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مسینویهص تیئاهب و  ینتسسگان  دنویپ 

ساسا رب  هک  میژر  نیا  يوس  زا  نآ  غیلبت  يارب  غیرد  یب  تیامح  یتسینویهـص و  میژر  يوس  زا  تیئاهب  ندـش  هتخانـش  تیمـسر  هب  هراـشا 
مـشچ نآ  زا  ناوت  یمن  یگداـس  هب  هک  تسا  یعوضوم  درادـنپ ، یم  رترب  نییآ  ار  تیدوهی  هدـش ، فیرحت  تاروت  دوملت و  ياـه  هزوـمآ 

نامکاح تسایس و  ناثراو  ار  دوخ  لییارسا و  ینب  ثاریم  ار  نیمز  هک  یی  اه  تسینویهص  اب  هقرف  نیا  هنامیمـص  هطبار ي  يرارقرب  دیـشوپ .
ود رهاظ  هب  طباور  یسررب  اب  ات  دشوک  یم  هدنـسیون  هلاقم  نیا  رد  تسا . مسینویهـص  فادها  ققحت  يارب  یماگ  دنناد ، یم  یناهج  داصتقا 

نیدرورف خـیرات 22  هب  كاواـس  شرازگ  دـنک . نییبـت  مسینویهـص  فادـها  دربـشیپ  رد  ار  هقرف  نـیا  مهـس  تیئاـهب ، لییارـسا -  هیوـس ي 
زا یکی  چیوین » نامرن   » نانخـس هب  شرازگ  نیا  تخانـش ». تیمـسر  هب  یمـسر ، بهذـم  ناونع  هب  ار  ییاهب  بهذـم  لییارـسا  : » 1353ه.ش

فیدر رد  ار  تیئاهب  هک  تشاد  هراـشا  نیطـسلف  تموکح  قبـسا  ناتـسداد  لییارـسا و  بصاـغ  تلود  یقوقح  یـسایس و  ياـه  تیـصخش 
تناـید هس  نیمزرـس  ًارـصحنم  ار  نیطـسلف  دـیابن  نونکا  : » دوب هدـیمان  یناـهج  نید  کـی  ار  نآ  هداد و  رارق  تیدوهی  تیحیـسم و  مالـسا ،

هک هتشگ  لیان  مدقت  تفرشیپ و  زا  يا  هجرد  هب  تیئاهب  اریز  دنروآ ؛ رامـش  هب  تناید  راهچ  رقم  زکرم و  ار  نآ  دیاب  هکلب  تشاد  بوسحم 
تیمها زئاح  تهج  نآ  زا  روشک  تینما  یتاعالطا و  نامزاس  يارب  شرازگ  نیا  تسا ». هدرک  زارحا  ار  یللملا  نیب  یناـهج و  تناـید  ماـقم 

عنم هیکرت و ... ناریا ، ناملآ ، دـننام  اهروشک  یخرب  رد  یمـسر  روط  هب  دوخ  یبهذـم  مسارم  ماجنا  زا  یتح  ناـیئاهب  ناـمز  نآ  رد  هک  دوب 
تیذا رازآ و  دروم  دنتشاد و  رارق  انگنت  رد  ناناملسم  دوب ، هتخانش  تیمسر  هب  ار  تیئاهب  هک  لیئارـسا  نیمزرـس  رد  یفرط  زا  دندوب و  هدش 

: دشاب مادقا  نیا  هیجوت  يارب  يا  هیرظن  لابند  هب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  كاواس  عاضوا  نیا  هعومجم  دـنتفرگ . یم  رارق  یتسینویهـص  تموکح 
. تسناد نآ  زا  لبق  اهلاس  یتح  لیئارسا و  تموکح  سیسأت  نامز  زا  نآ  نارـس  تیئاهب و  هعماج  تامدخ  تشادساپ  ناوت  یم  ار  مادقا  نیا 

هنیمز ندرک  مهارف  هنایمرواخ و  رد  ینامثع  تلود  ندـیبوک  مه  رد  يارب  اه  سیلگنا  نوشق  هک  ینامز  لوا ، یناهج  گـنج  هحوبحب ي  رد 
ياوشیپ ءاهبلادبع -  يدنفا -  سابع  نیا  دوش ، یم  هجاوم  هقوذآ  دوبمک  اب  هدش و  افیح  دراو  نیطسلف  رد  نایدوهی  یلم  نوناک  لیکـشت  ي 

باتک یقرواپ  رد  مراد ». هقوذآ  امش  شترا  هزادنا ي  هب  نم  : » دنک یم  جراخ  ینارگن  زا  ار  سیلگنا  نارسفا  هک  تسا  تیئاهب  بهذم  مود 
ینامثع نوشق  هطلـس  نامز  رد  اهبلادبع  نزاخم  نیا  : » تسا هدـمآ  دـیف ، مالب  يدـیل  هتـشون   the chosen high way هدـیزگرب هار 

تیلوؤسم هک  دوب  يدنفا ) یقوش   ) نایئاهب ياوشیپ  زاب  نیطـسلف ، هب  نایدوهی  دورو  اب  دـعب  اه  لاس  دوب ». اه  مدـنگ  يارب  یبوخ  هاگ  یفخم 
عفانم هسیاقم  اب  درک و  دـیکأت  مسینویهـص  تیئاهب و  كرتشم  عفاـنم  رب  شنانخـس  رد  وا  دـش . راد  هدـهع  ار  نایلیئارـسا  هب  ییوگدـماشوخ 
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هقالع اب  سایق  لباق  نیطسلف  هب  تبسن  اه  نآ  هقالع ي  هک  دنتسه  نایدوهی  اهنت  : » تفرگ هجیتن  نیطسلف  رد  ناناملسم  نایدوهی و  نایحیسم ،
یبهذم و تاسسؤم  زکرم  رهـش  نآ  میدق ، خیرات  رد  هتـشاد و  رارق  ناشـسدقم  دبعم  يایاقب  میلـشروا  رد  اریز  تسا ؛ روشک  نیا  هب  نایئاهب 
لیکشت و ویوآ  لت  رد  دوهی  یلم  ياروش  زور  نامه  داد و  نایاپ  نیطسلف  تیمومیق  هب  ناتسلگنا  یم 1948 م   14 تسا ». هدوب  نانآ  یسایس 
هرابرد ي ار  ناـیئاهب  هبطاـق ي  دوخ و  تبثم  رظن  زورون 1130 ش  مایپ  رد  يدنفا  یقوش  نامز  نیا  رد  دش . مالعا  لیئارـسا  تلود  سیـسأت 

سدـقا ضرا  رد  لیئارـسا  تلود  رهاـب و  رهاـظ و  میلک  ثراو  لـیلخ و  ياـنبا  هـب  یهلا  هدـعو  قادـصم  درک ...« : مـالعا  لیئارـسا  سیـسأت 
نیب هیوناژ 1951 م  خروم 9  لدعلا ) تیب   ) نایئاهب یللملا  نیب  تأیه  هب  طوبرم  فارگلت  رد  درکن و  افتکا  رادقم  نیا  هب  وا  تسا ». رقتسم ...
نیا رد  لیئارـسا )  ) سیـسأتلا دـیدج  تلود  يانما  اب  طباور  ماکحتـسا   » درک و رارقرب  میقتـسم  طابترا  لیئارـسا  سیـسأت  تأیه و  نیا  داجیا 

نب نخس  نیا  دنا .» هتشاد  لیئارسا  اب  هنامیمـص  طباور  هراومه  نایئاهب  تموکح ، سیـسأت  يادتبا  زا  . » درمـشرب نآ  فیاظو  ءزج  ار  ضرا »
اه تسینویهص  هک  دوب  هنامیمص  طباور  نیمه  رثا  رد  دراد . طباور  میکحت  رد  نایئاهب  تیقفوم  زا  تیاکح  لیئارـسا  ریزو  تسخن  نویروگ 

لیروآ 1954 م مایپ  رد  يدنفا  یقوش  دـنداد . رارق  ناشرایتخا  رد  يا  هژیو  تاناکما  دـندرک و  مالعا  نایئاهب  زا  ار  دوخ  دودـحمان  تیامح 
، ناریا سیلگنا ، اهروشک -  یـضعب  ناـیئاهب  یلم  لـفاحم  ياـه  هبعـش  لیئارـسا  تلود  هک  نیا  هلمج  زا  درامـش : یم  رب  ار  نآ  زا  يا  هشوگ 

هربقم  ) یلعا ماقم  نامتخاس  يارب  تلود  دنشاب ، هتشاد  لقتسم  تیلاعف  ناکما  ات  تخانش  تیمـسر  هب  زین  ار  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  اداناک ...،
یقرـش و ياه  هناخرفاسم  اهبلادبع و  تیب  اهدـعب  هکلب  دـشن  دودـحم  رادـقم  نیمه  هب  تیفاعم  نیا  هنماد ي  دریگ ». یمن  كرمگ  باب ) ي 

ياه نامزاس  يارب  تموکح  هک  ار  هعرزم » رـصق  ، » ناـیدا ترازو  دـش ، هتخانـش  تیمـسر  هب  ییاـهب  هماندـقع  تفرگ ، رب  رد  مه  ار  یبرغ 
هطبار کش  یب  تخانـش . تیمـسر  هب  ار  نایئاهب  هژیو ي  مایا  لیئارـسا  فراـعم  ترازو  درک و  میلـست  ناـیئاهب  هب  دوب  هتفرگ  رظن  رد  رگید 

یبهذم و يدازآ  هکـس ي  متح  هب  سپ  دننک . لصاح  تیاضر  دـنرب و  عفن  نآ  زا  هطبار  فرط  ود  هک  دـش  دـهاوخ  یقلت  هنامیمـص  ینامز 
ییاهب گرزب  ناراد  هیامرس  بذج  تسا : هدش  هدز  شقن  مسینویهص  عفانم  ساسا  رب  هک  دراد  رگید  ییور  نایئاهب  هنادازآ ي  دمآ  تفر و 

نالک و ياه  هیامرـس  اب  نایئاهب  هلاس ي  ره  ندـش  ریزارـس  دـنتخادنا ، یم  راک  هب  داینب  ون  نیمزرـس  نیا  رد  ار  دوخ  ياه  هیامرـس  ًاعبط  هک 
ینویلیم کمک  دننام  ساسح  عطاقم  رد  نایئاهب  ینویلیم  ياه  کمک  باب ، هربقم  ترایز  دـصق  هب  نیمزرـس  نیا  تمـس  هب  فازگ  جراخم 

هراشا هنوگ  نیا  نآ  دروم  کی  هب  لیئارسا  بارعا و  گنج  هب  طوبرم  دانسا  زا  یکی  رد  بارعا . اب  گنج  لوط  رد  لیئارسا  هب  ناریا  نایئاهب 
افیح رد  لدعلا  تیب  هب  رهاظ  هب  ار  غلبم  نیا  دیدرگ ، يروآ  عمج  ناریا  نایئاهب  هلیـسو  هب  ناموت  نویلیم  دودح 120  رد  یغلبم  : » تسا هدش 

نایئاهب ياه  هناعا  زا  یتح  لیئارسا  تموکح  دشاب ». یم  لیئارسا  هب  کمک  غلابم  نیا  لاسرا  زا  اه  نآ  یلـصا  روظنم  یلو  دیامن  یم  لاسرا 
دنویپ باب  رد  دنداتسرف . یم  لیئارـسا  هب  هدرک  يروآ  عمج  دوخ  یبهذم  تاسلج  رد  راب  کی  زور  هدزون  ره  هک  دنام  یمن  بیـصن  یب  زین 

اب يا  هلاـمق  رد  نمهب 1354 ش  رد 29  یبظوبا  پاچ  داحتالا  همانزور  دراد . دوجو  زین  يرگید  ياه  هاگدـید  مسینویهـص  تیئاهب و  ناـیم 
اهب و دـنزرف  يدـنفا  ساـبع  يارب  توعد  تمدـخ و  تهج  ییاـه  هورگ  مسینویهـص  : » تسا هتـشون  تیئاـهب  مسینویهـص و  هیاـس ي  ناونع 
هک یقطانم  رد  هدومن و  يراکمه  يدـنفا  سابع  اب  مسینویهـص  ناهج ، رد  تیئاهب  راشتنا  هعـسوت و  تهج  تسا . هداد  لیکـشت  وا  نیـشناج 

هورگ درک و  لقتنم  وگاکیـش و ... هب  ار  نآ  سپـس  تخادرپ و  تیئاهب  غیلبت  هب  يوروش  ناتـسنمکرت  دـننام  تشادـن  یطلـست  نآ  رب  مالـسا 
تناید نیا  هب  دـنویپ  يارب  ار  ینوساس  لفحم  هدومن و  يروآ  عمج  ییاه  هناعا  ییاهب ) راکذالا   ) نامزاس سیـسأت  يارب  یتسینویهـص  ییاه 
ربمایپ ثعبم  يارب  دوهی  یبهذم  نایاوشیپ  دیـسر . جوا  هب  اکیرمآ  ات  هیـسور  زا  یبرغ  لفاحم  رد  تیئاهب  غیلبت  هک  ینامز  ات  دندرک ». توعد 
نییعت ناناملـسم  زا  سدـق  رهـش  ندرک  كاـپ  يو و  روهظ  يارب  یخیراـت  ار  مهدزوـن  نرق  دـنتخادرپ و  وا  غـیلبت  هب  دـنداد و  اوـتف  یـسراف 
تـسین مالـسا  زا  يا  هقرف  تیئاهب  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  نآ  ناوریپ  دـندش و  غیلبت  زا  دـیدج  يا  هلحرم  دراو  اه  یباب  هنوگ  نیدـب  دـندومن .
يدنفا سابع  هنومن  يارب  دندرک . یم  مالسا  هب  رهاظت  ماع  ألم  رد  نیا  زا  شیپ  نآ  نارس  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  تسا ؛ یناهج  یبهذم  هکلب 

. دش لوغـشم  یبهذم  مسارم  ماجنا  هب  یناملـسم  سابل  رد  لیماف ؛ رگید  دارفا  هارمه  تسب و  ار  یغیلبت  هنوگ  ره  باب  ادتبا  اهب  گرم  زا  سپ 
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تلود زا  تیامح  شا  هلاس  هد  هشقن ي  رد  يدنفا  یقوش  نامرف  قبط  تفر ، یم  رامش  هب  مسینویهص  زا  يا  هخاش  رگید  هک  تیئاهب  هقرف ي 
يدوبان يارب  ار  شیوخ  ناوت  همه ي  داد و  رارق  اه  یلییارـسا  رایتخا  رد  لماک  روط  هب  ار  دوخ  داد و  حیجرت  اه  تلود  همه  رب  ار  لیئارـسا 

دش و زاغآ  ناریا  رد  ییاهب  روصنم  یلعنسح  ندمآ  راک  يور  اب  هشقن  نیا  تفرگ . راک  هب  یمالسا  ياهروشک  یبهذم  یلم -  ياه  هشیدنا 
، هتیمک يربهر  رداک  ياه  میمصت  نتـسب  راک  هب  اب  دوخ  تموکح  تدم  رد  ادیوه  تفای . همادا  ییاهب  ریزو  اب 4  ادیوه  ییاهب  هنیباک ي  اب 

يریگرد نتفرگ  تدـش  اب  رگید  يوس  زا  داد . شرتسگ  رایـسب  یماظن  يداـصتقا و  یـسایس ، حوطـس  همه ي  رد  ناریا  رد  ار  ناـیئاهب  ذوفن 
هب هنیمز  نیا  رد  تیئاهب  دش و  نادنچ  ود  یمالسا  یبرع  ياهروشک  رد  یسوساج  يارب  نایئاهب  هب  مسینویهص  زاین  لیئارـسا ، بارعا و  ياه 

یتاعالطا هکبـش  وس  کی  زا  هک  دـش  راکـشآ  یماگنه  مسینویهـص  يارب  تیئاهب  یـسوساج  یتاعالطا و  شقن  درک . هفیظو  ياـفیا  یبوخ 
لیکـشت ناهج و  یمالـسا  عماجم  لباقتم  طباور  رگید  يوس  زا  دندش و  مکاح  دوخ  يداصتقا  یـسایس و  عاضوا  رب  هتفای ، شرتسگ  بارعا 

ياه تدم  هتبلا  تفای . شرتسگ  ناملسم  ياهروشک  یمالسا  ياملع  یـسایس و  ناگدنیامن  حطـس  رد  یمالـسا  یللملا  نیب  ياه  سنارفنک 
: دنک یم  ناشن  رطاخ  خروم 1353  كاواس  شرازگ  دوب . هدرب  یپ  بلطم  نیا  هب  كاواس )  ) ناریا تینما  تاعالطا و  نامزاس  نیا ، زا  شیپ 

 - یتاعالطا یـسایس -  يرادرب  هرهب  ناریا  هژیو  هب  ناهج  ياهروشک  ریاـس  رد  تیئاـهب  رکذـلا  قوف  تیلقا  زا  دـشوک  یم  لیئارـسا  تلود  »
دیامنب ». يداصتقا 

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 
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 
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. 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
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 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 11زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


، 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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