
http://www.ghaemiyeh.com






یغیلبت ياه  هبرجت  اه و  هویش 

: هدنسیون

داژن يدحوم  دمحم 

: یپاچ رشان 

نآرق زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

یغیلبت ياه  هبرجت  اه و  6هویش 

باتک 6تاصخشم 

6هراشا

راتفگشیپ - 122

غیلبت - 228

غیلبت بادآ  - 331

غّلبم تافص  - 440

اه هویش  - 548

اه شرافس  - 656

ثیداحا نآرق و  رد  هنومن  غّلبم  زا  ییاه  هناشن  - 771

یغیلبت تارکذت  - 872

یغیلبت ياه  هبرجت  تارطاخ و  - 978

زکرم 121هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


یغیلبت ياه  هبرجت  اه و  هویش 

باتک تاصخشم 

 - 1337 دمحم ، داژن ، يدحوم  : هسانشرس

دمحم یغیلبت /) ياه  هبرجت  تارطاخ و  ثیدح ، نآرق و  زا  هزومآ  لماش 200   ) یغیلبت ياه  هبرجت  اه و  هویش  : روآدیدپ مان  ناونع و 
.داژن يدحوم 

.1383 نآرق ،  زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  نارهت :  : رشن تاصخشم 

.م 5/21 س   × 10 .ص ؛  120: يرهاظ تاصخشم 

( موس پاچ   ) لایر  6000 مود ؛ ) پاچ   ) لایر 3500 964-5652-48-0 ؛  لایر : 3500: کباش

ناتسمز 1384. مود : پاچ  : تشاددای

زییاپ 1388. موس :  پاچ  : تشاددای

.120 .ص 116 -  همانباتک : : تشاددای

.هیامن : تشاددای

تاغیلبت نآرق --  : عوضوم

ثیداحا تاغیلبت --  مالسا --  : عوضوم

ثیداحا تاغیلبت --  : عوضوم

:BP11/62/م83ش9 1383 هرگنک يدنب  هدر 

297/045: ییوید يدنب  هدر 

:م 41374-83 یلم یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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راتفگشیپ - 1

راتفگشیپ یغیلبت »  ياه  هبرجت  اه و  هویش 

«39 بازحا ، « » ًابیسح هللااب  یفک  هّللا و  الا  ًادحا  نوشخی  هنوشخی و ال  هللا و  تالاسر  نوغّلبی  نیّذلا   »

همهاو و ادـخ  زج  سک  چـیه  زا  دندیـسرت و  یم  وا  زا  اهنت )  ) دـندرک و یم  یهلا  ياه  تلاسر  غیلبت  هک  دـندوب  یناـسک  ( ناربماـیپ  »)
« .تسا ( اهنآ لامعا  هدنهد  شاداپ  و   ) رگباسح دنوادخ  هک  سب  نیمه  و  دنتشادن ، یسرت 

نیا شاداپ  لیلد  نیمه  هب  دشاب و  یمن  ناسنا  هب  تمعن  نیا  ياطعا  زا  رترب  یتمدخ  چیه  تسین و  تیاده  تمعن  زا  رترب  یتمعن  چیه   
.تساه شاداپ  نیرترب  راک 

: دیامرف یم  هک  میناوخ  یم  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مالک  ریما  زا  یثیدح  رد  اذل   

ار وا  ًـالبق  هک  نآ  رگم  نکم  راـکیپ  سک  چـیه  اـب  دومرف : داتـسرف ، نمی  يوس  هب  ارم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصادخ  لوسر  هک  یماـگنه   »
، ینک قح  يوس  هب  توعد 

ص 361» ج 21 ، راونالاراحب ، « » تبرغ سمشلا و  تعلط  اّمم  ریخ  ًالجر  کیدی  یلع  هللا  يدهی  نئل  هللا  میاو   »

یم بورغ  عولط و  نآ  رب  دیـشروخ  هچنآ  مامت  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  دوش ، تیادـه  وت  تسد  هب  ناسنا  کی  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب   »
« .دنک

تایصوصخ هاگیاج و  ياراد  نیتسار  ناغّلبم  يرآ   

17 ص :
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هب داقتعا  نامیا و  و  تماهـش ، تعاجـش و  همدقم  یـسرتادخ  و  تساه ، نآ  هلمج  زا  ادـخ  هب  لکوت  ندیـسرتن و  هک  دنتـسه  يا  هژیو 
.دننک یم  دیدهت  ار  نانآ  هراومه  هک  تسا  یتخسرس  نانمشد  لباقم  رد  نانآ  لمحت  ربص و  هنیمز  دنوادخ  یسرباسح 

: درامش یم  رب  ار  یلوصا  غیلبت ، رما  رد  ّتیقفوم  يارب  قوف  هیآ ي   

.غیلبت رد  موادت  فلا :  

.لمع رد  اوقت   ب :

.ّتیعطاق تماهش و   ج :

.دنوادخ هب  لّکوت   د :

میـسرب دوصقم  هجیتـن و  هب  هتـسیاش  بولطم و  وحن  هب  میهاوخب  رگا  تسا ، روما  نیرت  ساـسح  نیرت و  مهم  زا  یکی  هک  غیلبت »  » سپ  
هب دوخ  هیصوت  شرافس و  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هک  هنوگ  نامه  میشاب ، هتـشاد  ییانـشآ  مه  نآ  بادآ  هویـش و  شور و  هب  تسا  مزال 

: دیامرف یم  لیمک 

ص 414» ج 74 ، راونالاراحب ، « » هفرعم یلا  هیف  جاتحم  تنا  الا و  هکرح  نم  ام  لیمک ! ای   »

« .دراد زاین  تخانش  تفرعم و  هب  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  زاغآ  ناسنا  ار  یتکرح  چیه   »

.دشاب هتشاد  یناوارف  ياه  يزومآ  سرد  غیلبت  رما  ّتیقفوم  تهج  رد  دناوت  یم  ناغّلبم  تایبرجت  تارطاخ و  رگید  يوس  زا   

18 ص :

یغیلبت ياه  هبرجت  اه و  www.Ghaemiyeh.comهویش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


: دیامرف یم  هراب  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع   

هبطخ 86» هغالبلا ، جهن  « » .دزومایب تربع  دنپ و  نارگید  زا  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  « ؛» هریغب َظِعُو  نم  دیعسلا   »

: ددرگ یم  مرتحم  هدنناوخ  امش  روضح  میدقت  شخب  ود  رد  تسامش  يور  شیپ  هک  يراتشون  ساسا  نیا  رب  اذل   

.تایاور تایآ و  رد  غیلبت  بادآ  هویش و  فلا -   

.یغیلبت تارطاخ  اه و  هبرجت   ب - 

.دهد رارق  دیفم  ناگدنناوخ  مومع  يارب  ار  باتک  نیا  هک  مراتساوخ  گرزب  دنوادخ  زا   

.میامن یم  رّکشت  دنیامن  دنم  هرهب  دوخ  تارظن  زا  ار  بناجنیا  هک  ینازیزع  همه ي  زا  شیپاشیپ   و 

مالسلا امهیلع  قداص  ماما  يرفعج  بهذم  سیئر  هللادبع و  نب  دمحم  ترضح  تیرشب  ملاع  یجنم  دلوت  لوالا  عیبر  بش 17   

83  / 2 هبنشجنپ 17 /  اب  قباطم   

داژن يدحوم  دمحم   
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غیلبت - 2

غیلبت یغیلبت »  ياه  هبرجت  اه و  هویش 

؛ غیلبت خیرات  - 1

»(1)؛ ٌریِذَن اهِیف  الَخ  ّالإ  ٍهّمأ  ْنِم  ْنإ  و   »

« .تسا هتشذگ  يا  هدنهد  رادشه  نآ  رد  هکنآ  رگم  هدوبن  یتما  چیه  و   »

؛ غیلبت تیمها  - 2 

»(2)؛ ...ِهّللا َیلإ  اعَد  نَّمِم  ًالْوَق  ُنَسْحأ  ْنَم  َو   »

« .دنک توعد  دنوادخ  يوس  هب  ار ) مدرم   ) هک یسک  زا  رت  نخس  شوخ  تسیک  و   »

؛ غیلبت ورملق  هنماد و  - 3 

، مور هشبح ، نمی ، لثم  اهروشک  نارـس  زا  يرایـسب  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  .تسین  یـصاخ  نامز  ناکم و  هب  دودحم   
.دنتشون همانتوعد  همامی ، ناریا ،

؛ غیلبت ترورض  - 4 

(3) ؛» ...ِْریَْخلا َیلإ  َنوُعْدَی  ٌهّمُأ  ْمُْکنِم  نُکَْتل  َو   »

« .دننک توعد  یکین  ریخ و  هب  ار  نارگید  هک  دنشاب  یهورگ  ناناملسم  امش  نایم  زا  دیاب   »

23 ص :

.24 رطاف ، ( 1 - 1
.33 تلّصف ، ( 2 - 2

.104 نارمع ، لآ  ( 3 - 3
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؛ غیلبت ياوتحم  فادها و   - 5 

»(1)؛ ...َتوُغاّطلا اُوِبنَتْجا  َهّللا َو  اوُُدبْعا  ِنأ  ًالوُسَر  ٍهّمأ    ّ ِلُک ِیف  اْنثََعب  ْدََقل  َو   »

بانتجا ادـخ ) زج  يدوبعمره  و   ) توغاط زا  دـیتسرپب و  ار  يادـخ  دـنیوگب ) مدرم  هب  اـت   ) هک میتخیگنارب  یلوسر  یتّما  ره  رد  اـم  و   »
« .دینک

»(2)؛ مُکِییُْحی اِمل  مُکاعَد   »

« ار امش  دنک  هدنز  ات  ار  امش  دناوخ  یم   »

؛ غیلبت رازبا  - 6 

.دومرف میلعت  نخس ) هار  زا  لاقتنا  تردق  و   ) نایب ناسنا  هب  دنوادخ  « ؛ (3)« نایَْبلا ُهَمَّلَع  : » فلا  

« .دنراگن یم  نادب  هچ  نآ  ملق و  هب  مسق  « ؛ (4)« نورطسی ام  ملقلا و  ن و  « ؛ ملق  ب :

؛ غیلبت راثآ  - 7 

»(5)؛ ...َهَمْکِْحلا َباتِْکلا َو  ِلَُعی  ُمُهُمّ ْمِهیِّکَُزی َو  ِِهتایاء َو  ْمِْهیَلَع  اُوْلتَی  ْمِهِسُْفنأ  ْنِم  ًالوُسَر  ْمِهِیف  َثََعب  ْذإ  َنینِمْؤُْملا  یَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْدََقل   »

توالت اهنآ  رب  ار  ادـخ  تایآ  ات  تخیگنارب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  اهنآ  نایم  رد  هک  هاگنآ  تشاذـگ  ّتنم  نانمؤم  رب  دـنوادخ  انامه   »
« .دزومایب تمکح  و  ادخ ) مالک  اب  ییانشآ   ) باتک نانآ  هب  و  يزاسدوخ )  ) هدرک كاپ  ار  مدرم  و  یهاگآ ) نداد   ) دنک

24 ص :

.36 لحن ، ( 4 - 1
.24 لافنا ، ( 5 - 2

.3 نمحّرلا ، ( 6 - 3
.1 ملق ، ( 7 - 4

.164 نارمع ، لآ  ( 8 - 5
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؛ غلبم قوقح   - 8 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   

»(1)؛ مهورجأتست الف  مهوطعا  ساّنلا ، ریخ  نومّلعملا   »

« .دیریگن ناشریجا  و  دینک ، اطع  لام )  ) نانآ هب  دنا  مدرم  نیرتهب  ناغّلبم ) و   ) ناملعم  »

؛ غّلبم غیلبت و  شاداپ  تلیضف و  - 9 

»(2)؛ ًاعیِمَج َساّنلا  اَیْحأ  امَّنَأَکَف  اهایْحأ  ْنَم  َو   »

« .تسا هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ایوگ  دهد ) تاجن  فارحنا  ای  گرم  زا  و   ) دنک هدنز  ار  یناسنا  سکره  و   »

: هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   

»(3)؛ بوقعی دلو  نم  هبقر  قتع  کباجا  ام  ّلکب  کل  نا  ملعا  مالسالا و  یلا  سانلا  عدا  و   »

بوقعی نادـنزرف  زا  هدـنب  کی  يدازآ  باوث  دـنک ، تباـجا  ار  وت  هک  یـسکره  لـباقم  رد  نادـب ، نک و  توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم   »
« .دش دهاوخ  هتشون  تیارب 

25 ص :

 . 54 ثیدح ، نآرق و  رد  غیلبت  ( 9 - 1
.32 هدئام ، ( 10 - 2

ص 448. ج 11 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 11 - 3
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غیلبت بادآ  - 3

غیلبت بادآ  یغیلبت »  ياه  هبرجت  اه و  هویش 

؛ ادخ دای  مان و  هب  نایاپ  عورش و  - 10 

« .نک عورش  تراگدرورپ  مان  هب  « ؛ (1)« ّکِبَر ِمْسِاب  أَْرقإ   »

»(2)؛ بْغْراَف َّکِبَر  یلإ  ْبَْصناَف َو  َتْغَرَف  اذإَف   »

« .نک هجوت  تراگدرورپ  يوس  هب  زادرپ و  يرگید  مهم  هب  يوش  یم  غراف  یمهم  راک  زا  هک  یماگنه  سپ   »

(3)« .میحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهّللا  ِمِْسب  ُهَّنإ  َناْمیَلُس َو  ْنِم  ُهَّنإ   »

« .نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب   : تسا نیا  نآ ) نونضم   ) تسا و نامیلس  زا  همان )  ) نیا هک  یتسردب   »

؛  مالسلا مهیلع  شلآ  ربمایپ و  رب  دورد  دنوادخ و  شیاتس  - 11 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   

»(4)؛ هکرب ّلک  نم  قوحمم  رتبا  عطقا  وهف  ّیلع  هولصلا  هللادمحب و  هیف  أدبی  لاب ال  يذ  رما  لک   »

« .تسا مورحم  یتکرب  ره  زا  تسا و  صقان  مامتان و  يراتفگ  دوشن  زاغآ  نم  رب  دورد  دنوادخ و  شیاتس  اب  هک  يراک  ره   »

؛ یهلا یحو  هب  لصتم  - 12 

»(5)؛ یحُوی ٌیْحَو  ّالإ  َوُه  ْنإ  يوَْهلا *  ِنَع  ُقِْطنَی  اَم  َو   »

26 ص :

.1 قلع ، ( 12 - 1
.8  - 7 حرش ، ( 13 - 2

.30 لمن ، ( 14 - 3
 . ص 558 ج 1 ، لاّمعلا ، زنک  ( 15 - 4

.4  - 3 مجن ، ( 16 - 5
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« .تسین هدش  لزان  وا  رب  هک  یحو  زج  يزیچ  وا  نخس  دیوگ ، یمن  نخس  سفن  ياوه  يور  زا  ام ) لوسر   »)

؛ ادخ زا  نتفرگ  کمک  - 13 

»(1)؛ ِیلْوَق اوُهَقْفَی  ِیناِسل *  ْنِم  ًهَدْقُع  ُْللْحا  َو  يِْرمأ *  ِیل  ْرِّسَی  َو  يِرْدَص *  ِیل  ْحَرْشا    ّ ِبَر َلاق   »

هنیس سپ ) يا  هدومرف  رما  توغاط  اب  هزرابم  داشرا و  غیلبت ، گرزب  تیرومأم  راک و  هب  ارم  هک  نونکا   ) اراگدرورپ تفگ : یسوم )  »)
ارم نانخس  اه ) نآ   ) ات امن ، زاب  منابز  زا  هرگ  و  امرف ، ناسآ  میارب  ار  مراک  و  ازفیب ) متماقتـسا  ربص و  رب  و  ، ) نادرگ هداشگ  میارب  ار  ما 

« .دنمهفب بوخ ) )

؛ قح رب  نتفگ  نخس  - 14 

»(2)؛ ککاله هیف  ناک  نا  قحلا و  لق  : » دومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   

« .دشاب نآ  رد  وت  كاله  هچرگ  وگب ، ار  قح   »

؛ دنسپلد كاپ و  - 15 

»(3)؛ ِدیِمَْحلا ِطارِص  یلإ  اوُدُه  ِلْوَْقلا َو  َنِم  ِّبِیَّطلا  َیلإ  اوُدُه   »

« .دنوش تیاده  هدش  شیاتس  يادخ  هار  هب  هزیکاپ و  كاپ و  نانخس  هب  نانمؤم   »

(. دوش یم  هتفریذپ  و   ) .دور یم  الاب  دنوادخ )  ) وا يوس  هب  هک  تسا  كاپ  نخس  « ؛ (4)« ُّبِیَّطلا ُِملَْکلا  ُدَعْصَی  ِْهَیلإ   »

؛ رگنشور نشور و  - 16 

ِنْذِإب ِروُّنلا  َیلإ  ِتاُملُّظلا  َنِم  َساّنلا  َجِرُْخِتل  َْکَیلإ  ُهاْنلَْزنأ  ٌباتِک   »

27 ص :

.28  - 25 هط ،  ( 17 - 1
ص 79. ج 2 ، راونالاراحب ، ( 18 - 2

.24 جح ، ( 19 - 3
.10 رطاف ، ( 20 - 4
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يوس هب  اه  یکیرات  زا  ناشراگدرورپ  نذا  هب  ار  مدرم  ات  میداتسرف  ربمایپ ) يا   ) وت يوس  هب  ام  هک  تسا  یباتک  نآرق  نیا  « ؛ (1)« ْمِّهِبَر
« .يزاس جراخ  ادخ ) رون  ، ) رون

؛ لطاب قح و  هدننکادج  - 17 

»(2)؛ َناقْرُْفلا َلَْزنأ  َو   »

« .درک لزان  لطاب ) قح و  هدننکادج  ینعی :  ) ناقرف دنوادخ   »

؛ هتسیاش وکین و  - 18 

(3) ؛» ِهَنَسَْحلا ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َّکِبَر  ِلیبَس  یلإ  ُعْدا   »

« .نک توعد  تراگدرورپ  يوس  هب  وکین  يا  هویش  هب  زردنا  دنپ و  و  مکحم ) لیلد   ) تمکح اب  ار ) مدرم  ام ! لوسر  يا   »)

؛ یقطنم لدتسم و  - 19 

»(4)؛ ًادیِدَس ًالْوَق  اُولُوق   »

« .دییوگب راوتسا ) یقطنم و  ، ) مکحم نانخس   »

؛ نامز رصنع  هب  هجوت  - 20 

»(5)؛ رْدَْقلا ِهَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنأ  ّانإ   »

« .میداتسرف ردق  بش  رد  ار  نآرق  ام   »

»(6)؛ نِیِلفْألا ُّبِحُأ  َلاق ال  َلَفَأ  اّمَلَف   »

دور یم  نیب  زا  هک  ییاهزیچ  نم  تفگ : مالسلا ) هیلع  میهاربا   ) درک بورغ  هراتس ) هام و  دیشروخ و   ) هک ینامز  سپ   »

28 ص :

.1 میهاربا ، ( 21 - 1
.4 نارمع ، لآ  ( 22 - 2

.125 لحن ، ( 23 - 3
.70 بازحا ، ( 24 - 4

.1 ردق ، ( 25 - 5

یغیلبت ياه  هبرجت  اه و  www.Ghaemiyeh.comهویش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 33 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_28_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_28_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_28_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_28_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_28_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_28_6
http://www.ghaemiyeh.com


.76 ماعنا ، ( 26 - 6
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« .مرادن تسود  دنک ) یم  بورغ  (و 

؛ ناکم رصنع  هب  هجوت  - 21 

»(1)؛ سانلل تفا  دجسملا و  یف  سلجا  : » دیامرف یم  بلغت » نب  نابا   » شزاتمم درگاش  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

« .هدب اوتف  مدرم  يارب  نیشنب و  دجسم  رد   »

؛ مارآ مرن و  - 22 

؛ دیامرف یم  مالسلا  امهیلع  نوراه  یسوم و  هب  باطخ  دنوادخ   

»(2)؛ یشْخَی ْوأ  ُرَّکَذَتَی  ُهَّلََعل  َِیل  انّ ًالْوَق  َُهل  الوُقَف  یغَط *  ُهَّنإ  َنْوَعِْرف  یلإ  ابَهِْذا   »

تلفغ و باوخ  زا  و   ) دیآ دوخ  هب  هک  تسا  دیما  .دـییوگب  نخـس  یمرن  هب  وا  اب  تسا و  هدرک  نایغط  وا  هک  دـیورب  نوعرف  يوس  هب   »
« .دسرتب ادخ ) زا   ) ای دوش ) رادیب  رورغ 

؛ هدش باسح  هدیجنس و  - 23 

دوخ هدنب  رب  هک  تسا  ییادخ  صوصخم  ساپـس  شیاتـس و  « ؛ (3)« اجَوِع َُهل  لَعْجَی  َْمل  َباتِْکلا َو  ِهِدـْبَع  یلَع  َلَزنأ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلأ   »
« .دادن رارق  یفارحنا  يژک و  چیه  نآ  يارب  هدرک و  لزان  ار  نآرق )  ) باتک

؛ مظنم گنهامه و  - 24 

»(4)؛ ًاِهباشَتُم ًاباتِک  ِثیِدَْحلا  َلََّزن  ُهّللأ   »

« .تسا گنهامه  هیبش و  مه  هب  شتایآ  هک  تسا  یباتک  هداتسرف و  تسا  ینامسآ  نخس  نیرتوکین  هک  ار  نآرق  دنوادخ   »

29 ص :

ص 166. ج 2 ،  لامالا ، یهتنم  ( 27 - 1
.44  - 43 هط ،  ( 28 - 2

.1 فهک ، ( 29 - 3
.23 رمز ، ( 30 - 4
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؛ لفاغت - 25 

؛ دز يدزد  تمهت  وا  هب  تخانش  یمن  ار  وا  هک  یلاح  رد  فسوی  ناردارب  زا  یکی  هک  ینامز   

؛» ُْلبَق نِم  َُهل  ٌخَأ  َقَرَس  ْدَقَف  ْقِرْسَی  ْنإ   »

هدرک يدزد  هک  تسا ) مالـسلا  هیلع  فسوی  شروـظنم   ) هتـشاد لـبق  زا  مه  يردارب  وا  قـیقحت  هب  درک ، يدزد  اـم ) ردارب  نیا   ) رگا  »
« .تسا

»(1)؛ ْمَُهل اهِْدُبی  َْمل  ِهِسْفَن َو  ِیف  ُفُسُوی  اهَّرَسَأَف  « ؛ درک لفاغت  يراوگرزب و  تفرگ  هدیدان  ار ) تمهت  نیا   ) ترضح  

یم تمهت  امش  متسه و  فسوی  نم  هک   ) دومنن راهظا  هدرواین و  اه  نآ  يور  هب  هتـشاد و  ناهنپ  دوخ  رد  فسوی  ار  تمهت  نیا  سپ   »
(« .دینز

؛ بسانم تاکرح  گنهآ و  اب  - 26 

؛» هللا دابع  داهجلا  داهجلا ، هتوص  یلعأب  يدان  مث  « ؛ ادخ هار  رد  داهج  يارب  مدرم  قیوشت  کیرحت و  يارب  مالسلا  هیلع  یلع   

« .داهج داهج ، داب  امش  رب  ادخ  ناگدنب  هک  دوخ  توص  نیرتدنلب  هب  داد  ادن  مالسلا ) هیلع  یلع   ) سپس  »

؛ نادیهش يارب  ینارنخس  رد  رگید  دروم  رد   

« .دومن ینالوط  هیرگ  هدز و  تروص  هب  دوخ  تسد  سپس  « ؛ (2)« ءاکبلا لاطأف  همیرکلا  هفیرّشلا  هتیحل  یلع  هدیب  برض  مث   »

30 ص :

.77 فسوی ، ( 31 - 1
هبطخ 181. ضیف ، هغالبلا  جهن  ( 32 - 2
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؛ دیفم رصتخم و  - 27 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما   

»(1)؛ هلقع مده  یلع  هاوه  ناعا  اّمنأکف  همالک  لوضفب  هتمکح  فئارط  احم  نم   »

« .تسا هدرک  مادقا  دوخ  لقع  يدوبان  رب  ایوگ  دنک ، وحم  ار  تمکح  ییابیز  ینیریش و  دوخ ، نخس  دئاوز  اب  سکره   »

؛ لاح ياضتقم  اب  بسانم  - 28 

»(2)؛ مهلوقع ردق  یلع  سانلا  مّلکن  نا  انرما  ءایبنالا  رشاعم  ّانا   »

« .مییوگب نخس  ناشکرد  لقع و  هزادنا  هب  اه  ناسنا  اب  هک  میرومأم  ناربمایپ  هورگ  ام   »

؛ عطاق حیرص و  - 29 

»(3)؛ َنوُُدبْعَت ام  ُُدبْعأ  ال  َنوِرفاْکلا *  اَهُّیأ  ای  ُْلق   »

« .متسرپ یمن  نم  دیتسرپ  یم  امش  ار  هچنآ  نارفاک ، يا  وگب :  »

؛ نخس ّنس و  بسانت  تیاعر  - 30 

: دومرف تفگ ) یم  نخس  دوخ  نأش  زا  رتالاب  هک  یسک  هب  باطخ   ) مالسلا هیلع  نینمؤملاریما   

« .يداد رس  ناگرزب  زاوآ  یلاسدرخ  رد  يدرک و  زاورپ  هدرواین  رد  َرپ  « ؛ (4)« ابقس ترده  اریکش و  ترط  دقل   »

31 ص :

ص 17. ج 1 ، یفاک ، لوصا  ( 33 - 1
ص 27. ج 1 ، یفاک ، لوصا  همجرت  ( 34 - 2

.1 نورفاک ، ( 35 - 3
تمکح 402. یتشد ، هغالبلا  جهن  ( 36 - 4
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؛ ناور هداس و  - 31 

»(1)؛ نوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َِکناِسِلب  ُهانْرَّسَی  امَّنإَف   »

« .دنوش رّکذتم  ار ) نآ  قیاقح   ) مدرم هک  تسا  دیما  میدرک ، ناور ) هداس و   ) ناسآ لوسر  يا  وت  نابز  هب  ار  نآرق  ام   »

؛ اسر اویش و  - 32 

»(2)؛ ًاغیَلب ًالْوَق  ْمِهِسُْفنأ  ِیف  مَُهل  ُْلق   »

« .وگب اسر  نخس  ناشدوخ  هرابرد  ار  نانآ  و   »

؛ لامک دشر و  هیام  - 33 

ایآ تفگ : مالسلا ) هیلعرضخ  ترضح   ) وا هب  مالسلا  هیلع  یسوم  « ؛ (3)« ًادْشُر ِلُع  َتْمّ اّمِم  ِلَُعت  ِنَمّ نأ  یلَع  َکُِعبَّتَأ  ْلَه  یسُوم  َُهل  َلاق   »
»؟ يزومایب نم  هب  تسا  نم  حالص ) لامک و  و   ) دشر هیام  هدش و  میلعت  وت  رب  هچنآ  ات  میایب  وت  لابند  هب 

؛ قیوشت تراشب و  - 34 

(4) ؛» ٌمیلَع ٌعیِمَس  ُهّللا  ْمَُهل َو  ٌنَکَس  َکَتوَلَص  َّنإ  ْمِْهیَلَع    ّ ِلَص اِهب َو  مِهیِّکَُزت  ْمُهُرِّهَُطت َو  ًهَقَدَص  ْمِِهلاْومأ  ْنِم  ْذُخ   »

رب یهد و  ناشدـشر  يزاس و  كاپ  یتسرپایند ) لخب و  زا   ) ار نانآ  هلیـسو  نیدـب  ات  ریگب  تاکز )  ) هقدـص ناشلاوما  زا  ربمایپ ) يا   »)
« .تساناد ياونش  دنوادخ  تسا و  نانآ  يارب   ( قیوشت و   ) شمارآ هیام  وت  ياعد  اریز  نک ) اعد  و   ) تسرف دورد  نانآ 

32 ص :

.58 ناخد ، ( 37 - 1
.63 ءاسن ، ( 38 - 2

.66 فهک ، ( 39 - 3
.103 هبوت ، ( 40 - 4
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؛ عونتم عماج و  - 35 

؛ دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

هک هنوگ  نامه  دنوش  یم  هتـسخ  اه  بلق  هک  یتسردـب  « ؛ (1)« همکحلا فئارط  اهل  اوغتباف  نادـبألا  ّلمت  امک  ّلـمت  بولقلا  هذـه  نا   »
« .دیبلطب بلاج  هزات و  ياه  شناد  اه  نآ  يارب  سپ  دنوش ، یم  هتسخ  اه  ندب 

؛ هظعوم رادشه و  - 36 

»(2)؛ ِباقِْعلا ُدیِدَش  ُهّللا  ْمِِهبُونُِذب َو  ُهّللا  ُمُهَذَخَأَف  اِنتایِاب  اُوبَّذَک  ْمِِهْلبَق  نِم  َنیِّذلا  َنْوَعِْرف َو  ِلاء  ِْبأَدَک   »

بیذکت ار  ام  تایآ  دندوب ، اه  نآ  زا  شیپ  هک  تسا  یناسک  نوعرف و  لا  هویش  نوچمه  قیاقح ) فیرحت  راکنا و  رد  اه  نآ  هویش   »)
« .تسا هدننک  تازاجم  تخس  وا  دیناسر و  ناشناهانگ  رفیک )  ) هب ار  اه  نآ  دنوادخ  دندرک و 

؛ يدازآ - 37 

»(3)؛ ِدابِْعلِاب ُریَِصب  ُهّللا  ُغالَْبلا َو  َْکیَلَع  امَّنإَف  اْوَّلََوت  ْنإ  اْوَدَتْها َو  ِدَقَف  اوُمَلْسأ  ْنإَف   »... 

طقف وت  هفیظو  اریز ) شابم ، نارگن   ) دندرک یچیپرـس  رگا  و  دـنا ، هتفای  تیادـه  انامه  دـندروآ ) مالـسا  و   ) دـندش میلـست  رگا  سپ   »
« .تسانیب ناگدنب  لاح  هب  دنوادخ  هارکا ) رابجا و  هن  ، ) تسا یهلا  توعد  ندناسر 

33 ص :

ص 1127. ضیف ، هغالبلا  جهن  ( 41 - 1
.11 نارمع ، لآ  ( 42 - 2
.20 نارمع ، لآ  ( 43 - 3
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غّلبم تافص  - 4

غّلبم تافص  یغیلبت »  ياه  هبرجت  اه و  هویش 

؛ یقالخا شوخ  - 38 

»(1)؛ ٍمیظَع ٍُقلُخ  یلََعل  َّکنإ   »

« .يا هتسجرب  میظع و  قالخا  رب  وت  هک  یتسردب  و   »

: دیامرف یم  مراکم  ياعد  رد  مالسلا  هیلعداجس  ماما   

« .ار وکین  شوخ و  قالخا  ياه  هیاپدنلب  امرف  اطع  نم  هب  « ؛» قالخالا یلاعم  یل  به  و   »

؛ قشع زوس و  اب  هاوخریخ ، - 39 

(« .دراد قشع  زوس  (و  .تسا صیرح  امش  تیاده )  ) رب «؛ (2)« مُْکیَلَع ٌصیرَح   »

؛ تسود مدرم  نابرهم و  - 40 

(3) ؛» ٌمیِحَر ٌفوُءَر  َنِینِمْؤُْملِاب  ...مُِّتنَع  ام  ِْهیَلَع  ٌزیزَع   »

« .تسا نابرهم  نانمؤم  هب  تسا و  تخس  وا  رب  دناجنرب  ار  امش  هچنآ   »

؛ فده هب  نمؤم  - 41 

ْلِهَْتبَن َُّمث  ْمُکَـسُْفنأ  اَنَـسُْفنأ َو  مُکَءاِسن َو  انَءاِسن َو  ْمُکَءاْنبأ َو  انَءاْنبأ َو  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  َنِم  َكَءاَج  اَم  ِدـَْعب  نِم  ِهِیف  َکَّجاح  ْنَمَف   »
»(4)؛ َنِیبِذاْکلا یَلَع  ِهّللا  َتَنَْعل  لَعْجَنَف 

هناش قح  لوبق  زا  و   ) دزیخرب هّجاحم  زیتس و  هب  یـسیع )  ) وا هراـبرد  تسا  هدیـسر  وت  هب  هک  یـشناد  ملع و  زا  دـعب  وت  اـب  هکره  سپ   »
: وگب فده ) هب  نامیا  اب  سپ  دنک  یلاخ 

34 ص :

.4 ملق ، ( 44 - 1
.128 هبوت ، ( 45 - 2

.نامه ( 46 - 3
.61 نارمع ، لآ  ( 47 - 4
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هب  ) سپ میناوخب  ار  ناتدوخ  و  تسا ) نامدوخ  هلزنم  هب  هک  یـسک   ) ار نامدوخ  ناتنانز و  ناـمنانز و  ناتنارـسپ و  نامنارـسپ و  دـییایب 
« .میهد رارق  نایوگغورد  رب  ار  ادخ  تنعل  مینک و  هلهابم  ادخ ) هاگرد 

؛ ریگارف یهاگآ  - 42 

»(1)؛ ًاْملِع ِینْدِز   ّ ِبَر ُْلق   »

« .نادرگدایزارم ملع  نم  يادخوگب   »

؛ صالخا - 43 

»(2)؛ َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ِیتامَم  َيایْحَم َو  یِکُُسن َو  ِیتالَص َو  َّنإ  ُْلق   »

« .تسا نایناهج  راگدرورپ  دنوادخ  يارب  نم  گرم  و  نم ، یگدنز  و  نم ، تادابع  نم و  زامن  انامه  وگب : ربمایپ )  »)

؛ یماگشیپ - 44 

»(3)؛ هیلع اوُّلَص  اُونِماء  َنیذَّلا  اَهُّیأ  ای  ِّیبَّنلا  یَلَع  َنوُّلَُصی  ُُهتَِکئالَم  َهّللا َو  ّنإ   »

« .دیتسرف دورد  وا  رب  مه  امش  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرف ، یم  دورد  ربمایپ  رب  ناگتشرف  دنوادخ و  هک  یتسار  هب   »

»(4)؛ ...َمَلْسَأ ْنَم  َلَّوَأ  َنوُکأ  ْنأ  ُتِْرمُأ  ّیِنإ  ُْلق   »... 

« .تسوا نامرف  میلست  هک  مشاب  یسک  نیلوا  ما  هتفای  نامرف  نم  وگب : ربمایپ ) يا   »)

35 ص :

.109 ءارعش ، ( 48 - 1
.162 ماعنا ، ( 49 - 2

 . 56 بازحا ، ( 50 - 3
.14 ماعنا ، ( 51 - 4
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؛ راتفگ رد  تلادع  - 45 

»(1)؛ اُولِدْعاَف ُْمْتُلق  اذإ  و   »

« .دینک تیاعر  ار  تلادع  دیتفگ  نخس  هاگره   »

؛ ردص هعس  - 46 

»(2)؛ ...يِْرمأ ِیل  ْرِّسَی  يرْدَص َو  ِیل  ْحَرْشا    ّ ِبَر  »

« .زاس ناسآ  ار  مراک  امرف و  اطع  تعسو  یخارف و  ار  ما  هنیس  ایادخ !  »

؛ تماقتسا - 47 

(3)« اُوماقَتْسا َُّمث  ُهّللا  اَنُّبَر  اُولاق  َنیِذَّلا   »

« .دندرک تماقتسا  هار  نیا  رد  سپس  تسادخ و  ام  راگدرورپ  دنتفگ  هک  نانآ   »

؛ لمع ملع و  لها  - 48 

»(4)؛ َنُولَعْفَت اَم ال  اُولوُقَت  نأ  ِهّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت *  اَم ال  َنُولوُقَت  َِمل   »

« .دینک یمن  لمع  هک  دییوگب  ینخس  هک  تسا  مشخ  بجوم  رایسب  ادخ  دزن  دینک ؟ یمن  لمع  هک  دییوگ  یم  ینخس  ارچ   »

؛ ریذپداقتنا - 49 

»(5)؛ یبویع ّیلا  يدها  نم  یناوخا  ّبحا   »

« .دنک دزشوگ  نم  هب  هیده  مسر  هب  ارم  بیع  هک  تسا  یسک  نم  ردارب  ناتسود و  نیرتهب   »

36 ص :

.152 ماعنا ، ( 52 - 1
25، هط ( 53 - 2

.30 تلّصف ، ( 54 - 3
.3  - 2 فص ، ( 55 - 4

ص 282. ج 74 ، راونالاراحب ، ( 56 - 5
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؛ لوصا رب  يراشفاپ   - 50 

»(1)؛ َنوُُدبْعَت اَم  ُُدبْعأ  ال  َنوُِرفاْکلا *  اَهُّیأ  ای  ُْلق   »

« .دینک یم  تدابع  امش  هچنآ  منک  یمن  تدابع  زگره  نارفاک  يا  وگب : ام ) ربمایپ  يا   »)

؛ نامورحم نانمؤم و  یماح   - 51 

»(2)؛ اُونَماء َنیِذَّلا  ِدِراِطب  اَنأ  اَم  َو   »

« .منک یمن  رود  دوخ  زا  دنشاب ) ریقف  مورحم و  امش  رظن  هب  دنچره   ) ار نامیا  اب  مدرم  نآ  زگره  نم  و   »

؛ ادخ هب  لکوتم   - 52 

»(3)؛ َهّللا یَلَع  ْلَّکَوَتَف  َْتمَزَع  اذإَف   »

« .نک لکوت  گرزب  يادخ  هب  یتفرگ  میمصت  هک  یماگنه  سپ   »

؛ سرتن تماهش و  اب   - 53 

»(4)؛ َهّللا ّالإ  ًادَحأ  َنْوَشْخَی  ُهَنْوَشْخَی َو ال  ِهّللا َو  ِتالاسَر  ِلَُبی  َنوُغّ َنیِذَّلا   »

« .دنسرت یمن  سک  چیه  زا  هدیسرت و  وا  زا  طقف  هدرک و  یهلا  ياهتلاسر  غیلبت  هک  یناسک   »

؛ زوسلد نابرهم و  وخمرن ،  - 54 

»(5)؛ َِکلْوَح ْنِم  اوُّضَْفنَال  ِْبلَْقلا  َظِیلَغ  ًاّظَف  َتنُک  َْول  ْمَُهل َو  َتِنل  ِهّللا  َنِم  ٍهَمْحَر  اَِمبَف   »

شوخ نابرهم و  ار  وت  ادخ  تمحر  ام ) لوسر  يا   »)

37 ص :

.1 نورفاک ، ( 57 - 1
.29 دوه ، ( 58 - 2

.159، نارمع لآ  ( 59 - 3
.39 بازحا ، ( 60 - 4

.159 نارمع ، لآ  ( 61 - 5
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« .دندش یم  هدنکارپ  وت  درگ  زا  مدرم  يدوب ، یم  لد  تخس  وخدنت و  رگا  دینادرگ و  قلخ 

؛ انشآ درد  یمدرم و   - 55 

؛ تسا مدرم  زا  فلا :  

»(1)؛ ْمُکِسُْفنأ ْنِم  ٌلوُسَر  ْمُکَءاَج  ْدََقل   »

« .دمآ امش  يوس  هب  ناتدوخ  نایم  زا  یلوسر  قیقحت  هب   »

؛ تسا مدرم  لثم   ب :

»(2)؛ مُُکْلثِم ٌرََشب  اَنأ  اَمَّنإ  ُْلق   »

« .متسه امش  لثم  يرشب  مه  نم  هک  یتسردب  وگب   »

؛ تسا مدرم  رد   ج :

»(3)؛ ًالوُسَر مِهِیف  اْنلَسْرَأَف   »

« .میداتسرف مدرم  نایم  رد  یلوسر  سپ   »

؛ تسا مدرم  يارب   د :

»(4)؛ مَُهل ِیَُبِیل  َنّ  »

« .دنک نایب  مدرم  يارب  ار  تقیقح  نید و  ات  میداتسرف » یلوسر  ام   »

؛ دیوگ یم  نخس  مدرم  نابز  هب   ه :

»(5)؛ ِهِمْوَق ِناَِسِلب  ّالإ  ٍلوُسَر  نِم  اَْنلَسْرأ  اَم  َو   »

(.« دیوگ یم  نخس   ) شموق نابز  هب  هکنیا  رگم  میداتسرفن  ار  یلوسر  ام  و   »

38 ص :

.128 هبوت ، ( 62 - 1
.110 فهک ، ( 63 - 2
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.32 نونمؤم ، ( 64 - 3
.4 میهاربا ، ( 65 - 4
.4 میهاربا ، ( 66 - 5
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؛ لمع راکتبا   - 56 

« .دنک یم  اوادم  نیبطاخم  موسر و  بادآ و  ناکم و  نامز و  طئارش  اب  هک  يرگتیاده  بیبط و  « ؛» هّبطب راّود  بیبط   »

؛ یهاوخ ینوزف  تنم و  زا  زیهرپ   - 57 

»(1)؛ ُِرثْکَتْسَت ُننْمَت  ...رِْذنَأَف َو ال  ُْمق   »

« .بلطن ینوزف  راذگن و  ّتنم  ...نک و  راذنا  ار ) نایملاع   ) زیخرب و ام ،) لوسر  يا   »)

»(2)؛ اهوُّدُر ْوأ  اَْهنِم  َنَسْحَِأب  اوُّیَحَف  ٍهَّیِحَِتب  ِیُح  ُْمتیّ اذإ  َو   »

« .دینادرگرب ار  نآ  دننامه  لقاال )  ) ای دیهد  خساپ  نآ  زا  رتهب  هب  هدومن و ) بدا  تیاعر   ) امش دنتفگ : مالس )  ) ّتیحت امش  هب  هاگره   »

؛) هتسارآ وبشوخ و   ) زیمت فیظن و   - 58 

»(3)؛ رِّهَطَف ََکباَِیث  ...رِْذنَأَف َو  ُْمق   »

« .نک هزیکاپ  ار  تسابل  و  نایملاع ) نداد  میب  و   ) راذنا يارب  زیخ  اپب  ام ): لوسر  يا   »)

؛ سانش تقو  مظنم و   - 59 

نسح و مدنزرف  ود   ) امش « ؛ (4)« مکرما مظن  هللا و  يوقتب  یباتک  هغّلب  نم  یلها و  يدلو و  عیمج  امکیصوا و  : » مالـسلا هیلع  یلع  لاق   
هب دسر ، یم  وا  هب  خیرات ) لوط  رد   ) نم راتفگ  هتشون و  هک  سکره  ملها و  منادنزرف و  همه  و  نیسح )

39 ص :

.6  - 2 رثّدم ، ( 67 - 1
.86 ءاسن ، ( 68 - 2
.4 ّرثدم ، ( 69 - 3

همان 47. هغالبلا ، جهن  ( 70 - 4
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« .منک یم  شرافس  ناتروما  رد  مظن  یهلا و  ياوقت 

.تسا هتفرگ  رارق  اوقت  رانک  رد  هک  تسا  نیا  ترضح  نآ  مالک  رد  مظن  تیمها  رّکذت :  

؛ هاگآ رجاهم و  - 60 

»(1)؛ َنوُرَذْحَی ْمُهَّلََعل  ْمِْهَیلإ  اوُعَجَر  اَذإ  ْمُهَمْوَق  اوُرِْذُنِیل  ِنیِّدلا َو  ِیف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌهَِفئاط  ْمُْهنِم  ٍهَقِْرف    ّ ِلُک نِم  َرَفَن  الْوَلَف   »... 

، دنتـشگزاب شیوخ  موق  يوس  هب  هک  یماگنه  دنوش و  هیقف  نید  رد  ات  دننک  یمن  چوک  يا  هتـسد  ناشیا  زا  یهورگ  ره  زا  ارچ  سپ   »
« .دننک يرود  رذح و  نایغط ) هانگ و  زا   ) نانآ دیاش  ات  دنهد  میب  ار  نانآ 

؛ فّلکت یب  تسیز و  هداس  - 61 

»(2)؛ ِلَکَتُْملا نیِفّ َنِم  اَنأ  اَم  َو   »

« .متسین نیفلکتم  زا  نم  ربمایپ ) يا  وگب   )

؛ هقباس شوخ  - 62 

»(3)؛ اذه َْلبَق  ًاّوُجْرَم  اَنِیف  َْتنُک  ْدَق  ُِحلاص  ای  : » دنتفگ یم  مالسلا  هیلع  ربمایپ  حلاص  هب  مدرم   

« .يدوب يراودیما  هیام  دامتعا و  دروم  ام  نایم  رد  ینک  توبن  يوعد  هکنآ  زا  شیپ  وت  حلاص  يا   »

20 ص :

.122 هبوت ، ( 71 - 1
.86 ص ، ( 72 - 2
.62 دوه ، ( 73 - 3
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اه هویش  - 5

اه هویش  یغیلبت »  ياه  هبرجت  اه و  هویش 

؛ لیثمت هیبشت و  - 63 

»(1)؛ َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  ِساّنِلل  اَُهبِرْضَن  ُلاْثمْألا  َْکِلت   »

« .دننک رّکفت  هک  تسا  دیما  مینز  یم  مدرم  يارب  ار  اهلاثم  نیا  و   »

؛ هصق - 64 

»(2)؛ َناءْرُْقلا اَذه  َْکَیلإ  اَْنیَحْوَأ  اَِمب  ِصَصَْقلا  َنَسْحأ  َْکیَلَع  ُّصُقَن  ُنَْحن   »

« .مییوگ یم  وت  هب  نآرق  نیا  یحو  هلیسو  هب  ار  اه  تیاکح  نیرتهب  ام   »

»(3)؛ َنوُرَّکَفَتَی ْمُهَّلََعل  َصَصَْقلا  ِصُْصقاَف   »

« .دنشیدنایب هک  دشاب  نک  وگزاب  ار  ناتساد  ناشیا ) رب  ربمایپ  يا   »)

؛) راذنا تراشب و   ) دیدهت قیوشت و  - 65 

»(4)؛ ًاریِذَن ًاریَِشب َو    ّ ِقَْحلِاب َكاْنلَسْرأ  ّانإ   »

« .یشاب هدنهد  میب  رگتراشب و  ات  میداتسرف  قح  هب  ار  وت  ام  لوسر )! يا   »)

41 ص :

.21 رشح ، ( 74 - 1
.3 فسوی ، ( 75 - 2

.176 فارعا ، ( 76 - 3
.119 هرقب ، ( 77 - 4
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؛ اه تصرف  زا  هدافتسا  - 66 

»(1)؛ هضرا ریغب  عرازلاک  اهعاینا  تقو  ریغل  هرمثلا  ینتجم  : » دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

« .تسا هدرک  تشِک  يرگید  صخش  نیمز  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دنیچب  شندیسر  زا  لبق  ار  هویم  هک  یسک   »

؛ نیقلت - 67 

« .دیتسه رترب  دیشاب  هتشاد  نامیا  رگا  « ؛ (2)« َنینِمُْؤم ُْمْتنُک  نإ  َنْوَلْعْألا  ُُمْتنأ   »

« .راداو يرابدرب  هب  ار  تدوخ  یتسین  رابدرب  رگا  « ؛ (3)« مّلحتف ًامیلح  نکت  مل  نا  « ؛ میراد تیاور   

؛ دارفا هب  نداد  ّتیصخش  - 68 

؛ دنک یم  تروشم  وا  اب  شلیعامسا  حبذ  تیرومأم  ماجنا  يارب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح   

(4) ؛» ...ُرَمُْؤت اَم  ْلَْعفا  َِتبأ  ای  َلاَق  يََرت  اَذاَم  ْرُْظناَف  َکَُحبْذأ  ّیِنَأ  ِماَنَْملا  ِیف  يَرأ  ّیِنإ  َّیَُنب  ای  َلاَق   »... 

رظن  ) نک مالعا  ار  تدوخ  يأر  رظن و  رگنب و  منک ! یم  حبذ  ادـخ  هار  رد  ار  وت  هک  مدـید  باوخ  رد  نم  مدـنزرف  تفگ : میهاربا )  »)
« .نک ارجا  يراد  روتسد  هچره  مردپ  تفگ : تسیچ )؟ وت 

؛ فطاوع کیرحت  - 69 

»(5)؛ ًاْتیَم ِهیِخأ  َمَْحل  َلُکْأَی  ْنأ  ْمُکُدَحأ  ُّبُِحیأ   »

42 ص :

ص 315. ج 1 ، هایحلا ، ( 78 - 1
.139 نارمع ، لآ  ( 79 - 2

تمکح 207. حلاص ، یحبص  هغالبلا  جهن  ( 80 - 3
.102 تاّفاص ، ( 81 - 4
.12 تارجح ، ( 82 - 5

یغیلبت ياه  هبرجت  اه و  www.Ghaemiyeh.comهویش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 49 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_42_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_42_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_42_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_42_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_42_5
http://www.ghaemiyeh.com


(« .دینکن تبیغ  سپ  زگره ! هن   ) .دروخب ار  دوخ  ردارب  هدرم  تشوگ  دراد  یم  تسود  امش  زا  یکی  ایآ   »

؛ ندرک لاؤس  - 70 

نامسآ یسک  هچ  ینک : لاؤس  نانآ  زا  رگا  و  « ؛ (1)« ُهّللا َُّنلوُقََیل  َرَمَْقلا  َسْمَّشلا َو  َرَّخَس  َضْرْألا َو  ِتاومّسلا َو  َقَلَخ  ْنَم  مُهَْتلَأَس  ِْنَئل  َو   »
»؟ دنوش یم  فرحنم  اجک  هب  ّقح ) هار  زا  ، ) سپ ادخ ، تفگ : دنهاوخ  ًامتح  درک ؟ ریخست  ار  هام  دیشروخ و  دیرفآ و  ار  نیمز  اه و 

؛ ناگتشذگ خیرات  نایب  - 71 

تلم زا  ) هدوب ییاهتنس  امش  زا  شیپ  نیقی  هب  « ؛ (2)« نِیبِّذَکُْملا ُهَِبقاع  َناَک  َْفیَک  اوُرُْظناَف  ِضْرْألا  ِیف  اوُریِسَف  ٌنَنُس  ْمُِکْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق   »
دوبان هنوگچ  ادـخ  ياه  هدـعو  ِناگدـننک  بیذـکت  هک  دـینیبب  ات  دـینک  شدرگ  نیمز  رد  نیاربانب  تسا ، ( دـنا هتفر  هدـش و  يرپس  اه 

« .دندش

؛ لالدتسا ناهرب و  - 72 

»(3)؛ مُکَناهُْرب اُوتاَه  ُْلق   »

« ار ناتلالدتسا  ناهرب و  دیروایب  وگب   »

»(4)؛ ْمِِهلاْومأ ْنِم  اوُقَفنأ  اَِمب  ٍضَْعب َو  یلَع  ْمُهَضَْعب  ُهّللا  َلَّضَف  اَِمب  ِنلا  ِءاسّ یَلَع  َنُوماّوَق  ُلاَجِّرلا   »

هداد يرترب  نانز )  ) یضعب رب  ار  نادرم )  ) ناشیا زا  یضعب  ادخ  هک  تهج  نآ  زا  دننانز  رب  تیالو  يراد  نادرم   »

43 ص :

.61 توبکنع ، ( 83 - 1
.137 نارمع ، لآ  ( 84 - 2

.111 هرقب ، ( 85 - 3
.34 ءاسن ، ( 86 - 4
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« .دنهد یم  ار  نز )  ) یجرخ هقفن و  دوخ  جنر ) تسد  و   ) لاوما زا  هک  تهج  نآ  زا  و  دنراد ) يرتشیب  هدارا  يدیلوت و  یندب ، تردق  )

؛ هظعوم تمکح و  - 73 

»(1)؛ هَنَسَْحلا ِهَظِعْوَْملا  ِهَمْکِْحلِاب َو  َّکِبَر  ِلِیبَس  یلإ  ُعْدا   »

« ناوخب تراگدرورپ  يوس  هب  وکین  دنپ  تمکح و  اب   »

؛ وکین هرظانم  لدج و  - 74 

»(2)؛ َنَسْحَأ َیِه  یتَّلِاب  ْمُْهلِداج  َو   »

« .نک هلداجم  اه  نآ  اب  تسا  رتهب  هک  يزیچ  اب   »

: دیوگ یم  نینچ  ناتسرپ  دیشروخ  هام و  هراتس و  اب  هرظانم  هلداجم و  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح   

»(3)؛ .َنِیِلفْألا ُّبِحُأ  َلاَق ال  َلَفأ  اّمَلَف  ّیِبَر  اَذه  َلاَق  ًابَکْوَک  اَءَر  ُْلیَّلا  ِْهیَلَع  َّنَج  اّمَلَف   »

: تفگ درک ، بورغ  هدش و  دیدپان  نوچ  سپ  .تسا  نم  راگدرورپ  نیا  تفگ : دید  يا  هراتـس  دنکفا  هدرپ  وا  رب  بش  نوچ  سپـس   »
« .مرادن تسود  ار  ناریذپ  لاوز  نم 

(. هغزاب سمشلا  اءر  املف   ) ناتسرپ دیشروخ  هرابرد  و  ...اغزاب ) رمقلا  اءر  اّملف   ) ناتسرپ هام  هرابرد  تفگ : نینچ   و 

؛ درس گنج  - 75 

نیا هب  هک  دنهاوخ  یم  نآ  ناوریپ  زا  هدرمش و  لطاب  وغل و  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  نانخس  یحو و  هک  ینارفاک  هرابرد  نآرق   

44 ص :

.125 لحن ، ( 87 - 1

.125 لحن ، ( 88 - 2
.78  - 76 ماعنا ، ( 89 - 3
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: دیامرف یم  دنهدن  شوگ  اه  فرح 

ٌرْحِس ّالإ  اَذه  ْنإ  َلاَقَف  َرَبْکَتْـسا *  ََربْدأ َو  َُّمث  َرََـسب *  َسَبَع َو  َُّمث  َرَظَن *  َُّمث  َرَّدَق *  َْفیَک  َِلُتق  َُّمث  َرَّدَق *  َْفیَک  َِلتُقَف  َرَّدَق *  َرَّکَف َو  ُهَّنإ   »
»(1)؛ ِرَشَْبلا ُلْوَق  ّالإ  اَذه  ْنإ  َُرثُْؤی * 

درک هشیدنا  زاب  درک  ییاطخ  رکف  هچ  وا ، رب  گرم  مه  زاب  .درک  يدب  هشیدنا  وا ، رب  گرم  درک ، يدب  هشیدنا  درک و  رکف  رفاک  نآ   »
يرـشب راتفگ  نیا  تسین ، رحـس  زج  هب  نآرق  نیا  تفگ : درک و  ّربکت  دنادرگ و  يور  سپـس  دیـشک  مه  رد  هرهچ  درک و  شرت  ور  و 

« .تسین شیب 

؛ رنه زا  هدافتسا  - 76 

فارحنا هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ناوریپ  نآ  هلیـسو  هب  تشاد و  تفگـش  ییادـص  هک  تخاس  يا  هلاسوگ  رویز  رز و  اب  يرماـس »  »
»(2)؛ َیِسَنَف یسُوم  ُهلإ  ْمُکُهلإ َو  اَذه  اُولاَقَف  ٌراَوُخ  َُهل  ًادَسَج  ًالْجِع  ْمَُهل  َجَرْخَأَف   » .دیناشک

نیا دـنتفگ : مدرم ) هب  شناوریپ  اب   ) هاگنآ .دروآ  دـیدپ  دوب  ییادـص  ياراد  هک  يرن  هلاـسوگ  رکیپ  اـه  نآ  يارب  يرماـس )  ) سپـس  »
« .درک شومارف  ار ) یسوم  تامیلعت  همه   ) يرماس سپ  .تسا  یسوم  يادخ  امش و  يادخ 

»(3)؛ ّرّشلا الا  هعفدیال  ّرّشلا  ّناف  ءاج  ثیح  نم  رجحلا  اوّدر  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

دینادرگرب اجنامه  هب  دندز  امش  هب  فرط  ره  زا  ار  گنس   »

45 ص :

.25  - 19 ّرثدم ، ( 90 - 1
.88 هط ،  ( 91 - 2

ص 1235. ضیف ، هغالبلا  جهن  ( 92 - 3
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« .دنک یم  عفد  شدوخ  دننام  طقف  ار  يدب  هک 

؛ هسیاقم - 77 

»(1)؛ ُروُرَْحلا ُّلِّظلا َو  َال  َو  ُروُّنلا *  َال  ُتاَُملُّظلا َو  َال  َو  ُریِصَْبلا *  یمْعْألا َو  يِوَتْسَی  اَم   »

زگره دوب و  دـهاوخن  يواسم  رون  اب  یتاملظ  چـیه  دنتـسین و  ناسکی  انیب  ناور ) نشور  نمؤم   ) روک و لد ) کیرات  رفاـک   ) زگره و   »
« .دنشابن هبتر  مه  هیاس  باتفآ و 

؛ فلاخم ضرف  - 78 

»(2)؛ ٍدیِدَج ٍْقلَِخب  ِتْأَی  ْمُْکبِهُْذی َو  ْأَشَی  ْنإ   »

« .دروآ یم  امش ) ياج  هب   ) دیدج يا  هدیرفآ  درب و  یم  ار  امش  دهاوخب  رگا   

»(3)؛ َنوُرُکْشَت الْوَلَف  ًاجاَجأ  ُهاْنلَعَج  ُءاَشَن  َْول   »

»؟ دینک یمن  رّکشت  ارچ  سپ  میداد  یم  رارق  روش ) و   ) خلت ار  نآ  مینادرگ ) اراوگ  شوخ و  ار  بآ  هکنآ  ياجب   ) میتساوخ یم  رگا   »

؛ هنیمز داجیا  يزاس و  هدامآ  - 79 

.دشاب یم  اه » لد  بذج  يارب ) و  (« ؛ (4)« ْمُُهبُوُلق ِهَفَّلَؤُْملا  َو  « ؛ تاکز دراوم  زا  یکی   

.دنرادن داشرا  تیاده و  تقیقح و  مالسا و  هب  شیارگ  يارب  يا  هنیمز  هک  نانآ  يارب   

ماوقا مالسا  نیبم  نید  غیلبت  عورش  يارب  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   

46 ص :

.21  - 19 رطاف ، ( 93 - 1
.19 میهاربا ، ( 94 - 2

.70 هعقاو ، ( 95 - 3
.60 هبوت ، ( 96 - 4

یغیلبت ياه  هبرجت  اه و  www.Ghaemiyeh.comهویش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 53 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_46_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_46_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_46_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_46_4
http://www.ghaemiyeh.com


.دومن عمج  ینامهم  هرفس  ِرس  رب  ار  نایانشآ  و 

؛ اهوگلا یفرعم   - 80 

»(1)؛ َرِخْألا َمْوَْیلا  َهّللا َو  اوُجْرَی  َناَک  نَِمل  ٌهَنَسَح  ٌهَوْسأ  ِهّللا  ِلوُسَر  ِیف  ْمَُکل  َناَک  ْدََقل   »

« .دنراد تمایق  زور  ادخ و  تمحر  هب  دیما  هک  اهنآ  يارب  هتبلا )  ) تسوکین قشمرس  ادخ  لوسر  هریس )  ) رد امش  يارب  انامه   »

»(2)؛ ...ٍطُول َتَأَْرما  ٍحُون َو  َتَأَْرما  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض   

« .تسا هدروآ  لاثم  ار  طول  نز  حون و  نز  نتفرگ ) وگلا  رد   ) نارفاک يارب  دنوادخ   »

»(3)؛ َنْوَعِْرف َتَأَْرما  اُونَماء  َنیِذَِّلل  ًالَثَم  ُهّللا  َبَرَض   »

« .تسا هدروآ  لاثم  ار  نوعرف  نز  نتفرگ ) وگلا  رد   ) نانمؤم يارب  دنوادخ   »

؛ رارکت موادت و   - 81 

»(4)؛ َنوُرَّکَذَتَی ْمُهَّلََعل  َلْوَْقلا  ُمَُهل  اَْنلَّصَو  ْدََقل  َو   »

« .دنوش رّکذتم  دنریگ و  دنپ  هک  دیاش  میدرک ) لزان  ناشیا  رب  ار  نآرق  تایآ  (و  میتفگ نخس  نانآ  يارب  هتسویپ  ام   »

تالسرم و هروس  رد  راب   11 نِیبِّذَکُْمَلل ؛» ٍِذئَمْوَی  ٌْلیَو   » هیآ نمحرلا و  هروس  رد  راب   31 نابِّذَُکت » امُّکِبَر  ِءالأ    ّ ِيَِأبَف : » هیآ رارکت  دننام   
.ءارعش هروس  رد  راب   8 نوُعیِطأ ؛» َهّللا َو  اوُقَّتاَف   » هیآ

47 ص :

.21 بازحا ، ( 97 - 1
.10 میرحت ، ( 98 - 2
.11 میرحت ، ( 99 - 3

.51 صصق ، ( 100 - 4
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؛ تاکرتشم هب  توعد   - 82 

اَّلأ ْمُکَْنَیب  اَنَْنَیب َو  ِءاَوَس  ٍهَِملَک  یلإ  اَْولاَعَت  ِباتِْکلا  َلْهأ  ای  ُْلق   »

»(1)؛ َهّللا ّالإ  َُدبْعَن   

« .میتسرپن ار  اتکی  يادخ  زج  هک  .تسا  ناسکی  امش  ام و  نیب  هک  يا  هملک  يوس  هب  دییایب  باتک  لها  يا  وگب   »

؛ میقتسمریغ ءاقلا   - 83 

؛ تسا نانمؤم  هب  اما  تسا  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  باطخ  هچرگ  نآرق  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هتفگ  هب   

»(2)؛ هراج ای  یعمسا  ینعا و  كاّیاب  نآرقلا  لّزن   »

« .نک شوگ  وت  هیاسمه  يا  یلو  میوگ  یم  وت  هب  دنیوگ : یم  هک  هدش  لزان  یبرع  لثملا  برض  نیا  دننام  نآرق   »

؛ یجیردت ءاقلا   - 84 

»(3)؛ ٍثْکُم یلَع  ِساّنلا  یَلَع  ُهَأَْرقَِتل  ُهاْنقَرَف  ًاناءُْرق  َو   »

« .ینک تئارق  تما  رب  جیردت  هب  هک  میداتسرف  وت  رب  ءزج  هب  ءزج  هک  ار  ینآرق  و   »

48 ص :

.64 نارمع ، لآ  ( 101 - 1
ص 439. ج 4 ، یفاک ، لوصا  همجرت  ( 102 - 2

.106 ءارسا ، ( 103 - 3
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اه شرافس  - 6

اه شرافس  یغیلبت »  ياه  هبرجت  اه و  هویش 

؛ نآرق ندوب  روحم   - 85 

« .ریگب تیدج ) و   ) تردق اب  مکحم و  ار ) نآرق  ادخ ،  ) باتک « ؛ (1)« ٍهَّوُِقب َباتِْکلا  ِذُخ   »

(2) ؛» مُْکَیلإ َلِْزنأ  اَم  َلیِْجنْإلا َو  َهارْوَّتلا َو  اوُمیُِقت  یّتَح  ْیَش ٍء  یلَع  ُْمتَْسل  ِباتِْکلا  َلْهأ  ای  ُْلق   »

ناتراگدرورپ يوس  زا  ار  هچنآ  لیجنا و  تاروت و  هکنآ  رگم  دـیتسه ) كوپ  چوپ و   ) دـیرادن یـشزرا  چـیه  باتک ! لـها  يا  وگب :  »
« .دیراد اپرب  هدش  لزان 

؛ دییامرف هجوت  رارقا  دنچ  هب   

؛ دیامرف یم  هعقاو  هروس  ریسفت  همدقم  رد  هر ) ) اردصالم فلا :  

زا ار  مدوخ  دـش  زاب  متریـصب  یمک  هک  نیمه  یلو  متـسه  یـسک  مدرک  نامگ  هک  اجنآ  ات  متخادرپ  اـمکُح  بتک  هعلاـطم  هب  رایـسب   »
.مورب دمحم  لآ  دمحم و  تایاورو  نآرق  رد  ّربدت »  » غارس هب  هک  مداتفا  رکف  هب  رمع  رخآ  رد  مدید ، یلاخ  یعقاو  مولع 

هّصغ زا  .مدوب  هداتسیا  هیاس  رد  رون  ياج  هب  مرمع  لوط  رد  اریز  تسا  هدوب  ساسا  یب  مراک  هک  مدرک  نیقی  نم   

49 ص :

.12 میرم ، ( 104 - 1
.68 هدئام ، ( 105 - 2
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رد ّربدت  ریسفت و  هب  عورش  .درک و  انشآ  نآرق  رارسا  هب  ارم  تفرگ و  ار  متسد  یهلا  تمحر  ات  دیشک  هلعش  مبلق  تفرگ و  شتآ  مناج 
: دنیوگ یم  نم  هب  ناگتشرف  مدید  تفر و  رانک  اه  هدرپ  دش و  زاب  رد  مدیبوک ، ار  یحو  هناخ  ِرد  مدرک ، نآرق 

»(1)؛ َنیِِدلاَخ اَهُولُخْداَف  ُْمْتبِط  ْمُْکیَلَع  ٌمالَس   »

« .دینامب هنادواج  دیوش و  تشهب  لخاد  ناتیارب ! اه ) تمعن  نیا   ) داب اراوگ  امش ! رب  مالس   »

دورو ناکما  یهلا  فطل  اب  زج  هک  تسا  یقیمع  ِيایرد  نآرق  هک  منک  یم  رارقا  ما  هدز  نآرق  رارسا  نتـشون  هب  تسد  نونکا  هک  نم   
« .تسا کچوک  محور  صقان و  مراک  رازبا  مک ، ما  هیامرس  هتسکش ، مبلق  ناوتان ، مندب  تفر ، مرمع  هک  منک  هچ  یلو  تسین  نآ  رد 

: دیامرف یم  فاصنا  هلاسر  رد  هر ) ) یناشاک ضیف   ب :

هار رد  اه  تّدم  دوب  نم  لهج  رازبا  اه  ثحب  نامه  یلو  مدرک  اه  ششوک  متفر و  ورف  نیملکتم  تالداجم  هعلاطم  رد  اه  تدم  نم   »
اه و باتک  مدوب ، نآ  نیا و  يوگتفگ  رد  اـه  تّدـم  .مدـید  ناـشراتفگ  رد  ار  ییاـه  يزاورپدـنلب  متخادرپ و  مّهفت  مّلعت و  هب  هفـسلف 

.متشون اه  هلاسر 

یلو  ) مداد یم  دنویپ  مه  هب  ار  اه  فرح  مدرک و  یم  يدنب  عمج  نیمّلکتم  هفّوصتم و  هفسالف و  نانخس  نایم  یهاگ   

50 ص :

.73 رمز ، ( 106 - 1
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ادـخ يوس  هب  مدیـسرت و  دوخ  رب  متفاین ، مشطع  يارب  یبآ  مدرد و  يارب  ییاود  مولع ، زا  کـی  چـیه  رد  یلو  متـشادن ) رواـب  ار  همه 
« .درک متیاده  ثیدح  نآرق و  رد  قّمعت  قیرط  زا  ارم  دنوادخ  ات  مدرک  هبانا  (1) و  رارف

: دیامرف یم  هر ) ) ینیمخ ماما   ج :

! مالسا دنمورب  نادنزرف  يا  امـش  .مراد  فّسأت  ...دوخ  هتفر  داب  هب  رمع  زا  هک  میوگ  یم  یلومعم  فراعت  هن  ّدِج  يور  زا  بناجنیا  و   »
رظن و ّطحم  يا  هتـشر  ره  رد  ار  نآرق  سیردت  .دیهد  هجوت  نآ  فلتخم  رایـسب  داعبا  نآرق و  تانوؤش  هب  ار  اه  هاگـشناد  اه و  هزوح 

.دیهد رارق  هیشاح ) رد  هن   ) العا دصقم 

، دیروخب یناوج  مایا  رب  فّسأت  نامیشپ و  اه  هدرک  زا  دروآ  موجه  امـش  هب  يریپ  فعـض و  هک  رمع  رخآ  رد  هتـساوخان  يادخ  ادابم   
« .هدنسیون نوچمه  »

: دنا هدومرف  بالط  عمج  رد  هزوح  جراخ  سرد  رد  هتاکرب  تماد  یناسارخ  دیحو  هللا  تیآ   د :

»...؟ نآرق رد  ای  مینک ) یم  و   ) هدرک قّمعت  رتشیب  هیافک  ياه  لمأت  لوصا و  ملع  رد  ام  ایآ   »

؛ میوشن لفاغ  تسا  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  زا   - 86 

»(2)؛ اَْینُّدلا َنِم  َکبَیِصَن  َْسنَت  َو ال   »

« .نکم شومارف  ایند  زا  ار  تبیصن  هرهب و   »

51 ص :

« هللا یلا  وّرفف  : » تایراذ هروس  هیآ 50  هب  هراشا  ( 107 - 1
.77 صصق ، ( 108 - 2
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؛) نازاس هدنیآ   ) ناوج لسن  هب  هژیو  هجوت   - 87 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

« .دننارگید زا  رت  عیرس  ریخ  راک  هب  اه  نآ  هک  ون  لسن  هب  داب  وت  رب  « ؛ (1)« ریخ ّلک  یلا  عرسا  مّهناف  ثادحالاب  کیلع   »

زگره هیکزت  شرورپ و  یلو  تسا  لیطعت  ناشـسرد  ناوج  لـسن  اـه  نویلیم  ناتـسبات  رد  تسا ، هیکزت »  » و میلعت »  » ّیبرم غّلبم و  راـک   
.تسین رادرب  لیطعت 

؛ ییارگ هورگ  يزاب و  طخ  زا  زیهرپ   - 88 

هب توعد  ار  وا  هدمآ و  ترضح  نآ  لابقتسا  هب  اه  هورگ  همه  زا  دوش  هنیدم  دراو  تساوخ  یم  هک  ینامز  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   
.درک مهاوخ  لزنم  دباوخب  مرتش  اجک  ره  دومرف : ترضح  .دندرک  دوخ  هلیبق  هلحم و  هقطنم ،

: دیامرف یم  تاکز  رومأم  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   

(2)« .دننک یم  ادیپ  نظ  ءوس  وت  هب  دارفا  نآ  زا  دعب  يوش و  یم  قیفر  وا  اب  يوش  دراو  سکره  هناخ  هب  اریز  ورن  دارفا  لزنم  هب   »

؛ دادعتسا ناوت و  مامت  زا  هدافتسا   - 89 

؟ ییوگ یم  هچ  دندیسرپ  تفگ : یم  يزیچ  نابز  اب  درک و  یم  هلصو  ار  دوخ  شفک  مالسلا  هیلع  یلع   

.میوگ یم  رکذ  دشاب ، راکیب  دیابن  نابز  مزود ، یم  شفک  متسد  اب  دومرف :  

52 ص :

ص 93. ج 8 ،  یفاک ، لوصا  ( 109 - 1
همان 25. هغالبلا ، جهن  ( 110 - 2
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؛ اوقت نامیا و  هیاس  رد  تیبوبحم  بسک  - 90 

»(1)؛ ًاّدُو ُنمْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتاِحلاّصلا  اُولِمَع  اُونَماء َو  َنیِّذلا  َّنإ   »

یم رارق  اه ) لد  رد   ) یتّبحم نانآ  يارب  نامحر  يادخ  يدوز  هب  دنا  هداد  ماجنا  هتـسیاش  ياهراک  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه   »
« .دهد

؛ اه هئطوت  يرگاشفا  تاعیاش و  زا  يریگولج  - 91 

(2) ؛» َنیِمِرْجُْملا ُلِیبَس  َنِیبَتْسَِتل  ِتایْألا َو  ُلِّصَُفن  َِکلذَک  َو   »

نشور ناراکهانگ  مسر  هار و  و  راکشآ ) قح  ات   ) مینک یم  نایب  ربمایپ ) طسوت   ) ینـشور هب  مدرم ) يارب   ) ار تایآ  هنوگ  نیدب  ام  و   »
« .دوش

؛ اه نآ  اب  بسانم  دروخرب  اههورگ و  تخانش  - 92 

»(3)؛ ْمِْهیَلَع ُْظلْغا  َنیِِقفانُْملا َو  َراّفُْکلا َو  ِدِهاج  ُِّیبَّنلا  اَهُّیأ  ای   »

« .ریگ تخس  نانآ  رب  زیتسب و  ناقفانم  نارفاک و  اب  ربمایپ ! يا   »

؛ يربهر طخ  میسرت  - 93 

»(4)؛ ُهََتلاَسِر َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  َْمل  نإ  َّکِبَر َو  ْنِم  َْکَیلإ  َلِْزنُأ  اَم  َِلب  ْغّ ُلوُسَّرلا  اَهُّیأ  ای   »

رگا نک و  مالعا  مالـسلا ) هیلع  یلع  ینیـشناج  تیالو و  دروم  رد   ) تسا هدـش  لزان  وت  هب  تراـگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  ربماـیپ ! يا   »
« .يا هدناسرن  ار  یهلا  تلاسر  ینکن ، نینچ 

53 ص :

.96 میرم ، ( 111 - 1
.55 ماعنا ، ( 112 - 2
.73 هبوت ، ( 113 - 3

.67 هدئام ، ( 114 - 4
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؛ طلغ ياهتشادرب  تاهبش و  اب  هلباقم  - 94 

»(1)؛ ِهَْنتِْفلا َءاَِغْتبا  ُْهنِم  ََهباَشَت  اَم  َنوُِعبَّتَیَف  ٌْغیَز  ْمِِهبُوُلق  ِیف  َنیِذَّلا  اَّمَأَف   »

( دوخ هاوخلد  هب  هیآ  ریـسفت  تهج  هب  زین  مدرم و  ندرک  هارمگ  و   ) هنتف داجیا  تهج  هب  تسا  فارحنا  ناشیاهلد  رد  هک  یناسک  اـما   »
« .دنور یم  هباشتم  تایآ  غارس  هب 

؛ یصوصخ تاسلج  هرهچ و  هب  هرهچ  حرط  - 95 

: دیامرف یم  هتاکرب  تماد  يا  هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  يربهر  مظعم  ماقم   

کی هکنیا  و  تسه ، اما  تسیچ  میناد  یمن  هک  هداد  رارق  رگیدکی  اب  ناسنا  ود  ندش  وربور  ههجاوم و  رد  يزار  کی  لاعتم  يادـخ   »
رگید ِيرنه  رازبا  چـیه  رد  هک  دراد  يرثا  کی  نیا  .دـنز  یم  فرح  وا  اب  دنیـشن و  یم  هسلج  کی  رد  دوخ  بطاخم  اب  یبرم  ملعم و 

(2)« .تسین

؛ هجیتن هب  ندیسر  هن  هفیظو ، هب  رومأم  - 96 

»(3)؛ ُغالَْبلا اَّلإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  اَم   »

« .تسین یهلا ) ماکحا   ) غالبا زج  ربمایپ ، رب   »

»(4)؛ یعَساَم ّالإ  ِناْسنْإِلل  َْسَیل  نَأ  َو   »

« .دوب دهاوخن  یئازج ) باوث و   ) هدومن یعس  هچنآ  زج  ناسنا  يارب  و   »

54 ص :

.7 نارمع ، لآ  ( 115 - 1
 . ناضمر 81 زا  لبق  ترجه  حرط  نویناحور  اب  رادید  رد  ( 116 - 2

.99 هدئام ، ( 117 - 3
.39 مجن ، ( 118 - 4

یغیلبت ياه  هبرجت  اه و  www.Ghaemiyeh.comهویش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 61 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_54_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_54_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_54_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_54_4
http://www.ghaemiyeh.com


؛ مینک عورش  دوخ  ناکیدزن  زا  - 97 

»(1)؛ نِیبَْرقْألا َکَتَریِشَع  ْرِْذنَأ  َو   »

« .هد رادشه  ار  تکیدزن  ناشیوخ  و   »

؛ داشرا غیلبت و  تبثم  وکین و  راثآ  هب  يراودیما  - 98 

شاداپ دـنوادخ  انامه  سپ  دـنک ، هشیپ  ربص  اوقت و  هک  یـسکره  اریز  « ؛ (2)« َنِینِـسْحُْملا َرْجأ  ُعیُِـضی  َهّللا ال  َّنإَف  ِْربْصَی  ِقَّتَی َو  نَم  ُهَّنإ   »
(.« ایند رد  یّتح   ) دنک یمن  هابت  ار  راکوکین 

؛ تاهیجوت زا  يریگولج  - 99 

»(3)؛ ...ابِّرلا مَّرَح  َْعیَْبلا َو  ُهّللا  َّلَحأ  ابِّرلا َو  ُْلثِم  ُْعیَْبلا  اَمَّنإ  اُولاَق   »... 

.تسا هدرک  مارح  ار  ابر  لالح و  ار  شورف  دیرخ و  دنوادخ  هک  یلاح  رد  .تسا  ابر  لثم  عیب ) ) دتس داد و  دنتفگ :  »

؛ تافارخ زا  يریگولج  - 100 

»(4)؛ ...ًارَطَو َّنُْهنِم  اْوَضَق  اَذإ  ْمِِهئاَیِعْدأ  ٍجاوْزأ  ِیف  ٌجَرَح  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َنوُکَی  ْیَِکل ال  اَهَکنْجَّوَز  ًارَطَو  اَْهنِم  ٌْدیَز  یضَق  اَّمَلَف   »... 

ات میدروآ  رد  وت  يرـسمه  هب  ار  شقباس ) رـسمه   ) وا ام  دـش  ادـج  شرـسمه  زا  دیـسر و  نایاپ  هب  دـیز  یباـیماک  نارود  نوچ  سپ   »
نانآ زا  هک  یماگنه  نانآ  ياه  هدناوخ  رسپ -  نارسمه  اب  جاودزا  رد  نانمؤم  يارب  یلکشم 

55 ص :

.214 ءارعش ، ( 119 - 1
.90 فسوی ، ( 120 - 2

.275 هرقب ، ( 121 - 3
.37 بازحا ، ( 122 - 4
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« .دشابن دنریگ  یم  قالط 

يارب ادخ  روتسد  هب  ترضح  داد  قالط  ار  شرسمه  دیز  هکنیا  زا  دعب  دوب و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هدناوخرـسپ  دیز » : » حیـضوت  
« .درک جاودزا  دیز  رسمه  اب  دنتسناد  یم  دب  ار  راک  نیا  هک  یلهاج  یفارخ  هدیقع  نتسکش 

؛ یبلط يرترب  ایند و  زا  زیهرپ  - 101 

ياج مه  ام  شاک  يا  دـنتفگ : یم  نانآ  درک ، یم  روبع  مدرم  نایم  زا  دوخ  تالآ  رویز  اب  نوراـق »  » هک یماـگنه  دـیامرف : یم  نآرق   
: دنتفگ یم  اه  نآ  هب  تفرعم  ملع و  نابحاص  یلو  میدوب  نوراق 

»(1)؛ ًاِحلاص َلِمَع  َنَماء َو  ْنَِمل  ٌْریَخ  ِهّللا  ُباََوث  ْمُکَْلیَو   »

« .تسا رتهب  نوراق ) ییاراد  زا  ، ) تسا هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یسک  يارب  ادخ  باوث  امش ! رب  ياو   »

؛ لمع ملع و  نودب  نخس  زا  زیهرپ  - 102 

»(2)؛ َنُولَعْفَت اَم ال  اُولوُقَت  نأ  ِهّللا  َْدنِع  ًاتْقَم  َُربَک  َنُولَعْفَت *  اَم ال  َنُولوُقَت  َِمل   »

»!؟ دینک یمن  لمع  هک  دیئوگ  یم  ینخس  ارچ   »

« .دینک یمن  لمع  هک  دییوگب  ینخس  هک  تسا  مشخ  بجوم  رایسب  ادخ  دزن   »

؛ تعدب فیرحت و  طاقتلا ، زا  زیهرپ  - 103 

يرماس اب  مالسلا  هیلع  یسوم  يوگتفگ  هرابرد  دنوادخ   

56 ص :

.80  - 79 صصق ، ( 123 - 1
.3  - 2 فص ، ( 124 - 2
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: دیامرف یم  شا  هدننک  هارمگ  هلاسوگ »  » و

»(1)؛ یِسْفَن ِیل  َْتلَّوَس  َِکلذَک  اُهتْذَبَنَف َو  ِلوُسَّرلا  َِرثَأ  نِم  ًهَْضبَق  ُتْضَبَقَف  ِِهب  اوُرُْصبَی  َْمل  اَِمب  ُتْرَُصب  َلاَق  ّيِِرماس *  ای  َُکبْطَخ  اَمَف  َلاَق   »

( يرماس ( ؟ تسیچ يدرک  هک  گرزب  هنتف ) و   ) راک نیا  زا ) وت  روظنم  ! ) يرماـس يا  : تفگ ( يرماـس هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  سپـس   »)
رد  ) ار نآ  سپ  متفرگ ، رب  ار  قح )  ) لوـسر راـثآ  زا  یتـشم  نم  سپ  دـندربن ، یپ  نآ  هب  نارگید )  ) هک مدرب  یپ  يزیچ  هب  نم  تفگ :

(.« داد بیرف  (و  تسارایب مرظن  رد  ار  نیا  مسفن  هنوگ  نیا  مدنکفا و  هلاسوگ )

درک یم  طولخم  دوخ  تسـس  بلاطم  اب  ار  ترـضح  نآ  هنامیکح  بلاطم  زا  يرادـقم  هک  يرـصب  نسح  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  یلع   
: دومرف

»(2)؛ هّمالا هذه  يرماس  اذه  ًاّیرماس و  موق  ّلکل  ّنا  الا   »

« .تسا تما  نیا  ّيرماس  يرصب ) نسح  ) صخش نیا  دراد و  يرماس  کی  یموق  ره  دیشاب  هاگآ   »

؛ طلغ ياه  لیلحت  زا  زیهرپ  - 104 

.دوش یم  مدرم  ندش  ناریح  یمگردرس و  ثعاب  هکلب  دوش  یمن  تیاده  داشرا و  لماع  اهنت  هن  طلغ  ياه  لیلحت   

»(3)؛ َنوُمیِهَی ٍداَو    ّ ِلُک ِیف  ْمُهَّنَأ  ََرت  َْملأ   »

« .دنناریح يداو  ره  رد  نانآ  هک  يدیدن  ایآ   »

57 ص :

.96  - 95 هط ، ( 125 - 1
ص 286. ج 13 ، هنومن ، ریسفت  ( 126 - 2

.225 ءارعش ، ( 127 - 3
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؛ تمهت عضاوم  تلفغ و  زا  زیهرپ  - 105 

»(1)؛ َنیِرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََتل  َُکلَمَع َو  َّنَطَبْحََیل  َتْکَرْشَأ  ِْنَئل   »...

« .دوب یهاوخ  ناراکنایز  زا  ًاعطق  و  دوش ، یم  دوبان  وت  لمع  ًاعطق  يوش  كرشم  رگا  ربمایپ ) يا   »)

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

»(2)؛ نّظلا هب  ءاسا  نم  ّنمولی  الف  همهتلا  عضاوم  هسفن  عضو  نم   »

هک تسا  راوازـس  هکلب   ) .دنکن تمالم  دنوش  یم  نامگدـب  وا  هب  هک  ار  یناسک  دـهد  یم  رارق  تمهت  عضوم  رد  ار  دوخ  هک  یـسک   »
(« .دیامن تمالم  ار  دوخ 

؛ هقرفت دادبتسا و  زا  زیهرپ  - 106 

»(3)؛ ٍرِْطیَصُِمب ْمِْهیَلَع  َتَْسل  ٌرِّکَذُم *  َْتنأ  اَمَّنإ  ْرِّکَذَف   »

نانآ ات   ) .يرادن يا  هرطیس  هطلـس و  اه  نآ  رب  يا و  هدنهد  رکذت  طقف  وت  هک ) نادب  اما  ، ) هدب رکذت  مدرم )  ) نانآ هب  ام ) لوسر  يا   »)
(.« ینک روبجم  رگید  يراک  نامیا و  رب  ار 

؛ غورد زا  زیهرپ  - 107 

»(4)؛ ...ٌماَرَح اَذه  ٌلالَح َو  اَذه  َبِذَْکلا  ُمُُکتَنِْسلأ  ُفِصَت  اَِمل  اُولوُقَت  َو ال   »

« ...مارح نآو  تسا  لالح  نیا  دییوگن : دیآ  یم  نابز  هب  هک  یغورد  ره  اب  و   »

58 ص :

.65 رمز ، ( 128 - 1
تمکح 159. هغالبلا ، جهن  ص 423 و  ج 8 ، هعیشلا ، لئاسو  ( 129 - 2

.22  - 21 هیشاغ ، ( 130 - 3
.116 لحن ،  ( 131 - 4
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؛ ملع نامتک  زا  زیهرپ  - 108 

َمْوَی ُهّللا  ِلَُکی  ُمُهُمّ َراّنلا َو ال  اَّلإ  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  اَم  َِکئلْوُأ  ًـالِیلَق  ًاـنَمَث  ِِهب  َنوُرَتْشَی  ِباـتِْکلا َو  َنِم  ُهّللا  َلَْزنأ  اَـم  َنوُُمتْکَی  َنیِذَّلا  َّنإ   »
»(1)؛ ٌمِیلأ ٌباَذَع  ْمَُهل  ْمِهیِّکَُزی َو  ِهَمایِْقلا َو ال 

شتآ زج  نانآ ، .دنروآ  یم  تسد  هب  يزیچان  ياهب  نادـب ، دـنراد و  یم  ناهنپ  هدرک ، لزان  باتک  زا  دـنوادخ  ار  هچنآ  هک  یناسک   »
كاندرد یباذع  و  درک ، دهاوخن  ناشکاپ  و  تفگ ، دـهاوخن  نخـس  ناشیا  اب  تمایق  زور  ادـخ  و  دـنربن ، ورف  شیوخ  ياه  مکـش  رد 

« .تشاد دنهاوخ 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع   

»(2)؛ ًالها هل  تدجو  اذا  قحلا  راهظا  نع  کسمت  ال   »

« .نکم يراددوخ  نآ  راهظا  زا  یتفای ، يا  هتسیاش  بطاخم )  ) قح يارب  هاگره   »

؛ دزم تساوخرد  زا  زیهرپ  - 109 

»(3)؛ َنیَِملاْعلا   ّ ِبَر یلَع  ّالإ  َيِرْجأ  ْنإ  ٍرْجأ  ْنِم  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْسَأ  اَم  َو  ِنوُعیِطإ *  َهّللا َو  اوُقَّتاَف  ٌنیِمأ *  ٌلوُسَر  ْمَُکل  ّینإ   »... 

(، غیلبت داشرا و  تلاسر ،  ) نیا رب  و  دـینک ؛ تعاـطا  ار  مناـمرف  دـینک و  اورپ  ادـخ  زا  مداـمتعا ، ِروخ  رد  يا  هداتـسرف  امـش  يارب  نم   »
« .تسین نایناهج  راگدرورپ  هدهع  رب  زج  نم  رجا  .منک  یمن  بلط  امش  زا  يرجا 

هاتا لجر  نالجر : هّمالا  هذه  ءاملع  : » دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ   

59 ص :

.174 هرقب ، ( 132 - 1
ثیدح 10188. مکحلاررغ ، ( 133 - 2

.127  - 125 ءارعش ، ( 134 - 3
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ءامـسلا و ّوج  یف  ریّطلا  ّربلا و  ّباود  رحبلا و  ناتیح  هل  رفغتـسی  کلذف  ًانمث ، هب  رـشی  مل  ًامعُط و  هیلع  ذخأی  مل  سانلل و  هلذبف  ًاملع  هللا 
کلذف ًانمث  هب  يرش  ًامعُط و  هیلع  ذخا  و  هللا ، دابع  نع  هب  لخبف  ًاملع  هللا  هاتا  لجر  نیلسرملا و  قفاری  یتح  ًافیرش  ًادّیس  هللا  یلع  مدقی 

»(1)؛ ران نم  ماجلب  همایقلا  موی  مجُلی 

يدزم نآ  يارب  دـنک و  یم  لذـب  مدرم  هب  ار  نآ  وا  هتـشاد  ینازرا  شناد  وا  هب  دـنوادخ  هک  رفن  کی  دـنا : نت  ود  تما  نیا  ناـملاع   »
بلط وا  يارب  نامـسآ  هدـنرپ  یکـشخ و  نایاپراچ  ایرد و  ناـیهام  هک  تسا  یـسک  نیا ، .دـشورف  یمن  ییاـهب  هب  ار  نآ  دریگ و  یمن 

.دوش یم  ناربمایپ  نیشن  مه  هک  نآ  ات  دیآ  یم  دنوادخ  دزن  تفارش ، يرورس و  اب  و  دنک ، یم  ششخب 

هب ار  نآ  دریگ و  یم  دزم  نآ  يارب  دزرو و  یم  لخب  ادخ  ناگدنب  هب  نآ  لذب  رد  وا  اّما  هداد ؛ شناد  وا  هب  ادخ  هک  رگید  صخـش   و 
« .دننز یم  شتآ  زا  یماجل  تمایق ، رد  صخش  نیا  ناهد  رب  .دشورف  یم  ییاهب 

؛ ندوب نوناق  قح و  میلست  - 110 

ترـضح دـنکن  لوبق  تساوخ  وا  تخورف  یم  ار  یهرز  هک  دروخرب  یحیـسم  کی  اـب  تفر و  رازاـب  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح   »
(2)« .دنک يرواد  یضاق  وت  نم و  نیب  تسا و  نم  زا  هرز  نیا  دومرف 

60 ص :

ص 25. ج 2 ، راونالاراحب ، ( 135 - 1
 . ص 56 ج 41 ، راونالاراحب ، ( 136 - 2
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؛ نالهاج اب  هنامیرک  دروخرب  - 111 

(1)« ًامالَس اُولاق  َنُولِهاْجلا  ْمُهَبَطاخاِذا  َو   »...

خـساپ هنامیرک ) سفن و  تمالـس  و  تمیالم ( اب  دنیوگ ) هنادرخبان  نانخـس  و  دنهد ( رارق  هباطخ  فرط  ار  نانآ  نالهاج  هاگ  ره  و   »
« .دنهد

؛ اهرتگرزب مارتحا  تیاعر  - 112 

رارق وا  مارتـحا  تیاـعر  يارب  .دـنهد  یمن  ماـجنا  حیحـص  ار  شیوضو  يدرمریپ  دـندید  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما   
هک دـش  هّجوتم  وا  دـنتفرگ  وـضو  هک  یناـمز  .دـنک  دزـشوگ  ار  ناشتاهابتـشا  وا  هتفرگ و  ییوـضو  درمریپ  نآ  روـضح  رد  دنتـشاذگ 

.درک رّکشت  لمع  نیا  رطاخ  هب  اه  نآ  زا  تسین  حیحص  شدوخ  يوضو 

؛ یمالسا بادآ  تیاعر  - 113 

دعب تفر و  وا  لابند  هب  ار  هار  يرادقم  ترضح  نآ  یهارود  رـس  رب  ییادج  ماگنه  هب  دش  رفـسمه  یمذ  يدرم  اب  مالـسلا  هیلع  یلع   
: دومرف ترضح  درک ، لاؤس  راک  نیا  تلع  زا  درم  نآ  دهد  همادا  دوخ  هار  هب  تساوخ  هک 

؛» هلآو هیلع  هللا  یلصانّیبن  انرما  کلذک  هقراف و  اذا  هئینه  هبحاص  لجرلا  عیشی  نا  هبحصلا ؛ نسح  مامت  نم  اذه   »

.درادرب یمدق  دنچ  شا  هقردب  يارب  دوخ ، هارمه  ِندش  ادج  ماگنه  هب  صخش  هک  تسا  یهارمه  ِلامک  زا  نیا   »

61 ص :

63، ناقرف ( 137 - 1
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« .تسا هداد  يروتسد  نینچ  ام  هب  ام  ربمایپ 

(1) .دش ناملسم  یّمذ  درم  ترضح ، نآ  ِیهارمه  نسح  یمالسا و  راتفر  نیا  اب  هجیتن  رد   و 

؛ ناکدوک اب  ینابرهم  - 114 

هب ترضح  نآ  هاگره  .دوب  لاسدرخ  مالسلا  هیلع  نیسح  نامز  نآ  رد  دراذگ و  یم  زامن  یعمج  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يزور   
نیا هک  يدوهی  يدرم  .دـش  غراف  زاـمن  زا  اـت  درک  ارادـم  وا  اـب  مه  ترـضح  نآ  .دـش و  یم  راوس  ناـشیا  تشپ  رب  تفر  یم  هدـجس 

.مینک یمن  دروخرب  نینچ  دوخ  ناکدوک  اب  ام  تفگ : ترضح  نآ  هب  باطخ  درک ، یم  هدهاشم  ار  نایرج 

: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  گرزب  ربمایپ  مدرم  تیاده  غیلبت و  تیبرت و  يوگلا   

»(2)؛ نایبصلا متمحرل  هلوسرب  هللااب و  نونمؤت  متنک  ول  اما   »

« .دینک یم  ینابرهم  ناکدوک  هب  دیشاب ، هتشاد  نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  امش  رگا   »

.دروآ مالسا  هدرب و  یپ  یمالسا  بادآ  قالخا و  تمظع  هب  ترضح  نآ  هنامیرک  دروخرب  اب  يدوهی  نآ   

؛ مدرم ربارب  رد  تیلوؤسم  ساسحا  - 115 

»(3)؛ سانلل سانلا  عفنا  : » دندومرف باوج  رد  تسا ؟ رتزیزع  ادخ  دزن  یسک  هچ  دش  لاؤس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا   

« .دشاب رتشیب  اه  ناسنا  يارب  وا  عفن  هک  یسک   »

62 ص :

ص 157. ج 74 ، راونالاراحب ، ( 138 - 1

ص 296. ج 43 ، راونالاراحب ، ( 139 - 2
ثیدح 3120. ج 1 ، همکحلا ، نازیم  ( 140 - 3
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: دندومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

(1) ؛» مهجئاوح یف  مهاعسا  مهب و  مهفطلا  یلا  مهبحأف  یلایع ، قلخلا  لجوزع : هللا  لاق   »

رت نابرهم  اه  نآ  هب  تبـسن  هک  تسا  رت  یمارگ  نم  دزن  یـسک  دـنوش و  یم  بوسحم  نم  روخ  ناـن  مدرم  دومرف : گرزب  دـنوادخ   »
« .دشوکب رتشیب  ناشتالکشم  عفر  رد  دشاب و 

هب ازریم  .درک  داهتجا  هزاجا  تساوخرد  ناشیا  زا  دوب ، ناریا  مزاـع  هک  هر ) ) گرزب يزاریـش  يازریم  نادرگاـش  زا  یکی  : » دـنا هتفگ   
: دومرف ناشیا 

(2)« .تسین امش  عفن  هب  هزاجا  نیا  ظاحل ، نیا  هب  دیرادن  يرادمدرم  بوخ و  قالخا  یلو  دیتسه ، دهتجم  اّلم و  امش  هچ  رگا   

63 ص :

ص 199. ج 2 ، یفاک ، لوصا  ( 141 - 1
ص 362. يراد ، مدرم  یسانش و  مدرم  ( 142 - 2
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ثیداحا نآرق و  رد  هنومن  غّلبم  زا  ییاه  هناشن  - 7

ثیداحا نآرق و  رد  هنومن  غّلبم  زا  ییاه  هناشن  یغیلبت »  ياه  هبرجت  اه و  هویش 

یهلا تلاسر  غالبا  - 1 

مدرم زردنا  دنپ و  - 2 

مدرم يارب  يزوسلد  یهاوخریخ و  - 3 

اه نآ  هیکزت  میلعت و  مدرم و  رب  یهلا  تایآ  توالت  - 4 

یتسرپادخ هب  توعد   - 5 

نانآ ياه  لد  رد  ادخ  ّتبحم  داجیا  مدرم و  يارب  یهلا  ياه  تمعن  يروآدای  - 6 

ناگناگیب گنهرف  نایتوغاط و  توغاط و  اب  هزرابم  - 7 

فده هب  ندیسر  هار  رد  تماقتسا  ربص و   - 8 

صالخا نامیا و  نتشاد  - 9 

ماقم هاج و  هب  ندیسر  يارب  شالت  یتسرپ و  ایند  زا  زیهرپ  يرود و  - 10 

نآ نامتک  زا  زیهرپ  يرود و  قح و  زا  يرادفرط  - 11 

نافعضتسم نامورحم و  زا  تیامح  يرادفرط و  - 12 

مالسا نییآ  نید و  هب  مدرم  ندرک  دنمقالع  هار  رد  یلمع  غیلبت  - 13 

ّتنس باتک و  نداد  رارق  روحم  - 14 

64 ص :
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یغیلبت تارکذت  - 8

یغیلبت تارکذت  یغیلبت »  ياه  هبرجت  اه و  هویش 

.میوشن لفاغ  زامن  هب  شرافس  هیصوت و  زا  بسانم  ياه  نامز  رد  - 1 

.مینک حرطم  ار  تاکز  تایاور  يزرواشک  قطانم  صوصخ  هب  اهاتسور  رد  - 2 

.میشاب هتشاد  نیلوؤسم  هب  تبسن  ار  مزال  تارکذت  زامن و  سالک ، .مینزب  رس  دوخ  یغیلبت  هقطنم  سرادم  هب  - 3 

.مینک اه  هزوح  هب  توعد  ییاسانش و  ار  ندش  هبلط  يارب  دعتسم  ناناوج  - 4 

.تسا رترثؤم  رت و  سدقم  رت و  حیحص  هک  میناوخب  ور  زا  ار  یعرش  لئاسم  تایاور و  تایآ و   - 5 

.مینک ّتقد  دشاب  مان  شوخ  هلأسم و  یب  هک  تماقا  لحم  باختنا  رد  هغالبلا  جهن  همان 25  رد  مالسلا  هیلع  یلع  هیصوت  هب  - 6 

.مینک نآرق  رد  ّربدت  توالت و  فرص  ار  دوخ  تقو  رتشیب  - 7 

.میرذگب هنامیرک  ّتقد و  اب  دوش  یم  زیگنا  فالتخا  لئاسم  ندش  هدنز  فالتخا و  هنیمز  هک  یتاهبش  تالاؤس و  رانک  زا   - 8 

.میناشکن مدرم  هب  ار  تیناحور  هسردم و  هزوح و  لخاد  یفنص  لئاسم  - 9 

65 ص :
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.مییوگب هاتوک  هچ  رگ  نخس  مه  هزوح  ناراذگتمدخ  نیحورجم ، ءادهش ، اه ، هزوح  تامدخ  زا  - 10 

.مینک حرطم  تامدخ  رانک  رد  ار  دشاب  مزال  رگا  ماظن  هب  تاداقتنا  - 11 

.میهدن مدرم  تسد  هب  هناهب  هدرک و  زیهرپ  یتباقر  یفنص و  ياهراک  زا  تسا  مه  هب  کیدزن  ایاکت  دجاسم و  رگا  - 12 

؛ دراد هار  ود  یگنهرف  مجاهت  اب  دروخرب  - 13 

( هنید فصن  زرحا  دقف   ) تافارخ زا  يرود  ناسآ و  جاودزا  هب  قیوشت  فلا :  

( ءاشحفلا نع  یهنت   ) زامن هلأسم  هب  هژیو  هیصوت  هجوت و   ب :

.میریگ راکب  ار  نایفارطا  دوخ و  راکتبا  دادعتسا و  ناوت و  مامت  نآرق  زا  ییادز  ّتیروجهم  تهج  رد  - 14 

لباقم رد  ام  هک  دـشابن  ینارذـگ  تقو  هجیتن  رد  ...و و  ییارـس  ناتـساد  باوخ و  رعـش و  اـه  ینارنخـس  روحم  هک  مینک  یعـس  - 15 
.میشاب یم  لوؤسم  مدرم  رمع  تقو و  فالتا 

.دشابن نامزمه  هک  مینک  میظنت  نویزیولت  هدننیبرپ  هبذاجرپ و  ياه  همانرب  اب  ار  سالک  ینارنخس و  نامز  - 16 

.مینک زیهرپ  هورگ  صخش و  زا  یقطنمریغ  اجبان و  بصعت  يرادفرط و  تیامح و  زا  - 17 

66 ص :
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تمحز خـیرات  لوط  رد  نید  غیلبت  جـیورت و  يارب  هک  ییاه  نآ  ادهـش و  املع ، هبّیط  حاورا  هب  اـهرکذ  تاـیآ و  تئارق  راـثن  اـب  - 18 
.میهد رارق  دوخ  تیقفوم  هناوتشپ  خزرب  ملاع  رد  ار  اه  نآ  ياعد  دنا  هدیشک 

.مینک زیهرپ  دنتسه  ام  فلاخم  هک  ییاههورگ  دارفا و  هب  ندز  گنَا  زا  - 19 

ناشن مان و  اب  دـنراد  ...و  قالخا  بدا و  تدابع ، لیـصحت ، ههبج ، رد  روضح  تهج  رد  یتازایتما  هک  یناـناوجون  ناـناوج و  زا  - 20 
.مینک لیلجت 

دارفا و اب  دروخرب  نتفر ، هار  ندروخ ، اذـغ  رادرک ، راتفگ و  راتفر و  رد  دـنناد  یم  مالـسا  يوگلا  ار  ام  مدرم  هکنیا  هب  هجوت  اـب  - 21 
.میشاب هتشاد  ار  تبقارم  تقد و  لامک  ...و  سابل  عون 
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یغیلبت ياه  هبرجت  تارطاخ و  - 9

یغیلبت ياه  هبرجت  تارطاخ و  یغیلبت »  ياه  هبرجت  اه و  هویش 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   

»(1)؛ هریغب ظعو  نم  دیعسلا   »

« .دزومایب تربع  دنپ و  سرد و  نارگید  زا  هک  تسا  یسک  دنمتداعس   »

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  هب  هک  تسا  ترضح  نآ  نانخس  زا   

؛» نیضاملا رابخا  هیلع  ضرعا  و   »

« .رادب هضرع  تارطاخ  هب  ار  ناینیشیپ  ناتساد   »

اه هد  هک  یتئارق  نسحم  خیـش  جاح  نیملـسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  هنومن  غّلبم  هتخیهرف  هنازرف  یغیلبت  تایبرجت  اب  شخب  نیا  رد   
.میوش یم  انشآ  هدنارذگ  نآرق  مالسا و  غیلبت  هار  رد  تیقفوم  اب  ار  دوخ  هیامنارگ ي  رمع  لاس 
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« ّقفومان غیلبت   »

نم نوچ  دناوخب و  تبیـصم  ادص  شوخ  بوخ و  دیاب  غّلبم  دندوب  دّیقم  اهنآ  مدش ، مازعا  غیلبت  تهج  ییاتـسور  هب  ما  یگبلط  لئاوا   
.مدرک كرت  ار  اجنآ  زین  نم  دنتساوخ و  ارم  رذع  متسناوت ، یمن 

« نیعمتسم هب  هّجوت   »

هدیشک لوط  یمک  هسلج  دوب و  مرگ  یلیخ  اوه  مدوب و  تبحص  مرگ  بش ، کی  .متشاد  ینارنخس  راطفا  زا  دعب  ناضمر  كرابم  هام   
بوخ يا و  هتـشاد  توعد  مه  راطفا  يا و  هدرک  تحارتسا  بوخ  رهظ  زا  دعب  زورما  هکنیا  لثم  اقآ ! تفگ : دش و  دنلب  رفن  کی  دوب ،

! ینک یم  تبحص  ردقچ  تسا ، سب  ما ، هدروخ  شُرت  ِشآ  مه  يراطفا  ما و  هتسخ  یلیخ  ما و  هدوب  راک  ِرَس  زورما  نم  يا ، هدروخ 

« ینارنخس ياج  هب  لابتوف   »

هن متفگ : دننک ، لیطعت  نم  ینارنخس  يارب  ار  نانآ  يزاب  دنتـساوخ  مدید ، يزاب  پوت  لاح  رد  ار  یناردارب  مدوب ، هتفر  بونج  ههبج   
.مدرک يزاب  نانآ  هارمه  هدنک و  ار  سابل  مه  مدوخ  هاگنآ  مدادن ، هزاجا  و 
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« یعقاو ملع  هرمث  ّتیدوبع ،  »

رتدایز مملع  هچ  ره  متـشاد ، يرتهب  لاح  مدرک  یم  تدابع  یتقو  ما  یگبلط  لیـصحت و  لّوا  متفگ : هرـس  سدـق  یئابطابط  همالع  هب   
؟ تسیچ شلیلد  هدش  رتمک  مهّجوت  لاح و  هدش ،

یم رتدایز  ناسنا  عضاوت  دوب ، یعقاو  یقیقح و  ملع  رگا  هدوبن ، یقیقح  ملع  يا  هدناوخ  هک  اهنیا  هک  تسا  نیا  شلیلد  دومرف : ناشیا   
.دش

تداـبع عوشخ و  دوـش ، یم  رتداـیز  هچ  ره  هک  تسا  نآ  یعقاو  ملع  هیدوـبعلا » ملعلا  هرمث  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینموـملاریما   
.دوش رتدایز  ناسنا 

« ناتسکاپ رد  جاجتحا   »

ییاه فیرعت  اه  یـضعب  دـنچره  .مدوب  هدرک  تکرـش  هسلج  نآ  رد  توعد  اب  مه  نم  دوب ، ناتـسکاپ  رد  یمهم  رایـسب  ییاـمهدرگ   
.دش یم  تبحص  هعیش  هیلع  رب  دندوب و  ّتنس  لها  نادنمشناد  املع و  ًارثکا  یلو  دنتشاد ، هعیش  هرابرد 

.دندز فک  میارب  هدش و  لاحشوخ  همه  یّنس ! هن  هعیش و  هن  متفگو : نوبیرت  تشپ  متفر  میوگب ، هچ  مدرک  رکف  دیـسر ، نم  هب  تبون   
: دیهد هئارا  دیراد  مه  امش  رگا  مراد ، نآرق  زا  لیلد  هس  هعیش  يارب  متفگ : دعب 

َِکئلْوأ َنوُِقباّسلا *  َنوُِقباّسلا  : » دیامرف یم  نآرق  لّوا :  
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، یکلام  ) تنـس لها  هناـگراهچ  همئا  دنتـسه و  نیقباـس  زا  مالـسلا  مهیلع  نیـسح  ماـما  نسح و  ماـما  یلع و  ترـضح   (1)« َنُوبَّرَقُْملا
.دنشاب یم  نیرخأتم  زا  همه  یفنح ) یلبنح ، یعفاش ،

مامت  (3)« نیِدِـعاْقلا یَلَع  َنیِدِـهاجُْملا  ُهـّللا  َلَّضَف   » »(2) و ًاـتاَْومَأ هّللا  ِلـِیبَس  ِیف  اوـُِلُتق  َنیِذَّلا  َّنَبَـسَْحت  ـال  َو  : » دـیامرف یم  نآرق  مّود :  
؟ روطچ تنس  لها  هناگراهچ  هّمئا  یلو  دنا ، هدش  دیهش  ادخ  هار  رد  هدرک و  داهج  هعیش ، نایاوشیپ 

(4) ؛» ًاریِهْطَت ْمُکَرِّهُطی  ِْتیَْبلا َو  َلْهأ  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهْذـُِیل  ُهّللا  ُدـیُِری  اَمَّنإ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  هرابرد  نآرق  مّوس :  
.میرادن مه  هیآ  کی  هناگراهچ  همئا  هرابرد  یلو 

« ینارنخس ای  لمع  ریثأت   »

یمن ناملامعا  يازج  هب  ار  ام  ایند  رد  ارچ  دنوادخ  دوب : نیا  مسرد  ناونع  اهـسالک  زا  یکی  رد  متـشاد ، يدایز  ياهـسالک  زاوها  رد   
؟ دناسر

.دـیهدب باوج  دـینک و  رکف  زین  امـش  متفگ : اهناوج  هب  لاؤس  هب  خـساپ  زا  لبق  یلو  مدوب ، هدرک  هدامآ  باوج  دـنچ  لاؤس  نیا  يارب   
ار دوخ  رتفد  ملق و  تسین ، نم  ياه  تشادداـی  رد  باوج  نآ  تسا و  یبوخ  باوج  مدـید  داد ، یباوج  دـش و  دـنلب  اـهناوج  زا  یکی 

: متفگ مدرک و  قیوشت  مه  ار  ناوج  نآ  هدرک و  تشاددای  اجنامه  متشادرب و 
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.مدوبن دلب  ار  نیا  نم 

لوـبق و زوـمآ و  شناد  نآ  لـباقم  رد  امـش  لـمعلا  سکع  تفگ : ناریبد  زا  یکی  میاـیب ، نوریب  زاوـها  زا  متـساوخ  هـک  يرخآ  زور   
.دوب رتشیب  شا  یتیبرت  رثا  امش  ياه  ینارنخس  همه  زا  وا ، باوج  تشاددای 

« راونالاراحب هعلاطم   »

هعلاطم دایز  ار  راحب  دومرف : دنک ! تحیصن  ارم  متساوخ  ناشیا  زا  مدرک ، دروخرب  هرس  سدق  یئابطابط  همالع  هب  هار  ریسم  رد  يزور   
.دیرذگن هداس  نآ  ياه  تیاور  زا  دینک و 

)!؟ دشاب وا  ینید  عبانم  زا  رتشیب  ینمؤم  همانزور  هعلاطم  هک  تسین  دب  نیا  ایآ   )

« اه هچب  سالک  تکرب   »

ام هناخ  رد  هب  يا  هبلط  اهـسالک  نایاپ  زا  سپ  یتّدم  مدوب ، هتـشاذگ  مق  رد  اه  هبلط  يارب  يرادسالک  شور  هرودکی  بالقنا  زا  لبق   
: تفگ تسیچ ؟ هّصق  يرتهب ، نم  زا  امش  متفگ : .مسوبب  ار  امش  تسد  مهاوخ  یم  نم  تفگ : دمآ و 

زامن سالک ، بلاطم  اـه و  هصق  هیاـس  رد  اـهناوج  زا  یکی  مدرک ، رئاد  سـالک  اـه  هچب  يارب  متفر و  لامـش  هب  هرود ، ماـمتا  زا  سپ   
دنزرف هک  گرزب  راک  نیا  لباقم  رد  مهاوخ  یم  نم  تفگ : نم  هب  دمآ و  شردپ  يزور  .دش  ناوخ 
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رارـصا زا  دعب  هرخالاب  تسیچ ؟ یگدـنز  رد  نم  جایتحا  هک  درک  رارـصا  مشاب و  هدرک  امـش  هب  یتمدـخ  يا ، هدرک  انـشآ  زامن  اب  ارم 
هک تسا  یبش  نیلّوا  بشما  درک و  يرادیرخ  نم  يارب  يا  هناخ  دمآ و  مق  هب  مرادن ، هناخ  نم  دیمهف  یتقو 

.منک رّکشت  امش  زا  مدمآ  میور ، یم  دیدج  هناخ  هب 

»!؟ سالک ای  شزرو   »

یکیدزن رد  .دـمآ  یم  دجـسم  هب  یـسک  رتـمک  دـش ، یم  توعد  مدرم  زا  هچره  .مدوب  هتفر  يا  هقطنم  هب  غیلبت  يارب  توغاـط  ناـمز   
هتشاذگ و رانک  ار  همامع  ابع و  دنتفریذپ ، دیدرت  اب  .موش  نانآ  يزابمه  ات  متـساوخ  اهنآ  زا  .دندرک  یم  يزاب  لابیلاو  اهناوج  دجـسم 

.مدرک يزاب  لابیلاو  يردق 

نانآ .دـننک  شوگ  نم  تبحـص  هب  هقیقد  هد  زاـمن و  هقیقد  دـنیایب و 5  دجـسم  هب  نم  اب  هک  مدرک  اضاقت  اـهنآ  زا  دـش ، ناذا  ماـگنه   
.دندمآ یم  دجسم  هب  اهناوج  بشره  سپ  نآ  زا  دنتفریذپ و 

!« متسین دلب   »

.متسین دلب  مّود ؛ لاؤس  .متسین  دلب  متفگ : دش ، حرطم  لّوا  لاؤس  .تالاؤس  هب  ییوگخساپ  لوئـسم  نم  دوب و  تالاؤس  هب  خساپ  هسلج   
دلب مّوس ؛ لاؤس 
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هب خـساپ  متفگ : تسین ؟ تالاؤس  هب  خـساپ  هسلج  مسا  رگم  دـنتفگ : .متـسین  دـلب  متفگ : مدوبن ، دـلب  دـندرک ؛ لاؤس  تسیب  ات  .متـسین 
.مدرک كرت  ار  نلاس  هدرک ، یظفاحادخ  .متسین  دلب  ار  اهنیا  بوخ  .مدلب  هک  یتالاؤس 

! یخیـش بجع  دنتفگ : یم  .دندیـسوب  ارم  یکی  یکی  دندش و  عمج  نم  رود  دنتخیر و  نابایخ  هب  نلاس  زا  دـندرک و  هاگن  مهب  مدرم   
.مشاب هتشاد  سالک  ینارنخس و  اه  نآ  يارب  هک  دندرک  توعد  ارم  و  متسین ! دلب  دیوگ  یم  فاص 

« دیفم ملع   »

ار اهنآ  قرب  هکنیا  لثم  دروخ و  یم  مهب  ناشلاح  دـش ، یم  تبیغ  یـسک  زا  اـهنآ  دزن  یتقو  هک  دـندوب  يدارفا  تفگ : یم  اـم  داتـسا   
.دندیزرل یم  دوخ  هب  دشاب ، هتفرگ 

.تسا هارمه  ادخ  تیشخ  اب  دیفم  ملع  .تسا  نیا  دیفم  ملع  دنتسه ، ملاع  اهنیا  یتسار  هب  دومرف : یم   

« دیدج ياه  تشادرب   »

دش و لیکـشت  هسلج  .مراد  يا  هزات  ياه  فرح  نک  عمج  ار  اه  هبلط  تفگ : نم  هب  مق و  دمآ  يزور  دش  مادعا  هک  یناسک  زا  یکی   
؟ يا هدروآ  اجک  زا  ار  اهفرح  نیا  امش  متفگ : نم  .تشاد  نآرق  زا  دنسپ  يزورما  ياهریسفت  دیدج و  ياه  تشادرب  وا 

.تسا نم  دیدج  ياه  تشادرب  طابنتسا و  اهنیا  تفگ :  
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نیا زا  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ینیبب  دیاب  .ینک  تشادرب  نینچ  يرادن  قح  امـش  ًایناث  .يرادن  ینادـنچ  داوس  امـش  ًالّوا  متفگ :  
داتـسا سلجم  هب  هعمج  بش  تسا  بوخ  دوش ، لح  لکـشم  هکنیا  يارب  الاح  .يوشب  انـشآ  نآرق  ّوج  اب  دیاب  دنا ؟ هدیمهف  هچ  تایآ 

.دینک هضرع  ار  دوخ  بلاطم  امش  میورب و  يرهطم 

اه هبلط  امـش  مراد  تسود  نم  هک  تسا  یبان  مالـسا  نیا  .دـیتسه  نئاخ  امـش  دـیئوگب ، يرهطم  هب  ار  اـهفرح  نیا  رگا  تفگ : ناـشیا   
.دمهفب شداتسادهاوخ  یمناما  ، دمهفب هبلطدهاوخ  یم  هدنیوگ  هک  تسا  یمالسا  هچ  نیا  متفگ : .دینادب 

« داتسا یگدنز   »

رگا .تسامش  داتسا  ییابطابط  همالع  یتسه و  ام  داتسا  امش  متفگ : .دیدنخ  ناشیا  هک  متفگ  ار  یبلطم  هر ) ) يرهطم دیهـش  هب  يزور   
زا ار  امـش  نتـسش  سابلو  نتـسش  فرظ  امـش ، یگدنز  یگداس  اه  هبلط  دیدروآ و  یم  فیرـشت  هّیـضیف  هسردم  هب  يزور  دـنچ  امش 

.دوب نانآ  يارب  یگرزب  سرد  دندید ، یم  کیدزن 

.دنک یم  مرگلد  یگدنز  هبو  ناسآ  ناشیارب  ار  تالکشم  اه  هنحص  نیا   

« داتسا زا  يریگوگلا   »

یلامتسد رد  ار  شیاه  باتک  هک  متشاد  يداتسا   
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.میدروخ یمن  هصغ  فیک  نتشادن  زا  میدید ، یم  هنوگ  نیا  ار  داتسا  ام  یتقو  .دمآ  یم  سرد  سالک  هب  تشاذگ و  یم 

« غیلبت رد  تماهش   »

لیکـشت هنایفخم ، يا  هسلج  رهـش ، ياه  سانـشرس  بالطو و  نایگنهرف  زا  یهورگ  تکرـش  اب  .مدوب  هتفر  يرهـش  هب  توغاط  نامز   
سکره درک ؟ دـیاب  هچ  شیاه  هماـنرب  هاـش و  نیا  اـب  هک  دوب  نیا  ثحب  .دیـشک  لوط  بش  همین  ات 3  تعاس 12  زا  هسلج  .دوب  هدـش 

راـنک ار  اـبع  میـشاب ، دجـسم  هب  اـهناوج  ندـمآ  رظتنم  هکنیا  ياـج  هب  .مینکـشب  ار  ّتینم  دـس  نیا  دـیاب  اـم  متفگ : نم  .تـفگ  يزیچ 
.مدز یلاثم  تقو  نآ  میشاب ، هتشاد  تماهش  دیاب  میورب ، هایس  هتخت  ياپ  میراذگب و 

هب جایتحا  يدیسر و  دجسم  هب  وضو  اب  رگا  .تسا  هورکم  تلاح  نیا  رد  ندناوخزامن  رضم و  لوب ، نتـشادهگن  میراد  ثیدح  متفگ :
نآ هک  یتعامج  زامن  زا  دیوگ : یم  مالسا  یـسر ، یمن  تعامج  زامن  هب  يریگب ، وضو  ینک و  لوب  هک  یتروص  رد  يدرک ، ادیپ  بآ 

.رادن هگن  ار  لوب  نک و  رظن  فرص  دراد ، باوث  ردق 

ار ندرک  راردا  نتفر و  نوریب  تماهش  میا و  هتـشاد  هگن  ار  دوخ  لوب  هک  یلاح  رد  مینیـشن  یم  يا  هسلج  رد  اه  تعاس  یهاگ  ام  اما   
هک یسک  .تسا  تشز  میئوگ  یم  میرادن و 
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همه دش  مولعم  .دنداتفا  هار  دندش و  دنلب  یتّیعمج  متفگ ، ار  نیا  نم  ات  .دزادنیب  هارب  ار  مدرم  دـناوت  یمن  درادـن ، ار  راک  نیا  تماهش 
.دنا هتشاد  راردا 

« تاغیلبت رد  هابتشا   »

مایا نیا  رد  نایاقآ  متفگ : .منک  ینارنخس  رازاب  دجسم  رد  ات  دندرک  توعد  نم  زا  هّیمطاف  مایا  يارب  يرهـش  رد  نایرازاب  زا  یهورگ   
وجشناد و نارتخد  مامت  دجـسم ، ياجب  ًایناث  .دشاب  هتـشون  یباتک  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  هرابرد  هک  دینک  توعد  یـسک  زا  دیاب 

.دنک تبحص  هنومن  نز  هرابرد  ناشیا  ات  دینک  توعد  ینلاس  رد  ار  زومآ  شناد 

هدنـسیون ینیما  میهاربا  هللا  هیآ  ياج  هب  .ناکم  باختنا  هدنونـش و  باختنا  هدـنیوگ ، باختنا  دـیا : هدـش  هابتـشا  دـنچ  بکترم  امـش   
توعد .دـیا  هدـیزگرب  ار  رازاـب  ناتـسریبد ، ياـج  هب  ار و  اـهدرمریپ  اـهرتخد  ياـج  هب  دـیا ، هدرک  باـختنا  ارم  هنوـمن  يوناـب  باـتک 

.دنتفر دندش و  تکاس  ناگدننک 

!« مدوب وت  هب   »

امـش همه  تفگ : .دندیدنخ  همه  .دیتسه  هناوید  امـش  همه  تفگ : مدرم  هب  دنلب  يادـص  اب  دـش و  دجـسم  دراو  زامن  تقو  يا  هناوید   
زامنشیپ هب  درک  ور  ولج و  فص  دمآ  هاگنآ  .دندیدنخ  همه  زاب  .دیتسه  هچ  هچ و 
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هدـش ینابـصع  مدرم  هعفد  نیا  مدوب ، وت  هب  مدوب ، وت  هب  تفگ : یکی  یکی  درک و  عورـش  لّوا  فص  زا  دـعب  .مدوب  وت  هب  اقآ  تفگ : و 
.دنتخادنا نوریب  دجسم  زا  دندرک و  لغب  ار  هناوید 

یم رثا  رتشیب  یـصوصخ  ینارنخـس  درادـن ، ریثات  یمومع  ینارنخـس  مدوب و  وت  هب  تفگ : دـیاب  یهاـگ  هک  متفرگ  داـی  هناوید  نیا  زا   
.دراذگ

« مدوخ همانرب  ياشامت   »

؟ ینک یم  شوگ  راون  اب  مه  ار  تدوخ  ياه  ینارنخس  ایآ  دیسرپ : نم  زا  یصخش   

.ممهف یم  ار  دوخ  تّوق  فعض و  طاقن  هک  تسا  تقو  نآ  رد  نوچ  .منک  یم  شوگ  مه  بوخ  هلب ، متفگ :  

« تاولص رد  ّربکت   »

تشهب کیدزن  .مدوب  تکرح  رد  مق  تمس  هب  سوبوتا  اب  همانرب ، زا  دعب  يزور  .متشگ  یمرب  مدمآ و  یم  نارهت  هب  مق  زا  سوبوتا  اب   
...و مالسالا  هجح  نم  تسین و  نم  نأش  رد  مدید  تاولص ، ادهش  حاورا  يداش  يارب  میوگب : متساوخ  میدیسر  هک  ارهز 

؟ هتچ اقآ  دنتفگ : نارفاسم  متـسشن ، زاب  مدش و  دـنلب  .نکن  ّربکت  تسا ، ادهـش  زا  وت  تیعقوم  تدوخ و  فاصنا ! یب  متفگ : مدوخ  هب   
.هن متفگ : هراد ؟ خیم  تیلدنص 
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! مراد ریگ  مدوخ 

ببس ّتیصخش  ملع و  هک  مدیمهف  هک  دوب  اجنآ  .دینک  متخ  تاولـص  متفگ : مدش و  دنلب  هک  میدوب  هتـشذگ  ارهز  تشهب  زا  هرخالاب   
!« تسین هشقانم  لَثَم ، رد   » .تسا هدش  نم  ّربکت 

مارح دـشاب ، راد  همادا  قیمع و  رگا  مرحمان  نز  هب  هاگن  هک  بلطم  نیا  نایب  يارب  دوب ، هاگن  مثحب  عوضوم  هک  اه  هماـنرب  زا  یکی  رد   
هب یهاگ  دینیب ، یم  هناودنه  نیـشام  کی  نابایخ  رد  هک  مدز  لاثم  هنوگ  نیا  درادـن ، یلاکـشا  دـشاب ، یحطـس  ارذـگ و  رگا  تسا و 

.دیریگ یم  رظنریز  ار  هناودنه  کی  یهاگ  دینک و  یم  هاگن  اه  هناودنه  هعومجم 

؟ دنتسه هناودنه  اه  مناخ  رگم  هک  دندز  يدایز  ياه  نفلت  هتفه  لوط  رد   

: متفگ نایاپ  رد  مدرک و  هیبشت  یلگ  ناتسلگ  هب  ار  اه  مناخ  عمج  مدرک و  حالصا  ار  منخس  دعب  همانرب  رد   

.تسین هشقانم  لَثَم ، رد   

« مالسلا هیلع  لضفلاوبا  ترضح  هضور   »

هیلع لضفلاوبا  ترضح  هضور  متساوخ  متفر و  یسلجم  هب  اروشاع  بش  .دوب  مک  رایـسب  تفن  درـس و  رایـسب  اوه  دوب و  ناتسمز 57   
: متفگ مدرک و  نایب  هنوگنیا  ار  هضور  مناوخب ، ار  مالسلا 
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دید دشونب ، بآ  تساوخ  درب و  بآ  ریز  ار  شیاه  تسد  لضفلاوبا  دیا ، هدینش  ار  مالسلا  هیلع  لضفلاوبا  هضور  هک  تساهلاس  امش   
زا اه  هیاسمه  يراد و  تفن  رگا  لضفلاوبا ، هضور  يدمآ  هک  مه  امش  .داد  نارگید  هب  دروخن و  بآ  دنراد ، يرتشیب  شطع  نارگید 

.زیرب هیاسمه  يراخب  رد  ار  تفن  دنزرل ، یم  امرس 

! دننک هیرگ  ای  دندنخب  نم  هضور  نیا  اب  دندوب  ّریحتم  مدرم   

« ناغّلبم هب  رادشه   »

رد ادـص  هب  ار  گنز  ناتـسریبد  سیئر  دـندوب و  يزاب  لاح  رد  اه  هچب  .مدـش  یناتـسریبد  دراو  یغیلبت  رفـس  کی  رد  بالقنا  زا  لبق   
.درک عمج  نم  ینارنخس  يارب  ار  اه  هچب  لیطعت و  ار  شزرو  دروآ و 

.شزرو غارس  دیورب  نم ، ینارنخس  دوب  نیا  .مالسلاو  تسا  شزرو  رادفرط  مالسا  .میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب  متفگ : مه  نم   

ياپ ندرک و  ادج  نیریش  يزاب  زا  ار  اه  هچب  .درادن  یبوخ  راثآ  راک  نیا  متفگ : يدرک ! بارخ  ارم  امش  اقآ  تفگ : ناتسریبد  سیئر   
زا تکرح  نیا  اب  .دنتـسه و  شزرو  دـض  اهنیا  دـنتفگ : یم  دروخ  یم  يدـنوخآ  ره  هب  ناشهاگن  تمایق  اـت  ناـنآ  .ندروآ  نم  نخس 

.دش یم  تسرد  شزرو  دض  هفایق  کی  دنوخآ 
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رد هک  يدجـسم  سردآ  مه  نم  .دیراد  ینارنخـس  اجک  اهبـش  دندیـسرپ  .یبوخ  ياقآ  بجع  دنتفگ : دندش و  عمج  نم  رود  اه  هچب   
.دش ناوج  زا  رپ  دجسم  مدید  بش  .مداد  اه  هچب  هب  ار  متشاد  همانرب  نآ 

« اتسور رد  غیلبت  ای  جح   »

لبق هتفه  کی  زا  اذـل  .دـشاب  هدـش  باسح  یّجح  مّجح ، مهاوخ  یم  لاسما  متفگ : دوخ  اـب  مورب ، جـح  هب  متـساوخ  یم  لاـس  کـی   
تیلالح ناگتـسب  ناتـسود و  زا  متفر ، همان  تیـصو  یلام و  یـسرباسح  غارـس  هب  دعب  جح و  تایاور  تایآ و  هعلاطم  هب  مدرک  عورش 

جح لسغ  مدرک ، هبوت  لسغ  .مورب  جـح  هب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  تباین  هب  مدرک  تین  مشاب ، یلوبقم  جـح  هکنیا  يارب  هدـیبلط و 
.مدرک عورش  ار  يا  هتفر  هتسش  جح  مدوخ  لایخ  هب  مدرک و 

مالـسلا هیلع  نامز  ماما  تباین  هب  يا و  هدرک  صلاخ  ار  تدصق  هک  وت  ینالف  ياقآ  درک ؛ بوک  خیم  ارم  ییادـن  امیپاوه  ياه  هلپ  رد   
يارب نتفگ  ثیدح  تسد و  رود  يا  هقطنم  رد  یکچوک  ياتسور  هب  مازعا  جح و  زا  فارصنا  تا  هفیظو  رگا  ایآ  یتسه ، هکم  یهار 

؟ ینک یم  هفیظو  ماجنا  دشاب ، دودحم  يا  هدع 

.هفیظو هن  تسا ، هکم  تمس  هب  ملد  مدید   

ساسح ياه  هظحل  رد  هک  مرکشتم  وت  زا  ایادخ ! متفگ :  
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.یناسانش یم  مدوخ  هب  ارم 

« هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  حیرض  رانک  وگتفگ   »

يا هدـیاف  تسا و  نهآ  نیا  تفگ : اـه  یباـهو  زا  یکی  هک  مسوبب  ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  حیرـض  هک  مدوـب  یتـصرف  لاـبند  هب   
! درادن

لوبق ار  نآرق  امش  رگم  .دراد  یصاخ  رثا  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  راوج  رد  هک  ینهآ  یلو  تسا  نهآ  ربمایپ  حیرـض  متفگ :  
يا هبنپ  مالسلا  هیلع  فسوی  نهاریپ  .داد  افش  ار  مالسلا  هیلع  بوقعی  نامـشچ  مالـسلا  هیلع  فسوی  نهاریپ  دیوگ : یم  نآرق  يرادن ؟

.داد افش  دوب  مالسلا  هیلع  فسوی  راوج  رد  نوچ  اّما  دوب ،

« یسایس ياه  تمعن   »

رگا .میئوگب  ناذا  میراد  قح  طقف  دجـسم  رد  اجنیا  ام  تفگ : نم  هب  یناوج  متـشاد ، یمالـسا  ياهروشک  زا  یکی  هب  هک  يرفـس  رد   
نم زا  و  میئوگب ! ربـکا " هّللا   " مه دجـسم  زا  نوریب  ناناملـسم ، اـم  دـنهد  هزاـجا  هک  دـهاوخب  اـم  تلود  زا  ناریا  تلود  تسا  نکمم 

.تملظ رد  ام  دیتسه و  رون  رد  امش  تفگ : .هلب  متفگ : دنناوخ ؟ یم  هعمجزامن  اه  نابایخ  رد  ناریا  رد  هک  تسا  تسار  دیسرپ :

« رقف اقیرفآ و   »

نآ لابندب  دنتخادنا و  هلابز  لطس  رد  ار  یبرچ  ناوختسا  مدید  هک  مدرک  یم  رذگ  ینابایخ  زا  اقیرفآ ، هب  رفس  رد   
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.دندیود شفرط  هب  مه  اب  اه  هبرگ  اهمدآ و  اه و  گس 

.دیوج یم  بوچ  یگنسرگ  تّدش  زا  هک  مدید  ار  يا  هلاس  هدفه  ناوج  هک  دوب  اجنآ   

« ییاسانش تراک   »

ات مدش ؛ یم  دراو  یناگداپ  ره  رد  تراک  نودب  متـسه ، يا  هدش  هتخانـش  درف  هکنیا  نانیمطا  هب  .متـشادن  ییاسانـش  تراک  ههبج  رد   
 . يورب لخاد  مراذگ  یمن  تفگ : جیسب  ناگدنمزر  زا  یکی  ناگداپ  کی  هکنیا 

.دشاب دهاوخ  یم  هکره  تفگ : .ناشیا  دنتفگ :  

؟ یئاجک لها  مدیسرپ :  

.اتسور نالف  تفگ :  

؟ يراد نویزیولت  قرب و  متفگ :  

.هن تفگ :  

؟ یسانش یم  ار  نم  متفگ   

.هن تفگ :  

؟ یسانش یم  ار  ینیمخ  ماما  متفگ :  

.هلب تفگ :  

؟ يا هدید  ار  ماما  متفگ :  

.هن تفگ :  

؟ يا هدید  ار  وا  سکع  مدیسرپ :  

.هلب تفگ :  
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؟ يزادنا یم  زادنیب  امیپاوه  زا  ار  تدوخ  دیوگب  امش  هب  نآلا  ماما  رگا  متفگ :  

.مزادنا یم  يروف  تفگ :  

.دوب هتخادنا  هار  هب  ار  وا  ماما  دوجو  دوب و  هتخادنا  وا  لد  رد  ار  ماما  رهم  دنوادخ  یلو  دوب ؛ هدیدن  ار  ماما  هچرگ  وا   

« تسادج نوخ  زا  لام  باسح   »

؟ دینک یم  لیلجت  اهنآ  زا  رتمک  امش  ارچ  اه ، يرازاب  تامدخ  هب  هّجوت  اب  تفگ : نم  هب  اه  يرازاب  زا  یکی   

یم ار  لّوا  فرح  شیوخ  نوخ  اب  هک  دنتـسه  اهناوج  نیا  گـنج  رد  اـّما  دـیا ، هدوب  بـالقنا  هناوتـشپ  امـش  هک  تسا  تسرد  متفگ :  
یلع ترـضح  مه  هدرک  تمدـخ  مالـسا  هب  مالـسلا  اهیلع  هجیدـخ  ترـضح  مه  هک  تسین  یکـش  متفگ : مدز و  یلاثم  هاگنآ  .دـننز 

باسح مالسلا ؟ اهیلع  هجیدخ  ترضح  ای  يا  هدرک  هیرگ  رتشیب  مالسلا  هیلعرغـصا  یلع  يارب  لاح  هب  ات  امـش  اّما  مالـسلا ، هیلعرغـصا 
.تسادج نوخ  زا  لام 

« دنه رد  اروشاع   »

هبلط کی  هنافّسأتم  تشاد و  هعیـش  رازه  داتفه  هک  مدوب  يرهـش  رد  .دراد  هعیـش  نویلیم  تسیب  زا  شیب  دنه  .مدوب  دنه  رد  مرحم  هام   
شتآ يور  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  مان  اب  هنهرب و  ياپ  اب  دوب و  هتخادگ  شتآ  زا  رپ  هک  دـندوب  هدرک  تسرد  یلادوگ  نانآ  .دوبن  مه 

اذغ ندروخ  تقو  .دنتشذگ  یم 
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رب اروشاع  ماش  ات  حبص  كّربتم ، نان  يا  همقل  اب  ینیسح  ناقشاع  رفن و  يارب 40  کگنس ، نان  هزادنا  هب  دندروآ  نان  کی  دیسر ، هک 
هک یلاح  رد  .دندز  یم  هنیس  رس و 

!؟ دوش یم  لیم  فیح و  ردقچ  دنراذگ و  یم  اذغ  گید  اههد  تئیه  کی  رد  ناریا  رد 

« میرادنپن هداس  ار  ایاده   »

دروم دنهد ، یم  ناسنا  هب  یناّجم  هک  یباتک  الًومعم  داد ، یباتک  نم  هب  يرگراک  اجنآ  رد  .مدوب  هتفر  يا  هناخراک  هب  ینارنخس  يارب   
مدـید متخادـنا ، باتک  هب  یهاگن  ًافداصت  زور  دـنچ  زا  دـعب  .متـشاذگ  يرانک  لزنم و  مدروآ  ار  باـتک  دریگ ، یم  رارق  یهّجوت  یب 

.مدرک هیهت  دوب  دهشم  ياملع  زا  یکی  هتشون  هک  باتک  نآ  زا  همانرب  کی  هاگنآ  تسا ! یبلطمرپ  باتک  بجع  ربکا " هّللا  "

یهاگ تسا و  رگراک  کی  تمحز  اههام  دـمآرد  وداک  کی  یهاگ  تسا ، دنمـشناد  کی  رمع  هراصع  باـتک  کـی  یهاـگ  يرآ ،  
.تسا ناسنا  کی  تسکش  ای  يزوریپ  زمر  هجیتن و  نخس  کی 

« شرتومیل اب  ّتیذا   »

رد تفگ : .وگب  يدـید  يداریا  بیع و  نم  زا  رگا  میدوب ، مهاب  یتّدـم  متفگ : وا  هب  دوب ، هدیـسر  منیظفاحم  زا  یکی  تیرومأم  نایاپ   
، داد امش  هب  یشرتومیل  یصخش  يرفس ،
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نیا اـب  تعاـس  ود  .مدـیزرل  یم  ناـمرف  تشپ  نم  يدز و  یم  کـِم  ّبترم  تکرح  ماـگنه  يدرک و  خاروـس  ار  شرتوـمیل  مه  اـمش 
.يداد یم  نم  هب  ار  شفصن  ای  يدروخ  یم  عیرس  ار  شرتومیل  شاک  يا  .يدروآ  رد  ارم  ناج  شرتومیل 

« شعسو ردق  هب  یسکره   »

.متفگ یم  خساپ  نم  دندز و  یم  نفلت  مدرم  .مدوب  هدرک  تکرش  ویدار  میقتسم  شخپ  ياه  همانرب  زا  یکی  رد   

هّللا مالک  دـلج  کی  هیرهم  .یچیه  هب  یچیه  دـنیوگ : یم  یـضعب  نوچ  هن ؟ ای  میریگب  نشج  اه  یـسورع  رد  ام  درک : لاؤس  یمناخ   
.دنراد دایز  شاپب  زیرب و  مه  اه  یضعب  .صالخ  تابن و  ولیک  مین  دیجم و 

مسارم یگدنز و  رطاخب  دیابن  ارقف  دننک و  فارسا  دیابن  ناراد  هیامرس  نکل  .شعسو  ردقب  سکره  هک  تسا  نیا  مالـسا  رظن  متفگ :  
.دنرادرب جاودزا  زا  تسد  هداس ،

»!؟ میدوب اجک   »

مدش هسلج  دراو  یتقو  .تسا  یبهذم  یناتـسریبد  اجنیا  دنتفگ : نم  هب  .منک  ینارنخـس  ات  دـندرب  یناتـسریبد  هب  ارم  توغاط  نامز  رد   
زاب میحّرلا » نمحّرلا  هَّللا  مسب  : » متفگ دندش  مارآ  يردـق  دندیـشک ، اروه  دـندرک و  ادـص  رـس و  میحّرلا » نمحّرلا  هَّللا  مسب  : » متفگو

اروه
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جاح دنتفگ : ناتسود  مدوب ، هدز  تفگش  .میوگب  هَّللا  مسب  کی  مدشن  ّقفوم  یّتح  مدرک  هچ  ره  دیـشک  لوط  يدایز  تّدم  دندیـشک ،
دیناد یم  ایآ  دینک ؟ یم  بّجعت  ارچ  اقآ 

.دنراد هدهع  هب  ار  نازومآ  شناد  ینید  تامیلعت  شزومآ  ّتیلوئسم  ییاهب  يدوهی و 54  دودح 73  هک 

« اج یب  بّصعت   »

نم ياـه  هماـنرب  زا  وا  هک  تسا  نیا  شلیلد  مدرک  رکف  نم  يراد ! قـح  نم  ندرگ  هب  یلیخ  امـش  اـقآ  جاـح  تفگ : نـم  هـب  یناوـج   
؟ تسیچ عوضوم  متفگ : .درادن  سک  چیه  هک  يراد  یّقح  امش  تفگ : دعب  هتفرگ  دای  ثیدح 

داماد دیابن  دقع  نامز  رد  تفگ : یم  مینیبب و  ار  رگیدمه  ام  داد  یمن  هزاجا  اج  یب  بّصعت  رطاخ  هب  منزردپ  متـشاد  يدزمان  تفگ :  
: تفگ یم  شردپ  هب  مناخ  سورع  میدیـشک ، يا  هشقن  .تشاذگ  یمن  ردپ  اّما  مینیبب ، ار  رگیدمه  میتساوخ  یم  ام  .دـیایب  ام  هناخ  هب 

.میدروخ یم  ینتسب  میتفر و  یم  كراپ  هب  مه  اب  مدمآ و  یم  نوریب  هناخ  زا  هناهب  نیمه  هب  مه  نم  مور ، یم  اقآ  جاح  سالک  هب 

« شتآ هاگترپ   »

سوب ینیم  یّتح  دوب ، عطق  نانآ  نایم  طباور  یّلک  روطب  دندوب و  هدش  هتـسد  ود  دنتـشاد و  فالتخا  نآ  مدرم  هک  متفر  ییاتـسور  هب   
زا یسک  دوب و  ادج  هّلحم  نآ  اب  هّلحم  نیا 
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یـسک متـسین  یـضار  دوب  هتفگ  یلو  مامح ، تخاس  يارب  دوب  هداد  ینیمز  هعطق  رفنکی  یّتح.درک  یمن  جاودزا  لحم  نآ  اب  هّلحم  نیا 
! دیایب مامح  نیا  هب  هّلحم  نآ  زا 

رارق شتآ  هاگترپ  هبل  رب  امـش  دـیامرف : یم  هک  دـناد  یم  كانرطخ  ردـقنآ  ار  مدرم  فالتخا  نآرق  هک  مداـتفا  نآرق  هیآ  نیا  داـی  هب   
.تسا تکاله  طوقس و  هنیمز  فالتخا  هقرفت و  يرآ  .دیدش  ردارب  دّحتم و  مه  اب  داد و  تاجن  ار  امش  دنوادخ  اّما  دیتشاد ،

« یهلا دادما   »

اّما منک ، هیهت  هژیو  يا  همانرب  دیاب  متفگ  دش  رداص  يدـشر  ناملـس  لتق  دروم  رد  هنع  هللا  یـضر  ینیمخ  ماما  ترـضح  ياوتف  یتقو   
یکی مضیرم ، تفگ : یکی  متفرگ  ساـمت  ناتـسود  ناراـکمه و  اـب  دـماین  مداـیب  یبلطم  مدرک  رکف  هچ  ره  دوبن ، قیقحت  يارب  یتـقو 

 ... یکی رفاسم ،

دلب یچیه  مه  نم  تسوت ، لوسر  زا  تیامح  زا  تبحـص  ایادخ ! متفگ : مدش و  هناخباتک  دراو  دوب ، هداد  تسد  نم  هب  صاخ  یتلاح   
.نک مکمک  تدوخ  متسین ،

هب ار  اه  هتشرف  دنوادخ  هکنیا  لثم   ) متساوخ یم  هک  دمآ  یم  یبلطم  هحفـص و  نامه  مدرک  زاب  متفر و  یباتک  ره  غارـس  هب  بش  نآ   
(. دوب هداتسرف  نم  کمک 
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« یلاخ بیج  یلاع ، ُزپ    »

نارهت يوـسب  متـسشن و  سوـبوتا  رد  .مرادرب  یلبق  ساـبل  زا  ار  میاـهلوپ  مدرک  شوـمارف  مدیـشوپ و  يوـن  ياـبق  مدوـب ، نارهت  مزاـع   
عقاو متفگ  هدـننار  هب  تسا ، یلاخ  مبیج  مدـش  هّجوتم  هک  دـنک  عمج  ار  اه  هیارک  هک  دـمآ  رفوش  درگاش  هار  طـساوا  .مدرک  تکرح 
نوچ درادن  هدیاف  متفگ : دیشاب  نم  نامهم  تفگ : هدننار  .ما  هدرواین  مهارمه  لوپ  ما و  هدرک  ضوع  ار  مسابل  نم  هک  تسا  نیا  هصق 

.دینک هدایپ  ارم  اج  نیمه  ًافطل  مرادن ! یلوپ  مسرب  مه  نارهت  هب 

.نم اب  مه  تنارهت  جرخ  تفگ : تفرعماب  هدننار 

« اه هچب  هب  نیهوت   »

دراو یتکلمم  ياه  ّتیـصخش  زا  یهورگ  دعب  درک و  دنلب  ار  اه  هچب  دـمآ و  يدرم  مدـید  هبترم  کی  مدوب ، هتفر  ربنم  مرحم  مایا  رد   
دنلب مارتحا  رطاخب  ناشدوخ  هکنیا  رگم  دنک  دـنلب  ار  اه  هچب  درادـن  قح  یـسک  متفگ : مدـید  ار  هنحـص  نیا  هکنیا  ضحم  هب  .دـندش 

! دنوش

.دوش یم  ییانتعا  یب  دایز  اه  هچب  هب  ام  سلاجم  رد  هنافسأتم   

« هرهچ هب  هرهچ  غیلبت   »

رینپ مورب  الثم  تفگ  یم  مردپ  مدناوخ و  یم  یثیدـح  یتقو  .متـشاد  هقالع  ثیداحا  هعلاطم  هب  اّما  مدوب ، لاس  نس و  مک  یناوج  نم   
مردپ هناخ  کیدزن  یلاقب  هزاغم  هب  مرخب ،
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.ناوخب تفگ : یم  وا  مناوخب ؟ ثیدح  کی  امش  يارب  یهاوخ  یم  متفگ : یم  وا  هب  متفر و  یم 

.ما هدینشن  اهربنم  ياپ  یتفگ ، ثیدح  نم  يارب  وت  هک  ردقنآ  تفگ : لاقب  درم  يزور   

« سلجم تلاکو   »

بسک مردپزا  موشب ، سلجم  یگدنیامن  دزمان  هک  دندرک  یم  رارصا  نم  هب  ناتسود  زا  یضعب  یمالسا  ياروش  سلجم  تاباختنا  رد   
نویدـم مدرم  غیلبت  داشرا و  تهج  رد  يوش  سلجم  لیکو  رگا  تفگ : ارچ ؟ متفگ : متـسین  یـضار  نم  تفگ : ناـشیا  مدرک  فیلکت 

.یتسین ءایلوا  زا  وت  تسادخ و  يایلوا  راک  ندش  دازآ  نیِد  ریز  زا  اّما  تسا ، ناسآ  ندش  نویدم  يوش ، یم  اه  نآ 

« راکمه باختنا   »

حرطم ار  یتامدقم  ياهوگتفگ  وا  اب  ات  متسشن  يزور  .منک  توعد  يراکمه  يارب  ار  یناحور  ناردارب  زا  یکی  مدوب  هتفرگ  میمصت   
دوخ میمصت  زا  دش ، شسابل  ندرک  توف  لوغشم  يدایز  تّدم  مدید  تخیر ، وا  سابل  هب  چگ  یمک  دوب  هتسشن  هک  روط  نیمه  .منک 

هار رد  دهاوخ  یم  روطچ  دهد ، یم  ناشن  تیساّسح  ردقنیا  چگ  يا  هّرذ  لباقم  رد  هک  یسک  متفگ : دوخ  شیپ  مدش و  فرصنم 

93 ص :

یغیلبت ياه  هبرجت  اه و  www.Ghaemiyeh.comهویش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 100 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنزب شتآ  بآ و  هب  ار  شدوخ  يراکمه ،

« بذج هویش   »

ام هلحم  رد  تفگ : دـیدش  دـهتجم  هنوگچ  امـش  مدیـسرپ : دـنا  هدـناوخ  سرد  وا  دزن  هبلط  نارازه  هک  فـجن  نیدـهتجم  زا  یکی  زا   
گرزب ملاع  نیا  متفر ، یم  ناشیا  دزن  اهبش  مدرک و  یم  راک  اهزور  مه  نم  تشاد  هنابش  هزوح  رفن  هس  ود  يارب  اهبش  هک  دوب  ییاقآ 

.میدش هزوح  سرد و  قشاع  ام  هنوگنیا  درک ، یم  عورش  ار  سرد  دعب  میدیدنخ  یم  ام  تفگ و  یم  هصق  کی  ام  يارب  ادتبا 

« ناهایس هب  ملظ   »

یم همجرت  هک  ار  هلمج  دنچ  ره  مجرتم  مدرک و  یم  ینارنخس  مدرم  يارب  متشاد ، ییاقیرفآ  ياهروشک  زا  یـضعب  هب  هک  يرفـس  رد   
نابایخ زا  یکی  نارهت  رد  ام  هک  دوب  نیا  مدز  هک  ییاهفرح  زا  یکی  مراد  دای  هب  .دندمآ  یم  یلاحـشوخ  دجو و  هب  اه  ییاقیرفآ  درک 

دننک دازآ  ار  هایـس  ياه  ناگورگ  داد  نامرف  ینیمخ  ماما  متفگ : هک  دوب  نیا  رگید  فرح  میا و  هدرک  يراذـگمان  اقیرفآ  ماـنب  ار  اـه 
اّما دنتسه ، راکتیانج  مه  اهنیا  هچرگ  هکنیا  يارب 

.مینک یم  دازآ  ار  اهنیا  ام  هدش  ملظ  هایس  داژن  هب  خیرات  لوط  رد  نوچ 
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 « تیشَخ  »

تـسد یتقو  دیـسرپ : نم  زا  .دننک  عطق  ار  شتـسد  دوب  انب  دوب و  شکرت  شتـسد  رد  هک  متفر  یگنج  ناحورجم  زا  یکی  تاقالم  هب   
تداهـش تمایق  رد  نم  هیلع  مپچ  تسد  دـید و  مهاوخ  رفیک  ما  هداد  ماجنا  مپچ  تسد  اب  هک  یناـهانگ  رطاـخب  زاـب  دـش  عطق  متـسار 

! دراد یناگدنب  هچ  دنوادخ  یتسارب  متفگ : دیشخب ؟ دهاوخ  ارم  دنوادخ  هکنیا  ای  داد و  دهاوخ 

« تسدب لیب  ربهر   »

لیب لاح  رد  یتسینومک  ياهروشک  زا  یکی  روهمج  سیئر  داد  یم  ناشن  هک  دروآ  نم  شیپ  ار  یـسکع  یناوج  توغاـط  ناـمز  رد   
.تسا ندز 

ردـقنیا ارچ  درک ، نامورحم  فقو  ار  شراک  لوصحم  دز و  لیب  اـهلاس  هک  يراد  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچمه  يربهر  وت  متفگ : وا  هب   
!؟ یناد یم  شزرا  یب  ار  دوخ  یتلفغ و  رد 

« ههبج تشپ   »

ناوخ هیثرم  یمیدق و  ياه  يربنم  زا  ناوخ و  هضور  دیس   ) يرثوک ياقآ  موحرم  لزنم  هب  يزور  سّدقم  عافد  لاس  تشه  نارود  رد   
.منک تدایع  شردپ  زا  ات  متفر  مالسلا ) هیلع  نیسحلا  هَّللادبعابا  ترضح 

، دوب هداتفا  يا  هشوگ  رد  ناوختسا  یتشم  تروص  هب  درمریپ   
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هک اهبـش  متفگ : دوخ  شیپ  مشاب ، هتـشاد  گـنج  رد  یمهـس  منکب و  بـالقنا  يارب  يراـک  دـیاب  هک  مدرک  رکف  نم  تفگ : یم  یلو 
، دـننک یم  شخپ  ار  یناریا  يارـسا  هبحاـصم  یتـقو  مهد و  یم  شوگ  بوـخ  ار  قارع  وـیدار  تعاـس  دـنچ  یبـش  درب ، یمن  مباوـخ 

یمرد ینارگن  زا  ار  اهنآ  منک و  یم  نفلت  دنشاب  هک  يرهش  ره  رد  ناش  هداوناخ  هب  دعب  زور  منک و  یم  تشاددای  ار  اهنآ  تاصخشم 
هک تساهتدم  .مروآ 

.ما هداد  همادا  ار  يراک  نینچ 

 « تابارخ رد  وت  ورم  ریپ  یب   »

یبرع هیام  دنتفگ : تسا ؟ ردـقچ  امـش  داوس  متفگ : .دـنهد  یم  ماجنا  نآرق  يور  یقیقحت  راک  هک  مدـید  ار  ناوج  دـنچ  يرفـس  رد   
باـبک نم ! ناردارب  تاـبارخ ، رد  وت  ورم  ریپ  یب  نم ! نازیزع  متفگ : .میتسه  يرکف  شوخ  نایوجـشناد  دوخ  هتـشر  رد  اـّما  میرادـن ،

.دتفا یم  شتآ  يوت  اه  تشوگ  هنرگو  دهاوخ  یم  صّصخت  مه  يزپ 

یم ار  رفن  ود  یکی  سپ  متفگ : درک  دیابن  فارـسا  نتـشک  رد  ینعی  دنتفگ : هچ ؟ ینعی   (1)« ْلتَْقلا ِیف  فِرُسی  َو ال  : » مدیـسرپ اهنآ  زا   
؟ تسیچ هیآ  يانعم  سپ  دنتفگ : تشک ؟ دوش 

، دنتشک یم  ار  رفن  اههد  هتشک  کی  ماقتنا  هب  دندیگنج  یم  مه  اب  هلیبق  ود  یتقو  تیّلهاج  نامز  رد  متفگ :  
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.رفن کی  لباقم  رد  رفن  کی  دیوگ  یم  هیآ  نیا 

« طلغ تابساحم   »

داوس دنتفگ : داوس ؟ متفگ  .میهاوخ  یم  ادص  شوخ  یظعاو  لاسما  يارب  تفگو : دمآ  نم  دزن  يرادازع  ياه  تئیه  زا  یکی  سیئر   
200 میهدب ، تشوگبآ  رگا  میا  هدرک  باسح  ام  .میرادن  داوس  هب  يراک  دوشب و  غولـش  سلجم  میهاوخ  یم  ام  هک  ارچ  تسین ، مهم 

.دوش یم  عمج  رفن  دیایب 700  ادص  شوخ  ياقآ  کی  رگا  اّما  رفن ، جنرب 400  اب  دیآ و  یم  رفن 

« تایح هیام   »

ناتلاح تفگو : دمآ  مَرَس  يالاب  کشزپ  .دش  رتهب  ملاح  ات  دندرک  لصو  مُرِـس  دنچ  دوب ، میخو  ملاح  مدوب و  يرتسب  ناتـسرامیب  رد   
ره تایح  هیام  ار  بآ   (1)« ٍیّح یـش ٍء  َّلُک  ِءاَْملا  َنِم  اَْنلَعَج  َو  : » تفگو درک  مُرِـس  هب  هراشا  وا  .مرتهب  هَّللدمحلا  متفگ : تسا ؟ روطچ 

! مدیمهف الاح  متفگ : .میداد  رارق  يزیچ 

« تاوارک  »

رد .دوب  تاوارک  هرابرد  هک  دنداد  ناشن  نم  هب  ار  يا  هلاقم  شیرتا  روشک  رد  يزور  مدرک ، رفس  ییاپورا  روشک  دنچ  هب  غیلبت  يارب   
، سابل نیرتانعم  یب  نیرت و  ّتیصاخ  یب  دندوب  هتفگ  شیرتا  نادنمشناد  زا  یهورگ  هلاقم  نیا 
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بلاج .درـس  هن  دنک و  یم  مرگ  هن  لغـش ، هن  تسا ، تالیـصحت  هدنهد  ناشن  هن  تسین ، زیچ  چیه  هدـنهد  ناشن  نوچ  تسا ، تاوارک 
تعاس مین  ولو  هک  دننک  یم  وزرآ  ناریا  رد  یضعب  اّما  تسا ، تشگرب  لاح  رد  اپورا  هک  تسا  نیا 

.دنزب تاوارک  داماد  هدش  مه 

« كاخ يور  سالک   »

زا یکی  رد  هک  دـنداد  ام  هب  دـنه  شرورپ  شزومآ و  نوماریپ  یتالاقم  شرورپ ، شزومآ و  ریزو  اـب  میتشاد  یتاـقالم  ناتـسودنه  رد   
دننیـشن و یم  كاخ  يور  يدنه  ياه  هچب  ینعی  .درادن  ریـصح  تکمین و  هک  میراد  هسردم  رازه  داتفه  دنه  رد  ام  دوب : هتـشون  اهنآ 

.دننک یم  رداص  ایند  هب  رتکد  دنناوخ و  یم  سرد 

« سّدقم تخرد   »

؟ تسیچ تخرد  نیا  مدیسرپ : مدید  ار  هتخوس  همین  یتخرد  یلامش  هرک  گنج  هزوم  رد   

ار هقطنم  نمشد ، ياهامیپاوه  هک  هدوب  تخرد  نیا  ریز  زابرس  نیـشام  کی  گنج  نامز  رد  اریز  تسا ، سّدقم  تخرد  نیا  دنتفگ :  
ملاـس شراـنک  نازابرـس  اـّما  دزوـس ، یم  شدوـخ  تخرد  نیا  دـتفا و  یم  تخرد  نیا  يور  اـه  بمب  زا  یکی  دـننک و  یم  ناراـبمب 

.دندنام

ار يدماج  تخرد  ینید  یب  روشک  هک  دینک  یم  هظحالم   
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اه ناسنا  تایح  يارب  هکنوچ  مینک  یم  سیدقت  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ام  اّما  دناد ، یم  سّدقم  هتخوس  زابرـس  دـنچ  رطاخب  هک 
!! تسا لاؤس  ياج  یضعب  يارب  تخوس ،

« اه يدوخ  زا  هیالگ   »

هک روطنامه  دننک ، یمن  شوگ  متفگ : هدب ، يرّکذت  دنتشاذگ  نوریب  ار  ناشیاه  لُُکف  هک  ییاه  مناخ  نیا  هب  تفگ : نم  هب  یـصخش   
.یهد یمن  شوگ  نک  لیطعت  ار  رازاب  زامن  عقوم  میوگ  یم  امش  هب 

هک میتفگ  ردـقچ  .دـندادن  شوگ  اّما  دوشن ، اضق  حبـص  زامن  هک  دـینک  يرادازع  يروط  میتفگ : يرادازع  ياه  تئیه  هب  اـم  ردـقچ   
.میهد یمن  شوگ  مه  اب  همه  سپ  .اونش  شوگ  وک  اّما  دینکن ، توعد  دنناوخ  یم  انغ  اب  ای  دنراد و  دب  هقباس  هک  ییاه  هدنناوخ 

« ناسنا هابتشا   »

، ندروخ اذغ  زا  دعب  نازومآ  شناد  مدش ، دراو  يا  هسردم  هب  .دندوبن  ناملـسم  هک  متفر  يروشک  هب  یجراخ  ياهرفـس  زا  یکی  رد   
وت زا  ار  يدازآ  اـم  يداد ، بآ  اـم  هب  وت  يداد ، ناـن  اـم  هب  وت  دـنتفگ : یم  هداد  رارق  بطاـخم  ار  ناـشربهر  دنتـشادرب و  اعدـب  تسد 

!! ...و میزرو  یم  قشع  وت  هب  ام  میراد ،

، میئوگ یم  ادخ  هب  ام  هک  ار  يزیچ  نامه  مدید  مدرک  ّتقد   
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! تسا هابتشا  رد  نید  یب  ناسنا  ردقچ  ًاعقاو  متفگ : .تسا  ناوتان  هک  دنیوگ  یم  یناسنا  هب  اهنآ 

« زابجل رگشسرپ   »

ّبط نوچ  مناد  یمن  متفگ : تسا ؟ كاپ  قرع  یلو  سجن  لوب  روطچ  تسا ، هیلُک  تخاس  ود  ره  ندب  قرع  لوب و  دیسرپ : یـصخش   
.ما هدناوخن 

! دیهدب باوج  دیاب  تفگ : .مناد  یمن  نم  اقآ  متفگ : تسا ! هیلک  تخاس  ود  ره  متفگ ، هک  نیمه  تفگ :  

یم وا  بل  رانک  لاخ  نامه  دـنک ، یم  تشز  ار  وا  هک  دوش  یم  زبس  سورع  غامد  يور  لاخ  کی  یهاگ  متفگ : مدز ، شیارب  یلاثم   
تابیکرت دـینک  ضرف  امـش  ـالاح  .درادـن  یتواـفت  اـهلاخ  ییایمیـش  تاـبیکرت  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دـنک ، یم  اـبیز  ار  وا  دـیور 

.دشاب لوب  ندوب  سجن  لیلد  نیمه  دوخ  دیاش  دنک ، یم  قرف  اهنآ  جورخ  لحم  اّما  دشاب ، یکی  قرع  لوب و  ییایمیش 

« یلیماف تاسلج   »

ناشیا تمدـخ  هدـمآ  نارهت  هب  مق  زا  .مراد  راک  امـش  اـب  هک  دز  گـنز  نم  هب  هر ) ) یتشهب دیهـش  هَّللا  هیآ  يزور  توغاـط  ناـمز  رد   
امـش طسوت  میهاوخ  یم  هک  میراد  یحرط  دـنک ، یم  لیطعت  كاواس  میهد  یم  لیکـشت  يا  هسلج  اج  ره  اـم  دومرف : نم  هب  .مدیـسر 

زا ام  هکنیا  نآ  .مینک و  هدایپ 
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بـش هاگنآ  دنـسیونب ، اهنآ  دـیئوگب و  دـیاقع  لوصا  هرود  کی  اهنآ  نیا  يارب  امـش  ات  مینک  یم  باختنا  ار  هدـبز  يدرف و  لیماف  ره 
هب لیماف  دارفا  اب  هعمج  زور  ای  هعمج و 

.مدرک ار  راک  نیمه  متفریذپ و  زین  نم.دننک  یم  لقتنم  ار  اهسرد  دنراذگ و  یم  هسلج  دیدزاب  دید و  ناونع 

« یمّلعم شزرا   »

: دومرف نم  هب  هر )  ) يرهطم دیهش  موحرم   

مورحم یمّلعم  ضیف  زا  دـنهدب و  وت  هب  ییارجا  ّتیلوئـسم  هک  منارگن  یتـسه و  ّقفوم  يدرف  یمّلعم  رد  وت  هک  ملاحـشوخ  یلیخ  نم   
.يوش

« یگنهرف لخب   »

هفرح رفن  کی  هک  یهورگ  هب  میدیسر  .داد  یم  حیـضوت  ام  يارب  یناریا  سانـشراک  میدوب و  دیدزاب  لوغـشم  سیراپ  روول  هزوم  رد   
، میهد یم  شوگ  شبلاطم  هب  مه  ام  دـیمهف  هکنیا  ضحم  هب  دـیوگ ، یم  هچ  منیبب  ات  مدرک  لّمأت  یمک  داد ، یم  حیـضوت  ناشیارب  يا 

نینچ اعّدا ، همه  نیا  اب  هک  مدوب  هدش  تحاران  یلیخ  دینک ؟ یم  شوگ  نم  ياهفرح  هب  ارچ  تفگ : تینابـصع  اب  دش و  دـنلب  شدایرف 
دوجو اپورا  رد  یتشز  ياه  تلصخ  نینچ  تیفرظ و  مک  ياه  ناسنا 

!! دراد
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« لخب ای  یمالسا  دهز   »

.دندروآ هناودنه  نان و  دندرک و  نهپ  يا  هرفس  ینارنخـس  زا  سپ  مدوب ، هدش  توعد  ینارنخـس  يارب  يا  هسلج  هب  يرهـش  کی  رد   
لخب هکلب  تسین ، یمالـسا  دـهز  نیا  متفگ : .مینک  هدایپ  ار  یمالـسا  دـهز  هداس  ياذـغ  اب  میهاوخ  یم  ام  اـقآ ! تفگ : اـهنآ  زا  یکی 

.دشاب ور  هنایم  دیاب  ناسنا  .هدن  تنامهم  هب  هکنیا  هن  روخن ، تدوخ  ینعی  دهز  نوچ  .تسا 

« غیلبت ریثات   »

هب یگلاس  ات 18  اهنیا  نکن  هتـسخ  ار  تدوخ  دایز  تفگ : نم  هب  یـصخش  متـشاد ، هسلج  ناناوجون  ناناوج و  يارب  توغاـط  ناـمز   
یم یناوهش  یفارحنا و  لئاسم  قرغ  گرزب  ياهطیحم  نآ  رد  هاگـشناد و  ای  دنور  یم  يزابرـس  هب  ای  دعب  دننک  یم  شوگ  تیاهفرح 

.دنوش

رب تسا ؟ مادـک  ناطیـش  هار  ادـخ و  هار  تسیچ ؟ مارح  لالح و  دـیمهف  ناـسنا  یتقو  هک  تسا  نیا  نم  ياـهفرح  هدـیاف  متفگ : وا  هب   
.ددرگ یم  زاب  اّما  دوش ، هدیشک  فارحنا  هار  هب  ضرف 

« یگتخاس همانترایز ي   »

دنچ دوب و  هدش  لیکشت  جح  رانیمس  هعمج ، ماما  دصکی  زا  شیب  روضح  اب  ییاقیرفآ  ياهروشک  زا  یکی  رد   
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رانیمس لوئسم  دش ، تبحص  ناریا  زا  راب  ود  یکی  یتقو  دوب ، اه  يدوعس  تسدب  رانیمس  هرادا  .دندوب  هدرک  تکرـش  ناریا  زا  مه  رفن 
.دنک كرت  ار  رانیمس  دیاب  دنک  تبحص  ناریا  هرابرد  یسک  رگا  ناریا ، رانیمس  هن  تسا  جح  رانیمس  اجنیا  تفگ :

زا یگرزب  سکع  متفرگ و  ار  مدوخ  میمـصت  رخآ  بش  هرخـالاب  منک ، تبحـص  هنوگچ  دـش  نم  تبون  یتـقو  هک  مدوب  رکف  رد  نم   
هب تبون  یتقو  .متخاس  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  باطخ  نآرق  تایآ  اب  يا  همانترایز  مدرک و  هیهت  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دقرم 

شفالخ دیتفگ  هچ  ره  امـش  هَّللا  لوسرای  متفگ : هدرک و  ربمایپ  دقرم  هب  باطخ  مدرم ، هب  تشپ  مدرک و  بصن  ار  سکع  دیـسر ، نم 
ار هّکم  اهنیا  تسا ، مدرم  يارب  هّکم  یتفگ  وت  دندرک ؛ راتفر  ار 

وت دنا ! هدرک  شودخم  ار  ادـخ  هناخ  ّتینما  اهنیا  اّما  تسا ، ناما  رد  دوش  هّکم  دراو  یـسک  ره  یتفگ  وت  دـنا ! هدرک  دوخ  هب  رـصحنم 
! ...و تسا  عونمم  لیئارسا  رب  گرم  اکیرما و  رب  گرم  دنیوگ  یم  اهنیا  اّما  تسا ، مزال  نیکرشم  زا  تئارب  یتفگ 

، دنا هتسباو  ناناملسم  همه  يوش ؛ لاحشوخ  ات  ناریا  هب  نک  یهاگن  الاح  هَّللا ! لوسرای  متفگ : نایاپ  رد  هدناوخ و  یلّـصفم  همانترایز   
، دنک یم  اغوغ  داسف  یمالسا  ياهروشک  ياه  تختیاپ  همه  رد  .لقتسم  ناریا  یلو 
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رد یلو  دسر ، یم  شورف  هب  یلکلا  تابورشم  یمالـسا  ياهروشک  ياه  هاگدورف  مامت  رد  تسا ، هتـسب  داسف  ياه  هنال  ناریا  رد  یلو 
.دندرک قیوشت  هدرک و  لغب  ارم  نویناحور  زا  یضعب  دش  مامت  هک  ما  ینارنخس  ...و  باتک  نارهت 

« يرکف راصحنا   »

: دنتفگ مدیسرپ  ار  ناشندش  ینادنز  ّتلع  مدز و  رس  نارهاوخ  تمـسق  هب  یتقو  مدوب ، هتفر  نیقفانم  زا  یهورگ  تاقالم  هب  نادنز  رد   
هک میراد  روتـسد  دنتفگ : دینک  یمن  هاگن  نویزیولت  رگم  متفگ : هن ، دنتفگ : دیـسانش  یم  ارم  متفگ : .نیقفانم  زا  يرادفرط  رد  رارـصا 

!! مینکن هاگن  ار  نویزیولت 

« تمایق باسح   »

رد اهلاس  هک  نم  مداد ، یم  هئارا  راک  زا  یـشرازگ  دـیاب  .میدیـسر  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماـما  ترـضح  تمدـخ  ناراـکمه  قاـفتا  هب   
هسلج مامتا  زا  دعب  متفگ و  صقان  تروص  هب  هقیقد  کی  رد  ار  اهفرح  مامت  هدش  هچاپتـسد  ماما  رـضحم  رد  مدز  یم  فرح  نویزیولت 
سپ باسح  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنوادخ و  رـضحم  رد  میهاوخ  یم  هنوگچ  تسا ؟ ربخ  هچ  تماـیق  یتسار  متفگ : دوخ  شیپ 

؟ میهدب
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« تاولص ای  ندز  فک   »

ندز فک  ياجب  رگا  متفگ : دنداتسرف  تاولص  يا  هّدع  دندز و  فک  يا  هّدع  ینارنخـس  زا  سپ  مدرک ، یم  ینارنخـس  یعامتجا  رد   
.دیا هدرک  هریخذ  دوخ  تمایق  يارب  مه  يزیچ  نم ، قیوشت  نمض  دیتسرفب ، تاولص 

« یمهفدب  »

.دوشن مدرم  رازآ  بجوم  ات  دینکن  دنلب  ار  ایاکت  دجاسم و  يوگدنلب  يادص  مدرک  شرافس  مدرم  هب  مرحم  هام  ندیسر  ارف  زا  لبق   

یم وت  مه  دشابن  ربکا  هَّللا  دهاوخ  یم  اکیرمآ  مه  دیتسه ، روج  کی  اکیرما  وت و  ...ار ! وت  ادخ  تشون : نم  هب  يا  همان  رد  یـصخش   
! دننک شوماخ  ار  اهوگدنلب  يادص  ییوگ 

.وگب ناذا  ماب  تشپ  يالاب  ورب  یتسه  یهللا  بزح  ًاعقاو  امش  رگا  دوب ، اه  هیاسمه  تمحازم  نم  فرح  متفگ :  

»؟ رظنم مادک  زا   »

يارب دجسم  رد  نم  تفگ : روطچ ؟ متفگ : دیشروخ ! لثم  وت  متـسه و  پمال  کی  لثم  نم  تفگ : یم  نم  هب  هبلط  ناتـسود  زا  یکی   
رد رگا  تسا ، تمایق  رگید  رظنم  اـّما  رظنم ، کـی  زا  نیا  متفگ : .نویلیم  دـنچ  يارب  نویزیولت  رد  امـش  منک و  یم  تبحـص  رفن  دـص 

دص نتشاد  رایتخا  رد  رطاخب  امش  میشاب ، هدرک  بارخ  ود  ره  تمایق 
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ادخ هب  لد  کی  وت  ارچ  داد ، وت  هب  دنوادخ  لد  همه  نیا  دوش  یم  لاؤس  نم  زا  لد ! نویلیم  دنچ  رطاخب  نم  دیوش و  یم  هذـخاؤم  لد 
!؟ يدادن

« مالسا عون  ود   »

يداصتقا عضو  سپ  هدش  نازرا  تفن  هک  الاح  دنتفگ : یم  اهنآ  دندرک  یم  تبحـص  مه  اب  هک  مدید  ار  یناریا  ود  مارحلادجـسم  رد   
.دش دهاوخ  هچ 

نیمه ثحب  نیا  ياج  ًاـقاّفتا  متفگ : نم  .تسین  زیاـج  رـالد  تفن و  ثحب  دجـسم  رد  تسا ، تداـبع  ّلـحم  اـجنیا  تفگ : یبرع  رئاز   
؟ دیوگ یم  ار  يزیچ  نینچ  دمح  هروس  ياجک  تفگ : دینکن ! نازرا  ار  تفن  تمیق  دیوگ  یم  دمح  هروس  نوچ  تساج ،

َنوُکأ ْنَلَف  َّیَلَع  َتْمَْعنأ  اَِـمب    ّ ِبَر : » میناوخ یم  رگید  يا  هروس  رد  ْمِْهیَلَع » َتْمَْعنَأ  َنیذَّلا  َطارِـص  : » میناوخ یم  هروس  نیا  رد  متفگ :  
»(1)؛ َنیِمِرْجُْمِلل ًاریِهَظ 

« .دوب مهاوخن  نامرجم  نابیتشپ  زگره  یتشاد ، ینازرا  نم  هب  هک  یتمعن  رطاخب  اراگدرورپ ! :» ینعی  

تسا تفن  هدننک  رداص  هک  يروشک  دشاب و  مرجم  رای  دیابن  تسا  مهیلع » تمعنا   » هک یـسک  هک  میمهف  یم  هیآ  ود  نیا  عومجم  زا   
تسین مهیلع » تمعنا   » ءزج وا  تسا و  نیمرجملل » ًاریهظ  ، » دنک یم  نازرا  ار  تفن  تمیق  و 

106 ص :

.17 صصق ، ( 150 - 1

یغیلبت ياه  هبرجت  اه و  www.Ghaemiyeh.comهویش  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 124زکرم  هحفص 113 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13285/AKS BARNAMEH/#content_note_106_1
http://www.ghaemiyeh.com


.تسا نیلاض »  » ای و  مهیلع » بوضغم   » ءزج دوبن ، مهیلع » تمعنا   » ءزج هک  یسک  و 

« ادخ رومأم   »

.لاس تسیب  دودح  متفگ : یتسه ؟ هبلط  تسا  لاس  دنچ  تفگ : یصخش  هک  مدوب  مالسلا  هیلعاضر  ماما  مرح  رد   

يزابرـس سابل  هک  وت  درب ، یم  تّذـل  دـید  یم  ار  رتشا  کلام  تقو  ره  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  تفگ : درک و  نم  هب  هاگن  يردـق   
! تسین مولعم  متفگ : درب ؟ یم  تّذل  دنک  یم  هاگن  وت  هب  مالسلا  هیلع  ماما  یتقو  ایآ  يا ، هدیشوپ  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

.مدش قَمَد  رایسب  .نک  رکف  فرح  نیا  يور  تفگ :  

« زاجم تبیغ   »

.هلب متفگ : میراد  مه  زاجم  تبیغ  ایآ  دیسرپ  نم  زا  یصخش   

هیلع قداص  ماما  .دـندوب  وا  مادـعا  يریگتـسد و  یپ  رد  سابع  ینب  دوب و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  صاـخ  باحـصا  زا  یکی  هرارز   
وا لتق  زا  درادن و  هعیش  دزن  یهاگیاج  وا  دنتفگ  سابع  ینب  هک  يروطب  درک ، یم  تبیغ  ییوگدب و  وا  رس  تشپ  تاسلج  رد  مالـسلا 

تـسود ار  امـش  نم  وگب : ناسرب و  ار  تردپ  مالـس  هک  داتـسرف  ماغیپ  هرارز  رـسپ  يارب  یناهنپ  تروص  هب  ماما  دعب  .دندش  فرـصنم 
.ما هتفگ  ار  بلاطم  نیا  رطخ  عفر  يارب  اّما  مراد ،
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« تسین ینتفگ  قالخا  سرد   »

اهنیا دنتفگ  دنتـسب و  ار  اهرد  میدش ، ینلاس  دراو  قاتا  دنچ  زا  روبع  زا  سپ  دـندرک ، توعد  قالخا  سرد  يارب  ارم  اهداهن  زا  یکی   
نآرق و میهاوخ  یم  میرادـن ، يا  هناـمرحم  فرح  هک  اـم  مینک ، میـسقت  نیئوره  میهاوخ  یم  اـم  رگم  متفگ : .دنتـسه  هرادا  نیلوئـسم 

.دننک تکرش  هسلج  رد  دنیایب و  همه  دیراذگب  میئوگب ، ثیدح 

لمع تسین ، ینتفگ  قـالخا  سرد  دومرف : یم  هر ) ) یئاـبطابط همـالع  موحرم  متفگ : .دنتـسین  عمج  نیا  نأـش  رد  اـهنآ  رخآ  دـنتفگ :  
.تسا قالخا  دّض  امش  راک  نیمه  تسا و 

« عمج ساوح   »

همامع هشوگ  هک  یتقو  زا  .دش  یم  لُش  شا  همامع  هشوگ  داد  یم  ناکت  ار  شرس  سب  زا  سرد  ماگنه  متشاد ، يداتـسا  مق  هزوحرد   
.میدش یم  وا  هماّمع  هتشر  ياشامت  لوغشم  میدیمهف و  یمن  ار  سرد  رگید  دش ، یم  لش  شا 

.دربب نیب  زا  ار  نادرگاش  رکف  زکرمت  دناوت  یم  مّلعم  سابل  هفایق و  يرآ   

« لافطا یناحور   »

اّما دنتسه ، ادهش  ياه  هچب  همه  اهنیا  اقآ  جاح  دنتفگ : دندش و  عمج  ادهش  هداوناخ  ادهش ، كرهش  مدوب  هتفر   
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.دنرادن وگ  هصق  کی  یلو  دنتسه ، دیهش  هچب  رازهدنچ  سوسفا ! رازه  متفگ : .دنک  تبحص  ناشیارب  تسین  یسک 

.میرادن لافطا  یناحور  اما  میراد ، لافطا  کشزپ  ام   

« موق ناسل   »

دوب هدـمآ  یجراخ  کی  دومرف : یم  هر ) ) يرهطم دیهـش  .دـیوگب  نخـس  مدرم  نابز  موق و  ناسل  هب  دـیاب  غلبم  هک  ما  هتفگ  اهراب  نم   
تفلک امش  ینیب  ایآ  دنیوگ : یم  دنـسر  یم  مهب  یتقو  ناریا  مدرم  دوب  هتفگ  ربخ ؟ هچ  ناریا  رد  دندیـسرپ  وا  زا  تشگزاب  رد  ناریا و 

؟ تسا

هب غامد  هن  هکنآ  زا  لفاغ  دنک ، یم  انعم  تسا  تفلک  امش  ینیب  ار  تسا  قاچ  امـش  غامد  دناد ، یمن  ار  موق  ناسل  نوچ  یجراخ  نیا   
قاچراک ینالف  ًالثم  .تسا  تمالـس  یگدامآ و  يانعم  هب  قاچ  زغم و  يانعم  هب  غامد  .تسا  یتفلک  يانعم  هب  یقاچ  هن  ینیب و  ياـنعم 

.دنک یم  هدامآ  ینعی  تسا ، نک 

« غّلبم کی  راثیا   »

دنتفر یم  يرتمولیک  دنچ  هب  رطاق  غالا و  اب  درم  نز و  زور  ره  دنتـشادن و  یندیماشآ  بآ  هک  متفر  ییاتـسور  هب  تفگ : یم  يا  هبلط   
شلوپ متخورف و  ار  دوخ  ینوکسم  هناخ  هدمآ  مق  هب  تخوس ، ملد  یلیخ  مدید  هک  ار  هنحـص  نیا  نم  .دنرادرب  بآ  يا  همـشچ  زا  ات 

جرخ ار 
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.دش بآ  ياراد  اتسور  کی  اما  متخورف  ار  هناخ  .مدرک  اتسور  ات  همشچ  هلصاف  یشک  هلول 

شنادـنزرف يارب  هک  دـش  بلطواد  رفن  کی  مدرک ، فیرعت  ار  ناتـساد  نیا  نم  شگرم  زا  دـعب  .تشادـن  هناخ  رمع  نایاپ  اـت  ناـشیا   
.درخب يا  هناخ 

« درک یگنهرف  راک  دیاب  لّوا   »

یم مه  ار  اقآ  تسد  دنهد و  یم  ماما  مهـس  ینید  ملاع  هب  هقالع  قشع و  اب  مدرم  ارچ  یناد  یم  رادرهـش ! ياقآ  متفگ : يرادرهـش  هب   
.هن تفگ : دنهد ؟ یم  ضراوع  یتحاران  اب  امش  هب  یلو  دنسوب ،

نوچ و نودب  امـش  یلو  دنک ، یم  راثیا  شنامیا  لیلد  هب  هدیمهف و  ار  بلطم  ّتیمها  ثیدـح  هیآ و  ابو  لیلد  اب  ادـتبا  زا  نوچ  متفگ :  
هاگنآ درب ، الاب  ار  مدرم  یهاگآ  تخانـش و  یگنهرف  راک  اب  لّوا  دیاب  سپ  .دینک  یم  لوپ  تساوخرد  هرـصبت  نوناق و  دـنچ  اب  ارچ و 

.تشاد راظتنا  نانآ  زا 

« نآرق توص  يارب  اعد   »

؟ یتساوخ هچ  ادخ  زا  بشما  مدیسرپ : یناوج  زا  نتفرگ ، رس  نآرقو  ایحا  مسارم  زا  دعب  ناضمر ، هام  مکیو  تسیب  بش   

هک دهدب  نم  هب  یبوخ  يادص  متساوخ  ادخ  زا  تفگ :  
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! منک توالت  ابیز  ار  نآرق  مناوتب 

« ابع ندیشخب   »

یم ییاونیب  نابایخ  رانک  مدـید  تفگ : وک ؟ تیابع  اقآ  دـنتفگ : تشگرب ؛ دجـسم  زا  ابع  نودـب  هر )  ) يدیعـس هَّللاهیآ  دیهـش  يزور   
یم یباوج  هچ  اـبع ؛ مه  یتشاد و  اـبق  مه  وت ، دـیزرل و  یم  امرـس  زا  یـصخش  هک  دنـسرپب  وت  زا  تماـیق  رد  رگا  متفگ : دوخ  اـب  دزرل 

.مداد وا  هب  ار  میابع  اذل  یهد ؟

« همالع عضاوت   »

يرفن رازه  دـنچ  تعامج  زامن  یتقو  .دـناوخ  یم  زامن  نحـص  رد  دـش ؛ یم  فرـشم  دهـشم  هب  یتقو  هر ) ) ییاـبطابط همـالع  موحرم   
ماوع زا  دوب  رپ  ناشیا  يولج  هکنآ  لاـح  تسب و  یم  ار  زاـمن  داتـسیا و  یم  رخآ  ياـه  فص  رد  همـالع  ترـضح  دـش ، یم  لیکـشت 

.دوبن تسرد  ناش  هروس  دمح و  حیحص و  ناشزامن  رهاظ  بسح  هب  هک  یسانلا 

»!؟ درادن یلاکشا  مناد  یمن  میوگب  رگا   »

: دنتفگ درادن ؟ یلاکشا  مناد  یمن  میوگب  رگا  دومرف : ناشیا  .دندرک  یلاؤس  نازیملا  ریسفت  بحاص  هر )  ) ییابطابط همالع  موحرم  زا   
.مناد یمن  دومرف : .اقآ  ریخ 
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« دنلب حور   »

.تسا هتشون  یباتک  نازیملاریسفت  هیلع  یصخش  دش ، هتفگ  هرس  سدق  ییابطابط  همالع  تمدخ   

.بوخ رایسب  دندومرف : هملک  ود  طقف  دوش  ینابصع  دنک و  ظیغ  هکنیا  نودب  ناشیا   

« نامهم راظتنا  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   »

250 طخ ، نتسکش  يارب  دنتفگ : .دش  تداهش  نادرگ  تبحـص  .مدوب  هتفر  ههبج  هب  ناگدنمزر  ندید  يارب  هک  دوب  رجفلاو  تایلمع   
رفن هعرق 250  اب  هکنیا  ات  دوب  هدش  اوعد  دارفا  باختنا  رـس  رب  هدروآ و  موجه  تیعمج  زا  یهوبنا  میراد ، مزال  تداهـش  بلطواد  رفن 

.دندرک باختنا  ار 

وراج مدیود  دیوگ : یم  .دنک  یم  وراج  ار  مرح  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  دنیب  یم  باوخ  ملاع  رد  ناگدنمزر  زا  یکی  لبق  بش   
.منک وراج  منارئاز  يارب  ار  مرح  مدوخ  مهاوخ  یم  دنیآ ، یم  دنراد  نم  يافواب  نارای  هن ، دومرف : ترضح  .مریگب  ار 

»؟ تسیچ امش  ياعد  نیرت  مهم   »

دنوادخ زا  زیچ  هچ  دیراد  یباجتسم  ياعد  دینادب  امش  رگا  مدرک : لاؤس  هر )  ) ینادمه یلعالم  دنوخآ  موحرم  زا  یناوج  نینـس  رد   
؟ دیهاوخ یم 
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.دزرمایب ار  نم  دنوادخ  هکنیا  دومرف :  

ياـهاعد مدوـخ  نهذ  رد  هکنآ  لاـح  دراد و  يا  هداـس  ياـعد  شهاوـخ و  هچ  گرزب  ملاـع  فراـع و  نیا  هک  مدرک  بّجعت  یلیخ   
هجیتن نیا  هب  ...و  باتک  هعلاـطم و  تیلوئـسم و  همه  نآ  اـب  مراد  نس  لاـس  زا 50  شیب  هـک  نـآلا  یلو  مدـناورپ ، یم  یگرزب  گرزب 

.تسه زین  نم  هتساوخ  نیرتهب  نیرت و  گرزب  تسا ، هدوب  يریخ  هب  تبقاع  هک  راوگرزب  نآ  هتساوخ  هک  ما  هدیسر 
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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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