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رایتخا ضیوفت و  ربج و 

: هدنسیون

يرکسع یضترم  دیس  همالع 

: یپاچ رشان 

یکلمکین

: یلاتیجید رشان 
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تسرهف
5تسرهف

رایتخا ضیوفت و  7ربج و 

باتک 7تاصخشم 

7همدقم

رایتخا ضیوفت و  7ربج و 

ربج يوغل  يانعم  7فلا - 

یمالسا دیاقع  ياملع  حالطصا  رد  ربج  7ب - 

ضیوفت يوغل  يانعم  7ج - 

یمالسا دیاقع  ياملع  حالطصا  رد  ضیوفت  7د - 

رایتخا يوغل  يانعم  7ه - 

یمالسا دیاقع  ياملع  حالطصا  رد  رایتخا  8و - 

اهنآ يانعم  ردق و  8اضق و 

اهنآ يانعم  ردق و  8اضق و 

اضق هدام  یناعم  یخرب  8فلا - 

ردق هدام  یناعم  یخرب  8ب - 

ردق يانعم  9ج - 

ردق يانعم  9د - 

ردق اضق و  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  9یتایاور 

لوا 9تیاور 

مود 10تیاور 

موس 10تیاور 

مراهچ 11تیاور 

تایاور 11حرش 
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خساپ شسرپ و  12دنچ 

اه 12شسرپ 

ياهشسرپ 1 و 2 12خساپ 

موس شسرپ  12خساپ 

مراهچ شسرپ  13خساپ 

اهتشون 13یپ 
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رایتخا ضیوفت و  ربج و 

باتک تاصخشم 

ماـن ناوـنع و  ودرا  ردـقلاو . اـضقلاو  ضیوـفتلاو  ربـجلالوح  هسارد  يدادرارق :  ناوـنع  . 1386  - 1293 یضترم ، يرکـسع ، هسانـشرس : 
، یکلمکین نارهت : رـشن :  تاصخـشم  يدیز . رغـصالیمک  مجرتم  يرکـسع ؛  یـضترم  فیلات  / ردق اضق و  روا  ضیوفت  ربج و  روآدیدپ : 
لایر 5192-600-978-  4000 کباش :  . 15 نیم ؛ هنیئآ  یک  تنـس  نآرق و  تـسورف :  30 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  2008م .  = 1387
 : عوضوم رایتخا . ربج و  عوضوم :  سیونریز . تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  ودرا . تشادداـی :  اـپیف  یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  : 0-10

297/465 ییوید :  يدنب  هدر  BP219/6/ع5د4046 1387  هرگنک :  يدنب  هدر  مجرتم  رغـصالیمک ، يدیز ، هدوزفا :  هسانـش  ردق . اضق و 
1184690 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

يزیچ هکلب  ضیوفت ،  هن  تسا و  ربج  هن  نیرما .  نیب  رما  نکل  ضیوفت و  ربج و ال  ال  مالـسلا :  هیلع  قداـصلا  لاـق  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
ص 160 ج 1 ،  یفاک ،  لوصا  تسا .  ود  نیا  نایم 

رایتخا ضیوفت و  ربج و 

ربج يوغل  يانعم  فلا - 

 . تسا هدش  راداو  يراک  هب  روز  اب  هک  یسک  ینعی  روبجم  و  تسا ،  روز  اب  يراک  هب  یسک  نتشاداو  يانعم  هب  تغل  رد  ربج 

یمالسا دیاقع  ياملع  حالطصا  رد  ربج  ب - 

ای دشاب  تشز  دب ،  ای  دشاب  کین  راک  رد  تسا ؛  هدرک  روبجم  دننک  یم  هچنآ  رب  ار  شناگدنب  لاعتم  يادخ  ینعی :  حالطـصا  نیا  رد  ربج 
ره هک ،  تسا  نآ  رب  هدـیقع  ار  ربج  ناوریپ  درادـن .  ار  نآ  زا  یچیپرـس  لعف و  كرت  رایتخا  هدارا و  هراب  نیا  رد  هدـنب  هک  يا  هنوگب  ابیز ، 
 ، نخس نیا  درادن .  يرایتخا  وا  دنرب ،  یم  دیاب  هک  اجنآ  ار  ناسنا  تسوا .  هدش  نییعت  شیپ  زا  تشونرس  نامه  دیآ  دیدپ  ناسنا  يارب  هچ 

(1  . ) تسا هرعاشا  نخس 

ضیوفت يوغل  يانعم  ج - 

 . تسا نداد  رایتخا  ندرک و  راذگاو  يانعم  هب  تغل  رد  ضیوفت 

یمالسا دیاقع  ياملع  حالطصا  رد  ضیوفت  د - 

اهر و دازآ و  دـنهاوخب  هچ  ره  تسا .  هدرک  راذـگاو  نانآ  دوخ  هب  ار  ناگدـنب  ياهراک  لاعتم  دـنوادخ  ینعی :  حالطـصا  نیا  رد  ضیوفت 
(2  . ) تسا هلزعتم  نخس  نخس ،  نیا  درادن .  نانآ  لاعفا  رب  یتردق  دنوادخ  دنهد و  یم  ماجنا  لقتسم 

رایتخا يوغل  يانعم  ه - 
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 . دنیوگ رایتخا  ار ،  باختنا  رد  ندوب  دازآ  ندیدنسپ و  ندیزگرب و  تسا .  شنیزگ  باختنا و  قح  يانعم  هب  تغل  رد  رایتخا 

یمالسا دیاقع  ياملع  حالطصا  رد  رایتخا  و - 

هکنآ زا  سپ  دنوادخ  تسا .  هدومرف  یهن  یخرب  زا  فلکم و  اهراک  زا  یخرب  رب  دوخ  نالوسر  ایبنا و  هلیسو  هب  ار  شناگدنب  لاعتم  يادخ 
و هداد ،  رارق  شنیزگ  باختنا و  قح  دـننک ،  یم  هچنآ  رد  نانآ  يارب  هدیـشخب و  شناگدـنب  هب  ار  نآ  كرت  راک و  ماـجنا  هدارا  تردـق و 

دنیامن تعاطا  ار  وا  هتشاد ،  زاب  نآ  زا  ای  هداد  نامرف  نآ  هب  هک  هچنآ  رد  ات  تسا  هتساوخ  نانآ  زا  هدرکن ،  روبجم  هار  نیا  رد  ار  سک  چیه 
 . دیآ یم  هدنیآ  ثحب  رد  ادخ -  يرای  هب  عوضوم -  نیا  رب  لالدتسا  . 

اهنآ يانعم  ردق و  اضق و 

اهنآ يانعم  ردق و  اضق و 

 : میروآ یم  ثحب  نیا  هب  طوبرم  هچنآ  هک  هدش  لامعتسا  يددعتم  یناعم  رد  ردق  اضق و  هدام 

اضق هدام  یناعم  یخرب  فلا - 

زور وت  راگدرورپ  نولتخی  هیف  اوناک  ام  یف  همایقلا  موی  مهنیب  یـضقی  کبر  نا  دـننام :  ریگرد ،  فرط  ود  نایم  يرواد  يانعم  هب  اـضق   - 1
رد لاعتم  يادخ  نخس  دننام  ندرک ،  هاگآ  يانعم  هب  اضق   - 2 ( 3  . ) دننک یم  يرواد  نانآ  نایم  دـندرک ،  یم  فالتخا  هچنآ  رد  تمایق ، 
زا ار  طول  ام  نیحبصم  عوطقم  ءالوه  رباد  نا  رمالا  کلذ  هیلا  انیضق  و  دیامرف :  یم  هک  شموق  ماجنارـس  زا  وا  ندرک  هاگآ  طول و  ناتـساد 
 ، نداد نامرف  ندرک و  بجاو  ياـنعم  هب  اـضق   - 3 ( 4  . ) دـش دـنهاوخ  نک  هشیر  نانآ  همه  ناهاگحبـص ،  هک  میدرک  هاـگآ  عوضوم  نیا 
 : دننام ریدقت ،  هدارا و  يانعم  هب  اضق   - 4 ( 5  . ) دیتسرپن ار  وا  زج  هک  هداد  نامرف  وت  راگدرورپ  هایا  الا  اودبعت  الا  نا  کبر  یضق  و  دننام : 

يذلا وه  ( 6  . ) دوش یم  و  شاـب !  دوجوم  دـیوگ :  یم  اـهنت  دـنک ،  هدارا  ار  يزیچ  هاـگره  نوکیف و  نک  هل  لوـقی  اـمناف  ارما  یـضق  اذا  و 
هدنز يارب  ینعی  ( 7  . ) دومرف ردقم  یتدم  وا ) يارب   ) سپس دیرفآ ،  لگ  زا  ار  امش  هک  تسا  يدنوادخ  وا  الجا  یـضق  مث  نیط  نم  مکقلخ 

 . داد رارق  ینیعم  رادقم  هزادنا و  ناسنا  ندوب 

ردق هدام  یناعم  یخرب  ب - 

دیامرف یم  ( 81  ) سی هروس  رد  لاعتم  يادخ  دنمناوت ،  ینعی  ریدق  اناوت و  ینعی  رداق  درک ،  ادیپ  مادقا  ناوت  تفای ،  تردق  ینعی  ردـق   - 1
ار اهنآ  دننامه  تسین  رداق  دیرفآ ،  ار  نیمز  اهنامسآ و  هک  یسک  ایآ  مهلثم  قلخی  نا  یلع  رداقب  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  يذلا  سیل  وا  : 
 ، دهاوخب ادخ  رگا  ریدق و  یش ء  لک  یلع  هللا  نا  مهراصبا  مهعمـسب و  بهذل  هللا  ءاش  ول  و  دیامرف :  یم  ( 20  ) هرقب هروس  رد  و  دنیرفایب ؟ 
هک هنوـگ  ره  هـب  يراـک  ره  ماـجنا  رب  دـنوادخ  ینعی  تـسا .  دـنمناوت  زیچ  ره  رب  دـنوادخ  اریز  درب ،  یم  نـیب  زا  ار  ناـنآ  مـشچ  شوـگ و 

هداد رارق  تشیعم  يانگنت  رد  ار  وا  ینعی  ردقی  هیلع و  قزرلا  ردق  داد ،  رارق  انگنت  رد  ینعی  ردـق   - 2 دراد .  تردق  دنک  ءاضتقا  شتمکح 
ره يارب  ار  يزور  نم  راگدرورپ  وگب :  ردقی  ءاشی و  نمل  قزرلا  طسبی  یبر  نا  لق  دـیامرف :  یم  ( 36  ) ابس هروس  رد  دنوادخ  دهد .  یم  و 
ای درک  ریبدت  ار  نآ  دنوادخ  ینعی  هردقب  رمالا  هللا  ردق  درک ،  هزادنا  ریبدت و  ینعی  ردق   - 3 دنک .  یم  گنت  ای  هداد  تعسو  دهاوخب  سک 
ار نیمز  ردـق و  دـق  رما  یلع  ءاملا  یقتلاف  اـنویع  ضرـالا  اـنرجف  و  دـیامرف :  یم  ( 12  ) رمق هروس  رد  هک  ناـنچ  دـش ،  نآ  عوـقو  راتـساوخ 
رد مه  اـب  دوب  هدـش  هتـساوخ  ریبدـت و  هک  يا  هزادـنا  هب  همـشچ )  ناراـب و  بآ =(  ود  نیا  و  میداتـسرف ؛  نوریب  ییاـه  همـشچ  میتفاـکش و 
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 . دنتخیمآ

ردق يانعم  ج - 

لمن هروس  رد  هکنانچ  دشاب .  هنوگنیا  راک ،  هک  داد  نامرف  مکح و  دـنوادخ  ینعی  رمالا  هللا  ردـق  داد ،  نامرف  درک ،  مکح  ینعی  ردـق   - 1
زج میداد ،  تاجن  ار  شا  هداوناخ  و  طول ) وا =(  ام  نیرباـغلا  نم  اهانردـق  هتارما  ـالا  هلها  هاـنیجناف و  دـیامرف :  یم  طاول  نز  هراـبرد  ( 57)

ارادم ینعی  ردق   - 2 دشاب .  ناگدش  كاله  زا  نز  نآ  هک  دوب  نیا  ام  نامرف  مکح و  ینعی  دـشاب .  ناگدـنامزاب  زا  وا  میدومرف :  هک  شنز 
هب ( 11  ) ابـس هروس  رد  لاعتم  يادـخ  هکنانچ  دومن .  ارادـم  نآ  اب  درک و  گنرد  راک  ماجنا  رد  ینعی  رمالا  یف  ردـق  درک ،  گـنرد  دومن ، 

لمع ارادم  لمات و  اب  اهنآ  نتفاب  رد  زاسب و  خارف  لماک و  ياه  هرز  درسلا  یف  ردق  تاعباس و  لمعا  نا  دیامرف :  یم  مالـسلا -  هیلع  دواد - 
 . دشاب راوتسا  مکحم و  تراک  هجیتن  ات  نک  مادقا  یفاک  نامز  تقد و  اب  هکلب  نکم  هلجع  هرز  نتخاس  رد  ینعی  نک . 

ردق يانعم  د - 

الا هلزنن  ام  هنئازخ و  اندـنع  الا  یـش ء  نم  نا  و  دـیامرف :  یم  ( 21  ) رجح هروس  رد  هکنانچ  هزادـنا ،  رادـقم و  تیمک و  يانعم  هب  ردـق   - 1
نامز و يانعم  هب  ردـق   - 2 مینک .  یمن  لزان  ار  نآ  نیعم  هزادـنا  رادـقم و  هب  زج  ام  و  تساـم ،  دزن  نآ  نیازخ  تسه  هچ  ره  مولعم  ردـقب 

ایآ مولعم  ردق  یلا   O نیکم رارق  یف  هانلعجف   O نمیهم ءام  نم  مکقلخن  ملا  دیامرف :  یم  ( 22  - 20  ) تالسرم هروس  رد  هکنانچ  ناکم ، 
يانعم هب  ردق   - 3 مولعم ! ؟  نیعم و  ینامز  ات   O میداد رارق  هدامآ  ظوفحم و  هاگرارق  رد  ار  نآ  سپس   O میدیرفاین تسپ  یبآ  زا  ار  امش 
نیدلا یف  هللا  هنـس  دیامرف :  یم  ( 38  ) بازحا هروس  رد  هکنانچ  ادـخ ،  مکحم  یعطق و  ذـفان و  مکح  ینعی  هللا  ردـق  ذـفان ،  یعطق و  مکح 

 . تسا یندـش  ذـفان و  یعطق و  ادـخ  نامرف  و  هدوب ،  يراج  زین  ناینیـشیپ  رد  یهلا ،  تنـس  نیا  ارودـقم  اردـق  هللارما  ناـک  لـبق و  نم  اولخ 
نانچ هداتفا و  هابتشا  هب  ناناملـسم  زا  یخرب  ات  هدش  ثعاب  لاعتم  يادخ  هب  نآ  تبـسن  ردق و  اضق و  هدام  يانعم  ددعت  دیاش  دیوگ .  فلوم 

ساسا رب  دب ،  ای  کین  دنک ،  یم  ار  هچ  ره  شیوخ  یگدنز  رد  ناسنا  هک ،  تسا  نیا  ثیدـح  نآرق و  رد  ردـق  اضق و  يانعم  هک  دـنرادنپ 
هب يردـق ،  هژاو  ام  تاـیاور  رد  هکناـنچ  تسا !  هتـشاد  ررقم  شیارب  وا ،  شنیرفآ  زا  شیپ  دـنوادخ ،  هک  تسا  یتشونرـس  ردـق و  اـضق و 
هک ءرق  هژاو  دـننام  نآ ،  دـض  یـش ء و  يارب  تسا  یمان  ردـق  هژاو  یقالطا ،  نینچ  رب  انب  و  تسا .  هدـش  قالطا  ود  ره  یـضیوفت  يربج و 

اهنت میرذـگ و  یم  رد  ثحب  لوط  زا  زیهرپ  يارب  نآ  خـساپ  اه و  يردـق  لاوقا  نایب  زا  نایاپ ،  رد  ود .  ره  یکاپ  ضیح و  يارب  تسا  یمان 
حرـش حیـضوت و  خـساپ ،  رب  هوـالع  ادـخ -  يراـی  هب  اـت -  مینک  یم  هدنـسب  میا  هتفاـی  نآ  رد  ار  لاوقا  نیا  خـساپ  هک  یثیداـحا  ندروآ  هب 

 . دشاب زین  عوضوم 

ردق اضق و  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  یتایاور 

لوا تیاور 

رد قودص  میروآ :  یم  مالـسلا -  هیلع  بلاط -  یبا  نب  یلع  ماما  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ناماما  زا  ماما  نیلوا  زا  ار  تسخن  تیاور   - 1
زا ترابع   : ) هک دننک  تیاور  سابع  نبا  ات  دوخ  دنس  اب  خیرات  رد  رکاسع  نبا  و  مالسلا -  هیلع  نسح -  ماما  ات  دوخ  دنـس  اب  دیحوت  باتک 

هللا و نم  ءاضقبا  ماشلا  لها  یلا  انجورخ  نع  انربخا  لاقف  مالـسلا -  هیلع  نینم -  ؤملاریما  یلع  قارعلا  لها  نم  لجر  لخد  تسا )  قودـص 
 : خیشلا لاقف  ردق ،  هللا و  نم  ءاضقب  الا  داو  نطب  متطبه  هعلت و ال  متولع  ام  هللاوف  خیش ،  ای  لجا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  هل  لاقف  ردق ؟ 

لطبلا کلذک  ناک  ول  امزال !  اردق  امتح و  ءاضق  نظت  کلعل  خیـش !  ای  الهم  مالـسلا :  هیلع  لاقف  نینم !  ؤملاریما  ای  یئانع  بستحا  هللا  دنع 
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ناکل و  هدمحم .  نسحمل  همئال و ال  یسم ء  یلع  نکی  مل  و  دعولا ،  دیعولا و  ینعم  طقـسل  و  رجزلا ،  یهنلا و  رمالا و  باقعلا و  باوثلا و 
هیردق نامحرلا و  ءامـصخ  ناثوالا و  هدـبع  هلاقم  کلت  نیـسحملا ،  نم  ناسحالاب  یلوا  بنذـملا  و  بندـملا ،  نم  همئاللاب  یلوا  نسحملا 

عطی مل  و  ابولغم ،  ضعی  مل  اریثک و  لیلقلا  یلع  یطعا  و  اریذحت ،  یهن  و  ارییخت .  فلک  لج  زع و  هللا  نا  خیش !  ای  اهـسوجم ،  همالا و  هذه 
ریما رب  یقارع  يدرم  رانلا  نم  اورفک  نیذـلل  لیوف  اورفک  نیذـلا  نظ  کـلذ  ـالطاب  اـمهنیب  اـم  ضرـالا و  تاومـسلا و  قلخی  مل  و  اـهرکم ، 

هب خیـش !  يا  يرآ  دومرف :  وا  هب  ماما  تسا ؟  یهلا  ردـق  اضق و  هب  نایماش  رب  ام  جورخ  اـیآ  تفگ :  دـش و  دراو  مالـسلا -  هیلع  ناـنموم - 
جنر مراودیما  تفگ :  درم  نآ  دنوادخ !  زا  يردق  اضق و  هب  رگم  دیدماین  دورف  یتسپ  چیه  رد  دیتفرن و  الاب  يدـنلب  چـیه  زا  دـنگوس  ادـخ 

ار یعطق  ردق  یمتح و  ياضق  یتشادنپ  دیاش  خیش !  يا  ورب  هتـسهآ  دومرف :  وا  هب  مالـسلا -  هیلع  ماما -  ( 8  ! ) دیآ باسح  هب  ادخ  دزن  نم 
هن تسا ،  ینعم  یب  نداد  هدژم  ندـناسرت و  و  هدـش ،  لـطاب  يریگـشیپ  یهن و  رما و  باـقع و  باوـث و  هـک  دـشاب  نـینج  رگا  میوـگ !  یم 

یکین هب  راکهانگ  هدوب و  راکدب  زا  رتراوازـس  تمالم  هب  راکوکین  هکلب  تساور ،  راکوکین  زا  یـشیاتس  هن  تساجب و  راکهانگ  رب  یتمالم 
يا تسا !  تما  نیا  ناسوجم  ناکلسم و  يردق  نامحر و  يادخ  نانمشد  ناتسرپ و  تب  راتفگ  نیا ،  ( 9  ! ) تسا راتفر  کین  زا  رت  هتسیاش 

كدنا راک  رب  و  دنتـسیا ،  زاب  وخ  ات  درک  یهن  ار  نانآ  دننک و  لمع  دوخ  رایتخا  هب  ات  تخاس  فلکم  ار  ناگدنب  لج  زع و  يادـخ  خـیش ! 
هب ار  ود  نآ  نایم  تادوجوم  نیمز و  اهنامسآ و  وا  هدیدرگن ،  تعاطا  هتساوخان  و  هدشن ،  ینامرفان  هدروخ  تسکـش  دهد ،  رایـسب  شاداپ 
نآ دیوگ :  يوار  ( 10  ! ) شتآ باذع  زا  دندش  رفاک  هک  یناسک  رب  ياو  سپ  دـندش ،  رفاک  هک  تسا  یناسک  نامگ  نیا  هدـیرفاین ،  لطاب 
انع کبر  كازج  اسبتلم  ناک  ام  اننید  نم  تحضوا  انارفغ  نمحرلا  نم  هاجنلا  موی  هتعاطب  اوجرن  يذلا  مامالا  تنا  دورس :  تساخرب و  خیش 
مرک میوزرآ  تمایق  هب  وا  تعاط  نمی  هب  هک  یقح  ماما  نامه  وت  انایصع  اقـسف و  اهبکار  تنک  دق  هشحاف  لعف  یف  هرذعم  سیلف  اناسحا  هیف 

دزـسن نشور  نایب  نیا  زا  سپ  دـشاب  تازج  وا  رب  هک  مهاوخ  تادـخ  زا  رگم  يدودز  ار  ههبـش  همه  مد  کی  هب  ام  نیدز  وت  دـشاب  تادـخ 
دشاب تاجن  ارم  هن  مناوت  ترذعم  هن  هک  نم  رب  هانگ 

مود تیاور 

 : هدومرف هک  میروآ  یم  مالسلا -  هیلع  قداصلا -  دمحم  نب  رفعج  هللادبعوبا  ماما  فف ،  تیب  لها  ناماما  زا  ماما  نیمشش  زا  ار  مود  تیاور 
و رفاک ،  وهف  همکح  یف  هللا  ملظ  دق  اذـهف  یـصاعملا  یلع  سانلا  ربجا  لج  زع و  هللا  نا  معز  لجر  هجوا :  هثالث  یلعع  ردـقلا  یف  سانلا  نا 
ام مهفلکی  مل  نوقیطی و  ام  دابعلا  فلک  هللا  نا  معزی  لجر  و  رفاک .  وهف  هناطلـس  یف  هللا  نهوا  دق  اذـهف  مهیلا  ضوفم  رمالا  نا  معزی  لجر 

دراد هدیقع  هک  یسک   - 1 دنا :  هتفر  هار  هس  رب  ردق  هرابرد  مدرم  غلاب .  ملـسم  اذهف  هللا  رفغتـسا  ءاسا  اذا  هللا و  دمح  نسحا  اذا  نوقیطی و  ال 
 - 2 تسا .  رفاک  وا  سپ  هدرک ،  متـس  ادـخ  هب  یهلا  هدـنرادزاب  نامرف  هرابرد  وا  تسا ،  هدرک  روبجم  ناهانگ  رب  ار  مدرم  لـجوزع  يادـخ 
وا سپ  هتـشادنپ ،  ناوتان  فیعـض و  شیوخ  تنطلـس  تردق و  رد  ار  ادخ  وا  هدـش ،  راذـگاو  مدرم  هب  اهراک  همه  تسا  دـقتعم  هک  یـسک 

نانآ زا  تسین  ناشناوت  رد  ار  هچنآ  و  هدرک ،  فلکم  دنناوت  یم  هچنآ  هب  ار  ناگدنب  دنوادخ  دراد  هدیقع  هک  یسک   - 3 تسا .  رفاک  زین ) )
نیا دهاوخ ،  یم  شزرمآ  ادخ  زا  دنزرـس  وا  زا  يدب  راک  رگا  دـیوگ و  ساپـس  ار  ادـخ  دـهد  ماجنا  یکین  راک  هاگره  وا  تسا ،  هتـساوخن 

(11  . ) تسا هدیسر  قح )  هب   ) ناملسم نامه 

موس تیاور 

هللا نا   - 1 هدومرف :  هک  تسا  مالسلا -  هیلع  اضرلا -  یـسوم  نب  یلع  ماما  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  همئا  زا  ماما  نیمتـشه  زا  موس  تیاور 
رمتنا ناف  هیلع  مهردـقا  ام  یلع  رداقلا  مهکلم و  امل  کلاملا  وه  هکلم ،  یف  دابعلا  لمهی  مل  هبلغب و  صعی  مل  و  هارکاب ،  عطی  مل  لـج  زع و 
هولعف لحی و  مل  نا  لعف و  کلذ  نیب  مهنیب و  لوحی  نا  ءاشف  هیـصعمب  اورمتنا  نا  و  اعنام ،  اهنم  و ال  اداص ،  اهنم  هللا  نکی  مل  هتعاطب  داـبعلا 
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رد ار  ناگدنب  و  هدیدرگن ،  ینامرفان  تسکـش  فعـض و  زا  و  هدشن ،  تعاطا  رابجا  يور  زا  لجوزع  يادخ  هیف .  مهلخدا  يذـلا  وه  سیلف 
 . تسا دـنمناوت  هداد  ناشناوت  هک  يروما  همه  رب  و  کلام ،  هداـهن  ناـشرایتخا  رد  هک  هچنآ  همه  رب  وا  هتـشاذگن ،  هدوهیب  شیوخ  تکلمم 

دنـشاب و شا  ینامرفان  لابند  هب  رگا  و  دراد ،  یمن  ناشزاب  تعاطا  زا  ددنب و  یمن  ار  نانآ  هار  دنوادخ  دنـشاب  شتعاط  یپ  رد  ناگدنب  رگا 
نآ رد  ار  نانآ  هک  تسین  وا  دنداد ،  شماجنا  نانآ  دـشن و  هانگ  زا  عنام  رگا  و  درک ،  دـهاوخ  دوش ،  هلـصاف  هانگ  نانآ و  نایم  دـهاوخب  وا 
دنک یم  ینامرفان  ار  ادخ  هک  یناسنا  و  تسین ،  يوریپ  نیا  رب  روبجم  دـنک  یم  يوریپ  ار  ادـخ  هک  یناسنا  ینعی :  ( 12  . ) تسا هتخادنا  هار 
مدآ نبا  اـی   - 2 دـشاب .  دازآ  راـتخم و  شراـک  رد  هدـنب  دـهاوخ  یم  هک  تسادـخ  دوـخ  نیا  هکلب  هدـشن  هریچ  ادـخ  تساوـخ  هدارا و  رب 

اریصب اعیمـس  کتلعج  یتیـصعم ،  یلع  تیوق  یتمعنب  و  یـضئارف ،  یلا  تیدا  یتوقب  و  ءاشت .  ام  کسفنلا  ءاشت  يذلا  تنا  تنک  یتئیـشمب 
هدش و رگشنیزگ  وت  هک  تسا  نم  تساوخ  اب  مدآ !  دنزرف  يا  کسفن .  نمف  هئیـس  نم  کباصا  ام  هللا و  نمف  هنـسح  نم  کباصا  ام  ایوق ، 
رب هک  تسا  نم  ياـهتمعن  اـب  و  يروآ ،  یم  اـجب  ار  متاـبجاو  هک  تسا  نم  يورین  اـب  و  ینک ،  یم  راـیتخا  دوـخ  يارب  یهاوـخب  ار  هـچ  ره 

تسادخ زا  دسر  یم  وت  هب  ییوکین  زا  هچ  ره  هک )  نادب  ار  نیا  سپ   ، ) متخاس اناوت  انیب و  اونش و  ار  وت  نم  يا ،  هدش  دنمناوت  ما  ینامرفان 
کیف اهتلعج  یتلا  یتوقب  یصاعملاب  تلمع  تسا :  هدمآ  يرگید  تیاور  رد  و  ( 13  . ) دشاب یم  تدوخ  زا  دیسر  وت  هب  يدب  زا  هچ  ره  و  ، 

(14  ! ) يدرک مادقا  ناهانگ  هب  مدوب  هداهن  وت  رد  هک  ییورین  اب  ، 

مراهچ تیاور 

؟  نیرما نیب  رما  ام  و  تلف :  لاق  نیرما ،  نیب  رما  نکل  ضیوفت و  ربج و ال  ال   - 1 دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا -  هیلع  قداص -  ماما  زا 
تنک هکرتف  کنم  لبقی  مل  ثیح  سیلف  هیصعملا ،  کلت  لعفف  هکرتف  هتنی  ملف  هتیهنف  هیصعم  یلع  هتیار  لجر  کلذ  لثم  مالـسلا :  هیلع  لاق 
ینعی ود  نیا  نایم  يزیچ  متفگ :  دـیوگ  يوار  تسا .  ود  نیا  نایم  يزیچ  هکلب  ضیوفت ،  هن  تسا و  ربج  هن  هتیـصعملاب .  هترما  يذـلا  تنا 

یم شیاهر  نآ  زا  سپ  دریذـپ .  یمن  وا  ینک و  یم  یهن  ار  وا  وت  تسا و  هاـنگ  لاـح  رد  هک  تسا  یـسک  لاـثم  نآ ،  لاـثم  دومرف :  هچ ؟ 
هک يا  هدوب  وت  نیا  يدرک ،  شیاهر  دوخ  لاح  هب  وت  تفریذپن و  وت  زا  نوچ  هک  تسین  نانچ  سپ  دـهد ،  یم  ماجنا  ار  هانگ  نآ  وا  ینک و 
هللا لوقی  هللا ،  لعف  نم  وهف  هیلع  دبعلا  مولت  نا  عطتست  مل  ام  هنم و  وهف  هیلع  دبعلا  مولت  نا  تعـصتسا  ام   - 2 ( 15  ! ) يداد شنامرف  هانگ  هب 

؟  تضضیبا مل  ترصق ؟  مل  تضرم ؟  مل  هل  لوقی  و ال  دبعلا ،  لعف  اذهف  تینز ؟  مل  رمخلا ؟  تبرش  مل  تقسف ؟  مل  تیـصع ؟  مل  دبعلل : 
هدنب یناوتن  هک  ار  هچ  ره  و  تسوا ،  نآ  زا  ینک ،  شنزرـس  نآ  رب  ار  هدنب  یناوتب  هک  ار  يراک  ره  یلاعت .  هللا  لعف  نم  هنال  تددوسا ؟  مل 
بارش ارچ  يدومن ؟  ینامرفان  ارچ  يدرک ؟  یـشکرس  ارچ  دیامرف :  یم  شا  هدنب  هب  دنوادخ  تسادخ .  نآ  زا  ییامن ،  شنزرـس  نآ  رب  ار 

ارچ تسا ؟  هاتوک  تدق  ارچ  يدـش ؟  ضیرم  ارچ  دـسرپ :  یمن  شا  هدـنب  زا  دـنوادخ  تسا .  هدـنب  راک  اهنیا  يدرک ؟  انز  ارچ  يدروخ ؟ 
(16  . ) تسا دنوادخ  راک  اهنیا  اریز  ییور ؟  هایس  ارچ  یگنر ؟  دیفس 

تایاور حرش 

یم طوبرم  وا  تافـص  ناـسنا و  هب  هک  یفرط   - 2 ددرگ .  یم  زاب  ادخ  تافـص  ادـخ و  هب  هک  یفرط   - 1 دراد :  فرط  ود  ضیوفت  ربـج و 
ناشیا يایـصوا  ادخ و  يایبنا  ادخ و  زا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  راوازـس  تسا ،  طوبرم  ادخ  تافـص  ادـخ و  هب  ضیوفت  ربج و  زا  هچنآ  دوش . 

ار راک  نآ  نم  و  منک ،  یم  ار  راک  نیا  نم  مییوگ :  یم  هک  رادقم  نیمه  دوش  یم  طوبرم  وا  لاعفا  تافـص و  ناسنا و  هب  هچنآ  و  میریگب . 
اب ناسنا  یگدنز  ریـس  هک  میتسناد  زین  هتـشذگ  ياهثحب  رد  تسا .  شیوخ  رایتخا  هب  مینک  یم  هچ  ره  هک  مینادب  ات  تسا  یفاک  منک ،  یمن 
زا فرط ،  کی  زا  نیا  تسین .  ناسکی  جـیاتن ،  تاکرح و  رد  ادـخ ،  نامرف  هب  تارخـسم  رگید  اهناشکهک و  تارایـس و  متا و  هرذ و  ریس 

تـسود هک  هنوگ  نامه  دـهاوخب ،  ار  هچ  ره  ات  هدومنن  راذـگاو  دوخ  هب  ار  وا  هدرکن و  اهر  دوخ  لاح  هب  ار  ناسنا  دـنوادخ  رگید ،  فرط 
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نامیا هار  مه  هدرک :  شا  ییامنهار  دوخ  يایبنا  هلیـسوب  دـنوادخ  هکلب  دـهد ،  ماجنا  ار  نامه  دـهد ،  یم  شناـمرف  وا  سفن  ياوه  دراد و 
تسا هتخاس  شهاگآ  رابنایز  لامعا  زا  مه  هدومن و  وا  هب  ار  ینامسج  دنمدوس  هتسیاش  لمع  شور  مه  و  هداد ،  ناشن  وا  هب  ار  قح  هب  یبلق 

یم شرتولج  ماگ  هد  هتفرگ و  ار  شتـسد  دنوادخ  دور ،  شیپ  یهلا  میقتـسم  طارـص  رد  ماگ  کی  دنک و  يوریپ  ادخ  تیادـه  زا  رگا  وا  . 
شیوخ تنـس  تمکح و  ياضتقم  هب  دـنوادخ  و  دـهد ،  یم  شـشاداپ  ربارب  دـصتفه  ترخآ  ایند و  رد  شلمع  راثآ  رطاخ  هب  سپـس  درب ، 

عون زا  ییارـسنامهم  دننامه  ار  ایند  نیا  دنوادخ  میتفگ :  میدز و  یلاثم  مالـسا  دـیاقع  باتک  رد  ام ،  دـیازفا .  یم  دـهاوخب  سک  ره  يارب 
ءالوه ءالوه و  دمن  الک  دیامرف :  یم  ( 20  ) ءارسا هروس  رد  هک  نانچ  ( 17  ، ) تسا هدرک  هدامآ  ود  ره  رفاک  نموم و  يارب  سیورـس  فلس 
ياطع اریز  میهد ،  یم  نوزفا  تراگدرورپ  ياطع  زا  ار ،  نانآ  ناـنیا و  هورگ ،  ود  ره  اروظحم  کـبر  ءاـطع  ناـک  اـم  کـبر و  ءاـطع  نم 

شیوخ و يرکف  یمـسج و  ناوت  ادـخ  ناگدـنب  و  دوبن ،  یهلا  دادـما  رگا  هک  ار  یتسار  تسا .  هدـشن  غیرد  یـسک  زا  زگره  تراگدرورپ 
هن و  دهد ،  ماجنا  هتسیاش  حلاص و  لمع  تسناوت  یم  هتفای  هر  نموم  هن  دنتـشادن ،  ناحبـس  يادخ  زا  ار  ملاع  نیا  رخـسم  هدامآ و  تاناکما 
ءزج رگا  یتح  دـنک ،  بلـس  ناسنا  زا  ار  دوخ  ياطع  هظحل  کـی  دـنوادخ  رگا  یتسار  تشاد ،  ار  دـساف  راـبنایز  مادـقا  ناوت  هارمگ  رفاـک 

دوخ و رایتخا  هب  دنک  یم  هچ  ره  ناسنا  نیاربانب ،  دنکب ؟  دناوت  یم  هچ  هشیدـنا و . . .  لقع و  تمالـس ،  ییانیب ،  دـشاب :  نآ  زا  یکچوک 
رد ناسنا  يرآ ،  تسا .  رادـماو  باستکا  رد  راتخم و  باختنا  رد  ناسنا  سپ ،  تسا .  هدیـشخب  وا  هب  دـنوادخ  هک  تسا  يرازبا  هلیـسو  هب 
هک  ) يراـک رب  هن  هدـش و  راذـگاو  وا  هب  اـهراک  همه  هن  تسین .  مه  فرـص  روـبجم  هک  هنوـگ  ناـمه  تسین ،  ضحم  راـکدوخ  ملاـع  نیا 

هرابرد وا  نوناق  تنـس و  ادـخ و  تیـشم  نامه  نیا  و  نیرما ، )  نیب  رما  رما =(  ود  نایم  تسا  يرما  هکلب  تسا ،  روبجم  دـنک ) یم  باختنا 
 ! یباین یلیدبت  رییغت و  یهلا  تنس  رد  زگره  الیدبت و  هللا  هنسل  دجت  نل  و  تسا .  ناگدنب  لاعفا 

خساپ شسرپ و  دنچ 

اه شسرپ 

دراد یگریچ  وا  رب  ناطیـش  هکنآ  اب  تسا ،  راتخم  دنک  یم  هچنآ  رد  ناسنا  هنوگچ   - 1 دیآ :  یم  ریز  هناگراهچ  ياهشسرپ  شخب  نیا  رد 
رد ناسنا   - 2 دـناوخ ؟  یم  ارف  شرـش  راک  هب  دـنک و  یم  هسوسو  وا  بلق  رد  هتخادرپ و  یمدآ  ياوغا  هب  دوش  یمن  هدـید  هک  یلاح  رد  و 

توعد هک  یناسنا   - 3 دنک ؟  یم  لمع  دوخ  رایتخا  هب  هنوگچ  دـنیب  یمن  يزیچ  رـش  داسف و  زج  هک  وا  تسا ،  نینچ  نیا  زین  دـساف  طیحم 
نارگید راتفر  رطاخ  هب  وا  ارچ  تسیچ ؟  هدازاـنز  هاـنگ   - 4 دنکب ؟  دـیاب  هچ  دراد  تنوکـس  تسد  رود  طاقن  رد  هدیـسرن و  وا  هب  ناربمایپ 

؟  دنک یم  ترارش  دوش و  یم  رش  رادتسود 

ياهشسرپ 1 و 2 خساپ 

اجنآ رد  ( 18  ، ) دـییوجب میدروآ  میرک  نآرق  رد  مالـسا  دـیاقع   )) باـتک يادـتبا  رد  قاـثیم  ثحب  رد  هچنآ  رد  ار  شـسرپ  ود  نیا  خـساپ 
ببـس هب  ار  وا  هک  اه  هدـیدپ  ببـس  زا  شواک  ثحب و  هزیرغ  نداهن  تعیدو  اب  و  هدرک ،  مامت  ناسنا  رب  ار  تجح  لاعتم  يادـخ  هک  میتفگ 

نا دـیامرف :  یم  یهلا  قاثیم  هرابرد  ( 172  ) فارعا هروس  رد  هک  تسا  نیمه  يارب  و  تسا ،  هتـسب  ار  وا  رذع  هار  دـناسر ،  یم  یلـصا  زاس 
یلاح ره  رد  هک  هنوگ  نامه  ناسنا  میدوب .  هاگآان  نامیپ )  نیا =(  زا  ام  دییوگن :  تمایق  زور  ات  نیلفاغ  اذـه  نع  انک  انا  همایقلا  موی  اولوقت 
ببـس ات  ددرگ  یمن  لفاغ  زین  یهاوخ  تفرعم  هزیرغ  زا  نینچمه  دنکرپ ،  ماعط  زا  ار  دوخ  نوردـنا  ات  دوش  یمن  لفاغ  یگنـسرگ  هزیرغ  زا 

 . دسانشب ار  یقیقح  زاس 

موس شسرپ  خساپ 

رایتخا ضیوفت و  www.Ghaemiyeh.comربج و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 16زکرم  هحفص 12 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


شناوت رادقم  هب  زج  هب  ار  سک  چیه  دنوادخ  اهعـسو  ام  الا  هللا  فلکی  ال  هدومرف :  ناحبـس  يادـخ  مییوگ :  یم  شـسرپ  نیا  هب  خـساپ  رد 
 . دنک یمن  فیلکت 

مراهچ شسرپ  خساپ 

هنوگب انز  باکترا  لاح  رد  راکانز  نز  درم و  یحور  تلاح  هک  تسا  نیا  تسه  هک  هچنآ  تسین ،  رـش  راک  ماجنا  رب  روبجم  زین ،  هدازاـنز 
رب رگا  دناد و  یم  فیثک  هدولآ و  ار  نانآ  راک  هعماج  هک  دنناد  یم  و  دننیب ،  یم  نئاخ  هعماج  نیناوق  هب  تبسن  ار  دوخ  نوچ  هک  تسا  يا 

ناکاپ و ناکین و  همه  و  دراد ،  یم  ناشدورطم  هدرک و  ینمـشد  نانآ  اب  دـنیبب  یتسپ  نیا  باکترا  لاح  رد  ار  نانآ  دوش و  هاگآ  ناشراتفر 
تثارو هار  زا  دراذـگ و  یم  رثا  هفطن  رب  ینورد  سوباک  یحور و  تلاح  نیا  دـنیوج ،  یم  يرازیب  يراک  نینچ  زا  همیرک  قالخا  نابحاص 

زراب هنومن  دزادرپ .  یم  زیتس  هب  هعماج  نافورعم  ناـکین و  اـب  دـبای و  یم  شرورپ  تسود  رـش  وا  ددرگ و  یم  لـقتنم  هفطن  نیا  لوصحم  هب 
هژیوب دندرک ؛ دندرک ،  یم  دیابن  هک  ار  هچنآ  همه  قارع  رد  ناشتموکح  نارود  رد  هک  دندوب  دایز  نبا  شدنزرف  هیبا و  نب  دایز  تریس  نیا 

و دـندرک ،  هلثم  ار  شکاپ  نارای  ترـضح و  نآ  فیرـش  مسج  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماما  تداهـش  زا  سپ  وا  روتـسد  هب  هک  داـیز  نبا 
ماجنا وا  روتسد  هب  هک  اهراک  رگید  و  دندرک ،  هناور  ماش  هفوک و  هب  هناریسا  ار  هللا  لوسر  مرح  و  دندنادرگ ،  اهرهـش  رد  ار  ناشیا  ياهرس 

ناـنآ تموکح  ربارب  رد  اـت  دوب  هدـنامن  يرگید  درف  چـیه  مالـسلا -  هیلع  نیـسح -  ماـما  تداهـش  زا  سپ  هک  دوب  یلاـح  رد  نیا  و  دـش ، 
تکوش و تساوخ  یم  دوب و  رش  رادتسود  وا  هکنیا  زج  تشادن ،  دوجو  وا  ياهراک  هنوگنیا  يارب  یهیجوت  هنوگ  چیه  و  دیامن ،  تمواقم 
دوب و ییوکین  نمشد  تسود و  رش  اترطف  وا  دیامن ،  رابتعا  یب  ار  نانآ  و  دنکشب ،  مه  رد  ار  مالسا  برع و  هداوناخ  نیرت  فیرـش  تمظع 

ناکین رازآ  يزیتس و  کین  یتسود و  رش  هک )  میریذپ  یم  تسا و  تسرد   ، ) نیاربانب ( 19  . ) تشاد زیتس  رس  هعماج  نافیرش  نامیرک و  اب 
ریخ ياهراک  رب  ود  نآ  زا  کیچیه  اهنیا ،  همه  دوجو  اب  یلو  تسا ،  يرطف  هبـش )   - ) هداز لالح  فالخ  رب  هدازانز -  رد  هعماج  ناکاپ  و 

رد قرع  یلوا  تسا ،  هدیمخ  ناوتان  درمریپ  هدیسر و  دنمونت  ناوج  لاثم  ود ،  نآ  لاثم  دنتسین ،  روبجم  دننک  یمن  ای  دننک  یم  هک  يرـش  و 
هک تسا  نشور  تسا !  ینامسج  توهش  كرات  یناوج و  يورین  دقاف  یمود ،  یناسفن و  شهاوخ  هب  لوصو  رادتسود  ینامسج و  توهش 

تسین ندرک  انز  رب  روبجم  ناوج  نیا  تسا ،  یـسنج  ناوت  جوا  رد  هدیـسر  ناوج  دنک و  انز  دناوت  یمن  هدیمخ  درمریپ  هک  یلاح  نینچ  رد 
شراگدرورپ ماقم  زا  هبر  ماقم  فاخ  وا  دش و  مهارف  شیارب  انز  هنیمز  رگا  هکلب  دـشاب ،  روذـعم  دـش  بکترم  ار  یتشز  هانگ  نینچ  رگا  ات 

 . تسا تشهب  وا  هاگیاج  انیقی  يواملا  یه  هنجلا  ناف  تشاد  زاب  شیاجبان  هتـساوخ  زا  ار  شیوخ  سفن  يوهلا و  نع  سفنلا  یهن  دیـسرت و 
دهد یم  ماـجنا  هک  یئاـهراک  رد  ار  وا  میـشیدنیب ،  نآ  رد  هدرک و  یـسررب  هک  ار  ناـسنا  یگدـنز  داـعبا  زا  کـی  ره  هنوـگ ،  نیدـب  ( 20)

نیملاعلا بر  دمحلاو هللا  درادن .  يورخا  راثآ  مه  نآ  هک  دشاب  یهاگآ  مدع  تلفغ و  يور  زا  هچنآ  رگم  میبای ،  یم  رایتخا  بحاص 

اهتشون یپ 

 - دـلج 1 ص 119  ) مزح نبا  لحنلا )  ءاوهالا و  للملا و  یف  لصفلا   ) هیـشاح رد  یناتـسرهش  لحن  للم و  باـتک  رد  هرعاـشا  یفرعم  هب  -1
مزح نبا  لحنلا )  ءاوهالا و  للملا و  یف  لصفلا   ) هیـشاح رد  یناتـسرهش  لـحن  لـلم و  باـتک  رد  هلزتعم  یفرعم  هب  -2 دوـش . هعجارم  ( 153

جورخ و رگا  ینعی  -8 . 2 ماعنا /  -7 . 117 هرقب /  -6 . 23 ءارسا /  -5 . 66 رجح /  -4 . 93 سنوی /  -3 دوش . هعجارم  ( 57 دلج 1 ص 55 -  )
رد دـیآ و  باسح  هب  ادـخ  دزن  هار  نیا  رد  نم  جـنر  مراودـیما  سپ  میتسین .  شاداپ  راوازـس  هک  تسا  یهلا  یعطق  ردـق  اضق و  هب  ام  داـهج 

نوچ دنیواسم ، راک  لصا  رد  ود  ره  اریز  -9 دنریگ . یم  رارق  ادـخ  تمحر  لصف و  دروم  تمایق  زور  هک  دریگ  رارق  یناسک  لامعا  فیدر 
نینچ هک  یلاح  رد  دناد  یم  دوخ  قح  ار  نیا  دریگ و  یم  رارق  مدرم  شیاتـس  دروم  راکوکین  یفرط  زا  هدوبن ،  نانآ  رایتخا  هدارا و  هب  لمع 
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نیا راوازس  ار  دوخ  وا  تسا و  مدرم  تمالم  دروم  راکهانگ  اریز  راکهانگ ، زا  تسا  رتراوازس  تمالم  هب  وا  رادنپ ، نیمه  رطاخ  هب  تسین و 
هب هن  دـنک ، ناربج  نآ  اب  زا  مدرم  تمالم  رازآ و  لـمحت  اـت  دوش  ناـسحا  وا  هب  دـیاب  سپ  تسین ،  نینچ  هک  یلاـح  رد  دـناد ، یم  تمـالم 

دیحوت -13 ص 361 .)  ) قودص دیحوت  -12 (. 361 ص 360 -   ) قودص دیحوت  -11 هروس ص .  هیآ 27  زا  تسا  یسابتقا  -10 راکوکین !
یفاک -15 ص 362 .)  ) قودص دـیحوت  -14 هیآ 79 . ءاـسن  هروس  و  ص 160 ) دـلج 1   ) یفاک و  و 362 )  344 ، 340 ص 328 ،  ) قودص

ص مود ،  دلج  میرک ،  نآرق  رد  مالـسا  دیاقع  -17 ثیدج 109 . راحب ج 5 ص 59  -16 ص 362 .)  ) قودص دـیحوت  و  دلج ص 160 ) )
هیلع نیسح  ماما  تداهـش  ثحب  و  ابـس . نب  هللادیبع  باتک  لوا  دلج  رد  دایز  ندرک  قحلم  ثحب  هب  -19 هحفص 17 . لوا ،  دلج  -18 . 395

.... هبر و ماقم  فاخ  نم  اما  و  تاعزان :  هروس  هیآ 40  زا  یسابتقا   - 1-20 دوش . هعجارم  نیتسردملا  ملاعم  موس  دلج  رد  مالسلا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
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لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 

: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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