرگ  رارق  یلیاح  امش  ياه  شهاوخ  امش و  نایم  راّکم ، نانکـش  نامیپ  يا  زگره ! دندومرف « :

؟ دینک راتفر  نم  اب  دیدومن ، راتفر  مناردپ  اب  نیا  زا  شیپ  هک  هنوگ  نامه  دیهاوخ  یم  ایآ  دینک .) لمع  دوخ 

دوبهب زونه  ام )  ) مخز هک  نایجاح ، ِطاشن  اب  ِنارتش  ِراگدرورپ  هب  دنگوس  زگره !

15 ص :
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مردپ و نادقف  هلآو و  هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نادقف  مغ  زونه  دندش ، هتشک  وا  تیب  لها  مردپ و  هک  دوب  زورید  نیمه  .تسا  هتفاین 
و منک ، یم  ساسحا  میان  هاگولگ و  رد  ار  نآ  یخلت  تسا و  هتفاکـش  نآ  يارب  میولگ  .تسا  هتفرن  مدای  زا  مّدج  نادنزرف  مناردارب و 

ررض هن  دیـشاب و  ام  عفن  هب  هن  هک  تسا  نیا  امـش  زا  نم  تساوخرد  اهنت  .تسا  ناور  ما  هنیـس  ناوختـسا  رد  نآ  زا  لصاح  ياه  هّصغ 
رت یمارگ  رتهب و  ًاعطق  وا  ردپ  اریز  دنتشک ؛ ار  مالسلا  امهیلع  نیسح  ماما  هک  تسین  تفگش  ياج  دندورس : ار  راعـشا  نیا  سپـس  .ام »

ردـپ تداهـش  تبیـصم  هک  دیـشابن  نامداش  هدـمآ  مالـسلا  امهیلع  نیـسح  ماما  رـس  رب  هک  یتبیـصم  هب  هفوک ، لها  يا  سپ  .دوب  وا  زا 
مّنهج شتآ  تشک ، ار  وا  هک  یسک  يازس  دش ! هتشک  تارف  رهن  رانک  رد  هک  یسک  يادف  هب  مناج  .دوب  نآ  زا  رت  گرزب  شراوگرزب 

« .تسا

هفوک عاضوا  زا  رت  هتفشآ  رایسب  ماش  عاضوا 

یلص مالسا  یمارگ  لوسر  هن  ماش ، مدرم  تشاد ، رارق  وا  يوما  ناتسدمه  هیواعم و  هنامـصخ  تاغیلبت  راب  ریز  لاس  لهچ  دودح  ماش 
مالسا غیلبت  هب  هنادازآ  اجنآ  رد  دندوب  هتسناوت  ترضح  نآ  نارای  باحصا و  هک  نیا  هن  دندوب و  هدید  ار  هلآو  هیلع  هللا 

16 ص :
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مالـسا و زا  ماـش  مدرم  تشادرب  یّقلت و  تهج  نیا  زا  ار ، يولع  تموکح  هن  دـندوب و  هدـید  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  هن  اـهنآ  .دـنزادرپب 
دندوب و هدینش  ای  هدید و  ناریا  مور و  رد  ار  شا  هنومن  هک  دوب  یتنطلـس  تموکح  کی  يروطارپما و  هیبش  يزیچ  یمالـسا  تموکح 

.دوب هدرک  اپرب  راید  نآ  رد  ار  نآ  هباشم  هیواعم 

هباشم هک  دـمآ  شیپ  اجنآ  رد  یثداوح  تشذـگ و  تخـس  ناراوگرزب  نآ  رب  رگید  ياج  ره  زا  شیب  يوُما ، ِموُش  ِماـش  رد  ور  نیا  زا 
.درک ادیپ  ناوت  یم  رتمک  رگید  ياهاج  رد  ار  نآ 

يذ نبرمـش  هارمه  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  لآ  ناریـسا  اـت  درک  رما  هـیلع » هَّللا  هـنعل   » داـیز نـب  هَّللادـیبع  ـالبرک ، هـعقاو  زا  سپ 
رد دیـسر  ماـش »  » هب ناریـسا  هلفاـق  هکنآ  زا  سپ  .دـنیامن  هناور  ماـش  يوس  هب  اـمهیلع  هَّللا  هنعل  يذـئاع  نب  هبلعث  نب  رّفُخم  نشوجلا و 

یمـشچ هک  یعـضو  هب  دندنبب  نیذآ  ار  رهـش  ات  دنتـشاد  هگن  ماش  هزاورد  تشپ  زور  ار 3  تیب  لها  هک  تسا  ییاهب » لـماک   » باـتک
یم مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  .دندوب  هدرک  هتـسارآ  ار  دوخ  هدیـشوپ و  ون  هماج  روبنط ، جنـس و  هریاد و  اب  يدایز  تیعمج  دوب  هدـیدن 

هگن اجنآ  رد  تعاس  هس  ار  ام  یلو  میدیسر ، ماش  هزاورد  هب  حبص  لّوا  دنیامرف :

17 ص :
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لها ناریـسا  .دندش  یم  رهـش  لخاد  نذا  یب  ینارـصن  يدوهی و  هک  یلاح  رد  .دنریگب  رهـش  هب  ار ، نامدورو  نذا  دـیزی  زا  ات  دنتـشاد 
هیواعم نب  دـیزی  .دـندناسر  دـیزی  هناخ  هب  سپـس  .دـندنادرگ  ماش  ياهرازاب  اه و  هچوک  رد  هنـسرگ  بورغ  ات  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب 

هللا یلـصادخ  لوسر  تیب  لها  دومن و  اپرب  ماش  نیفورعم  ناـگرزب و  روضح  اـب  یمومع  یـسلجم  تصرف ، نیلّوا  رد  اـهیلع » هَّللا  هنعل  »
هکنآ زا  سپ  سلجم ، نآ  رد  .دـندرک  سلجم  دراو  دـندوب  هدـش  هتـسب  مه  هب  بانط  اب  هک  یلاح  رد  يریـسا و  لاـح  اـب  ار  هلآو  هیلع 

يا هبطخ  دنتساخرب و  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  دورس ، زیمآرفک  راعشا  درک و  نیهوت  مالسلا  هیلعادهّشلا  دّیس  كرابم  رس  هب  دیزی 
.دندومرف داریا 

18 ص :
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ماش رد  دیزی  سلجم  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترضح  هبطخ 

یماـمت و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح   ) شا هداتـسرف  رب  دـنوادخ  دورد  و  تسا ، ناـیناهج  راـگدرورپ  هـک  ار  ادـخ  شیاـتس 
دنتخادرپ دب  رادرک  تشز و  لامعا  هب  رایسب  هکنانآ  راک  ماجنارـس  : » دومرف هک  اج  نآ  تفگ ،  تسار  ناحبـس )  ) دنوادخ .وا  نادناخ 

قافآ نیمز و  ياـه  هنارک  هک  نونکا  يرادـنپ ؛ یم  نینچ  اـیآ  دـیزی ! يا   (1)( .دندرک هرخـسم  بیذکت و  ار  ادـخ  تایآ  هک  دـش  نیا 
یمارگ وت  راوخ و  ادخ ، دزن  رد  ام  میوش ، یم  هدـنار  ییوس  هب  ییوس  زا  ناریـسا )  ) نازینک دـننام  و  يا ، هدرک  گنت  ام  رب  ار  نامـسآ 

!؟ تسا ادخ  دزن  رد  وت  يدنمجرا  تمظع و  لیلد  هب  نیا  و  یتسه ؟

عفن هب  روما  ماظن  و  وت ، دارم  هب  ایند  هک  ینیب  یم  اریز  ینک ؛ یم  هاگن  هناّربکتم  رورس ، ینامداش و  اب  هتخادنا و  ینیب  هب  داب  ور ، نیا  زا 
 - ّلجوّزع دنوادخ -  نخس  ایآ  هتـسهآ ! هتـسهآ  .يدروآ  تسد  هب  تمحز  نودب  دوب  ام  نآ  زا  هک  ار  تردق  تموکح و  تسا و  وت 

نانآ يارب  میا  هداد  ناشیا  هب  هک  یتلهم  دننک  روّصت  نینچ  دـیابن  دـندیزرو  رفک  هک  یناسکو  : » دـیامرف یم  هک  يا  هدرک  شومارف  ار 
هکلب تسوکین ،

19 ص :

هیآ 10. مور ، هکرابم  هروس  . 7 - 1
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(1)( .دوب دهاوخ  نانآ  يارب  راب  تّفخ  باذع  هاگنآ  و  دنیازفیب ، دوخ  هانگ  رب  ات  میهد  یم  تلهم  ناشیا  هب  ام 

یلو يا ، هداد  ياـج  هدرپ  تشپ  ار  دوـخ  نازینک  ناـنز و  هک  تسا  تلادـع  مسر  نیا  اـم ،) ّدـج  هلیـسو  هب   ) ناگدـش دازآ  دـنزرف  يا 
.نایامن ناشیاه  تروص  هدش و  کته  ناشمارتحا  ياه  هدرپ  تربارب ، رد  هتسب  تسد  ریسا و  هلآو ، هیلع  هللا  یلصادخ  لوسر  نارتخد 

ره رود و  کیدزن و  ره  زادنا  مشچ  رد  یناتـسهوک و  ینابایب و  مدرم  ناگدید  لباقم  رد  دنرب و  یم  رهـش  هب  رهـش  ار  نانآ  نانمـشد ،
زا يزوسلد  دیما  هنوگچ  هتبلا  .يا » هدننک  تیامح  ناشنارای  زا  هن  دنراد و  یتسرپرس  ناشنادرم  زا  هن  .دنهد  یم  رارق  فیرـش  تسپ و 

هنوگچ و  دییور !؟ نادیهـش  نوخ  زا  شتـشوگ  تخادنا و  رود  هب  دـیوَج و  ار  ناکاپ  رگج  شناهد  هک  تشاد  ناوت  یم  یـسک  رـسپ 
هک نآ  یب  هاگنآ  درک !؟ دهاوخ  یهاتوک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ام  ینمشد  زا  درگن ، یم  ام  هب  هنیک  ینمشد و  ضغب و  اب  هک  یسک 

دیزی يا  دیتفگ  یم  نم  هب  دیدش و  یم  لاحـشوخ  دیدوب و  شاک  ییوگ : یم  يرامـشب ، گرزب  ار  تمرج  ینادب و  راکهنگ  ار  دوخ 
.دنکن درد  تتسد 

20 ص :

هیآ 178. نارمع ، لآ  هکرابم  هروس  . 8 - 1
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هنوگچ .ینز  یم  تشهب  ناناوج  رَورَـس  مالـسلا ، هیلع  نیـسحلا  هَّللادبع  ابا  كرابم  ياه  نادـند  رب  دوخ  یتسد  بوچ  اب  هک  یلاح  رد 
بلّطملادبع نادناخ  نامسآ  ناگراتس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  نادنزرف  نوخ  نتخیر  اب  هک  وت  ییوگن ؟ ار  نخـس  نیا 

هک تناـمگ  هب  ینز ، یم  ادـص  ار  تناردـپ  يدـنکرب و  نب  خـیب و  زا  ار  تحارج  يدیـشارخ و  ار  هتفاـین  دوـبهب  مـخز  مالـسلا ، هـیلع 
شاک يا  هک  درک  یهاوخ  وزرآ  تقو  نآ  تفر و  یهاوخ  دنتسه  نانآ  هک  ییاج  هب  يدوز  نیمه  هب  دسر ! یم  ناششوگ  هب  تیادص 

یناسک زا  ار  ام  ماقتنا  قح و  ادنوادخ ! .يدرک  یمن  يا  هدرک  هک  يراک  يدز و  یمن  یفرح  نینچ  دوب و  لال  تنابز  قالُچ و  تتسد 
.نادرگب دنتشک ، ار  ام  نایماح  دنتخیر و  ار  ام  نوخ  هک  یناسک  لاح  لماش  ار  دوخ  مشخ  ریگب و  دندومن ، متس  ام  هب  هک 

لوسر رب  يدش  بکترم  هک  یلمع  نیا  اب  ًاعطق  و  يدیرب ، ار  دوخ  تشوگ  يدنَک و  ار  دوخ  تسوپ  راک ) نیا  اب   ) وت دنگوس ، ادـخ  هب 
هدروآ و درگ  ار  ناش  هدـنکارپ  روما  و  هدومن ، عمج  ار  ناـنآ  دارفا  دـنوادخ  هک  اـج  نآ  .دـش  یهاوخ  دراو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ 

، دنا هدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  زگره   » .تفرگ دهاوخ  ار  نانآ  ّقح  و  هداد ، ناماس 

21 ص :
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(1)( .دنوش یم  هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  هکلب  دیرادنپ ، هدرم 

ناونع هب  لـیئربج  و  اوعد ، فرط  یکاـش و  ناوـنع  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدّمحم  ترـضح  و  مکاـح ، ناوـنع  هب  دـنوادخ  هاـگنآ )  ) و
دهاوخ دناشن ، ناناملسم  ندرگ  رب  درک و  قیوشت  ار  وت  هیواعم ) تردپ   ) هک یسک  يدوز  هب  .تسا  یفاک  وت  يارب  وا ، روای  نابیتشپ و 

شیپ هچرگا  .تسا  رت  ناوتان  شهاپـس  رتدـب و  امـش  زا  کی  مادـک  هاـگیاج  .تسا و  ناراکمتـس  بیـصن  يدـب  رفیک  هچ  هک  دـیمهف 
گرزب و تشنزرـس  زیچان و  نم  رظن  زا  وت  شزرا  لاح  نیع  رد  یلو  هدـناشک ، وت  اب  نتفگ  نخـس  هب  ارم  راـگزور  راوگاـن  ياهدـمآ 
هب گنج ، رد  هَّللا  بزح  فیرش  دارفا  هک  اتفگـش  اتفگـش و  ناه ! .تسا  غاد  اه  هنیـس  يراج و  اه  کشا  نکیل  .تسا  رایـسب  تتمالم 

! دنوش هتشک  ناگدش  دازآ  یناطیش و  هورگ  تسد 

رد یپ  هزیکاپ  كاپ و  ياهدسج  نآ  .تسا و  هدولآ  ام  تشوگ  ندروخ  هب  ناشناهد  و  ام ، نوخ  نتخیر  هب  نانیا  ياه  تسد  نیاربانب ،
.تسا هدش  هدولآ  كاخ  هب  اهراتفَک  هچب  لاگنچ  ریز  رد  هتشگ و  هدنّرد  ياه  گرگ  كاروخ  یپ 

نایز هب  ار  ام  يدوز  هب  ًاعطق  يا ، هتفرگ  تمینغ  ناونع  هب  زورما  ار  ام  رگا  و 

22 ص :
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متس شناگدنب  هب  زگره  وت  راگدرورپ   » تفای و یهاوخن  تلامعَا )  ) هداتسرف شیپ  تناتسد  هک  ار  هچنآ  زج  هاگنآ  دید ، یهاوخ  دوخ 
.مراد هیکت  وا  رب  اهنت  مرب و  یم  تیاکش  ادخ  هب  اهنت  اذل  .دنک » یمن 

( اه لد  زا   ) ار ام  دای  تسناوت  یهاوخن  زگره  دـنگوس  ادـخ  هب  یلو  .نکب  ار  دوخ  شـشوک  شالت و  تیاـهن  ربب و  راـک  هب  هلیح  سپ 
زج ایآ  .ییوشب  دوخ  زا  ار  تیانج  نیا  گنن  و  ینیبب ،) ار  ام  يدوبان   ) یـسرب اـم  رما  ياـهتنُم  هب  و  یناریمب ، ار  اـم  یحو  و  ینک ، وحم 
هک يزور  دش ؟ دـنهاوخ  هدـنکارپ  وت  دارفا  و  تسین ، شیب  يزور  دـنچ  وت ، ینارمکُح  ِراگزور  و  يا ، هدـش  تفِرِخ  وت  هک  تسا  نیا 

(1) !( نارگمتس رب  دنوادخ  تنعل  ناه ! : » دروآ یم  رب  ادن  يدانم ،

تمحر تداهش و  هب  ار  ام  راک  نایاپ  شزرمآ و  یتخب و  کین  هب  ار  ام  رما  زاغآ  تسا و  نایناهج  راگدرورپ  هک  ار  ادخ  شیاتس  سپ 
، کـین یناگدـنامزاب  ار  اـم  دـیامرف و  اـطع  رتشیب  هچره  لـماک و  روط  هب  ار  ناـنآ  شاداـپ  هک  میهاوخ  یم  دـنوادخ  زا  .دومن و  متخ 

(3)،(2)« .تسا زاسراک  نیرتهب  تسا و  سب  ار  ام  دنوادخ  تسا و  ّتبحم  اب  نابرهم و  وا  هک  دنادرگ 

23 ص :

هیآ 18. دوه ، هکرابم  هروس  . 10 - 1
هیآ 173. نارمع ، لآ  هکرابم  هروس  . 11 - 2

.215 ص 218 -  فوفّطلا ،) یلتق  یلع  فوهلملا   ) فوهّللا . 12 - 3
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ماش رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هبطخ 

« دیزی  » هک يا  يوما  سلجم  رد  هن  تسا ، هدش  داریا  قشمد ،»  » رهـش رد  و  ماش »  » رد ًاعطق  هبطخ  نیا  هک  دـیآ  یمرب  دّدـعتم  تایاور  زا 
(1) .دوب هداد  لیکشت  البرک  يارُسا  دورو  روظنم  هب 

لّصفم دراوم  رد  .تسا  هدش  لقن  لّصفم  هاگ  رـصتخم و  رایـسب  تروص  هب  هاگ  ثیداحا  رد  هبطخ  نیا  هک  درک  هّجوت  دیاب  نینچ  مه 
یم رکذ  ییاهبلا » لماکلا   » باـتک زا  موُمْهَملا » سَفَن   » لـقن هب  ار  هبطخ  نیا  اـجنیا  رد  اـم  .تسا  هدـمآ  تواـفتم  ياـه  تروص  هب  زین 

ار هعمج  زامن  هبطخ  هک  تساوخ  دـیزی  زا  مالـسلا  هیلعداّجـس  ترـضح  يزور  ماش ،»  » رد البرک »  » يارـُسا تماقا  نامز  رد   (2) .مینک
دورب و ربنم  هب  هک  داد  روتـسد  يرگید  صخـش  هب  دـیزی  دیـسر ، ارف  هعمج  زور  یتقو  یلو  .درک  تقفاوم  دـیزی  دـننک و  داریا  ناـشیا 

يدب رد  دیآ  یم  شنابز  هب  هچره 

24 ص :

ص 410. مومهملا ، سفن  161 و 174 ؛ ص 381 -  ج 45 ، راونالاراحب ، ص 133 ؛ ج 2 ، یسربط ، جاجتحا  . 13 - 1
.تسا هدش  رکذ  و 174 ج 175  139 ؛ ص 137 -  ج 45 ، راونالاراحب ، رد  هبطخ  نیا  رگید  لّصفم  هخسن  ود  . 14 - 2
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.دیوگب رمع  رکبوبا و  یبوخ  مالسلا و  امهیلع  نیسح  ماما  نانمؤمریما و 

زین وا  دهدب  هزاجا  هک  تساوخ  دیزی  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  تفگ ؛ نخـس  هراب  نیا  رد  تفر و  ربنم  هب  يو  هکنآ  زا  سپ 
دیزی نب  هیواعم   » شرـسپ يرگ  یجنایم  زا  سپ  دوب ، هداد  مالـسلا  هیلع  ماما  هب  هک  يا  هدعو  زا  ینامیـشپ  دوجو  اب  دیزی  .دورب  ربنم  هب 

وا يارب  يزاغآ  هک  ار  ادخ  شیاتـس  : » دومرف تفر و  ربنم  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  دـش و  شریذـپ  هب  روبجم  امهیلع » هَّللا  هنعل   » هیواعم نب 
و درادـن ، دوجو  شیارب  ینایاپ  هطقن  هک  يرِخآ  وا و  يارب  يزاغآ  هطقن  هک  یلّوا  ددرگ و  یمن  دوباـن  زگره  هک  يا  هنادواـج  تسین ،

دنوادـخ سپ  .درک  میـسقت  قلخ  نایم  ار  يزور  مهـس  و  دومن ، رّدّـقم  ار  اهزور  اـه و  بش  .تسا  هدـنیاپ  تاـقولخم  يدوباـن  زا  دـعب 
: دومرف هک  نیا  ات  داد  همادا  ار  هبطخ  .تساناد و  رایسب  و  تادوجوم ) همه  ياورنامرف   ) هبترم دنلب  كاپ و  یلاعت ، كرابت و 

هیلع هللا  یلـصادخ  لوسر  و  تسا ، هدرک  اطع  ام  هب  ار  نانمؤم  لد  رد  ّتبحم  یگدنـشخب و  يریلد ، يرابدرب ، شناد ، لاعتم  دـنوادخ 
، تّما نیا  طبـس  ود  دـنک و  یم  زاورپ  لاب ) ود  اب   ) تشهب رد  هک  مالـسلا  مهیلعراّیط  رفعج  و  نادیهـش ، رَورَـس  و  وا ، نیـشناج  هلآو و 

ماما )

25 ص :
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.تسا ام  زا  دشک ؛ یم  ار  لاّجد »  » هک مالسلا ) هیلع  ) يا يدهم  و  مالسلا ) امهیلع  نیسح  ماما  نسح و 

نم منک : یم  یفّرعم  ار  دوـخ  مبَـسَن ، بَسَح و  رکذ  اـب  نم  دسانـش  یمن  سکره  دسانـش ، یم  هک  دسانـش  یم  ارم  سک  ره  مدرم  يا 
رد تشادرب و  دوخ  يابع  اب  ار  دَوْسَالا ) ُرَجَح   ) نکر هک  متـسه  یـسک  دـنزرف  نم  میافـص ، مزمز و  دـنزرف  نم  میاـنم ، هّکم و  دـنزرف 

.درک بصن  دوخ  ياج 

، ناگدننک یعس  ناگدننک و  فاوط  نیرتهب  دنزرف  نم  درک ، نت  هب  ار  ّجح  صوصخم  سابل  همه  زا  رتهب  هک  متسه  یـسک  دنزرف  نم 
.دش هدرب  جارعم  هب  یصقالا  دجسم  يوس  زا  هنابش  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  .متسه  ناگدنروآ  اج  هب  کسانم )  ) ّجح نیرتهب  دنزرف 

هلصاف هکنیا  ات  دیدرگ  ّقح  ترضح  هب  کیدزن  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم  .دندرب  یهتنملا  هردس  هب  ار  وا  هک  متسه  یسک  دنزرف  نم 
یحو درک  یم  یحو  وا  هب  دیاب  هک  ار  هچنآ  گرزب  دنوادخ  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم  .دش ،» رت  کیدزن  ای  نامک  ود  لوط  هب  شا 

، میافطصم دّمحم  دنزرف  نم  .میاضترم  یلع  دنزرف  نم  .میالبرک  رد  هدش ، هتشک  ِنیسح  دنزرف  نم  .درک 
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.متسه یبوط  تخرد  دنزرف  نم  میاهتنملا ، هردس  دنزرف  نم  میارهز ، همطاف  دنزرف  نم  میاربک ، هجیدخ  دنزرف  نم 

نم دنتسیرگ ، وا  رب  یکیرات  رد  نایرپ  نایّنج و  یّتح )  ) هک متسه  یـسک  دنزرف  نم  .دیتلغ  دوخ  نوخ  هب  هک  متـسه  یـسک  دنزرف  نم 
، دیسر اجنیا  هب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  نخـس  هک  یماگنه  .دندرک  ییارـس  هحون  وا  رب  نامـسآ  رد  ناگدنرپ  هک  متـسه  یـسک  دنزرف 

روتـسد نّذؤم  هب  اذل  دوش ، اپ  هب  یبوشآ  هک  دیـسرت  داب -  وا  رب  دنوادخ  تنعل  دیزی -  دندز و  هّجـض  دـنداد و  رـس  هلان  هیرگ و  مدرم 
مالـسلا هیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هک  دوب  اـجنیا  رَبـکأ » ُهَّللأ  رَبـکأ ، ُهَّللأ  : » تفگ داتـسیا و  نّذؤم  .دـیوگب  ناذا  زاـمن  يارب  هک  داد 

َهلإ ْنأ ال  ُدَهْـشأ  : » تفگ نّذؤم  یتقو  .مراد » ساره  میب و  هچنآ  زا  تسا  رت  یمارگ  رتالاو و  رترب ، رت ، گرزب  دنوادخ  يرآ ، : » دومرف
دوبعم و هک  میوگ  یم  هدننک  راکنا  ره  فرط  زا  مهد و  یم  یهاوگ  هدـنهد  یهاوگ  ره  هب  يرآ ، : » دومرف مالـسلا  هیلع  ماما  هَّللا ،» ّالإ 

رـس زا  ار  دوخ  هماّمع  مالـسلا  هیلع  ماما  هَّللا » ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنأ  ُدَهْـشأ  : » تفگ نّذؤم  هک  یماگنه  .درادن » دوجو  وا  زج  يراگدرورپ 
هظحل کی  هک  مهاوخ  یم  وت  زا  يدرب ) ار  وا  مسا  هک   ) دّمحم نیا  ّقح  هب  : » دومرف نّذؤم  هب  تشادرب و 
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: ییوگب رگا  وت ؟ ّدج  ای  تسا  نم  ّدج  یمارگ  زیزع و  لوسر  نیا  دیزی ! يا  : » دومرف دومن و  دـیزی  هب  ور  سپـس  .ینک  رایتخا  توکس 
متـس ملظ و  يور  زا  ارم  ردـپ  ارچ  سپ  تسا ، نم  ّدـج  ییوگب : رگا  و  ییوگ ؛ یم  غورد  هک  دـنناد  یم  ناـهاگآ  همه  تسوـت ، ّدـج 

»؟ یتفرگ ریسا  ار  شنانز  يدرب و  جارات  هب  ار  وا  لاوما  یتشک و 

ایند رد  هک  یسک  دنگوس ، ادخ  هب  : » دومرف همادا  رد  تسیرگ و  سپـس  دز و  كاچ  ار  دوخ  نابیرگ  دومرف و  ار  نخـس  نیا  ترـضح 
دنناـم ار  اـم  تشک و  متـس  ملظ و  يور  زا  ارم  ردـپ  درم ، نیا  ارچ  سپ  تسین ، نم  زج  دـشاب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  وا  ّدـج 

ادخ لوسر  هلآو  هیلع  هللا  یلصدّمحم  ییوگ : یم  هاگنآ  ینک و  یم  ار  راک  نیا  ایآ  دیزی ! يا  : » دومرف سپـس  تفرگ »؟ ریـسا  نایمور 
نامز نیا  رد  .دوب » دـنهاوخ  مردـپ  ّدـج و  وت  یکاـش  مصخ و  هک  اـجنآ  تماـیق ، زور  رد  وت  رب  يا  و  یتسیا ؟ یم  هلبق  هب  ور  و  تسا ،
زامن وا  اـب  یخرب  اذـل  .دـش  اـپرب  یمیظع  ياـغوغ  ادـص و  رـس و  مدرم  ناـیم  .وگب  ار  زاـمن  هماـقا  هک  تفگ  نّذؤم  هب  داـیرف  اـب  دـیزی 

.دندش هدنکارپ  هدناوخن  زامن  یخرب  و  دندرازگ ،

28 ص :
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هنیدم یکیدزن  رد  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هبطخ 

هب ترضح  دندمآ و  دورف  ناهارمه  رگید  مالسلا و  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  دیـسر ، هنیدم »  » یکیدزن هب  البرک  يارـُسا  ناوراک  یتقو 
ار ترضح  روتسد  يو  .دناسرب  هنیدم  مدرم  شوگ  هب  ار  البرک  هلفاق  ندمآ  ربخ  يراعشا  ندورس  اب  هک  داد  روتسد  ملذح » نب  ریـشب  »

تکرح مالـسلا  هیلعداّجـس  ماما  همیخ  يوس  هب  نـالان  ناـساره و  گرزب  کـچوک و  نز و  درم و  زا  معا  هنیدـم  مدرم  درک و  یلمع 
، دننک رایتخا  توکس  هک  درک  هراشا  تسد  اب  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هاگنآ  دنتفگ  تیلست  وا  هب  ار  میظع  هعقاو  نیا  دندرک و 
، تسا تاقولخم  همه  هدـننیرفآ  شاداپ و  زور  کلام  نایناهج ، راـگدرورپ  هک  ار  ادـخ  شیاتـس  : » دـندومرف داریا  ار  هبطخ  نیا  سپس 

یم ار  اوجن )  ) هتسهآ نخـس  هک  يّدح  هب  تسا  کیدزن  و  تسا ، دنلب  ياه  نامـسآ  زا  رترب  رود و  لقع ) مشچ و  دید  زا   ) هک یـسک 
هدـنزادگ و ثداوح  نیا  زوس  و  اهدـمآشیپ ، نیا  زا  لـصاح  درد  و  راـگزور ، راوگاـن  ياهدـمآشیپ  گرزب و  روـما  رطاـخ  هب  .دوـنش 

.مینک یم  شیاتس  ار  ادخ  هدننکرب ، ُنب  زا  نیگنس و  كانهودنا ، تخس ، گرزب ، بئاصم  تبیصم ، یگرزب 

29 ص :
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.دمآ دیدپ  مالسا  رد  یگرزب  هنخر  درک و  التبم  یمیظع  ياه  تبیصم  هب  ار  ام  تسوا  صوصخم  شیاتس  هک  دنوادخ  ًاعطق  مدرم  يا 
هدز و هزین  يالاب  هب  ار  وا  رس  و  دنتفرگ ، ریسا  ار  وا  ناکدوک  نانز و  و  دندش ، هتشک  وا  تیب  لها  مالسلا و  امهیلع  نیسحلا  هَّللادبع  ابا 

دناوت یم  امـش  نادرم  زا  کیمادک  مدرم ! يا  .دسر  یمن  نآ  ياپ  هب  یتبیـصم  چـیه  هک  تسا  یتبیـصم  نیا  .دـندنادرگ  اه  يدابآ  رد 
امش زا  کی  مادک  ای  ددرگ )!؟ یمن  كانهودنا  وا  يارب  لد  نیمادک  ( !؟ ددرگ نامداش  مالسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  ندش  هتـشک  زا  دعب 
هناگ تفه  ياه  نامـسآ  ًاعطق  هک  یلاـح  رد  دـیامن !؟ يراددوخ  نآ  ندـش  ریزارـس  زا  دراد و  هگن  ار  شناگدـید  کـشا  دـناوت  یم 

، بناوج همه  زا  نیمز  و  دوخ ، ياه  هیاپ  ناکرا و  اب  اه  نامسآ  و  دوخ ، جاوما  اب  اهایرد  و  دنتسیرگ ، وا  ندش  هتشک  رطاخ  هب  راوتسا ،
.دنتسیرگ وا  رب  نامسآ  نانکاس  همه  ادخ و  بّرقم  ناگتشرف  اهایرد و  ِبآ  هوبنا  اه و  یهام  ناشیاه و  هخاش  اب  ناتخرد  و 

ار هنخر  نیا  هک  تسا  یـشوگ  مادک  ای  دنکن !؟ هلان  هک  تسا  یبلق  مادک  ای  دنکـش !؟ یمن  وا  ندش  هتـشک  يارب  لد  مادـک  مدرم ! يا 
هدنار دوخ  راید  رهش و  زا  ام  مدرم ! يا  درامشن .) گرزب  ار  نآ  و  ( !؟ دوشن رک  دونشب و  هدمآ ، دیدپ  مالسا  رد  هک 
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دشاب و هدز  رـس  ام  زا  هک  یهانگ  چیه  نودـب  .میلباک  كُرت و  لها  هک  ییوگ  میدـیدرگ  نطو  زا  رود  اه و  نابایب  ِرد  هب  رد  میدـش و 
زین دوخ  نیـشیپ  ياه  لسن  رد  یمـسر  نینچ  .میـشاب  هدرک  دراو  مالـسا  رد  يا  هنخر  ای  میـشاب و  هدش  بکترم  هک  يدنیاشوخان  راک 

هک هنوگنامه  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  رگا  دـنگوس ، ادـخ  هب  دوب .) يا  هزاـت   ) دوب يروهظ  ون  راـک  کـی  نیا  میا و  هدینـشن 
زا ام  « ) َنوُعِجاَر ِْهَیلإ  اَّنإَو    ِ ِهَّلل اَّنإ   » سپ .دـندرک  یمن  دـندرک ، هچنآ  زا  نوزفا  ًاعطق  دومن ، یم  رما  ام  اب  گنج  هب  درک ، ار  ام  شراـفس 

سپ دوب ، يزوسناج  خلت و  راوگان و  شارخلد ، كاندرد ، زوسلد ، گرزب و  تبیـصم  هچ  میدرگ .) یم  زاب  وا  يوس  هب  مییادخ و  ِنآ 
.تسا مقتنم  بلاغ و  زیزع و  وا  هک  میهاوخ  یم  دنوادخ  زا  ار  اه  تبیصم  نیا  رجا  ام 

31 ص :
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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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