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مسینویهص نماد  رد  تیئاهب ،

باتک تاصخشم 

مسینویهص نماد  رد  تیئاهب ، ناونع : 
( روآدیدپ ) يداهرف دماح  ناگدنروآدیدپ : 

نتم عون : 
هلاقم سنج : 

یکینورتکلا
یسراف نابز : 

نایبت یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسوم  اوتحم :  بحاص 
دیدج نایدا  رگفیصوت : 

تییاهب
مسینویهص

1387 نایبت ، یناسر  عالطا  یگنهرف و  هسسوم  مق : رشن :  تیعضو 
 : - شیاریو
 : هصالخ
 : بطاخم

هحفـص يور  زا  ناونعبو  یناهج  هکبـش  یـسرتسد : هویش  IE6 یبرع + ؛ نوـتم  یناـبیتشپ  اـب  زودـنیو 98 ؛ + متـسیس : تاموزلم   : , تشاددای
یکینورتکلا ياه  هدادناونع  شیامن 

oai:tebyan.net/20959 هسانش : 
1388/8/17 دروکر :  داجیا  خیرات 

 : - دروکر رییغت  خیرات 
1389/6/30 تبث :  خیرات 
ناگیار لاتیجید :  ءیش  تمیق 

هدیکچ

مدـع يارب  ار  لالدتـسا  هیجوـت و  هنوـگره  هار  هـک  یتـیعقاو  تیئاـهب ، رد  دوـجوم  یمالــسادض  زیمآرفک و  یفارخ ، دـیاقع  زا  رظن  فرص 
هچ درادـن . رارق  روشک  نالوئـسم  هجوت  دروم  نادـنچ  ایوگ  هک  تسا  مسینویهـص  اـب  تیئاـهب  دـنویپ  ددـنب ، یم  هقرف  نیا  اـب  عطاـق  دروخرب 

اهنآ اب  اهنت  هن  دنشاب و  تیلاعف  هب  لوغشم  نامدوخ  شوگ  خیب  رد  هک  یلاغشا  نیطسلف  رد  هن  لیئارـسا  ناگدرپسرـس  هکنیا  زا  رتالاب  يرطخ 
روشک رانک  هشوگ و  زا  هتـشذگ  لاس  دنچ  رد  دوش ... هداد  لمع  يدازآ  اهنآ  هب  روشک  ياههاگتـسد  یخرب  يوس  زا  هکلب  دوشن ، دروخرب 
لخاد رد  هقرف  نیا  ياورپ  یب  ینکارپ  همان  نآ  رخآ  هنومن  هک  دوش  یم  هدینـش  تیئاهب  هقرف  ياهتیلاعف  دروم  رد  يراظتنا  فـالخ  ياـهربخ 

ام نادرمتلود  رب  یبرغ  ياهتلود  رشب و  قوقح  عفادم  حالطصا  هب  یللملانیب  ياهنامزاس  راشف  ایوگ  تسا . هنایامن  مولظم  ياوتحم  اب  روشک 
زیمآرفک و یفارخ ، دـیاقع  زا  رظن  فرـص  همهنیا ، اـب  تـسا . هدرک  یتسـس  دـیدرت و  راـچد  هـقرف  نـیا  اـب  دروـخرب  رد  ار  اـهنآ  هدرک و  رثا 
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دنویپ ددـنب ، یم  هقرف  نیا  اـب  عطاـق  دروخرب  مدـع  يارب  ار  لالدتـسا  هیجوت و  هنوـگره  هار  هک  یتـیعقاو  تیئاـهب ، رد  دوـجوم  یمالـسادض 
هن لیئارسا  ناگدرپسرـس  هکنیا  زا  رتالاب  يرطخ  هچ  درادن . رارق  روشک  نالوئـسم  هجوت  دروم  نادنچ  ایوگ  هک  تسا  مسینویهـص  اب  تیئاهب 

یخرب يوـس  زا  هکلب  دوـشن ، دروـخرب  اـهنآ  اـب  اـهنت  هن  دنـشاب و  تیلاـعف  هـب  لوغـشم  ناـمدوخ  شوـگ  خـیب  رد  هـک  یلاغـشا  نیطـسلف  رد 
دوش ؟ هداد  لمع  يدازآ  اهنآ  هب  روشک  ياههاگتسد 

تیئاهب یگتسباو 

اب روشک  ییاضق  یتینما و  نالوئسم  هک  دیما  نیا  اب  میزادرپ  یم  مسینویهص  هب  تیئاهب  هقرف  یگتسباو  زا  رـصتخم  ياهمـش  نایب  هب  نیاربانب ،
هب نکاـما  تیئاـهب و  هقرف  زکرم  1 ـ دـنهد : ناشن  يرتشیب  ساوسو  هقرف  نیا  دـساف  ياههشیر  ندناکـشخ  رد  یگتـسباو  نیا  نتـشاد  رظن  رد 

( نایئاهب  ) ییاهب نایباب  شیپ ، اهلاس  تسا . هدـش  عقاو  اـفیح »  » و اـکع »  » ياهرهـش صوصخب  یلاغـشا و  نیطـسلف  رد  نآ  یتراـیز  حالطـصا 
هاگراب یتسینویهـص  میژر  تدعاسم  يراکمه و  اب  دندرک و  لقتنم  لیئارـسا  هب  ار  شیوخ  ربمایپ  ادخ و  نیلوا  يزاریـش  دمحم  یلع  دسج 

رد دادرخ 1380  لوا  هبنـشهس  : » تسا بساـنم  تاـعوبطم  زا  لـقن  هب  ریز  ربخ  هب  هراـشا  صوصخ  نیا  رد  دـندرک . اـنب  وا  يارب  یهوکـشاب 
میژر نارـس  دوـمن . هناخاتـسگ  یتناـها  مالـسا  ناـهج  هـب  رگید  راـب  سدـق  رگلاغـشا  مـیژر  (ص ) مرکا لوـسر  ترــضح  تـلحر  زورلاـس 

هب ار  يرالد  نویلیم  هاجنپ  تسیود و  ناـمتخاس  کـی  تیئاـهب  هلاـض  هقرف  زا  یعمجت  يارب  یبوکیاـپ  نشج و  يزادـنا  هار  اـب  یتسینویهص 
میقتـسم تیامح  اب  ینامتخاس  میظع  هعومجم  نیا  تخاس  دـندومن . حاتتفا  افیح »  » رهـش لمرک »  » عافترا رد  تیئاهب  یناـهج  هاـگیاپ  ناونع 

تناما نیسح  سدنهم  ياهمان  هب  یناریا  يرارف  ییاهب  ود  رظن  ریز  لاس 1372 و  زا  یتسینویهص ، میژر  مودعم  ریزو  تسخن  نیبار ، قاحسا 
هقرف نارس  لاس 1992  يرـسارس  عامتجا  يرازگرب  زا  سپ  میمـصت  نیا  دـش . زاغآ  یتینما  ریبادـت  نیرتدـیدش  تحت  ابهـص  زربیرف  رتکد  و 

تناید ربمایپ  نأش  اب  بسانتم  هاگترایز  ای  سوق  داجیا  فدـه  اـب  داـسوم »  » و سیورـس » سنجیلتنیا  «، » ایـس  » رظن ریز  كرویوین  رد  تیئاـهب 
نایم رد  هک  ار  نارضاح  مسارم  نیا  رد  لیئارسا  کینوفمس  رتسکرا  دوب . هدش  غالبا  نیطسلف  رگلاغـشا  میژر  نالوئـسم  هب  شنفدم  رد  یباب 

، دندش یم  هدید  زین  اپورا  اکیرمآ و  رد  تیئاهب  هدش  هتخانـش  ياههرهچ  یخرب  اهتـسینویهص و  یتینما  يداصتقا و  یـسایس ، نالوئـسم  اهنآ 
ناهج فلتخم  ياهنویزیولت  ویدار و  ناراگنربخ  روضح  عمجت ، نیا  رد  هجوت  لـباق  مهم و  هتکن  درک . یم  یهارمه  شیاـین  اـعد و  تهج 

نیا لاناک  زا  مسارم  ناگدـننکرازگرب  هک  ییاهروحم  هلمج  زا  دـشاب . یم  خاک  نیا  حاـتتفا  يریوصت  یتوص و  ینلع  شـشوپ  داـجیا  يارب 
تحت نایئاهب  همه  نابزیم  دـناوت  یم  راختفا  تیاهن  اب  لیئارـسا  تلود  درک ـ : هراشا  دراوم  نیا  هب  ناوت  یم  دـندرک  یم  لاـبند  ناراـگنربخ 

هتفای هعسوت  ناهج  اب  بسانتم  هک  هتفرشیپ  نردم و  تناید  نیا  راثآ  دشاب ـ . مالـسا  ناهج  رد  نکاس  نایئاهب  صوصخلایلع  ناهج  رد  متس 
بقع ياهتئارق  اهتـشادرب و  ریاس  ربارب  رد  دناوت  یم  تسا و  هدش  رـشتنم  همجرت و  یناهج  هجهل  نابز و  اهدص  هب  تسا ، مکی  تسیب و  نرق 

زا 6 شیب  ناـهج  رد  دنالیئارـسا ، تلود  هب  لـیامتم  هک  ناـیئاهب  تسا و  شرتسگ  هب  ور  تیئاـهب  هب  درکیور  دتـسیاب ـ . هنارجحتم  هداـتفا و 
نیا هب  ناوت  یم  لاثم  ناونع  هب  دنا ، هتشاد  رگیدکی  اب  یکیدزن  ینلع  طباور  ادتبا  زا  مسینویهـص  نارـس  تیئاهب و  نارـس  2 ـ دنرفن »! نویلیم 

تمومیق نارود  رد  نیطـسلف  رد  سیلگنا  یلاـع  رـسیمک  نیلوا  و   ) تسینویهـص يدوهی  لـئوماس ،» تربره   » تکرـش درک ـ : هراـشا  دراوـم 
ینویـسیمک للم  نامزاس  لاـس 1947  رد  هـک  یماـگنه  1 ـ . ]  ] نایئاهب ربماـیپ  ادـخ و  نیموس  اهبلادـبع  هزاـنج  عییـشت  مسارم  رد  سیلگنا )

نیا هب  ياهمان  رد  نایئاهب  ربهر  دوب ، هدرک  مازعا  هقطنم  هب  نیطـسلف  هدـنیآ  دروم  رد  رظن  هئارا  يارب  ار  روشک  هدزاـی  ناگدـنیامن  زا  بکرم 
اب گنسمه  ار  تیئاهب  اهنت  رظن  نیا  زا  درک و  یفرعم  قحم  سدقملاتیب  هب  تبـسن  نایحیـسم  ناناملـسم و  زا  شیب  ار  نایدوهی  نویـسیمک ،
رد هک  نیدرورف 1332  رد  اهبلادبع ) زا  دعب  نایئاهب  ياوشیپ  « ) يدـنفا یقوش   » اب لیئارـسا  روهمج  سیئر  تاقالم  2 ـ . ] . ] درمشرب نایدوهی 

لیئارسا تداعس  یقرت و  يارب  ار  نایئاهب  يوزرآ  درک و  مالعا  لیئارسا  هب  تبـسن  ار  نایئاهب  لیامت  دعاسم و  رظن  يدنفا ، یقوش  رادید  نیا 
يارب ار  شیوخ  یبلق  يوزرآ  لیئارـسا ، روشک  رد  نایئاهب  تادهاجم  تامادـقا و  زا  ریدـقت  نمـض  مه  لیئارـسا  روهمج  سیئر  درمـشرب و 
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نیدنچ رد  نایئاهب  قباس  ياوشیپ  اهبلادبع  تمدـخ  ندـش  فرـشم  هرطاخ  زا  تشاد و  راهظا  یتیگ  رـسارس  لیئارـسا و  رد  نایئاهب  تیقفوم 
تیئاهب ناربهر  زا  يدنفا و  یقوش  ییاکیرمآ  رـسمه  لوسکام ،»  » هیحور زا  ياهلمج  هب  ناوت  یم  هنیمز  نیمه  رد  3 ـ . ] . ] درک دای  لبق  لاس 

.« تسا هتـسویپ  مه  هب  ریجنز  کی  ياههقلح  نوچ  يرگیئاهب  لیئارـسا و  هدـنیآ  تشونرـس و  : » تسا زیچ  همه  يایوگ  دوخ  هک  درک  هراشا 
. دنا هدیورگ  هقرف  نیا  هب  هک  دـنهد  یم  لیکـشت  ینایدوهی  ار  تیئاهب  هندـب  زا  یهجوت  لباق  دـصرد  ناریا ، رد  هچ  برغ و  رد  هچ  3 ـ [ . 4]

یبرغ ياهروشک  زا  یکی  رد  یتدم  هک  یناسک  زا  ای  دـنا و  هدوب  تیئاهب  نایرج  ریگیپ  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  هک  یناسک  زا  رگا 
هنومن ناونع  هب  دندنویپ . یم  هقرف  نیا  هب  هک  دنتسه  دنا و  هدوب  نایدوهی  همه  زا  شیب  هک  درک  دنهاوخ  دییأت  دینک ، لاوس  دنا  هتشاد  تماقا 
تیوقت رد  دوهی  ناگرزب  زا  رفن  ود  راز » هلال  الم   » و وهایلا » الم   » شقن هقرف و  نیا  هب  نادمه  نایدوهی  یعمج  هتـسد  ندـیورگ  هب  ناوت  یم 

مظعا لدـعلاتیب »  » نیلوا ياـضعا  بیکرت  هب  ناوـت  یم  نـینچمه  [ 5 . ] درک هراـشا  يرگیباـب  غـیلبت  رد  نیعلا » ةرق  هرهاـط   » فورعم شبنج 
هک دوش  یم  هدـید  یناریا  رفن  کی  اهنت  نآ  ياضعا  رفن  هن  نایم  زا  درک . هراشا  دراد ، هدـهع  هب  ار  ناهج  نایئاهب  يراذگتـسایس  هک  نایئاهب 

هلاقم هب  ناوت  یم  ناریا  رد  تیئاهب  تیوقت  رد  نایدوهی  هداـعلا  قوف  شقن  دروم  رد  [ 6 . ] تسا میکح  هللا  فطل  مان  هب  يدوهی  کـی  مه  وا 
لباق یتنرتنیا  سردآ  نیا  رد  هک  درک  عوجر  يزابهش  هللادبع  ياقآ  هتشون  ناریا » رد  يرگ  یئاهب  خیرات  زا  ییاهراتسج   » دنتـسم یقیقحت و 

هک شرازگ  هـس  زا  ییاهتمــسق  هـب  دـنب  نـیا  رد  http://www.shahbazi.org/pages/bahaism1.htm 4 ـ تسا : هعلاـطم 
دنویپ یبوخ  هب  دنـس  هس  نیا  مینک . یم  هراشا  دـنا ، هدرک  هیهت  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  زا  لبق  ناریا  نایئاهب  تاسلج  زا  كاواس  نارومأم 

 / 5 خروم 19 /  زاریـش ، نایئاهب  هیحان 2  هسلج  زا  كاواس  شرازگ  فلا ) دـنهد : یم  ناشن  مسینویهـص  دوهی و  يرـالاسرز  اـب  ار  هقرف  نیا 
زا سپ  دیدرگ . لیکشت  یگنهرف  ياقآ  رظن  ریز  دنمشوه و  ياقآ  لزنم  رد  زاریـش  هیحان 2  نایئاهب  زا  رفن  تکرش 12  اب  يا  هسلج  : » 1350

عـضو نوماریپ  دنمـشوه  یلع  دـمحم  یگنهرف و  ياقآ  ناقیا ، دـمحا و  حول  باتک  زا  یتاحفـص  تئارق  همتاخ و  عورـش و  تاجانم  تئارق 
ره زایتما  دـنناوت  یم  دنتـسه و  زوریپ  یمالـسا  ياهروشک  رد  نایئاهب  : تشاد راهظا  یگنهرف  ... دـندرک تبحـص  ناریا  رد  نایئاهب  يداصتقا 
یم نایمیلک  نایئاهب و  هب  طوبرم  ناریا  عاـمتجا  رد  لوپ  جاور  تارادا و  یکناـب و  ياـه  هیامرـس  ماـمت  دـنریگب . دـنهاوخ  یم  هک  ار  يزیچ 
یم نایمیلک  ناییاهب و  تسد  هب  تکلمم  نیا  يداصتقا  خرچ  تسا . نایئاهب  لام  ناهفـصا  زاریـش و  نارهت ، ياهشارخ  نامـسآ  مامت  دشاب .

کمک ام  لفحم  هب  ناموت  رازه  هدزناپ  غلبم  لاـسما  تسا و  هللارما  ناـمداخ  نیرتهب  زا  یکی  وا  تسا . هداز  ییاـهب  ادـیوه  صخـش  دـخرچ .
 / خیرات 7 هب  نایئاهب  هرامش 4  لفحم  زا  كاواس  شرازگ  ب) [ . 7 !...« ] دوش تسار  ناناملسم  رمک  دیراذگن  نایئاهب ! نایاقآ  تسا . هدومن 

زیزع موق  نیا  تیلاعف  تیئاهب ، هعماج  ام  دش و  هتخانش  ناهج  نامرهق  گنج 46 و 47  رد  لیئارسا  تلود  تفگ : یسدقا  سابع   »... 47  / 3
هک یتفگنه  غلبم  ناریا  نایئاهب  لـبق  يدـنچ  تسا  هدـش  هدینـش  : »... 46  / 9 خروــم 9 /  شرازگ  ج ) [ . 8 ...« ] مینک یم  شیاتـس  ار  دوـهی 

یـسایس یگدـنیامن  يروفغ  ياقآ  قیرط  زا  اهیئاهب  کمک  دور  یم  روصت  هتبلا  دـنا . هدرک  کمک  لیئارـسا  هب  هدوب  ناموت  نویلیم  نیدـنچ 
ناشاک لها  يدوهی و  ًالبق  هک  فورعم ) راد  هیامرـس  نالک   ) تباث بیبح  اب  میقتـسم  سامت  هک  نایناقلا  بیبح  هلیـسو  ناریا و  رد  لیئارـسا 

دزن یقودنـص  رد  هلاریخ  مان  هب  هنایهام  نایئاهب  هدـش  يروآ  عمج  هوجو  لفحم و  هیامرـس  مولعم  رارق  زا  اریز  هدـیدرگ . ماـجنا  تسا ، هدوب 
زا یکی  5 ـ [ . 9 .« ] تسا مولعمان  ًالعف  هدش  يروآ  عمج  لک  غلبم  نکل  دـهد . یم  حـبر  هب  ار  اهلوپ  نیا  هیلا  راشم  دـشاب و  یم  تباث  بیبح 
اب يدایز  قابطنا  تیئاهب  تامیلعت  تسا . يرنوسامارف  یفخم  همین  یتسینویهـص و  نامزاس  دوهی ، يرـالاسرز  اـب  تیئاـهب  دـنویپ  ياـههنیمز 

، یناهج دـحاو  تموکح  لیکـشت  لهاست ، حـماست و  تسایـس ، زا  نید  ییادـج  هب  ناوت  یم  اهنآ  هلمج  زا  هک  دراد  يرنوساـمارف  تاـمیلعت 
دوجو نایئاهب  زا  ییالاب  تبـسن  ناریا ، يرنوسامارف  ناگبخن  ناـیم  رد  ًـالوصا  درک . هراـشا  یبرجت و ... مولع  یئزج و  لـقع  اـب  نید  قباـطت 

«، نابرق هللا  حـیبذ  «، » ظعاو لامج  دیـس  «، » یمیکح میهاربا  «، » یناـمرک ناـخاقآ  ازریم  «، » هلودـلا لـیبن  یلقیلع   » نوچمه يدارفا  هک  دـنراد 
تیئاهب يرنوسامارف و  نیب  يراکمه  زا  يا  هنومن  ناونع  هب  دـنا . هتـسد  نیا  زا  »و ... یتلـصابا يرپ  «، » ادـیوه سابعریما  «، » رطاشرای ناسحا  »

نیا خیرات  رد  فطع  هطقن  ناونع  هب  هک  درک  هراشا  اکیرمآ  اپورا و  هب  اهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع  ات 1913  ياهلاس 1911  رفس  هب  ناوت  یم 
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یناسنا دیدج  بهذم  شیادیپ  دامن  ناونع  هب  یقرش » روهظون  ربمغیپ  نیا   » ات دش  یم  ششوک  رفـس  نیا  لوط  رد  دوش . یم  دای  نآ  زا  هقرف 
یم تباث  تفای ، یم  روضح  نآ  رد  اهبلادـبع ) ) يدـنفا سابع  هک  یعماجم  رفـس و  نیا  نایرج  یـسررب  دوش . یفرعم  يرنوسامارف  ناـمرآ  و 

اکیرمآ رد  هژیو  هب  وا  دوب . برغ  يرنوسامارف  یلاع  لفاحم  زا  یکی  یتسیفوسوئت » یناهج  نمجنا   » شیامن نیا  یلـصا  نادرگراک  هک  دـنک 
[ . 10 . ] درک ینارنخس  تفای و  روضح  يرنوسامارف  ددعتم  عماجم  رد 

یقرواپ

هحفص 556. نخس ، تاراشتنا  تیئاهب ، عماج  خیرات  یبایسارفا ، مارهب  [ 1]
ات 571. هحفص 569  نامه ، [ 2]

تاحفص 572 و 573. نامه ، [ 3]
هحفص 60. هام 1340 ، يد  ناریا ، تیئاهب  ناگرا  يرما ، رابخا  هلجم  [ 4]

هحفص 134. یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  ناریا ، رد  تیئاهب  ینادهاز ، دهاز  دیعس  دیس  [ 5]
«. اهبلادبع نیشناج  يدنفا  یقوش   » لصف یبایسارفا  مارهب  كر : [ 6]

هحفص 385. مود ، دلج  یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  يولهپ ، تنطلس  طوقس  روهظ و  يزابهش ، هللادبع  [ 7]
هحفص 752. یبایسارفا ، مارهب  [ 8]

. ] هحفص 536 یسایس ، ياهشهوژپ  تاعلاطم و  هسسؤم  ناریا ، رد  یتسینویهص  يدوهی و  ياهنامزاس  [ 9]
ات 74. تاحفص 69  ناریا ، رد  دیدج  يراگنخیرات  يولهپ و  تنطلس  دوعص  هئطوت ، هیرظن  يزابهش ، هللادبع  [ 10]

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 
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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
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 
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، 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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