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(س) هجیدخ ترضح  راعشا  هعومجم 

باتک تاصخشم 

1391، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
( حادم  ) يرورس يدهم  (س /) هجیدخ ترضح  راعشا  هعومجم  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1391. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

مدمحم دیما  هناگی  متسیک  نم  - 1

تاصخشم

تلحر تبسانم 
هیثرم کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 
مایق 3 ات  مایص  زا  عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مدمحم  دیما  هناگی  متسیک  نم 
مدمحا  يالاو  رسمه  یحو و  سومان 

ماهمئالاما  ردام  همئالاما 
مدلیوخ  كاپ  رتخد  هجیدخ  ینعی 

منت  رد  تسارسا  هجاوخ  گرزب  حور 
منماد  تسا  لوسر  تشهب  ـه ي  ناخلگ

*****
مدش  یفطصم  هرز  نانمشد  نیب  نم 

مدش  افو  سرد  ملعم  ناوناب  رب 
رپس  ادخ  لوسر  يور  شیپ  وچ  متشگ 

مدش  افج  گنس  هناشن ي  وسراچ  زا 
ربمایپ  عافد  قوش  مر بـه  ـ کیپ بـر 

رتبوخ  دوب  لگ  هخاش ي  افج ز  گنس 
*****

(س) هجیدخ ترضح  راعشا  www.Ghaemiyeh.comهعومجم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 30زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


مملاع  ود  قلخ  فرشا  رادساپ  نم 
ممکحم  مزع  رب  هدش  یکتم  مالسا 
ماهداتس  دّمحم  رانک  یلع  نوچمه 

ممیرم  قوف  ادخ  لوسر  هیاس ي  رد 
مایق  دنکیم  نم  میرم  رو  ـ ضح میرم 
مالس  دهدیم  مرسپ  هدزای  هب  یسیع 

*****
نم  مان  لیلجت  هب  هدرب  لوسر  صخش 

نم  مارتحا  فرش  رابتعا و  دریگ ز 
تسین  بیجع  مدنهد  مالس  رگا  تقلخ 

نم  مالس  دمحا  هب  هدناسر  ادخ  یتح 
تسا  سدقم  مدوجو  هچ  رگا  مدق  اترس 
تسا  سب  ندش  ارهز  ردام  ماقم  نم  رب 

*****
زامن  ماهدناوخ  ادخ  یحو  لوزن  زا  شیپ 

زاینیب  هاگرد  هب  زاین  خر  مدرب 
نیتداهش  متفگ  هدمان  دورف  نآرق 

زارفرس  مالسا  زا  نم  نم ، دش ز  مالسا 
مدش  اد  لو خـ ـ سر را  لزا کـه یـ زور 

مدش  ادج  دوخ  زا  ییادخ و  مدق  ات  رس 
*****

متمصع  یکاپ و  دهاش  تسا  ربمغیپ 
متّزع  جات  لک  هجاوخ ي  هداهن  رس  رب 

لگ  دوبن  مدآ  ترضح  كاخ  هک  يزور 
متمسق  كالول ، هجاوخ ي  يرسمه  دش 

مرس  ادخ  لوسر  ءاسن  زا  هن  اهنت 
مرترب  زین  نانز  ّلک  مرتخد ز  زج 

*****
دناهدیرب  نم  زا  هرسکی  هکم  ياهنز 
دناهدیشک  اپ  دسح  ماهناخ ز  رگید ز 

شین  دندز  اهنابز  شین  نم ز  بلق  رب 
دناهدیدن  ار  متلزنم  ماقم و  زگره 

دنتشاذگ  اپ  نم  هناخ  ریغ  هب  اج  ره 
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دنتشاذگ  اهنت  ملمح  عضو  هب  یتح 
*****

همه  زا  سویأم  هدنام و  هرجح  هب  اهنت 
همزمز  تشاد  ادخ  رکذ  هب  مبل  مئاد 
ادص  دنزیم  ارم  رهم  یکی ز  مدید 

همطاف ! وت ، اب  منخس  مه  هک  منم  ردام 
ماوت  روای  نم  یبیرغ  ارچ  ردام 

ماوت  رتخد  ادخ  لوسر  هناحیر ي 
*****

هلگ  نکم  اهنز  ییافو  یب  ردام ز 
هلباق  دندرگ  وت  هب  ات  دنَیین  لباق 
نورهطملا » الا  هسمیال   » ِّصن اب 

هلصاف  تسه  ام  هکم و  نانز  نیب 
تسوت  رای  دنوادخ ، تسد  هک  نز  دنخبل 

تسوت  را  ـ نک ـر  جاه ـه  یسآ هّیفص  میرم 
*****

نم  رادتقا  تلزنم و  ردق و  دوب  نیا 
نم  راختفا  دش  همطاف  ِيردام  ات 

وا  يادخ  ادخ و  لوسر  زا  منونمم 
نم  راگدنوادخ  مالس  همطاف  رب 

داب  لوسر  لوبق  وت  هدیصق ي  مثیم » »
داب  لوتب  اب  تاهلص  ياهدورس  ابیز 

*****

هجیدخ يرادافو  دمحا  رب  هکنآ  يا  - 2

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
يونثم بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 62 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

هجیدخ يرادافو  دمحا  رب  هکنآ  يا 
هجیدخ يرادملع  يدرک  ار  مالسا 

دش یفطصم  قشع  فقو  تدوب  تسه و  وت 
دش ادخ  ترادیرخ  يدیرخ و  ار  نید 

دوب تتمه  هاوگ  بلاطیبا  بعش 
دوب تتفع  لامک و  وحم  مه  مالسا 

تدابع قشع و  ایح ،  تمصع ،  ردام  يا 
تدارا دراد  وت  كاپ  بلق  هب  ارهز 

يدید رازآ  اهلاس  دمحا  شودمه 
يدینش نید  نانمشد  زا  نابز  مخز 

دش یم  ماش  نوچ  وا  زور  هنعط  یتقو ز 
دش یم  مارآ  وت  مان  اب  مغ  جوا  رد 

وا ینابیتشپ  تسد  هشیمه  يدوب 
وا یناشیپ  يور  زا  يدودز  یم  نوخ 

هتسشن اپ  زا  وت  رای  مغ  زا  يدید  ات 
هتسکش نادند  يور  يداهن  محرم 

یتسب دوز  ار  رفس  راب  دش  فیح  دص 
یتسکش ار  ربمیپ  بلق  تنتفر  اب 

؟ دنزاس هچ  ردام  يا  وت  یب  رتخد  اباب و 
دنزاسب دنزوسب و  مه  وت  یب  هک  دیاب 

مغ نیز  لوسر ا ... اپ  ات  رس  تخوس  یم 
مه نفک  تگرم  مد  رد  يدوبن  یتح 

هجیدخ ییاهنت  ياهنت  يا ،  همولظم 
هجیدخ ییاه  نفک  یب  گرزب  ردام 

هجیدخ ییایرد ،  لثم  یلالز ،  یکاپ ،  - 3

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 

دنب عیجرت  بلاق 
سانشان رعاش 
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تیالو 62 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هجیدخ ییایرد ،  لثم  یلالز ،  یکاپ ، 
هجیدخ ییایند  ياهنز  رس  جات 

یتسه يدوب و  نم  بوبحم  رسمه  وت 
هجیدخ ییالعا  شرع  رد  ما  هناخمه 

متفرگ ناج  وت  ندید  اب  اهراب  نم 
هجیدخ ییابیکش  مارآ و  هکسب  زا 

يدرک جرخ  میارب  ار  دوخ  یتسه  وت 
هجیدخ ییاتکی  قشع  نامسآ  رد 

تسین برع  نیب  ینز  وت  زا  رت  هتسیاش 
هجیدخ ییاهیبا  ما  ردام  وت 

ار دوخ  شوغآ  نک  زاب  رگید  راب  کی 
ار دوخ  شوماخ  رتخد  نیا  ریگب  رب  رد 

*****
مراسگمغ اهمغ  جوم  نایم  رد  يا 

مرادن يرای  همطاف  زا  ریغ  وت  زا  دعب 
ار تیلاخ  ياج  هک  یتقو  منک  یم  سح 

مراذگ یم  رس  شکچوک  ياپ  يور  رب 
هتفرگ نم  زا  ار  وت  بلاطیبا  بعش 

مراوگوس تقارف  رد  ارهز  هارمه 
مریگ مارآ  نم  هک  دیرگ  یم  مارآ 
مرایب تقاط  نم  هک  دیرگ  یم  مارآ 

منیبب ار  ارهز  کشا  مرادن  تقاط 
مراپس یم  ناج  تبقاع  شیاه  هیرگ  زا 

دنادب ار  ارهز  ردق  ملاع  شاک  يا 
دنامب نم  زا  دعب  لاس  اهدص  شاک  يا 

*****
هتفرگ شتآ  شرت  نامشچ  مبلق ز 

هتفرگ شتآ  شرطضم  زور  لاح و  رب 
ناتسلگ رد  مسای  هک  يزور  نآ  دیآ  یم 
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هتفرگ شتآ  شرپرپ  ياهگربلگ 
تسا هتسب  تسد  هچوک  نیب  قطان  نآرق 

هتفرگ شتآ  شرثوک  هناخ  نحص  رد 
اجنآ دنیب  یم  شدوخ  نامشچ  هب  بنیز 

هتفرگ شتآ  شردام  شرادن  راد و 
دنفاوط رد  تمایق  ات  هتشرف  اهدص 

هتفرگ شتآ  شرد  هک  ار  يا  هناخ  نآ 

يرادن قمر  رتسب  نویم  نم  همولظم ي  ردام  - 4

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 62 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

3 هریم ) یم  ارهز  وت  یب  ردام  ردام  )
هریم یم  هریم  یم 

*****
يرادن قمر  رتسب  نویم  نم  همولظم ي  ردام 

يراذ یم  اهنت  وماباب  ارچ  مغ  هصغ و  همه  نیا  اب 
نوشیرپ ما  هتسشن  نیبب  ترتسب  رانک 

نویرگ ياه  هدید  اب  متنداد  نوج  دهاش 
يدیشک اپ  هلبق  هب  ینز و  یم  سفن  سفن 
يدیما چیه  هدنومن  تندنوم  هدنز  يارب 

یتخوس هصغ  شیتآ  ياه  هلعش  اب  هرمع  هی 
یتخورف وتیگدنز  یفطصم  نید  ياپ  هب 

يراپسهر ادخ  ات  وتراب  یتسب  هک  الاح 
يرادن نفک  یتح  گرم  تقو  هک  مشب  تادف 

هریگ یم  شیتآ  ملد  ینک  یم  تیصو  یتقو 
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هریمن مردام  هک  هنک  ادخ  مگ  یم  شمه 
ءامسا هب  یتفگ  یچ  وت  تاشرافس  نوا  نویم 

ارهز زور  هب  وت  یب  دایب  یچ  هرارق  هگم 

دنک یم  تیاور  مکشا  ارم  گنت  لد  بشما  - 5

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

دنک یم  تیاور  مکشا  ارم  گنت  لد  بشما 
دنک یم  تیصو  ءامسا  يا  وت  اب  هجیدخ  بشما 

میاون ونشب  میانشآ ،  يا 
نم 2 يارهز  وت و  ناج 

*****
دسر یم  نایاپ  هب  بشما  نم  رمع  راهب  ءامسا 

دسر یم  ناج  مبل  رب  نم  ما  هنیس  رب  شرس  ارهز 
تما نیب  رد  تیادف ،  مناج 
نم 2 يارهز  وت و  ناج 

*****
يرورپ مغ  ینک  دیاب  ادخ  سومان  ءامسا ز 

يردام یب  تبرغ  رد  سرپب  میارهز  لاح  زا 
متام کشا و  رد  مغ ،  يداش و  رد 

نم 2 يارهز  وت و  ناج 
*****

دوش یم  ربونص  سای و  لگ  دنویپ  هک  بش  نآ 
دوش یم  ردیح  نآرق  رثوک  ارهز  هک  بش  نآ 

یناوت یم  ات  ینابرهم ،  اب 
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نم 2 يارهز  وت و  ناج 
*****

ناگدید کشا  هب  دیوش  یلع  ار  شمسج  هک  بش  نآ 
ناور بآ  زیرب  ءامسا  وا  حورجم  رکیپ  رب 

نم 2 يارهز  وت و  ناج 
*****

تسوا يوج  تمصع ز  أشنم  هک  يردام  نآ  - 6

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
یعابر بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسوا يوج  تمصع ز  أشنم  هک  يردام  نآ 
تسوا يوس  تلاسر ز  يوب  هک  ییوناب  نآ 

وگب نم  هب  هجیدخ  نأش  ز  ییوگ :
تسوا يوخ  تنج ز  هرذ و  ناهج  میوگ :

هنوخ یم  نوراب  رعش  شکشا  هب  وت  یب  نومسآ  - 7

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 
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هنوخ یم  نوراب  رعش  شکشا  هب  وت  یب  نومسآ 
هنوم یمن  نومسآ  وت  يا  هراتس  وت  دعب 

وت ربق  كاخ  رس  اه  یسک  یب  راید  وت 
هنوخ یم  نوشیرپ  لاح  هی  اب  وتمسا  اباب 
هشوگ هی  هنشت  هنوخ ،  يوت  ازور  رتشیب 

هنوبیرغ شلغب  وت  هریگ  یم  وشاوناز 
شاج همه  هراد  وت  يوب  نومنویشآ  هچ  رگ 

هنوخ نیا  يوت  هدنومن  افص  هگید  وت  دعب 
تسازع كاخ  شال  هبال  هنوشیرپ و  ماهوسیگ 

هنوش نزب  ونم  ياهوم  هرابود  ایب و 
مردام يا  وت  دعب  نک  رواب  هتخس  یبیرغ 

هنومز نیا  هبیرغ ي  هدش  وت  دعب  اباب 
هرو هلعش  وت  غاد  زا  نم  بلق  ياج  همه 

هنودب ور  ملاح  دیاش  هدش  ردام  یب  یک  ره 

درک یم  هیرگ  رثوک  دید  یم  ردپ  بشما  - 8

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 77-1 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

درک یم  هیرگ  رثوک  دید  یم  ردپ  بشما 
درک یم  هیرگ  ردام  ربق  يور  هب  ارهز 

تفرگ و یم  ار  شردام  رازم  كاخ 
درک یم  هیرگ  رس  رب  تخیر  یم  دوخ  تسد  اب 

يارب هدنیآ  دای  هتشذگ  دای 
درک یم  هیرگ  ربمیپ  رتخد  ردام و  نیا 

اهنآ يرادازع  ياشامت  مرگ 
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درک یم  هیرگ  ردیح  مارآ  يا  هشوگ  کی 
بش لد  رد  اما  هصق  نیا  دش  رارکت 

درک یم  هیرگ  رطضم  راز و  بنیز  راب  نیا 
دای هب  ردام  یفخم  ربق  يور  رب 

درک یم  هیرگ  رپرپ  سای  اه و  هلعش  نآ 
تخیر یم  رامسم  زا  هزات  نوخ  هک  یتقو 
درک یم  هیرگ  رد  یلع  لاح  رب  راگنا 

دندناشک یم  هتسب  تسد  ار  ادخ  تسد 
درک یم  هیرگ  رهوش  یمولظم  هب  ارهز 

دندرک هلمح  هنایزات  اب  اهدایص 
درک یم  هیرگ  رتوبک  دوب و  سفق  هچوک 

هنایزات ریز  هب  بنیز  مه  زور  کی 
درک یم  هیرگ  ردارب  شیپ  هگلتق  رد 
دندیود یم  شتآ  نیب  نالفط  هک  یتقو 

درک یم  هیرگ  روالد  مشچ  ین  يور  رب 
دوخ همع ي  ياپ  يور  یمیتی  لفط 

درک یم  هیرگ  رجعم  جارات  هصغ ي  زا 

هجیدخ ارهز  هگشناد  تنماد  يا  - 9

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
سانشان رعاش 

تاجانم 5 ياه  هژاولگ  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هجیدخ ارهز  هگشناد  تنماد  يا 
هجیدخ اهاط  ییاهنت  مدمه  يا 

رثوک وت  مشچ  همشچ ي  زا  بآ  هدیشون 
هجیدخ یبوط  هخاش ي  نابغاب  يا 
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يدومن دمحا  یتسه  يادف  یتسه 
هجیدخ اداب  تیتسه  يادف  یتسه 
يدینش مدرم  زا  رایسب  نابز  مخز 

هجیدخ اپ  زا  یمد  يداتفین  اما 
ملاعب يراکادف  سرد  یتخومآ 

هجیدخ يربک  بنیز  دراد  وت  زا  ثرا 
دنتسکش ار  ربمیپ  نادند  هک  يزور 

هجیدخ ارحص  هلال ي  نوچ  یتخورفا 
یلیس دروخ  هچوک  هب  تیارهز  هکیزور 

هجیدخ ارهز  مرحم  يا  اجک  يدوب 
درک یم  دایرف  رد  تشپ  ارهز  هک  يزور 

هجیدخ اجنآ  شروای  يدوب  شاک  يا 

هریسا یسک  یب  وت  هریگ ، یم  ماباب  لد  ردام  - 10

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 77-1 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هریسا یسک  یب  وت  هریگ ، یم  ماباب  لد  ردام 
(2) هریم یم  ارهز  هگید  يرب  هگا 

*****
يرادن نوج  مغ  رتسب  نویم 
يرارق یب  ندیشک  رپ  يارب 

(2) يراذ یم  اج  وت  رتخد  ير و  یم 
*****

مراب یم  ازع  کشا  مراذ ، یم  تاپ  يور  رس  ردام 
(2) مرادن ینس  يردام  یب  هساو 
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*****
ینوزوس یم  وملد  تاگین  نوا  اب 

ینوج همین  ینز  یم  سفن  سفن 
(2) ینومب ات  منک  یم  اعد  شمه 

*****
منوم یم  نم  ير  یم  وت  منوخ ، یم  تاشچ  وت  زا  ردام 

(2) منوج لتاق  هدش  تاتیصو 
*****

نم رس  رب  ازع  كاخ  هزیر  یم 
نم رواب  هش  یمن  هک  ینود  یم 

(2) نم ردام  هنومب  نفک  یب  هک 
*****

رفس هب  ير  یم  يراد  هک  وت  ردام ، - 11

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 

تیالو 77-1 ياه  همزمز  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

رفس هب  ير  یم  يراد  هک  وت  ردام ،
ردپ لاح  هب  نک  اگین  هی 

ربب 3) ونم   ) رت هدش  يامشچ  منم و 
*****

ردام همتام ، قرغ  نومنوخ  وت  یب 
ردام همک ، مگب  یچ  ره  وت  مغ  زا 

ردام ( 3 همک نم  رمع  ) همخ ترتخد  دق  وت  دعب 
*****

ردام هنم ،  لتاق  تنتفر  رکف 
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ردام هنک ، یم  اج  زا  هراد  ومبلق 
ردام ( 3 هندوب وت  یب   ) زا نم  هصغ ي 

*****
ردام نوبز ، مریگ  یم  تمغ  زا  بش  ره 

ردام نوخب ، ماشچ  زا  ونم  يافرح 
ردام ( 3 نومب مشیپ  ای   ) ربب ونمای 

*****
ردام نم ، ياشچ  وت  هنوراب  ربا 

ردام نم ، ياپ  تسد و  نیا  هرادن  نوج 
ردام ( 3 نم يادخ  يا  ) نم يارب  هدوز  يراد  هنوخ 

*****

مالس دورد و  ترجاه  دص  يا ز  - 12

تاصخشم

تلحر تبسانم 
هیثرم کبس 

دنب بیکرت  بلاق 
اضرمالغ جاح  راگزاس  رعاش 

مایق ات  مایص  زا  عبنم 
هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

مالس دورد و  ترجاه  دص  يا ز 
مایق وت  رضحم  هب  میرم  هدرک 

دورد دورد  یفطصم  رسمه 
مالس مالس  همطاف  ردام 

دیحوت بتکم  فقو  تتمه 
مالسا هناوتشپ ي  تتورث 

ادخ هدناسر  ار  وت  مالس  مه 
مانألاریخ هدرک  رخف  وت  هب  مه 

میرم زا  رتارف  يداهن  اپ 
ماقم ردق و  لامک و  لالج و  رد 
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تسد يدیشک  یملاع  رس  زا 
ماگمه يدش  ادخ  لوسر  اب 

ادخ لوسر  رثوک  ترتخد 
ماما سنا  نج و  هب  تنارسپ 

حدم نتفگ  وت  زا  بدا  اب 
مان ندرب  وت  زا  دیاب  وضو  اب 
نشور وت  لامج  رب  نید  مشچ 
مارآ وت  لصو  هب  دمحا  لد 
وت یمام  هناگی  ار  نینمؤم 

وت یماما  هدزای  ردام 
*****

يدرک يردام  مالسا  هب  وت 
يدرک يروای  دیحوت  هب  وت 

دیشوج نانچ  تنماد  زا  تمصع 
يدرک يربارب  میرم  هب  هک 
یتشگ يدمحم  دمحم ، اب 

يدرک يربمیپ  ربمیپ ، رب 
اه هثداح  جوم  نافوط و  نیب 
يدرک يرگنل  وت  ار  نید  کُلف 

هنادرم هک  نز  ریش  نآ  ییوت 
يدرک يردیح  يداتسیا و 

ربمغیپ يربلد ز  ینک  ات 
يدرک يرب  لد ، قلخ  زا  لوا 

ناهج دوب  تسه و  دمحم ز  اب 
يدرک يرسمه  یتسش و  تسد 

ار اهیبا  ما  اهاط  تخد 
يدرک يردام  هک  يدوب  وت  نیا 

يدش هراتس  هدزای  قرشم 
يدرک يرورپ  دیشروخ  هکلب 

تدالوا هب  ادخ  تاولص 
تداماد يادف  ملاع  ناج 

*****
وت رهوگ  تسا  همطاف  فدص ، وت 
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وت رثوک  هکلب  هن  وت  رهوگ 
ادخ لوسر  يرای  رب  دوب 

وت رگنس  هناخ  ارحص و  هوک و 
يداد یفطصم  هب  ار  تا  یتسه 

وت رواد  داد  وت  رب  دوخ  تسه 
ار وت  مالس  لزی  مل  قلاخ 
وت رهوش  رهب  داتسرف  یم 

دوخ تدالو  بش  زا  رتشیپ 
وت رتخد  دوب  وت  مالک  مه 

نیا زا  رتهب  هچ  يدش  دمحا  رای 
وت روای  رای و  تشگ  ادخ  هک 

یلو گنس  دندز  دمحم  هب 
وت رکیپ  نورد  شدرد  دوب 

... دبع ا میتی  ّرد  تشگ 
وت رهوگ  هناگی  ملاع  ود  زا 
شیرق نانز  يدش ، اهنت  کت و 

وت ربارب  رد  دنداتسیا 
رگد هکم  نانز  رگ  روخم  مغ 

وت رضحم  هب  ور  دنداهنن 
ینیب یم  هک  ناتسود  لغد  نیا  »

« ینیریش رود  دناسگم 
*****

دوب رهوگ  هچ  رگا  منانخس 
دوب رتارف  نخس  زا  وت  فصو 

ادخ لوسر  يرای  رد  وت  رب 
دوب رس  زا  میب  هن  ناج  مغ  هن 
ییوت وچمه  دوجو  دمحم  رب 

دوب ردیح  يارب  ارهز  لثم 
اه هثداح  مامت  موجه  رد 

دوب رورپ  لوسر  تیاه  تسد 
ردیح یفطصم  نکر  کی  دوب 

دوب رگید  نکر  وت  ّيرسمه 
ارهز ترتخد  بلق  تمرح 
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دوب ربمیپ  هماج ي  تنفک 
لیئاربج ترگید ز  نفک 

دوب رواد  یح  تاذ  تعلخ 
داب تیادف  مردام  ردپ و 

دوب ربکا  داهج  تداهج  هک 
ارهز رب  همئا  راختفا 

دوب ردام  وت  نوچ  هب  ارهز  رخف 
زاغآ زا  دمحم  اب  يا  هدناوخ 

زامن یحو  لوزن  زا  رتشیپ 
*****

يدیچ تفرعم  غاب  زا  لگ  وت 
يدید ادخ  ادخ ، لوسر  رد 

یسک مشچ  دوب  هدید  ان  هچنآ 
يدیدنخ يدش و  لگ  يدید و 

ربمغیپ تسد  ارقأ ز  دهش 
يدیشون هتشگن  لزان  یحو 

يدناوخ یم  زامن  دمحم  اب 
يدیشخرد یلع  رانک  رد 

تکاخ رب  باتفآ  هدجس ي 
يدیبات يدش و  دمحا  هام 
دیحوت توبن و  تشهب  رد 

يدیدرگ همئالا  ّما  مام 
یبن يوزرآ  يابوط  لخن 

يدیواج هشیمه  زبس  غاب 
دش تراسج  یبن  رب  اجک  ره 

يدیشورخ ادخ  ریش  لثم 
نزحلا ماع  لوسر  رب  دش  لاس 
يدیشوپ كاخ  هب  تروص  وت  ات 

وت تبرغ  رهش  تسا  هکم  رهش 
وت تبرت  راثن  مثیم »  » کشا

*****

هجیدخ مان  فرش و  تمصع  هب  هداد  يا  - 13
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تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 

هدیصق بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

هجیدخ مان  فرش و  تمصع  هب  هداد  يا 
هجیدخ مارحا  کلف  تفوط  هب  هتسب  يا 

هجیدخ مالسا  ربمغیپ  رسمه  يا 
هجیدخ مام  ار  همطاف  قح  تمصع  يا 

هدید ود  رون  فرش  ار ز  لسر  متخ  يا 
هدیورگ ربمیپ  هب  تثعب  بش  زا  لبق 

*****
دلخم دلخ  تمدق  كاخ  هکم ز  يا 
دمحا لد  دیما  دوبعم و  تمصع  يا 
دیؤم دیدرگ  َو  تساوخ  اپب  مالسا 

دمحم قلُخ  یلع  غیت  وت  تورث  زا 
دنتسرپب ار  ادخ  هک  قیالخ  رشح  ات 

دنتسه وت  راثیا  يراکادف و  نویدم 
*****

یتسه رواد  زا  هدمآ  مالس  وت  رب  يا 
یتسه رس  زا  یبن  نیئآ  رد  هتشذگب 

یتسه ربمغیپ  هدربلد ز  هدادلد و 
یتسه ردام  ارت  دنناوخب  هک  دبیز 

دشوپب مشچ  دوخ  یتسه  زا  وت  لثم  یک 
دشونب ریش  وا  هنیس ي  زا  همطاف  ات 

*****
وت نمچ  رد  نازخ  داتفا  هک  زورنآ 

وت ندب  زا  حور  یطوط  نانج  هب  دز  رپ 
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وت نت  دمآ ز  يدمحا  لگ  يوب  ات 
وت نفک  مرکا  ربمغیپ  هماج ي  دش 

دمرس تمصع  يا  دش  زاغآ  وت  گرم  اب 
دمحا ییاهنت  همطاف  يردام  یب 

*****
هنامز رخف  لسر  متخ  رب  هک  زیخرب 

هناخ يوناب  يا  هناخمغ  هدش  هناخ 
هناش وت  دعب  دنز  هک  ارهز  يوسیگ  رب 
هناور لیس  شا  هژم  ره  زا  هدش  وت  یب 

دیرگب راز  تمغ  مرکا ز  ربمغیپ 
دیرگب راذگم  همطاف  لد  تسا  نوخ 

*****
ار دوخ  رسمه  نیبب  كاخ و  زا  رس  رادرب 

ار دوخ  رهوش  رس  گنس ،  فده  رگنب 
ار دوخ  رتخد  ناشف  کشا  نیبب  آزاب و 

ار دوخ  ردام  یب  رتخد  رب  هب  ریگرب 
تسا دود  وچ  هریت  رظن  هب  نودرگ  وت  يور  یب 

تسا دوز  همطاف  يردام  یب  هک  زیخرب 
*****

كاپ  ندب  رب  تنفک  دمحا  هماج ي  يا 
كاچ مغ  هماج ز  نانج  هب  تنیسح  رهب  نک 

كاخ يور  هب  وا  یبن و  تسد  رس  رب  وت 
كاچ دص  هدش  رپرپ  لگ  نوچ  مدق  هب  ات  رس 

دریگب وت  نیع  ود  رون  رب  وت  نونجم 
دیرگب وت  نیسح  هب  تمایق  حبص  ات 

*****

تسا رطضم  راز و  تا  همطاف  هک  ورم  ردام  - 14

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
لزغ بلاق 
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سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 

رعش نتم 

تسا رطضم  راز و  تا  همطاف  هک  ورم  ردام 
تسا رتخد  هدیدمغ  نم  لتاق  وت  رجه 

وت دعب  هکنوچ  ردپ  لاح  هب  روخم  هصغ 
تسا ردام  وچ  شیاربوت  کچوک  يارهز 

نحم زا  بلاط  یبا  بعش  نیمزرس  رد 
تسا رشحم  وت  يازع  غاد و  جوا  نونکا ز 

دوب ردپ  يارب  نزح  لاس  هک  ایوگ 
تسا ربارب  ایند  مغ  اب  هک  مغ  لاس  نیا 

نادب یلو  یتفر  یتسب و  وت  رفس  راب 
تسا رثوک  لثم  رتخد  رمع  هاتوک 

تشهب زا  وت  ار  تا  همطاف  هک  یمد  زا  ياو 
تسا رد  کی  تشپ  رد  هلعش و  نایم  ینیب 

ادخ ربمغیپ  يرای  تسه  وت  مرج 
تسا ردیح  قشع  ادخ  هب  نیزح  نم  مرج 

رب هراظن  مناج  هب  هزرل  هدنکف  هکنآ 
تسا ربمیپ  تسد  هب  هک  دوب  نفک  نیدنچ 
هدش ما  هضور  نیا  نفک  شرامش  زا  دعب 
تسا ردام  غاد  نفک  نودب  كدوک  کی 

منوجب شیتآ  نزن  منوبرهم ،  ردام  - 15

تاصخشم

تلحر تبسانم 
یتدالو کبس 
نیگنهآ بلاق 
سانشان رعاش 
یناگیاب عبنم 

هدافتسا 0 دادعت 
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رعش نتم 

منوجب شیتآ  نزن  منوبرهم ،  ردام 
نم ردام  يا  ورم  نم  ردام  يا  ورم 

*****
رپ هتسکش  يوتسرپ  يا  رخآ 

ربب منم  رفس  يریم  هک  الاح 
اباب هشیم  بیرغ  اهنت و  وت  یب 

ام يالد  هریگ  یم  شیتآ  وت  یب 
میشک یم  تمغ  زا  میشوخلد ،  همه  يا 

نم ردام  يا  ورم  نم  ردام  يا  ورم 
*****

زاب هش  یم  رت  بیرغ  اباب  وت  دعب 
زادگ زوس و  اب  هزوس  یم  عمش  لثم 

دنزیر یم  رتسکاخ  گنس و  شرس  ور 
دنزیر یم  رتشیب  وت  دعب  هک  ورن 

رگج ِنوخ  نیا  نم و  رفس ،  ورم  مردام 
نم ردام  يا  ورم  نم  ردام  يا  ورم 

*****
شارب يداد  وت  یتسه  مومت  وت 

شادف يدرک  وت  رمع  یگدنز و 
هنک یم  شریپ  وت  هصغ ي  الاح 

هنک یم  شریس  یگدنز  زا  هگید 
مش یم  تدای  هشیمه  مشیپ ،  نومب  مردام 

نم ردام  يا  ورم  نم  ردام  يا  ورم 
*****

هنیرق یب  يا  وت  دعب  مردام 
هنیدم زا  تشیپ  مایم  يزور  هی 

نم يولهپ  هنکش و  یم  لد  وت  زا 
نم يودع  ومنیس  هنوزوس  یم 

مأوت غاد  یلین  مأوت ،  غاب  لگ  نم 
نم ردام  يا  ورم  نم  ردام  يا  ورم 

*****
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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)
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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