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تیئاهب ماد  رد  طوقس 

باتک تاصخشم 

: زا هتفرگرب 
مایا هلجم 

تیئاهب ماد  رد  طوقس 

تابیترت دش و  یباب   » ینعی [ 1 ، ] تفای یبهذم » هدیقع  فارحنا  : » دادماب لوق  هب  یـسایس ) یگتـسکشرو  نارود   ) رمع رخاوا  نویامه ، ریزو 
هب یلاح ) ناشیرپ  رد   ) شراـک و  [ 2 « ] تشذـگرد زیگنا  فسأت  روآ و  تربع  یلیخ  تروص  هب  دـمآ و  دوجو  هب  وا  یناگدـنز  رد  يرگید 

ياوشیپ [ ) 3  ] يدـنفا سابع  هب  يو  کـسمت  هک  تسا  یکاـح  یخیراـت ، نئارق  دـنام . یفخم  ناگدـنامزاب  رب  شربق  یتح  هک  دیـشک  اـجنآ 
رد نوچ  هک  دـنامن  هدیـشوپ  : » دـسیونیم تشگرب ، هقرف  نآ  زا  هک  یئاهب  غلبم  یتیآ ، تشاد . یـسایس  هزیگنا  دوبن و  ناـمیا  يور  تیئاـهب )
اب مه  وا  ندش  یئاهب  دـش و  یئاهب  ساوح ، شاشتغا  يرمخ و  نونج  رثا  رب  هک  دوب  نویامه ... ریزو  ماقم  مئاق  رفن  کی  تیئاهب ، راودا  مامت 
... منک هراشا  يرصتخم  ار  وا  لاح  حرش  هک  متسناد  مزال  اذهل  دوب ، یسایس  تاهابتـشا  رثا  رب  هکلب  دوبن ، یبهذم  هدیقع  يور  زا  نونج ، نآ 
هب يدحا  ماهدوب و  اهنآ  هطساو  دوخ  نم  تسا و  نم  دزن  الک  شحاولا  یتح  تسا . هدنراگن  دزن  روکذم  ماقم  مئاق  ندش  یئاهب  حرـش  هچ ،

داتـشه تدم  رد  هک  دوب  هدومن  دادملق  ریزو  نیا  غیلبت  ارم  همهم  تاحوتف  زا  یکی  ءاهبلادبع  یتح  درادـن . یهاگآ  وا  تالاح  زا  هدـنب  ردـق 
هب هک  یحول  رد  دوب ، هدرک  فـیک  وا  ندـش  یئاـهب  رد  سب  زا  و  [ 4  ] دزادـنیب تیئاهب  ماد  هب  ار  ریزو  رفن  کی  تسناوتن  یغلبم  چـیه  لاـس 

ترشاعم وا  اب  اذل  نیقفاخلا .»... ءالم  كِرکذب  رکذ  نیقرشملا و  لها  يدان  دق  نیسحلادبع  نا  یهلا ، یهلا ، دیوگیم : هداتسرف  میارب  یبرع 
هطورـشم رد  نارهت  حتاف  ینباکنت ،  ] رالاسهپـس رـس  رب  هیـصوت  تساوخرد  نم  زا  دش و  دییأت  شدـیما  هدـنراگن  اب  ترـشاعم  رثا  رب  ات  هدرک 

نآ نم و  نیب  یمئاد  هبتاکم  دنکیم  نامگ  هک  مدیدنخیم  وا  رب  لد  رد  نم  درکیم و  نارهت ] حتاف  رگید  يرایتخب ،  ] دعسا رادرس  و  مود ]
هب دورو  زا  سپ  اما  مدرک .... شنارهت  هناور  هرخالاب  هدینارذگ  زیرم  رادجک و  هب  مدرکیم و  شراودیما  اتروص  یلو  تسا ، رمتـسم  نایاقآ 

ار وا  شوگ  دنتـسناوت  مسر  مسا و  ره  هب  یناشاک ، غلبم  یلعمـالغ  جاـح  اـت  ءاهبلادـبع  زا  نارهط ، اـت  اـکع  زا  دـندرک ؟ هچ  ناـیئاهب  نارهط 
كاخ هب  ار  شدسج  لاس ، ود  زا  سپ  دندرک و  شطقاس  یتسه  زا  هرخالاب  ات  دنداد  تحـص  افـش و  ترـصن و  حتف و  هدعو  یه  دـندیرب و 

[ . 5 «. ] دندومن شیاهر  دندرک و  روگ  هب  مه  ار  شترا  هدرپس و 

یقرواپ

.173  / 4 ناریا ، لاجر  لاح  حرش  [ 1]
.180 صص 179 ـ  هنطلسلا ، ماشتحا  تارطاخ  [ 2]

يوک مزع   » ناخ مساقلاوبا  شردارب  قافتا  هب  قایتشا » لامک  اب   » يرافغ ناخ  يدـهم  ازریم  دـسیونیم : یئاـهب ، خروم  راگتـسر ، ارـصن  [ 3]
. دندش لئان  يدنفا  سابع  ياقل » هب  هیردنکسا  رد  دومن و  ناناج 

رد یئاهب  ریزوتسخن  یتح  ناریزو و  اکیرما ) تیاـمح  اـب   ) اهدـعب هک  مینادیم  هتـشون و  يولهپ  رـصع  لـیاوا  رد  یتیآ  ار  بلطم  نیا  [ 4]
.... دنتسشن تردق  تخت  رب  نامروشک 
.195 194 ـ   / 3 لیحلا ، فشک  [ 5]
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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 

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 
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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 ] ]
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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