
http://www.ghaemiyeh.com






ردپ نابز  زا 

: هدنسیون

ییاضر یفطصم 

: یپاچ رشان 

 ( مالسلا هیلع  دوعوم (  يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

ردپ نابز  6زا 

باتک 6تاصخشم 

6هراشا

ریسم لوط  10رد 

14حیرض

زکرم 53هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


ردپ نابز  زا 

باتک تاصخشم 

6-31-7120-600-978: کباش

3582000: یلم یسانشباتک  هرامش 

.ییاضر یفطصم  ردپ / نابز  زا  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1393 جع ،) ) دوعوم يدهم  یگنهرف  داینب  هسسوم  مق : : رشن تاصخشم 

.م 19×9/5 س  .ص ؛  47: يرهاظ تاصخشم 

255ق مهدزاود ، ماما  جع ،)  ) نسح نبدمحم  : عوضوم

نرق 14 یسراف --  رثن  : عوضوم

8 اف 862/8: ییوید يدنب  هدر 

PIR 8345/2217ض فلا 4 1393: هرگنک يدنب  هدر 

 - 1371 یفطصم ، ییاضر ، : هسانشرس

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

1 ص :

هراشا

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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ردپ نابز  زا 

(... جع ) رصع ماما  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ياعد  حرش  ... 

ییاضر یفطصم  فلؤم :  �

( جع ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  تاراشتنا  رشان :  �

یمشاه نوتیز  هدیس  راتساریو :  �

هرازه دوواد  ارآ : هحفص   �

نیدت ریما  دلج : حارط   �

زییاپ 1393 لوا - پاچ : تبون   �

6-31-7120-600-978 کباش :  �

هخسن رازه  ناگرامش :  �

ناموت  1200 تمیق :  �

.تسا ظوفحم  قوقح © یمامت 

/26 پ : ناـیلع / دیهـش  تسب  نب  (/ 22) رامآ هچوک  ادهـش / نابایخ  جـع / ) ) دوعوم يدـهم  ترـضح  یگنهرف  داینب  تاراـشتنا  مق :  �
(/ تیریدم  ) 37841131 شورف /)  ) 37841130 (/ یلخاد 117و116 و 37737801(  37749565 نـفلت : / 09109678911 هارمه :

:37737160 و 37744273 سکاف

35515655: پ.ص / 88981389 سکاف : / 88959049 نفلت : جع /) ) دوعوم يدهم  ترضح  یگنهرف  داینب  نارهت :  �

� www.mahdi313.com

� www.mahdaviat.ir

� info@mahdaviat.ir

� Entesharatbonyad@chmail.ir

ردپ نابز  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


3 ص :

ردپ نابز  زا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما  ياعد  حرش  ... 

(... جع ) رصع ماما  يارب 

ییاضر یفطصم 
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: بلاطم تسرهف 

5 ریسم لوط  رد 

9 حیرض
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میحَّرلا نمحرلا  هّللا  مسب 

« ردپ نابز  زا  »

ریسم لوط  رد 

(1)

ام .تسا  توافتم  یلیخ  وا  یناهج  میوقت  اب  ام  میوقت  اـما  مدوب ؛ هداد  رارق  هدـنیآ  ياـه  هاـم  يارب  نهذ ، میوقت  رد  هرظتنمریغ  یتوعد 
تسد و شوگ و  مشچ و  مینیب و  یم  ار  دوخ 
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.میمهفب ار  ماما  مالک  ات  دیایب  شیپ  ایاضق  نیا  دیاب  دیاش ، .هدنیآ  ریسم  زورما و  زورید ، اب  دنیب  یم  ار  یملاع  وا  یلو  نامیاپ 

!« متخانش ...و  تامیمصت  ندروخ  مه  هب  اب  ار  ادخ  یلع ، ِنم  »

.تسا هدشن  ماجنا  نآ  هب  ندیسر  يارب  یمادقا  تکرح ، ات  هقیقد  تفه  سوبوتا ؛ هب  ِندش  راوس  زا  مه  نآ  ندمآ و  زا  نیا 

اج نیا  زا  دیدج  لکشم  ! دوب هدش  رهُم  سوبوتا  ِیناشیپ  يور  هک  دوب  یمان  نیا  .میدیسر  باقع »  » بانج هب  دوب ، هک  يا  یتخس  ره  هب 
ناماسابل زا  .دـنک  راوسار  ام  تشادـن  تسود  مه  دـیاش  ...ای  یّنف  لکـشم  دنتـشادن ؛ زاورپ  دـصق  باقع »  » ياـقآ هک  دـش ، یم  عورش 

.رگید »ي  ای  » رازه ای  ندرک  تبحص  زرط  ای  دمآ  یمن  ششوخ 
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(2)

ادص هدننار  هک  هدشن  مرگ  اه  مشچ  زونه  .تسین  یهار  ندیـسر  ات  ینادـب  دوصقم ، لزنم  هب  ندیـسر  ات  عورـش  هظحل  زا  تسابیز  هچ 
« .میراد اعد  سامتلا  نوتمه  زا  .دشاب  هتشاذگن  اج  سوبوتا  يوت  يا  هلیسو  یسک  .دهشم  میدیسر  : » دنز یم 

: دنک یم  ناربج  ار  هدننار  فطل  مه  نارفاسم  زا  یکی 

! دییآ یم  راب  کی  زور  دنچ  ره  امش  .اج  نیا  میدمآ  هک  تساه  تدم  زا  سپ  ام  هدننار ! ياقآ 

: ندرک فراعت  هب  دنک  یم  عورش  مه  هدننار 

.....نومالد ام  اباب ! هن 

رظن نآ  هب  ام  ایآ  .تساه  تشد  هوک و  نیا  همه  تشپدصقم 
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؟ هدرب دوخ  اب  ار  ام  اه  هوک  هدیشک  کلف  هب  رس  ياه  کخاش  ای  میراد 

.تسا ییامرگ  نادنب ، خی  يامرس  نیا  همه  تشپ 

.دـیآ یمن  مشچ  هب  ینوکـسم  ياـه  هوک  نیا  ریز  رد  رهـش و  نیا  رد  دود  ياـه  هّکل  ریز  زورما  دـیاش  هک  یمرح  تسا ؛ مرح  دـصقم 
هک یماما  .تسا » ماـما  ياـقل  جـح ، همه  » .تسوا راد  ماوق  هبعک  هک  تسا  ناـمه  هاـگراب  نیا  .دـش  شا  هیاـسمه  دـیاب  شندـید  يارب 

.تسا شیوخ  بوبحم  هب  يا  هدادلد  ياوجن  هک  ییاعد  دش ؛ اعد  هب  تسد  نامزلارخآ  ماما  يارب  شیپ  نایلاس 

.درک یط  ناشیا  اب  دوش  یم  ار  یگدادلد  نیمزرس  زا  يوک  دنچ  ات  دید  دیاب 
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حیرض

(1)

لد نامـسآ  دنام ؛ یم  هتـسخ  يا  هتفر  ره  هجیتن و  یب  يا  هلداعم  ره  وا  یب  .دـهاوخ  یم  ار  شدـنزرف  تمالـس  وت  زا  ردـپ ، ادـنوادخ !
.دنک یم  قنور  یب  ار  ندوب  دیآ و  یم  رس  هب  شلمحت  نیمز  دناشوپ و  یم  رظتنم  ياه  مشچ  زا  ار  دوخ  كاپ 

؛ دوش یمن  ظفح  يزیچ  وا  یب  هک  ومه  ینک ؛ ظفح  ار  ّتیلو  هک  دهاوخ  یم  وت  زا  ردپ ،

ردپ نابز  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


10 ص :

ّانإو هّلل  اـنا   » زار ندـمآ ، وت  يوس  هب  زار  هک  وا  شتبحم ، يارب  دـش و  قلخ  شتکرب  زا  نامـسآ  نیمز و  هک  وا  .ار  تنیـشناج  هفیلخ و 
هتـساوخ دـناوت  یم  هک  تسوا  طقف.درک  وگزاب  ناـم  هدـش  لـفق  ياـه  لد  يارب  ار  نتفر  وت  تمـس  هب  ندوب و  وت  يارب  نوعجار » هیلإ 

هتسب يرد  چیه  وا  اب  .تسا  تّجح  هک  يا  هفیلخ  .دهد  تاجن  یگدوهیب  زا  ار  ...و  نیمز  هام ، دیشروخ ، دنیرفایب و  نیمز  رد  ار  تیاه 
.دنام یمن  لزنم  یب  ، هار رد  یمدق  چیه  و 

یهاگن مین  نآ  تشپ  هب  رد  يـال  زا  تسا  یفاـک  دـتفیب ، هار  دـهاوخب  سک  ره  .تسوا  دـنزرف  نیرخآ  اـت  مدآ  زا  وا  شوغآ  تعـسو 
.دبلط یمن  يدزم  چیه  شتمدخ  يارب  هدوب و  هشیمه  وا  .دزادنیب 
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؟ ...ای هدنامن  یقاب  دوخ  نامیپ  رب  وا  ایآ  تسا !؟ رّصقم  وا  مه  زاب  مینیبب ، ار  وا  ات  میتشادنرب  اه  مشچ  يولج  زا  ار  نامناتسد  رگا  ایآ 

اب هک  تسین  یهاک  اـم ، ياـه  بلق  وچمه  وا  لد  .تسوا  هتـسیاش  هک  هنوگ  نآ  دـنک ، یم  فصو  ار  وت  دـیوگ و  یم  وت  زا  وا ، ناـسل 
وا رود  هب  هنادنمتـسم  هتـشرف ، رازه  نارازه  هک  تسا  یبلق  وا  بلق  .دـشاب  دابآ  اجکان  رد  زور  رگید  اج و  نیا  رد  زورما  داـب ، ناتـسد 

.دنا هتخانش  ار  رکذ  هک  تسوا  حیبست  هب  دنریگ و  یم  يزور  وا  تکرب  هب  دننک ، یم  فاوط 

بلق هنیرید  یگدز  خـی  توکـس و  وا ، هب  هاگن  دـشاب ، تکاس  رگا  تسوت و  تمکح  رطع  زا  راشرـس  شراـتفگ  دـیوگب ، نخـس  رگا 
وا باوخ  دور ، یمن  باوخ  يا  هظحل  هک  یمشچ  درگن ؛ یم  وت  بناج  هب  شنامشچ  .دنکش  یم  ار  نامیاه 

ردپ نابز  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 16 

http://www.ghaemiyeh.com


12 ص :

يا هفقو  ناگدید  نآ  ییانیب  رد  نامز  .یهاوخب  وت  ار  هچ  ره  دنیب  یم  .نیمز  اه و  نامـسآ  رد  تسوت  نامـشچ  وا  .تسا  يرادـیب  مه 
هدـش ییامنهار  ملاوع  همه  رد  قیاقح ، همه  هب  .تسین  هدیـشوپ  وا  رب  نامـسآ  جوا  رد  هن  كاـخ و  لد  رد  هن  يا ، هّرذ  دزادـنا و  یمن 

هب ور  نامتکرح  هک  درگن  یم  ددنب ؛ یمن  ار  دوخ  شوغآ  یلو  میور  یم  ههار  جـک  هب  ام  دـنیب  یم  هک  ومه  ؛ تسا يدـهم »  » وا .تسا 
! ادنوادخ : » دنک یم  تاجانم  هنوگ  نیا  هدرک و  دنلب  نامـسآ  هب  تبحم  تسد  اما  هدـش ، لفق  نآ  ياه  هقلح  رد  نامیاپ  تسا و  نیمز 

نامه هّجوت ؛»  » کی هلصاف  هب  اه ، لاس  هلصاف  هب  هن  میرود ، وا  زا  ام  یلو  تسا ؛ کیدزن  ...شخبب » نک و  کمک  ار  وا  يدهم ، ِنم  هب 
! هدرک نفد  افخ  رد  ار  نامنورد  يافص  هتخادنا و  رون  لوبق  زا  ار  نامبلق  هنیآ  شندوبن  رطاخ  هب  هک  يا  هلصاف 
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راهب زا  دنکن  هک  هدش  هتخود  نامیاه  ماگ  هب  شهاگن ، .تسا  هارمه  مدـق ، ره  رد  .هنانابرهم  یندوب  تسام ؛ رّوصت  زا  رتارف  هک  یندوب 
.قاتشم کی  نتشاد  تسود  دراد ؛ نامتسود  نوچ  دیآ  یم  .میتفیب  هار  شتآ  زا  رپ  ياه  مزیه  تمس  هب 

هدرکن يراذـگورف  شیادـخ  هار  رد  داـهج  زا  يا  هظحل  هک  تسا  ناـمه  وا ، دـنزرف  دزرو ! یم  قشع  دوخ  نت  هراـپ  هب  هنوگچ  ردـپ ،
يوس هب  ترجاهم  دصق  دنا  هتفرگ  یگرزب  میمصت  هک  ییاهوتسرپ  زاورپ  لثم  تسا ؛ هدش  وا  هار  رد  شالت  فقو  وا  دوجو  همه.تسا 
هلفاق نابراس ، .ناشدـناسرب  تسود  يوک  هب  لزنم  هب  لزنم  دوخ ، فقو  اب  دـناسرب و  هار  نیا  هب  ار  یملاـع  دـیاب  وا  .دـنراد  ار  دوصقم 

.درادن ار  یسک  وت ، زا  ریغ  هب  یتسه 
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وت زا  ییوت ؛ شأدبم  دصقم و  .دنامب  هدنز  دناوت  یمن  وت  یب  .هدشن  نادرگ  يور  ینآ  وت ، هاگرد  زا  هک  تسوت  هدنب  نامه  وا  ایادـخ !
رد هشیمه  هک  ییوت  دربب و  شیپ  ار  دوخ  ِلثم  دهاوخ  یم  هک  يا  هدشمگ  نایم  تسا  قرف  ردقچ  .دناسر  یم  وت  هب  دنک و  یم  عورش 

.تدوخ هب  يا  هظحل  یتح  یشیدنا ، یمن  وا  ریغ  هب  يا و  هدوب  دوصقم  هار 

ياـه مچرپ  هک  یناگدـشروک  تداـسح  شنانمـشد ، بیـسآ  زا  يّرـش ؛ ره  زا  رادـب  شناـما  رد  .نک  ظـفح  ار  وا  اراـگدرورپ ! سپ ،
: تسوا هوکـش  نیا  هک  نامنابز ؛ تسد و  ناملامعا ، ّرـش  زا  ام ، ّرـش  زا  ناـنآ و  ياـه  هئطوت  زا  هدز ، نوریب  ناـشیاه  مشچ  زا  تساـیر 

« ...دزاس یم  هدرزآ  ار  ام  تسین ، مه  یسگم  لاب  هزادنا  هب  ناشنید  هک  ینایعیش  لامعا  »
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نت ات  دنک  یم  اهر  اه  هلعـش  نایم  رد  ار  دوخ  هک  ییوا  میندـش ؛ وا  وچمه  لابند  هب  همه  .دوبن  یتقلخ  دوبن ، وا  رگا  .هدـمآ  ام  يارب  وا 
.دهد تاجن  ار  ام  هتخوس 

ندب هک  تسا  نرق  دنچ  ای  لاس  دنچ  .اه  مدق  يالاب  ریز و  زا  تسار و  پچ ، رس ، تشپ  ور ، شیپ  شاب ؛ شبقارم  تهج  ره  زا  ایادخ !
تسا يا  هروک  تسین ، رونت  تسا ، شتآ  اج  نیا  دروآ : یمرب  دایرف  تسا  نرق  دنچ  .دباتش  یم  کمک  هب  دنیب و  یم  ار  هتخوس  ییاه 

! دعلب یم  دنهدب  وا  هب  هچ  ره  ادیپان ، یتعسو  هب 

...راب دنچ  دیشابن ؛ نآ  رد  نتفر  هب  روبجم  امش  ات  مور  یمن  شتآ  رد  میتفگ ، وا  هب  راب  دنچ 
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(3)

...و هاگن  نخس ، ریوصت ،

زا رتوب  شوخ  تسوب ، شوخ  وا  سابل  .دشوپ  یم  وا  هک  هنوگ  نامه  تسا ؟ هنوگچ  ناملکـش  تسوا ! اب  ام  یطابترا  نامـسیر  اه  نیا 
یهایس ناتسود  هدننک  هفخ  ياهریت  توراب  يوب  هک  یسابل  دیشوپ ؛ وا  نوچ  وبشوخ  یـسابل  دوش  یم  سپ  میا ؛ هدییوب  نونکات  هچنآ 

.دشاب هتسبن  شقن  نآ  رب  ناطیش  گنر  دهدن ، ار 

هناخ نامه  رد  ار  ام  میـشاب ، هنوگ  نیا  وا  اب  رگا.دـنروآ  یم  دـنرب و  یم  همه  همه و  ور ؟ هبور  ای  نیمز  نامـسآ ، هب  تسیچ ؟ هب  هاگن 
زا دـشارخ و  یم  ار  نامـشوگ  يا  هشوگ  زا  یناتـسمز  داب  يادـص  .دـنور  یمن  دـنراذگ و  یمن  توبکنع ، رات  زا  رپ  کیرات  گـنت و 

.دروآ یم  رد  ادص  هب  ار  نامناوختسا  قاتا  هرجنپ 
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هچ ره  ّرـش  زا  ار  يدهم  : » دناوخ یم  ار  وا  یتمالـس  ياعد  نینچ  نیا  دنیب و  یم  ار  اه  نیا  تسا ، باحـصا  رانک  رد  کنیمه  هک  ردپ 
وا يوخ  زا  دنسر و  یم  شمارآ  هب  وا  يوب  اب  همه  يدناوخ ، ارف  نآ  هاگمارآ  هب  ار  یسک  رگا  هک  ینتشاد  هگن  نامه  ! رادب هگن  تسه 

! تسـشن ناسنا  هب  مارتحا  نیگنر  سابل  رد  يدوخ ، یب   . تفر دای  زا  تساه  تدم  هک  يدوخ  نامه  دننک ؛ یم  تکرح  دوخ  يوس  هب 
.»!؟ ...دوخ اب  یلو  ادخ  یب  ناسنا 

یم ار  وا  یبـن  بلق  ناـملاگنچ.تسوا  مشچ  دـهاش و  ماـما ، .دریذـپ  یمن  ناـیاپ  اـج  نیا  رد  ماـما ، بلق  اـم و  ناتـسد  زیگنا  مغ  هّصق 
یپ رد  نید  يدوبان  يریگ و  هشوگ  ناشندوب و  اب  نید  ندوب  هک  ییاهنآ  هدب ؛ تاجن  ام  ینادردق  نیا  زا  زین  ار  اهنآ  ایادخ ! .دناشارخ 

ناشدوبن
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ناشتقیقح دنراد ، هارمه  دوخ  دبلاک  رد  یحور  ...و  تاکز  زامن ، نکر  تساهنآ ؛ هب  نید  ياه  نوتـس  ماوق  دـناوت ، نید  نامه  تسا ،
...راد هگن  ار  وا  راد ، هگن  ار  وا  .تسا  ماما  نامه 

وت تّزع  .هد  ناشرارق  تدوخ  راوج  رد  سپ  دنیبب  یبیـسآ  دیابن  .شا  يرادهگن  هب  يا  هداد  روتـسد  ار  ام  هک  تسا  یتناما  نامه  نیا ،
.تساه نآ  يارب  ریذپانذوفن  مکحم و  ناما  نامه  تناما ، .درادن  هار  نآ  رد  تسکش  هک  یتّزع  تسا ؛ هتفرگ  ارف  ار  اهنآ 

بلاط ار  یگشیمه  يزوریپ  رگا  .میرادنرب  اه  نآ  يوک  زا  رفس  راب  .میتخود  تا  يرای  تیامح و  هب  مشچ  رگا  هک  يا  هداد  دای  ام  هب 
نانآ دزن  رد  تیاهتنا  یب  يورین  دنتـسه ، وت  عیطم  نایرکـشل  دـمآ  تفر و  لـحم  اـهنآ  .دـشاب  ناـمروای  وت  هاپـس  میهاوخ  یم  میتسه ؛

، تسا
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.دننک هدنسب  ناشرادید  هب  هدش  رگا  یتح  دنوش ؛ یم  مازعا  هورگ  هورگ  ناشلزانم  فاوط  يارب  تناگتشرف 

ناشنانمـشد زا  ترفن  نانآ و  هب  قشع  زج  يزیچ  هک  ینید  ناـمه  ؛ دـیزگ لزنم  نید  هک  تساـجنآ  .تساـج  نآ  یتسه ، تبحم  زکرم 
رکشل یهدنامرف  ندییاس ، یناشیپ  اه  لاس  زا  سپ  ناطیش  ناش  ینمـشد  اب  دنک و  یم  زاورپ  نامـسآ  هب  یناهج  اهنآ  تیالو  اب  .تسین 
شیارب یـسابل  ناسب  ار  تا  هکئالم  شا ، يرای  يارب  ناشوپب و  وا  رب  ار  تتظافح  مکحم  رپس  .دریگ  یم  هدـهع  رب  ار  شتآ  یهاـیس و 

.هدرارق

« ...یهد یم  باوج  ار  قشع  یسر  یم  هک  دوب  هدید  باوخ  »

ردپ نابز  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


20 ص :

« ...و عدصلا  هب  بعشا  مهللا  : » لّوا نحص 

یمن نام  هناخ  رد  رب  رگید  هک  تساه  تدم  وا ، ندرک  نوریب  رطاخ  هب  نامـسآ  .تسا  یگتـسسگ  مه  زا  نامنیب  .تسا  مک  ام  تارفن 
.دوش یم  ریذپان  تسکش  هلفاق  نیا  دیایب ، رگا  وا  .میدنمزاین  وا  هاگن  هب  هک  میتسه  یناشوپ  هنهک  هدنامرد و  ام  .دیآ 

نانمشد .دنز  یم  اهنآ  تراغ  هب  تسد  هدش و  ینزهار  یسکان  سک و  ره  هک  تسا  دایز  ردق  نآ  ناوراک ، نیا  نایم  فاکـش  ایادخ !
! دنا هدرک  وزرآ  ناشیارب  ار  مارآ  زور  بش و  .دنا  هدش  ناشناج  يالب 

هتسد چوک  هار  هب  مشچ  ناگدنرپ  نیا  .دیآ  یمرد  ياپ  زا  ناراب  داب و  ریز  دوشن ، لصو  هلـسلسرس  هب  هک  ینامز  ات  هدشمگ  هقلح  نیا 
، داّیص ره  .دنتسه  یعمج 
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ادیپ زا  دیماان  همه  ایوگ  .دنا  هدرک  مگ  ار  هار  ياه  هناشن  .دور  یم  هناشن  ناشتمس  هب  ار  دوخ  هنیک  هحلسا  دنیب  یم  هک  ار  ناش  ییاهنت 
زا سرت  .دـسر  یم  شوگ  هب  رتولج  اه  لاس  اه و  هام  زا  ناـشیاه  سفن  يادـص  .دنتـسه  ناـکم  نیا  زا  ندـش  رود  يارب  یهار  ندرک 

.ندرکن ادیپ  ار  نارای  ندوب و  ریسا  ندوب ؛ ناطیش  ياه  تسد  ریسا  یگلفاق و  یب  ییاهنت ،

راختفا نآ  هب  ندیرد  زا  سپ  دنردب و  ار  يرجنح  ات  دـشک  یم  رجنخ  ناشیور  هب  يا  هناهب  ره  هب  دـنک ؛ یم  دادـیب  اهنآ  رب  هنتف  ملظ و 
هـشوگ هب  مه  یمخا  یتح  دـنروخ ؛ یم  دـنرب و  یم  .تسا  قافن  هنتف و  باحـصا  هایـس  ناتـسد  هچیزاب  ییوگ  وچمه  ناـشلام  .دـننک 

.تشاد دشر  يوزرآ  هک  تسا  يا  هزات  لاهن  ِنآ  زا  گرب  نیا  هک  دتفا  یمن  ناشیوربا 
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راظتنا دـنا و  هداتـسیا  عّقوترپ  هچ  .دروخ  یم  نارگادوس  مزیه  درد  هب  طقف  ، هشیر نودـب  هنت  هک  تسین  مهم  ناـشیارب  دـننک  یم  هشیر 
.دنشک یم  ار  نآ  نتخوس 

وا هک  دسر  یم  یک  دسر ؟ یم  یک  ییوگروز  ياه  هدالق  ندـش  هدیـسوپ  نامز  ؟ تسینامز هچ  راه  ياه  گس  نیا  گرم  تقو  سپ 
زا نیمز  دنک و  هزات  يزبسرس  توارطرپ  ياضف  رد  یسفن  داب  دسرب ؛ نایاپ  هب  نامـسآ  هوکـش  دهد و  هفوکـش  هویم و  تخرد  دیایب و 

؟ دشاب هتشادن  ار  شنامشچ  ندرک  زاب  ِمرش  اه ، نرق  سپ 

.تسین نآ  رد  یتشگزاب  رگید  هک  یندنار  دنار ؛ هلفاق  نیا  زا  ار  گرگ  دوش  یم  دیایب  وا  دنام ، دوش  یم  دیایب  وا 
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هاگمارآ رد  تالکـشم  وا  یب  هک  ار  شندمآ  دیهاوخب  دینک و  اعد  دننز  یم  ادص  دنور ، یم  رتالاب  يا  هلپ  تسین ، تلادع  دنیوگ  یم 
.دنا هدرک  شوخاج  دوخ ،

...و شیوکین  تروص  شتیبوبحم و  تسا ؛ هتفرگ  وا  زا  ار  شینعم  لدع  .تسا  لدع  نامه  وا  تساه ، هلپ  نیا  زا  رتارف  مه  يا  هلق 

، نابایب هوک ، يارب  ناکم ؛ ره  نامز و  ره  سک ، همه  اج ، همه  يارب  یلدـع  تسا ؛ لدـع  روهظ  وا  روهظ  .دوش  یم  رهاـظ  لدـع  وا  اـب 
، یعامتجا قوقح  رد  ای  لاوما  رد  يواست  هب  دوش ؟ یم  ریـسفت  هچ  هب  تلادـع  ام  همان  ریـسفت  رد  .ناسنا  اـه  نآ  بختنم  ِلـگ و  لـگ ،

؟ ...ای یقوقح  بصانم 

! شندمآ ّتلع  هن  میا و  هتخانش  ار  وا  هن  سپ  يا !؟ هتفشآ  همان  ریسفت  هچ 
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نیرتابیز هب  ار  اهنآ  نامندمآ  اب  مه  ام  و  دنهد ، یم  يرای  ندیسر  ریـسم  رد  ار  ام  همه  .تسا  هدمآرد  ریوصت  هب  ام  يارب  تقلخ  مامت 
؟ تسا نینچنیا  مییوگ  یم  نخس  هک  نآلا  ایآ  .میناسر  یم  ناشیاهزور 

یمن .درادـن  یتروص  یلکـشم و  شندـمآ  رد  لکـشم  .دوش  یم  زاب  تمحر  رد  شندـمآ  اب  تساجک !؟ زا  تالکـشم  همه  نیا  سپ 
امن و هولج و  همدقم  شندـمآ  .وا  زور  نیرتابیز  تنیز ، زور  تسوا ؛ يرگ  هولج  زور  هک  تسا  يزور  رظتنم  نیمز.دـشاب  وا  اب  دـناوت 

! دشاب هتشاد  یشوماخ  تقاط  شیاه  کلپ  وا  ندید  اب  هک  تسین  یمشچ  زور  نآ  .تسا  نیمز  ییابُر  مشچ  شندنام 

زا لبق  ات  هک  تسا  ینیمز  نامه  وا  .هتشادن  يزیچ  دوخ  زا  هک  دناد  یم  بوخ  نیمز 

ردپ نابز  www.Ghaemiyeh.comزا  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 56زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


25 ص :

هب وا  زا  يرثا  ینک ، زارد  اضف  رد  ار  تناتسد  رگا  هک  ییاه  یکیرات  دوب ؛ اه  یکیرات  اهدایرف و  اهریـشمش ، هاگنالوج  شتنیز ، ندمآ 
.دیآ یمن  مشچ 

رد يرمع  يارب  ار  شمارآ  هک  دزادـنا  تریح  رد  نانچ  ار ، نالد  هایـس  دولآ  باوخ  نامـشچ  هک  تترـصن  نامه  اب  نک  شیرای  سپ 
.دننیشنب وت  يورین  ياشامت  هب  هتشاذگ و  اج  خیرات 

یگراوآ ار  ناشبـش  رارف و  ار  ناشزور  راک  هک  ناشنت  رـس و  هب  یمـس  اهنآ و  لد  رب  دوب  هدـش  يا  هزین  رترود  اـه  گنـسرف  زا  سرت ،
رد رترود  گنـسرف  نارازه  قح ، نارای  نابـسا  مس  يادص  ندینـش  اب  دندرک و  یم  بارخ  ار  ناشاه  هعلق  دوخ  ناتـسد  اب  .دوب  هتخاس 

.دندوب رارف  لاح  رد  اه  نابایب 
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هب ار  اه  نادند  دندییاس و  یم  توارطرپ  ياه  هفوکش  نیا  يور  ترفن  اب  ار  ناشیاه  همکچ  شنانمشد  .دندوب  مولظم  هشیمه  شنارای 
.يا هناخ  هن  يا و  هداوناخ  هن  دنتشاذگ ، یم  یندب  رب  يرس  هن  دیسر  یم  ناشتسد  .دندرشف  یم  مه 

دننانامه اهنآ  .دنـشک  یم  ریـشمش  وا  يور  رب  هک  ار  نانآ  نک  كاله  .نک  لیلذ  راوخ و  ار  وا  نانمـشد  امرفب و  تیوقت  ار  وا  ناروای 
يرگ هلیح  رکم و  رـس  زا  وا  اب  هک  ار  نانآ  نک  دوبان  .دـنا  هدرک  ناشیاهـسَفَن  تفاثک  ناشدوجو و  تساجن  زا  رپ  ار  نیمز  اه  نرق  هک 

.دنا ندرک  ریگ  لفاغ  رظتنم  هتشغآ و  رهز  هب  ار  ناشیاهرجنخ  دنیآ ؛ یمرد 

.دنا هتسشن  نیمک  هب  اهراتفک  ناهابور و  وچمه  ندوب  وا  اب  ناهج  ییابیز و  ياهزور  هب  ندیسر  يارب  تثابخ  رفک و  ياه  هناوتسا 
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هـشیمه هک  يراک  دنربب ؛ هزیاج  دنروایب و  رـس  ات  دـننک  یم  هناور  ار  دوخ  ياه  هلوت  دـسرب ، ناشماشم  هب  وا  باحـصا  زا  ییوب  اج  ره 
.دشاب يدهم  زا  یمان  هک  اجک  ره  زورما  اونین و  رد  زورید  .دوب  ناشتداع 

.دنشاب هتشادن  ار  ینکارپ  نجل  يارای  هک  نکشب  نانچ  ار  ناشسحن  تشپ  و  نازوسب ، ار  ناشیاه  هشیر  اه و  نوتس 

ریغ هچ  ره  هب  هک  ینانکارپ  تعدب  ! درادن يریس  دعلب و  یم  دشاب  شریسم  رد  ار  هچ  ره  هک  دنتـسه  ریگارف  شتآ  نیا  ياه  مزیه  اهنآ 
دننک یم  الط  زآ و  زا  رپ  ار  یموقلح  ره  دننک ، یم  ربق  اهوزرآ  تخرد  ندرک  نک  هشیر  يارب  دنهد و  یم  یتسود  تسد  دـشاب  قح 

.دنناسارهب ار  یلد  دننازوسب و  ات 
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هک يردپ  نادنزرف  دیآ ؟ یمرب  هچ  جارات  يدزد و  زج  قیرط  نزهار  زا  .دنام  دهاوخن  يزیچ  تنییآ  ّتنـس و  زا  اهنآ ، ندوب  اب  ایادخ !
هب نآ  زا  یـسک  مهد  یمن  هزاـجا  منیـشن و  یم  میقتـسم  هار  رب  هک  دروخ  مسق  دروآرب و  داـیرف  رون ، هاـگرد  زا  شندـش  هدـنار  تقو 

يزور ات  دنور  یم  دنعلب و  یم  دنوش ، یم  رت  هبرف  زور  ره  یّمـس  ياهرام  راوخیگدنز و  ياه  مرک  اهنآ  ندوب  اب  .دنک  رذـگ  تمالس 
نامـشچ هب  یمـشچ  ره  دـشاب ، هریت  ناشدوخ  گنر  وچمه  تسه  هچ  ره  دـنهاوخ  یم  .دـشابن  ینامداش  دـیما و  تایح ، زا  يرثا  هک 

.دونشب اه  نآ  کیرات  درس و  نابایب  رد  ار  یشحو  ناگرگ  ِیقیسوم  یشوگ  ره  دنیبب و  نانآ 
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هک دنامن  یبرغ  قرش و  ات  شبرغم  رد  نیمز و  قرشم  رد  اهنآ  عیمج  نادرگزاب ، ناشدوخ  هب  ار  ناشّرـش  نک و  راوخ  لیلذ و  ار  نانآ 
بآ دیوگب و  وا  زا  هنادازآ  كاخ  ات  نآ  يایرد  نابایب و  رد  ...و  یمارآ  مچرپ  ییاهر ، يدازآ و  مچرپ  دنـشاب ؛ وا  مچرپ  ریز  رد  همه 

.دودب وا  رطع  ياوه  هب  وهآ  دناوخب و  ار  وا  لاصو  همغن  هدنرپ  ات  دیارسب  شجاوما  اب  ار  وا  مان  هوک  رد  ارحص و  رد  يدرد  چیه  یب 

.دنا هداد  رارق  دوخ  هدولآ  ياهریت  ندناشن  ناشن  هب  يارب  يا  هناشن  نوچ  نتخادنا و  ریگ  يارب  يا  هعلق  هدز ، لفق  یـسفق  دننام  ار  ایند 
ره .تساه  نآ  دوجو  ثیبخ  يوب  زا  دـلان  یم  هچ  ره  ناهج  هک  يرثا  دـنامن ؛ اج  رب  ناشدوجو  زا  يرثا  هک  نک  ناشدوبان  نانچ  سپ 

رد و رب  دوخ  زا  یمسا  دنا  هتفر  هک  اج 
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.دنا هدرک  لیدبت  هدکتبرغ  هب  ار  وا  هک  تساه  نرق  دنا و  هتشون  رهش  راوید 

تناتـسود رـس  رب  ، تزع ربا  زا  هدـب و  افـش  ناش  هنیک  زا  ار  تناگدـنب  ياه  بلق  نک ، كاپ  اهنآ  دوجو  زا  ار  تیاهرهـش  اراـگدرورپ !
.زادنیب هیاس 

ُرپ دوخ  ياه  هناشن  زا  ار  اه  هچوک  دندنار و  اهراید  زا  ار  ناراب  .دندرک  دودسم  ار  تشگزاب  ریـسم  .دندرب  دای  زا  ار  يراهب  ياه  لاس 
صقر اب  دندرک  نامگ  .دندیصقر  شزاس  اب  دندیشون و  وا  ماج  زا  .دندش  شوغآ  مه  تساجن  اب  دندید و  ینمشد  ار  تراهط  .دندرک 

دندیود و دوخ  ياه  هیاس  لابند  هب  یهلبا  نوچ  .دننک  یم  یلاخ  اه  هصغ  زا  لد  ناشدایرف  داد و  اب  دنـسر و  یم  شمارآ  هب  شتآ  رد 
یگنس ياه  همکچ  ون  زا  دندش ، سویأم  هک  راب  ره 
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.دنتشاذگ اپ  اه  لد  هب  هرابود  دندرک و  رت  مکحم  ار  دوخ 

رگا هک  تسوت  یلو.ّتیلو  ندمآ  هب  رگم  درادن  یمارآ  هک  تسا  يدرد.تسا  شتآ  زوس و  رد  اهنآ  نیـشتآ  رجنخ  زا  تناگدـنب  لد 
رات بش  دتفا و  یمرب  ینزهار  مسر  دوش ، یم  اه  هار  شرف  اه  کچیپ  اه و  هزبس  دبوک ، یم  ار  اه  هناخ  رد  لگ ، رپ  ياه  تسد  دیایب ،

.دسر یم  نایاپ  هب  كانسرت  و 

هراپ تنید  رتفد  زا  اـه  گـس  نآ  هک  ار  هچ  ره  هدـب و  ناـمناشن  ار  ناـش  هتفر  داـی  زا  هار  و  ناربماـیپ )  ) تناتـسود نیرتهب  مسر  وا ، اـب 
تنید ات  امرفب  ریهطت  تا  ینامـسآ  بان  بالگ  اب  دندروآرد ، دوخ  لکـش  هب  ناشـسجن  ناهد  بآ  اب  ار  هچ  ره  نادرگزاب و  دـندرک ،

.يداتسرف اهوزرآ  رهش  هب  ندیسر  يارب  تدوخ  هک  دوش  نامه 
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نشور ناطیـش و  نتخوس  زا  سپ  هک  ییوب  نامه  دوارت ؛ یم  وت  يوب  وا  زا  .یگتـسکش  هن  دراد و  یهایـس  یجک و  هن  نآ  ياه  نوتس 
روج تشادرب و  مدق  رگید  روج  دید ، دیاب  رگید  روج  دروآ  یم  نامدای  هب  هک  ییوب  نامه  هدش ، رگ  هولج  وت  رون  هب  اه  مشچ  ندـش 

.تسیرگن دصقم  هب  رگید 

.ناهرب ناهرب و  ار  ناهج  و  ار ، وا  ناسرب  سپ 

« ...يّذلا كدبع  ّهنإف  : » مّود نحص 

نما لحاس  اـت  ار  یتشک  نیا  دـناوت  یم  ؟ دـهد تاـجن  اـه  بادرگ  اـه و  بوشآ  زا  ار  هتـسکش  یتشک  نیا  دـناوت  یم  اـیآ  ؟ تسیک وا 
«. شخب یتسه  دوش  هک  دناوت  یک  شخب  یتسه  زا  هتفایان  تاذ  :» هک تسا  نیا  هن  رگم  ؟ دنک تیاده  شمارآ 
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؟ دروایب مهرم  درد ، همه  نیا  يارب  دناوت  یم  ییاهنت  هب  هنوگچ  وا  .تسا  رامیب  زا  رپ  ناهج  تسا ؟ ردقچ  ندوب  نتفای و  زا  وا  هرهب 

.تسین وا  ینارون  رسارس  بلق  رب  يریغ  چیه  شقن  دوخ  يادخ  زا  ریغ  هک  تسا  يا  هدادلد  دبع و  زا  نخس 

هک تسوا  زا  رون  راید  تسا ؛ تکرح  رد  راید  نآ  تمس  هب  دیآ و  یم  ییانشور  راید  زا  وا  رکف  .تسا  بوبحم  مالک  نامه  وا  مالک 
.هدش یهایس  رد  قرغ  هک  تسوا  يرود  زا  یکیرات  هّرد  تسا و  هدش  ینارون 

.دراد یمرب  یتسین  هاگترپ  تمس  هب  مدق  دادعت  نامه  هب  دریگب  هلصاف  وا  زا  هچ  ره  تسا و  رون  نامه  وا 

زا هک  داد  رارق  دوخ  ِنیرت  کیدزن  ار  یسک  نآ  تسیرگن و  نیمز  اه و  نامسآ  هب  دنوادخ 
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وا .تشاذـگ  يدـهم »  » ار شمان  درک و  تیادـه  شدوخ  يوس  هبار  وا  هاگنآ  .تشاد  افـص  زا  راشرـس  يدوجو  كاپ و  یگدولآ  ره 
درک و صلاخ  ار  دوخ  وا  .دیزگرب  دوخ  يارب  ار  وا  ، تسا هچنآ  ره  نیب  زا  نیمز  اه و  نامـسآ  قلاخ  هک  تسادخ  صلاخ  هدـنب  نامه 
هک دوب  وا  طقف  تسا و  هدیـشوپ  اـم  ناگدـید  زا  هدرپ ، نارازه  اـب  هک  يزار  تفگ ؛ ار  بیغ  زار  وا  هب  دـیرخ و  ار  شدوجو  شیادـخ 

.دش ندید  قیال 

موصعم وا  اما  میا ؛ هدرک  شوخ  لد  دوخ  هب  یـشوخ ، زا  تسمرـس  نانز ، ههقهق  داش و  مینز و  یم  اپ  تسد و  یتساجن  رد  مد  ره  اـم ،
انـشآ يادص  هک  ییاهادص  همه  زا  ددنـسپ ، یمن  رای  هک  هچنآ  ره  زا  تسین ، شیاج  تسود  راید  رد  هک  هچنآ  ره  زا  موصعم  تسا ،

شقن هک  ییاه  هشقن  همه  دنک ، یم  بیرغ  ار 
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.دزادنا یم  نابز  زا  ار  « ...ندوب وت  اب  تسا  شوخ  هچ   » همزمز هک  ینخس  ره  زا  دنیب و  یم  شقن  یب  ار  هدنزاس 

وا يوب  .درادن  یگنهک  هک  وا  يوب  زا  وا ؛ لامج  زا  دـنیوگ و  یم  وا  زا  يورب  هک  اجک  ره  .تسا  یهت  یبیع  ره  زا  ناهج ، یناعنک  هام 
.دنا هدیشک  فص  هحیار ، يا  هعرج  يارب  وا  ِرد  رب  همه  اه  نیا  ...ای ؟ وهآ  هفان  ای  يراهب ، ياهلگ  زا  تساجک ؟ زا 

.تسا هدرک  هریخذ  وا  قارف  ياه  بش  يارب  ار  دوخ  ینشور  فدص ، دنارتسگ و  یم  وا  ياه  ماگ  يارب  ار  دوخ  ياهرپ  سوواط 

یم دایرف  هک  دیآ  یم  مشچ  هب  ناشییادـگ  ِزاب  ناتـسد  تسدرود  زا  .دنرفـس  رد  وا  يوس  هب  دـنا و  هدرب  یپ  وا  نسح  هب  یناهج  ایوگ 
«. ...میرادن رالاس  وت  ریغ  دوخ ، لد  رد  ام  : » دننز
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ار وا  ریغ  وا  مرح  رد  سپ  تـسوا ؛ بحاـص  مرح  ، بـلق : » درک ریـسفت  ناـمیارب  ار  تندوـب  بوـبحم  ثیدـح  هـک  یلاـح  رد  هنوـگچ ؟
« .هدم تنوکس 

.تشادن ییاهتنا  دیاش  هک  ینتفرورف  میتفر ؛ یم  ورف  رتشیب  مد  ره  اه  یهایس  رد  ام  وا ، لالز  ناتسد  دوبن  رگا 

هب ندناسر  يارب  هک  تسین  ام  وچمه  وا  .دشن  لفاغ  دصقم  هب  ِناشن  زا  مه  نآ  کی  دوب ، ینیکست  همه  لد  هب  هک  شا  هراشا  ناتشگنا 
.مینک یملاع  رفس  رازاب  يالاک  ار  دوخ  یفّرعم و  ار  دوخ  ییانشور 

رگید یهار  رد  ار  یمدـق  تساوخن ، ار  وت  زا  ریغ  وا  هک  دـنهد  یم  تداهـش  گرزب ، هثداح  زور  تمایق ، زور  رد  ناـگمه  ادـنوادخ !
، دومن وت  فقو  ار  دوخ  دوجو  مامت  تشادنرب ،
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، درادـنپ یم  ام  هاتوک  راکفا  هچنآ  ره  زا  ار  تندوب  رتارف  یکاپ و  ییاتکی ، تهاـگرد  نیبّرقم  هب  درک ، اـنعم  ار  وت  ياـضر  همه ، يارب 
.تسوا فاطلا  نوهرم  نامدوجو  وا و  نویدم  نامتاظحل  يارب  هک  یمّلعم  .تخومآ  ملاع  هب  ار  تکرح  مسر  هار و  داد و  ناشن 

.درپسن يرگید  هب  ار  دوخ  بلق  زا  يا  هرذ  درکن و  رکف  وت  هتساوخ  ریغ  هب  هاگ  چیه  وا  ایادخ !

تسا و نآ  رد  هلفاـق  حالـص  هچ  ره  هب  هدـننک  تیادـه  تسا ؛ يداـه  وا  .تسا  ریـسم  ياـهتنا  دوـصقم و  هب  یمئاد  قوـش  نـتفر ، هار 
ار لزنم  هب  لزنم  دوب و  وا  میتشادن ، یتسه  رد  ییاج  ام  هک  يزور  زا  .تسام  نیمک  رد  میلفاغ و  وا  زا  ام  هک  يرطخ  ره  زا  هدـنرادزاب 

تسود ِناتسآ  رس  رب  رتدوز  لاس  نارازه  دومیپ و 
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وا مسا  اب  تفرگ ، تراهط  وا  زا  بآ  .دـشاب  رتهب  يرگریوصت  هک  تسین  ملق  یتشپ  هلوک  رد  يددـع  هن ، هک  نارازه  .دوب  هتـشاذگرس 
زا يرثا  وا  رد  هک  ارچ  دریگب ، هناشن  وا  يوس  هب  ار  يریت  تسناوتن  ، ینآ يارب  ناطیـش  .تسوا  نویدـم  ار  شندوب  كاـپ  درک و  رهاـط 

.دوبن ناطیش  عمط  يارب  یلاجم  تشادن و  دوجو  قح  ریغ  گنر 

.تسا هدش  بصن  تشهب  رد  رب  اه  لاس  هک  تسوت  مان 

« ...هسفن یف  هطعا  مهللا  : » موس نحص 

(1)

زا شبیرفلد  يوب  زا  يا  هحیار  هک  یـسک  ره  مشچ  نادرگب و  نشور  ار  شمـشچ  .وـت  هب  همه  ندـناسر  يارب  تسوـت و  بناـج  زا  وا 
وت تمحر  هک  ارچ  هدیسر ، وا  هب  اه  خسرف 
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.نادرگب داش  ار  وا  .دنک  یم  چوک  یلد  ره  زا  زاین  ساسحا  وا ، اب  .تسوت  تمعن  تمحر و  نامه  وا  .دشاب  اج  نآ  وا  هک  تسا  ییاج 
رمک دشاب ، یمغ  ار  وا  رگا  دریگ و  یم  ارف  تّرـسم  دنخبل  ار  یناهج  دـشاب ، نامداش  وا  لد  رگا  .تسوت  يداش  ورگ  رد  زین  وا  يداش 
دنلب وت  مان  زج  ییادـص  وت و  زج  یگنر  هک  نانچنآ  دوش ، یُهت  تاساجن  زا  نیمز  هک  تسا  ینامز  وا  يدنـسرُخ  .دنکـش  یم  یملاـع 

.دراد ار  شندید  قوش  مشچ  شندینش و  يوزرآ  شوگ  هچ  ره  دوشن و 

نیا رب  تسا ، رد  هب  رد  وا  لابند  هب  دراد و  ار  وا  هناهب  تساه  لاـس  ناـج ، هک  ار  وا  تبحمرپ  تسد  ناـهَِرب و  نامرـس  زا  ار  یتسد  ره 
.هدب رارق  اهرس 

.نک اهر  یمگردرس  نیا  زا  ار  یناهج  امنب و  ام  هب  ار  هار  وا  رون  رپ  ناتسد  اب 
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(2)

« .میناد یمن  ار  ریسم  اما  میدرگرب ، میهاوخ  یم  : » هدرک ُرپ  ار  اج  همه  يا  همغن 

، نیگمهـس نافوط  نیا  رد  دـهاوخ  یم  یـسک  هچ  وا  زج  هب  .دـشاب  اـه  همغن  نیا  یجنم  سرداـیرف و  دـناوت  یم  هک  تسوا  ادـنوادخ !
؟ دناسرب لزنمرس  هب  ار  هار  نارفاسم 

مولظم ره  کشا  دوش و  یم  ییانشآ  راید  ناشن ، یب  يوک  ره  .تشگزاب  ریسم  ندیسر و  قیرط  تسا ، هار  نامه  وا  نارفاسم ! يا  امش 
.دسر یم  شمارآ  مّسبت  هب 

ربا دـیایب ، رگا  هک  یتـبحم  هیاـس  دـیآرد ؛ وـت  ّتبحم  هیاـس  ریز  ، نمـشد تسود و  نیمزرـس  کـیدزن ، رود و  نیمز ، همه  هـک  یناـمز 
یباوخ ندوب و  يدوخ  یب  ره  زا  ار  ناهج  دروآ و  یم  دوخ  لابند  هب  ار  اه  یکاپ  نامسآ ،
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.مونش یم  ار  وت  يوب  مورب  اجک  ره  هب  هک  دچیپ  یم  نیمز  رد  نانچ  يرطع  هاگنآ  .دهد  یم  وشتسش 

.نادرگ هریچ  یمالک  ره  رب  ار  وا  نیشنلد  مالک 

وا زا  یماگ  هن  دـیآ  یم  لد  هب  هک  هچنآ  ره  زا  یتمعن  ره  تسا ؛ تمعن  روفو  تشادرب و  لصف  دوش  زادـنا  نینط  رای  ياون  هک  یناـمز 
هن دنا و  هتـشاذگ  رظتنم  رگید  یندیرد  يارب  ار  دوخ  راوخ  نوخ  مکـش  دـنا و  هتـسشن  نیمک  رد  بیجع  ناگدـنرد  هک  دـینامب  بقع 
رد یهایس  تسا ؛ یهایـس  نآ  زا  رت  شیپ  دریگ و  یم  ارف  ییانـشور  دراذگ ، یم  مدق  وا  اجک  ره  هک  دینک  تکرح  وازا  رتدوز  یمدق 

.دنتشحو رب  ناشندید  زا  نامشچ  تسا و  زجاع  اهنآ  شرامش  زا  ناتشگنا  هک  تملظ  زا  ییاه  هیال  یهایس ،
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ینآ و ات  نک  يرای  شا  يرادربناـمرف  رب  ار  اـم  : » مینک بلط  وا  زا  میرادرب و  تسد  وا  يادـخ  هاـگرد  هب  هکنیا  رگم  تسین  يا  هراـچ 
.تسا یفاک  نداتفا  ماد  هب  ندش و  ریگلفاغ  يارب  نامه  هک  میشابن  یهت  وا  قوش  زا  یندز ، مه  هب  مشچ  زا  رتمک 

هب رـس  اب  میونـشب و  ناج  اب  ار  شنامرف  میـشاب ؛ وا  هعیـش  میراذگب و  وا  مدق  رب  مدـق  هک  امرفب  تیانع  یتّقد  تّوق و  نانچ  نامیاهاپ  هب 
.میباتشب شتعاطا 

.دناد یم  ار  لالز  دور  رازلگ و  دسانش و  یم  ار  اه  هدکشتآ  هک  تسوا  .میرادن  یهاگآ  نادنچ  ریسم  نیا  زا  ام  ادنوادخ !

نتساوخ زا  نامناج  دشاب ؛ راب  تّقشم  نامیارب  وا  تعاطا  یکدنا  هن  مینکشب و  ار  وا  بلق  هن  هک  نک  اطع  يربص  ام  هب  رفس  نیا  رد 
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نیا رگا  هک  هدوبن  رود  ام  زا  ینامز  وا  ِیهاوخریخ  تسام ، ندیسر  تمالس  هب  ام و  رکف  رد  هظحل  ره  وا  هک  مینادب  دشاب و  راشرس  وا 
« .يرثا هن  یمان و  هن  دوب ، هدنام  ام  زا  يدوجو  هن  دوب ، نینچ 

؛ تسا نامسآ  هب  زونه  ایوگ  ردپ ، ناتسد 

وا اب  زین  تمایق  زور  هک  نک  رارقرب  وا  ياشگ  لکشم  تسد  ام و  ناتسد  نیب  يدنویپ  نانچ  نادرگب ، شهارمه  وا و  بلاط  ار  ام  نانچ 
.میوش روشحم 

ار دنزرف  ردپ  دسر ، یم  ییادص  هب  ییادص  هن  دراد و  دیما  یمشچ  هب  یمشچ  هن  دنراذگ ، یم  رارف  هب  اپ  ساره  لوه و  زا  همه  یتقو 
هک راوتسا  ییاه  مدق  میرادرب ، وا  يوس  هب  ار  نامیاه  مدق  ام  تسا ، دوخ  رکف  هب  هدیـشک و  لد  دوخ  كدوک  زا  ردام  دسانـش و  یمن 

ناشن
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وا ناراد  تسود  نیقاتـشم و  هقلح  رد  زین  اـجنآ  .دـشاب  وـت  اـبوا  هک  یتـقو  تسا  یمغ  هچ  دراد ، هدوـسآ  رپ  یلاـیخ  مکحم و  یلد  زا 
.میشاب

(3)

: دنراد ندش  هدروآرب  يارب  یطرش  اهوزرآ  نیا 

هلپ وا  زا  هک  دشابن  نیا  يارب  دشابن ؛ نارگد  شوگ  يرگید و  مشچ  يارب  دشابن ، دوخ  يرگادوس  يارب  شدوخ ، يارب  میهاوخب  ار  وا 
.میزاسب دوخ  ياه  یتسم  اه و  یشوخ  دوخ و  ترهش  يارب  يا 

.دنامب بجع  رد  وا  زا  یکاپ  ره  هک  هدب  رارق  كاپ  صلاخ و  ار  نتساوخ  نیا 

ماما هک  هدب  رارق  وا  اب  ار  ام  ّتنج  .شیوزرآ  اهنت  یتسه و  وا  دوصقم  هک  ییوت  يارب  دشاب ، وت  يارب  میهاوخ  یم  هک  مه  ار  وا 
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« .دزاس یم  رگید  یتّنج  ندوب  وا  اب  ّتنج  رد  : » دیامرف یم 

هب ار  دوخ  ياج  یتسـس  تلاسک و  تسا ، یتحار  ناـمیارب  یگتـسخ  میور ، یم  یـسک  هچ  يوس  هب  هک  میـشاب  هتـسناد  یبوخ  هب  رگا 
.دشاب لد  هنییآ  رد  وا  ندرک  دای  هب  دنچ  ره  يرادن ، غیرد  وا  يرای  زا  یشاب  اج  ره  .دهد  یم  ندیسر  نتفر و 

يزیچ وت  هنازخ  زا  دـناسرن و  يررـض  وت  هب  اـم  ندـماین  هک  میهدـن  فـک  زا  ار  تشگزاـب  تصرف  نیا  نک ، ناـم  يراـی  اراـگدرورپ !
.تسا هدش  هتخورفارب  نام  جک  ریسم  نامدوخ و  باختنا  زا  هک  دراپس  یم  يدبا  نازوس  شتآ  هب  ار  ام  یلو  دهاکن ؛
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(4)

نامه هک  ناسرب  ناشیاهوزرآ  هب  دـنا ، هدرک  هتخیمآ  ناج  اب  ار  وا  هب  یگتخابلد  سرد  هک  اهنآ  .امرفب  يریگتـسد  ار  وا  ناروای  یهلا !
يارب ار  هار  دنیوگب و  وا  زا  دنهاوخ  یم  دـنهاوخ ، یمن  دوخ  يارب  هک  يرمع  نادرگب ؛ ینالوط  ار  ناشرمع  تسا و  ناشناناج  ندـمآ 

.رادب ناشظوفحم  سپ  دنتسه ، وا  ندیسر  لصف  ناتخرد  اه و  هیاپ  اهنآ  .دنیاشگب  وا 

.نک تیانع  ام  هب  ار  ندوب  گرب  تقایل  میشاب ، وا  راهب  تخرد  میتسناوتن  رگا  .میا  هدنام  بیصن  یب  هلفاق  نیا  رد  ام 

ار ام  دید ، دهاوخ  لاس  نایلاس  ات  ار  یگدنز  نارود  نیمز  یگریت ، يرمع  زا  سپ  هک  يزور  تنانیـشناج ، ندـمآ  تقو  رد  ! ادـنوادخ
.میشاب اه  نآ  يارب  زیچان ، دنچره  یهاگ  هیکت  ات  نادرگزاب  زین 
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.دنتسه قنوررپ  تخرد  ياه  هشیر  دوصقم و  لزنم  ياه  نوتس  تملع ، ینشور و  ياه  هنازخ  وت ، ياه  هناشن  اه  نآ 

نیرت کـیدزن  يدرک و  ناـشباختنا  یتخانـش ، تناگدـنب  نیرت  كاـپ  ناونع  هب  یتـسناد ، تتیـالو  هتـسیاش  دوـخ  زا  سپ  هک  ار  اـهنآ 
ار دوخ  ناوـضر  مالـس و  اـهنآ  رب  .دنتـسه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحموت  بیبـح  لـسن  زا  همه  هک  یناتـسود  يداد ؛ رارق  تناتـسود 

...ار تتاکرب  مامت  تمحر و  تسرفب و 

...میروآ اج  هب  ار  یهارمه  قح  مه ، ام  شاک  .تسا  هارمه  هشیمه  وا  یلو  میور  یم  .تسا  نایاپ  هب  ور  مرح ، رد  ینامهم  زور  کی 
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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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