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ینآرق ياهاعد  هب  یهاگن 

باتک تاصخشم 

 - 1332 داوج ، یثدحم ، هسانشرس : 
. یثدحم داوج  ینآرق / ياهاعد  هب  یهاگن  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1386 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس  17×11 40 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 

:3-070-540-964-978 لایر  2000 کباش : 
اپیف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. هیعدا نآرق --  عوضوم : 
. اههمجرت اههدیزگرب --  نآرق --  عوضوم : 

. اهاعد عوضوم : 
BP87/م24ن8 1386 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/157 ییوید :  يدنب  هدر 
1172723 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا

ینآرق ياهاعد  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:2

ینآرق ياهاعد  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:3

ینآرق ياهاعد  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:4

ینآرق ياهاعد  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:5

ینآرق ياهاعد  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


ص:6

ینآرق ياهاعد  هب  www.Ghaemiyeh.comیهاگن  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


7 ص :

همدقم

ینآرق ياهاعد 
. تسا زاین  یب  يادخ  هاگرد  هب  هدنب  زاین  قشع و  نابز  اعد ،

راگدرورپ و لضف  هب  دیما  هب  یمشچ  دندوشگیم و  اعد  هب  یتسد  هراومه  هتـسراو ، ناگدنب  ادخ و  يایلوا  موصعم ، ناماما  یهلا ، ناربمایپ 
. قح تمحر 

نیسح ماما  شیاین  نیدباعلا و  نیز  ترضح  هیداجس  هفیحـص  و  ع )  ) یلع ماما  و  ص )  ) ادخ ربمایپ  ياه  تاجانم  ات  هتفرگ ، دواد » روبز   » زا
. دراد دوجو  هیعدا  رد  هک  ینشور  ياه  هولج  هتسجرب و  ياهزارف  ریاس  تافرع و  رد  (ع )

تـسا يراگدرورپ  هاگـشیپ  زا  لد ، میمـص  دوجو و  قمع  زا  اه ، هتـساوخ  اهزاین و  نیرترب  زاربا  هکلب  تسین ، ظافلا  ینابز  رارکت  اهنت  اعد ،
تسا و قلطم  رداق  هک 
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8 ص :
تردق  » هب تبسن  ام  تخانش  تفرعم و  هک  دیآیم  دیدپ  یتقو  اعد ،» لاح   » نیا ناگدنب . تارّدقم  هدننز  مقر  ملاع و  روما  همه  رادهتشررس 

. دیآ دیدپ  شیالوم  هدنب و  نایم  اعد  و  شیاین »  » مان هب  ياهطبار  ات  دشاب ، لماک  شیوخ » زاین  زجع و   » و ادخ » تمعن  و 
. تسا یّمهم  هلأسم  میهاوخب ،» هچ  ، » دنوادخ زا  هک  نیا 

ورملق رد  اهنت  یـضعب  رد  یهاوخزاین ، نیا  و  دـبلطیم . تجاح  شیوخ  روعـش  تخانـش و  حطـس  بساـنت  هب  تفرعم و  هزادـنا  هب  سک  ره 
ار تاّیورخا  تایونعم و  تسا و  یلاعتم  رایسب  یضعب  رد  و  تسا ، لام  نکسم و  سابل و  كاروخ و  يویند و  يّدام و  ریقح و  ياههتساوخ 

نیرت یلاعتم  تسا و  هدش  نایب  یهلا  يایلوا  نابز  زا  هک  دـناوخب ، ار  روثأم » ياهاعد   » ناسنا هک  هدـش  دـیکأت  ور  نیا  زا  دوشیم . لماش  مه 
. تسا هدمآ  نیموصعم : ياهاعد  رد  اهتجاح  نیرتدیفم  نیرت و  مزال  اه و  هتساوخ 
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9 ص :
لقن ناشیا  نابز  زا  ار  اهاعد  نآ  دنوادخ ، هکنیا  تسا . هدـمآ  میرک » نآرق   » رد ناحلاص  ناربمایپ و  نابز  زا  مه  اهاعد  یخرب  نایم ، نیا  رد 

ترورـض یهلا و  مالک  اب  سنا  راگدرورپ . يوس  زا  اـه  هتـساوخ  نیا  نومـضم  دـییأت  مه  دـناسر ، یم  ار  اـهنآ  ّتیمها  مه  تسا ، هدومرف 
زا رگید  عقاوم  تابیقعت و  اهزامن و  اههدجس ، اه ، تونق  رد  میـشاب و  انـشآ  اهاعد  نیا  اب  هک  دنک  یم  باجیا  ینآرق  فراعم  زا  يریگهرهب 

. مینک هدافتسا  دراد  ییاعد  نیماضم  هک  یتایآ 
ینافرع يونعم و  راعش  تروص  هب  میریگب و  هرهب  اهنآ  زا  یضتقم  دراوم  رد  مینک و  ظفح  ار  نآرق  ییاعد  تالمج  نیا  هک  تسا  هتسیاش 

. میهد رارق  یگدنز  رد  دوخ 
زا یخرب  رـشن  هئارا و  باختنا و  هوزج ، نیا  زا  فده  تسا . هدمآ  هعومجم  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  ینآرق  ياهاعد  هک  تسا  ینتفگ 

، هاتوک هک  هدوب  ینآرق  ياهاعد 
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10 ص :
. تسانشآ امش  يارب  ینارون ، ياهزارف  نیا  بلغا  تسا و  ناسآ  مه  اه  نآ  ظفح  تسا و  نیشنلد  زغن و 

. دوش ناملاح  لماش  یهلا  لضف  تمحر و  ددرگ و  تباجا  نیرق  نامیاهاعد  هک  دشاب 
یثّدحم داوج 

ناتسمز 1386
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11 ص :
(60 نمؤم /»  » رفاغ  ) مَُکل ْبِجَتْسَأ  ینوُعْدا 

میوگ انعَطا »  » ناج هب  ار  وت  نامرفمیوگ  انعِمَس » ، » مایناوخب وچ  ّبر  ای 
میوگ انملَظ » اّنبَر   » میآ و نمییوگ  انرَفَغ »  » رگا لضفب  وت  نم  رب 
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12 ص :

ترخآ ایند و  یکین  - 1

(201 هرقب :  ) راَّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر 
: همجرت

. رادهاگن شتآ  باذع  زا  ار  ام  نک و  اطع  یکین  هنسح و  ار  ام  ترخآ ، ایند و  رد  اراگدرورپ !
هجیتن و ترخآ ، دوش . یمن  روصحم  دجنگیمن و  ناهج  نیا  هدودـحم  رد  طقف  یتسه  تسا . ناسنا  شنیب  ّتیدودـحم  ناشن  يرگن » ایند  »

. تسام لامعا  يویند  هلحرم  هرمث 
ایند رد  مه  هک  میهاوخب ، ادخ  زا  میشوکب و  دیاب 
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13 ص :
. دراد نامهاگن  خزود  زا  مه  دنک و  لئان  تانسح ، يراگتسر و  هب  ترخآ  رد  مه  دنک و  نامدنمتداعس 

تابث ربص و  - 2

هرقب 250)  ) نیِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  َو  انَماْدقَأ  ْتِّبَث  َو  ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر 
: همجرت

. نادرگ زوریپ  نارفاک  رب  ار  ام  رادب و  راوتسا  ار  ام  ياه  ماگ  زیر و  ورف  ییابیکش  ربص و  ام  رب  اراگدرورپ ،
***

ناسنا ات  تسا ، مزال  مدق » تابث   » و ربص » ، » ادخ هار  رد 
. دشاب دهاش  تسا ، تمواقم  تخرد  هویم  هک  ار  يزوریپ  دبای و  تسد  ترصن »  » هب
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14 ص :
. تسا یمتح  نارفاک ، رب  يزوریپ  سپ  نآ  زا  دیازفایم ، اه  ماگ  لد و  رد  ادخ  ار  تابث  ربص و 

. دیآ رفظ  تبون  ربص ، رثا  ربدنمیدق  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و 

تیلوئسم راب  - 3

ُفْعا َو  ِِهب  اَنل  َۀَـقاط  ام ال  اْنلِّمَُحت  َو ال  انَّبَر  اِنْلبَق  ْنِم  َنیذَّلا  یَلَع  ُهَْتلَمَح  امَک  ًارْـصِإ  اْنیَلَع  ْلِمَْحت  َو ال  انَّبَر  انْأَطْخَأ  َْوأ  انیـسَن  ْنِإ  انْذِـخاُؤت  انَّبَر ال 
(286 هرقب ،  ) نیِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصناَف  انالْوَم  َْتنَأ  انْمَحْرا  َو  اَنل  ْرِفْغا  َو  اَّنَع 

: همجرت
. نکم هذخاؤم  ار  ام  میدرک ، اطخ  ای  شومارف  رگا  اراگدرورپ !

. يداهن ام  ناینیشیپ  شود  رب  هک  هنوگ  نآ  راذگم ، ام  شود  رب  نیگنس  یفیلکت  راب و  اراگدرورپ !
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15 ص :
. رذگرد ام  زا  هنم ، ام  رب  نامتقاط  زا  شیب  یفیلکت  اراگدرورپ !

. ییام يالوم  وت  نک ، محر  ار  ام  و  شخبب ، ار  ام 
. شخب يزوریپ  نارفاک  رب  ار  ام  سپ 

منابیرگ هب  رس  شیوخ ، لهج  زامراتفرگ  شیوخ  سفن  هاچ  رد 
مناسرت يرارف و  هدنب  نممماخ  ماهدز ، نایز  ماهدنمرش ،

؟ منایرگ هتسخ و  ناگدید  نیامزود  تمرک  هگرد  هب  یک  ات 

يارب دـیاب  نانآ  دـننازیرگ . مه  رودـقم  هفیظو  نداد  ماـجنا  زا  اـه  یلیخ  یلو  تسا ، ناوت  تقاـط و  هزادـنا  هب  ساـسا و  رب  فیلکت ، هچرگ 
. دنبلطب ترفغم  دنوادخ  زا  اطخ ، نآ  ندش  هدوشخب 

لد میرح  - 4

(8 نارمع ، لآ   ) باَّهَْولا َْتنَأ  َکَّنِإ  ًۀَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْبَه  َو  انَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال 
: همجرت
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16 ص :
وت انامه  شخبب ، تمحر  ام  يارب  دوخ  شیپ  زا  و  نادرگم ، لـطاب  يوس  هب  ار  اـم  ياـهلد  يدرک ، نامتیادـه  هک  نآ  زا  سپ  اراـگدرورپ !

. يا هدنشخب  رایسب 
***

. نآ یگریت  یهارمگ ، هانگ و  و  تسا ، ناج  لد و  ییانشور  تیاده ،» »
، تسوا ّتبحم  هدرپارـس  بوبحم و  هناخ  لد ، دـیوشب . تسد  نامیا  رون  زا  دنیـشن و  تملظ  هب  ییانـشور  زا  یـسک  رگا  تسا ، درخ  زا  رود 

؟ دبای هار  نآ  رد  ناطیش  ارچ 
منابرد هتسشن و  لد  هار  ردهناگیب  هن  تسوت ، يارس  لد ، نوچ 
مناناج همه  يا  تیادف ، مناجدبای  ملد  هب  هر  وت  زج  هک  اشاح 

نارفغ نامیا و  - 5

(16 نارمع ، لآ   ) راَّنلا َباذَع  اِنق  َو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  اَّنَمآ  انَّنِإ  انَّبَر 
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17 ص :
: همجرت

. رادب نوصم  خزود ، باذع  زا  ار  ام  شخبب و  ار  ام  ناهانگ  سپ  میا ، هدروآ  نامیا  ام  اراگدرورپ !
ار مخلت  دایرف  ما  هنیس  روط »  » ونشب ز ادخ ! يا 

تسا هوک  ینیگنس  مرس  رب 
تسا هودنا  ي  انیس »  » ما هنیس 

! ناهانپ یب  هانپ  يا 
 ... مزیریم وت  ياپ  رد  کشا  اهمغ  هوک  زارف  رب 

. دنناهاگرحس رد  رافغتسا  قافنا و  تونق و  قدص و  ربص و  لها  هک  نانآ  دنکیم ، لقن  نایتشهب  نابز  زا  ار  قوف  ياعد  نآرق ،

تعاطا نامیا و  - 6

(53 نارمع ، لآ   ) نیدِهاَّشلا َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتا  َو  َْتلَْزنَأ  اِمب  اَّنَمآ  انَّبَر 
: همجرت

ار ام  سپ  میدرک ، يوریپ  ربمایپ ، زا  میدروآ و  نامیا  يداتسرف  ورف  هچنآ  هب  اراگدرورپ !
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18 ص :
. سیونب ناهاوگ  اب  نادهاش و  زا 

***
. دبلط یم  ار  لوسر  زا  تیعبت » ، » ادخ هب  نامیا 

دهاوخ رامـش  هب  نادـهاش »  » ءزج ار  ناسنا  دـنوادخ ، هک  تسا  تروص  نیا  رد  تسا . نامیا »  » دنـس هناـشن و  نید ، ياهروتـسد  زا  تعاـطا 
. دروآ

دننک تناج  همه  ات  نک  اهر  نتدننک  تناطلس  هک  ات  نک  یگدنب 
دننک تناسنا  هک  نک  وخ  نیا  كرتتسین  وت  راوازس  یناویح  يوخ 
دننک تنامرد  هک  نک  ادیپ  دردهاوخم  مه  نامرد  درد ، يرادن  نوچ 

فارسا هانگ و  - 7

نیِرفاْکلا ِمْوَْقلا  یَلَع  انْرُْصنا  َو  انَماْدقَأ  ْتِّبَث  َو  انِْرمَأ  یف  انَفارْسِإ  َو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر 
(147 نارمع ، لآ  )

: همجرت
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19 ص :
. نادرگب زوریپ  نارفاک ، هورگ  رب  ار  ام  رادب و  راوتسا  ار  نامیاه  مدق  شخبب و  ار  ام  نتشذگ  دح  زا  يراکفارسا و  ناهانگ و  اراگدرورپ !

***

دودو تسا و  روفغو  تسا  میحرو  تسا  میرکهکرب  يدنوادخ  شیپ  يرب ، وچ  تجاح  تسد 
دوصقم یب  دورن  رد  نیا  زا  هدنناوخ  چیهنایاپ  یب  شَمَِعن  یهانتمان ، شمرک 

چیه زا  ادـخ  هار  رد  دـندیگنج و  نمـشد  اب  یهلا  ناربمایپ  باکر  رد  هناعاجـش  هنادرم و  هک  هدـش  لقن  ینایوجادـخ  نابز  زا  قوف ، اعد ي 
. دندشن تسس  دندیسارهن و  ییالب  هعیاض و 

ینامسآ يادن  هب  کیبل  - 8

ْمُکِّبَِرب اُونِمآ  ْنَأ  ِنامیْإِلل  يداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَس  انَّنِإ  انَّبَر 
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20 ص :
(193  ) ِراْربَْألا َعَم  انَّفََوت  َو  اِنتائِّیَس  اَّنَع  ْرِّفَک  َو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  اَّنَمآَف 

(194 نارمع 193 - لآ   ) داعیْملا ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْخت  َو ال  َِکلُسُر  یلَع  انَتْدَعَو  ام  اِنتآ  َو  انَّبَر 
: همجرت

سپ میدروآ . نامیا  مه  ام  سپ  دیروایب ، نامیا  ناتراگدرورپ  هب  هک : دـناوخ ، یم  ارف  نامیا  هب  هک  میدینـش  ار  ياهدـننکادن  ام  اراگدرورپ !
. ناریمب ناکین  اب  ار  ام  ناشوپب و  ار  نامیاه  يدب  شخبب و  ار  نامناهانگ 

تناگداتسرف نابز  زا  هک  ار  هچنآ  اراگدرورپ !
. درک یهاوخن  فالخ  ار  هدعو  زگره  وت  نادرگم ، راوخ  تمایق ، زور  رد  ار  ام  هدب و  ام  هب  ياهداد ، هدعو  ام  هب 

***
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21 ص :
شخبب اوران ، دوبنو  دوب  هچنآ  ره  ام  زالدکاپ  ناریپ  هنیس  زوس  هب  بر  ای 

شخبب اعد ، لها  هثاغتسا  هب  بر ، اینک  تشذگ  نامیتی ، مشچ  کشا  هب  بر  ای 
هب دـننک و  یم  دای  ار  ادـخ  هدـیباوخ  هداتـسیاو و  هتـسشن  دـنیادخ و  دای  هب  هراومه  هک  تسا  ینازیخرحـس  هناقـشاع  ياوجن  قوف ، ياهاعد 

زامن  » يارب نتـساخرب  ماگنه  تسا  بحتـسم  هک  تسا  نارمع  لآ  هروس  رخآ  تاـیآ  هلمج  زا  تاـیآ ، نیا  دـنراد . رواـب  تقلخ  يرادـفده 
. دوش توالت  بش ،»

شیوخ هب  متس  - 9

(23 فارعا ،  ) نیرِساْخلا َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرت  َو  اَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  َو  انَسُْفنَأ  انْمَلَظ  انَّبَر  الاق 
: همجرت

. دوب میهاوخ  ناراکنایز  زا  ینکن ، محر  يزرماین و  ار  ام  رگا  میاهدرک ، متس  شیوخ  رب  ام  اراگدرورپ :
***
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22 ص :
. درخیم دوخ  يارب  ار  یهلا  باذع  هدرک و  هابت  ار  شا  هدنیآ  شیوخ ، تسد  اب  هک  ارچ  دنک ، یم  متس  دوخ  هب  راکهنگ ،

! ... تسا شیپ  رد  خلت  یماجرف  هن ، رگ  و  تسا ، یهلا  شزرمآ  تسا ، گرزب  تراسخ  نیا  هدننک  ناربج  هچنآ 
مراد نم  هک  هانگ  همه  نیا  اب  مناهانگ  اطخ و  هزادنارصح  ّدح و  هرامش و  زا  هتشذگب 

ینامحر قلاخ و  يادخ  نآ  وت  ؟ مناملسم هک  منک  اعدا  نوچ 
منامیشپ ریقح و  هدنب  نم 

نارگمتس زا  يرود  - 10

(47 فارعا ،  ) نیِملاَّظلا ِمْوَْقلا  َعَم  اْنلَعَْجت  انَّبَر ال 
: همجرت

. هدم رارق  ناراکمتس  هورگ  اب  ار  ام  اراگدرورپ !
***
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23 ص :
هانگ و لها  زا  يّربت »  » نمـشد و زا  تئارب » ، » دـنکیم قحلم  هورگ  نامه  هب  ار  ناسنا  ناـنآ ، اـب  تساـخرب  تسـشن و  ناـملاظ و  اـب  یتسود 

. تسا ینید  ّمهم  ياه  هضیرف  زا  ادخ  نید و  نانمشد 
مشابن يراب  متسینیشودز ، را  رادرب  رابمشابن  يراخ  متسین ، لُگ  رگا  مراد  وزرآ 

مشابن يراکمتس  راکمههک  مهاوخ  نیازابملاظ  یمولظم ز  ِداد  مناتس  مناوتن  هچ  رگ 

يریخ هب  تبقاع  ربص و  - 11

(126 فارعا ،  ) َنیِملْسُم انَّفََوت  َو  ًاْربَص  اْنیَلَع  ْغِْرفَأ  انَّبَر 
: همجرت

. ناریمب ناملسم »  » ار ام  زیر و  ورف  تمواقم  ربص و  ام  رب  اراگدرورپ !
***

. دنرادروخرب نآ  زا  نامیا ، هدارا و  نابحاص  هک  دـبلطیم  میظع  ییورین  هانگ ، كرت  هار  رد  هفیظو و  ماجنا  هار  رد  دـیادش و  ربارب  رد  ربص 
ادخ زا  دیاب  مه  ار  ربص  نیا 
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24 ص :
« ّرـش هب  تبقاع   » دـنور و یم  ایند  زا  يداقتعایب  کش و  اب  گرم ، لاح  رد  هک  یناسک  دنرایـسب  اریز  ار . ندرم » ناملـسم   » زین درک و  بلط 

. دنوش یم 
. نک مکاخ  هاگ  نآ  نک ، مکاپ  ایادخ ! دیوگ : هّللادبع  هجاوخ 

تسادخ الوم  - 12

(155  ) َنیِرفاْغلا ُْریَخ  َْتنَأ  َو  انْمَحْرا  َو  اَنل  ْرِفْغاَف  انُِّیلَو  َْتنَأ 
(156 - 155 فارعا ،  ) ْکَیلِإ انْدُه  اَّنِإ  ِةَرِخْآلا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِهِذه  یف  اَنل  ُْبتْکا  َو 

: همجرت
شاداپ یکین و  ام  يارب  ترخآ ، ایند و  رد  و  یناگدـنزرمآ . نیرتهب  وت  نک و  محر  زرماـیب و  ار  اـم  سپ  ییاـم ، تسرپرـس  وت  اراـگدرورپ !

. میا هدروآ  يور  وت  يوس  هب  ام  انامه  سیونب ،
***
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25 ص :

منادند بل و  تنیز  وت  مانمنامالغ  یکی ز  تهگرد  رد 

مناهنپ یصاعم  بحاص  نمیشوپ  اطخ  میرک و  يرافغ و 
مناطیش هدروخ  بیرف  هن  روتسد  دریگ  وت  هاگن  ارم  دیاش 

منادنخ مزارفرس و  رمع ، کینم  رب  ینکف  رظن  رگ  هظحل  کی 

دننک وا  يوس  هب  ور  دیاب  مه  نامیا  لها  سپ  تسا ، نانمؤم  يالوم  ادخ  دناهر . یم  رگید  ياه  هطلـس  زا  ار  ناسنا  ادخ ،» تیالو   » شریذـپ
. دنهاوخب تانسح  نارفغ و  تمحر و  وا  زا  و 

نامیا اب  لسن  - 13

(40  ) ِءاعُد ْلَّبَقَت  َو  انَّبَر  یتَّیِّرُذ  ْنِم  َو  ِةالَّصلا  َمیقُم  یْنلَعْجا  ِّبَر 
(41 - 40 میهاربا ،  ) باسِْحلا ُموُقَی  َمْوَی  َنینِمْؤُْمِلل  َو  َّيَِدلاِول  َو  یل  ْرِفْغا  اَنَّبَر 
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26 ص :
: همجرت

. ریذپب ار  میاعد  هدب و  رارق  زامن  هدنراد  اپرب  ار  منادنزرف  ارم و  اراگدرورپ !
. شخبب تمایق ، ییاپرب  زور  رد  ار ، نانمؤم  ار و  مردام  ردپ و  ارم و  اراگدرورپ !

***
يارب ار  یقیفوت  نینچ  تسا . بلق  روضح  میلـست و  یگدنب و  حور  تسا ، زامن  ییاپرب  هیام  هچنآ  تسا . زامن  ندـناوخ  زا  ریغ  زامن ،» هماقا  »

نامناهانگ باجتسم و  نامیاعد  هجیتن ، رد  ات  میبلط  یم  ادخ  زا  نام  هداوناخ  دوخ و 
. دوش هدوشخب 

ار ادخ  ادخ ، ز  یهاوخ ، صولخ  هبار  يوه  یشکب  بش ، کی  تسا  شوخ  هچ 
ار ایر  بتک  شتآ ، رد  ینکفنآرق  یقرو ز  یناوخ ، روضح  هب 

وا هب  يریپ  رد  دنوادخ  دیحوت ، هار  رد  شالت  يرمع  زا  سپ  هک  دوب  ع )  ) میهاربا ترضح  هتساوخ  قوف ، ياعد 
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27 ص :
. درک بلط  ار  یناوخ  زامن  یتسرپ و  ادخ  شنادنزرف ، دوخ و  يارب  ترضح ، نآ  داد و  ار  قاحسا  لیعامسا و 

يردص حرش  - 14

(26  ) يْرمَأ یل  ْرِّسَی  َو 
(27  ) یناِسل ْنِم  ةدْقُع  ُْللْحا  َو 

(28 - 25 هط ،  ) یلْوَق اوُهَقْفَی 
: همجرت

. دنمهفب ار  منخس  ات  ياشگب ، منابز  زا  هرگ  زاس ، ناسآ  ار  مراک  نادرگ ، هداشگ  ار  ما  هنیس  اراگدرورپ !
***

. دیآ یم  راک  هب  مدرم ، اب  ترشاعم  تیریدم و  رد  مه  دیازفا و  یم  ار  ناسنا  يریذپ  قح  مه  ّتیفرظ ، لمحت و  هلـصوح و  و  ردص » حرـش  »
. دنک ییاشگ  هدقع  هتخاس ، ناسآ  ار  اهراک  دهدب و  ار  تیفرظ  نیا  دیاب  ادخ 

دش رومأم  ع )  ) یسوم ترضح  یتقو  هک  دوب  ییاعد  نیا ،
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28 ص :
. تساوخ قیفوت  هار  نیا  رد  دنوادخ ، زا  دنار و  نابز  رب  دورب ، وا  خاک  هب  یتسرپادخ ، هب  نوعرف  توعد  يارب 

ناطیش ياه  هسوسو  - 15

(97  ) ِنیطایَّشلا ِتازَمَه  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  ِّبَر  ُْلق  َو 
(98 - 97 نونمؤم ،  ) نوُرُضْحَی ْنَأ  ِّبَر  َِکب  ُذوُعَأ  َو 

: همجرت
رـضاح نم  شیپ  اـه  ناطیـش  ندرک ، هارمگ  يارب  هکنیا  زا  وت  هب  مرب  یم  هاـنپ  و  مرب ، یم  هاـنپ  وت  هب  نیطایـش  ياـه  هسوسو  زا  اراـگدرورپ !

. دنوش
***

اه ماد  ور  نیا  زا  دنـشکب ، ههاریب  هب  قـح  طارـص  زا  ار  ناـسنا  هـک  دنـشالت  رد  هـشیمه  راکـشآ ، ناـهن و  ياهناطیـش  رگهسوـسو و  سفن 
نازیرگ سیلبا ، سفن و  ریذپان  یتشآ  نمـشد  زا  درب و  هانپ  ادخ  هب  دیاب  دنریگیم . هرهب  ام ، ریذپ  بیـسآ  فعـض و  طاقن  زا  دنرتسگیم و 

. دوب

ناطیش ياه  هسوسو  - 15www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 34 

http://www.ghaemiyeh.com


29 ص :

تسا گنج  رد  درِخ  اب  لاح ، همه  رد  نوچتسا  گنن  ندرک  حلص  نمشد ، اب 

تسا گنرین  وا  سب  شتآ  هک  تسا  یمصخدیوگیم  یتشآ  نخس ز  دنچ  ره 

خزود باذع  - 16

(65 ناقرف ،  ) امارَغ َناک  اَهباذَع  َّنِإ  َمَّنَهَج  َباذَع  اَّنَع  ْفِرْصا  اَنَّبَر 
: همجرت

. تسا یگشیمه  منهج  باذع  انامه  نادرگب ، ام  زا  ار  خزودباذع  اراگدرورپ !
***

، ناگدنب ندش  یخزود  ببـس  درب . یمن  خزود  هب  تهج  یب  ار  یـسک  رگداد  نابرهم و  يادخ  تسا . هانگ  زا  زیهرپ  قوف ، هتـساوخ  همدقم 
! دزاس مهارف  دوخ  يارب  ار  منهج  یگشیمه  باذع  رذگدوز ، یتّذل  رطاخ  هب  یسک  هکنآ  زا  رتالاب  یتراسخ  هچ  تسا  نانآ  دوخ  یصاعم 
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30 ص :

دیآ تگنت  یخارف  نیا  اب  ناهجدیآ  تگنس  اپ  رب  هک  يراک  نکم 
دیآ تگنن  دوخ  همان  زا  ار  وتدنناوخ  همان  ناناوخ  همان  يزور  وچ 

. تسا هدروآ  رامش  هب  نمحرلادابع »  » الاو و ناگدنب  هتساوخ  زا  دنوادخ ، ار  اعد  نیا 

اوقتاب هداوناخ  - 17

(74 ناقرف ،  ) امامِإ َنیقَّتُْمِلل  اْنلَعْجا  َو  ٍُنیْعَأ  َةَُّرق  اِنتاَّیِّرُذ  َو  انِجاوْزَأ  ْنِم  اَنل  ْبَه  انَّبَر 
: همجرت

. هدب رارق  ناراکزیهرپ  يوگلاو  اوشیپ  ار  امو  نک  اطع  مشچ  رون  ام  هب  نامنادنزرف  نارسمه و  زا  اراگدرورپ !
***
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31 ص :
. دنا یگدنمرـش  ببـس  دنـشاب ، دساف  حلاصان و  رگا  دنراختفا و  مشچ و  ینـشور  هیام  دنـشاب ، هتـسیاش  حلاص و  نارـسمه ، نادـنزرف و  رگا 
هک یـسک  دـشاب . یم  هداوناـخ  دوخ و  هب  تبـسن  یگتـسیاش  بلط  عـقاو ، رد  تسا ، دـنوادخ  زا  حـلاص  ناگدـنب  هتـساوخ  هک  قوـف  ياـعد 

. دشوکب ندش  رتکاپ  هار  رد  دیاب  دنک ، وزرآ  ار  ناکاپ  ییاوشیپ 

هبوت لها  شزرمآ  - 18

(7 رفاغ ،  ) میحَْجلا َباذَع  ْمِِهق  َو  َکَلیبَس  اوُعَبَّتا  َو  اُوبات  َنیذَِّلل  ْرِفْغاَف  ًاْملِع  َو  ًۀَمْحَر  ٍءْیَش  َّلُک  َْتعِسَو  انَّبَر 
: همجرت

هدرک هبوت  هک  ار  یناسک  سپ  يراد ، هطاحا  زیچ  همه  رب  شیوخ ، شناد  تمحر و  اب  اراگدرورپ !
. رادهاگن خزود  باذع  زا  ار  نانآ  زرمایب و  دندرک ، يوریپ  ار  وت  هار  و 

***
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32 ص :
ار شهار  ناورهرو  ناگدـننکهبوت  هک  تساوـخ  وازادـیابسپ  تسا . زیچ  ره  هدـنریگارف  وا  شناد  مه  تـسا ، هدرتـسگ  یهلا  تـمحر  مـه 

. دشاب منهج  تبوقع  زا  تاجن  یگدوشخب  نیا  هجیتن  دیاشخبب و 

اضر رکش و  - 19

نیِحلاَّصلا َكِدابِع  یف  َِکتَمْحَِرب  یْنلِخْدَأ  َو  ُهاضَْرت  ًاِحلاص  َلَـمْعَأ  ْنَأ  َو  َّيَدـِلاو  یلَع  َو  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  یتَّلا  َکَـتَمِْعن  َرُکْـشَأ  ْنَأ  ینْعِزْوَأ  ِّبَر 
(19 لمن ، )

: همجرت
ینازرا مردام  ردپ و  نم و  هب  هک  مشاب  وت  تمعن  رازگساپس  ات  نک  ماهلا  ارم  اراگدرورپ !

. نک دراو  تا  هتسیاش  ناگدنب  هورگ  رد  ارم  شیوخ ، تمحر  اب  و  يدنسپب ، وت  هک  منک  يا  هتسیاش  راک  هک  نیا  یتشاد و 
***

ره تسا ، تفرعم  یسانشردق و  ناشن  تمعن ، رکش 
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33 ص :
ام زا  وا  هک  مینک  نانچ  میـشاب و  رکاش  دـیاب  میناوتب ، هک  ردـق  ره  هب  نکیل  تسا ، نوریب  ام  هدـهع  زا  ادـخ  ياـه  تمعن  ساپـس  ناوت  دـنچ 

. دنکیمن ضوع  سک  چیه  ياضر  اب  ار  یهلا  ياضر  نمؤم ، دشاب . یضار 
راگتسر ام  یشاب و  دونشخ  وتراک  ماجنارس  نک  نانچ  ایادخ 

. درک بلط  دنوادخ  زا  شیوخ ، یهلا  تنطلس  رادتقا و  جوا  رد  نامیلس 7  ترضح  ار  قوف  ياعد 

تمعن ّقح  - 20

(17 صصق ،  ) نیمِرْجُْمِلل ًاریهَظ  َنوُکَأ  ْنَلَف  َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اِمب  ِّبَر 
: همجرت

یتمالس و  ) تمعن هنارکش  هب  اراگدرورپ !

تمعن ّقح  - 20www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 39 

http://www.ghaemiyeh.com


34 ص :
. دوب مهاوخن  ناراکهنگ  نابیتشپ  زگره  يدیشخب ، نم  هب  هک  تردق )

***
هک تفگیتقو ، ع )  ) یسومترضح ارقوف  ياعد  تسا . یساپسان  نآ ، زج  تسادخ و  ياضر  هار  رد  نآ  يریگراک  هب  تمعن ، ره  هنارکش 

. دوب هتشک  ار  نوعرف  هب  هتسباو  رفن  کی  فعضتسم ، کی  زا  تیامح  رد  دوب و  یناوج  يورین  جوا  رد 

ناکین هب  اعد  - 21

(28 حون ،  ) ارابَت اَّلِإ  َنیِملاَّظلا  ِدَِزت  َو ال  ِتانِمْؤُْملا  َو  َنینِمْؤُْمِلل  َو  ًانِمُْؤم  َِیْتَیب  َلَخَد  ْنَِمل  َو  َّيَِدلاِول  َو  یل  ْرِفْغا  ِّبَر 
: همجرت

همه و  دوش ، دراو  نم  هناخ  هب  هک  ار  ینمؤم  ره  و  زرمایب ، ار  مردام  ردپ و  ارم و  اراگدرورپ !
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35 ص :
. يازفیم يدوبان  تکاله و  زج  ار  نارگمتس  و  ار ، نمؤم  نانز  نادرم و 

***
دالوا ندرگرب  رایسب  قح  ردام ، ردپ و  دشاب . نیدلاو  يوگاعد  هک  تسا  يدنزرف  نتشاد  ردام ، ردپ و  کی  يارب  دنمـشزرا  ياه  هریخذ  زا 

نآ هدـهع  زا  هک  ره  هک  تسا  یگرزب  تلاسر  زین ، دـنزرف  هتـسیاش  تیبرت  هتبلا  تسا . نانآ  قح  رد  ندرک  اعد  قح ، يادا  نیرتمک  دـنراد .
. دوشیم دنم  هرهب  نآ  تاکرب  راثآ و  زا  گرم  زا  سپ  دیآرب ،

تبانا لکوت و  - 22

(4 هنحتمم ،  ) ریصَْملا َْکَیلِإ  َو  اْنبَنَأ  َْکَیلِإ  َو  اْنلَّکََوت  َْکیَلَع  انَّبَر 
: همجرت

. تسوت يوس  هب  همه  ماجنارس  تشگزاب و  میتشگزاب و  وت  يوس  هب  و  میدرک ، لکوت  وت  رب  اراگدرورپ !
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36 ص :

***
ادخ ریـسم  تهج و  رد  ار  شیوخ  تشونرـس  ماجنارـس و  دیوج و  یمن  وا  زج  دهاوخیمن و  ادخ  زج  درادن و  ادخ  زج  یهاگهیکت  نمؤم ،

. دریگیم ددم  وا  زا  دهد و  یم  رارق 
. درادن ادخ »  » هک تسا  یسک  تسدیهت ،

... ؟ دراد هچ  درادن ، ار  وت  هک  نآ  و  درادن ؟ هچ  دراد ، ار  وت  هک  نآ  ایادخ ،

ییادز هنیک  - 23

(10 رشح ،  ) میحَر ٌفَُؤر  َکَّنِإ  انَّبَر  اُونَمآ  َنیذَِّلل  الِغ  اِنبُوُلق  یف  ْلَعَْجت  َو ال  ِنامیْإلِاب  انوُقَبَس  َنیذَّلا  اَِنناوْخِِإل  َو  اَنل  ْرِفْغا  اَنَّبَر 
: همجرت

وت اراگدرورپ  هدـم ، رارق  ار  نانمؤم  هنیک  ام  ياهلد  رد  و  دـنتفرگ ، تقبـس  ام  رب  نامیا  رد  هک  ار  نامناردارب  و  زرماـیب ، ار  اـم  اراـگدرورپ !
. یمیحر نابرهم و 
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37 ص :

***
زا ار  ینید  ناردارب  مه  دنک ، یم  اعد  دوخ  يارب  مه  نمؤم ، تسا . گرزب  یـشزرا  ادـخ ، هار  رد  يزاتـشیپ  یگنهاشیپ و  نامیا و  رد  هقباس 

. دهد یمن  هار  نارگید ، هب  تبسن  یهاوخ  ریخ  یتسود و  افص و  زج  لد ، رد  درب و  یمن  دای 
1(1). تساهتفص نیرتدب  زا  لدرد ، نارگید  هنیک  نتشاد  هگن 

ناتسمز 1386 . ، 1 پاچ : نارهت ، رعشم -  رشن  دلج ، 1 ینآرق ، ياهاعد  هب  یهاگن  یثدحم ، داوج  - 1

ییادز هنیک  - 23www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 43 

http://www.ghaemiyeh.com


زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 45 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	نگاهی به دعاهای قرآنی
	مشخصات کتاب
	اشاره

	مقدمه
	1- نیکی دنیا و آخرت
	2- صبر و ثبات
	3- بار مسئولیت
	4- حریم دل
	5- ایمان و غفران
	6- ایمان و اطاعت
	7- گناه و اسراف
	8- لبیک به ندای آسمانی
	9- ستم به خویش
	10- دوری از ستمگران
	11- صبر و عاقبت به خیری
	12- مولا خداست
	13- نسل با ایمان
	14- شرح صدری
	15- وسوسه های شیطان
	16- عذاب دوزخ
	17- خانواده باتقوا
	18- آمرزش اهل توبه
	19- شکر و رضا
	20- حقّ نعمت
	21- دعا به نیکان
	22- توکل و انابت
	23- کینه زدایی
	درباره مركز

