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مدرم اب  لباقت  يولهپ ، اب  لماعت  تیئاهب ؛

باتک تاصخشم 

یناچوق دومحم  فلؤم :

همدقم

، وجـشناد یناحور ، نوچمه  یعامتجا  فلتخم  ياههورگ  نایم  دـنویپ  ندـش  تسـس  اب  دادرم  هایـس 28 ياتدوک  هب  یهتنم  ثداوح  دـنیارف 
حور رگید  راب  ات 43  ياهلاس 41  رد  ماما  تضهن  نایرج  رد  اما  دـش ، ماـمت  يولهپ  میژر  عفن  هب  رایـسب  رما  نیمه  هک  دوب  هارمه  يرازاـب 

، تشاد تیمها  همه  زا  شیب  هچنآ  دـندرک . ییارآفص  میژر  ربارب  رد  هچراـپکی  مدرم  همه  دـش و  هدـیمد  هعماـج  رد  یلدـکی  تدـحو و 
یتموکح و نارـس  عیـسو  تیامح  دوجو  اـب  هک  ات 4 ) هرامـش 1  دانـسا   ) تسا تیناحور  مدرم و  راـنک  رد  ییوجـشناد  ياـههورگ  روضح 

ياهبلق رد  ماما  مالک  ذوفن  زا  ات  دیشوکیم  ياهلیح  ره  اب  يولهپ  میژر  دمآ . تسد  هب  هرامش 5 ) دنس   ) يولهپ میژر  را  یبرغ  ياههناسر 
اهتسینویهص يولهپ و  میژر  يوق  ياهمرها  زا  یکی  هرامش 7 ) دنس   ) تفرگیم هجیتن  رتمک  دیـشوکیم ، رتشیب  هچ  ره  یلو  دهاکب  مدرم 

لمع هب  هاش  میژر  زا  ار  اهتیامح  نیرتشیب  شیوخ ، لـفاغ  هاـگآان و  ناوریپ  بیرف  اـب  هقرف  نیا  ناربهر  دوب . تیئاـهب  هلاـض  هقرف  ناریا  رد 
تیئاهب فلتخم  عقاوم  رد  هراومه و  ماما  ات 43  ياهلاس 41  رد  دیزرویمن . غیرد  نانآ  هب  یکمک  چیه  زا  زین  میژر  الباقتم  دـندروآیم و 

سنارفنک رد  نایئاهب  تکرش  يارب  تقو  تلود  هک  ار  یتالیهست  هلمج ، زا  داد و  رارق  هلمح  دروم  ناریا  رد  متـسینویهص  لماع  ناونع  هب  ار 
رد امیپاوه  تیلب  رد  فیفخت  ناموت  تسیب  رازه و  زرا و  رالد  یئاهب 500  ره  يارب  هاش  میژر  درک . اشفا  دوب ، هدش  لئاق  ندنل  یمالسادض 

مدرم تسا . هتفر  تراشا  زین  هلاسم  نیا  هب  نآ  زا  یشخب  رد  هک  تسا  ینالیم  هللاتیآ  ترـضح  هب  ماما  همان  هرامش 8  دنس  دوب . هتفرگ  رظن 
هلمح تشاد  قلعت  تباث  بیبح  هب  هک  الوک  یـسپپ  هناخراک  هب  دادرخ  زور 15  يولهپ ، رگ  بوکرـس  میژر  اب  تیئاهب  یلدمه  كرد  اب  زین 

يولهپ و میژر  هب  دیدش  یگتـسباو  لیلد  هب  دشیم و  بوسحم  ناریا  رد  تیئاهب  تالیکـشت  نارـس  زا  تباث  بیبح  هرامش 9 ) دنس   ) دندرب
، دوشیم هنیزه  یئاهب  تالیکشت  عفن  هب  الوک  یسپپ  تادیاع  هک  دوب  عیاش  نوچ  دوب و  روفنم  رایسب  ناریا  مدرم  دزن  سدق  رگلاغـشا  تلود 

ًالمع دادرخ ، رد 15  مدرم  راتـشک  نایرج  رد  زین  هقرف  تالیکـشت  ًالباقتم  دوب . هدـش  میرحت  زین  دـیلقت  عجارم  طسوت  هباـشون  نیا  فرـصم 
شقن لـیلد  هـب  یناورــسخ  زیورپ  زا  ًامــسر  ياهماـن  یط  ناریا  ناـیئاهب  یلم  لـفحم  داد  رارق  مدرم  ربارب  رد  هاگتــسد و  راـنک  رد  ار  دوـخ 

یمـسر ناگرا  يرما » رابخا   » هلجم نینچمه  تسا .) هدـش  جرد  ماـیا  رد  رتشیپ  دنـس  نیا  ، ) درک ینادردـق  مدرم  بوکرـس  رد  شاهتـسجرب 
(. هرامش 10 دنس  . ) دومن يرادبناج  تقو  تلود  زا  اراکشآ  درک  رـشتنم  دادرخ  عیاقو 15  زا  هک  یـشرازگ  رد  زین  ناریا  نایئاهب  یلم  لفحم 

مینکیم . هدهاشم  ار  تیناحور  اب  نایوجشناد  یماگمه  ات 4  دانسا 1  رد 

هبناج همه  عافد 

فرط زا  ياهیمالعا   42  / 3 هبنـشجنپ 9 /  زور  حبـص  ینیمخ  هللاتیآ  هیمالعا  بصن  عوضوم :  42  / 3  / 9 خـیرات : 3856 س ت  هرامش :
رظن رد  تلود  نوچ  هک  دوب  هدش  رکذتم  روبزم  هیمالعا  رد  دوب . هدش  بصن  مولع  هدکشناد  راوید  هب  نویناحور  هب  باطخ  ینیمخ  هللاتیآ 

ظاعو هیلک  هب  اذل  دیامن  ذخا  یسایس  ياهینارنخس  زا  يراددوخرب  ینبم  يدهعت  نارهت  نیظعاو  زا  مرحم  يراوگوس  مایا  تبسانم  هب  دراد 
همکاـح هاگتـسد  هیلع  رب  غیلبت  هنوـگ  چـیه  زا  هتفرگ  رارق  ضحم  رطخ  رد  مالـسا  نید  هک  رـضاح  لاـح  رد  هک  دراد  یم  مـالعا  ناـمیا  اـب 

دنیامنن . يراددوخ 
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روتاتکید نیا  رب  گرم 

نیا رب  گرم   » راعـش اب  ياهدـع  رازاـب  نییاـپ  تمـسق  زا  اروشاـع  زور  تارهاـظت  عوضوم :  42  / 3  / 13 خـیرات : شخب 311   22 هرامش :
نیا رب  گرم  «، » وـت نمــشد  دریمب  تسوـت  رادـهگن  ادـخ  تسوـت ، رادــفرط  تـلم  ینیمخ  ینیمخ ، «، » روتاـتکید نـیا  رب  گرم  روتاـتکید 

رد رضاح  لاح  رد  هتـسد  نیا  دنـشابیم . يدازآ  تضهن  فرط  زا  ایوگ  روبزم  دارفا  دندرک ] تارهاظت  « ] روتاتکید نیا  رب  گرم  روتاتکید 
دجسم دراو  ورسخرصان  ریسم  زا  هک  ياهدع  هک  دیسر  ربخ  تعاس 1314  ًاحیضوت  دنرادن . یتلاخد  یماظتنا  نیرومام  تسا و  گرزب  رازاب 

 42  / 3 موس 13 /  هرادا  دنتفر . رازاب  هب  دندش و ]  ] جراخ هاش  دجسم  زا  دندوب  هدش  هاش 

مدرم رانک  رد  نایوجشناد 

زا ياهدع  قافتا  هب  یمالـسا  نمجنا  نایوجـشناد  زا  يدایز  هدـع  يراج  موی  تعاس 100  زا  عالطا  ربارب  هاش  دجـسم  رد  عاـمتجا  عوضوم :
نیا داتفا . دـنهاوخ  هار  هب  نارهت  ياهنابایخ  رازاب و  رد  سپـس  دومن و  دـنهاوخ  عامتجا  هاش  دجـسم  رد  مدرم  فلتخم  تاقبط  اهيرازاب و 

داد . دنهاوخ  ینیمخ  هللاتیآ  عفن  هب  ییاهراعش  هدع 

میراد ناحتما  ًالعف 

42  / 3 هبنشهس 14 /  زور   11 تعاس 00 /  ینیمخ  نارادفرط  زا  نایوجشناد  لابقتـسا  عوضوم :  42  / 3  / 14 خیرات : 4913 س ت  هرامش :
هتسباو نایوجـشناد  زا  رفن  دصکی  دودح  رد  ياهدع  دندرکیم  روبع  نارهت  هاگـشناد  لباقم  زا  ینیمخ  قفاوم  ناگدننکرهاظت  هک  یماگنه 

، يدرجورب اضردمحم  داژنکاپ ، هللارکش  یحطبا ، يدهم  نایوسوم ، نیسحدیس  یناطلـس ، مشاه  يرـسدور ، هدازعفرا  دادرهم  یلم  ههبج  هب 
نارهت هاگـشناد  یبونج  برد  ياههلیم  تشپ  هب  ناگدـننکرهاظت  لابقتـسا  هب  يراصنا  اضردـمحم  يرونا و  دـمحم  يروش ، هرد  ریگناـهج 

یلیخ دیاهدمآ  هاگـشناد  هب  هک  نیا  زا  تشاد  راهظا  نیرهاظتم  زا  رکـشت  راهظا  نمـض  یکـشزپ  يوجـشناد  نایوسوم  نیـسح  دیـس  هتفر و 
تسا هاگـشناد  نایوجـشناد  تاناحتما  ماگنه  نوچ  نونکا  یلو  میرادیمرب . ماگ  يدازآ  هار  رد  زین  ام  دینادیم  هک  روطنامه  میرکـشتم و 

رد دنتـشذگ . هاگـشناد  لباقم  زا  ناگدننکرهاظت  سپـس  میهد . همادا  تارهاظت  هب  هدرک و  يراکمه  امـش  اب  نیا  زا  شیب  میناوتیمن  ام  اذل 
 42  / 3  / 16 دوش . یناگیاب  دادرخ  تارهاظت 15  هدنورپ 

هاش میژر  زا  یبرغ  ياههناسر  تیامح 

1963  / 6  / 4 هرامش : دهدیم . ناشن  یبوخب  مدرم  هنایشحو  بوکرـس  نایرج  رد  ار  هاش  میژر  زا  یتسیلایرپما  ياههناسر  تیامح  ریز  دنس 
اب هارمه  بصعتم  ناناملـسم  زا  رفن  رازه  ات 20  هک 15  یماـگنه  زورما  نئوژ  سرپدتیـشوسآ 4  يرازگربخ  نارهت -   42  / 3  / 14 خیرات :

ياهدـحاو دـندوب  هدز  تارهاـظت  هب  تسد  نایعیـش  يربهر  هب  ینیمخ  هللاتیآ  باـصتنا  زا  يرادـفرط  هب  تلود و  هیلع  یـسایس  ياههتـسد 
يریگولج روکذم  نامتخاس  هب  اههتسد  زا  ياهراپ  ندش  کیدزن  زا  هدرک و  هرصاحم  ار  نارهت  ویدار  یلصا  نامتخاس  یماظن  دارفا  دنمورین 

تروص صوصخم  یبهذم  تایه  کی  فرط  زا  وا  باختنا  دوش و  باختنا  مدرم  فرط  زا  یتسیاب  نایعیش  ربهر  هعیـش  موسر  قبط  دندرک .
هب دـنوش  هاگـشناد  هطوحم  دراو  دنتـسناوتن  هدـش و  ور  هبور  سیلپ  دـنمورین  ياهدـحاو  اـب  هک  بصعتم  دارفا  زا  یمیظع  هورگ  دریگ . یمن 
ره زا  هدرک و  تبقارم  ار  عاضوا  ییابیکش  ربص و  اب  سیلپ  دارفا  دنداد . همادا  هاش  میژر  تلود  ندرک  موکحم  ینیمخ و  عفن  هب  نداد  راعش 

ياهورین هب  ریزو  تسخن  ملع  هللادسا  هک  تسا  هدرک  راهظا  یتلود  عبنم  کی  دندرکیم . زیهرپ  ناگدـننکرهاظت  اب  دروخرب  مداصت و  هنوگ 
. دـننک هلمح  اـهنآ  هب  دـنیآرب  نیناوـق  ضقن  مظن و  ندز  مهرب  ددـصرد  ًاددـجم  ناگدـننکرهاظت  هچناـنچ  هک  تـسا  هداد  روتـسد  یماـظتنا 
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دناهدرک . ضقن  ار  نیناوق  تلود ، هزاجا  نودب  تارهاظت ، ماجنا  اب  نونکامه  ناگدننکرهاظت 

دینک يراکمه  ام  اب 

دنا هتفرگ  ار  ام  ینید  ياوشیپ  دنتفگیم  دندرک و  هلمح  يرتنالک 16  هب  نیرهاظتم  زا  ياهدع   42  / 3  / 15 خیرات : شخب 311   52 هرامش :
دیدرگ . يزادناریت  اهنآ  هب  يرتنالک  زا  یلو  دینک  يراکمه  ام  اب  دییایب 

هاش رواشم  هیواعم ،

هب بستنم  ریواصت  زا  ماما ، سکع  فذح  يارب  هک  تسا  ناریا  مدرم  ییالو  تاساسحا  فطاوع و  زا  میژر  هدافتسا  ءوس  رگناشن  دنس ، نیا 
 / 333 هرامـش : درب . هزینرـس  رب  ار  اـهنآرق  نینموملاریما ، ربارب  رد  هک  تسا  هیواـعم  تسایـس  روآداـی  دـیوج و  یم  هرهب  ع )  ) نینموملاریما

لاثمت نآ  يور  هدش  قاصلا  ینیمخ  هللاتیآ  سکع  هک  یلحم  هزاغم و  ره  رد  دییامرف  روتسد  تسا  دنمـشهاوخ   42  / 3  / 7 خیرات :  9452
رودص ًالعف  دندومرف : لک  تیریدم  تسا ]: هدمآ  دنس  نیا  هیشاح  رد   ] يدجما موس . هرادا  لکریدم  دوش . هدینابسچ  نینموملاریما  ترضح 

 42  / 3  / 15 درادن . ترورض  قوف  نامرف 

دهدیم مباذع  يراج  ثداوح  ماما :

رهاظم زا  ناریا  تلم  ترفن  مدرم و  بوکرـس  زا  نانآ  تیامح  يولهپ و  میژر  اب  تیئاـهب  تالیکـشت  یگنهاـمه  زین  ياهدنس 8 و 9 و 10 
یلاع ضرع  هب  هتاکرب  تماد  ینالیم  هللاتیآ  ترضح  میحرلا  نمحرلا  هللامسب  دهدیم . ناشن  ار  الوک ) یسپپ  هناخراک  نوچمه   ) هقرف نیا 

. دـیدرگ رکـشت  لامک  بجوم  ریقح ، زا  یناـبیتشپ  رب  رئاد  راـبج و  هاگتـسد  رـضاح  عاـضوا  زا  ینارگن  رب  ینبم  كراـبم  موقرم  دـناسریم :
هیلع و هللایلص  مالـسا  ربمغیپ  ثاریم ]  ]= كرت ام  تسـشن . تکاس  ناوتب  نآ  قمع  هب  هجوت  اب  هک  تسین  يزیچ  هفلاس  هرـضاح و  تانایرج 
رد رابج  هاگتـسد  ثیبخ  ياهتسد  دـیدومرف  هظحالم  تسا . رطخ  ضرعم  رد  زورما  لقث ، ود  نیا  تسا و  ترتع  هللا و  باتک  ملـس ، هلآ و 

؟ دوب لاونم  هچ  هب  عضو  زورما ، منادیمن  دوبن ، نیملـسم  مـالعا و  ياـملع  عاـفد  رگا  هک  دندیـشک  یناطیـش  هشقن  هچ  میرک  نآرق  عوضوم 
نمـشد لیئارـسا  ناگدـناشن  تسد  یناطیـش  هشقن  نامه  زا  يوریپ  زج  دومن  لمح  يزیچ  هب  ناوت  یمن  ار  تاضق  طیارـش  زا  مالـسا  ياـغلا 

نئاخ تلود  تسد  هب  ندنل  رد  یمالسادض  لفحم  لیکشت  يارب  هک  تسا  یناطیش  هشقن  نامه  تکلمم . تیمامت  تیلم و  نآرق و  مالسا و 
[ تیئاهب  ]= لیئارسا هدناشن  تسد  هلاض  هقرف  زا  رفن  رازه  جنپ  یلوق  هب  ای  رفن  رازه  ود  ناملسم ، ریقف  تلم  جنرتسد  لصاح  رابج ، هاگتـسد  و 

دـض لفحم  هب  زرا ، رالد  دـصناپ  کی  ره  هب  امیپاوه و  طیلب  رد  ناموت  تسیب  رازه و  کـی ، ره  هب  فیفخت  تالیهـست و  تافیرـشت و  اـب  ار 
رد اناوخان ]  ] ياهقطن هب  ار  یلاع  ترضح  هجوت  ینطو . یمالـسا و  دض  یناطیـش  راکفا  رد  دننک  تکرـش  ات  دنک  یم  مازعا  ندنل  یمالـسا 

شیپ هک  یکانرطخ  بلاطم  اهنآ  لالخ  زا  تسا . هظحالم  تقد و  لباق  رایـسب  اهقطن  نیا  میاـمنیم . بلج  دـنه  روهمج  سیئر  تافیرـشت 
تلم ماقتنا  تسد  دـشوپب  لمع  هماـج  ماـخ  لاـیخ  نیا  دـهاوخب  يزور  رگا  منکیم  ضرع  ًاحیرـص  نکل  دوشیم . هدـناوخ  دـشیمن ، ینیب 

لاح زا  دیـسر . دهاوخن  ییاج  هب  اهنآ  هناروزم  تاثبـشت  درک . هیبنت  دهاوخ  ار  نینئاخ  ناراکتیانج و  دمآ و  دهاوخ  نوریب  نیتسآ  زا  ملـسم 
. دنربیم رـس  هب  رادغاد  ياهلد  اب  ناگدـنامزاب  دـیدوب ، هدومرف  راسفتـسا  نیلوتقم  ناگدـنامزاب  نیحورجم و  نیمودـصم و  لاوحا  ریقح و 

افـش زاـب  ینـالوط  تدـم  نیا  رد  نیمودـصم  زا  یـضعب  میرواـیب . تسد  هب  میتـسناوتن  نونکاـت  ار  نیحورجم  نیمودـصم و  ماـمت  هیئاـصحا 
مالـسا و ترـصن  یلاعت  دـنوادخ  زا  دـهدیم . مباذـع  هلمتحم  ياهرطخ  هیراج و  ثداوح  نکل  تسین  دـب  ًاتروص  ریقح ، تلاـح  دـناهتفاین .

هللاحور هتاکرب . هللا و  ۀمحر  مکیلع و  مالـسلاو  منکیم . هداعا  ترـضح  نآ  هنامیمـص  فطاوع  زا  ار  دوخ  رکـشت  مراتـساوخ . ار  نیملـسم 
ینیمخلا . يوسوملا 
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ناریا رد  مسینویهص  ياه  هاگیاپ  هب  هلمح 

الوک یسپپ  هناخراک  هب  ًالبق  هک  نیمجاهم  زا  رفن  دصراهچ  یلا  دصیس  دودح  رد  تعاس 17   42  / 3  / 15 خیرات : شخب 312  / 27 هرامش :
ًاددجم روبزم  هجاب  ندز  شتآ  زا  سپ  هدع  نیا  دندز . شتآ  ار  نآ  هدرب و  هلمح  یشورف  طیلب  هجاب  کی  هب  لیبسلس  رد  دندوب  هدرب  موجه 
تعاس درادن . دوجو  یماظتنا  نیرومام  ای  سیلپ  هتـسد ، نیا  لامعا  زا  يریگولج  يارب  دنا . هدومن  تکرح  الوک  یـسپپ  هناخراک  تمـس  هب 

هاگـشناد ياهنفلت  عطق  هب  مادـقا  یتارهاظت  نمـض  هاگـشناد  نایوجـشناد  زا  رفن  لهچ  یـس  دودـح  رد  یعمج  تعاس ) نیا  رد   ) 17  / 15
روصم نارهت  هلجم  هرادا  هب  نیمجاهم  زا  يدادعت  دراد ) همادا  تضهن  فئاخ  هاش  لزع  ات  : ) دنهدیم نومضم  نیا  هب  يراعش  اهنآ  هدومن و 

اب هدـمآ و  نیمجاهم  لـباقم  هب  نآ  ناـنکراک  هلجم و  نیا  هناـخپاچ  نارگراـک  یلو  هتـسکش  ار  نآ  هرجنپ  رد و  زا  يدادـعت  هدومن و  هلمح 
يراوتم نیرهاظتم  هتخادرپ و  تفر  دمآ و  هب  هلاژ  نابایخ  رد  کنات  دـنچ  تقو  نیمه  رد  دنتـشاد ، زاب  يراکبارخ  همادا  زا  ار  اهنآ  حـیاصن 

مادقا مایخ  نادیم  ات  دابآ  تانق  دودح  رد  نازابرس  زا  هتسد  کی  تعاس  نیا  رد   17 تعاس 20 /  . تسا مارآ  نابایخ  نیا  عضو  ًالعف  دندش .
هچب 8 کی  هلاس و  هچب 4  کی  يزادـناریت ، هجیتن  رد  هدومن و  دـندوب ، يراکبارخ  تارهاظت و  هدامآ  دودـح  نیا  رد  هک  یتیعمج  هقرفت  هب 

هلمح عافد و  تدش  هب  نازابرـس  یلو  دنوشیم ]  ] جراخ لزانم ، زا  هظحل  ره  ناگدش  هتـشک  عضو  زا  عالطا  يارب  مدرم  هدش و  هتـشک  هلاس 
تسا . هدش  هتشک  رگید  ناوج  کی  هطقن  نیا  رد  نینچمه  دننکیم .

هاش طسوت  مدرم  بوکرس  زا  یئاهب  تالیکشت  تیامح 

هنارادبناج یبلطم  جرد  اب  هحفص 292  رد  دادرخ  عیاقو 15  زا  سپ  لاس 1342  ناریا  نایئاهب  تیزکرم  یمسر  ناگرا  يرما » رابخا   » هیرشن
نارای هک  یمسق  هب  دناوخیم . شابوا  لذارا و  ار  ناگدننکرهاظت  دزادرپ و  یم  ناریا  ناملسم  مدرم  بوکرس  يولهپ و  میژر  زا  تیامح  هب 

مان هب  ًارهاظ  اهناتـسرهش  نارهط و  رد  یتارهاـظت  مرحم  يرادازع  بیقعت  رد  هام 1342  دادرخ  زور 15 رد  دنراد  راضحتـسا  ینامحر  زیزع 
یئاراد و ترازو  روشک ، ترازو  لـیبق  زا  یتـلود  تاراـمع  لزاـنم و  ياههشیـش  هب  ناگدـننکرهاظت  نارهط  رد  تفرگ . تروص  يرادازع 

راک زا  هتـسکش و  ار  یگدـننار  ییامنهار و  ياهغارچ  یـشورف و  طیلب  نفلت و  ياهکسویک  یتح  هدـش و  رو  هلمح  اهکناب  تاسـسوم و 
یتح دیدرگ . مالعا  یماظن  تموکح  هدش و  هناحلـسم  هلخادم  زا  راچان  یماظتنا  نیرومام  هک  دوب  دیدش  يدح  هب  تارهاظت  نیا  دنتخادنا .

یمـسر ياه  همانزور  رد  هک  دـنا  هدـش  لوتقم  بورـضم و  حورجم ، يریثک  هدـع  شابوا  لذارا و  زا  يریگولج  نیرومام و  تلاخد  رثا  رد 
( يدلج هرود 6   ) كاواس دانسا  تیاور  هب  دادرخ  مایق 15  تسا : هدیدرگ  ذخا  ریز  عبانم  زا  هلاقم  نیا  دانسا  تسا . هدش  رـشتنم  نآ  نایرج 

لاس 1342  ناریا ، نایئاهب  یلم  لفحم  یلصا  ناگرا  يرما  رابخا 

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 
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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

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 
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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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