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تیئاهب نیناوق  هدرُخ 

باتک تاصخشم 

یناچوق دومحم  فلؤم :
همکاحم تیاس  زا  هتفرگرب 

تیئاهب نیناوق  هدرُخ 

نیناوق و اـهنآ و  هجوت  دروم  نیناوق  رد  تقد  تموکح ، کـی  اـی  بهذـم و  نید و  اـی  هقرف  کـی  دـقن  تخانـش و  ياـه  هار  زا  رگید  یکی 
کلـسم هقرف و  نآ  لوصا  دیاقع و  اب  قباطم  هک  دراد  ار  ینیناوق  یکلـسم  ره  هک  تسا  حضاو  رایـسب  تساهنآ . طسوت  هدش  عضو  تاررقم 

یخرب هب  هاگدید  نیا  اب  لاح  دنک . یم  شوارط  هقرف  نآ  هیاپ  یساسا و  لوصا  زا  دراد ، لوبق  دنک و  یم  عضو  ار  هچنآ  یلک  روطب  و  تسا .
رظنم نیدـب  نیناوق  هدروخ  میئوگ  یم  هک  نیا  . ) دوش نشور  ام  رب  زیچ  همه  شیپ  زا  شیب  ات  مینکفا  یم  رظن  تیئاهب  هقرف  نیناوق  هدروخ  زا 

هدش عضو  ناشناربهر  طسوت  هقرف  نآ  نارادمدرس  تحلصم  ربانب  هکنیا  ای  تسا و  هدش  ذخا  اه  هقرف  رگید  زا  ای  موق  نیا  تاررقم  هک  تسا 
ناگمه و  تسا . هدش  اهنآ  هرمزور  یگدـنز  تادوارم و  رد  یئاه  تیدودـحم  ثعاب  نآ  رب  هوالع  درادـن و  يدوس  نادـنچ  مدرم  يارب  هک 

اه تیدودـحم  عفر  شمارآ و  تینما و  یپ  رد  اـهنآ  يارجا  عضو و  اـب  هک  تسا  مدرم  یتحار  نیناوق  يدوجو  هفـسلف  هک  دـنناد  یم  بوخ 
دمحم نابز  زا  تحارـص  هب  دروم  نیا  هبعک . یتح  دنوش  ناریو  دیاب  دـباعم  همه  هک  دنتـسه  دـقتعم  نویباهو  نوچمه  نایئاهب  - 1 دنتسه ).

نیا دوش . هدرمـش  سدقم  دوش و  انب  ون  زا  دیاب  زاریـش  رد  باب  بانج  تیب  هک  دنا  هتفگ  یتح  تسا و  هدش  نایب  اهب  یلعنیـسح  باب و  یلع 
زین بهاذم  رگید  ار و  هبعک  دجاسم و  ناناملسم  دنهدب و  تسد  زا  ار  اهاسیلک  دیاب  نایحیـسم  ینعی  دریگ  یم  ار  بهاذم  همه  نماد  نوناق 

هدرکن عضو  ار  ینوناق  نینچ  یعقاو  مالـسا  فلا : هتکن : دنـشاب . دوخ  سدـقم  یبهذـم و  داـمن  نداد  تسد  زا  دـهاش  دـیاب  بیترت  نیمه  هب 
یگدنز ناناملسم  رگید  نوچمه  شمارآ  اب  هک  تسا  ناریا  رد  یبهذم  ياه  تیلقا  دباعم و  رگید  اهاسیلک و  دوجو  اعدم  رب  دهاش  تسا و 

نوناق نیا  ب : دنرب . یم  رسب  یمالسا  تلود  نامـض  رد  نآ  لابق  رد  و  دنزادرپ . یم  ار  نآ  زیچان  ياهب  طقف  مالـسا  مکح  قبط  دننک و  یم 
مه اب  دربن  هب  بهاذم  نایدا و  هک  دنتـسه  نآ  یپ  رد  نیطایـش  نارگرامعتـسا و  هک  دوش  یم  دیمهف  یبوخ  هب  نآ  زا  دهد و  یم  هقرفت  يوب 

يدوبان نآ  یپ  رد  تساهنآ و  ياوق  تردق و  نتفر  نیب  زا  ثعاب  رما  نیا  دنک . عافد  دوخ  نایک  دیاقع و  زا  یقیرط  هب  کی  ره  دـنزیخرب و 
عفاـنم موش و  فادـها  هب  ندیـسر  عناـم  اـت  تسین  نیطایـش  هار  دـس  یتردـق  چـیه  رگید  هک  دوـش  یم  نیا  شلـصاح  رگیدـکی و  تسد  هب 

موش حرط  نیا  نیـسدنهم  يارب  ار  یتسبراد  مکح  هک  دـننادب  دـیاب  نآ  نایرجم  هک  هناکریز  رایـسب  تسا  یحرط  نیا  دوش . اـهنآ  عورـشمان 
يا هلبق  دوخ  کسانم  ضئارف و  يادا  يارب  ناناملسم  هک  روطنامه  - 2 دنوش . یم  هدیچرب  زین  اهنآ  نامتخاس  يانب  مامتا  زا  سپ  هک  دـنراد 
یم اـهب  یلعنیـسح  ینعی  هقرف ، نیا  سـسؤم  سوحنم  ربق  هب  ور  دوخ  یتـعکر  ياهزامن 9  يارب  زین  ناـیئاهب  دـننک  یم  هبعک  هب  ور  دـنراد و 

يرهـش 19 نانز  هیرهم  فلا : نایب : سدـقا و  باـتک  ود  زا  جاودزا  نیناوق  - 3 تسا . نوفدم  یلاغشا  نیطـسلف  نیمزرـس  اکع  رد  اهب  دننک .
دیاب دنک . هیجوت  ار  نآ  دناوت  یمن  زیچ  چـیه  تسا و  ضیعبت  نیع  نوناق  نیا  دـشاب . هرقن  لاقثم  ییاتسور 19  نانز  صلاخ و  يالط  لاقثم 

یگدـنز هدرب و  هرهب  يرتـشیب  تاـناکما  زا  نایرهـش  هکنآ  زج  تسا  يرهـش  نز  اـب  ییاتـسور  نز  نیب  یقرف  هچ  هک  دوش  هدیـسرپ  اـهنآ  زا 
هک دوب  رتهب  دیاش  و  دنک . یم  یگدنز  یتخـس  رد  و  درب . یم  جنر  تاناکما  دوبمک  قیـض و  زا  هک  ییاتـسور  فالخ  رب  دنراد  يرت  تحار 
اب شزیمآ  زاوج  نز  دشن ، رسیم  رما  نیا  رگا  دننک و  جاودزا  لسن  ءاقب  يارب  تسا  بجاو  نایئاهب  رب  ب : دش . یم  یئاتسور  دیاع  زایتما  نیا 

نیا اب  نوچ  تسا  یـسنج  داسف  عورـشمان و  طباور  جورم  عیجف و  رایـسب  نوناق  نیا  مود  تمـسق  دوش . راد  هچب  وا  زا  اـت  دراد  ار  رگید  درم 
ياه شهاوخ  هب  نت  يدـنب  دـیق و  چـیه  نودـب  هتخیـسگ و  ار  یناویح  لیم  نیا  راسفا  تسین  ایهم  مارب  جاودزا  طیارـش  تیعقوم و  هک  هناهب 
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هفطن تالتخا  ثعاـب  يدازآ  نیا  - 1 دوش : یم  ناونع  نآ  زا  یـشخب  هک  رما  نیا  جیاتن  زا  دـنلفاق  هکنآ  لاح  دـنهد . یم  یناسفن  یناطیش و 
هب تسد  دیـسرن  دوخ  فدـه  هب  رگا  دـهد  یم  رارق  درم  کی  رایتخا  رد  ار  دوخ  رگید ، یفادـها  اـب  هناـهب ، نیا  هب  نز  کـی  اریز  دوش . یم 

دایدزا عویـش و  - 2 دـشاب . یمن  ارجا  لـباق  نکمم و  یلرتـنک  چـیه  تروص  نیا  رد  هک  دـناد  یم  یلقاـع  ره  دوش . یم  يرگید  درم  ناـماد 
داریا زا  لبق  دریگ و  یم  تروص  جاودزا  رب  یتراظن  هک  نونکا  مه  تسین . نآ  رب  یتراظن  جاودزا  مدـع  لیلدـب  هک  یتبراقم  ياـه  يراـمیب 

هدناوخ دقع  تقد  نودب  هدومن و  فلخت  نوناق  نیا  زا  هک  دوش  یم  هدهاشم  يدراوم  مه  زاب  دوش  یم  ماجنا  يربج  یـشیامزآ  دـقع  هبطخ 
یم وربور  هدـش  ماجنا  شیپ  زا  لمع  کی  اب  ار  رـضحم  ایئوگ  و  دـنهد . یم  مه  شیامزآ  کی  يرـضحم  تبث  يارب  نآ  زا  سپ  دوش و  یم 

هب تبسن  نز  دهعت  مدع  - 4 تساهنآ . تذل  تلفغ و  لصاح  هک  یعورشمان  لفط  نآ  یگدنز و  نز و  هب  تبسن  درم  دهعت  مدع  - 3 دننک .
-5 تساهنآ . هدشن  لرتنک  یسنج  هطبار  لصاح  هک  دشاب  هتفرگ  یضرم  تسا  نکمم  هک  یعورـشمان  لفط  نآ  هب  تبـسن  تیاهن  رد  درم و 
چوپ و نوناق  نیا  یناـبرق  دـیاب  اـی  دربب . یبیـصن  هداوناـخ  مرگ  نوناـک  زا  دراد  قح  اـیآ  تسیچ ؟ شفیلکت  دـیآ  یم  اـیند  هب  هک  یلفط  نآ 

!... هعجاف ینعی  نیا  و  دننک . یگدنز  مه  اب  شزیمآ  ماجنا  زا  دعب  هک  درادن  یلیلد  چیه  دنا  هدرکن  جاودزا  هک  يدرم  نز و  دوش . زیگناداسف 
نیمه دـشاب  یئاونـش  شوگ  رگا  نآ  رب  هوالع  تسین . نآ  لاجم  هک  درک  هماـقا  دوش  یم  یناـسنا  یکـشزپ و  ظاـحل  زا  مه  يرگید  لـیالد 

رارق تهج  نیدـب  ناربهر  ار  نوناق  نیا  تسا  نکمم  هک  دـشاب  دـناوت  یم  نیا  تسا  لمات  لباق  هک  يا  هتکن  اـما  دـنک . یم  تیاـفک  هزادـنا 
زا مدرم  وربآ  ظفح  رب  هوالع  ات  دنناشوپب . نینچنیا  ار  دوخ  دنگ  دنناوتب  دنوش  علطم  نآ  زا  مدرم  هدش و  ینارـسوه  بکترم  رگا  هک  دـنداد 

نامز رد  هک  دهد  یم  يوتف  اهبلادـبع )  ) يدـنفا سابع  تسا . ردـپ  نز  اب  جاودزا  تیئاهب ، رد  مارح  جاودزا  ج : دـنوشن . هدـنکارپ  اهنآ  رود 
اب تقیقح  رد  نوناـق  نیا  تسا . هقرف  نیا  تیوقت  تیعمج و  شیازفا  مهنآ  لـیلد  تسین . مارح  ناـکیدزن  اـب  جاودزا  ناـیئاهب  تلق  فعض و 

رازبا اب  ات  مراپس  یم  لقاع  هدنناوخ  امـش  هب  ار  تواضق  دروم  نیا  هب  تبـسن  دشاب . نآ  دیؤم  دیاش  یترابع  هب  دشاب و  یم  یکی  ب )  ) نوناق
بهذم هب  هقرف  نیا  زا  رگا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  تسا . دنمـشزرا  یـسب  نم  يارب  نیا  هک  دـیزادرپب  نآ  دـقن  هب  تیناسنا  نامیا و  تریغ و 

یهاگیاج تسا  ضرحم  لحن  للم  بهاذم و  ثحب  رد  شصصخت  هک  یملاع  چیه  نونکات  اریز  تسا  زاجم  يانبم  رب  دوش  یم  هدرب  یمسا 
یمن بهذـم  فیرعت  رد  دوخ  هصاـخ  تایـصوصخ  اـب  موـق  نیا  نآ  رب  هوـالع  هدرکن و  ادـیپ  بهاذـم  ناـیدا و  ثحاـبم  رد  هقرف  نیا  يارب 

نیا مه  یمالـسا  روشک  کی  نونکاـت  هقرف  نیا  سیـسأت  زا  لاـس )  160  ) مین نرق و  کی  دودـح  تشذـگ  زا  دـعب  هکنآ  بلاـج  و  دـجنگ .
-4 دنتـسه . لکـشم  نیا  لصف  لح و  زا  زجاع  هک  تساهنآ  يارب  گرزب  فعـض  کی  دوخ  نیمه  تسا . هتخانـشن  تیمـسر  هب  ار  کلـسم 
زا ار  دب  بوخ و  هک  یـسک   ) زیمم هچب  کی  كوخ ... گس و  عوفدـم )  ) طئاغ و  راردا )  ) لوب یتح  تسا  كاپ  نایئاهب  دزن  رد  ءایـشا  مامت 

مهف یعدم  هک  موق  نیا  ناربهر  هکنآ  لاح  و  دنک . یم  يرود  نآ  زا  تسا و  سجن  طئاغ  لوب و  هک  دناد  یم  مه  دهد ) یم  صیخـشت  مه 
هن یبرغ   ) اـهنآ لوـبق  دروـم  عوـن  زا  مهنآ  یکـشزپ  هاگدـید  زا  هک  دـنامب  دـنزاس . یم  دوـخ  زا  ار  یماـکحا  نینچ  دنتـسه  میظع  كرد  و 

یلماک نید  هک  ار  هیـضق  نطاب  دننیب . یم  ناکـشزپ  نیا  هک  تسا  هیـضق  رهاظ  نیا  و  تسا . هدش  هیـصوت  تاساجن  نیا  زا  يرود  یمالـسا )
هب نآ  ریبدت  ناهج و  تقلخ  هک  دنـشاب  هتـشاد  داقتعا  نیا  رب  دـیاب  نایئاهب  همه  - 5 مینک . یمن  ناونع  تسا  هدـش  نآ  ضرعتم  مالـسا  نوچ 
هک هدـش  ناونع  تیهولا  ثحب  رد  شدوخ  طسوت  اهب  سدـقا  باـتک  رد  هک  ناـنچ  تسادـخ . بناـج  زا  نیا  هدـش و  هدرپس  اـهب  یلعنیـسح 
اب ار  لهاج  ماـخ و  مدرم  دـندوب و  نآ  راد  هیعاد  دورمن  نوعرف و  يراـگزور  هک  اـعدا  نیا  تسا  بلاـج  تسا . نم  ماـن  تیبوبر  تیهولا و 

چیه هتفرگن  سرد  هکنآ  رب  هوالع  دننز  یم  ملع  لقع و  زا  مد  هک  يزورما  مدرم  لاح  و  دندرک . یم  تعاطا  هب  روبجم  تردـق  روز و  رازبا 
. تسا بجاو  نایئاهب  رب  یگدـنز  طیحم  زا  لـماک  یناـسر  عـالطا  - 6 دـنزرو . یم  تجاـجل  دوخ  هدـیقع  نیا  رد  ناگتـشذگ  نوچمه  هک 
زا مه  نیا  هک  دناسرب  لدـعلا  تیب  هب  ار  دوخ  طیحم  تاقافتا  لماک و  رابخا  هک  هدرک  فظوم  ار  یئاهب  دارفا  کت  کت  نایئاهب  تالیکـشت 

هچره ماجنا  تمس  هب  نایئاهب  ناهذا  قیوشت  ثعاب  رما  نیمه  و  دراد . باوث  رایسب  لمع  نیا  دریگ . یم  تروص  یلم  یلحم و  لفاحم  قیرط 
یم مینک  ناونع  ار  ینوناق  نینچ  مینک و  عوجر  يروشک  ره  فرع  هب  رگا  تسا  یـسوساج  نوناق  نیا  هدرپ  تشپ  دوش . یم  لـمع  نیا  رتهب 
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یم رب  مدـق  نآ  رتهب  ققحت  تهج  رد  لمع  نیا  زا  يدنـسرخ  ساسحا  اب  نایئاهب  هکنآ  لاـح  و  تسا . تناـیخ  یـسوساج و  نیا  هک  دـیوگ 
یم علطم  روشک  کی  تاقافتا  رارـسا و  زا  يا  هنیزه  چـیه  تخادرپ  نودـب  اریز  دـهد . یم  ناطیـش  رامعتـسا و  يوب  مه  نوناـق  نیا  دـنراد .

هک تسا  هللا  قوقح  ناونع  هب  %( 19  ) نایئاهب لوپ  زا  يرادقم  - 7 دنرادن . سوساج  نداتـسرف  تهج  رد  ندرک  کسیر  هب  يزاین  و  دنوش .
ياهروشک زا  لوپ  لایر  اهدرایلیم  هک  تفایرد  ناوت  یم  یتشگنا  رس  باسح  کی  اب  دریگ . رارق  اهنآ  رایتخا  رد  دسر و  لدعلا  تیب  هب  دیاب 

لدـعلا تیب  رد  هک  يرفن   9 لیئارـسا ، يداـصتقا  هخرچ  قنور  ینعی  نیا  دـسر و  یم  لدـعلا  تیب  هب  هللا  قوقح  ناونع  هب  جراـخ و  فلتخم 
دنهاوخ یم  هک  روط  ره  ار  اه  لوپ  نیا  دنناوت  یم  اذل  دـنریگ و  یمن  رارق  یـسرباسح  دروم  هجو  چـیه  هب  دـنراد  اه  لوپ  نیا  هب  یـسرتسد 

دنک یم  ناونع  نینچ  موش  هیاس  مان  اب  دوخ  تارطاخ  باتک  رد  یفوئر  زانهم  مان  هب  تیئاهب  لاگنچ  زا  ناگتفای  تاجن  زا  یکی  دننک . جرخ 
ریدـقت دروم  هدـش و  ناونع  اهنآ  فط  زا  بلطم  نیا  هک  دنتـسرف . یم  لوپ  لدـعلا  تیب  هب  همه  زا  رتشیب  ناهج  نایئاهب  نیب  رد  ناـیناریا  هک 

هب تبـسن  لدـعلا  تیب  تیاضر  هک  دوش  یم  ثعاب  دـنهدب  يرتشیب  لوپ  هچ  ره  هک  دـنرادنپ  یم  نینچ  یناریا  ماخ  نایئاهب  دـنا . هتفرگ  رارق 
زا هک  تسا  یناریا  لوپ  نیا  دـنوش . یم  سانـشرس  ناهج  نایئاهب  نیب  رد  هک  دـننک  یم  قافنا  نآ  هار  رد  نانچ  اذـل  دوش و  بلج  رتهب  اهنآ 
ام يارب  يداصتقا  ررـض  رب  هوالع  اه  لوپ  نیمه  هک  مینآ  زا  لفاغ  اـم  دوش و  یم  لـخاد  لیئارـسا  يداـصتقا  هخرچ  رد  جراـخ و  قیرط  نیا 

دوخ دیاب  هک  تسا  یناریا  هدازآ  ناملسم  تریغ  گر  نیا  لاح  دوش . یم  کیلـش  نیطـسلف  مولظم  مدرم  تمـس  هب  هدش و  هلولگ  هب  لیدبت 
نیا هدنناوخ  امش  فیرـش  نهذ  رد  املـسم  دش . دقن  هئارا و  هک  هقرف  نیا  یناطیـش  نیناوق  زا  یخرب  دوب  نیا  دهد ...! ناشن  هلئـسم  نیا  رد  ار 

متسه !. امش  دقن  هلاقم و  نیا  بلاطم  دروم  رد  امش  تارظن  رظتنم  اذل  منادب . ار  اهنآ  مقاتشم  هک  دوش  یم  داجیا  يرتهب  ياهدقن  بلاطم 

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 
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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 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
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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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