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تیئاهب يراکتبا  یفارحنا  هقرف 

باتک تاصخشم 

یناچوق دومحم  فلؤم :

تیئاهب يراکتبا  یفارحنا  هقرف 

ناریا رد  ار  دوخ  تیلاعف  زاغآ  رد  تساکیرمآ ، ناتـسلگنا و  لیبق  زا  ینارگرامعتـسا  اب  طبترم  ًالماک  زاـس و  تسد  نییآ  کـی  هک  تیئاـهب 
تنطلـس هرود  رد  نآ  زا  سپ  هک  تسناد ، راجاق  هاـش  نیدـلارفظم  تنطلـس  نارود  رد  دـیاب  ار  یفارحنا  هقرف  نیا  تیلاـعف  جوا  درک . زاـغآ 

ناوریپ یفارحنا  نییآ  نیا  يارب  دنتسناوت  دنتفای و  يرتشیب  هطلس  طسب و  ناریا  رد  نایئاهب  اضردمحم ، مود  هرود  زین  ناخاضر و  هاشدمحا ،
تارظن يرگ ، یباب  ياعدا  هرود  يادـتبا  رد  نآ  نتفاـی  توق  لـلع  یفارحنا و  نییآ  نیا  يریگ  لکـش  لـیلحت  هراـبرد  دـننک . ادـیپ  يرتشیب 

يرگ یباب  يرگ و  یئاهب  دـنچ  ره  هک  تسا  دـقتعم  لوا ، رظن  دوش . یم  هراشا  اـهنآ  دروم  دـنچ  هب  لـیذ  رد  هک  تسا  هدـش  هئارا  یتواـفتم 
یلع یتیـصخش  ياـه  یگژیو  لـیلد  هب  اـما  دوش ، یم  بوسحم  ناناملـسم  ینید  ياـه  هزومآ  رد  یـساسا  یفیرحت  یندوشخباـن و  یفارحنا 
یباب ياعدا  زاغآ  رد  ار  هدیدپ  نیا  دیابن  ینهذ ، ظاحل  زا  يو  ندوب  لولعم  طبخم و  درک و  زاغآ  ار  يرگ  یباب  ياعدا  هک  يزاریـش  دمحم 

يرامعتـسا و ياه  نوناک  يوس  زا  يو  هنوگرامیب  ياعدا  صخـش و  نیا  اهدـعب  تسا ، ملـسم  هچنآ  تسناد . هسیـسد  هئطوت و  کـی  يرگ 
مالسا و ندرب  نایم  زا  يارب  شیوخ و  يرامعتسا  فادها  تهج  رد  اهنآ  تفرگ و  رارق  هدافتسا  دروم  ییاکیرمآ  یسیلگنا و  نارگرامعتسا 

یصخش يایلوخیلام  کی  لیکـشت  يادتبا  رد  يرگ  یئاهب  انبم  نیا  رب  دندز . تسد  هلاض  هقرف  نیا  زا  ینابیتشپ  هب  نآ  یعقاو  ياملع  تردق 
رد تیئاـهب  تیباـب و  بیترت ، نیدـب  تسا . هتفرگ  رارق  هدافتـسا  دروم  نارگرامعتـسا  يوس  زا  طـسب  اـقب و  هلحرم  رد  هک  دوش  یم  هتـشادنپ 

ًالماک طسب  اقب و  هلحرم  رد  اما  دوش ، یمن  هتشادنپ  رالاس  رز  نارگرامعتسا  صوصخب  برغ و  راک  لوصحم  نتفرگ  تاشن  داجیا و  هلحرم 
کی هک  دننک ، یم  دانتسا  يزاریش  دمحم  یلع  یگدنز  هقباس  هب  شیوخ  هیضرف  ندرک  لدتسم  يارب  هورگ  نیا  تسا . هدوب  اهنآ  هب  هتسباو 
نیمه هب  ناوت  یم  ار  وا  يدعب  ياهاعدا  رگید  تیباب و  ياعدا  تسا و  هدوب  هنوگرامیب  هاگ  كدنا و  یبهذم  ياه  یهاگآ  اب  طبخم ، ناوج 

رد اهنت  هن  تیئاـهب  تیباـب و  هلاـض  هقرف  هک  تسا  نیا  تسا ، حرطم  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  رظن  تسناد . بستنم  يو  ییاـیلوخیلام  رکفت 
يرامعتـسا و تیلاعف  کی  يزاریـش ، دمحم  یلع  يوس  زا  تیباب  يوعد  زاغآ  رد  یتح  هیلوا و  يریگ  لکـش  داجیا و  رد  هکلب  طسب ، اقبا و 

شیوخ عفانم  هار  رس  زا  عنام  نیا  نتشادرب  مالسا و  مده  ناهاوخ  هک  تسا ، هدوب  ینارگرامعتـسا  نارالاسرز و  يوس  زا  هدش  يزیر  همانرب 
ناگدناشن تسد  اهنآ و  هب  ناگتسباو  نارگرامعتسا و  ياهـشالت  تسا و  كرتشم  لوا  رظن  اب  طسب  اقبا و  شخب  رد  ًاعطق  رظن  نیا  دنا . هدوب 

نیا ییادتبا  يریگ  لکـش  تیباب و  هیلوا  يوعد  تسا  دقتعم  اما  دوش ، یمن  رکنم  نایئاهب  نتفای  تردـق  ذوفن و  طسب  هب  کمک  رد  ار  ناشیا 
: هنیمز نیا  ناققحم  زا  یکی  هتشون  هب  تسا . هتفرگ  لکش  يرامعتـسا  ياه  نوناک  رامعتـسا و  يدایا  يزیر  همانرب  شالت و  اب  زین  هلاض  هقرف 

ياه تردق  هب  هتـسباو  ان  شوج و  دوخ  یـشبنج  ار  هیلوا  يرگ  یباب  هک  تیمدآ  نودیرف  يورـسک و  دمحا  نوچ  ینیخروم  رظن  فالخرب  »
هقرف ود  هب  يرگ  یباب  باعـشنا  نامز  زا  ار  هقرف  نیا  رد  رامعتـسا  ذوفن  هقرف  نیا  هب  تبـسن  ندوب  نیبدب  مغر  یلع  و   ) دـنناد یم  يرامعتـسا 

زا يا  هکبـش  هک  دراد  دیکات  ینیعم  ياه  نوناک  اب  وا  ناوریپ  باب و  دمحم  یلع  هیلوا  ياهدنویپ  رب  نم  شهوژپ  دـنناد ،) یم  ییاهب  یلزا و 
هقرف شیادیپ  ودب  زا  ساسا و  زا  ار  يرگ  یباب  ریوصت  نیا  دندوب . نآ  یلـصا  ياکرـش  هرمز  رد  يدوهی  دنمتورث  دنمتردق و  ياه  نادـناخ 
يارب ار  ییاه  لالدتسا  مود  رظن  نیا  نارادفرط  [ . 1 .« ] دزاس یم  رگ  هولج  یقرش  ياپورا  ياه  تسیکنارف  هیکرت و  ياهدمنود  اب  هباشم  يا 
ینید روعـش  ياراد  هک  طبخم  ناوج  کـی  ار  باـب  دـمحم  یلع  هک  لوا  رظن  فـالخرب  هک  نیا  هلمج  زا  دـننک ، یم  ناـیب  شیوخ  رظن  نیا 
مهوت کی  ساسارب  ًافرـص  هک  دـندقتعم  دـنناد و  یم  هتـشادن  ینادـنچ  عالطا  زین  نآ  يالاب  ریز و  تسایـس و  ملاع  زا  تسا و  هدوبن  ییالاب 
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ياهتیلاعف ریثات  تحت  ًالوصا  باب  دـمحم  یلع  هک  دـندقتعم  مود  هورگ  تسا ، هدز  هقرف  نیا  لیکـشت  اعدا و  نیا  هب  تسد  يو  ییایلوخیلام 
ياعدا زا  شیپ  یتدم  يزاریـش ، دمحم  یلع  هک  تسا  نیا  اعدـم  نیا  رب  نانیا  دـهاش  دز . تسد  اعدا  نیا  هب  يدوهی  دـنمتردق  ياه  نوناک 

تسا و هدرک  یم  راک  یـسیلگنا  يدوهی و  ياه  یناپمک  اب  طبترم  ًالماک  هناختراجت  کی  رد  رهـشوب و  رد  لاـس  تدم 5  هب  شیوخ  لطاب 
دـیفم و شیوخ  فادـها  دربشیپ  يارب  ار  يو  نوچ  دـندوب و  هدرک  ییاسانـش  نامز  نامه  رد  ار  وا  یـسیلگنا  يدوهی و  نارگرامعتـسا  نیا 
ار دمحم  یلع  دادعتسا  هک  دندوب  يرامعتسا  ياه  نوناک  نیا  رتهب ، ترابع  هب  دنداد و  شقوس  روکذم  ياعدا  تهج  رد  دنتسناد ، یم  اراک 

تـشادرب لیلحت و  ود  نیا  زا  کیمادک  هک  نیا  دندرک . ضیرحت  راک  نیا  ماجنا  رب  ار  وا  دنداد و  صیخـشت  یفارحنا  هقرف  کی  داجیا  يارب 
قیقدت يروآ و  عمج  دنمزاین  دوخ  یـسررب  نیا  تسا . هنافاکـشوم  قیقد و  ياه  یـسررب  دنمزاین  دشاب ، کیدزن  تیعقاو  هب  رتشیب  دناوت  یم 

تفگ ناوت  یم  يودـب  رظن  راهظا  یلامجا و  یـسررب  کی  رد  اما  تسا ؛ لیالد  نآ  زا  کی  ره  یبایزرا  سپـس  فرط و  ود  هلدا  یماـمت  رد 
يریگ لکـش  یگنوگچ  ییارچ و  هب  تبـسن  یلک  لیلحت  کی  هئارا  رد  تسا و  راگزاس  یخیرات  ياه  تیعقاو  اـب  رتشیب  مود  هورگ  رظن  هک 

ریز دراوم  هب  میداد ، حیجرت  لوا  رظن  رب  ار  مود  رظن  ارچ  هک  نیا  يارب  لالدتـسا  رد  دـسر . یم  رظن  هب  رتزاسراک  اراک و  یفارحنا  نییآ  نیا 
نینچ هب  تسد  ییایلوخیلام  تارکفت  ای  روعـش  لالتخا  رـس  زا  هک  دوب  عالطا  یب  یناوج  باب  دمحم  یلع  یتسارب  رگا  - 1 مینک : یم  هراشا 

ياـعدا طـبخم و  ناوج  نیا  دوش و  شومارف  يدوزب  یفارحنا  اـنبم و  یب  ياـعدا  نیا  هک  تفر  یمن  نآ  عقوت  اـیآ  دوب ، هدز  یگرزب  ياـعدا 
نینچ هک  دسر  یم  رظن  هب  دوش ؟ هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  دـنا  هدوب  وا  دـننامه  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  دروم  نارازه  دـننامه  شگرزب 

تسکـش و اب  نآ  ناوا  نامه  رد  اهنت  هن  تیباب  ياعدا  دوبن ، رز  نابحاص  ذوفن و  بابرا  هنادنمتردق  غیرد و  یب  ياهتیامح  رگا  ینعی  تسا ،
نیا رب  ار  وا  ادـتبا  زا  هک  يرامعتـسا  ياه  نوناک  اما  دـنام ، یمن  یقاـب  اـه  هرطاـخ  رد  مه  نآ  زا  يداـی  هکلب  دـش ، یم  ور  هبور  لالحمـضا 

نآ هب  ناوت  یم  هک  يرت  بلاج  هتکن  - 2 دندش . هلاض  هقرف  نیا  فذح  مده و  زا  عنام  ناوارف  ياه  تیامح  اب  دندرک ، عیجشت  لطاب  يوعد 
یخرب هکلب  دـندوبن ، مدرم  لاهج  ماوع و  زا  یهورگ  نیغورد ، ياعدا  نیا  هیلوا  ناگدـنریذپ  باب و  هیلوا  ناوریپ  هک  تسا  نیا  درک ، هراشا 
خیرات لوط  رد  هتسجرب و  يرامعتسا  ياه  نوناک  یجراخ و  ياه  تردق  هب  ناشیا  یگتـسباو  هک  دندوب  ییاه  نامه  ًاقیقد  تسایـس و  لها 
تـسد یجراخ  تیامح  هنوگ  چیه  نودب  شیوخ و  ياکتا  هب  طبخم  ناوج  کی  ناونع  هب  يزاریـش  دمحم  یلع  رگا  تسا . ناگمه  دزنابز 

يا هرود  زین  دوش و  ریگارف  اعدا  زاغآ  هقطنم  نامه  سانلا  ماوع  لاهج و  ناـیم  رد  ادـتبا  اـعدا  نیا  هک  تفر  یم  عقوت  دوب ، هدز  اـعدا  نیا  هب 
وریپ رد  هتبلا  هک   ) هیلوا ناوریپ  هک  میتسه  نآ  دـهاش  هک  نآ  لاح  دوش ، يرپس  ماوع  لاهج و  رگید  نایم  رد  اعدا  نیا  طـسب  يارب  ینـالوط 

نارادمتـسایس نایم  رد  لاهج  ياـج  هب  وا  ياـعدا  باـب و  هیلوا ) ناـیماح  تفگ  دـیاب  تقیقح  رد  دراد و  دوجو  یـساسا  کـش  اـهنآ  ندوب 
، لاهج نایم  رد  هن  ار  دوخ  نادیرم  نیتسخن  باب  یگنهرف » یبایهار  رد  ناریا   » باتک هدنـسیون  ریبعت  هب  دنوش . یم  ادیپ  رامعتـسا  هب  هتـسباو 

یهیدب  » دسیون یم  دـنک و  یم  دای  شیاتـس  هب  وا  زا  باب  تشاد ، دوخ  ياج  هک  یـساقآ  ازریم  جاح  تفای ... روشک  يالاب  تاقبط  رد  هکلب 
زا رگید  يرایـسب  ینلع  ياه  تیامح  زین  یـساقآ و  ازریم  جاح  هدرپ  تشپ  ياـه  تیاـمح  [ . 2 «. ] تسا هاـگآ  تقیقح  هب  یجاـح  هک  تسا 
هب يرگ  یباب  هک  دراد  نآ  زا  ناشن  يرگ  یباب  يوعد  زاغآ  لحارم  نیلوا  رد  مه  نآ  ناهفصا ، تقو  مکاح  هلمج  زا  هتسباو  نارادمتـسایس 
زا هک  هتـسباو  رادمتـسایس  هورگ  کی  هب  دـشاب ، رهظتـسم  دـننک  یم  تیامح  چوپ  ياعدا  کی  زا  هک  هاگآ  اـن  هدوت  کـی  هب  هک  نآ  ياـج 

ياه يزیر  همانرب  نآ  ندرک  یناگمه  گرزب و  ياعدا  نیا  يارب  یلک ، روط  هب  تسا و  هدوب  رهظتـسم  دنریگ  یم  طخ  يرامعتـسا  ینوناک 
هب اهنآ  زا  يدایز  دادعت  ندیورگ  يدوهی و  ياه  مالسالادیدج  هنیمز  نیا  رد  رگید  تیمها  زیاح  هتکن  - 3 تسا . هدوب  هتفرگ  تروص  یلبق 
زا يدایز  دادـعت  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  تیئاهب  لیکـشت  تیباب و  لطاب  ياـعدا  یـسررب  رد  ناریا  رـصاعم  خـیرات  تسا . تیئاـهب  تیباـب و 

نیا دندومن . تیوقت  ار  هورگ  نیا  یعامتجا  هندب  دنتـسویپ و  هقرف  نیا  هب  تیئاهب  تیباب و  راک  لیاوا  نامه  رد  يدوهی  ياه  مالـسالادیدج 
ادـیپ ینادـنچ  شیارگ  نآ  هب  ساـنلا  ماوع  هدوـب و  هتفاـین  ییاـج  نادـنچ  مدرم  ناـیم  رد  تیباـب  هک  نیا  لوا  تسا . هتکن  ود  زا  یکاـح  رما 

ریثک هدع  کی  هک  رما  نیمه  دوبن و  نایدوهی  نایم  زا  ینیغورد  نارادفرط  هیهت  رگشل و  یهایـس  هب  يزاین  دوب ، نینچ  رگا  هک  ارچ  دندرکن .
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هقرف نیا  هب  یمالـسا  قرف  همه  نیا  نایم  زا  دننک و  یم  ار  باب  زا  يرادفرط  ياعدا  مه  دـعب  دـنروآ و  یم  مالـسا  هورگ  هورگ  نایدوهی  زا 
رگا یتسارب  تسا . هدوب  ناوتان  دوخ  زاین  دروم  یعامتجا  هندب  داجیا  رد  تیباب  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دنوش ، یم  دقتعم  یمالـساریغ  هلاض 

، تفرگ یم  تروص  تسا  هدـش  روعـش  لالتخا  راچد  هک  يدرف  يوس  زا  هک  دوب  یجراخ  تیامح  نودـب  هداس و  ياعدا  کی  باب  ياعدا 
. دوش دنم  هرهب  یـساقآ  نوچ  یتردقرپ  نارادمتـسایس  تیامح  زا  اما  دنکن ، بسک  مه  ار  سانلا  ماوع  تیامح  هک  دـش  یم  نینچ  دـیاب  ایآ 

ياـه نوناـک  هدرورپ  تسد  تیاـمح و  دروـم  ًـالماک  باـب  ياـعدا  هک  تسا  نیا  درک  تشادرب  ناوـت  یم  عوـضوم  نیا  زا  هک  یمود  هتکن 
زا يرـس  کی  هب  دنا و  هدش  نآ  نارگن  باب  يارب  یمدرم  نارادفرط  ندشن  ادـیپ  اب  اهنآ  هک  ارچ  تسا ، هدوب  تسینویهـص  يدوهی  رالاسرز 

مالـسا و راهظا  غورد  هب  ناـیدوهی  نیا  هک  دـنا  هداد  ار  نییآ  نیغورد  رییغت  روتـسد  ناریا  دوهی  هعماـج  ناـیم  رد  دوخ  رما  تحت  ياـهورین 
نارگرامعتـسا و هتخاس  تسد  يزاریـش  دـمحم  یلع  ياعدا  يرگ و  یباب  رگا  دـننک . يرگ  یباـب  يوعد  شریذـپ  تیئاـهب و  راـهظا  سپس 

نآ زا  تیامح  هب  دوخ  نید  يرهاظ  رییغت  اب  نایدوهی  دـش و  یمن  تیاـمح  نآ  زا  نینچ  اـعدا ، نیا  هیلوا  لـحارم  رد  زگره  دوبن ، ناـیدوهی 
هقرف و نیا  یفیک  یمک و  شیازفا  ببس  يرگ  ییاهب  هب  نایدوهی  عیسو  ندیورگ   » ناناد خیرات  یخرب  داقتعا  هب  هک  يوحن  هب  دنتفاتـش  یمن 

نیا هب  تسا . رت  کـیدزن  عـقاو  هب  رت و  بئاـص  هنیمز  نیا  رد  لوا  رظن  هک  دـسر  یم  رظن  هـب  نیارباـنب  دـش .» ناریا  رد  نآ  يدـج  شرتـسگ 
يرامعتـسا ياه  نوناک  زاس  تسد  مه  يریگ  لکـش  داجیا و  هلحرم  رد  هکلب  اقبا ، طسب و  هلحرم  رد  اهنت  هن  يرگ  یباـب  تیئاـهب و  بیترت 

تسا . هدوب 

یقرواپ

ص 21. ناریا ، رد  يرگ  ییاهب  خیرات  زا  ییاهراتسج  يزابهش ، هللادبع  [ 1]
. يرگ ییاهب  خیرات  زا  ییاهراتسج  رد  يزابهش  زا  لقن  هب  یگنهرف ، یبایهار  رد  ناریا  قطان ، امه  [ 2]

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
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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 

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 - 
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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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