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هَّللا یلا  قیرط  طئارش 

باتک تاصخشم 

 - 1313 نسح ، یماما ، هیقف  هسانشرس : 

تبسانم هب  یلاعلا :) هلظدم   ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  هیآ  ترـضح  ینارنخـس  هللا : یلا  قیرط  طئارـش  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
 . ...مرحم مایا 

تاقیقحت ، 1387. دحاو  ناهفصا ، راقفلاوذ  هیملع  هسردم  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.م 11س  .ص ؛ 16/5 ×  يرهاظ :  48  تاصخشم 

کباش :  978-964-04-2089-8

اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

.یسانشادخ عوضوم : 

(. مالسا  ) ناسنا عوضوم : 

(. یمالسا هفسلف   ) یسانش یتسه  عوضوم : 

ف7ش4 1387  /  BP217  : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید :  297/42 يدنب  هدر 

1303352 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ینارنخس 1 نتم 

ِمیحَّرلا ِنمْحَّرلا  هَّللا  ِمِْسب 

ِِهئایبنأ ِدّیس  یلع  مالسلا  ُهولـصلا و  و  ِِهقافآ ، ایارم  ًایِّلَجَتُم  هقالطِإب  ًادمْرَـس  ِهتّیلزَأب ، ًاّیَدبَأ  و  هتّیَدبَأب ، ًاّیلزأ  ًادمح  نیملاعلا  ّبر  هَّلل  ُدمحلا 
موی ِمایق  یلإ  نآلا  نِم  نیعمجأ  مهئادعأ  یلع  مئادلا  ُنعَللاو  دَّمَُحم ، مساقلا  یبأ  انِّیبن  دـمحأ و  اندِّیـس  ِرینُملا  ِجارِـسلا  ریذـنلا و  ریـشبلا 

.نیّدلا
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: میظَعلا ِِهباطخ  ِمَْربُم  میرکلا و  ِِهباتک  یف  میکحلا  هَّللا  لاق 

(1 «) ُهوُِعبَّتاَف ًامیقَتْسُم  یطارِص  اذه  َّنَأ  «َو 

رگا لاح  ره  هب  .دور  یم  داب  رب  شا  یگدنز  مامت  ّالا  دشاب و  سّدقم  دیاب  فده  نیا  دـشاب و  هتـشاد  فدـه  دـیاب  یگدـنز  رد  ناسنا 
تـسد هب  تسد  لماوع  دیاب  ملاع  نیا  رد  ردقچ  دراد و  شزرا  ردقچ  شرمع  تاظحل  زا  هظحل  ره  هک  دنک  رکف  دشاب و  لقاع  ناسنا 

: يدعس هتفگ ي  هب  .دشکب  سفن  هظحل  کی  ناسنا  ات  دهد ، مه 

دنراکرد کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و 

يروخن تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  ینان  وت  ات 

هک نیا  ات  دوش  فرصم  دیاب  داوم  زا  ردق  هچ  دوش و  فرصم  دیاب  تردق  ردق  هچ  دوش و  فرـص  دیاب  ورین  ردقچ  دییامرفب ! هظحالم 
.دنادب ار  شتقو  شدوخ و  شزرا  دیاب  ناسنا  نیاربانب  .دروخب  ینان  همقل  ناسنا 

رتشیب هچ  ره  دیاب  دشاب  لقاع  ناسنا  رگا 
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: نآرق ریبعت  ربانب  دشابن  شدوخ  رکف  هب  رگا  ناسنا  نیا  .دناسرب  لامک  هلحرم ي  هب  ار  دوخ  ات  دنک  شالت 

(2 «) ُّلَضَأ ْمُه  َْلب  ِماْعنَألاَک  َِکئلوُأ  »

میا هدماین  ایند  هب  ام  .دنز  یم  اجرد  دباوخ و  یم  دروخ و  یم  رمع ، کی  تاناویح  لثم  دتفین  یگدنز  رد  دشر  لماکت و  رکف  هب  رگا 
؛ دنا هدش  هدیرفآ  ام  يارب  تاقولخم  مامت  هک  میتسه  ییاه  ناسنا  ام  مینک  یگدنز  تاناویح  لثم  ات 

(3 «) ًادْهَم َضْرَألا  ُمَُکل  َلَعَج  يذَّلا  »

؛ امش يارب  تسا  يا  هراوهگ  نیمز 

(4 «) ًاعیمَج ِضْرَألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يذَّلا  َوُه  »

.تسا هدرک  قلخ  ام  يارب  ادخ  ار  اه  نیا  مامت  تاناویح  تاتابن و  تادامج و  زا  تسا  نیمز  رد  هچنآ 

هللا یلـصربمایپ  هب  نیما  لیئربج  .دنـشاب  هارمه  ام  اب  دنناوتن  مه  هکئالم  هک  یئاج  ات  میریگب ، جوا  میناوت  یم  هک  میتسه  یتادوجوم  ام 
: درک ضرع  هلآو  هیلع 

«. دزوس یم  مرپ  لاب و  میایب  رتالاب  تشگنا  رس  کی  هزادنا  هب  نم  رگا  »

: دیامرف یم  نآرق  دعب  .دنشاب  هتشاد  هار  دنناوت  یمن  هکئالم  هک  دور  یم  هار  یئاج  ناسنا 

(5 «) ِهِْرمَِأب ٍتارَّخَسُم  َموُجُّنلا  َرَمَْقلا َو  َسْمَّشلا َو  «َو 

ناشکهک نیا  تمظع ، نیا  هب  نامسآ  نیا  .تسا  هدش  هدیرفآ  امش  يارب  اه  نیا  مامت  دیـشروخ ) هام و  ناگراتـس ،  ) كالفا ملاع  نیا 
ناسنا کی  ردـقنیا  تسا ، ناسنا  دوجو  يارب  اه  نیا  مامت  دـنک ، ادـیپ  ار  اه  نآ  قمع  هتـسناوتن  یناسنا  چـیه  زونه  هک  یهانتیال  ياـه 

!؟ دوشن عیاض  ات  دنک  هچ  دیاب  ناسنا  نیاربانب  .دراد  شزرا 

(6 «) ِتاِحلاَّصلا 2ء اُولِمَع  اُونَمآ َو  َنیذَّلا  َّالِإ  ٍرْسُخ 1ء  یَفل  َناْسنِإلا  َّنِإ  »

.تسا هدیسرن  مه  فده  هجیتن و  هب  هدرک و  فلت  ار  اهورین  هدرک ، نایز  دریگن  شیپ  ار  لماکت  هار  رگا 

يا هرطق  کی  دش  لصفنم  ایرد  زا  رگا  ّالا  دنک و  یم  ادیپ  ار  ایرد  هک  انعم  نیا  هب  دشاب ؛ یهانتیال  دیاب  فده  دشاب ؟ هچ  فدـه  لاح 
نآ .تسا  شزرا  یب 
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.تسا راگدرورپ  تسا  یهانتیال  هک  يزیچ 

رت لماک  ام  نوچ  مینک ، ادیپ  هَّللا  یلا  برق  .مینک  مک  ار  ادـخ  دوخ و  نیب  هلـصاف ي  ات  مینک  ّتیدـج  شالت و  میناوت  یم  اه  ناسنا  ام 
دوخ میهاوخب  رگا  ام ، دوخ  لثم  تسا  دودحم  دوجوم  کی  مه  وا  تسین و  ادخ  میدنویپب  میهاوخب  هک  زیچ  ره  هب  میرادـن و  ادـخ  زا 

: دیامرف یم  ابیز  هچ  دنوادخ  مینک و  یمن  ادیپ  ادخ  زج  يزیچ  مینزب  دنویپ  یهانتیال  رما  کی  هب  ار 

(7 «) ِهیقالُمَف ًاحْدَک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِإلا  اَهُّیَأ  ای  »

ام .تسا  ینینثالا  نیب  تسا ، ءاقل  نیا  تسا ، تاقالم  نیا  دید  ار  سک  نآ  مه  نآ  دید و  ار  يرگید  یـسک ، رگا  هچ ؟ ینعی  ادخ  ءاقل 
.دوش یم  لصاح  ءاقل  نیا  لد ، مشچ  اب  مینیبب  ار  ادخ  مه  ام  ات  مینک  يراک  دیاب  سپ  دنیب  یم  ار  ام  ادخ  یلو  مینیب  یمن  ار  ادخ 

یتقو دـنیبب ، لد  مشچ  اب  ار  ادـخ  دـناوت  یمن  دوش و  یم  لئاح  ادـخ  وا و  نیب  ّتیدام  هریت  ياهربا  نیا  تسایند  نیا  رد  ات  رفاک  ناسنا 
هک تسا  نیا  .دـنیب  یم  ار  ادـخ  دور و  یم  رانک  طلغ  تالالدتـسا  نیا  تاهبـش و  نیا  دور ، یم  رانک  يّدام  ياـه  هدرپ  نیا  دریم  یم 

: دنک یم  ریبعت  نیقی  هب  گرم  زا  نآرق 

(8 «) ُنیقَْیلا َکَِیتْأَی  یَّتَح  َکَّبَر  ُْدبْعا  «َو 

هب رگید  یلو  دنک  یم  ادـیپ  نیقی  یلاعت  يراب  دوجو  هب  هک  تساجنآ  درادـن و  دـیدرت  کش و  ادـخ  هرابرد  سک  چـیه  گرم ، تقو 
.مینیبب ار  ادخ  مینک و  زاب  لد  مشچ  میراذگب  گرم  هصرع  هب  اپ  هک  نیا  زا  لبق  دیاب  سپ  .دروخ  یمن  وا  درد 

(9 «) ِهیقالُمَف ًاحْدَک  َکِّبَر  یلِإ  ٌحِداک  َکَّنِإ  ُناْسنِإلا  اَهُّیَأ  ای  »

رد نآرق  .یـسرب  برق  هب  ات  ینک  تدابع  یتسیاب  یم  دهاوخ ، یم  شالت  دهاوخ ، یم  تمحز  دـینیب ! یم  ارم  امـش  دـیامرف : یم  ادـخ 
هیآ
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«. ینک ادیپ  برق  ات  نک  هدجس  :» دیامرف یم  تلّصف  هروس ي  هدجس ي 

ار ءاـقل  برق و  تلاـح  نآ  یناوت  یم  هک  تسا  تداـبع  همادا  اـب  ینک و  تداـبع  دـیاب  ینک  تاـقالم  ار  ادـخ  یهاوـخ  یم  رگا  ینعی 
تـسین فده  اه  نیا  .مینک  هرادا  ار  يّدام  یگدنز  کی  میباوخب و  میروخب و  هک  میا  هدماین  ام  تسا  نشور  فدـه  .يروآ  تسدـب 

.میشاب هتشاد  تیاهن  یب  ّدح  رد  يرتدنلب  فده  دیاب  ام  .دنراد  ار  اهزیچ  نیا  مه  تاناویح  نوچ 

مینک ادیپ  یهار  دیاب  سپ  تسه  مه  هلصاف  تسادخ ، هب  ندیسر  فده  .مینک  مک  ار  هلصاف  نیا  دیاب  ام  تسا و  هلصاف  ادخ  ام و  نیب 
هک تسا  نیا  نامفده  میروآ و  یم  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  میتسیا  یم  زامن  هب  .میناسرب  ادـخ  هب  ار  دوخ  مارآ  مارآ  هار  نآ  زا  و 

: مینک یم  ضرع  اعد ، يارب  تسا  همدقم  نآ  لّوا  میناوخ ، یم  ار  دمح  هروس  .مینک  اعد 

(10 «) َمیقَتْسُْملا َطارِّصلا  اَنِدْها  »

.یهد ناشن  ام  هب  دیاب  وت  ار  هار  نیا  یهتنم  دناسرب  وت  هب  ار  ام  هک  تسه  مه  یهار  تسا ، هلصاف  وت  ام و  نیب  ایادخ !

(11 «) ْمِْهیَلَع َتْمَْعنَأ  َنیذَّلا  َطارِص  »

یم ادـخ  مخ  ریدـغ  زور  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  نایقتم  يالوم  تیالو  تمعن  روظنم  « ؛ يداد تمعن  اـهنآ  هب  هک  یناـسک  هار 
: دیامرف

(12  «) یتَمِْعن ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأ  ْمُکَنید َو  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  »

« .تسا هدرک  تیانع  وا  هب  ار  تمعن  گرزب  دنوادخ  دراد  ار  تیالو  تمعن  سک  ره 

ادـخ هب  دـنا و  هتفر  ناهارمگ  هک  یهار  .يا  هدرک  مامت  اه  نآ  رب  ار  تمعن  هک  یهد  هئارا  ام  هب  ار  یناسک  هار  میهاوخ  یم  ام  ایادـخ 
هب ادخ  هک  میهاوخ  یم  ار  یناسک  هار  میهاوخ ؛ یمن  يا  هدرک  بضغ  اه  نآ  رب  هک  مه  ار  یناسک  هار  میهاوخ ؛ یمن  ار  دـنا  هدیـسرن 

ار اه  نآ  هتشاذگ و  ّتنم  اه  نآ 
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نیاربانب .میـسرب  ادخ  هب  ات  مینک  یط  ار  یهار  میهاوخ  یم  دـش ، مولعم  ام  هتـساوخ  اج  نیا  ات  .يا  هدومن  ناش  تیالو  تمعن  هب  مّعنتم 
.دشاب یم  يروما  هب  دنمزاین  دورب  ار  یهار  تساوخ  یسک  رگا 

لکـشم وا  رب  هار  همادا ي  دنک و  ادـیپ  ار  هار  دـناوت  یمن  تسا  روک  هک  یمدآ  دـنیبب ؛ ار  هار  ات  دـشاب  هتـشاد  مشچ  دـیاب  هک  نیا  لّوا 
.تسا

هار ات  دشاب  هتشاد  يوق  رون و  رپ  غارچ  دیاب  دورب  ترفاسم  هب  دهاوخ  یم  هک  يا  هدننار  بش  ماگنه  رد  دهاوخ ؛ یم  رون  هک  نیا  مّود 
.دنک نشور  وا  رب  ار 

یمن دـنوش و  یم  عناـم  اـه  نآ  داد  همادا  ار  هار  ناوت  یمن  دـشاب  هار  رد  نزهار  هچناـنچ  رگا  دـشاب ؛ ّتینما  هار  رد  دـیاب  هک  نیا  مّوس 
.دنک ادیپ  همادا  هار  دنراذگ 

.درک هدافتسا  امیپاوه و ...  یتشک و  ای  تاناویح  ای  نیشام  زا  دیاب  دشاب  رود  هار  رگا  تسا ؛ مزال  بکرَم  هک  نیا  مراهچ 

دیاب سپ  درادن ، یسرتسد  يزیچ  هب  دنام  نابایب  رد  ناسنا  رگا  اّما  دراد  دوجو  تاناکما  همه  رهش  رد  دراد ؛ مزال  هشوت  هک  نیا  مجنپ 
.دشاب هتشاد  هار  هشوت  دربب و  دوخ  اب  تاناکما  اذغ و  بآ و 

(13 «) َقیِرَّطلا َُّمث  َقِیفَّرلا  : » دراد تایاور  رد  .دشاب  هتشاد  بوخ  قیفر  هک  نیا  مشش 

ناکما ای  ترفاسم  دشابن  طیارـش  نیا  رگا  .دینک  زاغآ  ار  ترفاسم  دعب  دینک و  ادیپ  بوخ  قیفر  لّوا  دیورب  ترفاسم  هب  دیتساوخ  رگا 
.تسا راوشد  رایسب  ای  تسین  ریذپ 

باختنا هارمه  لیلد و  دنوش ، فّرـشم  قارع  هب  ای  هّکم  هب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  مینیب  یم  نآلا  .دشاب  دیاب  مه  امنهار  هک  نیا  متفه 
.دنوشن هارمگ  ات  دنک  تیاده  قیرط و  هئارا  ار  اه  نآ  ات  دشاب  یسک  دیاب  دنتسین  دلب  ار  هار  .دننک  یم 

مزال ولبات  اه  یهار  راهچ  اه و  یهار  هس  رس  .تسا  رثؤم  رایسب  امنهار  دوجو 
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شرظن دروم  فده  هب  ناسنا  تسین  مولعم  دشابن  اه  نیا  رگا  .دیـسر  فده  هب  ات  تفر  دـیاب  فرط  مادـک  زا  دـنک  ییامنهار  ات  تسا 
.دسرب

هیلع مدآ  ترـضح  نامز  زا  .تسا  هداد  ناشن  ام  هب  ار  هار  نیا  مه  ادخ  دنک ، تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  ادـخ  ات  میتساوخ  زامن  رد  ام 
تـسه ادـخ  هار  نیا  رد  طقف  .تسا  هداد  ناشن  ار  هار  نیا  ءایـصوا  ءایلوا و  ءایبنا ، ینامـسآ ، بتک  هلیـسو ي  هب  ادـخ  نآلا  اـت  مالـسلا 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمغیپ 

(14 «) ٍمیِقَتْسُم ٍطاَرِص  یَلَع  یِّبَر  َّنِإ  »

.دیسر یم  ادخ  هب  دیتفر  ار  تسار  هار  رگا  درک ، ادیپ  ار  ادخ  ناوت  یمن  جک  هار  رد 

نم ناج ، ردپ  اتبا ! ای  : » دیوگ یم  شردپ  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  .تسا  میقتسم  طارص  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  مینیب  یم  فرط  نآ  زا 
«. یناد یمن  ار  اه  نآ  وت  هک  مناد  یم  ییاهزیچ 

(15 «) ایِوَس ًاطارِص  َكِدْهَأ  ینِْعبَّتاَف  َِکتْأَی  َْمل  ام  ِْملِْعلا  َنِم  ینَءاج  ْدَق  یِّنِإ  َِتبَأ  ای  »

.منک تیاده  تسار  هار  هب  ار  وت  ات  نک  يوریپ  ارم  سپ  دنتخوماین ، وت  هب  هک  دنتخومآ  یملع  ارم  ردپ ! يا 

هیلع هللا  یلصربمغیپ  هب  نآرق  رد  .تسه  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  هار  نیا  رد  تسا ، مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هار  نیا  رد 
: دننک یم  باطخ  هلآو 

(16 «) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلَع  َکَّنِإ  »

: تفگ ادخ  هب  ناطیش  هک  دیوگ ، یم  ناطیش  لوق  زا  نآرق  رد  دراد ، دوجو  زین  ناطیش  هار  نیا  رد  هک  تسا  نیا  بیاجع  زا  و 

(17 «) َمیقَتْسُْملا َکَطارِص  ْمَُهل  َّنَدُْعقَأل  ینَْتیَوْغَأ  اِمبَف  َلاق  »

هار نیا  زا  تناگدـنب  مراذـگ  یمن  منیـشن و  یم  هار  رـس  .منک  یم  هارمگ  تسار  هار  زا  ار  تناگدـنب  زین  نم  يدرک  هارمگ  ارم  نوـچ 
.مزادنا یم  هلصاف  مدرم  وت و  نیب  دنسرب  فده  هب  دننک و  هدافتسا 

هب لاعتم  يادخ  هک  یهار  نیا  رد  مینیبب  میهاوخ  یم  الاح 
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: دیامرف یم  هدرک و  هئارا  ام 

(18 «) ٍمیقَتْسُم ٍطارِص  یلِإ  ُءاشَی  ْنَم  يدْهَی  «َو 

هداد رارق  ام  يارب  ار  طیارش  نیا  ادخ  تسا  هار  ندومیپ  يارب  هک  ار  یطئارش  ایآ  .منک  یم  تیاده  تسار  هار  هب  مهاوخب  ار  سک  ره 
!؟ هدادن ای  هداد  مشچ  ادخ  هن !؟ ای 

(19 «) ِْنیَتَفَش 9ء ًاناِسل َو  َوء  ِْنیَْنیَع 8 َُهل  ْلَعَْجن  َْمل  «َأ 

؛ میداد مشچ  وت  هب  هک  الاح  نک !؟ هاگن  ار  اجک  ره  میتفگن  و  میدرکن ، اطع  مشچ  وت  هب  ایآ 

(20 «) ْتَِقلُخ َْفیَک  ِِلبِإلا  َیلِإ  َنوُرُْظنَی  الَف  «َأ 

: دیامرف یم  رگید  يا  هیآ  رد  یسانشب و  هقلخلا  بیجع  قولخم  نیا  قیرط  زا  ار  ادخ  ات  نک  اشامت  ار  رتش  شنیرفآ  نامزاس 

(21 «) ِهِماعَط یلِإ  ُناْسنِإلا  ِرُْظنَْیلَف  »

.دسانشب قیرط  نیا  زا  ار  ادخ  دنک و  رکف  نآ  يور  درگنب و  درخ  مشچ  هب  دوخ  ياذغ  توق و  هب  دیاب  یمدآ 

.میدیرفآ هدیدنگ  مرپسا  کی  زا  ار  وا  ام  نک ! هعلاطم  ار  ناسنا  دیامرف : یم  لاعّتم  يادخ 

(22 «) ِهَّللا ِتَمْحَر  ِراثآ  یلِإ  ْرُْظناَف  »

.مینیبب ات  هداد  ار  مشچ  ادخ  سپ  رگنب ! ار  یهلا  تمحر  راثآ  نک و  زاب  هدید 

: دیامرف یم  دنوادخ  تسا ؛ هداد  رارق  ام  يارب  مه  ار  رون  ادخ  تسا ، مزال  مه  رون  میتفگ 

(23 «) َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکئلوُأ  ُهَعَم  َلِْزنُأ  يذَّلا  َروُّنلا  اوُعَبَّتا  ُهوُرَصَن َو  ُهوُرَّزَع َو  ِِهب َو  اُونَمآ  َنیذَّلاَف  »

: دیامرف یم  تسا و  هدرک  یفرعم  ام  هب  رون  ناونع  هب  ار  نآرق  دنوادخ 

ناوت یم  نآ  هلیـسو ي  هب  تسا و  نآرق  هار ، غارچ  .دننک  یم  ادـیپ  ار  هار  دنراگتـسر و  تقیقح  هب  دـننک  ّتیعبت  نآرق  زا  هک  یناسک 
.دیسر ادخ  هب  ات  درک  یط  ار  ریسم 

: دیامرف یم  هدرک و  نّیعم  مه  هشوت  ادخ 

(24  «) يْوقَّتلا ِداَّزلا  َْریَخ  َّنِإَف  اوُدَّوَزَت  «َو 

کی اب  ات  مینک  هچ  .تسا  روبعلا  بعص  ینالوط و  رایسب  ریسم  هک  دیرادرب  هشوت  دیور  یم  هک  يریسم  رد  دهد  یم  روتسد  لّوا 
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؟ میسانشب رتهب  ار  ادخ  ات  مینک  هچ  دنا ، هدیسرپ  اه  ناوج  دراوم  زا  يرایسب  میـسرب !؟ هَّللا  ءاقل  هب  مینک و  یط  ار  ریـسم  یفاک  هشوت ي 
.دنا هداتفا  دوخ  حالصا  رکف  هب  اه  ناوج  زا  يرایسب  هک  نیا  زا  ملاحشوخ 

هدش بکترم  ار  یتّذل  هانگ و  عون  ره  نآلا  ات  تفگ : ینک ؟ یم  هیرگ  ارچ  مدیـسرپ : دزیر ، یم  کشا  ناراب  لثم  هک  مدـید  ار  یناوج 
.دیهد ناشن  نم  هب  ار  هار  مدرگرب  مهاوخ  یم  ما ، هدرک  هابتشا  ردق  هچ  ما  هدیمهف  اّما  ما ،

نآرق رد  مه  نیا  تسا و  ام  ناهانگ  هب  طوبرم  ام  ياه  يراتفرگ  مامت  .دشاب  یم  اوقت  اهنت  اهنت و  تسا  هدنزاس  هک  يا  هشوت  نآ  سپ 
نیا شا  هجیتـن  میدرکن ، یهن  هاـنگ  زا  ار  نارگید  اـی  مینز و  یم  یناـشیرپ  يراـتفرگ و  زا  مَد  ًاـمئاد  .تسا  هدـمآ  تاـیاور  رد  مـه  و 

.تساهالب اه و  يراتفرگ 

(25 «) ًهَّصاَخ ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیذَّلا  َّنَبیُصت  ًهَْنِتف ال  اوُقَّتا  «َو 

تخبدب و دیـشاب ، هتـشاد  یطاشن  اب  داش و  یگدنز  ات  دـینکن  هانگ  دـیریگب  میمـصت  الاح  نیمه  زا  دیـسرب ، ناتدوخ  داد  هب  اه ! ناوج 
ماـمت هبترم  کـی  دوش  یمن  هّتبلا  .دـینک  نیرمت  ار  هاـنگ  زا  زیهرپ  يوقت و  دـیلانن ، قزر  یگنت  زا  دـیلانن ، يراـمیب  زا  .دـیوشن  هراـچیب 

.دیراذگب رانک  ار  اه  نآ  زا  یکی  زور  ره  درک  كرت  ار  ناهانگ 

نیمه ات ، ود  مّود  زور  مینک ، مک  ار  یکی  لّوا  زور  میریگب  میمـصت  مییوگ ، یم  غرود  هد  يزور  میتسه ، غورد  لها  دـییامرفب  ضرف 
رـس رب  هچ  هانگ  دیناد  یمن  .میوش  تحار  ایند  ياه  تبکن  نیا  زا  دوشب و  ام  هکلم  اوقت  یکاپ و  نیا  ات  مینک  مک  ار  نآ  ًاجیردـت  روط 

.دیهد تاجن  ادخ  باذـع  زا  ار  دوخ  دـییایب و  دوخ  هب  يردـق  کی  دـنک  یم  هریت  ار  ام  ترخآ  ایند و  یگدـنز  نیا  دروآ ؛ یم  ناسنا 
نیاربانب سپ 
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.هدرک نّیعم  نآرق  رد  ادخ  مه  ار  هار  هشوت 

نیمز نورد  میهاوخ ؛ یم  یتـشک  اـیرد  نورد  رد  .میهاوخ  یم  هلیـسو  میورب ، ترفاـسم  میهاوـخ  یم  تسیچ ؟ هار  نیا  بکَرم  اـّما  و 
یم اـیرد  بکرَم  يارب  .تسا  هداد  رارق  بکرَم  دراوـم  همه  رد  اـم  يارب  ادـخ  میهاوـخ و  یم  اـمیپاوه  اوـه  رد  میهاوـخ ؛ یم  نیـشام 

: دیامرف

(26 «) ِهَیِراْجلا ِیف  ْمُکاْنلَمَح  »

: دیامرف یم  نیمز  يارب  و 

(27 «) َنوُمَْلعَت ام ال  ُُقلْخَی  ًهَنیز َو  اهُوبَکْرَِتل َو  َریمَْحلا  َلاِغْبلا َو  َْلیَْخلا َو  «َو 

امیپاوه و .دـیرفآ  دـهاوخ  امـش  يراوس  يارب  دـیناد  یمن  زونه  هک  ار  يرگید  يزیچ  دـیرفآ و  يراوس  يارب  ار  رامح  رتسا و  بسا و 
هتسب رس  نآرق  و  هچ ؟ ینعی  لیبموتا  امیپاوه و  هک  دنمهفب  دنتـسناوت  یمن  مدرم  نامز  نآ  .تسا  نوُمَْلعَت  ام ال  هملک ي  نورد  نیـشام 

: دیامرف یم 

(28 «) َنوُمَْلعَتال ام  ُُقلْخَی  »

: دیامرف یم  و 

(29 «) اِهبِکانَم یف  اوُْشماَف  ًالُولَذ  َضْرَألا  ُمَُکل  َلَعَج  يذَّلا  َوُه  »

.دینک تکرح  نآ  ياه  يدنلب  اه و  یتسپ  رد  امش  ات  دینادرگ ، مرن  راومه و  امش  يارب  ار  نیمز  هک  ییادخ 

اهنت یگدـنز ، نافوط  رپ  مطالت و  رپ  يایرد  نیا  نورد  .میراد  مزال  مه  بکرَم  سپ  مینک ، یط  ار  ریـسم  نیا  میهاوخ  یم  اـم  ایادـخ !
مرکا ربمغیپ  .میـسرب  ادـخ  هب  میهاوخ  یم  میا و  هدرک  عورـش  نامدوخ  زا  .میوش  راوس  یتشک  رب  دـیاب  الاح  تسا ؛ یتشک  تاـجن  هار 

: دنیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

(30 «) َقِرَغ اَْهنَع  َفَّلَخَت  ْنَم  اََجن َو  اَهَبِکَر  ْنَم  ٍحُون  ِهَنیِفَس  ِْلثِمَک  ْمُکِیف  ِیْتَیب  ِلْهَأ  ُلَثَم  »

مهیلع تیب  لها  اب  طابترا  نآ  دـنک ، تمواقم  دـناوت  یم  حون  یتشک  لثم  ایرد  رکیپ  هوک  ياه  ناـفوط  نیا  لـباقم  رد  هک  یتشک  نآ 
.تسا مالسلا 

: دیامرف یم  ًاحیرص  دروم  جنپ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

(31 «) اوُّلِضَت َْنل  اَمِِهب  ُْمتْکَّسَمَت  ْنِإ  اَم  »

.دینک هدافتسا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یتشک  زا  نآرق و  رون  زا  یتسیاب  دیوشن  هارمگ  دیهاوخ  یم  رگا 
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ییابیز لثم  املع  زا  یکی 
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ياه ثحب  میتسـشن و  یم  مه  رود  مه  دوب و  حـیرفت  مه  میتفر ، یم  یغاب  هب  هعمج  ياهزور  نامناتـسود  اـب  اـم  : » دوب هتفگ  دوب ؛ هدز 
مه دشاب و  هدش  غاب  ییاریذپ  مه  هک  دنروخب  ولآدرز  ددع  ود  مادک  ره  غاب و  نورد  دنورب  ناتـسود  دش  انب  میدرک  یم  ینید  یملع 
خلت تخرد  نیا  هویم  روطچ  هک  دـش  لاؤس  غاب  بحاـص  زا  دوب  خـلت  رایـسب  نآ  هویم  هک  دوب  یتخرد  .دـسرن  ررـض  غاـب  بحاـص  هب 

ار تخرد  نیا  میا  هدرک  شومارف  مینز و  یم  دنویپ  نآ  هب  ندش  نیریـش  يارب  مینک  یم  تشک  ام  هک  ار  ییاه  تخرد  تفگ : تسا ؟
« .تسا هدش  خلت  نآ  هویم  مینزب و  دنویپ 

رگا دراذگب ؛ اجک  ار  تسد  دیاب  هدیمهف  نمـشد  میتسه ، یمّنهج  میتسه ، خـلت  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نودـب  نایعیـش  ام  نازیزع !
دنا هدرک  عورش  نآلا  دنک  ناشتنعل  ادخ  .دننک  ناشیادج  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  دیاب  دنوش  راوس  اه  ّتلم  نیا  ندرگ  رب  دنهاوخب 

.دننک ادج  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  ار  اه  ناملسم  ات  دننک  یم  لمع  و 

ایند رد  ار  یـسک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نبا  یلع  لثم  ایآ  دـنراد ؟ امـش  يارب  يررـض  هچ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اه ! فاـصنا  یب 
ملاع یقوقح  ياه  قشمرـس  مامت  قوفام  هک  یقـشمرس  ناونع  هب  دـننکب  نیناوق  نیودـت  دنتـساوخ  یم  یتقو  للم  نامزاس  رد  میراد !؟
اجک مینک و  اهر  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  نرق  هدراهچ  زا  دـعب  زورما  ياـیند  نیا  نورد  .دـندرک  ناـیب  ار  رتشا  کـلام  هماـن  دـهع  تسا ،

ات دـننک  یم  مک  مادـم  ار  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا  ياـه  هخاـش  رـس  زور  ره  و  میوشب !؟ یـسک  هچ  نماد  هب  تسد  میورب !؟
ات ثیدـح  نآ  هّصق و  نیا  تیاور و  نیا  رد  دـننک  یم  هبـش  مادـم  دوش ، گنر  مک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  ام  یگتـسباو  ناـمیا و 

يونعم تاطابترا  مارآ  مارآ 
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.دنشکب راب  دنهاوخ  یم  هک  روط  نآ  دنناوتب  ات  دوش  عطق  مدرم  مالسلا و  مهیلع  همئا  نیب 

هب دنا  هتـسناوت  هچنآ  دنا و  هدرک  قیرزت  وا  هب  اج  نآ  رد  دنک  یم  یگدـنز  اکیرمآ  رد  هک  يدرف  زا  دیـسر  نم  تسد  هب  یباتک  زورما 
تنطیـش ياه  هار  هچ  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هب  تبـسن  مدرم  نامیا  فیعـضت  مدرم و  ندرک  ادج  يارب  دـنا  هدرک  ءاقلا  ههبـش  وا 

: منک یم  ضرع  امش  هب  یلک  هتسبرد و  نم  .دراد  مزال  تقو  دنا  هدش  دراو  يزیمآ 

ار اه  هطبار  دنهاوخ  یم  دشاب ، دیریگ ، یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يارب  امـش  هک  یتاسلج  نیا  مسارم و  نیا  دـنهاوخ  یمن  اه  نیا 
ناشطابترا رت و  مکحم  ناـشنامیا  نایعیـش  دـنک  یم  شـالت  رتشیب  نمـشد  هچ  ره  هَّللدـمحلا  منک ، یم  ضرع  ار  نیا  یلو  .دـننک  عطق 

: دیامرف یم  نآرق  .دوش  یم  لح  لکشم  دوش و  یم  هداد  باوج  دننک  یم  ءاقلا  هک  مه  ار  یتاهبش  نیا  .دوش  یم  رتشیب 

(32 «) َنوُِرفاْکلا َهِرَک  َْول  ِهِرُون َو  ُِّمتُم  ُهَّللا  ْمِهِهاْوفَِأب َو  ِهَّللا  َرُون  اُؤِفُْطِیل  َنوُدیُری  »

راو و هار  بکرَم  کی  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  طابترا  هک  بکرَم ، مه  نیا  .تسا  هداد  رارق  اـم  تاـجن  يارب  ادـخ  ار  یتشک  نیا  و 
.دنک یم  ظفح  ثداوح  نیگمهس  جاوما  لباقم  رد  ار  ام  هک  تسا  يوق 

راچد ایرد  رد  یتشک  یتقو  دـنا ، هدرک  هبرجت  زین  دارفا  تسه و  تایاور  رد  منک ، یم  بجعت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  زا  نم 
رد هک  ینایاقآ  زا  یکی  .تسا  وگ  باوج  ار  نافوط  نآ  تسا و  زاـس  راـک  رایـسب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  تبرت  دوش ، یم  ناـفوط 

داتفا مدای  هبترم  کی  هک  مدش  یم  هل  مدرم  ياپ  تسد و  نیب  رد  نم  تفگ : دندرک ، نایناریا  هب  اه  یباّهو  هک  یتالمح  هّکم و  نایرج 
مشچ هب  مدیسوب و  مدروآ ، نوریب  ار  رهم  مدرک و  تسد  مراد ، بیج  رد  یتبرت  رهُم  هک 
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.مدرک ادیپ  تاجن  متشاذگ و 

هک دنراذگب ، گنس  نآ  ياج  تشادهب  ناونع  هب  دنرادرب و  ار  اه  تبرت  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تبرت  اب  يدانع  هچ  لاح 
!؟ دیوگب اجک  ناسنا  ار  اهدرد  نیا  دنراد ، تنطیش  دح  نیا  رد  .دوش  عطق  مه  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  اب  ام  طابترا 

متسیس نیرخآ  نیشام  کی  دوب  هدید  باوخ  ناگتسب  زا  یکی  دندوب  هتفر  ایند  زا  هک  یلّوا  بش  هیلع ) هَّللا  ناوضر   ) ام يوخا  موحرم 
ادیپ تاجن  میتفر و  میدش و  هَّللادبعابا  یتشک  رب  راوس  ام  دندوب ، هتفگ  دنتسشن و  نیـشام  نورد  دندرک و  زاب  ار  برد  ناشیا  دندروآ 

یم قـیفر  مینک ، یط  میهاوـخ  یم  هک  ار  یهار  .تسا  مالـسلا  مهیلع  تـیب  لـها  هنیفـس ي  نآ  میهاوـخ و  یم  بـکرَم  سپ  .مـیدرک 
؛ دهاوخ

(33 «) َقیِرَّطلا َُّمث  َقِیفَّرلا  »

: دیامرف یم  نآرق 

(34 «) َنیقِداَّصلا َعَم  اُونوُک  »

مهیلع نیرهاط  همئا ي  نیقداص  زا  روظنم  هک  تسا  يدایز  تاـیاور  ریـسافت ، رد  .یـشاب  نیقداـص  اـب  دـیاب  یهاوخ  یم  هار  قیفر  رگا 
رون وا  زا  دیناوتب  ات  دینک  باختنا  ار  یـسک  دـیاب  دـیهاوخ  یم  قیفر  یتقو  .میـشاب  اه  نیا  اب  دـیاب  دـننیقداص ، اه  نیا  .دنتـسه  مالـسلا 

ار ام  تسد  هَّللا  ءاشنا  ات  میهد  رارق  ادخ  هار  قیفر  ار  اه  نیا  ام  هک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  زا  رتهب  یقیفر  هچ  .دینک  ءاضتسا  دیریگب و 
.دنناسرب ادخ  هب  دنریگب و 

یباتک هدرک  ادیپ  عیـشت  هب  فّرـشت  ریخا  لاس  دنچ  نیا  رد  هک  یناجیت  ياقآ  .تسا  َنیقِداَّصلا » َعَم  اُونوُک   » هب عجار  يدایز  ياه  ثحب 
نیا تسا ، نایوگ » تسار  اب   » باتک مه  شا  همجرت  هک  تسا  بلاج  رایـسب  باتک  نیا  هک  نیقِداَّصلا » َعَم  اُونوُک   » ماـن هب  تسا  هتـشون 

.هار قیفر  مه 

نآرق .دـنا  هتـشاذگ  اه  هّداج  رد  هک  ییامنهار  ياهولبات  نیا  لثم  تسا ، ام  يامنهار  نآرق  میراد و  مه  امنهار  هب  زاین  هار  نیا  رد  زاب 
: دیامرف یم 

اَذه َّنِإ  »
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(35 «) ُمَْوقَأ َیِه  یتَِّلل  يدْهَی  َنآْرُْقلا 

.دهد یم  ناشن  ار  لطاب  قح و  ياه  هار  مامت  هک  تسا  ینشور  رایسب  يولبات  دهد و  یم  ناشن  نآرق  ار  هار  نیرتهب 

: دیامرف یم  يرگید  هیآ  رد 

(36 «) ٍداه ٍمْوَق  ِّلُِکل  «َو 

یفرعم نآرق  رد  امنهار  ناونع  هب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالـسا  ربمغیپ  لاعتم  دنوادخ  هک  دنتـسه  مالـسلا  مهیلعءایبنا  رگید  يامنهار 
: دیامرف یم  نآرق  .دنا  هدرک  ریسفت  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا ي  هب  زین  ار  داه » ٍمْوَق  ِّلُِکل  َو   » دنک یم 

.مینک یم  شتـسرپ  تدابع و  ار  وا  ام  دـنک و  یم  تیادـه  ار  ام  تساـم و  ّبر  لاـعتم  يادـخ  مییوگب  هک  تسا  نیا  میقتـسم  طارص 
دنوادخ میتفیب و  هار  نیا  نورد  هَّللا  ءاشنا  ام  هک  دنک  ادخ  تسا و  میقتـسم  طارـص  نیا  دش ، ضرع  هک  یقیرط  نیا  زا  ادخ  شتـسرپ 

.دیامرفن هاتوک  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نآرق و  نماد  زا  ار  ام  تسد 

؛ تاجن یتشک  غارس  میورب 

(37 «) هاجَّنلا ُهَنیِفَس  يدُهلا و  ُحابْصِم  نیسُحلا  ّنِا  »

رد ّتیصوصخ  ود  ره  هاجَّنلا » ُهَنیِفَس  ، » یتشک مه  و  يدُهلا »  ُحابْـصِم  ، » تسا رون  مه  هک  تسا  نیا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  یگژیو 
نیعبرا تراـیز  رد  .دـندش  یم  راـتفرگ  یتخبدـب  هچ  هب  مدرم  دوبن  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  اـقآ  تضهن  رگا  .دراد  دوجو  ماـما  نیا 

: میناوخ یم  ابیز  یترابع 

(38 «) َهلالَّضلا ِهَْریَح  َِهلاَهَْجلا َو  َنِم  َكَداَبِع  َذِْقنَتْسَِیل  َکِیف  ُهَتَجْهُم  َلََذب  «َو 

.داد تاجن  یهارمگ  تلاهج و  زا  ار  مدرم  ترضح 

َْنبای َْکیَلَع  ُمالَسلا  هَّللاِْدبَع ، ابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَسلا  »

« ُهتاکََرب ِهَّللا َو  ُهَمْحَر  َْکیَلَع َو  ُمالَسلا  هَّللا ، ِلوُسَر 

ینارنخس

یماما هیقف  نسح  دّیس  جاح  هَّللا  هیآ  ترضح 

یلاعلا هّلظ  ّدم 

اروشاع زور  نوماریپ 
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ق.ه مارحلا 1429  مّرحم  مهد 

ینارنخس 2 نتم 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

 - هادف مهمدقِمل  نیملاعلا  حاورا  یحور و  مظعالا -  هَّللا  هیقب  ترضح  سدقم  تحاس  هب  مییوگ  یم  تیلـست  لوا  هجرد  رد  ار  زورما 
رالاس دای  هب  هک  ینازیزع  امش  هب  سپس  و 

هَّللا یلا  قیرط  www.Ghaemiyeh.comطئارش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 21 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیا هدرک  ادیپ  روضح  سلاجم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اقآ  نادیهش 

هدش دراو  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  ابا  اقآ  هصوصخم  تارایز  ءاروشاع ) زور   ) زور نیا  رد  هک  مناسرب  امش  ضرع  هب  ار  هتکن  نیا 
هیلع نیـسح  ماـما  هصوصخم  تاراـیز  هلمج  زا  اروشاـع  تراـیز  نوچ  دـیناوخب  ار  تراـیز  نیا  ًاـمتح  هک  منک  یم  دـیکأت  نم  .تسا 

دنهد و یم  ام  هب  ار  یگرزب  ياه  سرد  تارایز  نیا  هک  دیمهف  یم  دینک  ّتقد  رگا  دراد ، یبیجع  نیماضم  ترایز  نیا  .تسا  مالسلا 
يارب هک  یتاهبـش  یـضعب  هب  .مینک  هدافتـسا  اه  نآ  زا  میریگب و  گرزب  ياه  سرد  تاراـیز  نیا  زا  اـم  هک  درب  یم  ناـمز  اـه  تّدـم 
ییاه هبرض  دیاش  نادان و  تسود  مه  تسا و  هتـشاد  نمـشد  مه  هشیمه  هعیـش  دینکن ، هجوت  دوش  یم  اقلا  مدرم  نامیا  ندرک  تسس 

.دشاب رتدب  دنز ، یم  نمشد  هک  ییاه  هبرض  زا  دنز  یم  نادان  تسود  هک 

ّتیـصخش ام و  ناگرزب  دراد ، يدایز  ییآراک  ترایز  نیا  .دـهاوخ  یم  یفاـصنا  یب  یلیخ  اروشاـع  تراـیز  رد  ندرک  دراو  هشدـخ 
.دنوش یم  لّسوتم  اروشاع  ترایز  هب  دوخ  تالکشم  لئاسم و  لح  يارب  ام  ياه 

ار يدایز  تایانج  درک و  يریگ  عضوم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  سلاجم  لباقم  رد  دیسر و  تردق  جوا  هب  ناخاضر  یتقو  لاثم  يارب 
زور لهچ  ات  نم  دندومرف : هرـس  سدق  يا  هسیدم  نسحلاوبا  دیـس  اقآ  موحرم  .دـش  دودـسم  هتـسب و  املع  رب  هراچ  هار  دـش ، بکترم 

يولهپ هشیر  مّلهچ  زور  دـندناوخ ، ار  همقلع  اروشاع و  ترایز  زور  لهچ  ات  تسا ، بیجع  یلیخ  .منک  یم  ار  ناـخاضر  هشیر  رگید 
.تسین مه  دروم  ود  دروم و  کی  تسا  یخیرات  تایبرجت  اه  نیا  .دش  هدنک 

.دراد مه  یبیجع  نیماضم  تسا و  یسدق  ثیدح  ربتعم و  دنتسم و  ترایز  کی  اروشاع  ترایز  هک  نیا  ضرغ 

: دهد یم  دای  ام  هب  ار  زیچ  ود  ترایز  نیا 
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يّربت مّود  ّیلوت  لّوا 

راهظا لصا  تسا  نید  عورف  ءزج  يّربت  ّیلوت و  دینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  .ندرک  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  یتسود  راهظا  ینعی  ّیلوت 
.مینک راهظا  ار  یتسود  نیا  دیاب  ام  دنک  یمن  افتکا  یبلق  یتسود  کی  هنرگو  تسا  یتسود 

ار نآ  دیاب  میتسه  نمـشد  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نانمـشد  اب  ام  رگا  ینعی  تسا ، هنوگ  نیمه  زین  يّربت 
.دشاب هتشادن  ام  يارب  یناج  رطخ  هک  ییاج  رد  هّتبلا  مینک ، زاربا 

دـص  ) ّیلوت دعب  و  نعل ) دص   ) تسا يّربت  مه ، لّوا  .تسا  مالـس  هبترم  دص  نعل و  هبترم  دص  اروشاع  ترایز  رد  يّربت  ّیلوت و  هناشن 
مهیلع تیب  لها  نانمـشد  زا  ار  نامراجزنا  نعل  اب  مینک و  مکحتـسم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  اب  ار  نامدـنویپ  مالـس  اب  دـیاب  ام  مالس )

.دنک مکحم  ار  عّیشت  بتکم  يانب  ریز  دناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  کی  نیا  مینک ، رهاظ  مالسلا 

.دننک هعلاطم  نایاقآ  دوخ  ار  هیقب  مینک  یم  هراشا  نآ  زا  دروم  دنچ  هب  هک  تسا  ییاهاعد  اروشاع  ترایز  رد 

.دنک ادیپ  وربآ  ادخ  لباقم  رد  دهاوخن  هک  تسین  یناسنا  چیه  هک  تسا  نیا  اهاعد  نیا  نیرتمهم  زا  یکی 

یم یعـس  دنوش و  یم  بکترم  ار  فالخ  ياهراک  افخ  رد  مه  دب  ياه  ناسنا  یّتح  دـنهد ، یم  ّتیمها  یلیخ  ناشیوربآ  هب  اه  ناسنا 
.تسا مدرم  يارب  نیا  دنک ، حرطم  ار  ناشیاه  يدب  یسک  دنتسین  مه  رضاح  دنامب و  ظوفحم  ناشیوربآ  هک  دننک 

دوش یم  رارقرب  طابترا  نیا  هَّللا ، ای  دیوگ : یم  دنک و  یم  دنلب  ار  شرس  یتقو  تسا ، دنمشزرا  یلیخ  دنک  ادیپ  وربآ  ادخ  شیپ  ناسنا 
مرادن تقایل  منک ) یم  ضرع  ار  مدوخ   ) ام یلو  .دوش  یم  هنوگ  نیا  دـشاب  هتـشاد  وربآ  ناسنا  یتقو  .ددرگ  یم  باجتـسم  شیاعد  و 

دزن رد  میقتسم  هک 
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: میناوخ یم  ترایز  نیا  رد  .منک  ادیپ  وربآ  ادخ 

(39 «) مالسلا هیلع  ْنیَسُْحلِاب  ًاهیِجَو  َكَْدنِع  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  »

هطـساو ي هب  ایادخ ! یهدب ، وربآ  نم  هب  دوخ  دزن  ترایز  نیا  هلیـسو ي  هب  مهاوخ  یم  وت  زا  مناوخ و  یم  ار  ترایز  نیا  نم  ایادـخ !
.هدب وربآ  نم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

ادخ هب  بّرقت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هلیسوب ي  دراد  هلصاف  ادخ  اب  تیاهن  یب  ّدح  رد  هک  یناسنا  تسا ! عماج  ردقچ  اعد  نیا  دینیبب 
.دنک یم  ادیپ 

.مینک یم  ادیپ  برّقت  ادخ  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هطساوب  ام  میناوخ ، یم  ترایز  نیمه  رد  ( 40 «) هَّللا َیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  »

: رگید ياعد  تسا ؛ وربآ  نیا 

« مالسلا هیلع  ِْنیَسُْحلا  َهَعاَفَش  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  »

نیا زا  رگید  یکی  .ترخآ  رد  مه  ایند و  رد  مه  میبای ، تاجن  وا  هلیسوب  ات  هدب  رارق  ام  عیفش  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ایادخ ! ینعی 
ینعی تسا ، همیظع  هّیزر  نیا  .دهد  یم  رجز  ار  ام  اه  تبیصم  نیا  تسا  لاس  دص  دنچ  رازه و  ایادخ  مینک  یم  ضرع  هک  نیا  اهاعد 

، دندرک ار  اه  ملظ  نیا  دـندروآ و  دوجوب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  ار  اه  تبیـصم  نیا  هک  میونـش  یم  یتقو  تسا  حورجم  ناملد 
بل ود  دای  هب  و  میتفا ، یم  ترضح  باحصا  ترضح و  دنزرف  نز و  یگنشت  تبیـصم  دایب  .تسا  هتـشادن  ریظن  ایند  رد  هک  ییاه  ملظ 

.میتفا یم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هدیکشخ 

رب هوالع  ترـضح  تیب  لها  هک  دیآ  یم  نامدای  .دندرکن  محر  مه  مالـسلا  هیلع  هَّللادبعابا  ریغـص  دنزرف  هب  یّتح  هک  دیآ  یم  نامدای 
تراسا دندرک ، هرـصاحم  ار  ناشباحـصا  نادنزرف و  مالـسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دـیآ  یم  نامدای  دـنا ، هدوب  زین  هنـسرگ  یگنـشت 

.دنتخات ءادهش  داسجا  رب  روتس  مُس  اب  هک  میروآ  یم  دای  هب  .دیآ  یم  نامدای  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هداوناخ ي 

دننیشن یم  مه  رود  نایعیش  تسا  هدشن  یلاخ  اه  هدقع  نیا  لاح  هب  ات  نامز  چیه  رد  تسا  هدقع  اه  نیا 
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.دننک یم  يرادازع  هیرگ و  دیآ و  یم  ناشدای  و 

راوگرزب نیا  هلیسوب  هک  امرفب  کیدزن  ار  نامز  ماما  جرف  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نیمه  تکرب  هب  هک  میراد  هتـساوخ  کی  ام  ایادخ !
.دوش هتفرگ  دنداد  ماجنا  ار  اه  ملظ  نیا  دندرک و  اپ  رب  ار  گنج  نیا  هک  یناسک  زا  یماقتنا 

(41 «) ِکلاَتِِقل ْتَأَّیَهَت  ْتَبَّقَنَت َو  »

اه تبیصم  نیا  ِهب » ْتَیِـضَرَف  َِکلَِذب  ْتَعِمَـس   » اه نآ  زا  یـضعب  دندز و  ناشیاه  تروص  هب  باقن  دنگنجب  وت  اب  دنیایب و  هک  نیا  يارب 
مه هب  دـنتفرگ و  نـشج  ( 42 «) هَّیَمُأ ُوَنب  ِِهب  ْتَکَّرَبَت  ٌمْوَی  اَذَـه  َّنِإ   » هک دـندش  دونـشخ  يّدـح  رد  دـندرک و  ادـیپ  تیاضر  دندینـش و  ار 

دیزی سلجم  رد  دندز و  فک  ماش  رازاب  رد  تخاس ؛ هفوک  رد  دجسم  لهچ  يزوریپ  نیا  هنارکش  هب  دایز  نب  هَّللادیبع  .دنتفگ  کیربت 
.دنتفرگ نشج 

.میوش دونشخ  نایعیش  ام  دنریگب و  ار  اه  ملظ  نیا  ماقتنا  هک  ناسرب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  ایادخ !

ماقتنا میناوتب  هک  هدـب  قیفوت  ام  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ياول  ریز  ایادـخ ! هک  میناوخ  یم  ار  اـعد  نیا  تبون  راـهچ  تراـیز  نیا  رد 
.میریگب ار  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هَّللادبع  ابا  نوخ 

« هتاکرب هَّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا  »

یقرواپ

!« دینک يوریپ  نآ  زا  تسا ؛ نم  میقتسم  هار  نیا  : » ماعنا 153 ( 1

« رت هارمگ  هکلب  دننایاپ ؛ راهچ  نوچمه  اه  نآ  : » فارعا 179 ( 2

« داد رارق  امش  شمارآ  لحم  ار  نیمز  هک  یسک  نامه  : » فرخز 10 ( 3

« دیرفآ امش  يارب  دراد ، دوجو  نیمز  رد  ار  هچنآ  همه  هک  تسا  ییادخ  وا  : » هرقب 29 ( 4

« دنتسه وا  نامرف  رّخسم  هک  دیرفآ ، ار  ناگراتس  هام  دیشروخ و  لحن 12 « : فارعا 54 و  ( 5

« دنا هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  رگم  دننایز ؛ رد  همه  اه  ناسنا  : » رصع 1 و 2 ( 6

قاقشنا ( 7
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« درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  يور و  یم  تراگدورپ  يوس  هب  جنر  شالت و  اب  وت  ناسنا ! يا  : » 6

!« دیسرارف وت  نیقی  ات  نک  تدابع  ار  تراگدرورپ  و  : » رجح 99 ( 8

« درک یهاوخ  تاقالم  ار  وا  يور و  یم  تراگدورپ  يوس  هب  جنر  شالت و  اب  وت  ناسنا ! يا  : » قاقشنا 6 ( 9

« نک تیاده  تسار  هار  هب  ار  ام  : » دمح 6 ( 10

« یتخاس دوخ  تمحر  لومشم  ار  نانآ  هک  یناسک  هار  : » دمح 7 ( 11

« مدومن مامت  امش  رب  ار  دوخ  تمعنو  مدرک ؛ لماک  ار  امش  نید  زورما  : » هدئام 3 ( 12

يرون ج 8 ص 209 ثّدحم  لئاسولا ، كردتسم  ( 13

ینیلک ج 2 ص 540 موحرم  یفاک ، لوصا  ( 14

تیاده تسار  هار  هب  ار  وت  ات  نک  يوریپ  نم  زا  نیاربانب  تسا ؛ هدماین  وت  يارب  هک  هدـمآ  نم  يارب  یـشناد  ردـپ ! يا  : » میرم 43 ( 15
!« منک

« یمیقتسم طارص  رب  وت  : » فرخز 43 ( 16

« منک یم  نیمک  اه  نآ  ربارب  رد  وت ، میقتسم  هار  رس  رب  نم  یتخاس  هارمگ  ارم  هک  نونکا  تفگ : : » فارعا 16 ( 17

« منک یم  تیاده  تسار  هار  هب  دینیبب  هتسیاش  دیهاوخب و  ار  سک  ره  و  : » سنوی 25 ( 18

»!؟ بل ود  نابز و  کی  و  میدادن ، رارق  مشچ  ود  وا  رب  ایآ  : » دلب 8 و 9 ( 19

»!؟ هدش هدیرفآ  هنوگچ  هک  دنرگن  یمن  رتش  هب  نانآ  ایآ  : » هیشاغ 17 ( 20

!« درگنب شیوخ  ياذغ  هب  دیاب  ناسنا  : » سبع 24 ( 21

« رگنب یهلا  تمحر  راث  هب آ  : » مور 50 ( 22

دندومن يوریپ  هدـش  لزان  اب  هک  يرون  زا  و  دـندرک ، شیرای  تیامح و  و  دـندروآ ، نامیا  وا  هب  هک  یناـسک  سپ  : » فارعا 157 ( 23
!« دنناراگتسر نانآ 

!« تسا يراگزیهرپ  هشوت  داز  نیرتهب  هک  دینک ، هیهت  هشوت  داز و  و  : » هرقب 197 ( 24

ناراکمتس هب  اهنت  هک  دیزیهزپب  يا  هنتف  زا  و  : » لافنا 25 ( 25
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« دسر یمن  امش 

« میدرک یتشک  رب  راوس  ار  امش  : » هقاح 11 ( 26

« دیناد یمن  هک  دنیرفآ  یم  ییاهزیچ  و  دشاب ، امش  تنیز  دیوش و  راوس  اه  نآ  رب  ات  دیرفآ  ار  اهغالا  اهرتسا و  اهبسا و  : » لحن 8 ( 27

نامه ( 28

« دیورب هار  نآ  ياه  هناش  رب  درک ، مار  امش  يارب  ار  نیمز  هک  تسا  یسک  وا  : » کلم 15 ( 29

باب 7 یسلجم ج 105 ص 23  همالع  راونألاراحب ، ( 30

باب 41 یسلجم ج 36 ص 331  همالع  راونألاراحب ، ( 31

شوخ نارفاک  دنچ  ره  دنک  یم  لماک  ار  دوخ  رون  ادخ  یلو  دنزاس ؛ شوماخ  ناهد  اب  ار  ادخ  رون  دـنهاوخ  یم  نانآ  : » فص 8 ( 32
« دنشاب هتشادن 

يرون ج 8 ص 209 ثّدحم  لئاسولا ، كردتسم  ( 33

« دیشاب نیقداص  اب  و  : » هبوت 119 ( 34

« دنک یم  تیاده  تساه  هار  نیرتراوتسا  هک  یهار  هب  نآرق  نیا  : » ءرسا 9 ( 35

« تسا يا  هدننک  تیاده  یهورگ  ره  يارب  و  : » دعر 7 ( 36

ینارحب ج 4 ص 53 زجاعملا ، هنیدم  ( 37

یسوط ج 6 ص 113 خیش  ماکحألا ، بیذهت  ( 38

باب 24 یسلجم ج 98 ص 293  همالع  راونألاراحب ، ( 39

باب 24 یسلجم ج 98 ص 293  همالع  راونألاراحب ، ( 40

اروشاع ترایز  زا  يزارف  ( 41

اروشاع ترایز  زا  يزارف  ( 42
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

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

9 رمز / هروس 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 30 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	شرائط طریق الی اللَّه
	مشخصات کتاب
	متن سخنرانی 1
	متن سخنرانی 2
	پاورقی

	درباره مركز

