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تیئاهب رد  يدنورهش  قوقح 

باتک تاصخشم 

: زا هتفرگرب 
یهوژپ یئاهب  تیاس 

همدقم

کی هک  تسا  یقوقح  نآ  زا  روظنم  تسا و  يا  هدـش  هتخانـش  هژاو  یللملا ، نیب  یـسایس و  فرع  رد  يدنورهـش » قوقح   » هژاو اهزور  نیا 
للم نامزاس  رشب  قوقح  روشنم  دشاب . دنم  هرهب  نآ  زا  دیاب  تیمکاح  کی  ياول  تحت  رد  روشک و  کی  رد  دنورهش  کی  ناونع  هب  ناسنا 

رد هک  اجنآ  زا  اما  تسا . هتفرگ  رارق  نامزاس  نیا  ياضعا  ياضما  لوبق و  دروم  هک  تسا  هدومن  میـسرت  نآ  يارب  يدودح  دح و  زین  دحتم 
نیمزرـس نآ  يداقتعا  يرکف و  ینابم  رد  ار  قوقح  نیا  دیاب  دراد  نیمزرـس  نآ  مدرم  تاداقتعا  رد  هشیر  اهناسنا  قوقح  اهروشک ، یـضعب 

یقوقح هچ  زا  نادنورهـش  یئاـهب  نوـتم  ساـسا  رب  هک  میئاـمن  عورـش  ار  قـیقحت  نیا  تیئاـهب  رد  دیـسر  مرظن  هب  هدـنب  دوـمن . وجتـسج  زین 
اهنآ تیمکاح  تحت  رد  هتفریذـپن و  ار  نآ  هک  اهنآ  هچ  دـنا و  هتفریذـپ  ار  نآ  هداد و  لد  داقتعا  نیا  هب  هک  ینادنورهـش  هچ  دـنرادروخرب .

دومن : مهاوخ  هئارا  شخب  ود  رد  ار  ثحب  نیا  دننک . یم  یگدنز 

باب هاگن  زا  يدنورهش  قوقح 

نتخومآ قح 

، سرادـم همه  اذـل  دوـش  سیردـت  ناـیب »  » زج یباـتک  چـیه  تسین  زیاـج  باـب ، باـنج  رظن  زا  تسا ! لـیطعت  موـلع  هـمه  نتخوـمآ  فـلا :
! دنزادرپب يزاریـش  دمحم  یلع  ازریم  نایب  باتک  شزومآ  هب  طقف  ای  دنوش و  لیطعت  دیاب  ای  اههاگـشزومآ  یـشهوژپ و  زکارم  اههاگـشناد ،
هک  ) نادنورهـش نتخومآ  قح  فیلکت  سپ  هحفـص ي 130 » یـسراف  نایب  « » نایبلا ریغ  بتک  یف  سیردـتلا  زوجی  ال  : » نایب ترابع  مه  نیا 

رادـم دـنزومایب و  ناـیب  مه  دوخ  ياـه  هچب  هب  دـنناوخب و  ناـیب  دـنزاجم  نادنورهـش  طـقف  تسیچ : دـش  مولعم  تساـهنآ ) قوقح  زا  یکی 
هدومرف نییعت  مه  ار  نادنورهش  تباتک  هوحن  طخ و  عون  باب  بانج  دیزومایب ! هتـسکش  طخ  دیاب  ب : دشاب ! نایب  باتک  زج  دیابن  شزومآ 

و : » نآ ترابع  مه  نیا  دیزومایب . ار  هتـسکش  طخ  دوخ  ناکدوک  هب  دشاب و  هتـسکش  طخ  تباتک ، رادـم  دـیاب  هک  دـنا  هداد  روتـسد  دـنا و 
باب بانج  یبرع  تارابع  دـینکن ! بجعت  باب  یبرع  نتم  رد  هتـسکش »  » تراـبع زا  « ) هحفـص ي 26 یبرع  نایب  !!« » هتـسکشلا طخ  نملعتل 
باتک دلج  هدزون  زا  شیب  يرادهگن  هزاجا  باب ، نیئآ  قباطم  نادنورهش  دیشاب ! هتـشادن  باتک  دلج  هدزون  زا  شیب  ج : تساه .) روطنیمه 

نیا لیطعت ! مه  راثآ  دانسا و  زکارم  اه و  هناخباتک  اذل  دنزادرپب ! همیرج  الط  لاقثم  هدزون  دیاب  دنیامن  یطخت  رما  نیا  زا  مه  رگا  دنرادن . ار 
نم الاقثم  رـشع  هعـست  مکنمزلیلف  متکلمت  نا  باتک و  نم  دـحاولا  ددـع  قوف  نکلمت  ـال  نا  ناـیبلا  یف  مکنع  یهن  : » رظن دروم  تراـبع  مه 
ياه باتک  ناوت  تروص  رد  نادنورهـش  همه  هک  تسا  روتـسد  دـیرخب ! ار  باـب  راـثآ  ماـمت  د : نوقتت .» مکلعل  هللا  باـتک  یف  ادـح  بهذ 
یبرع نایب  «!! » اپاچ ناک  ول  نوکلمت و  هطقنلا  راثآ  لک  متعطتسا  اذا  رشاعلا  مث  : » ترابع دنرادهگن ! دنوش و  کلام  دنرخب و  ار  باب  بانج 
باتک مامت  ه : تسوا )! دوخ  لام  میدرکن و  هفاضا  ام  دینادب  دیا  هدرک  بجعت  باب  یبرع  ترابع  رد  اپاچ »  » ترابع زا  رگا  « ) هحفص ي 42
دنراد روتـسد  هکلب  دنناوخن  ار  هدش ) هتـشاگن  تیباب  رد  هچنآ  ای   ) نایب زج  یباتک  اهنت  هن  دـنفظوم  نادنورهـش  هصالخ  دـیربب ! نیب  زا  ار  اه 

وحم مکح  یف  سداسلا  دـحاو  نم  سداسلا  بابلا  !! » دـنیامن وحم  نیمز  يور  زا  ار  یباب ) راثآ  نایب و  زجب   ) ناهج یملع  ياه  باـتک  همه 
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باتک ینعی   ) یباب دنس  نیرتربتعم  زا  هک  تادنتـسم  نیا  هحفص ي 198 » یسراف  نایب  « » رمالا کلذ  یف  یـشنت  وا  تئـشناام  الا  بتکلا  لک 
دومن . صخشم  ار  تیبرت  میلعت و  شزومآ و  هنیمز  رد  نادنورهش  قوقح  فیلکت  دیدرگ  لقن  نایب )

نتسیز قح 

دیابن نیمز  هعطق  جنپ  رد  دنوش !! ماع  لتق  دیاب  ناشیدنا  رگد  دـنرادن و  ار  نیمز  يور  نتـسیز  قح  نایباب  زج  سکچیه  باب ، بانج  رظن  زا 
نایباب ریغ  ناشیدنا و  رگد  همه  نایب ، ناطلس  دنهد  یم  روتسد  ناشیا  یـسراف  نایب  ص193  دننک ! تنوکـس  یگدنز و  نایب  هب  نینموم  ریغ 

دیاب تسا و  بجاو  عوضوم  نیا  مه  یباب  دارفا  دوخرب  هکلب  تسین  یباب  ناطلـس  هدهعب  طقف  مه  بجاو  رما  نیا  يارجا  دـنادرگ و  دوبان  ار 
دق هللا  نا  یف  عباسلا  دحاولا  نم  رـشعلا  سداسلا و  بابلا  : » وا ترابع  مه  نیا  دنیامن !! دوبان  دـنراد و  رب  نیمز  يور  زا  ار  یباب  ریغ  ره  اهنآ 

مهلک سانلا  یلع  ضرف  کلذـک  نیدـلا و  کلذـب  ندـی  مل  نمم  هضرا  یلع  دـحا  لعجیال  نا  نایبلا  نید  یف  ثعبی  کلم  لک  یلع  ضرف 
دنوش ! هدامآ  گرم  يارب  دیاب  دنرادن و  تایح  قح  یباب ، ریغ  نادنورهش  سپ  هحفص ي 262 .» یسراف  نایب  « » نوعمجا

نامرد قح 

تارکسم و فیدر  رد  قلطم ، روطب  وراد  دنیامرف : یم  ناشیا  بانج  دنرادن ! وراد  فرصم  قح  دنوش  ضیرم  رگا  نادنورهـش  باب ، رظن  زا 
یف عساتلا  دـحاولا  نم  نماـثلا  باـبلا  : » هنیمز نیا  رد  ناـشیا  تراـبع  مه  نیا  دـشاب ! یم  مارح  نآ  فرـصم  شورف و  دـیرخ و  تسا . نویفا 

زا بح  نوئـش  لک  تسه و  هدوب و  قح  نود  زا  بح  نود  نوئـش  لک  هکنآ  باب  نیا  صخلم  اقلطم  ءاودلا  تارکـسملاو و  قایرتلا  ۀـمرح 
: هدروآ تروص  نیا  هب  یبرع  ناـیب  رد  ار  مکح  نیا  و  هدـش » رکذ  وا  رب  ءاود  مکح  هچنآ  تارکـسم و  زا  هدـش  یهن  و  « » تسه هدوب و  قح 

نآ کلام  دـنرخب و  وراد  دـنرادن  قح  نادنورهـش  نیاربانب  هحفـص ي 42 » یبرع  نایب  « » نوکلمت اـهعون ال  تارکـسملا و  مث  ءاودـلا  متنا  »
تسین ! یلالم  نایب ، عراش  رظن  زا  دندش  فلت  راک  نیا  رثا  رب  رگا  دنیامن و  فرصم  دنوش و 

هداوناخ لیکشت  قح 

رگا دـنوش و  راد  هچب  دـنیامن  یعـس  دـیاب  امتح  انمـض  دـنیامن . جاودزا  دوخ  نید  ریغ  اب  دـنرادن  قح  یباب  نادنورهـش  باب ، بانج  رظن  زا 
لصاح يدنزرف  وا  زا  ات  دنک  يراک  تسا  زاجم  يرگید  هزاجا  اب  دوش  راد  هچب  دناوت  یمن  هک  دراد  یعنام  ود  نآ  زا  یکی  هک  دش  راکشآ 
دحوی سفن  نم  اهنع  یقبیل  لهاتی  نا  « » دحا لکل  ضرف  نا  یف  « » نماثلا دـحاولا  نم  رـشعلاو  سماخلا  بابلا  : » تسا نینچ  وا  ترابع  دوش !

دنع رهظی  نال  هنود  نذاب  دـحاو  لک  یلع  لح  کـلذ  « » نع اـمهعنمی  اـم  امهدـحا  نم  رهظی  نا  کـلذ و  یف  دـهتجی  نا  « » دـبال اـهبر و  هللا 
هحفص ي 298 » یسراف  نایب  « » نیدلا یف  لخدی  نمل ال  نارتقالا  زوجی  و ال  « » ةرمثلا

تیکلام قح 

هرداصم هدرواین ، نامیا  نایب  تعیرـش  هب  هک  یـسک  ره  لاوما  دیاب  نایب  لها  دـنرادن و  یتیکلام  چـیه  قح  نایب ، هب  دـقتعم  ریغ  نادـنورهش 
هرداصم نامه  مکح  دنتفای  تردـق  رگا  یلو  دنـشاب  هدیـسرن  تردـق  هب  نایب  لها  هک  تسا  یئاهاج  رد  طقف  نوناق  نیا  يانثتـسا  دـنیامن و 

یف الا  نودرتلا  ونمآ  نا  مث  « » مهیلا بسنی  ام  نایبلا  یف  لخدـی  مل  نم  نذـخاتلف  سماـخلا  مث  : » بلطم نیا  اـب  طـبترم  تراـبع  تسا ! لاوما 
لاوما ماـمت  دـهد  خر  ناناملـسم  ناـیب و  هب  نینموـم  نیب  یگنج  مه  رگا  هحفـص ي 18 » یبرع  نایب  « » نوردـقت اـهیلع ال  متنا  یتلا  ضرـالا 

یسراف ص 159  نایب  دشاب : یم  باب  صخش  هب  قلعتم  یگنج  مئانغ  لباقم و  فرط  زا  هدمآ  تسدب 
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تراجت راک و  بسک و  قح 

يزیچ ره  ای  و  دنیامن ! هلماعم  تراجت و  ناسارخ  یلاها  اب  دیابن  نینچمه  دنزادرپب . نآ  لاثما  وکابنت و  شورف  دیرخ و  هب  دـیابن  نادـنورهش 
«. دوشیم لمح  ناسارخ  تمـس  زا  هک  هچنآ  نآ و  هابـشا  وکابنت و  زا  هدـش  یهن  و  : » وا تراـبع  نتم  دوش ! یم  لـمح  ناـسارخ  يوس  زا  هک 

رگا هک  دنیامن  شورف  دیرخ و  ار  اوه ) شتآ و  كاخ و  بآ و   ) هعبرا رصانع  دنرادن  قج  نادنورهش  انمـض  هحفص ي 322 » یسراف  نایب  »
« نورتشت عابرلا و ال  رـصانع  نوعیبت  رـشعلا ال  دعب  نم  يداحلا  مث  ! » دنا هدش  بکترم  ار  یمارح  راک  دنیامن ، اهنآ  شورف  دیرخ و  هب  مادـقا 

هحفص ي 43 » یبرع  نایب  »

هاگتدابع نتشاد  قح 

اههاگتدابع اه و  هعقب  نیا  مامت  دـیاب  دـنرادن و  ار  دوخ  هب  صوصخم  هعقب  هاگترایز و  هاگتدابع ، چـیه  نتـشاد  قح  یباـب  ریغ  نادـنورهش 
راکشآ حضاو و  يدح  هب  يدنورهش  قوقح  ياطعا  رد  باب  نیئآ  حاضتفا  یـسراف  نایب  باتک  ص 135  دوش !! بیرخت  دعب  روهظ  طسوت 

هحفص دلج 2  بیتاکم -  باتک  دیئامرف : هجوت  وا  ترابع  هب  تسا ! هدرک  دییات  ار  نآ  یتشز  هدومن و  ناعذا  نآ  هب  مه  ءاهبلادبع  هک  تسا 
بتک قرح  اهیباب ) ریغ  ندز  ندرگ   ) قانعا برـض  زا ) دوب  ترابع   ) ناـیب قوطنم  دـمحم ) یلع  ازریم   ) یلعا ترـضح  روهظ  موی  رد  : » 266

دنناوت یمن  یئاهب  ناتـسود  مهم : رایـسب  هتکن  دوب !!» نایباب ) ریغ   ) قدـص نما و  نم  الا  ماع  لتق  ءاقب و  مدـه  قاروا و  و  اهباتک ) ندـنازوس  )
باب اهنآ  رظن  زا  هک  دنروآ  رطاخب  دنیامرفب  يزیچ  نینچ  دنتساوخ  عقوم  ره  میتسه ! وا  زا  لقتـسم  ینید  میرادن و  باب  هب  یطبر  ام  دنیوگب 
لمع نآ  هب  هتـشون و  نآ  تابثا  رد  ار  ناقیا  باتک  هتـشاد و  نامیا  نآ  هب  لاس  یـس  دودح  مه  هللاءاهب  بانج  هک  هدوب  ینامـسآ  نید  کی 

لتق اه  یباب  ریغ  همه  دـش : یم  هچ  ایند  تیعـضو  تفای  یم  تیمکاح  نیئآ  نیا  زور  کی  طقف  هچنانچ  رگا  دـینک  روصت  تسا . هدومن  یم 
زج یـسک  نیمز  يور  رد  زورما  هصالخ  و  دیدرگ و ... یم  بیرخت  اه  هاگتدابع  همه  دش و  یم  هدـنازوس  اه  باتک  همه  دـندش و  یم  ماع 

ترایز هب  هچ  يارب  دـنروایب  دای  هب  تسوا ! ربق  ترایز  نانآ  يوزرآ  هک  تسا  مهم  ردـقنآ  باب  نایئاهب ، يارب  انمـض  تشادـن ! دوجو  یباب 
سب نیمه  تیئاهب  باب و  نیئآ  گنتاگنت  طابترا  دوجو  رد  زین  و  تسا !؟ نانآ  کی  هجرد  هاگترایز  وا  ربق  دـنور و  یم  لیئارـسا  رد  وا  ربق 

، دـنلاب یم  نآ  هب  یلک  هدرک و  تسرد  ار  نآ  یئابیز  لکـش  هب  هک  لیئارـسا  رد  وا  ربق  زاریـش و  رد  وا  هناخ  ترایز  نودـب  نایئاهب  جـح  هک 
تسا ... صقان 

یقوش ءاهبلادبع و  اهب ، هاگن  زا  يدنورهش  قوقح 

تیناسنا قح 

تاناویح مئاهب و  زا  نایئاهب ، ریغ  دـندرگ و  یم  بوسحم  ناسنا  نایئاهب  طقف  هللاءاهب ، بانج  رظن  زا  دنتـسین ! ناسنا  یئاـهب ، ریغ  نادـنورهش 
هتشاد يدنورهش  قوقح  هکنیا  هب  دسر  هچ  دنتسین  ناسنا  الوصا  هتشادن و  تیناسنا  زا  یمهس  یئاهب ، ریغ  نادنورهـش  اذل  دنوش . یم  هدرمش 

مورحم و هیتفص  هیمسا و  ءادر  زا  دنضرعم  عیدب  رما  زا  هک  یسوفن  : » تسا هتشون  هحفص 213  عیدب  باتک  رد  ازریم  دهاش : مه  نیا  دنشاب .
روکذم !!» روشحم و  هللا  يدی  نیب  مئاهب  زا  لک 

مارتحا تمارک و  قح 

لئاق يا  هبتر  اهنآ  يارب  ای  دمانب  ناسنا  ار  نایئاهب  ریغ  سکره  یئاهب  صوصن  ربانب  دنتـسین ! هبتر  مارتحا و  ياراد  یئاهب  ریغ  نادنورهـش  - 1
ره مویلا  : » دسیون یم  هحفـص ي 140  عیدب ، باتک  رد  هللاءاهب  ترـضح  دوب ! دهاوخ  مورحم  يدـنوادخ  محارم  تاضویف و  همه  زا  دوش ،
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هک دـسر  هچ  ات  تسا  مورحم  ینامحر  تاضویف  عیمج  زا  دـیامن ، تیناسنا  رکذ  مهاـندا  نم  وا  مهـالعا  نم  نیـضرعم  زا  يدـحا  رب  یـسفن 
تیناسنا هریاد  زا  ار  نایئاهب  ریغ  اهنت  هن  هللاءاهب  بانج  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم  دـیامن !!» ماـقم  هبتر و  تاـبثا  سوفن  نآ  يارب  زا  دـهاوخب 

يدنورهـش قح  تسا . مورحم  ینامحر  تاضویف  عیمج  زا  زین  وا  دـنادب ، مدآ  ار  اهنآ  هک  سکره  ناـشیا  ياوتف  هب  هکلب  دـناد ، یم  جراـخ 
( میدق پاچ   ) ص140 و دیدج ) پاچ   ) ج 4 ینامسآ ، هدئام  درمش : یم  شزرا  یب  ياه  هزیرگنس  ار  نایئاهب  ریغ  رگید  ياج  رد  شکشیپ !

ياه هزیر  گنـس  ناشیا  یقبام  رهاوج و  رد و  نم  نارادتـسود  : ) ینعی ضرـالا .» ةاـصح  مهنود  نم  رمـالا و  یلاـئل  مه  یئاـبحا   » ص 327
رما هک  یناسک  هللاءاهب  بانج  رظن  زا  ناگدنناوخ ) زا  ناوارف  شزوپ  ضرع  اب  ! ) دـنا هدازانز  یئاهب ، ریغ  نادنورهـش  - 2 دنا .) یکاخ  ضرا 

یلاعتملا رهاظلا  لضفلا  اذه  رکنی  نم  دـنا : هدومرف  نینچ  شیوخ  نیرکنم  دروم  رد  ناشیا  دـنا . هداز  انز  دـنیامن  راکنا  دـنریذپن و  ار  یئاهب 
فلاخم هک  مه  هیزع ) لزا و   ) دوخ رهاوخ  ردارب و  هب  یتح  ینعی  میحجلا . لفسا  یلا  عجری  فوسف  هلاح  هما  نع  لئسی  ناب  هل  یغبنی  رینملا 

دنشاب هتـشاد  لد  رد  ار  اهب  بانج  ضغب  هک  مه  ینادنورهـش  نینچمه  دمان ! یم  هداز  انز  ترابع  نیا  اب  ار  اهنآ  دنک و  یمن  محر  دندوب  وا 
هدـئام ناگیاش و  جـنگ  باتک  هحفـص 79  رد  هکنانچ  دنـسرپب  دوخ  رداـم  زا  ار  دوخ  لاـح  دـنورب  دـیاب  دـنا و  هداز  مارح  هک  دـننادب  دـیاب 
شارف یلع  ناطیـشلا  لخد  دقف  ءاهب )  ) مالغلا اذـه  ضغب  هبلق  یف  ناک  نم  لق  هک : تسا  هدـش  حیرـصت  مهدزای  باب  هحفص 355  ینامسآ 

دیاب - 3 تسا ! هتفر  شردام  باوختخر  رتسب و  رد  ناطیـش  اعطق  دـشاب  هتـشاد  ار  هللا ) ءاهب   ) مـالغ نیا  ینمـشد  شبلق  رد  سک  ره  وگب  هما 
! دیـشاب موتحم  باذـع  ناکرـشم  نارفاک و  يارب  تمحر و  ربا  نایئاهب  يارب  دـنیامرف : یم  ناشیا  نایئاهب ! ریغ  يارب  دیـشاب  باذـع  نوچمه 

نم ناک  هللااب و  رفک  نمل  موتحملا  باذـع  هتاـیآب و  هللااـب و  نمآ  نمل  لـضفلا  باحـس  اونوک  هللا  ءاـبحا  اـی  متنا   » ص 216 حاولا ، هعوـمجم 
زا هن  ترشاعم و  هن  نک و  تساخرب  تسشن و  ناشیدنا ، رگد  اب  هن  دنهد  یم  روتسد  ناشیا  ناشیدنا  رگد  اب  ترـشاعم  مدع  - 4 نیکرشملا »
یف هللا  ءادـعا  عم  عمتجت  نا ال  كاـیا   » ص 360 حاولا ، هعومجم  دـشاب :)!( تردارب  رهاوخ و  رگا  یتح  وگب ، ینخـس  ونـشب و  يزیچ  اـهنآ 

ال ( » نیکرشم اب  ترـشاعم  زا  یهن  باب   ) ص 365 ج 4 ، هدـئام ، میرکلا » زیزعلا  هللا  تایآ  نم  کیلع  یلتی  ول  ائیـش و  هنم  عمـست  الو  دـعقم 
نمل الا  ۀبسن  يذ  لک  نم  ۀبـسنلا  لبح  انعطق  انا   » ص 38 بلطم 52 ، ج 8 ، هدئام ، تایالا » لزنم  كرمأی  کلذک  تاکرشملا  عم  يرـشاعت 
لبقی هنع و  ضرعی  ناب  هل  یغبنی  هللا  نع  هتخا  وا  هوخا  ضرعا  ناب  مکنم  دـحا  عمـسی  ول  يدابع  اـی  نا  نیکرـشملا . نع  ضرعا  هللااـب و  نمآ 

نیصلخملا » بوبحم  یلا 

تاواسم يربارب و  قح 

: دیوگ یم  یئاکیرما  ناهایـس  اب  ناشقرف  یئاقیرفآ و  ناهایـس  هرابرد  اهبلادبع  بانج  یئاقیرفآ ! هایـس  نادنورهـش  ندـش  بوسحم  واگ  - 1
شوهاب و ندـمتم و  نانآ  دنرـشبلا  ةروص  یلع  رقبلا  هللا  قلخ  اهنیا  کیرما ، ناهایـس  و  اقیرفآ )  ) کیرفا ناهایـس  نایم  تسا  قرف  هچ  الثم  »

یم هکلب  دنتسه  واگ  لثم »  » دیوگ یمن  یتح   ) دنتـسه واگ  یئاقیرفآ  ناهایـس  ناشیا  رظن  زا  اذل  ص 119 ) گرزب ، تاباطخ  ...«!! ) گنهرف
رد ( » كرت هملک  لـیذ   ) ص 154 ج 2  راثآلا ، رارـسا  نانآ  هب  تناها  كرت و  نادنورهـش  نتـسناد  یـشحو  - 2 دنتـسه !) واگ  دوخ  دیوگ 

كرت زا  .« ) كولتق كوضغبا  نا  كولکا و  كوبحا  نا  كوبا ، ناـک  ولو  كورتلا  اوکرتا  تسا : یـساقآ  ازریم  یجاـح  هب  باـطخ  یعیقوت 
!(. تشک تدهاوخ  درادب  نمـشد  رگا  دروخ و  تدهاوخ  درادب  تتـسود  رگا  هک  دشاب  تردپ  هچ  رگا  ریگب ، هلـصاف  نک و  يرود  نانابز 
دنا هدرکن  ار  تیئاهب  قیدصت  هک  یئاهبریغ )  ) شیدنا رگد  نادنورهـش  اهب ، بانج  رظن  زا  یئاهب  ریغ  نادنورهـش  ندش  بوسحم  لهاج  - 3

! دوش یم  بوسحم  لهاج  دنک  فقوت  رما  قیدـصت  رد  يدنمـشناد  درم  رگ  دـیامرف : یم  تارادتقا ص 111  رد  وا  دنتـسه ! نادان  لهاج و 
هیرهم دراد . دوجو  قرف  یئاتسور ، نز  يرهش و  نز  نیب  یئاهب ، عراش  رظن  زا  يدنورهش  قوقح  رظن  زا  یئاتسور  يرهـش و  نیب  ضیعبت  - 4

مه زا  يداصتقا  رظن  زا  یئاتسور  يرهش و  درم  اتعیبط  و  دشاب ! هتشاد  مه  یضارتعا  دیابن  هرقن و  یئاتسور  نز  هیرهم  تسالط و  يرهـش  نز 
قوقح رظن  زا  درم  نز و  نیب  ضیعبت  - 5 تسا ! هرقن  تخادرپ  هب  فظوم  يرگید  الط و  تخادرپ  هب  فظوم  یکی  نوچ  دندرگ  یم  زیامتم 
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روطب یفوتم  نارـسپ  درب ! یمن  ثرا  وا  هسبلا  يردـپ و  هناخ  زا  یئاهب  رتخد  درب ! یمن  ثرا  شرهوش  هسبلا  هناخ و  زا  یئاهب  نز  يدـنورهش 
نارتخد زا  نارـسپ  مه  عومجم  رد  تسا و  رتشیب  نارهاوخ  ناردارب و  رگید  زا  رتگرزب  رـسپ  ثرا  دـنرب و  یمن  ثرا  ردام  ردـپ و  زا  ناسکی 

لدعلا تیب  ینعی  تیئاهب  يربهر  داهن  تیوضع  هب  دناوت  یمن  زگره  یئاهب  نز  تسا ! مورحم  نتفر  جح  زا  یئاهب  نز  دـنرب ! یم  ثرا  رتشیب 
رازلگ باتک  رد  ترابع  تسا ! هنوگنیا  مه  تاناویح  رد  هکنانچ  دنتـسه  يوقا  مدقا و  نز ، نادنورهـش  هب  تبـسن  درم  نادنورهـش  دیآ ! رد 

ثوعبم ینز  ادـخ  بناج  زا  لاح  ات  دوب  هتفگ  هک  دـش  ضرع  كرابم  روضح  هب  یمناـخ  لاؤس  : » تسا هنوگنیا  هحفص 288 ، یئاهب  میلاعت 
لاجر هک  تسین  يا  ههبـش  یلو  دنکیرـش  ءاوق  دادعتـسا و  رد  لاجر  اب  ءاسن  دنچ  ره  : » دندومرف دنا . هدوب  لاجر  هیهلا  رهاظم  همه  هدـشن و 

دوهشم !!» زایتما  نیا  مه  نانآ  لاثما  ناسوواط و  ناگشجنگ و  نارتوبک و  دننام  تاناویح  رد  یتح  يوقا  دنمدقا و 

يدازآ قح 

زا  ) یئاهب تالیکشت  هیلع  درادن  قح  یئاهب  دنورهـش  چیه  دنرادن ! ار  تالیکـشت  هیلع  نایب  يدازآ  قح  نادنورهـش ، نایب 1 - يدازآ  فلا :
اب تروص  نیا  رد  هک  دـیوگب  ینخـس  لدـعلا ) تیب  هب  دـسرب  ات  هتفرگ  تانجل و ... نارای و  نیرواـشم و  ناـیدایا و  یلم و  یلحم و  لـفاحم 

! دنرادن ار  تالیکشت  هزاجا  نودب  لیئارسا  هب  ترفاسم  قح  نادنورهش  رفس 2 - يدازآ  ب : دوش . یم  وربور  درط »  » نیگنس رایسب  تازاجم 
لیئارسا نامسآ  يور  زا  شیامیپاوه  یگنهامه  نودب  یتح  ای  دنک و  ترفاسم  لیئارسا  هب  تالیکـشت  هزاجا  نودب  یئاهب  دنورهـش  هچنانچ 

رفس یئاهاج  هب  یقوش  هزاجا  نودب  هک  دندوب  يددعتم  دارفا  دوش ! یم  التبم  تیئاهب  يربهر  يوس  زا  درط »  » نیگنس تازاجم  هب  دنک  روبع 
لیئارـسا هب  وا  عالطا  نودب  هک  یـسک  درط  يدنفا و  یقوش  یـشاحف  دـندش ! درط »  » وا يوس  زا  هدـش و  وربور  وا  مشخ  اب  هک  دـندوب  هدرک 

اریخا ترطف  تسپ  قالخادب و  صخـش  نیا  سیونب : دـندومرف  یچـشآ  داوج  دـمحم  اقآ  دـنزرف  قداص  عوضوم  رد  تسا : هدرک  ترفاسم 
لفحم نآ  هب  هعماج  زا  وا  جارخا  درط و  هب  عجار  یفارغلت  هتشگ ، سدقا  ضرا  دراو  هدومن و  نیطسلف  هب  ترفاسم  دبع  نیا  روتـسد  فلاخم 

میخو شجیاتن  تفلاخم  درمت و  هن ، زئاج  هوجولا  نم  هجو  چیه  هب  وا  اب  هرباخم  دـنیامن  راذـنا  راهظا و  احیرـص  شدـلاو  هب  دـیدرگ  هرباخم 
درط یقوـش  باـنج  طـسوت  هک  يرگید  دارفا  زا  یخرب  یماـسا  مه  نیا  ص 41 .) ( 109  - 102 ، ) هکرابم تاعیقوت  يدـنفا ، یقوش  ! ) تسا
ارهز يدنفا 2 - یقوش  دییات  نودب  لاس 1935  رد  اکیرمآ  هب  مود  رفـس  لیلد  هب  ءاهبلادـبع  بانج  هون  نانفا  یحور  - 1 دنا : هدش  یناحور 
بانج هداون  مناخ  اـیرث  يدنفا 3 - یقوش  تقفاوم  بسک  نودـب  جاودزا  لیلدـب  نانفا  یحور  رـسمه  ءاهبلادـبع  بانج  يرتخد  هداون  مناخ 

هب رفـس  لیلد  هب  ءاهبلادبع  بانج  هون  نانفا  داوف  دهع 4 - ضقان  کی  اب  جاودزا  لیلد  هب  نانفا  یحور  رهاوخ  نانفا  یضیف  رـسمه  ءاهبلادبع 
رد تکرش  بازحا ، رد  تیوضع  تسایس ، رد  تلاخد  قح  نادنورهـش  یـسایس  يدازآ  هللاءاهب ج : بانج  هداون  نانفا  یـضیف  ناتسلگنا 5 -

، ناملاظ هب  ضارتعا  تیمکاح ، اب  تفلاخم  تسایـس ، رد  تلاخد  قح  يدنورهـش  چیه  یئاهب ، یلـصا  نوتم  قبط  دـنرادن ! ار  تاباختنا و ...
مه نارادمامز  نامکاح و  هب  ضارتعا  درادن ! ار  اه  روشک  رد  یسایس  تیلاعف  هصالخ  تاباختنا و  رد  روضح  یـسایس ، بازحا  رد  تکرش 
هب ار  اهنآ  روما  دهد  یم  روتسد  ادیکا  هتسنادن و  زئاج  نارادمامز  نامکاح و  رب  ار  یـضارتعا  هنوگره  سدقا ، رد  ازریم  بانج  تسین : زئاج 

یلع ضرتعی  نا  دحال  سیل  تسا : نینچ  وا  ترابع  دـیئامن . هجوت  بولق  هب  نآ  ياج  هب  دـیئامنن و  ضارتعا  اهنآ  هب  دـیراذگاو و  ناشدوخ 
ینیـشنمه روتـسد  تسا : هدـش  هداد  ناـنمرها  ناـنئاخ و  اـب  ینیـشنمه  روتـسد  تفار  مسا  هب  لـباقم  هطقن  رد  داـبعلا ! یلع  نومکحی  نیذـلا 

دینک و راتفر  تبحم  تیاهن  هب  رادافو  دننام  ار  راکافج  دیرامش . هکئالم  ار  نمرها  ! »... نانمرها راوخنوخ و  ناگرگ  نانئاخ و  اب  نادنورهش 
موـس ص 160 ج  ... ) دـیدرگ هاـنپ  آـجلم و  ار  ناـنئاخ  دـیناسر . ماـشم  هب  رطعم  کـشم  اـتخ  نـتخ و  نـالازغ  دـننام  ار  راوـخنوخ  ناـگرگ 

قباطم نادنورهـش  دنرادن ! ار  شوگ ) دـح  زا  رتشیب   ) وم ندرک  دـنلب  ای  رـس  ندیـشارت  قح  نادنورهـش  یـصخش  ياه  يدازآ  د : بیتاکم »)
قح نادنورهش  دننک ! دنلب  شوگ ) دح  ات   ) رتمیتناس هسود  زا  رتشیب  ار  دوخ  ياهوم  دنـشارتب و  ار  دوخ  رـس  دیابن  سدقا ، باتک  تاروتـسد 

ءابحا یلع  مرح  هللا  نأب  ملعإ  : » تسا مارح  ناشیدنا  رگد  تاقالم  یئاهب ، ناربهر  رظن  زا  دـنرادن ! ار  نیقفانم  نیکرـشم و  رادـید  تاقالم و 
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ص ج4 ، ینامـسآ ، هدئام  « ) تسا هدرک  مارح  ار  نیقفانم  نیکرـشم و  اب  رادید  شیابحا  رب  ادخ  هک  نادـب  نیقفانملا ، نیکرـشملا و  ءاقل  هللا 
مارح مه  نیکرـشم  نیا  ياقل  اتعیبط  دنوش و  یم  بوسحم  نیکرـشم  وزج  مه  نایعیـش  تیئاهب ، رظن  زا  هک  دوش  هتـسناد  تسا  بلاج  ( 280

ملق زا  نیکرشم  زا  هعیش  بزح  دنگوس ) ادخ  هب   ) هللارمعل : » تسا هدمآ  موتخم ص 595  قیحر  زین  هدئام ج 4 و  رد ص 140  هکنانچ  تسا 
عوضوم نیا  هک  دیامن  یم  دیکأت  دنتسه و  كرشم  نایعیش  هک  دنک  یم  دای  مه  دنگوس  ینعی  روطـسم !» روکذم و  ارمح  هفیحـص  رد  یلعا 

هداد روتسد  اتحارص  یئاهب  نارس  دنرادن ! ار  نیضرعم  اب  تسناوم  ترشاعم و  قح  نادنورهش  تسا ! هدش  رکذ  مه  خرس )!؟(» هفیحـص   » رد
ار نایئاهب  اهرادید  نیا  تسا  نکمم  اریز  تسا  مارح  ندرک ، ادـیپ  سنا  ینیـشنمه و  تساخرب و  تسـشن و  تیئاهب ، زا  ناضرعم  اب  هک  دـنا 

ینآ رد  مییامن و  ضارعا  نوئـش  لک  رد  نیـضرعم  زا  دیاب  !: » تسا هدـش  رداص  نامـسآ  زا  روتـسد  نیا  دـیامن و  درـسلد  تیئاهب  هب  تبـسن 
جلث رح  ار و  هسبای  بطح  ران  هک  نانچ  دزادـگ  یم  ار  هبیط  سفنا  هثیبخ  سفنا  هک  ادـخ  هب  مسق  هک  مینادـن  زیاج  ار  تسلاـجم  تسناؤم و 

، هن زیاج  تاقالم  ملکت و  ترشاعم و  هدش  رهاظ  ناشـضارعا  هک  ضرعم  سوفن  اب  : » نینچمه بلطم 53 .) ج 8 ، هدئام ، هللاءاهب ، « ) ار هدراب 
روصت هن .)! زیاج  نیضرعم  اب  ترشاعم  باب  دیدج ، پاچ  ص 74  ج 8 ، ینامسآ ، هدئام  هللا ، ءاهب  « ) میدق رمآ  ءامس  نم  لزن  دق  مکح  اذه 

تسا مارح  یئاهب  دنورهش  يارب  وا  اب  تسناوم  ترـشاعم و  دشاب ، یئاهب  کی  دنزرف  ای  رـسمه  ای  ردپ  تیئاهب ، زا  ضرعم  نیا  رگا  دیئامرفب 
رسمه یتح  نارگید  ترـشاعم  تیمورحم  هللارما و  یلو  طسوت  یناحور  درط  الوصا  تسین ! زیاج  مه  وا  اب  مالک  مالـس و  یتح  هک  یئاج  ات 

! هناخ لئاسو  يرادهاگن  رد  نادنورهش  ینامز  تیدودحم  دراد . ضراعت  نآ  هدام 18  هژیو  هب  روکذم  هیمالعا  دافم  اب  دورطم  درف  دنزرف  و 
دیدـجت لاس  هدزون  ياضقنا  زا  دـعب  ار  هناخ  بابـسا  لئاسو و  هک  تسا  هدـش  بجاو ) ینعی   ) هتـشون امـش  رب  سدـقا : باتک  رد  اهب  بانج 

املع ناقیا ، رد  اهب  بانج  نید  ناملاع  زا  نادنورهـش  يریگ  هرانک  موزل  تسا )! هانگ  لئاسو ، لاس  هدزون  زا  شیب  يرادهگن  ینعی  ! ) دیئامن
لابند الـصا  تسا  هتـساوخ  مدرم  زا  هتفگ و  شورف  نید  بلط و  هاج  ار  ناشیا  يهمه  هدرمـش و  مدرم  تیاده  دـس  عنام و  نیرت  گرزب  ار 

دنهدن و املع  زا  يدحا  فرح  هب  شوگ  دیاب  دنـسرب  باب  تیناقح  تقیقح و  هب  دنهاوخیم  رگا  دنیوج و  زارتحا  نانآ  زا  دنورن و  ناملاع 
دندرگ . مورحم  بوجحم و  تفرعم  تایح و  همشچرس  هب  لوصو  تقیقح و  كرد  زا  دننک  نینچ  رگا  هک  دنوشن  کسمتم  اهنآ  هب 

یسرداد قح 

مه نازیم  كالم و  دنوش . یـسر  داد  تیئاهب  ماظن  لخاد  رد  دیاب  دنیامن و  هعجارم  اهروشک  ياههاگداد  هب  دنرادن  قح  یئاهب  نادـنورهش 
دزد نادنورهش  - 1 تسا : لیذ  رارق  هب  مه  یـسرداد  ماظن  ياه  صخاش  زا  یخرب  تسازریم . رگید  نوتم  سدـقا و  باتک  يواعد ، لح  رد 

: تسوا یناشیپ  رب  ندروخ  گنا  موس  تبون  رد  نادـنز و  مود ، راب  رد  دـیعبت و  يدزد ، لوا  راب  رد  نادزد  تازاجم  دـنوش ! راد  گنا  دـیاب 
ياهرهش رد  دوش و  هتخانـش  تمالع  نیا  بجوم  هب  ات  دیئامن  کح  یتمالع  وا  یناشیپ  رد  دیاب  دومن ، يدزد  رگا  موس  تبون  رد  سدقا ...:

نیا لومـشم  ات  دشاب  ردقچ  هک  تسین  صخـشم  مه  يدزد  دح  ! ) دنیامن جارخا  دنریذپن و  ار  وا  ات  دوش  وا  یئاسانـش  بجوم  ادخ  فلتخم 
انز لمع  بکترم  یئاهب ، ینز  درم و  رگا  لدـعلا ! تیب  يارب  تفع  یفانم  لامعا  بکترم  نادنورهـش  زا  الط  نتفرگ  - 2 دوش .) اه  تازاجم 

تـشز لمع  نیا  بکترم  مود  راب  يارب  هچنانچ  دـنزادرپب . لدـعلا  تیب  هب  ـالط  لاـقثم  هن  مادـک  ره  سدـقا ، باـتک  صن  قبط  دـیاب  دـندش 
هک دنمتورث  ناراکفالخ  فیلکت  دنزادرپب . لدعلا  تیب  ینعی  زکرم  نامه  هب  لاقثم  هدجیه  ینعی  غلبم  نیا  ربارب  ود  مادک  ره  دیاب  دندیدرگ 

دوخ ياـنز  متـسیب  راـب  يارب  ولیک و  دوخ 1382.4  يراـکفالخ  مهدزناـپ  راـب  يارب  ولیک و  دوخ 43.2  فالخ  لـمع  مهد  راـب  يارب  دـیاب 
نیـشام ( ؟ دوش یم  هچ  مهاجنپ  ملهچ و  ما و  یـس  يراب  تسیچ ؟ دـنزادرپب  لدـعلا  تیب  هب  الط  ینت ) هدزناـپ  نویماـک  هس   ) ولیک  44236.8

ار شدوخ  هک  تسا  نیا  دنزب  شتآ  ار  ینامتراپآ  هک  یـسک  يازج  تیئاهب ، رد  مرجم  دنورهـش  ندنازوس  - 3 دنروآ )! یم  مک  اه  باسح 
ادمع یـسک  رگا  هوقرحاف » ادمعتم  اتیب  قرحا  نم  و  : » تسا سدقا  باتک  ترابع  نیع  نیا  تسا ) هدشن  نیعم  مه  يدح  چیه  ! ) دننزب شتآ 

نوزحم دنورهـش  زا  نتفرگ  الط  - 4 دینک )! شدبا  سبح  دـیهدب  فیفخت  دـیتساوخ  مه  رگا  !! ) دـینازوسب ار  وا  دـیاب  دز  شتآ  ار  يا  هناخ 
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ره اذـل  تسا . ناـموت  رازه  دصتـشه  نوـیلیم و  کـی  زورما  لوـپ  هب  هک  تسـالط  لاـقثم  هدزوـن  رفن ، کـی  نتخاـس  نوزحم  هـمیرج  زاـس !
الط لاقثم  هن  دـیاب  دـنک  انز  دوش و  ءاشحف  بکترم  رگا  دنورهـش  نیمه  دزادرپب . ار  غلبم  نیا  دـیاب  دـنک  نوزحم  ار  یـسک  هک  يدـنورهش 

نتخاس نوزحم  همیرج  یلو  ناموت  رازه  دصتـشه  ندرک  انز  همیرج  سپ  دزادرپب ! لدعلا  تیب  هب  ناموت  رازه  دصتـشه  زورما  لوپ  هب  ینعی 
هک يدنورهش  قوقح  هب  ایآ  - 1 دیـسرپ : نایئاهب  زا  دیاب  هدش  رکذ  كرادـم  هب  هجوت  اب  نونکا  تسا ! ناموت  رازه  دصتـشه  نویلیم و  کی 
یم يرگید  زیچ  ای  دـینک  یم  هضرع  ار  اه  نیمه  مه  یناهج  عماـجم  هب  اـیآ  - 2 دیرادن ؟ لوبق  ار  نآ  ای  دـیدنب  ياپ  دـیراد  دوخ  نوتم  رد 

-4 دـیئامن ؟ هضرع  یناهج  عماجم  هب  دـهد  یم  ار  یباب  ریغ  نادنورهـش  ماع  لتق  روتـسد  هک  ار  باب  باتک  نتم  دیرـضاح  ایآ  - 3 دیئوگ ؟
ماکحا هک  یلوبق  لباق  ریغ  ياـه  تیدودـحم  - 5 تسیچ ؟ دـنوش  یمن  هدرمـش  ناسنا  هللاءاهب ، دـید  زا  هک  یئاـهب  ریغ  نادنورهـش  فیلکت 

یهلا ماکحا  ار ، ماکحا  نیا  مسا  تسا  رضاح  یفـصنم  چیه  ایآ  - 6 دشاب ؟ یم  هچ  تسین  راگزاس  زورما  اب  دراد و  نادنورهـش  يارب  یئاهب 
درامشب ؟

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 
. 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
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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 

، 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 ] ]
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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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