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( هر ) يزاریش ینیسح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  همانیگدنز 

باتک تاصخشم 

( هر ) يزاریش ینیسح  دمحم  دیس  یمظعلا  هللا  تیآ  فلوم : 
هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  یگنهرف  هسسوم  رشان : 

همانیگدنز

، دوریم رامشب  ماقم  نیرتمهم  نیرتالاب و  فیرشلا ، -  هجرف  یلاعت  هَّللا  لجع  نامز -  ماما  بیان  ناونع  هب  تیعجرم  ماقم  تبیغ ، رـصع  رد 
. دشابیم هدوب و  مالسلامهیلع ، تراهط  تمصع و  تیب  لها  بتکم  عفادم  ینید و  ياهشزرا  یهلا و  ماکحا  ظفح  لوئسم  هراومه  عجرم  و 
ار هعماج  تیاده  تیلوئسم  يوتف ،  ماقم  يدصت  رب  هفاضا  شالت ، يراکادف و  یگتشذگ ،  ناج  زا  اب  خیرات ، لوط  رد  دیلقت  گرزب  عجارم 

. دنا هداد  قوس  تداعس  هاگلزنم  هب  تلالض  هاگترپ  زا  ار  اهتما  هتشاد و  شود  رب 
هَّللاۀیآ موحرم  و  وکابنت ، تضهن  ربهر  هرـس -  سدق  يزاریـش -  نسح  دمحم  دیـس  ازریم  یمظعلا  هَّللاۀـیآ  موحرم  گرزب  ددـجم  نوچمه 
سدق يزاریـش -  یقت  دمحم  ازریم  یمظعلا  هَّللاۀیآ  موحرم  و  هطورـشم ، ربهر  هرـس -  سدق  یناسارخ -  مظاک  دمحم  الم  دنوخآ  یمظعلا 

ياهبوشآ اههنتف و  زا  ار  یمالـسا  هعماج  هتـشذگ ، رد  هک  ییاملع  عجارم و  رگید  و  قارع ، رد  يدالیم  یمدرم 1920  شبنج  ربـهر  هرس - 
. دنداد تاجن  نارگرامعتسا 

هیجوت و رد  دیلقت ، ردقیلاع  عجارم  گرزب و  ياهقف  شقن  هدیدرگ ، ناوارف  تالکـشم  راچد  ناهج  رـسارس  رد  یمالـسا  تما  هک  نونکا  و 
. تسا هدننک  نییعت  یساسا و  یشقن  تلادع ، تینما و  لحاس  هب  تما  تیاده 

 - يزاریـش ینیـسح  دمحم  دیـس  جاح  یمظعلا  هَّللاۀیآ  ترـضح  عیـشت  ناهج  ردقیلاع  عجرم  گرزب  رـضاح ، رـصع  رد  نانآ  هعیلط  رد  هک 
شنیب و هتـشاد ، ناوارف  شالت  یمالـسا  تما  يرادیب  یهاگآ و  يارب  هک  تسا  ییاملع  عجارم و  هلمج  زا  هل  مظعم  دشابیم ، هرـس -  سدق 

هلمج زا  روما ، تانایرج و  هب  تبـسن  يرگن  عقاو  قطنم و  یگتخپ و  زا  هدـنکآ  رظن  تقد  يدامتم ،  نایلاس  براجت  اب  هارمه  رابرپ ، هشیدـنا 
. تسا هتخاس  زیامتم  ار  هل  مظعم  هک  تسا  ییاه  صخاش 

، هعیش نویلیم  اههد  هک  تسا  ینأشلا  میظع  عجرم  زا  نخـس  هکلب  تسین ، یلومعم  یناسنا  زا  نخـس  ردقیلاع  عجرم  نیا  زا  نخـس  اقیقحت  و 
. دننکیم دیلقت  ناشیا  زا  ناهج  فلتخم  ياهروشک  رد 

يالاو ياههشیدنا  زا  یگدنز ،  نوئش  رد  نآ  قیبطت  یمالسا و  حیحص  هار  ندومیپ  رد  ناهج ، رساترس  رد  ناملـسم  اهنویلیم  هک  یتیـصخش 
. دنریگ یم  ماهلا  وا 

ومنودشر

. دندش دلوتم  فرشا  فجن  رهش  رد  ق . 1347ه .ـ لاس رد  هرس » سدق   » يزاریش دمحم  دیس  جاح  یمظعلا  هللاۀیآ  ترضح 
ترجه سدقم  يالبرک  هب  يزاریـش  يدهم  دیـس  یمظعلا  هللاتیآ  موحرم  ناشراوگرزب  ردـپ  اب  هارمه  دنتـشاد  لاس   9 اهنت هک  یلاـح  رد  و 

. دندومن
ردپ دننام : گرزب  دـیتاسا  زا  یعمج  رـضحم  رد  ار  هزوح  هیلاع  یتامدـقم و  سورد  هرـس ،-  سدـق  يزاریـش -  یمظعلا  هَّللاۀـیآ  ترـضح 

یمظعلا هَّللاۀیآ  موحرم  ینالیم ،  يداه  دیـس  یمظعلا  هَّللاۀیآ  موحرم  يزاریـش ،  يدـهم  ازریم  دیـس  یمظعلا  هَّللاۀـیآ  موحرم  ناشراوگرزب 
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رد هدومن و  ذملت  مهرارسا » هَّللا  سدق   » یتشر رفعج  خیش  هَّللاۀیآ  موحرم  نیدباعلانیز و  دیس  هَّللاۀیآ  موحرم  یناهفصا ،  اضر  دمحم  خیش 
. دندومن نایاش  ياههدافتسا  رگید ، دیتاسا  املع و  زا  نت  اههد  رضحم  زا  فلتخم  نونف  مولع و 

هب یگلاس   52 نس رد  ق . 1399 ه .ـ لاس رد  دـنتفر و  تیوک  هب  قارع  زا  ثعب ، میژر  هنایـشحو  ياهراشف  رثا  رب  یگلاس   44 نس رد  هلمظعم 
. دندومرف ترجاهم  مق  سدقم  رهش 

تیعجرم

تیملعا

: دشاب تافص  نیا  ياراد  هک  تسا  یسک  ملعا  دیامرفیم : یقثولاةورع  باتک ،  رد  هرس )  سدق  يدزی (  ققحم  یمظعلا  هَّللاۀیآ  موحرم 
ماکحا كرادم  یهقف و  دعاوق  اب  رتشیب  ییانشآ 

دـعاوق و هب  هل  مظعم  ندوب  فرعأ  رب  تلالد  هرـس -  سدـق  يزاریـش -  یمظعلا  هَّللاۀـیآ  ترـضح  فیلأت  هقفلا »  » باـتک يدـلج   150 هرود
هظحالم هرود  نیا  رد  هک  هچنآ  اریز  دراد ، تایاور  رابخا و  بتک  رب  ناشیا  ریظن  مک  هطاحا  رب  نشور  یتلالد  زین  و  دراد ، ماـکحا  كرادـم 

: دوشیم
هراشا يدعاوق  هب  هیهقفلا -  دعاوقلا  باتک -  رد  هل  مظعم  و  تسا ، رتنوزفا  یهقف  بتک  ریاس  هب  تبسن  هک  يرایـسب  یهقف  دعاوق  رکذ  لوا :

. دناهتشادن نآ  هب  ياهراشا  هیهقف ، بتک  رد  ءاهقف  رگید  هک  دناهدرک 
 . یهقف تارظن  ءارآ و  هب  هراشا  ترثک  مود :

طابنتـسا ای  یعرـش ،  مکح  طابنتـسا  رب  دـیکأت  رد  تایآ  زا  يرایـسب  هب  دانتـسا  زین  و  دوشیم ، دانتـسا  اهنآ  هب  هک  ياهلدا  نایب  ترثک  موس :
. دناهدومنن نآ  هب  ياهراشا  ماظع ، ءاهقف  ریاس  هک  یثدحتسم  دیدج و  لیاسم 

. نیققحم لاوقا  رد  باوج  لاکشا و  ترثک  مراهچ :
. نراقم هقف  رب  هدرتسگ  طلست  مجنپ :

یهقف  عورف  ریاظن  رب  یهاگآ  عالطا و 
: دوشیم نایامن  رتشیب  هتکن  ود  نیا  هب  هجوت  اب  هتشذگ ، تفص  ود  رب  یهقف و  عورف  ریاظن  هابشا و  رب  هلمظعم  عالطا  یهاگآ و 

زا يرایـسب  نایب  هروکذم و  ثحابم  حیـضوت  لیـصفت و  هدـیدج و  مولع  ثحابم و  هب  نآ  طسب  لومـش و  و  هقف ، لماک  هرود  لیمکت  فلا :
. ریاظن هابشا و 

ات هتفرگ  هرـصبت -  باتک -  زا  هقف ، رخآ  هب  ات  لوا  زا  هعجارم  سیردـت و  هثحابم و  اب  نونک ، ات  ملع  لیـصحت  زاغآ  زا  هقف  رب  تسرامم  ب :
. لاس لهچ  زا  شیب  رد  هقف ، جراخ  سیردت  سرد و 

تایاور رابخا و  رب  رتنوزفا  عالطا 
: دوشیم نشور  يروما  هب  هجوت  اب  دیآیم ، راکب  یهقف  تادانتسا  رد  دوخ  هک  یهاگآ  نیا 

. دروخیمن مشچ  هب  رگید  یهقف  بتک  رد  اتداع  هک  هدش  هراشا  یتایاور  هب  هلمظعم ، هقف  هرود  رد  لوا :
 - . راونالاراحب باتک -  لماک  هرود  هثحابم  مود :

 - . ۀعیشلا لئاسو  باتک -  هرود  هثحابم  موس :
. دلج لهچ  رد  اهتاکردتسم -  لئاسولا و  مانب -  ياهرود  فیلأت  مراهچ :

. دشابیم یهقف  ثحابم  رد  دانتسا  هدافتسا و  لباق  تاکن  يواح  هک  يرایسب  یخیرات  ياهباتک  هعلاطم  مجنپ :
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. فلتخم ییاور  بتک  زا  يرایسب  هب  هعجارم  هعلاطم و  مشش :
رابخا زا  رتهب  تشادرب  كرد و 

دیآیم تسد  هب  یعرش  ماکحا  طابنتـسا  رد  فرع  زا  هدافتـسا  یفرع و  مهف  رب  ماکحا  قیبطت  فرع ، اب  دایز  سامت  رثا  رب  رتشیب  تفـص  نیا 
: مینادب تسا  مزال  زین  هنیمز  نیا  رد  هک 

. دوشیم هدرمش  رب  ناشیا  تازایتما  زا  یکی  دوخ  نیا  هک  تسا  يدح  هب  فرع  اب  هلمظعم  دیدش  طابترا  یفرع و  مهف  توق  لوا :
 - . فرص وحن و  برع -  تایبدا  رد  ناشیا  هلوازم  تسرامم و  ترثک  مود :

. مولع نیا  رد  ییاهباتک  فیلأت  لوطم و  نتم  ندرک  ظفح  عیدب و  نایب و  یناعم ،  مولع  هب  دایز  هعجارم  موس :
فورعم تاملک  راعـشا و  زا  يرایـسب  هیعدا و  تایاور و  میرک ، نآرق  هلمج : زا  ینید ،  نوتم  صوصن و  زا  يرایـسب  ندومن  ظفح  مراـهچ :

. برع
 . یبرع طیحم  رد  ناشیا  ومن  دشر و  مجنپ :

عیبلا باتک  هقفلا : دننام - : هلمظعم  تافیلأت  زا  زین ، هیعرـش  هلدا  بناوج  یمامت  رب  قیقد  باعیتسا  شنیب و  رظن ، تقد  یملع ،  قمع  هکنانچ 
 - باتک رد  نینچمه  و  ةراجتلا -  هقفلا : و -  دـلج ،  2 رد تارایخلا -  هقفلا : و -  دلج ،  2 رد ۀمرحملا -  بساکملا  هقفلا : و -  دـلج ،  5 رد - 

. تسا یلجتم  حوضو  هب  ءزج ،  8 رد لوصالا - 
، كرادـم دـعاوق و  رب  هلمظعم  تیفرعأ  رب  تلالد  هک  دـشیم ، هدـید  ناشیا  زا  لوصا  هقف و  جراخ  سیردـت  رد  هک  یملع  توق  رب  هفاـضا 
رد ناشیا  هقیلس  بأد و  هکنانچ  دراد ، یعرـش  صوصن  تایاور و  زا  بولطم  كرد  مهف و  و  یهقف ،  ریاظن  هابـشا و  رابخا ، رب  عساو  عالطا 

. دوب اهنآ  همه  هب  ییوگخساپ  سیردت ، نیح  رد  ءالضف  ءاملع و  تالاکشا 
، طابنتـسا رد  يوق  تیقـالخ  ریظنمک ، تردـق  طلـست و  تیملعا ، تاـموقم  هلمظعم ، یهقف  یملع و  ياهتـسشن  تارواـحم و  رد  نینچمه  و 

. تسا نایامن  نف  لها  رب  ناشیا ، یفرع  قوذ  تعفر  نآ و  هلدا  یهقف و  عورف  فلتخم  ندوب  رضحتسم 
هلمظعم رد  یناوج  نینـس  نامه  زا  هیملع ، ياههزوح  عیـشت و  هعماج  هب  طوبرم  نوئـش  روما و  هرادا  تردـق  راـنک  رد  یملع  تیقـالخ  نیا 
یمظعلا هَّللاۀیآ  موحرم  و  هرـس -  سدق  میکح -  یمظعلا  هَّللاۀـیآ  موحرم  هک  دوب  تقایل  تازایتما و  نیمه  دوجو  لیلد  هب  هتـشگ و  رادومن 

ردپ توف  زا  سپ  ار  ناشیا  هرـس ، -  سدق  يراسناوخ -  دمحا  دیـس  یمظعلا  هَّللاۀیآ  موحرم  و  هرـس -  سدق  يزاریـش -  يداهلادبع  دـیس 
نییعت ءالبرک ، هیملع  هزوح  هرادا  رد  دوخ  یگدنیامن  هب  هرـس -  سدق  يزاریـش -  يدهم  ازریم  دیـس  یمظعلاهَّللاۀـیآ  موحرم  ناشراوگرزب 

. تشذگیم ناشفیرش  رمع  زا  لاس   33 اهنت ماگنه  نآ  رد  هلمظعم  هکیلاح  رد  دندومن ،

تافیلات

زا لاس  داتفه  زا  شیب  هک  نونکامه  ات  هدومن و  زاغآ  یناوج  ياهلاس  زا  ار  یگدنسیون  هرس -  سدق  يزاریش -  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
. دشاب یم  ریز  حرـش  هب  مولع  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  هل  مظعم  تافیلأت  هتـشادنرب و  تسد  نتـشون  زا  زونه  درذـگیم  ناشیا  تکربرپ  رمع 
لو و ـــ ـصا رب  ناشیا  طلـست  هشیدنا و  یگدرتسگ  یملع و  هطاحا  يایوگ  هدش و  لماش  ار  دـلج  هاجنپ  ودـصکی  هک  یهقف :  فراعملاةرئاد 

. دشا یم بـ یهقف  د  ـــ عاوق
رد دوشیم و  سیردـت  هیملع  ياـههزوح  رد  تسا و  لوصا  ملع  رد  ناـشیا  هداـعلاقوف  تقد  یملع و  قـمع  ياـیوگ  باـتک  نیا  لوصـألا :

. هدش نیودت  دلج  تشه 
 ، يراوزبس هموظنم  حرـش  دلج -   16 لئاسرلایلا لئاصولا  دـلج -   5 لوصألا ۀیافک  یلا  لوصولا  دـلج -   16: بساکملایلا بلاطلا  لاصیا 

. هدش نیودت  فیلأت و  هزوح  بالط  دیتاسا و  يارب  اهباتک  نیا  هک  هغالبلا . دیرجتلاحرشیف و  دیدسلا  لوقلا 
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هدروآ و رد  ریرحت  هتـشر  هب  نایهاگـشناد  ناهوژپ و  شناد  يارب  ار  داصتقا  تسایـس و  یـسانش و  هعماج  نوناق و  قوقح و  ياهباتک  ناشیا 
اروش مالسا و  رد  يدازآ  تاجن ، هار  یمالسا ،  تموکح  هب  ندیسر  ینوگرگد ،  یمالسا ،  ياهتضهن  يوس  هب  یهار  مانب ، زین  یئاه  باتک 

يوـسب نینمؤـملاریما ، دـهع  رد  یمالـسا  تموـکح  دـننام  یئاـهباتک  و  دـناهدروآ . رد  ریرحت  هتـشر  هب  رکفنشور  هقبط  يارب  ار  مالـسا  رد 
هچ زامن  زا  ناربماـیپ ، ناتـساد  یمالـسا ،  دـیاقع  ياـهباتک  مدرم و  مومع  يارب  ار  تموکح  ياـنبریز  لدـع  باـجح و  یمالـسا ،  يرادـیب 

. دنا هتشون  ناناوجون  ناکدوک و  يارب  زین  ار  نید  عورف  ياهباتک  يرس  و  دینادیم ؟
هکنیا نمـض  دـندومن  سیـسأت  هاگنامرد  هنـسحلا و  ضرق  قودنـص  تاراشتنا و  هناـخباتک و  هسردـم و  هینیـسح و  دجـسم و  اـههد  ناـشیا 

رد هلمج  زا  ناهج  فلتخم  قطانم  رد  يدایز  تاسـسؤم  ناشیا  تیامح  یئامنهار و  قیوشت و  هب  هلمظعم  ناتـسود  نیدلقم و  ناگدـنیامن و 
. دندروآ دوجوب  قارع  ناریا و  جیلخ و  هزوح  ياهروشک  ایلارتسا و  ناتسکاپ و  دنه و  اکیرمآ و  اداناک و  ایناتیرب و  نادوس و  رصم و 

زین هریغ  هیروس و  تیوک و  قارع و  ناریا و  رد  هیملع  ياه  هزوح  ندروآ  دوجوب  رد  هرـس -  سدـق  يزاریـش -  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
بالط يارب  دنداد و  رارق  دوخ  تیامح  ششوپ و  تحت  ار  هیملع  فلتخم  ياههزوح  هدومن و  داجیا  ینید  هسردم  اههد  دنتشامگ و  تمه 

سیسأت يادتبا  زا  نینچمه  دنداد و  رارق  هیرهش  جیلخ  بالط  زا  يدادعت  ناتسناغفا و  ناتـسکاپ و  دنه و  هیروس و  ناریا و  رد  نید  ءاملع  و 
تیاـعر تیاـمح و  تحت  زین  ار  هزوح  نیا  دـش -  سیـسأت  ناشدیهـش  ردارب  طـسوت  هک  اـهیلع )  هللا  مالـس  بنیز (  ترـضح  هیملع  هزوح 

. دنداد رارق  شیوخ 
رضاح رصع  رد  زراب  ياهنومن  عیشت ، ناهج  یبهذم  ینید و  روما  غیلبت  تیبرت و  دعب  رد  هرس -  سدق  يزاریـش -  یمظعلا  هَّللاۀیآ  ترـضح 
نونک اـت  دنـشابیم و  لوغـشم  ینید  یعرـش و  ياهتیلوئـسم  يادا  تهج  فلتخم ، دارفا  تیبرت  هب  ماودـلایلع  هک  ارچ  دـنوریم . رامـشب 

نأـشلامیظع عـجرم  نآ  بتکم  ناـگتفای  شرورپ  هک  ینادـهاجم  ناـغلبم و  ناگدنـسیون ، ناگدـنیوگ ، نیدـهتجم ، ءاـملع و  زا  نت  اهدـص 
. دنشابیم عیشت  میرح  زا  عافد  نید و  هب  تمدخ  لوغشم  ناهج  برغ  قرش و  رد  فلتخم ، ياهروشک  رد  دنتسه ،

هیریخ تاسـسؤم  یعاـمتجا و  فلتخم  نوئـش  رد  تیلاـعف  ینید و  زکارم  سیـسأت  نید ، تمدـخ  رد  هک  ینمؤـم  ناـسنا  نارازه  نینچمه  و 
. دنیامنیم هفیظو  ماجنا 

رد یگنهرف  ینید و  روما  رد  مهم  روحم  دوخ  دنتسه ، نت  رازه  رب  غلاب  تیوک  قارع و  رد  اهنت  هک  ناشیا  رگید  نادرگاش  زا  يرایـسب  زین  و 
. دنیآیم رامشب  مالسا  ناهج  رساترس 

دندش لوغـشم  حطـس -  باتک  نیرخآ  لوصألاۀیافک -  باتک  سیردت  هب  یماگنه  و  هتخادرپ ، حطـس  سورد  سیردت  هب  تسخن  هلمظعم 
. دوب هتشذگن  ناشرمع  زا  لاس   18 زا شیب  هک 

زا لاس   30 اهنت دنتخادرپ ، هقف  جراخ  سیردت  هب  هک  ینامز  و  دـندومن . فیلأت  ار  دوخ  یلالدتـسا  یهقف  باتک  نیلوا  یگلاس   25 نس رد  و 
. دنتفگیم سرد  هسلج ،  8 ات  6 نیب لاس ، نیدنچ  لوط  رد  و  تشذگیم . ناشفیرش  رمع 

طاقن رد  هیملع  ياههزوح  رتشیب  هچره  شرتسگ  تیوقت و  رب  هراومه  نرق ، مین  لوط  رد  هرس -  سدق  يزاریش -  یمظعلا  هَّللاۀیآ  ترـضح 
نیا رد  و  دناهدیزرو . تردابم  ینید  سرادم  سیـسأت  هیملع و  ياههزوح  هعـسوت  هب  ًالمع  دوخ  و  دنتـشاد . رارـصا  دیکأت و  ناهج  فلتخم 
رفن دصناپ  رازه و  ود  زا  شیب  و  دندروآ ، يور  هینید  مولع  لیصحت  هب  رفن  رازه  هس  رب  غلاب  هل ، مظعم  تاداشرا  قیوشت و  اب  نونک  ات  اتـسار 

. دناهدیدرگ ممعم  ناشیا  تکرب  اب  تسد  هب  ینید  مولع  بالط  ءالضف و  زا 

ایوپ هشیدنا 

، تسا يراـج  هتـسویپ و  یلکـش  هب  اـههنیمز  ماـمت  رد  هک  تسا  يدـیدج  نیون و  ياـهدروآ  هر  ناـمه  هلمظعم ، يرکف  عـیفر  تازاـیتما  زا 
لالخ رد  هکنانچ  دشابیم ، ناش  دوجو  رد  نآ  توق  ندوب و  راد  هشیر  هدنهد  ناشن  دوخ  هک  یبهذـم  ینید و  تلاصا  هب  کسمت  نوچمه 
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. تسا نایامن  رما  نیا  مالسلامهیلع -  نیموصعم -  تایاور  میرک و  نآرق  هفیرش  تایآ  هب  هلمظعم  ریگارف  یملع و  ياهلالدتسا 
. دروخیم مشچ  هب  هلمظعم  ياهراتفگ  تافیلأت و  رد  هراومه  ون  ياههویش  اهتشادرب و  تارکفت ،

موزل هتـسناد ، دودرم  هداد  تسد  زا  ناـمز  نیا  رد  ار  دوخ  ریثأـت  طاـشن و  ییآراـک ،  اـسب  هچ  هک  میدـق  راـکفا  زا  یخرب  رب  هیکت  فقوت و 
هرمزور ياهیراتفرگ  تالکشم و  لح  رد  هیعرش  هلدا  دعاوق و  زا  دافتسم  ياهشیر  قیمع و  ياهتـشادرب  یمالـسا و  میهافم  رولبت  یـسررب و 

. دننادیم يرورض  مزال و  يرما  ار  رضاح  رصع  رد  یمالسا  تما 
رد تافیلأت و  يـالبال  رد  هیحور  نیا  هک  دـشابیم ، هل  مظعم  ياـهیگژیو  رگید  زا  ناـشخرد ، ياهدـنیآ  هب  دـیما  ینیب و  شوخ  حور  دوجو 

. دننادیم دودرم  سأی  ینیبدب و  اب  مأوت  يرظن و  گنت  اب  ار  تالکشم  لح  هلمظعم  ور  نیا  زا  و  تسا ، نایامن  زین  ناشیا  تایرظن 
ياههتشر رد  ناروشناد  نادنمشیدنا و  ناگدنهوژپ ، هدافتسا  يارب  قیمع  رایسب  یلالدتـسا  یملع و  ياهباتک  هلمظعم  هک  ینامز  رد  تسرد 

حرطم ناـگمه  مهف  حطـس  رد  هداـس و  ياهنوگ  هب  ار  مزـال  لـیاسم  زین  مدرم  موـمع  يارب  ماـگنه  ناـمه  رد  دـندومنیم ، فیلأـت  فـلتخم 
نیع رد  و  بلاطم ، هداس  نایب  هب  هجوت  هراومه  اههنیمز  یمامت  رد  فلتخم و  تاقبط  يارب  لیاسم  حرط  رد  دوخ  تافیلأت  رد  و  دنتخاسیم ،

نآ یبدا ،  حالطصا  رد  هک  دندومرفیم  بانتجا  بلاطم  رد  یگدیچیپ  يزادرپترابع و  هنوگره  زا  و  دنتـشاد ، نآ  یملع  قمع  ظفح  لاح 
. دنمانیم عنتمم » لهس و   » شور ار 

یقالخا يایاجس 

: دشابیم هدوب و  ماع  صاخ و  دزنابز  هراومه  هرس -  سدق  يزاریش -  یمظعلا  هَّللاۀیآ  ترضح  هدیمح  تافص  قالخا و  مراکم 
 ، یعامتجا لیاسم  هب  تبـسن  تیلوئـسم  ساسحا  مدرم ، اب  ارادـم  ردـص ، هعـس  نادرخیب ، هئاسا  زا  تشذـگ  عضاوت ، يراـکزیهرپ ،  يوقت و 
هب داـمتعا  مارتحا و  نیفلاـخم ، هب  مارتحا  نیریاـس ، اـب  تاواـسم  يربارب و  حور  اـهنآ ، جـیاوح  ندروآرب  نیمورحم و  ءارقف و  زا  يریگتـسد 

رایـسب ياهناخ  رد  یگدنز  تالمجت ، تافیرـشت و  زا  يرود  دهز و  فلاخم ، قفاوم و  تارظن  ءارآ و  ندینـش  نارگید و  اب  تروشم  مدرم ،
، ثداوح ربارب  رد  يرابدرب  ربص و  ادـخ ، هار  رد  اهیتخـس  تالکـشم و  لمحت  هدیدنـسپ ، دـنلب و  حور  زا  يرادروخرب  شیالآیب ، هداـس و 

ربارب رد  تماقتـسا  هرمزور ، ياـهتیلاعف  یماـمت  رد  تیریدـم  نـسح  ریگیپ و  شـشوک  شـالت و  هیعرـش ، فیاـظو  يادا  هار  رد  تماقتــسا 
« مالـسلامهیلع  » تراهط تمـصع و  تیبلها  هب  لسوت  روما و  مامت  رد  ادـخ  رب  لکوت  ندـشن ، میلـست  اهنآ و  لـمحت  نیملاـظ و  ياـهراشف 
هک تسا  یقالخا  يایاجس  هدیدنسپ و  تافص  نیمه  تقیقح  رد  و  دشابیم . دیلقت  ردقیلاع  عجرم  گرزب  نیا  زراب  تایصوصخ  زا  یگمه 

. ددرگیم هلمظعم  تمظع  رگنایامن  الاو و  تیصخش  هدننک  میسرت  دوخ 

رمتسم شالتو  داهج 

اب هزرابم  رد  یگدنز و  ياههنحص  فلتخم  رد  هرس -  سدق  يزاریـش -  یمظعلا  هَّللاۀیآ  ترـضح  هصخـشم  تمالع  ود  تماقتـسا  داهج و 
ناونع هب  قح ، هملک  يالعا  تهج  دوخ  ریگیپ  تازراـبم  موادـت  هار  رد  ریخا  ههد  دـنچ  رد  مالـسا  هار  نادـهاجم  هراومه  هک  هدوب  ناراـبج 

فلتخم اـب  ییوراـیور  نرق  مین  لوـط  رد  هلمظعم  تازراـبم  رد  هبرجت  نیا  هک  دـنا ، هـتفرگ  ماـهلا  نآ  زا  ردـقنارگ ، گرزب و  هـبرجت  کـی 
داهج نیا  اقیقحت  و  تسا ، هدمآ  تسد  هب  اهبیشن  زارف و  اهیتخس و  اب  دروخرب  زین  و  یسایس ،  فرحنم  ياهماظن  يدادبتـسا و  ياهتموکح 

ریگارف و ياهسردم  نوچمه  تسا  یبهذـم  ینید و  فادـها  هب  یبایتسد  هدـنهد  دـیون  دـیما و  رون  زا  يراشرـس  عبنم  دوخ  هک  تماقتـسا  و 
. دوب دهاوخ  هدوب و  هدنیآ  ياهلسن  ام و  يارب  لماکتم 

اب دـناهدرک ، شوماـخ  ار  تلم  یهاوخیدازآ  ياـهدایرف  نادـنز ، هلوـلگ و  حالـس  اـب  هک  يدادبتـسا  ياـهتموکح  ربارب  رد  هراوـمه  هلمظعم 
. دنتخادرپیم هلباقم  هب  ینید  فلتخم  ياهشور  زا  هدافتسا  اب  و  تنوشخ » مدع   » تسایس
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تحت دشابیم ، مدرم  یهاگآ  يرادیب و  ادخ و  هار  رد  تماقتـسا  داهج و  زا  لامالام  شیناگدنز  خیرات  گرب  گرب  هک  یتیـصخش  هتبلا  و 
ناـگناگیب و يوـس  زا  وا  تیــصخش  تارظن و  راـکفا ، رورت  ندرک و  دوباــن  تـهج  رد  شــالت  ندوـب و  ناهاوخدــب  هدــنیازف  ياــهراشف 

. تسا یعیبط  يرما  دندوب ، وا  دهاجم  نادناخ  هلمظعم و  نآ  موجه  دروم  هراومه  هک  ینارگرامعتسا 
تماقتـسا يرادـیاپ و  سرد  هتفرگ ، ارف  ار  داهج  سرد  البرک  نینوخ  نیمزرـس  رد  مالـسلا و  مهیلع  تیبلها  بتکم  رد  هک  هنوگنامه  وا  و 

. تسا هتخومآ  زین  ار  هنایذوم  ياهتکرح  اهیریگتسد و  اه ، تمهت  اهدیدهت ، یمامت  ربارب  رد 

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
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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 ] ]
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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