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س)  ) هجیدخ دوب  هنوگ  نیا 

باتک تاصخشم 

ینیسح هللازیزع  هدنسیون :
سدق همانزور  رشان :

همدقم

نیتسخن يربک  هجیدـخ  ص )  ) مرکا ربمایپ  یخیرات  ترجه  زا  شیپ  لاـس  هس  تثعب و  لاـس  نیمهد  ناـضمر ، كراـبم  هاـم  زا  زور  نیمهد 
. تفگ کیبل  ار  قح  توعد  مالسا ، زاس  هسامح  درمگرزب  نآ  نیتسار  هارمه  خیرات و  ناملسم  يوناب 

ادخ هب  شرسمه  ریذپان  فصو  نامیا  رانک  رد  هک  دوب  وا  مه 

مـشچ هب  ار  توعد  نآ  ریگملاع  گرزب و  هدـنیآ  دومن و  یم  قیوشت  كرـش  اب  هزراـبم  تمواـقم و  ریطخ و  یتلاـسر  رد  يرادـیاپ  هب  ار  وا 
. درک یم  لابقتسا  نآ  زا  دیرخ و  یم  لد  ناج و  اب  ار  توعد  نیا  غیلبت  هار  رد  تالکشم  اهیراوشد و  دید و  یم  تریصب  تفرعم و 

زا شیپ  یتح  دوب ، زاجح  يراجت  ياهتیـصخش  نیرتگرزب  زا  یکی  برع و  رجات  نز  نیتسخن  هک  تیونعم  تلیـضف و  هتخابلد  نیا  هجیدـخ 
راثآ رد  برع و  لیابق  بارعا و  خیرات  رد  هکلب  مالـسا ، خیرات  رد  اهنت  هن  يو  مان  هک  نانچ  تشاد ؛ هتـسیاش  یترهـش  زین ، ربمایپ  اب  جاودزا 

ترضح شراوگرزب  دج  نییآ  وریپ  ص )  ) ربمایپ تثعب  زا  شیپ  ناشیا  تسا . هدش  دای  لیلجت ، تمظع و  هب  زین ، یمالـساریغ  ناراگن  خیرات 
زا شیپ  اهلاس  درک . مالعا  ار  دوخ  مالسا  دش ، ثوعبم  يربمایپ  هب  ص )  ) ادخ ربمایپ  هک  يزور  نیتسخن  رد  دوب و  ءافنح »  » زا و  ع )  ) میهاربا

نامه وا  هجیدـخ ، يا  : » دوب هتفگ  س )  ) هجیدـخ ترـضح  هب  هدـید و  س )  ) هجیدـخ هناخ  رد  ار  شیرق » نیما   » يو ناگتـسب  زا  یکی  نآ ،
، تسا شیرق  ناوناب  رورـس  هک  دنک  یم  جاودزا  وا  اب  شیرق  زا  ییوناب  ما . هدـناوخ  تاروت  رد  ار  وا  ياه  هناشن  نم  هک  تسا  دوعوم  ربمایپ 

!« يوش مورحم  فرش  نیا  زا  ادابم 
هجیدـخ ترـضح  هب  ًاقیقد  هک  دوب ، هدـش  هدـهاشم  ترـضح  نآ  زا  ناوارف  هداعلا  قراخ  روما  ماش ، هب  ترـضح  نآ  یتراجت  ياهرفـس  رد 

ادـخ هب  تفگ : یم  درک و  یم  قیوشت  رما  نیا  هب  ار  وا  زین  لفون  نب  ۀـقرو  شیومع  رـسپ  دوزفا . یم  وا  یبلق  تاقلعت  رب  دـش و  یم  شرازگ 
تبحم درک و  یم  هزرابم  یتسرپ  تب  اب  هک  دوب  یناسک  زا  هقرو  میرب . یم  رـس  هب  شتثعب  راظتنا  رد  ام  هک  تسا  يربمایپ  ناـمه  وا  دـنگوس 

ارح راغ  زا  تثعب  زور  نیتسخن  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه  رذگهر ، نیا  زا  دومن . یم  راوتـسا  هجیدـخ  لد  رد  ار  ص )  ) مرکا ربمایپ 
یناشیپ رد  هک  تسا  يرون  هچ  نیا  درک : ضرع  تفاتش و  ترضح  نآ  لابقتسا  هب  شیرق  ناوناب  رورـس  دندمآ ، یم  نییاپ  میظع  تلاسر  اب 

نامیا نم  : » تشاد هضرع  س )  ) هجیدـخ و  دومن ، ناـیب  يو  يارب  ار  مالـسا  ناـکرا  هاـگنآ  تسا . توبن  رون  نیا  دـندومرف : منیب ؟ یم  اـمش 
.“ مدش میلست  مدیدنسپ و  ار  مالسا  نییآ  مدرک ، رواب  ار  تا  يربمایپ  مدروآ ،

زین دوخ  تراجت  راک  رد  هجیدخ 

بـسک يارب  يرازبا  ناوـنع  هب  تراـجت  هـب  زگره  تـشاد . یمرب  ماـگ  شا ، یناـسنا  هتـسجرب  ياهتلـصخ  تایـصوصخ و  ناـمه  ساـسا  رب 
زا يراـع  یتراـجت  دیـشوک  یم  هراومه  ور ، نیا  زا  دوبن . هیور  یب  ییوجدوس  یپ  رد  تسیرگن و  یمن  قیرط ، ره  هب  راشرـس ، ياهدـمآرد 

تایـصوصخ نیمه  دراد . نوصم  دـیآ ، یم  تسد  هب  عورـشمان  ییاه  هار  زا  هک  يدـیاوع  زا  ار  نآ  و  دـهد ، ماـجنا  حیحـصان  ياهدـمآرد 
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هب هجیدخ  هک  نامز  نامه  رد  دومن . بلج  وا  يوس  هب  ار  مدرم  فلتخم  تاقبط  اه و  هورگ  دامتعا  ناشیا  یقطنم  لوقعم و  راتفر  و  یناسنا ،
ار ناشیا  زین  مدرم  درک و  یم  یط  ار  دوخ  یناوج  نارود  زین  ص )  ) ادخ ربمایپ  دوب ، هتفای  ترهـش  مان و  تراجت ، هصرع  تسخن  نز  ناونع 

يادا اب  ماوت  هکم  رد  هک  تناما  یتسرد و  نیا  هزاوآ  دندوتـس . یم  شدـننام  یب  يرادـتناما  هداعلا و  قوف  یتسرد  یتسار ، یکاپ ، رطاـخ  هب 
هب ار  يو  دعب  یکدنا  درک و  بذج  بلج و  رادتناما ، راکتـسرد و  ناوج  نیا  يوس  هب  زین  ار  هجیدخ  دوب ، هدـش  هدرتسگ  نیما ،»  » هب مارتحا 
هک تراجت  رد  ربمایپ  هرظتنم  ریغ  تاقیفوت  دیزگرب . دوخ  ياهدتس  داد و  هب  طوبرم  روما  تسرپرـس  و  یتراجت ، ناوراک  رالاس  هلفاق  ناونع 

یتـسرد و هـب  شیپ  زا  شیب  ار  زاـجح  نز  نیرتدـنمدرخ  ناـنیمطا  داـمتعا و  هجوـت و  دوـب ، هدـیدن  ار  شریظن  زگره  نآ  زا  شیپ  هجیدــخ 
ینوگرگد ثعاب  نانچ  دوب ، هتفای  تشرـس  كاپ  كاپ و  ناوج  نیا  دوجو  رد  هجیدخ  ناس  نیدب  هچنآ  درک . بلج  نیمادمحم ، يرادتناما 

ییالاو رکف و  یلاعت  حور و  تمظع  درک . رظندیدجت  دوخ ، رکفت  زرط  یگدنز و  ریـسم  رد  هرـسکی  هک  دش ، شهاگدـید  هشیدـنا و  رکف ،
تفرگ میمصت  و  تشاذگ ، رانک  ار  دوخ  صاخ  یبلط  لالقتـسا  هرابکی  هب  هک  تشاد  يا  هبذاج  نانچ  وا  يارب  ص )  ) دمحم یگدنز  شور 

رب یتح  هک  دوب  نانچ  نیمادمحم  یکاپ  یتسار و  تقادص و  هبذاج  دنز . دـنویپ  خـیرات  هناگی  نیا  یگدـنز  اب  ار  دوخ  یگدـنز  سپ  نآ  زا 
یکدنا داد و  جاودزا  داهنـشیپ  دننام  یب  ناوج  نآ  هب  و  تشاذگ ، شیپ  مدق  هنابلطواد  دوخ  هک  يا  هنوگ  هب  دمآ ، قیاف  زین ، هجیدـخ  رورغ 

. تفرگ لکش  مالسا  خیرات  درمگرزب  اب  س )  ) هجیدخ كرابم  دنویپ  دعب 

دندش دلوتم  دنزرف  راهچ  ینامسآ  كاپ و  جوز  نیا  زا 

مساق تسا . هدش  هتفرگ  زیزع  دنزرف  نیمه  مان  زا  ص ،)  ) ربمایپ يارب  مساقلاوبا »  » هینک و  تشاد ، بقل  بیط  رهاط و  هک  مساق  مان  هب  يرسپ 
زا ریغ  تفاتش . یقاب  يارس  هب  دیـشوپ و  مشچ  ایند  زا  یهلا  ریدقت  رب  انب  دعب  یکدنا  اما  درک ، یط  یتدم  ار  یگراوخریـش  يدازون و  نارود 

تـسا هجیدخ  نوچمه  ییالاو  تیـصخش  يرآ  دش . س )  ) همطاف موثلک و  ما  بنیز ، ياهمان  هب  رتخد  هس  ياراد  هجیدخ  رـسپ ، دـنزرف  نیا 
نآ دوش . یم  هدنارورپ  س ،)  ) ارهز همطاف  ترـضح  ینعی  یتسه ، ناهج  يوناب  نیرترهوگ  هزیکاپ  نیرت و  نمادـکاپ  شکاپ ، ناماد  رد  هک 

راونا يردام  يارب  ات  دنام ، یم  یقاب  شراوگرزب  ردـپ  يارب  ربمایپ ، نادـنزرف  مامت  نایم  زا  یهلا ، تیـشم  هدارا و  رب  انب  هک  ینابات  دیـشروخ 
ناراد لعـشم  دوخ ، هک  دهد  شرورپ  ار  ع )  ) نیموصعم همئا  نوچمه  نادنزرف  شرابرهگ  ناماد  رد  و  دوش ، باختنا  ناهج  تاداس  یهلا و 

. دنشاب نایناهج  تیاده  داشرا و 
یگتـسیاش نییبت  رد  تمحر ، رون و  ربمایپ  داد و  رارق  تماما  ناشخرد  راونا  فرظ  ار  وا  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هتـسیاش  يوناب  اـهنت  ناـشیا 

نیا هب  هراومه  ناشیا  داد . رارق  تماما  رون  فرظ  ار  وا  دـنوادخ  هک  دوب  هجیدـخ  تردام  نیا   ! مرتخد دومرف : شا  یمارگ  تخد  هب  شیاه 
. دومن مورحم  نارگید  زا  درک و  يزور  دنزرف  نم  يارب  وا  زا  دنوادخ  دومرف : یم  هدرک و  هراشا  لیاضفلا ، ما  گرزب  تلیضف 

س)  ) هجیدخ ترضح  زراب  ياهیگژیو  زا 

يایازم رتشیب  زا  نانز  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  اج  همه  لهج  هیاس  هک  يرـصع  رد  هکنانچ  دوب ؛ راشرـس  يریبدـت  شوه و  زا  ناشیا  يدـنم  هرهب 
یبدا و تفارظ  زا  راشرس  راعشا  هکنانچ  دوب ؛ ییالاب  حطس  رد  یبدا  تیصخش  لقع و  لامک ، ياراد  س )  ) هجیدخ دندوب ، مورحم  یگدنز 

. تسا بلطم  نیا  رب  ییایوگ  دهاش  هدش ، هدورس  تثعب  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  دودح  هک  ص )  ) ادخ لوسر  نأش  رد  وا  يونعم 
ترـضح نآ  يارب  دندوب ، هجاوم  اهنآ  اب  ص )  ) ربمایپ هک  ار  یمالـسا  توعد  ياهتقـشم  تالکـشم و  یمامت  ریبدت  نسح  اب  س )  ) هجیدـخ

رثؤم رایسب  يداصتقا  رصح  نتسکش  رد  هجیدخ  ترضح  ناوارف  تورث  يداصتقا ، هرصاحم  راب  تقـشم  ياهزور  رد  درک . یم  لمحت  لباق 
هچ رگا  تشاد . ناوارف  مهـس  هودـنا  مغ و  همه  نآ  هدننکـش  راـثآ  ندودز  رد  هنومن ، يوناـب  نآ  نیرفآ  يداـش  مسبت  نارود ، نیا  رد  دوب .

ار وا  هجیدـخ ، طاشنرپ  ياه  هاگن  باداش و  هرهچ  یلو  دوب ، ص )  ) ادـخ ربمایپ  نابیتشپ  دوخ  نارک  یب  ياهتیانع  اب  ناـنم  دـنوادخ  هراومه 
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. دومن یم  رت  ممصم  تشاد ، ور  شیپ  رد  هک  یتخس  راگزور  يارب 

ص)  ) مرکا ربمایپ  هک  یماگنه 

نآ رـضحم  هب  هتـسد  هتـسد  هکم  فارـشا  دومن ، دوخ  ِنآ  زا  ار  هوکـش  اـب  حـتف  نآ  دـیدرگ و  همظعم  هکم  دراو  یگنج  زابرـس  رازه  هد  اـب 
رانک رد  درکن و  تقفاوم  نانآ  داهنـشیپ  اب  ص )  ) ربمایپ دیآ . دورف  نانآ  لزنم  رد  هک  دـندرک  یم  اضاقت  رارـصا  اب  دنتفاتـش و  یم  ترـضح 
دومن يرپس  شیوخ  هتفر  تسد  زا  بوبحم  رانک  رد  همظعم ، هکم  رد  ار  شیوخ  تماقا  مایا  دز و  همیخ  س )  ) هجیدخ ترضح  رهطم  دقرم 

رد شنارای  و  ص )  ) ربمایپ يداصتقا  هرـصاحم  نایاپ  زا  سپ  دوب . تلاسر  نامدود  غورفرپ  هراتـس  هجیدـخ  زین  مامت  لاـس  ناس 25  نیدب  و 
، تایاور زا  يا  هراپ  قبط  دنداتفا . يرامیب  رتسب  رد  زور  دنچ  هلـصاف  اب  ود  ره  هجیدـخ  بلاطوبا و  هک  تشذـگن  يدـنچ  بلاط ، یبا  بعش 

مهد لاـس  ناـضمر  مهد  رد  زور ، رگید 35  یتـیاور  هـب  هـس و  زا  سپ  تـفر و  اـیند  زا  هرـصاحم  زا  يدازآ  زا  سپ  هاـم  ود  ع )  ) بلاـطوبا
ار لاس  نآ  ترـضح  ص ،)  ) دمحم ریذپان  یگتـسخ  نابیتشپ  افو و  اب  رای  ود  تلحر  اب  تفگ . عادو  ار  یناف  راد  زین  س )  ) هجیدخ ترجه ،
، دندوب هدـنز  هجیدـخ  بلاطوبا و  هک  یماگنه  ات  دومرف : یم  هراومه  ص )  ) مرکا ربمایپ  نآ ، زا  سپ  دـیمان . هودـناو  مغ  لاس  ای  نزُحلا  ُماع 
. دشن وحم  ص )  ) ربمایپ هظفاح  زا  زگره  هجیدخ  كرتشم  یگدنز  مایا  نیریـش  خلت و  تارطاخ  دشن . یلوتـسم  نم  رب  یهودنا  مغ و  زگره 
وا زا  ارم  لسن  دنوادخ  دوب و  هنوگ  نیا  هجیدخ  يرآ  دومرف : یم  درک و  یم  دای  هجیدـخ  زا  هکنیا  زج  تفر ، یمن  نوریب  هناخ  زا  زگره  وا 

زاـین کـمک  هب  نم  هک  يزور  وا  تسا . هدومرفن  بیـصن  نم  رب  ار  وا  زا  رتهب  لاـعتم  دـنوادخ  زگره  : » دومرف یم  نینچمه  ناـشیا  داد . رارق 
و دندیزرو ، یم  رفک  نم  هب  تبـسن  نایناهج  هک  دروآ  نامیا  نم  هب  يزور  تفرگ ؛ تفوطع  رهم و  اب  ار  متـسد  دـمآ و  ما  يرای  هب  متـشاد ،

.“ درک تیانع  دالوا  نم  هب  وا  زا  دنوادخ  دندرک ، یم  مبیذکت  نایناهج  هک  درک  قیدصت  ارم  يزور 
همه تشاد و  رارق  یحو  لوزن  هناتـسآ  رد  شکرابم  دوجو  هک  نامز  نآ  هچ  ( - ص  ) ادخ ربمایپ  یگدنز  طیارـش  نیرت  ساسح  رد  هجیدخ 

لوسر هراومه  دروآ - یمرد  هزرل  هب  ار  یناهج  دـش و  یم  لزان  شکاـپ  بلق  رب  یهلا  یحو  هک  ناـمز  نآ  هچ  و  دوب ، هدـش  نوگرگد  زیچ 
ینـشور هب  ار  وا  تلاسر  درب . یپ  شدوجو  يالاو  ياهتیعقاو  هب  تخانـش و  حیحـص  روط  هب  ار  وا  درک . یم  كرد  یبوخ  هب  ار  ص )  ) مرکا

هریـس زا  یکی  قاحـسا » نبا  . » درک یگداتـسیا  نآ  شرتسگ  تیبثت و  هار  رد  دوخ  ناوت  یمامت  اب  تفریذپ و  شناج  مامت  اب  ار  نآ  دیمهف و 
دروم هک  دیسر  ییاج  هب  هجیدخ  دننام  یب  تمرح  یقالخا و  يونعم و  ماقم  دیوگ : یم  صوصخ  نیا  رد  مالـسا ، فورعم  هیلوا و  ناسیون 

هجیدـخ هب  ار  اتکی  راگدرورپ  مالـس  ربمایپ ، يا  : » تفگ یحو  لوزن  ماگنه  هب  لیئربج  يزور  هک  ناـنچ  تفرگ . رارق  یهلا  صاـخ  تیاـنع 
هجیدخ هاگنآ  دنک “. یم  غالبا  وت  هب  ار  راگدرورپ  دورد  لیئربج  کنیا  هجیدـخ ، يا  : » تفگ هجیدـخ  هب  زین  ص )  ) مالـسا ربمایپ  ناسرب “.

...“ لیئربج رب  مالس  دورد و  و  تسوا ، زا  دورد  مالس و  زاغآ  تسا و  مالس  دوخ  دنوادخ  : » تفگ خساپ  رد 
، اروشاع زور  ع )  ) نیـسح ماما  هکنانچ  ؛  دنا هدرک  راختفا  تاهابم و  ردقنارگ ، يوناب  نیا  دوجو  هب  ددعتم  دراوم  رد  زین  ع )  ) موصعم ناماما 

رتخد ع )  ) هجیدخ نم  هدج  هک  دیناد  یم  ایآ  دنگوس ، ادخ  هب  ار  امش  : » دومرف درک ، یم  یفرعم  نمشد  هب  ار  دوخ  هک  يا  هبطخ  نمـض  رد 
رـسپ نم  : » دـنک یم  یفرعم  نینچ  ار  دوـخ  شا ، ینارنخـس  زا  يزارف  رد  قـشمد ، رد  دـیزی  سلجم  رد  ع )  ) داجـس ماـما  اـی  تـسا .» دـلیوخ 

. درب هانپ  ادخ  لوسر  هب  ع )  ) همطاف درک ، تافو  س )  ) هجیدخ یتقو  دیامرف : یم  زین  ع )  ) قداص ماما  متـسه .» مالـسا  گرزب  يوناب  هجیدخ 
تراگدرورپ ادخ ، لوسر  يا  : » تشاد هضرع  دش و  لزان  لیئربج  تساجک »؟ نم  ردام  ناج ، ردپ  : » تفگ یم  دیخرچ و  یم  ربمایپ  رود  هب 

زمرق توقای  زا  شیاهنوتـس  الط و  زا  شیاهقاتا  هک  دجربز  توقای و  زا  تسا  يا  هناخ  رد  شردام  وگب  ناسرب و  مالـس  همطاف  هب  دومرف  رما 
«. تسا نیشنمه  میرم  هیسآ و  اب  هدش و  هتخاس 

 : عبانم
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ج 2 صاوخلاةرکذت ، - 1
قیرطب نبا  ةدمع  - 2

. ملعالا قیفوت  مالسالا و  ربنم  - 3
ج1 ماشه ، نبا  هریس  - 4

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

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)
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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 ] ]
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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