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؟ تسا زیاج  روبق  رب  انب  تخاس  ایآ 

باتک تاصخشم 

یناحبس رفعج  : فلوم

همدقم

ناریو عیقب  همئا  روبق  هک  يرمق  يرجه  لاوش 1344  رد  دنریگیم و  هاگمارآ  نتخاس  تمرح  رب  لیلد  ار  ثیدـح  نیا  روبق ، يانب  نافلاخم 
. دش لالدتـسا  ثیدح  نیا  هب  هاگراب  دبنگ و  بیرخت  موزل  رد  تفای و  راشتنا  یخـساپ  شـسرپ و  يرقلا  ما  همانزور  رد  زور  نامه  دیدرگ ،

مینکیم : هراشا  اهنآ  هب  کنیا  درک ، تباث  ناوتیم  نوگانوگ  ياههار  زا  ار  ناکاپ  روبق  رب  انب ، تیعورشم 

ناربمایپ روبق  ظفح  رد  حلاص  فلس  هریس 

روبق مالسا ، هراتس  عولط  زا  لبق  و  هدوب ، یناسنا  هنیرید  تنـس  کی  ایبنا  ایلوا و  روبق  يور  رب  انب  ظفح  تخاس و  هک  دهدیم  یهاوگ  خیرات 
رد دندرک ، حتف  ماش  ندرا و  نیطسلف و  رد  ار  قطانم  نیا  ناناملسم  هک  يزور  و  تسا ، هدوب  انب  ياراد  یگمه  هریغ ، لیئارـسا و  ینب  يایبنا 

، دـندرکن دراو  اهانب  نیا  رب  ياهشدـخ  اهنت  هن  ناناملـسم  تسا . هدـنام  یقاب  تلاح  نامه  هب  زورما  هب  ات  دندیـشوک و  اهنآ  تنایـص  ظفح و 
دندیزرو . مامتها  تظافح ، تمدخ و  يارب  يدارفا  ندرامگ  اهنآ و  يزاسون  ریمعت و  رد  هکلب 

تسا اهتلاصا  ظفح  راثآ ، ظفح 

، وا نارای  هباحص و  نادنزرف و  نارـسمه و  ربق  يو و  نفدم  دننام  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  راثآ  ًاصوصخ  راثآ ، ظفح  رد  الوصا 
هراـشا نآ  هب  ياهمدـقم  یط  هک  تسا  یمیظع  هدـیاف  هدرازگ ، زاـمن  اـهنآ  رد  هک  يدـجاسم  هدرک و  یگدـنز  اـجنآ  رد  هـک  ییاـههناخ  و 

ناراـی و لـیجنا و  وا  باـتک  میرم و  وا  رداـم  مالـسلاهیلع و  حیـسم  دوـجو  حیـسم ، دـالیم  زا  نرق  تسیب  تشذـگ  زا  سپ  زورما  مـینکیم .
حیسم مان  هب  ینامـسآ ، درم  نینچ  دوجو  رد  ناسانـشقرش  زا  یهورگ  هک  تسا  هدمآرد  یخیرات  هناسفا  تروص  هب  برغ  رد  وا ، نویراوح 
یقلت یلیل »  » يو قوـشعم  و  يرماـع » نوـنجم   » ناـس هب  ياهناـسفا  ار  نآ  هدرک و  کیکـشت  تسا ، لـیجنا  وا  باـتک  مـیرم و  شرداـم  هـک 

روط هب  ـالثم  تسین ، تسد  رد  حیـسم  زا  سوملم  یعقاو  رثا  کـی  هک  نیا  رطاـخ  هب  ارچ ؟ تساههشیدـنا ، اهرادـنپ و  هدـیئاز  هک  دـننکیم 
هدش هدرپس  كاخ  هب  يراصن  هدـیقع  هب  نآ  رد  هک  ییاج  و  هدرک ، یگدـنز  هک  ياهناخ  دـیدرگ و  دـلوتم  نآ  رد  وا  هک  ياهطقن  صخـشم 

نایرج مادک  ره  رخآ  رد  هک  هناگراهچ ، لیجانا  نیا  هدـیدرگ و  فیرحت  شوختـسد  زین  وا  ینامـسآ  باتک  تسین . نشور  مولعم و  تسا ،
تایـصوصخ مامت  رگا  یلو  دـناهدش . نیودـت  يو  زا  سپ  دـیدرت  یب  تسین و  وا  هب  طوبرم  ملـسم  روطهب  تسا ، هدـمآ  یـسیع  نفد  لتق و 

یقاـب کیکـشت  ياـج  ناکاکــش  ناـفابلایخ و  نآ  يارب  و  دادیم ، یهاوـگ  وا  تلاـصا  رب  ینــشور  هـب  دـنامیم ، ظوـفحم  وا  هـب  طوـبرم 
يربهر يارب  يدرم  زاجح  نیمزرس  رد  لبق  لاس  دصراهچ  رازه و  دنیوگیم : ناهج  مدرم  هب  باطخ  اراکشآ  ناناملـسم  یلو  دراذگیمن .

هکنآ یب  تسا ، ظوفحم  وا  یگدنز  تایصوصخ  مامت  دروآ ;و  تسد  هب  یگرزب  تیقفوم  هار  نیا  رد  دیدرگ و  هتخیگنارب  يرـشب  هعماج 
هوک نیا  و  تسا ، صخشم  هدش  دلوتم  نآ  رد  وا  هک  ياهناخ  یتح  ددرگ ، هدهاشم  درم  گرزب  نآ  یگدنز  رد  یماهبا  هطقن  نیرتکچوک 
اجنآ رد  هک  تسا  ياهناخ  نیا  و  درازگیم ، زامن  نآ  رد  هک  تسا  وا  دجـسم  نیا  و  دـیدرگیم ، لزان  وا  رب  اـجنآ  رد  یحو  هک  تسا  ءارح 

وا نارـسمه  اـفلخ و  ءایـصواو و  نادـنزرف  روبق  نیا  و  تسا ، وا  ناگتـسب  نارـسمه و  نادـنزرف و  ياـههناخ  اـهنیا  و  دـش ، هدرپس  كاـخ  هب 
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يارب ار  هنیمز  میاهدرب و  نیب  زا  ار  وا  تلاصا  ياـههناشن  دوجو و  میـالع  ًاـعبط  میربب ، ناـیم  زا  ار  راـثآ  نیا  همه  رگا  نونکا  دـشابیم و ....
یمارتحایب کته و  عون  کی  هک  نیا  رب  هوالع  تمـصع ، نادناخ  تلاسر و  راثآ  ندرک  ناریو  نیاربانب  میاهتخاس . هدامآ  مالـسا  نانمـشد 

تمایق زور  ات  تسا و  ینادواج  يدـبا و  نییآ  مالـسا ، نییآ  دـشابیم . زین  ربمایپ  تلاسر  تلاصا  مالـسا و  تلاصا  رهاظم  اب  هزراـبم  تسا ،
نیا نیمأت  يارب  اذل  دـننک . ناعذا  نآ  تلاصا  هب  دـیاب  دـنیآیم ، لاس  نارازه  زا  سپ  هک  ییاهلسن  دـشابیم . اهناسنا  يارب  تیادـه  نییآ 

هدـنیآ راصعا  رد  نید  ءاقب  هار  رد  یماگ  قیرط  نیا  زا  مینک و  ظـفح  ار  تلاـسر  بحاـص  ياـههناشن  راـثآ و  ماـمت  هتـسویپ  دـیاب  فدـه ،
ددرگ . راچد  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  نییآ  تشونرس  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمایپ  توبن  هک  مینکن  يراک  میرادرب و 

ناربمایپ ياههناخ  عیفرت 

رد هاگنآ  دشخردیم ، نازورف  هراتـس  ناسهب  هک  دـنکیم  هیبشت  غورفرپ  یغارچ  هب  ار  ادـخ  رون  رون ، هیآ  هب  فورعم  هیآ  رد  دـیجم ، نآرق 
هک اجنآ  دنیوگیم ، حیبست  ار  ادـخ  ماش  حبـص و  هتـسراو ، ینادرم  اهنآ  رد  هک  دـنادیم  یتویب  ار  نازورف  لعـشم  نیا  هاگیاج  يدـعب  هیآ 

نشور ییاههناخ  رد  نازورف » غارچ  نیا   » رون 37 لاصالاو ، ّودغلاب  اهیف  هل  حبسی  همـسا  اهیف  رکذی  عفرت و  نا  هّللانذا  تویب  یف  دیامرفیم :
حیبست ناهاگماش  نادادـماب و  اههناخ  نآ  رد  دوش ، دای  اهنآ  رد  وا  مان  ددرگ و  ـالاو  اـهنآ  تلزنم  ردـق و  هک  هداد  تصخر  ادـخ  هک  تسا 

هب ار  بش  ینعم  هب  هتوتیب  زا  تیب  اریز  تسا ، دجـسم  زا  ریغ  تیب  ًاملـسم  تسیچ ؟ تویب  نآ  زا  دوصقم  دید  دـیاب  نونکا  دـنیوگیم . ادـخ 
. دناسریم حبـص  هب  ار  بش  اجنآ  رد  ناسنا  هک  تسور  نآ  زا  دنیوگیم ، تیب  ناسنا  نکـسم  هب  رگا  و  تسا ، هدش  هتفرگ  ندـناسر ، نایاپ 

هژاو نیا  اذل  و  دربیم ، راک  هب  ار  دجاسم  ای  دجـسم  ظفل  دیوگیم ، نخـس  ناناملـسم  یعمج  هاگشتـسرپ  دبعم و  هرابرد  هک  اجره  نآرق ،
هژاو زا  دروآ ، نایم  هب  نخـس  يوأم  نکـسم و  زا  نآرق  هاگره  هکیلاـح  رد  تسا ، هتفر  راـکهب  درفم  عمج و  تروص  هب  راـب  نآرق 28  رد 
ناـبز رد  هک  نیا  هجیتـن  تسا . هتفر  راـک  هب  دروم  نیمه  رد  نآرق  رد  راـب  هژاو 66  نیا  اذـل  دریگیم . هرهب  درفم  اـی  عمج  تروـص  هب  تیب 

ایبنا و تویب  تویب ، نیا  زا  دوصقم  ملسم ، روطهب  تسا . لیلدیب  ییاعدم  ود ، نآ  ندرمش  یکی  هدوبن و  یکی  ًاقادصم  دجسم  تیب و  نآرق 
: دنکیم لقن  کلام  نب  سنا  زا  یطویس ، نیدلالالج  دنیوگیم . حیبست  ار  ادخ  ماش ، حبص و  اهنآ ، رد  هک  تسا  هتسراو  ياهناسنا  ایلوا و 

یلـص ادخ  لوسر  نارای  زا  يدرف  درک ، توالت  دجـسم  رد  ار  عفرت  نا  هّللانذا  تویب  یف  هیآ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  ینامز 
نیا رد  ناربمایپ ; ياـههناخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  تسیچ ؟ اـههناخ  نیا  زا  دوصقم  دیـسرپ : تساـخ و  اـپ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا 

هک تساههناخ  نیمه  زا  همطاف ) یلع و  هناخ  هب  هراشا   ) هناخ نیا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  يا  تفگ : تساـخرب و  رکبوبا  ماـگنه 
نشور اجنیا  ات  تساهنآ . نیرترب  زا  يرآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  تسا ؟ هداد  اهنآ  تلزنم  ندرب  الاب  تعفر و  رب  تصخر  ادخ 

-1 تسا : لامتحا  ود  اجنیا  رد  تسیچ ؟ عفر  زا  دوصقم  دید  دـیاب  نونکا  دـجاسم ، هن  تسا  ناربمایپ  ياههناخ  تویب ، زا  دوصقم  هک  دـش 
، تسا فقـس  ندز  اـهراوید و  ندربـالاب  دوصقم ، لوا ، لاـمتحا  رباـنب  تسا . يونعم  عـفر  دوـصقم  - 2 تسا . یـسح  عفر  عـفر ، زا  دوـصقم 
، دنراد فقس  راوید و  هک  دیوگیم  نخـس  یتویب  هرابرد  نآرق  نوچ  یلو  ; 28 تاعزان / اهاوسف ، اهکمس  عفر  دیامرفیم : هیآ  رد  هکنانچ 
زا هک  تسا  نآ  تویب ، نیا  عیفرت  رهاظم  زا  یکی  اـهنآ ;و  تشادـگرزب  تلزنم و  تعفر و  ینعی  تسا ، يونعم  عفر  عیفرت ، زا  دوصقم  ًاـعبط 

اههناخ نآ  رد  هک  تسا  یگرزب  نادرم  روضح  ساپ  هب  اهیگژیو  نیا  دـنوش . ریمعت  یگدوسرف  ماگنه  هب  دـنوش و  ظفح  یگدولآ  عون  ره 
نیا دوجو  ساپ  هب  درادیمن . زاب  تاکز  تخادرپ  زامن و  نتشاداپرب  زا  ار  نانآ  دتس ، داد و  دننکیم ;و  دای  ار  ادخ  هتخادرپ و  زاین  زار و  هب 

یگمه ددرگ . تنایص  یگدولآ  یناریو و  زا  دوش و  هتسیرگن  میرکت  میظعت و  هدید  زا  راثآ ، نیا  هب  هک  تسا  هداد  نذا  ادخ  اهتیـصخش ،
درکیم و داـی  ار  ادـخ  هک  ياهطقن  نآ  رد  ینعی  دـش ، هدرپـس  كاـخ  هب  دوـخ  هناـخ  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یمارگ  ربماـیپ  هک  مینادیم 
، نآ رد  یگدولآ  داـجیا  بیرخت و  یناریو و  داـجیا  عون  ره  هدوب و  مارتـحا  جرا و  ياراد  هیآ ، نیا  مکح  هب  يو ، هناـخ  دوـمنیم . شیاـتس 

رباـنب و  تسا : یگرزب  ياهتیـصخش  هاـگمارآ  نفدـم و  هنیدـم  تویب  زا  یـشخب  هکلب  تسا . نآرق  روتـسد  فـالخ  رب  نآ و  ناـش  زا  رود 
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ترضح يداه و  ترضح  دش . هدرپس  كاخ  هب  تسا  دوجوم  زین  نونکات  هک  دوخ  هناخ  رد  اهیلعهّللامالـس  ارهز  ترـضح  حیحـص  تیاور 
حیرـصت هب  اههناخ  نیا  تروص  نیا  رد  دندش . هدرپس  كاخ  هب  دندرکیم  شتـسرپ  ار  ادـخ  هک  ییاههناخ  رد  زین  مالـسلاامهیلع  يرکـسع 
ياههناخ لبق  يدـنچ  ات  هنیدـم ، مشاهینب  هلحم  رد  تسا . راگزاسان  هیآ  نیا  داـفم  اـب  اـهنآ  بیرخت  دنتـسه و  تعفر  تلزنم و  ياراد  هیآ 

یلو تفای ، فرشت  تویب  نیا  ترایز  هب  لاس 1335  رد  دوخ  هدنراگن  و  دوب ، اپرب  مالسلاهیلع  قداص  ماما  هسردم  مالسلاامهیلع و  نینـسح 
نیا ظفح  اب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  دجـسم  هعـسوت  هک  یلاح  رد  تشگ ، دوبان  راثآ  نیا  همه  يوبن  دجـسم  هعـسوت  ناونع  هب  هنافـساتم 

تشادن . یتافانم  راثآ 

تسا تبحم  رهم و  هناشن  روبق ، تنایص 

ربمایپ دـهدیم ، یهاوگ  دروم  نیا  رب  یتایاور  تایآ و  و  تسا ، مالـسا  دـکوم  لوصا  زا  وا  نادـناخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  یتسود 
، اـمهاوس اـمم  هیلا  ّبحا  هلوـسر  هّللانوـکی و  نا  همعط ، ناـمیالا و  ةوـالح  دـجو  هیف  ّنک  نم  ثـالث  دوـمرف : هلآ  هـیلع و  هـّللا  یلـص  مرکا 

ربمایپ ادـخ و  هک  تسا  نیا  اهنآ  زا  یکی  دـشچیم ، ار  نامیا  نیریـش  هزم  دـشاب  اراد  ار  نآ  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس   1/37 لوصالاعماج
هراشا یخرب  هب  هک  دراد  ینوگانوگ  ياهشور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب  ندیزرو  رهم  دنشاب .... رتبوبجم  زیچ  همه  زا  ناسنا  دزن  وا ،
یعون روما ، نیا  همه  نانآ . روبق  رب  دوبدای  يانب  ناـنآ . ياـهراگدای  راـثآ و  تنایـص  ظـفح و  اـهنآ . ياـههمانرب  نانخـس و  رـشن  مینکیم :
ّبحا ینّبحا و  نم  لاق : نیسحلا و  نسحلا و  دیب  ذخا  یبنلا  نا  هک : دنکیم  لقن  دوخ  ننس  رد  يذمرت  دوش . یم  هدرمش  نانآ  هب  يزرورهم 

نیا ارم و  سک  ره  دومرف : تفرگ و  ار  نیـسح  نسح و  تسد  ربمایپ  ۀـمایقلا . موی  یتجرد  یف  یعم  ناک  امهّما  امهابا و  نیمـالغلا و  نیذـه 
دوب . دهاوخ  هجردمه  نم  اب  زیخاتسر  زور  درادب ، تسود  ار  اهنآ  ردام  ردپ و  كدوک و  ود 

هاگمارآ نتخاس 

ناشدقرم دناهدش و  هدرپس  كاخ  هب  البرک  رد  يو  رغصا  طبس  عیقب و  نیمزرس  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  ربکا  طبـس  مینادیم  یگمه 
طبس ود  هب  تبحم  زاربا  یعون  نانآ  كاپ  تبرت  زا  تظافح  يارب  نابیاس  عون  ره  نتخاس  دوب . دهاوخ  هدوب و  ناناملـسم  هاگترایز  هتـسویپ 
قوف تیاور  رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  هک  تشاد  دـهاوخ  ار  شاداپ  ناـمه  لـمع  نیا  تسا و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  راوگرزب 

یـسایس و یماظن ، نارـس   ) شیوخ یبهذـم  یلم و  ياهتیـصخش  دای  هک  دـننکیم  یعـس  ناـهج ، هدـنز  لـلم  زورما ، تسا . هدـش  رکذـتم 
رد دـننکیم و  عییـشت  تمظع ، اب  ار  نانآ  رکیپ  رطاخ  نیدـب  و  دـنراد ، هگن  هدـنز  نوگانوگ  لاکـشا  هب  ار  گـنهرف ) هصرع  نارگحالـصا 

رظن دـم  هراومه  ار  روبزم  ياهتیـصخش  رـضاح ، لسن  نوچمه  زین  ناگدـنیآ  ات  دنراپـسیم ، كاخ  هب  یّللجم  يانب  تحت  افـص  اـب  یلحم 
رترب و ياهتیـصخش  هریغ ) دوبدای و  يانب  هاگمارآ ، نتخاس   ) نوگانوگ ياههویـش  اب  یتسیاب  زین  ناناملـسم  اـم  دـنرادب ، یمارگ  هتـشاد و 

میرادب . ساپ  ار  شیوخ  ریظنیب 

نانآ روبق  رب  نامتخاس  فهک و  باحصا 

هتفرگارف و ار  نانآ  راغ  رود  هقطنم  نآ  مدرم  همه  دش ، فشک  مدرم  رب  لاس  يدنا  دصیس و  زا  سپ  فهک  باحصا  تشذگرس  هک  هاگنآ 
یهورگ میرادـب . یمارگ  انب  نیا  اب  ار  نانآ  هاگمارآ  میزاـسب و  يدوبداـی  ياـنب  ربق ، يور  رب  دـنتفگ : یهورگ  دـندش : میـسقت  هورگ  ود  هب 

اونبا اولاقف  دـنکیم : نایب  نینچ  ار  تقیقح  نیا  نآرق  میزاسب . دجـسم  تسا ، هتفهن  نآ  رد  ناـنآ  داـسجا  هک  يراـغ  يور  رب  دـنتفگ : رگید 
نامز نآ  رد  هک  دوشیم  هدافتسا  هیآ  نیا  زا   21  / فهک ادجـسم ، مهیلع  نذختنل  مهرما  یلع  اوبلغ  نیذلا  لاق  مهب  ملعا  مهبر  اناینب  مهیلع 

، مود هیرظن  نینموم و  ریغ  هب  طوبرم  تسخن  هیرظن  تسه  هک  يزیچ  ربق ، يور  يزاـس  دجـسم  مه  دوب و  جـیار  يرما  ربـق  يور  رب  اـنب  مه ،
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یناگدـنز هراـبرد  هک  تسا  یفورعم  خـیرات  تسا ، هدوـب  نادـحوم  نآ  زا  مود  داهنـشیپ  هکنیا  رب  هاوـگ  تسا . هدوـب  نادـحوم  هب  طوـبرم 
وا و  دندرک ، رهـش  هناور  ار  يدرف  دندش ، رادیب  باوخ  زا  یتقو  نانآ  هکنیا  نآ  تسا و  دوجوم  خیرات  ریـسفت و  بتک  رد  فهک  باحـصا 

، دوب ناکرشم  زکرم  هک  رهـش  نیا  هنوگچ  هک  درک  بجعت  درک و  هدهاشم  ار  حیـسم  هب  مدرم  ياهشیارگ  دید و  نوگرگد  ار  رهـش  عضو 
ینوگرگد نینچ  کی  نییبت  يارب  ایوگ  تسا ، هدمآرد  یعضو  تلاح و  نینچ  هب  تفریم  رامشهب  ینوناق  ریغ  نآ  رد  نادحوم  دوجو  هکلب 

هک تسا  نیا  دوصقم  دندوب و  هدش  زوریپ  تسخن  هورگ  رب  هک  یناسک  ینعی  مهرما ،... یلع  اوبلغ  نیذـلا  لاق  دـیامرفیم : ینید  عاضوا  رد 
ناگدنهد داهنشیپ  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  يزاسدجسم  داهنشیپ  و  یـسایس ، رظن  زا  هن  دندوب  هدش  زوریپ  يژولوئدیا  هشیدنا و  رکف و  رظن  زا 

نینچ راـتفگ  دوش : هتفگ  اـت  دـندوب  هطلـس  تردـق و  لـها  هکنیا  هن  دـندوب ، هدرک  هبلغ  رگید  هورگ  رب  رظن ، نیا  زا  دـندوب و  نیدـتم  مدرم 
زا ار  فهک  باحصا  نفدم  رب  انب  نآرق  هکنیا  زا  فلا - دشاب : ام  دنـس  دناوتیم  تهج  ود  زا  هیآ  نیاربانب  تسین . يزوریپ  هتـسیاش  هورگ ،

دقن ار  نآ  تروصنیا ، ریغ  رد  اریز  تسا . نآ  ندوب  عورـشم  هناشن  دوخ  نیاو  دنک ، دقن  ار  نآ  هکنیا  نودـب  دـنکیم ، لقن  یهورگ  نابز 
نآ دقن  هب  ندوب  حیحـص  ریغ  تروص  رد  دنکیم ، لقن  نارگید  زا  ار  يراتفگ  هک  اجنآ  دـینکفیب  يرظن  نآرق  تایآ  هب  رگا  امـش  درکیم .
ّهنا تنمآ  تفگ : درک و  نامیا  راهظا  ایرد  جاوما  رد  ندش  قرغ  ماگنه  هب  نوعرف  الثم  دـشاب - نشور  نآ  یگیاپیب  هکنیا  رگم  دزادرپیم 

نامیا وا  هب  لیئارـسا  ینب  هکنآ  زج  ییادـخ  هک  مدروآ  نامیا  نم   90 سنوی /  نیملـسملا ، نم  انا  لیئارـسا و  اونب  هب  تنمآ  يذـلا  الا  هلا  ال 
ًاروف تسا ، دنمدوس  عفان و  یتاظحل  نینچ  رد  نامیا  هک  دنرادنپن  نارگید  هکنیا  يارب  نآرق  متـسه . ناناملـسم  زا  نم  تسین و  دـناهدروآ ،

رد هک  یلاح  رد  ياهدروآ » نامیا   » نونکا اـیآ   ) 91/ سنوی نیدسفملا ، نم  تنک  لبق و  نم  تیـصع  دق  نالا و  دیامرفیم : دـنکیم و  دـقن 
رب زوریپ  تیعمج  زا  ار  يزاسدجـسم ) تروص  هب  روبق  رب  ياـنب   ) هاگدـید نیا  نآرق ، ب - يدوـب .) نادـسفم  زا  يدرک و  نایـصع  هتـشذگ 

دندرکیم و حرطم  دوخ  تعیرش  مکح  ناونع  هب  ار  يداهنشیپ  نینچ  هورگ  نیا  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دوخ  نیا  و  دنکیم ، لقن  ناکرشم 
اهقف تهج  نیا  زا  تسا  تایئزج  اهتیفیک و  رد  فـالتخا ، دـنناسکی و  یلک  دـعاوق  لوصا و  رظن  زا  يوامـس  عیارـش  هک  مینادیم  یگمه 

هب هجوت  اب  میشاب . هتـشاد  نآ  ندش  خوسنم  رب  یمکحم  لیلد  هکنیا  رگم  تسا ، تجح  ام  يارب  نیـشیپ  عیارـش  رد  تباث  ماکحا  دنیوگیم 
هب طوبرم  هینبا  ظفح  .ج . تسا اهتلاصا  ظفح  راثآ ، تنایص  ب . نیشیپ . يایبنا  روبق  ظفح  رد  حلاص  فلس  هریس  فلا . هناگجنپ : هلدا  نیا 

باحـصا روبق  رب  دجـسم  اـی  دوبداـی  ياـنب  .ه . تسا اـهنآ  تدوم  رهم و  رهظم  اـیلوا  راـثآ  ظـفح  .د . تسا اـهنآ  توـیب  عـیفرت  یعوـن  ءاـیلوا 
بوغرم بولطم و  يرما  هکلب  درادـن ، یعرـش  لکـشم  اهنت  هن  روبق ، رب  يانب  هک  دـنامیمن  یقاب  دـیدرت  کش و  ياج  يدـحا  يارب  ; فهک

تسا . هتفرگ  رارق  نایباهو  زیواتسد  هک  تسا  یتیاور  يریسفت  تسا ، هدنام  یقاب  هک  يزیچ  اهنت  . تسا

روبق یناریو  يارب  نایباهو  زیواتسد 

هراشا

لیلد هک  تسا  هدیـسر  نآ  تقو  میدرک ، یـسررب  ناناملـسم ، یلمع  هریـس  تنـس و  نآرق و  هاگدید  زا  ار  ناکاپ  رازم  تشادیمارگ  لیالد 
رد ملسم  میجنسب . دقن  کحم  اب  ار  نآ  تحـص  رایع  میهد و  رارق  یـسررب  دروم  تسا ، يدسا » جایهلا  یبا   » تیاور ًاتدمع  هک  ار  نافلاخم 
الا ًالاثمت  عدـت  نا ال  هّللا ، لوسر  هیلع  ینثعب  ام  یلع  کثعبا  الا  بلاط  یبا  نب  یلع  یل  لاق  : » هک دـنکیم  لقن  جاـیهلا  یبا  زا  دوخ  حـیحص 

مازعا نآ  يارب  ارم  ربمایپ  هک  یتیروماـم  هب  ار  وت  یهاوخیمن  اـیآ  تفگ : نم  هب  بلاـط  یبا  نب  یلع  «. » هتیّوس ـالا  ًافرـشم  ًاربق  ـال  هتـسمط و 
ار نآ  يدید  هک  ار  يدـنلب  ربق  ره  زین  و  ینک ، وحم  ار  نآ  هکنآ  رگم  نکم  كرت  ار  یحور ) يذ   ) ریوصت چـیه  هک : نیا  منک ، مازعا  درک ،
هک يرمق  يرجه  لاوش 1344  رد  دنریگیم و  هاگمارآ  نتخاس  تمرح  رب  لیلد  ار  ثیدـح  نیا  روبق ، يانب  نافلاخم  دزاس . ربارب  يواسم و 

نیا هب  هاگراب  دبنگ و  بیرخت  موزل  رد  تفای و  راشتنا  یخساپ  شـسرپ و  يرقلا » ما   » همانزور رد  زور  نامه  دیدرگ ، ناریو  عیقب  همئا  روبق 
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میهدیم : رارق  یسررب  دروم  تلالد  دنس و  رظن  زا  ار  نآ  ثیدح ، نیا  هب  لالدتسا  تحص  نازیم  ندش  نشور  يارب  دش . لالدتسا  ثیدح 

ثیدح دنس 

يوار هرابرد  يدـسالا . جایهلاوبا  . 5 لـئاو ، وبا  . 4 تباـث ، یبا  نب  بیبـح  . 3 يروثلا ، نایفـس  . 2 عیکو ، . 1 دـنریز : رارق  هب  ثیدـح  نایوار 
زین و  تسا . هدرک  اطخ  ثیدـح  دـصناپ  رد  عیکو  دـیوگیم : وا  هراـبرد  ثیدـح ، داتـسا  لـبنح ، نب  دـمحا  هک  سب  نیمه  عیکو )  ) تسخن

هک مینادب  تسا  یفاک  يروث ) نایفـس   ) مود يوار  هرابرد  تشادـن . نآ  اب  یفاک  ییانـشآ  درکیم و  ینعم  هب  لقن  ار  ثیدـح  وا  دـیوگیم :
لقن رد  وا  مدید  مدیسر  هک  نم  و  درکیم ، ثیدح  لقن  يروث  نایفـس  هک : دنکیم  لقن  كرابم » نبا   » زا هدرمـش و  ّسلدم  ار  وا  رجح  نبا 

راگزاس تلادـع  هکلم  اب  دوش ، ریـسفت  تروص  ره  هب  سیلدـت ، دیـشک . تلاجخ  دوخ  راک  زا  دـید  ارم  هک  نیمه  دـیامنیم ; سیلدـت  دوخ 
وا ثیداحا  زا  و  درکیم ، سیلدـت  ثیدـح  رد  وا  دـنکیم : لقن  اـطع  زا  ناـّبح  نبا  تباـث ،) یبا  نب  بیبح   ) موس يوار  هراـبرد  دـشابیمن .

هدوب نیگنسرس  مالسلاهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  اب  تسا ، یفوک  يدسا  هملس  نب  قیقش  وا  مان  هک  لئاووبا )  ) مراهچ يوار  دوش . یمن  يوریپ 
ای يراد  تسود  ار  یلع  دندیـسرپ  وا  زا  یتقو  تسا  هدوب  مالـسلاهیلع  یلع  ناـنمومریما  ناـفلاخم  زا  يو  دـیوگیم : دـیدحلا  یبا  نبا  تسا 

، تسا نیصح  نب  ناّیح  وا  مان  هک  يدسا » جایهلا  وبا   » ینعی مجنپ  يوار  هرابرد  ار . نامثع  نونکا  یلو  ار ، یلع  يراگزور  تفگ : ار  نامثع 
هناگشـش حاحـص  هدرک و  يراددوخ  يو  ثیداحا  لقن  زا  يذمرت  یلو  دوشیمن ، هدـهاشم  لاجر  بتک  رد  وا  هرابرد  یفیعـضت  دـنچ  ره 

دناهدرواین . يو  زا  رگید  یتیاور  تیاور ، نیمه  زج  زین ،

ثیدح تلالد 

تیاور رد  سیلدت  لقن و  رد  ياطخ  هب  شنایوار  هک  نینچ  یثیدح  اب  تسادیپ  دش . نشور  میتفگ ، هچنآ  زا  جاّیهلاوبا ، ثیدـح  دنـس  عضو 
رب نآ  تلالد  قوف ، ثیدح  نایوار  حدق  زا  یـشوپمشچ  ضرف  اب  هکنآ ، هّصاخ  درک . لالدتـسا  یعرـش  یمکح  رب  ناوتیمن  دنتـسه ، مهتم 
ًاربق . 1 مینک : یسررب  ار  ثیدح  مهف  رد  يدیلک  هژاو  ود  تسا  يرورض  هلئسم ، نیا  ندش  نشور  يارب  تسا . شودخم  فیعض و  زین  اعّدم 

یناسک تسا و  هدش  هتفرگ  يدنلب  ّولع و  ینعم  هب  فرش »  » هدام زا  فرشم » : » میوشیم روآدای  ًافرـشم )  ) لوا هژاو  هرابرد  هتیّوس . .2 ًافرشم ،
ریاس زا  هک  زین  رتش  ناهوک  هب  دنوشیم و  هدیمان  فیرش » ( » هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  نادنزرف  نوچمه   ) دنرادروخرب ییالاو  داژن  زا  هک 

نم و  یلاعلا ، ناکملا  ّولعلا و  فرـشلا : : » تسا هدمآ  سورعلا  جات  رد  دوشیم . هتفگ  فرـش »  » دراد يریگمـشچ  عافترا  يو ، ندـب  ياضعا 
عفترم دنلب و  طاقن  دنمانیم و  فرـش  ار  رتش  ناهوک  تسا . دنلب  ناکم  يدـنلب و  ینعم  هب  فرـش  «: » هیلاعا رـصقلا  تافرـش  و  همانـس ، ریعبلا 
یـصاخ يدـنلب  ای  تسا  يدـنلب  عون  ره  ًافرـشم »  » زا دوصقم  اـیآ  دوش .» یم  هدـیمان  هفرـش »  » زین راوید  يور  ياهيدـنلب  ًاـنایحا  و  اـهخاک ،

دروم یـصاخ  يدـنلب  هک  دـید  میهاوخ  هتیّوس »  » مود هژاو  موهفم  هب  هجوت  اب  یهام !؟ تشپ  يدـنلب  ای  رتش  ناهوک  هب  هیبش  يدـنلب  نوچمه 
ود برع ، تغل  رد  هک  هدـش  هتفرگ  هیوست »  » هّدام زا  ثیدـح ، رد  هتیّوس »  » لعف میوشیم : روآدای  زین  هتیّوس )  ) مود هژاو  هراـبرد  تسا . رظن 
زا بیـس  ود  يربارب  ای  لوط ، رد  يزاوتم  طخ  ود  تاواسم  دـننام  هریغ ، یگنوگچ و  هزادـنا ، رد  يزیچ ، اب  يزیچ  يربارب  . 1 دراد : دربراک 

يّوس دننام : دشاب . هارمه  اب )»  » دـننام  ) ّرج فرح  اب  دـیاب  زین  مود  لوعفم  دراد و  زاین  لوعفم  ود  هب  يّوس »  » لعف دربراک ، نیا  رد  نزو . رظن 
رد ءیش . کی  هرکیپ  زا  اهيدنلب  یتسپ و  اهیجک و  ندودز  اهيراومهان و  ندرب  نیب  زا  . 2 درک . ناسکی  مه  اب  ار  ءیش  ود  نیا  اذهب : اذه 
اب ار  یبوچ  ياـهيراومهان  راّـجن ، هاـگره  ًـالثم  تشاد . دـهاوخن  مود  لوعفم  هب  يزاـین  هدوب و  یلوعفم  کـی  يّوـس »  » لـعف دربراـک ، نیا 

یفـصو تاواسم » ، » تسخن دربراک  رد  تسا : نشور  دربراـک  ود  ناـیم  تواـفت  بشخلا . يّوس  دوش : یم  هتفگ  دربب ، نیب  زا  نآ  ندیـشارت 
هکنیا نودب  بوچ ، ًالثم  ياهيراومهان  ندودز  رابتعا  هب   ) ءیش کی  هب  مئاق  تسا  یفصو  یمود  رد  هک  یلاح  رد  ءیش ، ود  هب  مئاق  تسا 

دوخ تیفیک  هرابرد  ثیدح  تفگ  دیاب  دش ، نشور  ام  يارب  هتیّوس )»  » و ًافرشم »  )» ظفل ود  ره  موهفم  هک  نونکا  دشاب .) راک  رد  ياهسیاقم 
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«. ضرالاب هتیوس  : » دـیامرفب دوب  مزال  ّالاو  نیمز ، اب  نآ  هسیاقم  رد  هن  ثیدـح ) رد  نآ  ندوب  یلوعفم  کـی  لـیلد  هب   ) دـیوگیم نخـس  ربق 
( یهام تشپ  اـی  و  رتش ، ناـهوک  دـننام   ) یتسپ يدـنلب و  يراومهاـن و  نآ  رد  هک  ار  يربق  ره  جاـّیهلا  یبا  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  ضرغ 
، منسم هن  دشاب ، حطـسم  ناملـسم ، ربق  يور  دیاب  هک  تسا  نیا  رب  هاوگ  ثیدح  و  دروایبرد ، حّطـسم  تروص  هب  دنک و  فاص  دراد ، دوجو 
، دوب یهام  تشپ  تروص  هب  ای  و  تشاد ، عافترا  رتش  ناهوک  دننام  اهنآ  طسو  و  دوبن ، راومه  روبق  حطس  نامز  نآ  رد  یهام . تشپ  دننام 
ای ساسا و  زا  ربق  ندرک  ناریو  هب  یطابترا  هچ  نخس  نیا  دروآ و  نوریب  تلاح  نیا  زا  ار  روبق  جایهلا  یبا  هک  داد  روتـسد  مالـسلاهیلع  ماما 

هدنسیون ملسم  . 1 دـناهدرک . ریـسفت  میتفگ ، هک  يوحن  هب  ار  ثیدـح  نآ ، ناحراش  ثیدـح و  نالقان  ًاـقافتا  دراد !؟ نآ  يور  هینبا  بیرخت 
تیاور نآ  رد  هک  یباب  : » تسا نینچ  ناونع  نیا  ینعم  و  ربقلا » ۀـیوستب  رمالا  باب  : » تسا هدروآ  ناونع  نیا  تحت  ار  تیاور  نیا  حیحـص » »

« هیوست  » زا و  حطـسم ، ّدض  فرـشم »  » زا زین  ثیدح  هدنـسیون  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  نیا  و  تسا .» هدـش  دراو  ربق  ندرک  فاص  هب  طوبرم 
رد یهورگ  اب  دیبع  نب  ۀلاضف  هک  دنکیم  لقن  تسا  هدروآ  اجنآ  رد  ثیدح  نیا  هک  یباب  زاغآ  رد  ملـسم  . 2 تسا . هدیمهف  ار  نآ  حیطست 
هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربماـیپ  زا  تفگ : درک و  حطـسم  ار  يو  ربق  نفد ، زا  سپ  وا  تشذـگرد و  يو  ناراـی  زا  رفن  کـی  دوب . مور  نیمزرس 

، تسین نیمز  زا  ربق  حطـس  يدنلب  ًافرـشم ،»  » زا دوصقم  هک  دهدیم  یهاوگ  نیارق  نیا  همه  دیزاس . يواسم  حّطـسم و  ار  اهربق  هک  ماهدینش 
رد يوون  . 3 دـشاب ) نآ  زا  رتتسپ  رتدـنلب و  ای  و  يواـسم ، نیمز  اـب  هکنآ  زا  معا  . ) دـشابیم رظن  ّدـم  ربق ، دوخ  رد  یـصاخ  يدـنلب  هکلب 

رتدنلب و نیمز  زا  بجو  کی  دیاب  هکلب  دشاب ، یهام ) تشپ   ) مّنـسم نآ  حطـس  ای  رتدنلب  نیمز  زا  دیابن  ربق  دیوگیم : ثیدـح  نیا  حیـضوت 
، تنس ندوب  حّطسم  هک  دیآیمرب  ثیدح  زا  دیوگیم : هدرک و  لقن  ار  هدش  دای  ثیدح  دوخ ، ریسفت  رد  یبطرق  . 4 دشاب . حّطسم  نآ  يور 

جایهلا یبا  ثیدح  زا  دوصقم  دسیونیم : ربق ، يور  ندوب  حّطسم  بابحتسا  نایب  نمض  ینالقسع  رجح  نبا  . 5 تسا . تعدب  ندوب  مّنسم  و 
ربق دوخ  دـنچره  ددرگ ، حّطـسم  فاـص و  ربق ، يور  هک  تسا  نآ  دوصقم  هکلب  دـشاب ، ناـسکی  حطـس  رظن  زا  نیمز  اـب  ربـق  هک  تسین  نآ 

(، درک ناسکی  نیمز  اب  دیاب  ار  ربق  دیوگیم  ثیدح  هک  مینک  ضرف   ) میریگب هدیدان  زین  ار  نانخـس  نیا  همه  هچنانچ  دشاب . نیمز  زا  رتدنلب 
ياهقف همه  يارآ  قافتا  فالخرب  نیمز ، اب  ربق  يربارب  ًالّوا : دراد : يّدـج  لاکـشا  ود  روبق ، ءاـنب  بیرخت  رد  ثیدـح  نیا  هب  لالدتـسا  زاـب 
مییوگب میریذـپب و  ار  هدـش  دای  ریـسفت  رگا  ًایناث : دـشاب . رتدـنلب  نیمز  زا  بجو  کی  دـیاب  ربق  هک  دـنراد  قاـفتا  یگمه  اریز  تسا ، مالـسا 

هتخاس ربق  يور  هک  ار  ییانب  هن  دومن ، ناسکی  نیمز  اب  ار  نآ  درک و  بیرخت  ار  ربق  دـیاب  تسا ، نیمز  اـب  ربق  يربارب  موزل  هب  رظاـن  ثیدـح 
نآ ! يور  نابیاس  انب و  هن  تسا ، ربق  دوخ  نآ ، رد  نخس  روحم  هدوبن و  ربق  يور  يانب  هب  رظان  ثیدح ، ًاساسا  تسا . هدش 

ءایلوا روبق  ریمعت  رد  قداص  ماما  زا  یثیدح 

یلص ربمایپ  هک  درک  لقن  مالسلامهیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  زا  وا  یلع و  نب  نیـسح  زا  وا  شردپ و  زا  مردپ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ماما 
هب دـیوگیم : مالـسلاهیلع  یلع  يوشیم ، هدرپس  كاخ  هب  اـجنآ  رد  دنـشکیم و  قارع  نیمزرـس  رد  ار  وت  یلع ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا 

دمآ تفر و  اجنآ  هب  هتسویپ  دنشوکب و  نآ  يدابآ  رد  دننک و  ترایز  ار  ام  ياهربق  هک  یناسک  مدرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ 
نیمزرـس زا  یـشخب  ار  وت  نادنزرف  دـقرم  وت و  دـقرم  ادـخ  نسحلابا ! يا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  دـنراد ؟ یـشاداپ  هچ  دـنیامن ،
دنمهقـالع امـش  هب  ار  دوخ  ناگدـنب  زا  هدـیزگرب  راوگرزب و  ياـهناسنا  ياـهلد  ادـخ  و  تسا ، هداد  رارق  نآ  كاـخ  زا  یتمـسق  تشهب و 

یتسود راهظا  ادخ و  هب  برقت  يارب  مه  نآ  دننکیم و  دابآ  ار  امش  روبق  دنوشیم ، اریذپ  امـش  هار  رد  ار  رازآ  تیذا و  نانآ  تسا . هتخاس 
هلآ . هیلع و  هّللا  یلص  ربمایپ  هب 
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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 
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 
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 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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 14زکرم  هحفص 13 
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