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زورفا دزیا  غارچ 

باتک تاصخشم 

هزوح هلجم  هدنسیون : 
هزوح هلجم  رشان : 

تسخن مالک 

يا هدـیدپ  عوقو  دـهاش  لاس  نیارد  دـیاشگ ، یم  شوغآ  هنامز  درم  نیرت  كاپ  رب  ناضمر  هاـم  رد  هلاـس  ره  هک  هکم  فارطا  رد  ارح  هوک 
رـس وا  شیالآ  یب  هدنتـسرپ و  حور  ربارب  رد  دـنا ، هدـش  مرن  درم  نیا  تاجانم  ياون  رد  اه ، گنـس  هعطق ي  هعطق  اـهراوید ، تسا ، تفگش 
یم تراشب  دـناوخ و  یم  مان  هب  ار  درم  نآ  هک  ییادـن  دـنکفا ، یم  هوک  هرکیپ ي  رب  هزرل  تباـهمرپ  سب  ییاون  هاـگان  هک  دـنا  هدروآدورف 

ربهار رون  ییانـشور و  هب  ار  لهج  ياه  یکیرات  رد  هتـشگرس  ياه  ناسنا  ات  هتفای ، تفارـش  توبن  فرـش  هب  ناهج  قلاخ  يوس  زا  هک  دهد 
متاـخ هللا  لوسر  دـمحم  بش  نآ  زا  سپ  دوب و  نیما  دـمحم  ناـمز  نآ  اـت  هک  يدرم  رامـش  یب  ياـه  جـنر  رب  تسا  يزاـغآ  نیا  و  دوـش .

دوب هناگی  تانئاک  مامت  رد  هک  يدرم  تشاد ، ار  نآ  لمحت  ناوت  وا  هوتسن  نامیا  راوتـسا و  ياه  هناش  اهنت  هک  ییاه  جنر  دش . (ص ) نییبنلا
مکح ار  وا  تافالتخا  لح  رد  دنتسناد و  یم  هکم  نیما  ار  دمحم  نامز  نآ  ات  نایـشیرق ، . دش نایملاع  راگدرورپ  بوبحم  یگناگی ، نیارب  و 

اوق مامت  اب  دندید  رطخ  رد  وا  شخب  ییاهر  مایپ  ربارب  رد  ار  دوخ  يایند  مامت  نوچ  هرابکی  هب  شتلاسر ، رب  یهاگآ  زا  سپ  اما  ، دـندرک یم 
یماـمت رگا  دـنادرگ  زیزع  دـنوادخ  هک  ار  سک  نآ  هک  یـشالت ، هدوهیب  هچ  یلو  دنتـساخاپ ، هب  يو  هیلع  دنتـشاد  ناوـت  رد  هچنآ  ره  اـب  و 
تـشذگ دندوب و  هاگآان  سب  دنوادخ  تردق  رارـسا و  رب  ناکرـشم  و  دنهاکب ، يو  تزع  زا  یکدنا  تسناوت  دنهاوخن  دـنیآدرگ  نایناهج 

تیرـشب و خـیرات  درمگرزب  نآ  تثعب  زا  لاس  زا 1400  شیب  تشذـگ  اب  کنیا  یلو  تخاس . راکـشآ  نانآ  رب  ار  يدنوادخرـس  نیا  ناـمز 
هیعاد شیوخ  يرادنید  رب  هک  نایدا  رگید  نارادنید  هک  ناکرشم  هن  يوس  زا  کیکـشت  ياون  زونه  نیمز ، نامـسآ و  لاصتا  هقلح  نیرخآ 
باـتک زا  يرادرب  هخـسن  ار  مرکا  لوسر  ماـیپ  نآرق و  ینییآ ، نید و  ره  ناوریپ  هکنآ  بیجع  و  دوش ؛ یم  هدـناوخ  هدینـش و  دـنراد  رایـسب 
ییوج قح  مالسا ، نید  يراوتسا  هک  دندنب  یم  هلئسم  نیارب  ار  دوخ  نیب  تقیقح  ناگدید  نانیا  دنرادنپ ، یم  دوخ  نییآ  نید و  ینامسآ و 

راتـشون نیا  . دـشاب مرکا  لوسر  ماـیپ  تلاـصا  رب  یتجح  دـناوت  یم  دوخ  برغ ، هتفرـشیپ  ياـیند  رد  یتـح  ناناملـسمون  يارب  نآ  یگزاـت  و 
نیرخآ رب  هتخاس و  ناـهنپ  نوگاـنوگ  ناـیدا  سپ  رد  ار  دوخ  كرـش  هک  ینیون  ناکرـشمزا  هتـسد  نآ  هب  ییوگخـساپ  يارب  تسا  یتصرف 

زا هک  يربمایپ  هن  دـنناوخ  یم  تسد  هریچ  يرعاش  ای  هغبان و  ار  وا  دـنریگ و  یم  لاکـشا  ص )  ) یفطـصم دـمحم  مرکا  لوسر  قح ، تجح 
ثب یلو ُخـ دنراد  رواب  دوخ  لطاب  یعس  رب  هک  نادناعم  ياپرید  دانع  رگم  تسین  نیا  و  تسا ؛ هدش  ثوعبم  قلخ  تیاده  رب  دنوادخ  بناج 

هعلاطم دروم  يداـم  لوصا  اـب  ار  اـه  هدـیدپ  همه  هک  یبرغ  ناگدنـسیون  تسا " . هتـشاد  هاـگن  هارمگ  نینچ  یقیرط  رب  ار  ناـنآ  ناـشتنیط ،
دنیامن ریـسفتو  هیجوت  يرگیدام  لوصا  اب  دشاب  یحو  هک  ار  یهلا  تبهوم  نیا  يانب  ریز  ناربمایپ و  توبن  هک  دنـشوک  یم  دنهد ... یمرارق 

هدرک و یفرعم  ناربمایپ  مود  تیصخش  یلجت  لیخت و  دولوم  ار  همه  دنتسه  یعدم  هتشرف  تیور  یحو و  ندینش  زا  ناربمایپ  هک  ار  هچنآ  و 
. دنناد یم  شیوخ  موق  تاجن  نوماریپ  هشیدناو  رکف  شیوخ و  رد  یگتفرورف  رمع  کی  هجیتن  ار  نانآ  ياسرفناوت  ياه  شالت  يراکادـف و 

مرکم یبن  تلاسر  رد  کیکـشت  اب  دنتـسه  ددص  رد  یناملآ ، يدوهی  کی  نانآ  هلـسلسرس  ناقرـشتسم و  زا  دنچ  ینت  نایم  نیا  رد  [ . 1"  ]
ناقرشتسم نیا  یهلاریغ  ریسافت  مامت  داینب  دنرب . لاوس  ریز  تسا  هدشن  فیرحت  راچد  هک  یهلا  نخس  اهنت  ناونع  هب  ار  نآرق  رابتعا  مالـسا ،

نایحیسم نایدوهی و  نوتمرد  هعلاطم  اب  هک  تسا  يدرمربا  هغبان و  دمحم  : هک تسا  نیا  ناشیا  نخس  نیرت  يروحم  مالسا و  ربمایپ  تثعب  زا 
ناوارف دیکات  دروم  دنچ  رب  شیوخ  رظن  تابثا  يارب  نایعدـم  نیا  دـنک . يزیر  یپ  ار  دوخ  رکفت  هشیدـنا و  داینب  هتـسناوت  نانآ  زا  سابتقا  و 
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لاعف طباور  نتشاد  يراصن -؛ دوهی و  ياملع  اب  يرکف  طباور  نتـشاد  ربمایپ -؛ نتـشون ) ندناوخ و  یناناوت  دقاف   ) ندوب یما  راکنا  دنراد -:
رهیزدلگ طسوت  هک  تسا  مالـسا  مرکم  یبن  تثعب  نارکنم  ياهاعدا  زا  يا  هصالخ  دراوم  نیا  . ناتـسبرع جراخ  یگنهرف  يرکف -  زکارم  اب 

اهاعدا نیا  ندوب  لطاب  یلقع ، لیالد  هئارا  اب  میتسه  ددـص  رد  ام  و  دوش ، یم  نایب  ناگتفیـش  برغ  یـضعب  ماگنمرد و  يدوهی و  یناملآ - 
. میزاس راکشآ  ار 

هغبان ای  هدناوخن  سرد  ربمایپ  مرکا  لوسر 

دمحم غوبن 

یکی میتفگ  هکنانچ  دنراد و  فارتعاو  ناعذا  نآ  هب  زین  ص )  ) ادخ لوسر  دیدج  نادناعم  ناقرشتسم و  هک  تسا  يرما  مالـسا ، ربمایپ  غوبن 
. تسـالاب رایـسب  یـشوه  هرهب  زا  ترـضح  نآ  يرادروخرب  غوبن و  هب  داـقتعا  نیمه  زین  يو  تثعب  زا  ناـشیا  یهلاریغ  ریـسفت  ياـه  هیاـپ  زا 
رد هشقانم  هکلب  تسین ، يا  هشقانم  هنوگچیه  ياج  هتکن  نیا  رد  دنراد . رواب  ار  غوبن  زا  مالـسا  ربمایپ  يدـنم  هرهب  لصا  ًاعبط  مه  ناناملـسم 

هتسناد یفاک  تثعب  زا  دوخ  یهلا  ریغ  ریـسفت  يارب  ار  نآ  هب  فارتعا  ناعذا و  هتفرگ و  ص )  ) دمحم غوبن  زا  ناقرـشتسم  هک  تسا  يا  هجیتن 
بـسانم دشر  طیحم  نودب  غباون ، یـشوه  تیفرظ  نتفای  تیلعفرب  یتیبرت  یـسانشناور و  ياملع  هن  تفگ "  ناوت  یم  اعدا  نیا  در  يارب  دنا .

هب [ 2 "  ] دنـشاب هدیـسر  ییافوکـش  هب  بسانم ... طیحم  ملعم و  هسردم و  بتکم و  نودـب  هک  دراد  غارـس  یغباون  خـیرات ، هن  دـنراد و  رواب 
شرورپ نودـب  شزومآ و  هب  یباـیتسد  نودـب  رایـسب  شوه  ییادـخ و  دادعتـسا  زا  رادروخرب  يدرف  هک  درکروـصت  ناوـت  یم  اـیآ  یتـسار 

دراد همادا  نونکات  هک  دوش  یگرزب  تضهن  رگزاغآ 

یما ربمایپ 

یف ثعب  يذلا  وه   " هیآ رد  نییّما  هژاو  ناشیا  زا  یخرب  دنرادن . رظن  قافتا  نآ  يانعم  یّما و  هژاو  باب  رد  ناقرـشتسم  ناققحم و  نارـسفم ،
ما زا  ذوخأم  ار  یّما  زین  یخرب  دنا . هتفرگ  دندوبن ، باتک  لها  هک  بارعا  نیکرشم و  يانعم  هب  ار  ... هتایآ " مهیلع  اولتی  مهنم  َالوسر  نییّمالا 

هکم ینعی  يرقلا  ما  نکاس  لها و  هک  تسا  تهج  نآ  زا  لوسر  ترـضح  هب  یّما  قالطا  هک  دـنا  هتـشون  هتـسناد و  نآ  هب  بوسنم  يرقلا و 
هروس رد  راب  ود  میرک  نآرق  رد  . دـنا هتفرگ  دـشابن  نتـشون  ندـناوخ و  رب  رداق  هک  یـسک  ياـنعم  هب  ار  یّما  مه ، تغل  ياـملع  بلاـغ  دوب .

ماجنارـس هتخادرپ و  هدش  دای  ددعتم  یناعم  لقن  هب  یّما  يانعم  رد  نارـسفم  بلاغ  تسا . هدش  دای  یّما  ناونع  هب  دمحم  ترـضح  زا  فارعا 
تئارق رب  ار  ادخ  لوسر  ییاناوت  مدع  روکذم ، هژاو  قیرط  زا  هک  دسر  یم  رظن  هب  بیترت  نیا  هب  دنا . هدادن  تسد  هب  نآ  زا  یحیرص  يانعم 

يدـیدرت تثعب  زا  لبق  ياهلاس  رد  ربمایپ ، ندوب  یّما  رد  ناملـسم  ياملع  قافتا  هب  بیرق  لاح  نیا  اب  یلو  درک . تباـث  ناوت  یمن  تباـتک  و 
يربمایپ تسا و  لامک  داوس ، هک  یلقع  لالدتـسا  ساسارب  هکلب  نشور ، یخیرات  لیالد  رب  ینتبم  هن  هتبلا  ءاملع ، نیمه  زا  يدادعت  دـنرادن .

داوس تثعب  زا  سپ  لوسر  ترـضح  هک  دـندقتعم  دـشاب ، هرهب  یب  لاـمک  نیا  زا  تثعب  زا  دـعب  دـیاب  یمن  تسا ، تـالامک  ماـمت  ياراد  هک 
" نولطبملا باترال  ًاذا  کنیمیب  هّطخت  باـتک و ال  نم  هلبق  نم  اولتت  تنک  اـم  " و  هیآ تسا ". هتفاـی  ییاـناوت  تباـتک  تئارق و  رب  هتخومآ و 

یم کش  هب  نایارگ  لطاب  دوب  ناـنچ  رگا  یتشون ، یم  ار  نآ  شیوخ  تسد  اـب  هن  يدـناوخ و  یم  یباـتک  چـیه  هن  نآرق  لوزن  زا  شیپ  وت  )
، هیآ ییاهتنا  هلمج  هک  .... دـنک یم  دـیکات  تباتک  تئارق و  رب  تثعب  زا  لبق  ياهلاس  رد  لوسر  ترـضح  ییاناوت  مدـعرب  ًاتحارـص  دـنداتفا )

یم شتثعب  ندوب  یهلا  قدـص  ترـضح و  نآ  يارب  يزاـجعا  دوخ  يدوخ  هب  ربماـیپ ، يداوس  یب  هب  تیاـنع  اـب  ار  نآرق  هئارا  هکنیا  نمض 
يداوس اب  رد  ناشیاعدا  مدع  هیآ و  نیا  لباقم  رد  شیرق  زیمآ  دییات  توکـس  تسا  یهیدـب  تسه . زین  زیمآ  کیرحت  ینایب  ًاحیولت  درامش ،

زا مالـسا ، ربمایپ  يداوس  یب  راکنا  [ . 3."  ] تسا ترـضح  نآ  يداوس  یب  رب  لیلد  نیرتزراب  هیآ ، يراکنا  نایب  مغر  یلع  لوسر ، ترـضح 
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هتخومآ ار  تباتک  تئارق و  ناشیا  دزن  هک  هتشاد  یناملعم  تثعب  زا  لبق  هرود  رد  وا  هک  تسا  ینعم  نیا  هب  یحیسم  يدوهی و  نایعدم  يوس 
. دندرک یم  یفرعم  ار  اهنآ  دـندوب و  هاگآ  نانآ  دوجو  زا  شیرق  ًاعبط  تشاد ، یم  یناملعم  نینچ  ربمایپ  رگا  هک  تسا  مولعم  هتفگان  تسا .

. تسا هتخومآ  تباتک  ای  تئارق  یناسک  ای  سک  دزن  ربمایپ  هک  دندشن  یعدم  هاگچیه  نایشیرق  اما 

نارعاش ربمایپ و 

نایم رد  نارعاش ، تسا " . هدـش  حرطم  رـضاح  رـصع  ناقرـشتسم  يوس  زا  مه  ناشیا و  یـشیرق  نارکنم  يوس  زا  مه  ربمایپ  يرعاش  ياعدا 
مامت هک  يرتفد  تسا  برع  رتفدرعـش  هک  تسا  یتسرد  نخـس  نیا  دـندش . یم  بوسحم  هعماج  نارکفنـشور  ناخروم و  ناملاع ، بارعا ،

يا هژیو  یگنهرف  هاگیاج  بارعا  نایم  رد  نارعاـش  [ . 4."  ] دراد ساکعنا  نآ  رد  برع  شناد  گنهرف و  تمکح و  تایلقع و  اـه ، هشیدـنا 
دنروآرد دوخ  رعش  تمدخ  رد  ار  اهنآ  ترورض  ماگنه  هب  ات  دننک ، يروآدرگ  ار  مزال  نکمم و  تاعالطا  یمامت  دندوب  روبجم  دنتشاد و 

اب تسناوت  یم  هک  يزیچره  رب  گنج  ماگنه  هب  یلهاج  برع  دـنهد . رارق  هدافتـسا  دروم  شیوخ  هلیبق  زا  عاـفد  يارب  یحالـس  ناونع  هب  و 
يزارف ندرگ  هرخافم و  رد  تسناوت  یم  تسا  زهجم  ولغ  يزادرپ و  لایخ  حالـس  هب  رعـش  هک  نایم  نیا  رد  درک و  یم  تاـهابم  بیقر  هلیبق 

اب دیاب  ًاعبط  دنک  وجتـسج  شیوخ  یهاگآ  شناد و  يالتعا  يارب  ییاه  هیامتـسد  مالـسا ، ربمایپ  دوب  رارق  رگا  دـیآ ". بارعا  راک  هب  رایـسب 
رتفد نیا  اب  ناشیا  دننامه  درک و  یم  دـمآ  تفر و  ناشیا  عمج  رد  دـش و  یم  طوبرم  دـندوب ، زاجح  هعماج  نادنمـشناد  هک  نارعاش  نیمه 

تسد رد  ییاه  شرازگ  هکلب  تسین ، تسد  رد  نارعاش  اب  مالسا  ربمایپ  هطبار  زا  یخیرات  دنس  چیه  اهنت  هن  اما  تشاد ، یم  یگتسویپ  برع 
ناشیا هک  دنک  یم  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  ( هدس رد  مالسا  ربتعم  راگن  خیرات   ) يربط [ 5 "  ] دزاس یم  راکشآ  زین  ار  اعدا  نیا  فالخ  هک  میراد 

 " هاگچیه دنتـشاد  ظفح  زا  ار  يراعـشا  ای  دـندوب  سانـشرعش  هک  بارعا  فالخرب  مرکا  ربمایپ  نیا  رب  هوالع  دنتـشاد . یمن  تسود  ار  رعش 
یغبنی اـم  رعّـشلا و  هاـنمّلع  اـم  و  : " دـیامرف یم  هراـب  نیا  رد  قـح  هب  مـیرک  نآرق  و  [ 6 "  ] دنتـشادن يرعـش  ياه  بلاـق  زا  یقیقد  تخاـنش 

هیآ 69) سی  هروس  " .) هل

اه نییآو  نایدا  رگید  مرکا و  لوسر 

ءافنح ربمایپ و 

ترـضح نییآ  وریپ  ار  دوخ  دـنتفات و  رب  يور  یتسرپ  تب  زا  مالـسا ، روهظ  هناتـسآ  رد  هک  دـندوب  هکم  ناتـسرپ  تب  فینح ) عمج   ) ءاـفنح
زا شنیرفآ  مظن  رد  رکفتو  روغ  اب  هک  دندوب  شیوخ  هعماج  هاگآ  یقرتم و  رصانع  نارکفنشور و  نانیا  رگید ، ترابع  هب  دندرمش . میهاربا 
یم مالـسا  زا  شیپ  نافینح  نایم  زا  دـندوب . هتفای  نامیا  اتکی  یقلاخ  دوجو  ناتب و  ندوب  لـطاب  هب  رگید  يوس  زا  ناـتب  یناوتاـن  وس و  کـی 

ناوت یم  هراب  نیا  رد  یلو  دـنناد  یم  زاجح  رد  افنح  نایرج  همادا  ار  توبن  رب  ربمایپ  ياعدا  ناقرـشتسم  . درک هراـشا  يراـفغ  رذوبا  هب  ناوت 
نافینح ای  و  دیـسر ، یم  نایرج  نیا  يربهر  هب  روهـشم  نافینح  زا  یکی  دـیاب  دوب  افنح  اب  دـنویپ  رد  مالـسا  رگا  تسناد . دراو  ار  ییاهداریا 
نیرتمک نودـب  مالـسا  نید  تسا و  میقع  ءافنح  نایرج  هک "  دـهد  یم  ناشن  خـیرات  یلو  دنـشاب  هدوب  ناگدـنروآ  نامیا  نیلوا  ءزج  دـیاب 

زا مادکچیه  مه ، ربمایپ  تثعب  زا  سپ  هکنیا  رت  تفگـش  دسانـش ؛ یم  ار  هکم  يافنح  مامت  هرهچ  خـیرات  .... دـیآ یم  دـیدپ  ناشیا  اب  دـنویپ 
نیتسخن دیاب  هدعاقلا  یلع  دوب ، شیوخ  هعماج  یعامتجا  هتفای  لماکت  راشقا  هدنیامن  وا  رگا  هکنآ  اب  دندرواین ؛ نامیا  ترضح  نآ  هب  ءافنح 
ترـضح نآ  هب  ربمایپ  تثعب  زا  سپ  اهنت  هن  ءافنح  دنـشاب . ءافنح  نیمه  دـندرک ، یم  یهارمه  ار  وا  دـندروآ و  یم  نامیا  وا  هب  هک  یناسک 

رد نیکرشم  ياه  هتشک  ياثر  رد  تساخرب و  ترضح  نآ  اب  ینمشد  هب  تلصلا ، یبا  نب  ۀیما  ریظن  ناشیا ، زا  یـضعب  هکلب  دندرواین ، نامیا 
[ . 7."  ] دورس يراعشا  ردب ، گنج 
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نایدوهی ربمایپ و 

. تسا يدوـهی  ياـملع  اـب  ترـضح  نآ  طاـبترا  ربماـیپ  تثعب  ندوـب  یهاو  رب  ناـشدوخ ) معز  هب  هتبلا   ) نیقرـشتسم هلدا  نیرت  مهم  زا  یکی 
ناربمایپ نانچ  دـننک و  یم  تاهابم  هنیمز  نیارد  نایدا  رگید  ناوریپ  رب  دـنناد و  یم  نایدا  مامت  ماگـشیپ  ار  دوخ  یتسرپاـتکی  رد  ناـیدوهی 

باتک رد  هک  نیا  اـب  ورنیا  زا  تفرگ ؛ یم  هزاـجا  ناـنآ  زا  تسیاـب  یم  اـیبنا  تثعب  رد  دـنوادخ  ییوگ  هک  دـنوش  یم  رکنم  ار  ناـیدا  ریاـس 
دندش و رکنم  ار  ایبنا  نیا  مامت  دوهی ، یلو  دوب  هدش  رکذ  یـسوم  زا  سپ  ناربمایپ  ناشن  مان و  تاروت ) فیرحت  نودـب  باتک  هتبلا   ) تاروت
هک تسا  یلاح  رد  نیا  دندناوخ ؛ قیتع  دهع  تاروت و  زا  يرادرب  هخـسن  ار  نآرق ) نآ  زا  سپ  لیجنا و   ) یهلا نانخـس  نآ  ، نانآراکنا يارب 

نیا دروم  زین  حیـسم  ترـضح  تسا و  هدش  یمن  دودـحم  مالـسا  مرکم  یبن  هب  اهنت  دراد  مالـسا  خـیرات  يازارد  هب  يرمع  هک  نانآ  ياعدا 
نیا فـالخ  رب  دوب . برثی  رهـش  زاـجح ، تیدوهی  زکرم  تفگ " : ناوت  یم  دوهی  ياـعدا  نیا  هراـب  رد  تسا . هتفرگرارق  ناـیدوهی  اـعدا ي 

نایدوهی و هب  یندم  ياه  هروس  رد  نآرق  هدرتسگ  ضرعت  دنتـشادن . نطوت  اجنآ  رد  نایدوهی  دوبن و  دوهی  یگدنز  زکرم  زگره  هکم  رهش ،
و نایدوهی ، دوجو  زا  يربخ  رهش  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  اراکشآ  نانآ ، هراب  رد  یکم  تایآ  رد  ینامسآ  باتک  نیا  قلطم  توکس 

نیکرـشم نوچمه  ار  نانآ  دـش و  یم  ناشیا  ضرعتم  یکم  تاـیآ  رد  نآرق  دوب ، نیا  زا  ریغ  ناـیرج  رگا  ًاـعبط  تسا . هدوبن  ناـنآ  ذوفن  اـی 
زا لبق  هک  دنک  یم  حیرـصت  يدوهی ، هدنـسیون  نوسنفلو  [ . " 8."  ] تفگ یم  نخـس  ناشیا  دانع  زا  اـی  داد و  یم  رارق  باـطخ  دروم  هکم ،

مالـسا ربمایپ  میریگب  هجیتن  میناوت  یم  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  هجوت  اـب  تسرد  " تسا . هدرک  یمن  یگدـنز  هکم  رد  یملاـع  يدوهی  تثعب ،
رگا ًاعبط  دومن ". يرشب  نییبت  قیرط  نیا  زا  ار  وا  تلاسر  نییآ و  دناوتب  ات  تسا  هتشادن  طابترا  يدوهی  ملاع  چیه  اب  هکم  رد  تثعب ، زا  لبق 

يو هب  تبـسن  هک  يدـیدش  هنیک  هب  هجوت  اب  ناشیا  تخومآ ، یم  يزیچ  نانآ  زا  تشاد و  نایدوهی  اب  يرکف  دـنویپ  نیرتمک  ص )  ) دـمحم
ات دنتـشاذگ  یمن  هتخاس ، راکـشآ  دندوب ، دمحم  يارب  يراگزومآ  ملعم و  نتفای  لابند  هب  شیرق  هک  نامز  نامه  رد  ار  ینعم  نیا  دنتـشاد ،

یبرغ سانـش  مالـسا  کی  ." دنـشکب ار  انبم  دنـس و  یب  ییاعدا  حرط  تمحز  لاس ، دـص  راـهچ  رازه و  زا  سپ  يدوهی ، نیقرـشتسم  یخرب 
راکـشآ ار  نایدوهی  لطاب  ياعدا  ود و  نآ  ياـه  تواـفت  اـت  تسا  هداد  ماـجنا  تاروت  نآرق و  ناـیم  يا  هسیاـقم  ناـیدوهی  ياـعدا  هراـبرد 

یب ماهتا  نیا  يوگخـساپ  ًاصوصخ  تسا و  هجوت  بلاج  نآرق  تایآ  قیتع و  دـهع  تامولعم  نایم  هباـشت  مدـع  شنیرفآ ، باـب  رد  :" دزاـس
یـسیونور يرادرب و  هخـسن  هب  يو  هک : ناـیب  نیدـب  دوش . یم  رارکت  نونکاـت  مالـسا  زاـغآ  زا  هک  تسا  مالـسا  ربمغیپ  هب  هیاـپ  یب  طـبر و 

یم هضرع  شنیرفآ  زا  نآرق  هک  یشرازگ  اریز  تسا ، عافد  لباق  ریغ  قیتع  دهع  زا  یـسیونور  هیـضرف  تسا .... هتخادرپ  قیتع  دهع  تایاور 
زا ص )  ) مالـسا ربمغیپ  دوش  یم  هتفگ  هک  تسا  داینب  انب و  یب  هزادنا  نامه  هب  بلطم  نیا  .... دراد یلک  توافت  قیتع  دهع  شرازگ  اب  دـنک ،
زا نآرق  هک  يریوـصت  هب  تسا  رتـهب  بلطم  نیا  ندـش  رت  نشور  يارب  [ . 9" . ] تسا هدرک  هدافتـسا  یحیـسم  بهار  کی  یبهذم  تامیلعت 

مکح ماقم  وا  هب  دـنک : یم  یفرعم  نینچ  ار  دواد  نآرق  دوش . هسیاقم  ناـنآ  یتاروتریوصت  اـب  دـنک  یم  هئارا  ع )  ) دواد ریظن  دوهی  ناربماـیپ 
هبوت ام  هاـگرد  هبو  دوب  دـنمورین  ابـس 10 ،)  ) دـش لماک  دـنوادخ  مرک  لضف و  هب  دواد  هرهب  ایبنا 78و79 ،)  ) میدرک اـطع  شناد  ییاـمرف و 

رادرهوش ینز  اب  عورـشمان  هطبار  تبـسن  ادخ ، ربمایپ  نیا  هب  هدـش  فیرحت  تاروت  رد  نایدوهی  هک  یتروص  رد  ص 17 .)  ) درک یم  هباناو 
. تساعدا نیارایسب  ییاسران  زا  یکدنا  هشوگ  دوخ  نیا  دنزاس . یم  دراو 

نایحیسم ربمایپ و 

زا یخرب  اهنت  هک  تسین  یبلطم  تسا ، هتـشاد  هضرع  يراصن  ياـملع  شزومآ  ریثاـت  تحت  ار  شیوخ  میلاـعت  مالـسا ، ربماـیپ  هک  اـعدا  نیا 
رظن رد  ربمایپ ، هب  نانآ  نوگاـنوگ  ياـه  تمهت  دـندید  یم  هک  زین  شیرق  فارـشا  هکلب  دنـشاب ، هدرک  ناونع  ار  نآ  ریخا  نورق  ناقرـشتسم 

نآ يارب  دنتفرگ  میمـصت  ماجنارـس  دراد ، شحاف  توافت  نارحاس  نانهاک و  نارعاش ، اب  يو  تیـصخش  تسا و  هیاپ  یب  تسـس و  ناگمه 
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ناونع هب  دراد ، دوجو  فـالتخا  زین  وا  ماـن  رد  هک  ار  یمور  يرگنهآ  هک  دوب  نیا  شـالت  نیا  لـصاح  دـننک . اـپ  تسد و  یملعم  ترـضح 
نیا راک  لحم  هب  ریـشمش  تخاس  یگنوگچ  ندید  يارب  یهاگ  ص )  ) دمحم دنا  هدـید  نوچ  هک  دـنتفگ  و  دـندرک ، یفرعم  يو  راگزومآ 
نیا خـساپ  رد  دـیجم  نآرق  تسا "! هتفرگ  ارف  هتـسناد ، یمن  تسرد  مه  ار  یبرع  ناـبز  هـک  يو  زا  ار  دوـخ  میلاـعت  سپ  هـتفر ، یم  رگنهآ 

رد تسا  یبرعریغ  دننک  یم  هراشا  نآ  هب  هک  یـسک  نابز   ) نیبم یبرع  ناسل  اذـه  یمجعا و  هیلا  نودـحلی  يذـلا  ناسل  دـیوگ : یم  تمهت 
:" تفگ ناوت  یم  یقطنم  یخیرات و  لیالد  اب  هراب  نیا  رد  اـما  و  [ . 10("  ] لحن 103 ( ) تسا راکـشآ  یبرع  نابز  هب  نآرق  نیا  هک  یتروص 

ًالوصا دیسر . یم  یلعا  ّدح  هب  هکم  رهش  رد  تیدودحم  نیا  دوب . دودحم  رایسب  زاجح  رـسارس  رد  ّتیحیـسم  ذوفن  تیدوهی ، اب  هسیاقم  رد 
یگدنز اهرهش  زا  رود  يزکارم  رد  ات  دنداد  یم  حیجرت  بلغا  بهذم  نیا  ياملع  زور ، نآ  یحیـسم  یـسانش  ناهج  صیاصخ  هب  هجوت  اب 

هچ ص )  ) دـمحم یحیـسم  یـضرف  ناملعم  دودـعم  هک  دیـسرپ  دـیاب  نیا  رباـنب  دـننارذگب ؛ يریگ  هشوگ  تلزع و  هب  ار  دوخ  رمع  دـننک و 
دندرک و یم  یگدنز  شیوخ  نابابرا  دزن  هّکم  رد  هدش و  يرادیرخ  رگید  طاقن  اهرهش و  زا  هک  دندوب  یناگدرب  نایحیـسم  دندوب . یناسک 

یب شالت  نیقرـشتسم  زا  یخرب  دندید .... یم  كرادت  دوخ  نابابرا  يارب  یتورث  دمآرد و  صاخ ، ییاه  تیلاعف  تامدخ و  ماجنا  قیرط  زا 
ود زا  ار  شیوخ  نییآ  ینابم  مالـسا ، ربمایپ  هک  دندش  یعدـم  دـندرک و  هدـنز  ار  یطـسو  نورق  یحیـسم  ياملع  زا  یـضعب  كورتم  رمث و 

يوسزا یحیـسم  بهار  ود  نیا  اب  مرکا  ربماـیپ  تاـقالم  ًاـساسا  یلو  [ . 11 . "  ] تسا هدرک  ذـخا  يرـُصب ) بهار  اریحب و   ) یحیـسم بـهار 
نیا رد  ربتعم  عبانم  نادقف  ملعا  هللا  لیبق  زا  یتالمج  اب  ناتساد  نیا  لقن  نایاپ  رد  نانآ  زا  يرایسب  دراد و  ههبشو  کش  ياج  ناراگن  خیرات 

بهار ود  نآ  ار  مالـسا  ربمایپ  ياهـشزومآ  همـشچرس  ناوت  یم  ایآ  اـه "  تاـقالم  نیا  عوقو  ضرف  رب  لاـح  دـنا . هتخاـس  راکـشآ  ار  هراـب 
هب یقیاقد  هدزباتـش  ارذـگ و  عوقو ، تحـص  ضرف  هب  هک  ار  هاتوک  تاقالم  ود  دـناوت  یم  دنمـشیدنا ، لقاع و  ناسنا  ایآ  تسناد ؟ یحیـسم 

يرگید نخس  چیه  يواح  ادخ ، لوسر  تلاسر  ییوگـشیپ  زج  مه  اهنآ  رد  هدش  لدب  در و  نانخـس  نتم  هداد و  يور  ناوراک  روبع  ماگنه 
اما دنک ، تکاس  رهاظ  هب  ار  دناعم  تسا  نکمم  تسـس  ياهاعدا  نیا  دنادب ؟ ربمایپ  هشیدنا  رد  مالـسا  هدرتسگ  نییآ  نیوکت  يانبم  تسین ،
دنچ نیا  اجک و  نآرق  هیلاع  فراعم  نآ  : دـسیون یم  هراب ) نیا  رد   ) رایمار رتکد  موحرم  [ . 12."  ] دهد یمن  مارآ  رارق و  ار  نادنمدرخ  درخ 
دنچ ای  رذگرس و  رگنهآ  ای  هکم و  نیـشن  تلزع  دهاز  ای  يرـُصب و  هداتفا  رود  رید  بهار  رثکادح ، هک  اجک  يا  هناسفا  ای  مانمگ و  درم  نت 

يّدج ینخس  هب  ات  دنام  یم  زغم  کبس  مدرم  کبس  ياه  یخوش  هب  رتشیب  نانخس  نیا  دنا . هدوب  ههربا  رگشل  زا  هدناماو  یـشبح  زابرـس  نت 
يرتفی نا  نآرقلا  ادـه  ناک  ام  و  : " دـنک یم  نالعا  دـبوک و  یم  ار  اه  تهافـس  نیا  عطاق  ینحل  اب  نآرق  هک  تسا  نینچ  ءانتعا . روخ  رد  و 

هب زج  یسک  هک  تسا  نانچ  هن  نآرق  نیا  "و   ) نیملاعلا بر  نم  هیف  بیرال  باتکلا  لیـصفت  هیدی و  نیب  يّذلا  قیدصت  نکل  هللا و  نود  نم 
بناج زا  وگتفگ  یب  هک  دهد  یم  لیـصفت  ار  یهلا  باتک  دنک و  یم  قیدصت  زین  ار  ینامـسآ  بتک  ریاس  نکیل  و  تفای ، دـناوت  ادـخ  یحو 

(37 سنوی / (. ) تسا نایناهج  راگدرورپ 

رخآ مالک 

هک مییوگب  دیاب  لقاال  میریذپن ، دنوش ، یم  رکنم  ار  مالـسا  مرکم  ربمایپ  توبن  هک  ینیقرـشتسم  رگید  رهیزدلگ و  يارب  ار  دانع  هزیگنا  رگا 
نایـشیرق و رگید  ترابع  هب  دنتفر . شیرق  نیکرـشم  هک  دنا  هتفر  یهار  هب  مالـسا  ربمایپ  هب  دراوم  نیا  باستنا  اب  هک  دـنا  هتـسناد  یمن  نانیا 

هیعاد هک  يدارفا  کنیا  هک  دـنا  هدرک  هماقا  ار  یلیالد  نامه  دـنراد  ناعذا  نانآ  ندوب  لهاج  رب  همه  هک  مالـسا  ردـص  نیـشن  هیداب  بارعا 
الف تسا " : هتفگ  خیرات  رسارس  رد  نارکنم  مامت  يارب  هک  نایـشیرق ، يارب  اهنت  هن  ار  تایآ  نیا  دنوادخ  دنراد . زور  شناد  زا  يرادروخرب 

نیما ّمث  عاطم  نیکم  شرعلا  يذ  دنع  ةّوق  يذ  میرک  لوسر  لوقل  ّهنا  سّفنت  اذا  حبّصلا  سعسع و  اذا  لیّللا  سّنکلا و  راوجلا  سنخلاب  مسقا 
رکذ ّالا  وه  نا  نوبهذـت  نیاف  میجر  ناطیـش  لوقب  وه  ام  نینـضب و  بیغلا  یلع  وه  اـم  نیبملا و  قفـالاب  هار  دـقل  نونجمب و  مکبحاـص  اـم  و 

، دـنیآ ون  زا  دـنوش و  ناهن  هک  نادرگ  نارتخا  هب  دـنگوس  . نیّملاعلا ّبر  هللا  ءاشی  نا  الا  نووآشت  ام  میقتـسی و  نا  مکنم  ءآش  نمل  نیملاـعلل 
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هاگشیپ رد  هک  دنمورین  تسا ، ردقنارگ  يا  هداتسرف  نخس  نآرق  نیا  هک  دشکرب  سفن  هک  هگنآ  مدحبـص  هب  ددرگ و  ناور  نوچ  بش  هبو 
لوسر نآ  امـش و  لوسر  کش  یب  تسین . نونجم  امـش  قیفر  تسا ؛ رادـتناما  مه  عاطم و  مه  تسا . قلطم  رایتخا  بحاـص  شرع  دـنوادخ 

؟ دیور یم  اجک  هب  سپ  تسین . دورطم  ناطیـش  نخـس  نآرق  تسین و  لیخب  یبیغ  شناد  دنا . هدرک  رادـید  مه  اب  رتالاب  یقفا  رد  ینامـسآ ،
رگم دیهاوخ  یمن  امش  دراذگب و  مدق  تسار  هار  رد  دهاوخب  هک  مه  امـش  زا  یـسک  يارب  تسا ، نایناهج  يارب  يا  هراودای  طقف  نآرق  نیا 

ربمایپ طابترا  رب  ینبم  ناقرـشتسم  ینایاپ  ياـعدا  دروم  رد  اـما  یلا 29)و  تایآ 16 ، ریوکت .") دشاب هتـساوخ  نایملاع  راگدرورپ  ادـخ  هکنآ 
هب هجیدخ  يراجت  ناوراک  اب  یگلاس  جنپ  تسیب و  رد  مه  نآ  راب  کی  اهنت  مالسا  مرکم  لوسر  هک  تفگ  دیاب  هریزج  هبـش  جراخ  اب  مرکا 
ایآ دـننک . وجتـسج  ماش  رد  ورفـس  نیا  رد  ار  نآرق  همـشچرس  ات  هداد  ناروابرید  ناـضرغم و  تسد  هب  يا  هناهبرفـس  نیا  درکرفـس و  ماـش 

يارحـص زا  یناوج  رایتخا  رد  ار  ریاخذ  نیا  دروآ ، رد  هب  یمانمگزا  ار  وا  مان  دناوت  یم  هک  تسا  یلقع  ریاخذ  نازیم  نیا  دجاو  هک  یـسک 
مالـسا نید  نادناعم  دسر  یم  رظن  هب  يور  ره  هب  دوش ؟ لیدبت  يرـشب  خیرات  درم  نیرت  هزاوآ  دنلب  هب  نآ  هانپ  رد  هک  دراذگ  یم  ناتـسبرع 

ناج كدنا و  شناد  اب  دنتـسه  ددص  رد  دنراد  رواب  اهنآ  ربارب  رد  مالـسا  شـشخرد  دوجوم و  نایدا  اه و  نییآ  مامت  ندوب  یلاشوپ  رب  هک 
بش مرک  ییانشور  دننام  مالسا  نآرق و  ششخرد  نادناعم و  نیا  لثم  یلو  دنناتسزاب  مالـسا  زا  ار  شـشخرد  نیا  شیوخ  رادقم  یب  ياه 

. تسا بات  ملاع  دیشروخ  ربارب  رد  بات 

یقرواپ

ص 162. تلاسر . گرزب  زار  رفعج . . یناحبس [ 1]
.ص 200. توبن رصع  ، مالسا ردص  خیرات  . نیسحمالغ داژن . يرگرز  [ 2]

نامه ص 201. [ 3]

نامه ص 204. [ 4]
. نامه [ 5]
. نامه [ 6]

نامه ص 205. [ 7]

نامه ص 206. [ 8]

نامه ص 207. [ 9]
یناحبس ص 190. [ 10]

ص 208. داژن . يرگرز  [ 11]
نامه ص 209. [ 12]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  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 
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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 

 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
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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 
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