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تیئاهب رد  يربهر  بارس  لدعلا  تیب 

باتک تاصخشم 

: زا هتفرگرب 
یهوژپ یئاهب  تیاس 

تیئاهب رد  يربهر  بارس  لدعلا : تیب 

شرامعم هللا  ءاهب  ناراذـگ  هیاپ  تسا و  لیئارـسا  رد  افیح  رهـش  رد  رقتـسم  تیئاهب و  هعماـج  هدـننک  يربهر  تالیکـشت  مظعا  لدـعلا  تیب 
یعمجم یئاهب و  رما  یلو  تسایر  هب  هک  تسا  نایئاهب  دیما  هناخ  نیرخآ  لدعلا  تیب  تشاد . ارنآ  ققحت  يوزرآ  يدنفآ  یقوش  اهبلادـبع و 

هقرف نیا  ناربـهر  ناـبز  زا  تسا  رتـهب  ارنآ  تیمها  هـک  تـسا  هدـیدرگ  ریاد  یئاـهب  نیناوـق  عیرـشت  يارب  ناـهج و  ناـیئاهب  بـختنم  هرفن   9
یلع بتک  دق  تسا : هدمآ  هحفص 213  باب 27  ماکحا  دودح و  هنیجنگ  هحفص 26 و  نارهت  پاچ  هللااهب  هتشون  سدقا  باتک  رد  میناوخب :

يرهـش ره  رد  هک  تسا  بجاو  هکیتسردـب  سابال  دادزا  نا  اهبلا  ددـع  یلع  سوفنلا  اهیف  عمتجی  لدـعلا و  تیب  اهیف  اولعجی  نا  هنیدـم  لـک 
شیوخ گرم  زا  دعب  نارود  يارب  هللاءاهب  درادن . یلاکشا  دوش  رتشیب  نآ  دادعت  رگا  دوش و  لیکـشت  رفن  لماش 9  لدعلا  تیب  سلجم  کی 

ار هلارما » یلو   » ناونع تحت  دوخ  نانیشناج  یمتح  تسایر  هب  يرفن  تایه 9  کی  لیکشت  داهنشیپ  سیلگنا  يراذگنوناق  ماظن  زا  دیلقت  هب 
مه لمکم  ازجم و  نامزاس  ود  تیئاهب  یقوقح  متـسیس  رد  دـنهد . ناـماس  رـس و  ار  تیئاـهب  يربهر  یقوقح و  ماـظن  اـت  تسا  هدرک  حرطم 
قح هکیناسک  زا  دنترابع  نییبت  نامزاس  دنیوگ و  ار  يراذگنوناق  عبانم  عیرـشت  نامزاس  نییبت  نامزاس  عیرشت 2 - نامزاس  - 1 دنراد : دوجو 

رگید هللاءاهب و  سدقا  باتک  - 1 زا : دنترابع  تیئاهب  رد  عیرشت  نامزاس  ای  ینوناق  عبانم  دنراد . ار  ناربهر  تاملک  تارابع و  ریسفت  نییبت و 
نوتم  » هک دـهد  یم  ناشن  هللاءاهب  راثآ  رگید  سدـقا و  باتک  هعلاطم  نانآ . ياهتلود  نیطالـس و  نیناوق  مظعا 3 - لدـعلا  تیب  وا 2 - راثآ 

. هدـش لقن  فرـصت  یمک  اب  انیع  هک  نایب  باتک  رد  باب  دـمحم  یلع  ازریم  ماکحا  یخرب  لوا - تسا : شخب  هس  لـماش  تیئاـهب » یقوقح 
تادابع و رد  هزات  ماکحا  یخرب  نایب  موس - تسا . هدوب  رـشب  قوقح  دـض  ارجا و  لباق  ریغ  هک  ناـیب  ماـکحا  یـضعب  عفر  اـی  خـسن و  مود -

گنگ مهبم و  ماکحا  نیا  امومع  هک  دهدیم  ناشن  اهنآ  هعلاطم  وا . راثآ  ریاس  سدـقا و  باتک  رد  هللاءاهب  طسوت  مئارج  ياهرفیک  دودـح و 
يو نیشناج  هللاءاهب و  روضح  دوجو و  مدع  هب  هجوت  اب  انز و )... دودح  ثرا و  يدزد  رفیک  دننام   ) دنتـسه ارجا  لباق  ریغ  یلعف  تروصب  و 

لدعلا تیب  هب  طوبرم  عبانم  نیرتمهم  تسا . زاین  دروم  نیناوق  عیرـشت  يارب  نایئاهب  دیما  نیرخآ  مظعا  لدعلا  تیب  يدنفا  یقوش  اهبلادبع و 
باتک دنـشاب و  یم  يدنفا  یقوش  زا  یئاهب  رود  ءاهبلادبع و  زا  ایاصو  حاولا  و  هللااهب ) طسوت   ) لدـعلا تیب  حول  تاقارـشا  سدـقا  بتک  رد 

پاچ هحفص 15 و 16   ) ایاصو حاولا  باتک  رد  تسا . هدومن  يدنب  عمج  رکذلا  قوف  بتک  زا  ار  كرادم  نیع  زین  ماکحا  دودح و  هنیجنگ 
هللا هلعج  يذلا  لدعلا  تیب  اما  : » تسا هدمآ  باب 27 )  ) ماکحا دودح  هنیجنگ  و  هحفص 68 )  ) یئاهب تناید  رد  یلامجا  رظن  باتک  و  رصم )

علاطم یهلا و  ياوقت  رهاظم  دیاب  اضعا  دوش و  لیکشت  هنموم  سوفن  ینعی  یمومع  باختنا  هب  دیاب  اطخ . لک  نم  انوصم  ریخ و  لک  ردصم 
یصوصخ لدعلا  تیب  دالب  عیمج  رد  ینعی  تسا  یمومع  لدعلا  تیب  دصقم  دنشاب و  یناسنا  عون  هاوخریخ  نید و  رب  تباث  یئاناد و  ملع و 

رد هک  یماکحا  نیناوق و  سـسوم  تسا و  روما  لک  عجرم  عمجم  نیا  دـنیامن . باختنا  ار  یمومع  لدـعلا  تیب  تویب  نانآ  دوش و  لیکـشت 
زاتمم مظعا  وضع  سلجم و  نیا  سدـقم  سیئر  هلارما  یلو  ددرگ و  لح  سلجم  نیا  رد  هلکـشم  لـئاسم  عیمج  هن و  دوجوم  یهلا  صوصن 

: زا دـنترابع  دـنراد  تیئاـهب  رد  ار  ینامـسآ  تاراـبع  نییبت  ریـسفت و  قح  هکیناـسک  نییبت - ناـمزاس  - 2 دوـب .» دـهاوخ  نآ  لزع  لـباق  ریغ 
رظن باتک  رد  لوقنم   ) ایاصو حاولا  ات ص 16  رد ص 11  اهبلادبع  يدهع ) حول  سدقا و  باتک   ) هلارما ءایلوا  هلسلس  وا  زا  سپ  اهبلادبع و 

يدایا هکرابم و  هردس  نانفا  ناصغا و  دیاب  مولظم  نیا  يدوقفم  زا  دـعب  نابرهم  نارای  يا  : » دـیوگیم اتحارـص  ات ص 68 ) یلامجا ص 66 
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هدمآ دوجوب  هینامحر  هحود  عرف  ود  نارتقا  زا  هدش و  تابثا  هسدـقم  هرجـش  ود  زا  هک  هردـس  ود  عرف  هب  هجوت  یهبا  لامج  يابحا  هلارما و 
تسا و هللاابحا  هلارما و  يدایا  ناـنفا و  ناـصغا و  عیمج  عجرم  هلارما و  یلو  زاـتمم و  نصغ  هللا و  تاـیآ  اریز  دـنیامن . يدـنفا  یقوش  ینعی 

موـمع باـختنا  هب  هک  یموـمع  لدـعلا  تیب  هلارما و  یلو  سدـقم و  عرف  وا و  هلالـس  رد  ینعی  رکب  دـعب  ارکب  هدـعب  نم  هللا و  تاـیآ  نیبـم 
. تسا ادفلاامهل  یحور  یلعا  ترـضح  زا  ضئاف  تمـصع  تسارح و  یهبا و  لامج  تنایـص  ظفح و  تحت  رد  دوش و  لیکـشت  سیـسات و 

عیمج لدـع و  تیب  ياضعا  دـنام و  نوصم  ظوفحم و  هلارما  یلو  وه  نم  تعاط  اب  هلارما  نیتم  نصح  تسا . هللادـنع  نم  دـنهد  رارق  هچنآ 
هتــشاد هـلارما  یلو  هـب  ار  عوـشخ  عوــضخ و  هجوــت و  داــیقنا و  نـیکمت و  تعاــطا و  لاــمک  دــیاب  هـلارما  يداــیا  ناــنفا و  ناــصغا و 

فالتخا شدوعـص  زا  دعب  ات  دیامن  نییعت  ار  هدعب  وه  نم  شیوخ  تایح  نامز  رد  هلارما  یلو  دـیاب  یهلا  يابحا  يا  دنـشاب .....................
بئاـن و دوشن  رـضاح  تاذـلاب  تاـعامتجا  رد  رگا  لزعنیـال و  مظعا  وضع  سلجم و  نیا  سدـقم  سیئر  هلارما  یلو  ددرگن ......... لـصاح 

تیحالص هلارما  یلو  دوش  لصاح  يررض  مومع  قح  رد  هک  دیامن  باکترا  یهانگ  ءاضعا  زا  يوضع  هچنانچ  رگا  دیامرف و  نییعت  یلیکو 
هللا و تاـحفن  رـشن  رد  اـت  تسا  هلارما  یلو  هب  عجار  هللا  قوقح  و  دـیامن ........... باـختنا  ار  يرگید  صخـش  تلم  دـعب  دراد  ار  وا  جارخا 

یقوش هتشون  عیدب  دنس 105  زا  لقن  هب  یلامجا  رظن  بتک  هحفص 75  رد  ددرگ ». فرـص  هیمومع  عفانم  هیریخ و  لامعا  هللا و  هملک  عافترا 
یناث نکر  تسا و  نییبت  ردـصم  هک  هیهلا  تیالو  نکر  مظعا  لوا و  نکر  تسا  راوتـسا  نیکر  نکر  ود  رب  عیدـب ... مظن  نیا  : » تسا هدـمآ 
زکرم هک  شا  هیساسا  يدابم  رما و  عراش  ماکحا  نیب  کیکفت  یهلا  مظن  نیا  رد  هکنانچمه  تسا . عیرشت  عجرم  هک  یهلا  مظعا  لدعلا  تیب 
هدمآ یئاهب  رود  هحفـص 77  رد  تسا ». لاحم  عنتمم و  رگیدـکی  زا  زین  عیدـب  مظن  نینکر  لاصفنا  هن  نکمم  هدومن  نییبت  شقاـثیم  دـهع و 
ددرگ یم  یثراوت  لصا  زا  مورحم  دبالا  یلا  لزلزتم و  مظن  نیا  ساسا  دوش  عزنتم  هللاءاهب  ترضح  عیدب  مظن  زا  رما  تیالو  هاگ  ره  : » تسا

تیئاهب هقرف  متسیس  خیرات و  ریـس  قوف و  دراوم  هسیاقم  اب  کنیا  تسا ». هدوب  رارقرب  یهلا  عیارـش  عیمج  رد  اهبلادبع  ترـضح  هدومرفب  هک 
اذل دوب  میقع  الـصا  تشادن و  يدنزرف  شدجما  دج  تیـصو  مغریلع  دیـسر  ارف  یقوش  گرم  هک  ش  لاس 1336 ه .ـ رد  هک  میباـی  یم  رد 
نیا دـش و  نفد  كاخ  رد  یقوش  اـب  هارمه  هبدـبد  هبکبک و  نآ  اـب  نییبت  ناـمزاس  بیترت  نیدـب  دـیامن و  نییعت  ار  دوخ  نیـشناج  تسناوتن 

یئاکیرمآ نز  يربهر  هب  تیئاهب  نانادرگراک  نارـس و  وا  زا  سپ  تسا . هقرف  نیا  ندوب  یهلا  مدـع  تیئاهب و  ندوب  لـطاب  رب  لـیلد  نیرترب 
لدعلا تیب  ياضعا  ناونعب  ار  رفن  ندنل 9  رد  ش  لاس 1342 ه .ـ رد  یسنارفنک  يرارقرب  اب  دنداتفا و  اپ  تسدب و  لوسکام ) هیحور   ) یقوش
دانـسا كرادـم و  هب  انب  نکل  هدـیدرگ  باختنا  دـیدجت  راب  نیدـنچ  زین  لاحب  ات  دـندومن و  رقتـسم  لیئارـسا  رد  اـفیح  رد  هدرک و  باـختنا 

رد - 1 اریز : درادن  تیعورـشم  رابتعا و  تلاصا -  لدعلا  تیب  هقرف  نیا  رد  هلارما  یلو  ینعی  مظعا  لوا و  نکر  دوجو  مدع  لیلدب  دوجوم و 
فیاظو يارجاب  اقفتم  مسقنیـال  هسـسوم  ود  نیا  نوچ  و  دـیوگ ...........« : یم  هلارما  یلو  لدـعلا و  تیب  هب  هراـشا  یئاـهب  رود  هحفص 76 

: دیوگ یم  زین  یئاهب  رود  هحفص 77  رد  - 2 دبای ». جیورت  هلارما  حلاصم  ددرگ و  طبترم  هعماج  تامادقا  دریذپ و  تیـشمت  روما  دـنزادرپ 
یمن يرگید  تیمها  ماقم  زا  هجو  چیه  هب  تسین و  ضقانتم  رگیدکی  اب  کیچیه  هسسوم  ود  نیا  تازایتما  قوقح و  تارایتخا و  تردق و  »

رد تسین . وا  دوجو  هب  يزاین  رگید  دهد و  یم  ماجنا  ار  هلارما  یلو  هفیظو  لدعلا  تیب  هک  دنیوگ  یم  ریخا  راتفگ  خساپ  رد  یهاگ  دهاک .»
: دـسیون یم  هک  میهدـیم  عاجرا  یئاـهب  رود  هحفـص 80  ترابع  هب  ار  ناـشیا  میناد  یم  رتنـشور  زور  زا  ار  ناـنآ  نخـس  نـالطب  هک  یلاـح 

هطلس فیعـضت  ددص  رد  کیچیه  دومن . دهاوخن  يدعت  زین  زگره  دیامن و  زواجت  يرگید  هسدقم  دودحب  دناوت  یمن  ود  نیا  زا  کیچیه  »
ریغ هلئـسم  يدـنفا  یقوش  ندوب  میقع  دـمآ ». دـهاوخنرب  تسا  هتـشگ  تیانع  دـنوادخ  فرط  زا  هک  يرگید  هملـسم  هصوصنم  تارایتخا  و 

رد رما  ةالو  رضاح و  رما  یلو  : » دسیون یم  یئاهب  رود  هحفص 82  رد  الوا : اریز : دوب  هدرکن  ارنآ  ینیب  شیپ  مه  وا  دوخ  اریز  دوب  يا  هبقرتم 
یم هحفص 31  یلامجا  رظن  ایناث : دنهد ». تداهش  ام  نینزان  نیئآ  مهم  لصا  نیا  تقیقح  هب  الماک  دوخ  لامعا  لاوقا و  اب  دیاب  مایا  لبقتسم 

هلارما تیالو  ماقم  یگمه  هک  یلاوتم  ياه  هلارما  یلو  نییعت  روتسد  هلارما و  یلو  ینابر  یقوش  ماقمب  اهبلادبع  ترضح  صیـصنت  : » دسیون
هتسد هتسد  نایئاهب  لدعلا  تیب  نیلوا  لیکـشت  زا  سپ  یگرزب  فالتخا  نینچ  کی  زورب  هطـساو  هب  دنراد ». ار  لدعلا  تیب  یمئاد  تسایر  و 
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زا یکی  یقوش  گرم  زا  دعب  نایئاهب  زا  یهورگ  دندش . میـسقت  اه و ....... ییامـس  و  یقیقح ) سکودترا  نایئاهب   ) اه یمیر  هب  دندیدرگ و 
رد زورما  دندیزگرب و  رما  تیالو  هب  دوب  یئاهب  یللملا  نیب  تایه  سیئر  يدـنفا  یقوش  نامز  رد  هک  ار  یمیر  نسیم  زلراچ  مانب  رما  نایدایا 
در الجنرام و  لئوج  مانب  يو  نیـشناج  یمیر و  ماقم  تاـبثا  رد  مه  یتایرـشن  بتک و  دـنراد و  دوجو  ناریا  هلمج  نم  اـیند  راـنک  هشوگ و 
رد نانآ  ربهر  یلـصا  رقم  دنـشاب و  یم  یئاهب  سکودوترا  ناونع  تحت  یلاعف  تیاس  ياراد  دنیامن و  یم  رـشتنم  شخپ و  افیح  لدعلا  تیب 

دلج 1 رد  هک  اهبلادبع  مالک  يروآدای  تسا  بسانم  هچ  دنـشاب . یم  اکیرمآ  رد  ددعتم  لفاحم  یغیلبت و  زکرم  ياراد  و  دشاب . یم  ایلارتسا 
لطاب ود  ره  دنیامن  رگیدکی  تفلاخم  دننک و  انب  یلدعلا  تیب  کی  ره  دـنوش و  هقرف  ود  نایئاهب  رگا  : » دـیوگ یم  هحفصراثالآ 119  عیدب 

زا اریز  درادن  تیعورـشم  رابتعا و  تلاصا و  هجو  چیه  هب  یلعف  لدـعلا  تیب  یئاهب  ذـخام  كرادـم و  نیرتربتعم  دانتـسا  هب  نیاربانب  تسا ».
دوخ یـساسا  شقن  تسناوت  دهاوخن  دشابیم و  مورحم  یلبق  رما  یلو  فرط  زا  هدش  بوصنم  رترب و  زاتمم و  وضع  یمئاد و  سیئر  نتـشاد 

فرط زا  تشاد . دهاوخ  ار  ایاصو  حاولا  رد  بوتکم  لدعلا  تیب  زا  یبارـس  روتاکیراک و  مکح  دنک و  يزاب  تیئاهب  يراذـگ  نوناق  رد  ار 
رد یتح  نوچ  تسین  ریذـپادب  خـسن و  لـباق  هجو  چـیه  هب  یقوش  ندوب  میقع  تلع  هب  لدـعلا  تیب  رب  یئاـهب  رما  یلو  تساـیر  مکح  رگید 

هدوب يدنفا  یقوش  زا  ریصقت  نیا  دیامن و  باختنا  ار  يرگید  نصغ  یتسیاب  دوبن  هتـسیاش  رما  یلو  روکذ  دنزرف  رگا  هک  هدمآ  ایاصو  حاولا 
ياـسور هک  دوب  ناـشیرپ  یباوخ  مظعا  لدـعلا  تیب  هکنآ  هصـالخ  تسا . هدادـن  ماـجنا  ار  دوـخ  زا  دـعب  رما  یلو  باـختنا  هفیظو  هک  تسا 

هدننک يربهر  بارس  دننامه  لیئارسا  رد  رقتسم  لدعلا  تیب  دشن و  ریبعت  زگره  هک  دندوب  هدید  دوخ  یگتخاس  کلسم  هدنیآ  يارب  تیئاهب 
هرفن ياضعا 9  رثکا  رضاح  لاح  رد  نوچ  تسا . هتفرگ  رارق  یـسیلگنا  یئاکیرما و  نایئاهب  رایتخا  رد  رما  یلو  روضح  نودب  تیئاهب  هعماج 

دنتسه . لیلق  كدنا و  رایسب  روشک  ود  نیا  نایئاهب  هکنآ  لاح  دنتسه  یسیلگنا  یئاکیرما و  یلعف  لدعلا  تیب 
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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 
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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 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
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«. 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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