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ییابیکش هوکش  (س ) بنیز

باتک تاصخشم 

 - 1307 یسوم ، ردص ، هسانشرس : 
. نایخرف يدهم  همجرت  ردص ؛  یسوم  ماما  / ییابیکش هوکش  بنیز  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

ماما رهـش : رـشن  هسـسوم  نارهت ، يرادرهـش  يرنه  یگنهرف  ناـمزاس  نارهت : يرادرهـش  يرنهیگنهرف  ناـمزاس  نارهت : رـشن :  تاصخـشم 
.1387 ردص ، یسوم 

. مس  5/17×5/10 40 ص ؛. يرهاظ :  تاصخشم 
.7 اهوترپ ؛ تسورف : 

1-09-5221-600-978: لایر  5000 کباش : 
اپاف یسیون :  تسرهف  تیعضو 

نآ زا  سپ  ياهدادخر  اروشاع و  هعقاو  رد  بنیز  ترضح  شقن  هرابرد  ردص  یسوم  ماما  زا  ینارنخس  همجرت و  رضاح  باتک  تشاددای : 
. تسا

62ق.  - 6 ع ،)  ) یلع تنب  (س ) بنیز عوضوم : 
61ق.  - 4 موس ، ماما  ع ،)  ) یلع نبنیسح  عوضوم : 

همانتشذگرس  - -- 1307 یسوم ، ردص ، عوضوم : 
61ق. البرک ، هعقاو  عوضوم : 

مجرتم  -، 1358 يدهم ، نایخرف ، هدوزفا :  هسانش 
رهش رشن  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

نارهت يرادرهش  يرنه  یگنهرف  نامزاس  هدوزفا :  هسانش 
BP52/2/ز9/ص36 1387 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/974 ییوید :  يدنب  هدر 
1304418 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :  راتفگشیپ ..... 

رب ییابیکـش  اب  هک  دوب  بنیز  نیا  اروشاع  زا  سپ  تسا . بنیز  ترـضح  اروشاـع  هعقاو  ناـمرهق  نیـسح ، ماـما  تداهـش  زا  سپ  کـشیب ،
حتف زین  ار  دیزی  خاک  یتح  تسناوت  دوخ  روعش  روش و  اب  هک  ییاج  ات  دیناسر ؛ همه  هب  ار  اروشاع  مایپ  يراوتـسا  تبالـص و  و  اهتبیـصم ،

ره رد  ناکم و  ره  رد  دوبن ؛ يراوتـسا  تبالـص و  روعـش و  روش و  زج  دـنایامن ، همه  هب  عنیـسح  ماـما  تداهـش  زا  سپ  بنیز ، هچنآ  دـنک .
نیا یناوخزاب  ياج  هب  زورما  هک  سوسفا  دـناشوین . همه  هب  ار  ناـنآ  ییاوسر  سوک  تشادرب و  هیماینب  تیاـنج  زا  هدرپ  هناـکابیب  یلفحم 

. میاهدش نزگرزب  نیا  زجع  هبال و  نویش و  روآدای  اهنآ ، زا  يزومآسرد  ییابیکش و  يراکادف و  همه 
شقن هرابرد  ردص ، یسوم  ماما  زا  ینارنخس  ود  ور  شیپ  باتک 

2 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
رارق نادنمقالع  لوبقم  دنایامنب و  ار  ارجام  تقیقح  باتک  نیا  هک  دیما  تسا . نآ  زا  سپ  ياهدادـخر  اروشاع و  هعقاو  رد  بنیز  ترـضح 

ییابیکش هوکش  (س ) www.Ghaemiyeh.comبنیز ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 22زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


. دیوگ نخس  نامیارب  هعقاو  نیا  ياهسرد  زا  ردص  یسوم  ماما  دوخ  هک  يزور  دیما  هب  دریگ .
ردص یسوم  ماما  یتاقیقحت  یگنهرف  هسسؤم 

2 ص :  ( ..... 1  ) نیسح ماما  مایق  رد  بنیز  ترضح  شقن 

. نیرهاّطلا نیبّیطلا  هلآ  یلع  دّمحم و  اندّیس  یلع  مالسلا  هالصلا و  و  نیملاعلا ، بر  هللادمحلاو  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
تیعقاو دوشیمن . نآ  ياهدمایپ  زا  يزومآتربع  زا  تلفغ  تبیـصم و  یگرزب  ندرک  شومارف  ثعاب  البرک ، هعقاو  زا  دنچ  یمایا  تشذگ 

راکیپ جیاتن  ًالومعم ، نیا ، رب  نوزفا  تسا . رترادهنماد  نآ  عوقو  زا  شیپ  تبیصم  ساسحا  زا  نآ ، عوقو  زا  سپ  تبیـصم  ریثأت  هک  تسا  نیا 
. دوش یم  راکشآ  دربن  نایاپ  زا  سپ  يراکادف  و 

هدـمآ خـیرات  بتک  رد  هچنآ  ربانب  دـندش . هتـشک  زین  نالاسدرخ  زا  ياهراپ  ناناوج و  یتح  شهارمه ، نادرم  عنیـسح و  ماـما  اروشاـع  زور 
هدنز درم  ود  اهنت  نیسح  ماما  تیب  لها  زا  اههمیخ و  رد  تسا ،

3 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
يرید وا  رمع  و  تسا ، راضتحا  لاح  رد  وا  هک  دندرب  نامگ  دوب و  رامیب  وا  دوب . نیدباعلا ، نیز  ماما  نیـسحلانبیلع ، لوا  صخـش  دندنام :

. درم دهاوخ  دوخ  وا  هک  دندرک  نامگ  اریز  دندرکن ، ساسحا  وا  نتشک  هب  يزاین  دندرک و  اهر  ار  وا  دیاپیمن .
رد و  هدش ، حورجم  تدش  هب  وا  دوب . عنـسح  ماما  دـنزرف  ینثم ، نسح  تفای ، تاجن  گرم  زا  يزیگناتفگـش  لکـش  هب  هک  يرگید  ناوج 

. تایح زا  یناشن  ای  یتکرح  چیهیب  دوب ؛ هداتفا  نیمز  رب  اههدشهتشک  نایم 
وا بیترت  نیدب  دندرک و  شنامرد  دنتفای . هدنز  ار  وا  دنراپسب ، كاخ  هب  ار  اههدشهتشک  دنتـساوخ  تسـشن و  ورف  دربن  شتآ  هکنآ  زا  سپ 
ریغ اما  تسا . هدمآ  هار  رد  نینچمه  دیزی و  دایزنبا و  سلجم  رد  وا  زا  ییاهدادـیور  لتاقم ، بتک  یخرب  رد  دـنام . ارـسا  نایم  رداچ و  رد 
نیا وا  و  داتفا ، سبنیز  ترـضح  هدـهع  هب  عنیـسح  ماما  تلاسر  ندـناسر  ماجنارـس  هب  يارب  یلـصا  شقن  و  دـندش ، هتـشک  همه  ود ، نیا  زا 

. دناسر ماجنا  هب  نکمم  لکش  نیرتهب  هب  ار  راوشد  هفیظو 
4 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

ماـما نداد  تسد  زا  تبیـصم  وا  نآ ، رب  نوزفا  و  دـش ، ـالتبم  تفر ، عنیـسح  ماـما  رب  اروشاـع  زور  رد  هک  ییاهتبیـصم  همه  هب  وا  کـش  یب 
. تشاد یفیاظو  اهتبیصم  نیا  يارو  رد  وا  اما  دید . دوخ  هب  زین  ار  عنیسح 

ناشن فیعـض  وسرت و  ناوتان ، ار  وا  هکنیا  هن  تسا ، تردـق  رهظم  ناونع  هب  وا  ندـنایامن  عنیـسح و  ماـما  تّزع  زا  يرادـساپ  اـهنآ  نیتسخن 
، بنیز ترـضح  ًاصوصخ  اهنز ، نتخاس  هدامآ  اب  و  شنارای ، نوگانوگ  ياهیراکادـف  اب  عنیـسح  ماما  ماهتفگ ، نیا  زا  شیپ  هکناـنچ  دـهد .
دایرف و دوشن و  رادیدپ  يراوخ  یناوتان و  زا  یناشن  نانآ  هرهچ  رد  ات  درک ، مهارف  هلئـسم  نیا  يارب  ار  هنیمز  اهتبیـصم ، نیا  اب  ههجاوم  يارب 

زور رد  ینعی  تشاد ؛ دـیکأت  رما  نیا  رب  اروشاـع  زور  رد  زین  عنیـسح  ماـما  دوبن . زگره  ـالبرک  رد  لـئاسم  هنوـگنیا  دـننکن . نویـش  هلاـن و 
: دنکیم ناشفصو  نینچ  زین  رعاش  دندرکیم . یتسدشیپ  گرم  يارب  نیسح  ماما  نارای  اروشاع ،

سفنالا باهذ  یلع  نوتفاهتی  اّمنأک  عوردلا  یلع  بولقلا  اوسِبل 
5 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

.( دنتفرگیم یشیپ  رگیدکی  زا  گرم  يارب  ییوگ  دندوب ، هداهن  هرز  يور  رب  ار  اهبلق  )
تقبـس رگیدکی  رب  هنوگنیا  عنیـسح  نادناخ  دندیـسریم . دوصقم  نیرتابیز  فده و  نیرترب  هب  ییوگ  دـنتفرگیم ، یـشیپ  گرم  رب  نانآ 

نیا دتسیاب . تعاجش ، اب  گرم و  زا  ساره  نودب  نمشد ، ربارب  رد  هک  تساوخیم  يراشفاپ ، رارـصا و  اب  ناشیا ، زا  مادک  ره  دنتفرگیم و 
هلئسم نیا  هب  ًاصخـش  عنیـسح  ماما  تسیچ . یگرزب  تزع و  يانعم  نامیا و  رثا  تسار و  هار  هک  دوش  نشور  خیرات  رد  ات  دوب  دنمفده  همه 
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ربارب رد  درکیمن . هیوم  ناگدشهتشک  يارب  و  تسیرگیمن ، نادنزرف  رب  دشیمن . رهاظ  هنحـص  رد  ناوتان  نوچمه  تشاد : هجوت  یبوخ  هب 
: » دیاهدینش وا  هرابرد  ار  فورعم  نخس  نیا  دادیمن . ناشن  یناوتان  اهتبیصم  اهمغ و  نانمشد و 

نیسحلا نم  ًانانج  يوقأ  الو  ًاشأج  طبرأ  هتیب ، لهأ  هدلو و  لتق  دق  طق  ًاروسکم  تیأر  ام  هللاوف 
نیا رد  دشاب ). راوتسا  مّمصم و  وا  دنشابهدش و  هتشک  شنادناخ  نادنزرف و  هک  مدیدن  ياهتسکشلد  نیسح  نوچ  زگره  دنگوس  ادخ  هب  « )

6 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
، ار عضوم  نامه  مه  زاب  اهتبیصم ، نیا  همه  زا  سپ  تسا . عضوم  رد  تبالص  امیـس و  یکانبات  يراوتـسا ، هدارا ، تسا  نایامن  هچنآ  ترابع 

. نمشد یگنشت و  تحارج و  گرم و  هب  ییانتعایب  تردق و  عضوم  ینعی  مینیبیم ؛ اهتنحم ، طیارش و  نآ  همه  رد  ناوناب ، دزن  ینشور  هب 
نفد ار  دوخ  ناگتـشک  كاپان  داسجا  دعـس ، رمع  نایرکـشل  تسا . هدنـسب  اـم  يارب  داد ، يور  دعـس  رمع  هاپـس  داـسجا  نفد  زا  سپ  هچنآ 

نیسح ماما  نادناخ  دنورب ، هفوک  هب  البرک  زا  دنتـساوخ  هک  یماگنه  دندنام . نیمز  رب  شنارای  شنادناخ و  عنیـسح و  ماما  داسجا  دندرک و 
هتفر ناگدشهتـشک  رب  دربن  رد  هچنآ  هک  دـندرک  یعـس  ینعی  دـندنارذگ ؛ ناگدشهتـشک  هاگلتق و  رانک  زا  ار  نارهاوخ  ناردام و  نانز و  و 

یگدنز و رد  هک  تساوخیم  نیـسح  ماما  دننک . رثایب  ار  عنیـسح  ماما  هتـساوخ  هکنیا  يارب  دندرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  دـننک . راکـشآ  دوب ،
نانز دنتـساوخیم  دنهد . ناشن  ناوتان  شگرم  زا  سپ  شیپ و  ار  نیـسح  ماما  هک  دنتـساوخیم  نانآ  اما  دنک ، هولج  ردتقم  شگرم  زا  سپ 

نانآ ات  دنروایب ، داسجا  ربارب  رد  ار 
7 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

. ددرگ رهاظ  ناشفعض  زجع و  و  دننک ، هلان  دنوش ، مومغم  دنیرگب ،
نایم رد  يدنزرف  ای  رـسمه  ردارب ، ْنانز  زا  کی  ره  دناهدروآ ، داسجا  ربارب  رد  ار  نادنزرف  نانز و  دـینک . روصت  ار  كانتـشحو  هنحـص  نیا 
همه رد  سپ  دوب ، ناشیا  گرزب  بنیز  ترـضح  دـننک . يوریپ  بنیز  زا  هک  دنتـشاد  هفیظو  نانآ  دـنکیمن . هیرگ  اما  دراد ، ناگدشهتـشک 

. دندرکیم يوریپ  وا  زا  روما 
رد ملاس  وضع  کی  یتح  هک  يدسج  دیسر ، عنیسح  ماما  هراپهراپ  دسج  هب  نانآ  ِولج  رد  بنیز ، ترضح  دنتفر . بنیز  ترضح  ِرـس  تشپ 

نیا خیرات  تسین  يزاین  دوبن . ادیپ  نآ  زا  يزیچ  هکنانچنآ  دوب ، گنـس  هزین و  ریـشمش و  ریت و  زا  هدشوپ  لاح ، نیا  اب  دـشیمن . هدـید  نآ 
دز و رانک  ار  اهریـشمش  اههزین و  اهگنـس و  داتـسیا و  نیـسح  ماما  دسج  يالاب  رب  دـمآ و  بنیز  ترـضح  دـیوگب . ام  هب  نشور  ار  ثداوح 

: » تفگ درک و  دنلب  تسد  ود  اب  ار  دسج 
نابرقلا اذه  اّنم  لّبقت  ّمهّللا 

.( ریذپب ام  زا  ار  ینابرق  نیا  ادنوادخ ، .« )
8 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

بنیز اما  دـناناوتان ، هنحـص  نیا  ربارب  رد  اههوک  ناناولهپ و  ناگرزب ، تسا . زیچ  همه  سبنیز  يارب  عنیـسح  دـینک . روصت  ار  يروـالد  نیا 
: » تسین نینچ  ًادبا 

. نابرقلا اذه  اّنم  لّبقت  ّمهّللا 
.( ریذپب ام  زا  ار  ینابرق  نیا  ادنوادخ ، « )

. دـشاب هدـش  لـیمحت  اـم  رب  هکنیا  هن  تسا ، هدوب  اـم  دوـخ  تساوـخ  هدارا و  هب  راـک  نیا  هک  تشاد  مـالعا  بنیز  ترـضح  نخـس ، نیا  اـب 
لماک يدازآ  اب  ام  دهاوخب . ام  زا  ار  راک  نیا  هک  دوبن  سکچیه  دینک و  مایق  هک  تفگن  سکچیه  دیوش . هتـشک  دییایب و  تفگن  سکچیه 

ینابرق ادـخ  نید  يارب  ار  نیـسح  ام  تساـم . دوخ  هدارا  ِتساوخ و  هجیتن  میدروآ  تسد  هب  هچنآ  میدرک . ذاـختا  ار  عضوم  نیا  میدـمآ و 
وا زا  هک  یتقو  دایز ، نبا  سلجم  رد  هکنانچ  تسین . مهم  زیچ  چیه  نیا  زج  دریذـپب . ام  زا  ار  ینابرق  نیا  هک  میهاوخیم  ادـخ  زا  میدرک و 
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: » تفگ یتفای ؟ هنوگچ  تردارب  اب  ار  ادخ  راک  دیسرپ :
. مهعجاضم یلإ  اوزربف  لتقلا  مهیلع  هللا  بتک  لاجر  ءالؤه  الیمج ، الا  تیأر  ام  هللاو 

نانآ مدیدن . یکین  زج  دنگوس ، ادخ  هب  « )
9 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

ِعـضوم نیا  زا  سپ  کـشیب ، دنتفاتـش ). ناـشهاگمارآ  يوس  هب  ناـنآ  دوـب و  هدرک  رّدـقم  ناـشیارب  ار  گرم  دـنوادخ  هک  دـندوب  ینادرم 
هک ارچ  دنتسناد . دوخ  يادهش  ربارب  رد  ار  دوخ  فیلکت  نانز  رگید  ادهش  دّیـس  ناگدشهتـشک و  ِرورـس  ِتداهـش  ربارب  رد  بنیز  ترـضح 

میدمآ اجنیدب  ام  هک  دشیم  مالعا  نایناهج  هب  دیاب  دوب و  تبالص  تردق و  راهظا  ماگنه  هکلب  دوبن ، یناوتان  ِراهظا  نویـش و  هلان و  نامز 
دنوادـخ زا  میداتفا . وپوکت  هب  میدرپس و  هر  نآ  يوس  هب  میدرک و  هدارا  ار  دوصقم  نیا  یگدوسآ  اـب  داد ، دـهاوخ  خر  هچ  میتسنادیم  و 

هک دوب  نیا  سبنیز  ترـضح  شقن  نیاربانب ، میاهدامآ . ام  دنکیم ، اضتقا  يرتشیب  يراکادف  دربن  رگا  دریذپب و  ام  زا  ار  نآ  هک  میهاوخیم 
. دنک لیمکت  دربن ، ِتفارش  تّزع و  راهظا  رد  ار  عنیسح  ماما  تلاسر 

هب يور  چیه  هب  مرادن . يداقتعا  دوشیم ، لقن  هک  نیـسح  ماما  نادـناخ  نانز و  ای  نیـسح  ماما  هلان  نویـش و  هبال و  زجع و  قیداصم  هب  نم 
فیرحت مکح  رد  لئاسم  نیا  هک  ارچ  دوشن ، حرطم  لئاسم  نیا  مراودیما  مرادن . داقتعا  لئاسم  نیا 

10 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
یگرزب تلاسر  نیا  دشن . رادومن  شنانز  نارای و  نیسح و  ماما  رب  یتسس  ياههناشن  زا  یناشن  زگره  تسوا . تلاسر  عنیسح و  ماما  شبنج 

مهم شقن  بنیز  ترـضح  سپـس  داد . ماجنا  نانز  نایم  رد  زین  بنیز  ترـضح  هک  دوب  يراـک  و  دـناسر . ماـجنا  هب  ار  نآ  عنیـسح  هک  دوب 
. دوش رادربخ  یسک  هکنآیب  دنشکب ، ار  عنیسح  ماما  دنتساوخیم  نانآ  دوب . هیماینب  هئطوت  ندرک  یثنخ  نآ  تفرگ و  هدهع  هب  يرگید 

. دـندوب دایزنبا  هاپـس  وزج  مدرم  دنتـسکش ، ار  تعیب  دـندرک و  تنایخ  ناشدـهع  هب  نایفوک  دیـسر و  لـتق  هب  لیقعنبملـسم  هکنآ  زا  سپ 
؟ دوب هچ  تلع  دوش ؟ هفوک  دراو  نیسح  ماما  دنتشاذگن  ارچ  دوب . شنانمشد  نوناک  هکلب  دوبن ، نیسح  ماما  اب  هفوک  نیاربانب ،

سپس دوش . نیسح  ماما  رادولج  نابایب  هار  نایم  رد  ات  دنداتسرف  یهاپس  اب  ار  ّرح  نانآ  دوش . هتـشک  هفوک  زا  نوریب  نیـسح  ماما  هکنیا  يارب 
همه هک  دوب  نیمه  يارب  دوب و  نانآ  حرط  نیا  دوشن . هاگآ  یسک  دوش و  هتـشک  ات  دندرک ، رود  نیملـسم  مهم  زکارم  همه  هفوک و  زا  ار  وا 

: » دنتفگ زین  داجس  ماما  هرابرد  دنتشک . ار  نادرم 
اولتقا

11 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
هیقاب تیبلا  اذه  لها  نم  اوقبت  الو  اذه 

.( دیراذگن هدنز  تیب  نیا  زا  ار  یسک  دیشکب و  ار  وا  .« )
دهاوخن رادربخ  سک  چیه  و  دناشوپیم ، ار  داسجا  دربیم و  دوخ  اب  ار  اهنـش  دـیآیم ، اهنافوت  ارحـص  رد  دـنتفگیم  دوب . نیا  نانآ  شالت 

دوب هتشاذگ  مدرم  رب  ار  رثا  نیرتدب  جراوخ  راتفر  میتشک ». ار  جراوخ  : » دنیوگیم دنهدیم و  هولج  هنوراو  مدرم  يارب  ار  روما  سپـس  دش .
جراوخ یسک  دوبن  نکمم  ور ، نیا  زا  دنتسنادیم . مدرم  نایم  يزیگناهنتف  تّما و  رد  هقرفت  داجیا  جرم و  جره و  هلیـسو  ار  جراوخ  مدرم  و 
نتخاس رود  يراکناهنپ و  تاغیلبت و  هلیـسو  نخـس  نیا  دـشیم . یقلت  هتفاینایاپ  زیچهمه  جراوخ ، دـشیم  هتفگ  یتقو  درادـب . تسود  ار 

نیا یسک  هچ  اما  زیچ . همه  زا  ندش  صالخ  عنیسح و  ماما  لتق  ندرک  ناهنپ  يارب  دوب ، یساسا  يروما  اهنیا  دوب . یمالسا  زکارم  زا  هشقانم 
رد ماش و  رد  هار ، رد  هفوک ، رد  درک ؛ وگزاب  یمالسا  لفاحم  رد  مدرم  يارب  ار  هعقاو  دربن ، زا  سپ  وا  اریز  سبنیز ؛ درک ؟ یثنخ  ار  اههئطوت 

هفوک تخانشیم ، ار  یلع  ماما  هفوک  دمآرب ؟ راک  نیا  هدهع  زا  هنوگچ  وا  اجهمه .
12 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
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تداهـش زا  دندینـش . ار  یلع  ماما  دنلب  يادص  ناهگان  دننک . اشامت  ار  ارـسا  جراوخ و  ات  دندمآ  نایفوک  تخانـش . یم  ار  یلع  ماما  يادص 
داـی وا  زا  ناـشاههناخ  رد  بش  زور و  ناـنچمه  دنتخانـشیم و  ار  یلع  ماـما  مدرم  زا  يرایـسب  دوـب و  هتـشذگن  لاـس  تـسیب  زا  شیب  ماـما 
ادص نیا  تسا . سنج  نیمه  زا  یلع  يادص  هک  دنتـسناد  دندروآ و  اج  هب  ار  نآ  دندینـش و  ار  وا  يادص  دنتخانـشیم ، ار  ماما  دندرکیم .

؟ دمآیم رب  اجک  زا 
هک دندید  دیوگب ، نخس  ات  دنتـساوخ  وا  زا  هک  ینامز  لتاقم ، نایوار  تیاور  هب  انب  تسا . یجراخ »  » دنیوگ یم  هک  تسا  ییوناب  زا  دنتفگ 

. دیوگیم نخس  یلع  نابز  هب 
يرای ادـخ  نید  هب  ات  دـندوب  هداتـسرف  ار  نانآ  دنتـسه ؛ ناشنادـنزرف  نامه  دناهتـشک ، ار  نانیا  هک  یناـسک  دـنتفایرد  هک  دوب  هظحل  نیا  رد 

هفوک نانز  نادنزرف  نرادارب و  نارـسمه و  رازراک  اب  نادیهـش  نآ  دنتـشک . ار  شنادناخ  ادخ و  لوسر  رتخد  دنزرف  دنتفر و  نانآ  دنناسرب .
زاغآ ار  اههیرگ  اههلان و  نایفوک  ماگنه ، نیا  رد  دندوب . هدش  هتشک 

13 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
يراز نویش و  مدرم  سپس  و  تفرگارف ، ار  اجهمه  توکس  دش و  سبح  هنیس  رد  اهسفن  تفگ ؛ نخس  نانآ  يارب  سبنیز  ترـضح  دندرک .

. درب راک  هب  نانآ  هرابرد  یتخس  ِیلیثمت  تاریبعت  بنیز  ترضح  هدمآ ، فورعم  هبطخ  نآ  رد  هکنانچ  نیا ، زا  سپ  دندرک . زاغآ 
نیسح و ماما  نتـشک  هلئـسم  دش ؛ نشور  نایفوک  همه  يارب  ارجام  دنام ، اجنآ  رد  زور  ود  ای  کی  دش و  هفوک  دراو  بینز  ات  هکنآ  هصالخ 

. تفریم رگید  رهش  هب  يرهش  زا  بنیز  هک  دوب  هنوگنیدب  زیچ . همه  تازواجت و  تایئزج  نآ و  یگنوگچ  دوب و  هداد  يور  هچنآ 
. دهد همادا  شریسم  هب  نابایب  رد  يدایز  نامز  تسناوتیمن  ناوراک  هتشذگ  رد  هک  دینادیم  امـش  تفریم ؟ رگید  رهـش  هب  يرهـش  زا  ارچ 

ییاههار زا  هک  دندوب  راچان  ور  نیا  زا  دنتشادن . نابایب  رد  رتمولیک  دصناپ  اًلثم  ندومیپ  ییاناوت  لقن  لمح و  لیاسو  نارطاق و  نابسا و  اریز 
هب ییاتـسور  زا  يرهـش و  هب  يرهـش  زا  ینعی  دـندنارذگ ؛ داـبآ  یهار  زا  ار  ارـسا  نیارباـنب ، تشذـگیم . اهاتـسور  اهرهـش و  زا  هک  دـنورب 

، ییاتسور
14 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

. دندربن ماش  هب  فجن  زا  ًامیقتسم  ار  نانآ  و 
؟ یتسیک وت  هداتفا ؟ یقافتا  هچ  دنسرپیم : وا  زا  دنوشیم و  عمج  مدرم  دیوگیم و  نخس  بنیز  دوشیم : رارکت  هصق  نامه  يرهـش  ره  رد 

؟ داد خر  هنوگچ  ارجام 
زیچ همه  تفگ ، دـیزی  رـصق  رد  بنیز  ترـضح  هک  ياهبطخ  نیلوا  اب  داتفا . قافتا  نامه  زین  ماش  رد  تفای . همادا  ماش  نیمزرـس  ات  راک  نیا 
ماما نادناخ  بنیز و  هک  درک  يراشفاپ  رارصا و  تفر و  نوریب  رصق  زا  دناشوپ و  شنهاریپ  اب  ار  دوخ  دیزی  رسمه  هک  ییاج  ات  دش ، نشور 

؟ دشکب ار  همه  دناوتیم  ایآ  دنک ؟ هچ  دیزی  دش . زاغآ  دیزی  هناخ  زا  شبنج  دنوش . رصق  دراو  عنیسح 
تّما همه  مالسا و  ناهج  همه  ینامز ، كدنا  رد  درکیم . راکشآ  نانآ  رب  ار  ارجام  دادیم و  ناکت  ار  مدرم  تفریم ، وناب  نیا  هک  اجک  ره 

. دـنک هبوت  نآ  زا  ناربج و  ار  شهانگ  دـیاب  و  رّـصقم . تسا و  لوئـسم  دوخ  هک  تسناد  تّما  هک  دوب  نیا  زا  سپ  دـندش . هاـگآ  ارجاـم  زا 
و دوب ، نیسح  ماما  تداهش  زا  سپ  ْتزع  تفارش و  زا  يرادساپ  بنیز ، ترضح  هفیظو  نیتسخن  نیاربانب ،

15 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
هک يراکیپ  يدژارت و  مالـسا . ناهج  لـفاحم  يارب  راـکیپ  يدژارت و  نآ  ییوگزاـب  و  عنیـسح ، ماـما  تلاـسر  ندـناسر  ماجنارـس  هب  سپس 

. دننک روصحم  نابایب  رد  ار  نآ  دندیشوکیم  هّیماینب 
نیا هب  ام  ور  نیا  زا  دریگیم . رارق  ام  ربارب  رد  بنیز  ترضح  هنانامرهق  شقن  وا ، شقن  نتفای  نایاپ  عنیسح و  ماما  تبیصم  زا  سپ  نیاربانب ،
کی اهنیا ، رب  هوالع  دننک . لمع  وا  دننام  دـنناوتیمن  گرزب  نانامرهق  نادرم و  هک  ینز  میرادیم ؛ گرزب  ار  وا  میراذـگیم و  مارتحا  نز 
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دناوتیم درم  هک  هنوگنامه  هک  میباییم  رد  نآ  زا  هک  تساـم ، ربارب  رد  رگنـشور  زومآتربع و  ياهعقاو  كاـنبات و  دنمهوکـش و  هبرجت 
تـشذگرس يارب  تسا  یلامک  ناـنامرهق و  يارب  تسا  ياهنومن  نیـسح  ماـما  رگا  دـشاب . بنیز  دـناوتیم  زین  ناملـسم  نز  دـشاب ، نیـسح 

روالد و دناوتیم  زین  ناملـسم  نز  دشاب ، دهاجم  نامرهق و  دـناوتیم  ناملـسم  درم  هکنانچ  و  نانز . يارب  تسا  ياهنومن  زین  بنیز  نادرم ،
ساسحا یگداتسیا و  نامیا و  هب  زاین  ود  ره  نانآ  دشاب . دهاجم 

16 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
هک دیشاب  هاگآ  ( ) 62 سنوی / «. ) نونزحی مه  مهیلع و ال  فوخال  هللا  ءایلوا  نإ  الأ  : » دنشاب هتـشادن  هودنا  دنـسرتن و  ات  دنراد ، ادخ  هب  برق 

.( دنوشیمن نیگمغ  تسین و  یمیب  ادخ  ناتسود  رب 
ًاملاظال و ًارطب و  ًارشأ و ال  تجرخ  ام  : » مینکیم هجوت  دش ، جراخ  هکم  زا  هک  یماگنه  نیسح ، ماما  نانخس  زا  ینخس  هب  ام  هعقاو ، نیا  رد 
، یتسمرـس يور  زا  دنگوس  ادخ  هب  .« ) رکنملا نع  یهنلا  فورعملاب و  رمالا  دیرأ  تعطتـسا ، ام  يّدـج  هّمأ  یف  حالـصالا  دـیرأ  ًادـسفم ، ال 

یهن فورعم و  هب  رما  مهاوخیم  مراتـساوخ . دشاب ، مناوت  رد  هک  هزادنا  ره  ار  مّدج  تّما  رد  حالـصا  مدرکن . مایق  داسف  ملظ و  يرگنایغط ،
.( منک رکنم  زا 

ّدج ِتّما  ایآ  هک  دوشیم  حرطم  شسرپ  نیا  اجنیا  رد  دوشیم . هصالخ  نخس  نیا  رد  نیـسح  تداهـش  نیـسح و  فده  نیـسح و  تلاسر 
صوصخم مدرم  حالصا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ایآ  تسا ؟ یقاب  زونه  ای  تفای ، لاوز  دوب و  نیـسح  ماما  رـصع  رد  طقف  نیـسح ،

؟ میتسه تما  نآ  زا  زین  ام  هکنیا  ای  تفای ، نایاپ  دوب و  نیسح  ماما  مایا 
زا یهن  فورعم و  هب  رما  هب  و  میدنمزاین ، حالصا  هب  زین  ام 

17 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
، رگید نخس  هب  میربیم . رـس  هب  نیـسح  ماما  فادها  قّقحت  يارب  بسانم  طیارـش  رد  زونه  ام  سپ  تسا . یگـشیمه  راک  نیا  ًاتعیبط  رکنم .

. دنک رکنم  زا  یهن  هنامز  نیا  رد  فورعم و  هب  رما  طیارش  نیا  رد  حالصا و  زورما  ار  ام  ات  دش  هتشک  شدوخ  نامز  رد  نیسح  ماما 
زا شفدـه  هب  نیـسح  ماما  دوش ، حالـصا  هعماج  لمع و  فورعم  هب  كرت و  رکنم  رگا  وا ، دوخ  لیلحت  هیزجت و  رب  انب  اـم و  هناـمز  رد  سپ 
رد هک  تسانعم  نیدـب  دـبای ، جاور  مدرم  نایم  داسف  دوش و  لمع  رکنم  هب  كرت و  فورعم  هک  هزادـنا  ره  زورما  و  تسا . هدیـسر  تداـهش 

يارب نیـسح  ماما  هک  یفادـها  تسا . هدرب  نایم  زا  ار  وا  فادـها  هداد و  ردـه  هب  ار  نیـسح  ماما  نوخ  تّما ، زا  لسن  نیا  نامز  زا  ههرب  نیا 
. دش هتشک  اهنآ 

رد نیسح  ماما  هب  ندناسر  يرای  هکلب  تسین ، هیرگ  هب  نداد  ارف  شوگ  ریاعش و  تشادگرزب  ام  هفیظو  هناگی  طیارش ، نیا  رد  زورما و  سپ 
: » تسا هدرک  حیرصت  فادها  نیا  هب  دوخ  وا  تسا . وا  فادها  قّقحت 

ارطبالو ارشأ  تجرخ  ام  ینإ 
ای یسک  رب  يزوریپ  يارب  راک  نیا  « 

18 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
. میدش تحار  ام  دش و  مامت  راک  مییوگب  ات  دوبن ، یسک  ربارب 

. تساج رب  تّما  هک  اریز  تساجرب ، زین  زورما  دوب ، نیسح  ماما  رظن  روظنم  هک  یتلاسر  تسین . نینچ  زگره 
ي : » مییوگب وزرآ  يور  زا  هکنآ  ياج  هب  ام  سپ 

ًامیظع ًازوف  زوفنف  کعم  اّنک  انتیل  ا 
و رتدـنمتردق ، شنمـشد  ربارب  رد  ار  وا  مینک و  يرای  ار  وا  زورما  میناوتیم  میدـشیم ،) لئان  گرزب  یتداعـس  هب  ات  میدوب  وت  اـب  شاـک  « )

. تسام سرتسد  رد  تسا و  یندش  راک  نیا  میزاس . قّقحم  ار  شفادها 
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ناتتابجاو و ناتنانز و  ناتیگدـنز و  ناتنادـنزرف و  دوخ و  عاضوا  هب  تساپرب . دربن  هک  دیـشاب  هراـچ  رکف  هب  ناـنمؤم ، يا  دـیناد  دوخ  ـالاح 
. دینیزگرب دیهاوخیم ، دوخ  هچنآ  ره  و  دیشاب ، رایشوه  دینک و  هجوت  ناتتامّرحم 

مکیلع مالسلا  مکل و  انل و  هللا  رفغ  لیبسلاءاوس و  انیدهی  یلاعت  هناحبس و  هللا 
19 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز . 

19 ص :  ( ..... 2  ) نیسح ماما  مایق  رد  بنیز  ترضح  شقن 

. نیرهاّطلا نیبّیطلا  هلآ  یلع  دّمحم و  اندّیس  یلع  مالسلا  هالصلا و  و  نیملاعلا ، بر  هللادمحلاو  میحرلا ، نمحرلا  هللا  مسب 
تیب لآ  نیسح و  ماما  نادناخ  دنکیم ، ثحب  شیاههنیمز  جیاتن و  البرک و  هعقاو  هرابرد  هک  یبتک  لتاقم و  رد  یخیرات  ِنیارق  یخرب  ربانب 

ندنارذگ هلئـسم و  نیا  تلع  دندش . ماش  دراو  عنیـسح  ماما  تداهـش  زا  زور  تسیب  تشذگ  زا  سپ  ینعی  رفـص ، هام  زاغآ  رد  ادخ  لوسر 
هب هجوت  اب  تشادن . دوجو  ارحـص ، زا  اهناوراک  روبع  نیمأت  يارب  عیرـس  یفاک و  لیاسو  هتـشذگ  رد  هک  دوب  نیا  ددـعتم  ياهرهـش  زا  نانآ 

دنتشاد و میب  ارحص  زا  اپراچ ، راوس و  تحارتسا  تاناکما  یگدنز و  لیاسو  بآ و  دوبمک 
20 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

. دنرذگب اهیدابآ  اهرهش و  زا  هک  دندیشوکیم 
ناوراک ات  دندیـشوکیم  اریز  تسا . هدشن  تبث  خیرات  رد  تسین و  نشور  نادنچ  تشذـگ ، نآ  زا  ناوراک  نیا  هک  يریـسم  اهرهـش و  نیا 

فراـعتمریغ یهار  زا  هار ، یلاـمتحا  تالکـشم  اهـشروش و  زا  سرت  يراـکهظفاحم و  یـسایس و  لـلع  هـب  اـنب  ار  كاـپ  ياهرـس  ار و  ارـسا 
. دنتشذگیم گرزب  ياهرهش  زا  ور ، نیا  زا  دننارذگب .

راـثآ نیا  دناهتـشذگ . اهرهـش  نیا  زا  ناـنآ  هک  دـهدیم  ناـشن  تسا ، هدـنام  اهرهـش  یخرب  رد  تیب  لـها  زا  هک  یمیـالع  راـثآ و  ياهراـپ 
ِرس هک  تسین  یّکش  دناهتخاس و  دهاشم  نیا  زا  يرایسب ، ياهرهش  رد  تسا . هدش  هتخاس  نیسحلاسأر » دهـشم   » مان هب  هک  تسا  يدهاشم 
رد شنوخ  زا  دنچ  یتارطق  ای  هدنام و  اجنآ  رد  یتاعاس  ای  هدش و  هداد  رارق  اجنآ  رد  كرابم  ِرس  نیا  اما  تسین ، نفد  اجنآ  رد  نیـسح  ماما 

: » دنیامرفیم یثیدح  رد  ادخ  لوسر  دناهتخاس . يدجاسم  دهاشم و  هتشاد و  مرتحم  ار  ناکم  نآ  مدرم  تسا ، هتخیر  اجنآ 
یبن ربق  یلع  الإ  دجسم  ینب  ام 

أ
یصوو
أ
دیهشو
ا

دهشتس
21 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

. دجاسم اهیف  ینبی  نأ  الإ  هَّللا  یبأف  همد ، نم  هرطق  هعقبلا  کلت  باصأف 
رب هک  دنتسه  ییاههناشن  دهاشم  نیا  دش . يرایسب  ياهرهش  رد  نیسحلاسأر »  » مان هب  يدهاشم  تخاس  هب  رجنم  نآ  هیبش  لالدتـسا و  نیا  « 

. دیماجنا لوط  هب  رتمک  ای  زور  تسیب  هک  يرفس  دننکیم . تلالد  ماش  هب  هفوک  زا  تیب  لها  روبع  ریسم 
هب یناکم  زین  بلح  رهش  رد  یتح  تسه . نیسحلاسأر »  » مان هب  ینکاما  اهنیا  ریغ  صمح و  هامح ، نالقـسع ، هلمج  زا  اهرهـش  زا  یخرب  رد 
رد دهشم  نیا  تسا . بلح  دجاسم  نیرتگرزب  زا  یکی  هوکشاب و  گرزب و  نامتخاس  بلح ، رد  ناکم  نیا  دراد . دوجو  هطقنلا  دهشم  مان 
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هب اریخا  دـش . ناریو  دجـسم  رجفنم و  تاّـمهم  نیا  دـندرکیم . يرادـهگن  تاّـمهم  هحلـسا و  نآ  رد  نوچ  دـش ، بیرخت  اـهینامثع  هرود 
دجاسم نیا  دنتسه . نیـشیپ  يرامعم  نامه  اب  دجـسم  يانب  دیدجت  لاح  رد  نینمؤم ، رگید  وا و  یلام  تیامح  اب  و  میکح ، هللاتیآ  روتـسد 

تیب لآ  هب  دندوب و  قطانم  نآ  رد  هک  ناینادمح  نامز  رد  دش و  هتخاس 
22 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

. تفای هعسوت  دنتشاد ، رایسب  تدارا 
زا هک  تسا  لمتحم  رایسب  ریسم ، ییایفارغج  طخ  ربانب  دناهتشذگ و  يزکرم  ياهرهش  زا  كاپ  ياهرـس  ارـسا و  هک  مییوگب  میناوتیم  سپ ،

. دناهتشذگ ماش  یلحاس  طخ  هفوک و  نایم  گرزب  ياهرهش  زا  نانآ  هکنیا  نخس  هصالخ  دنشاب . هدرک  روبع  مه  کبلعب 
لابقتسا هدامآ  ینامداش  اب  اهرهش  نیا  مدرم  تسا و  هدش  نالقسع  هلمر و  دراو  ناوراک  نیا  هک  دنیوگیم  خیراوت  ياهراپ  راثآ و  زا  یخرب 

هیروس نانبل و  نیطـسلف و  زا  یئزج  نامز  نآ  رد  هک  گرزب  زکارم  اهرهـش و  نیا  زا  تیب  لـها  هک  دـهدیم  ناـشن  اـهنیا  دـناهدوب . ارـسا  زا 
. دناهتشذگ دندوب ،

نیا زوریپ . هاپس  ارسا ، هدیرب ، ياهرس  تفریم ؛ رامش  هب  يزوریپ  هفیلخ  يارب  اهرهش ، نیا  زا  ارسا  روبع  يرگید ، گنج  ره  دننام  کشیب ،
هب دـسر  هچ  دـنیآیم ، هاپـس  ياشامت  يارب  رهـش  یلاها  درذـگیم ، ییاج  زا  یهاپـس  هاگ  ره  یعیبط  روط  هب  درکیم . بلج  ار  اـهرظن  همه 

هاپس هاپس ، هکنیا 
23 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

. دشاب ناشنیمزرس  هفیلخ و  هاپس  ینعی  ناشدوخ 
اب دـندشیم ، دراو  كاپ  ياهرـس  ارـسا و  تیب و  لها  هک  ییاهنیمزرـس  اهرهـش و  رد  ماش ، اـت  هفوک  زا  هک  تفگ  ناوتیم  ببـس ، نیمه  هب 

. دندشیم هجاوم  اهنیمزرس  نیا  نامدرم  ياهنشج  تاعامتجا و 
، دشاب هدمآ  لتاقم  رد  ارجام  هک  درادـن  یترورـض  هلئـسم  نیا  مهف  يارب  اریز  تسا ، هداد  خر  اهرهـش  همه  رد  لئاسم  نیا  هک  تسین  یّکش 

يارب هفیلخ  ماکح  دنتـشاذگیم ، اپ  هک  يرهـش  ره  هب  کـشیب ، تفاـیرد . ار  هلئـسم  نیا  ناوتیم  یمومع  عاـضوا  مدرم و  هیحور  زا  هکلب 
دنتساوخیم ناشواکجنک  هیحور  ربانب  مدرم  یعیبط  روط  هب  دشیم . هجاوم  مدرم  اب  ناوراک  دندرکیم . يداش  دنتفرگیم و  نشج  يزوریپ 

؟ دناجراوخ نانیا  ایآ  دناهدروآ ؟ ار  ارسا  ارچ  هدش ؟ هدیرب  اهرس  نیا  ارچ  دنتسیک ؟ نانیا  تسیچ ؟ ارجام  هک  دنمهفب  دنسرپب و 
، کشیب تروص ، نیا  ریغ  رد  دـنوش ، هجوتم  تعرـس  هب  و  دنـسانشب ، ار  نانآ  هک  یناسک  دـندوب  تقو ، نآ  رد  یمالـسا ، ياهنیمزرـس  رد 

يدرمریپ یگرزب ، یکچوک ، یلفط ،
24 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

امش تسا : هدمآ  لتاقم  زا  يرایسب  رد  تارابع  نیا  دییارسا ؟ مادک  زا  امـش  دیتسیک ؟ امـش  دسرپب : دوش و  کیدزن  ارـسا  هب  هک  دشیم  ادیپ 
؟ رفک نیمزرس  زا  ای  دیتسه ؟ اهراتات  زا  ای  ملید ؟ زا  ای  دیتسه ؟ نایگنز  زا  امش  دیتسه ؟ ارسا  مادک  زا 

نیا نانآ  دنـشاب . هدش  فرحنم  هدیروش و  ماما  رب  هدش و  جراخ  نید  زا  هک  دنتـسنادیم  یناسک  ار  جراوخ  مالـسا  ناهج  رد  تقو ، نآ  رد 
؟ دیتسه ارسا  مادک  زا  امش  دندرکیم : حرطم  تسا ، هدش  لقن  ررکم  هک  ار  شسرپ 

لها ارسا ، ام  دنتفگیم : دنهد . خساپ  شـسرپ  نیا  هب  هنوگچ  هک  دنتـسنادیم  گرزب ، کچوک و  زا  و  نز ، زا  درم و  زا  عتیب ، لها  کشیب 
. میدّمحم تیب 

. دندادیم حرش  ار  ارجام  ارسا  ماگنه ، نیا  رد  دنشاب ؟ ریسا  دّمحم  تیب  لها  دوشیم  رگم  دّمحم ؟ تیب  لها  زا  ارـسا  تسا ؟ نکمم  هنوگچ 
هب ینارنخـس  هباطخ و  شقن  هک  دوب  اجنیا  رد  دـندرپسیم . شوگ  رتشیب  دـندرکیم و  هجوت  سپ  تشاد ، باـتزاب  ناگدنونـش  رد  هصق  نیا 

بنیز ای  تفگیم  نخس  عنیسحلانبیلع  ای  دمآیم ؛ نایم 
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25 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
ینارنخـس هبطخ و  اههد  لتاقم  رد  هک  تساـجنیا  زا  تشذـگ . هچ  هک  تفگیم  مدرم  هب  تفگیم و  نخـس  ناـنآ  زا  یکی  موثلک . ما  اـی  و 

تلع هب  ای  تسین ؛ نشور  اهرهش  رگید  رد  اما  تسا ، نشور  هک  ماش  هفوک و  رد  دناهدش ؟ داریا  اجک  اههبطخ  نیا  تسا . هدش  طبض  تبث و 
هفوک زا  ناوراک  نیا  هکنیا  هصالخ  تسا . هدـش  هتفگ  اـجک  ياهبطخ  ره  هک  دـناهدرکن  رکذ  ناـسیونلتقم  هک  ببـس  نیا  هب  اـی  يوار  ِدوبن 

شـسرپ و دشیم و  ماجنا  لابقتـسا  يرهـش ، ره  رد  هار ، رد  تسا و  هتـشذگ  گرزب  ياهرهـش  زا  و  هدیـسر ، ماش  نیمزرـس  هب  هدش ، جراخ 
. تفرگیم تروص  اهنیا  زج  هنوگشروش و  ياـهتکرح  هیرگ و  ینامیـشپ و  ارجاـم و  هب  ندرب  یپ  هبطخ و  داریا  و  دـشیم ، هّجوت  خـساپ و 

. تسا هتشاد  دوجو  رفس  نیا  زا  ياهلحرم  ره  رد  لئاسم  نیا  ًاتعیبط 
هدوب هچ  دـنداد ، تروص  هک  يراک  و  شنارهاوخ ، بنیز و  ترـضح  ینعی  تیب ، لها  نانز  شقن  هک  دـنکیم  نشور  یبوخ  هب  هلئـسم  نیا 

. تسا
ارحص رد  دنشکب و  زین  ار  نادرم  همه  ار و  عنیسح  ماما  هک  دندوب  نآ  رب  نانمشد  متفگ ، هکنانچ 

26 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
: » دیوگیم عنیسح  ماما  هکنانچ  اما  تشذگ . هچ  هک  دنادن  یسک  دناشوپب و  ار  داسجا  نوخ و  ارحص  ياهنش  ات  دننک  ناهنپ 

ایابس نهاری  نأ  ءاش  هَّللا  نإ 
؟ دنیبب ریسا  ار  نانآ  دهاوخیم  دنوادخ  ارچ  .« 

نیمه هب  دننک . راکـشآ  ناهج  همه  يارب  ار  نآ  دنریگرب و  هدرپ  مالـسا  خیرات  رد  تفگـش  هعقاو  نیا  زا  دنروآ و  ياج  هب  ار  هفیظو  نیا  ات 
مه رـصم  هب  بنیز  ترـضح  دنتـشگزاب و  هنیدم  هب  سپـس  دندیـسر و  ماش  هب  دنتـشذگ و  مهم  ياهرهـش  زا  دندرک و  زاغآ  هفوک  زا  ببس 

تفلاخم هب  تفارـش  ّتیناسنا و  عرـش و  نید و  اب  هک  دـیزی ، ًاصوصخ  هیماینب ، راـتفر  هراـبرد  دـنتفگیم و  ار  ارجاـم  يرهـش  ره  رد  تفر .
. دندرکیم يرواد  تساخرب ،

. دنتخاس هاگآ  هیماینب  یقیقح  دصاقم  یعقاو و  عاضوا  زا  ار  مالسا  ناهج  همه  وا  يربهر  اب  نانز  رگید  سبنیز و  ترـضح  هک  دوب  يدنچ 
. دنراد شزرا  مالسا  قطنم  رد  هیام  هچ  دنتسه و  یناسک  هچ  ناشنایاورنامرف  هک  دنتسناد  مدرم  و 

27 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
میرکت و رـس  تمظع  نیا  ربارب  رد  هاگآدوخان  دـیدرتیب و  دـنکیم ، یـسررب  ار  اهنآ  لمأت و  تفگـش  ياـههبطخ  نیا  رد  هک  یتقو  یمدآ 

. دروآیم دورف  میظعت 
وا رد  تراسا  زا  يرثا  هکنآیب  و  دشاب ، نایامن  هار  یتخـس  یگتـسخ و  وا  رد  هکنآیب  و  تبیـصم ، ساسحایب  اجهمه ، هدزبیـصم ، ِبنیز 

ترـضح دـیوگیم . نخـس  دتـسیایم و  نانآ  ِکچوک  گرزب و  ماـکح و  زا  سارهیب  یتح  بقارم و  نایهاپـس  زا  سرتیب  و  دوش ، هدـید 
ادا هک  ياهبطخ  ره  هب  تسا و  هتـسشن  هناخ  رد  ییوگ  هک  مینیبیم  یمـسج  یحور و  لـئاسم  همه  هب  اـنتعایب  ناـنچ  هبطخ  ره  رد  ار  بنیز 

. دنکیم یسررب  ار  نآ  دشیدنایم و  دنکیم ،
ناوت زا  دنکیم و  هتسخ  ار  مسج  لکش  نیدب  يرفس  تسا . هدیشک  لوط  رتش  رب  راوس  ارحـص و  رد  زور  لهچ  ای  یـس و  تسیب ، رفـس  نیا 

. دهاکیم یمدآ 
، ياهبطخ ره  دوشیمن . هظحالم  لادتعا  زا  جراخ  ینخـس  زگره  و  تسین ، نویـش  يراز و  هیرگ و  زا  یفرح  اههبطخ  نیا  زا  مادک  چیه  رد 

رب تاولص  ربمایپ و  حدم  دمح و  وا و  يانث  رکش و  دنوادخ و  دمح  اب  مامت  شمارآ  قطنم و  اب 
28 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

نانآ دزیگنایم و  رب  ار  مدرم  و  دهدیم ، حرش  رثؤم ، یلو  رصتخم ، ار  ناتساد  هبطخ  ره  رد  ترضح  سپـس  دوشیم . زاغآ  شتیب  لها  وا و 
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. دناسریم جوا  هب  ار  نخس  بنیز  ترضح  دیزی ، سلجم  رد  اما  درادیماو . رثأت  هبوت و  هب  ار 
هرابرد دیوگیم . ار  شنانخس  وا  هب  هجوت  یب  و  دتـسیایم ، رورغم  زوریپ و  رگنایغط  هاشداپ  ربارب  رد  دیزی ، سلجم  رد  دیاهدینـش ، هکنانچ 

رب ار  دوخ  سابل  نیرتشزرامک  هک  یلاح  رد  بنیز  ترـضح  دنیوگیم  دراد . دوجو  یـصاخ  ریبعت  دیزی  سلجم  هب  بنیز  ترـضح  دورو 
همه رب  نوزفا  هک  دـنکیم ، نشور  ار  بنیز  ترـضح  یمـسج  یحور و  تیعـضو  یبوخ  هب  ریبعت  نیا  داهن . دـیزی  سلجم  هب  اپ  تشاد ، نت 

یـسابل دوشیم و  ور  هبور  مدرم  اب  ای  ینمـشد  اب  ای  یـسک  اب  یمدآ  هک  یماـگنه  هزورما ، دوب . يرگید  لکـشم  زین  هدـنژ  ساـبل  اهتبیـصم ،
دیزی يارب  توق  بابـسا  همه  بنیز و  يارب  فعـض  تابجوم  همه  دـنکیم . فعـض  ای  یکچوک و  تراقح ، ساسحا  درادـن ، نت  رب  بترم 

دیزی فعض  بنیز و  ِتّوق  ناوت و  یلصا  ببس  هک  دروم  کی  زج  يدام . بابسا  دوب ؛ مهارف 
29 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

عافد و ادخ  هار  زا  تسا و  داهج  لاح  رد  دهعتم و  هک  درکیم  سح  بنیز  دوب . ادخ  هب  دیزی  ینامیایب  ادـخ و  هب  بنیز  نامیا  نآ  و  دوب ،
. دوب وا  فالخ  رب  تسرد  دیزی  یلو  دنکیم ، لمع  دوخ  فیلکت  هب 

اب هک  مینیبیم  نییّلع  یلعا  رد  ار  بنیز  مینکیم ، هسیاقم  ار  دیزی  بنیز و  نانخس  هک  یماگنه  طیارش ، تابجوم و  نآ  همه  اب  ور و  نیا  زا 
هب هک  تسه  ییاههراپ  بنیز  ترـضح  هبطخ  رد  رتمامت . هچ  ره  ِتیعطاق  تردق و  بدا و  اب  دیوگیم ؛ نخـس  نیلفاس  لفـسا  رد  یـصخش 

دورف میرکت  میظعت و  مارتحا و  رـس  هکنیا  زج  درادـن ، ياهراچ  تردـق  ناوت و  نیا  ربارب  رد  ناسنا  دـنکیم و  هدزتفگـش  ار  یمدآ  یتسار 
. دروآ

هکنیا دـهدیم . حیـضوت  ار  نآ  هفـسلف  هعقاو و  یگنوگچ  بنیز  ترـضح  هاگدـید ، نییبت  نآرق و  تاـیآ  رکذ  تاولـص و  دـمح و  زا  سپ 
نیذلا نبـسحیالو  : » دنکیم لالدتـسا  هیآ  کی  هب  دهدیم و  حیـضوت  وا  زوریپ . دیزی  دوش و  هتـشک  نیـسح  هک  دریذپیم  دنوادخ  هنوگچ 

« نیهم باذع  مهل  امثا و  اودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهسفنأل  اریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک 
(178 نارمع / لآ  )

30 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
لد رد  هچنآ  ات  تصرف ، داد و  تورث  وت  هب  دـنوادخ  دنـسانشب . ار  وت  مدرم  اـت  يدـش  زوریپ  وت  تسا ، رذـگدوز  وت  ِيزوریپ  هک  دـیامرفیم 

ترخآ ایند و  رد  تاییاوسر  وت و  باذع  هرابرد  زین  یـسک  و  دشاب . مامت  مدرم  رب  زین  تجح  دشابن و  يرذـع  ار  وت  ات  دوش ، نشور  يراد 
. دشاب هتشادن  یفرح 

تّرج نئلو  : » دـیوگیم ار  تفگـش  هلمج  نیا  هبطخ ، رد  دـنکیم . يراج  نابز  رب  تفگـش  ینانخـس  نییبت و  تاملک  نیا  اـب  ار  عوضوم  وا 
تسا هدرک  مراداو  گرزب  ياهتبیصم  عیاجف و  اما  تسین . یعیبط  ياهلئسم  نم  يارب  وت  اب  نم  نتفگ  نخس  ینعی  کتبطاخم » یهاودلا  َّیلع 
ِینورد ساسحا  عنام  هلئسم  نیا  همه ، نیا  اب  میوگب . نخس  وت  اب  مریگب و  رارق  وت  ربارب  رد  ات  درک  مراداو  اهتبیـصم  میوگب . نخـس  وت  اب  هک 

: » دوشیمن نم 
. کخیبوت رثکتسا  کعیرقت و  ربکتسا  كردق و  رقحتسال  ینا  کتبطاخم  یهاودلا  َّیلع  تَّرج  نئلف 

ناسنا یتسین . مه  شنزرس  خیبوت و  هتسیاش  یتح  وت  رتشیب ، نیا  زا  منادیمن . باطخ  هتـسیاش  ار  وت  اما  میوگیم ، نخـس  وت  اب  لاح  نیا  اب  « 
شهوکن ار  یسک 

31 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
. یتسین مه  شنزرس  هتسیاش  وت  اما  دشاب ، هتشاد  شهوکن  یگتسیاش  هک  دنکیم 

ءادهشلا ءامد  نم  همحل  تبنو  ءایکزالا  دابکأ  هوف  ظفل  نم  نبا  هبقارم  یجتری  فیکو  »
اب شتشوگ  هک  یـسک  یتسه ، دنه  دنزرف  وت  تسوت . تعیبط  نیا  يدرک . ار  راک  نیا  هک  یتسه  یـسک  وت  دوریم ؟ يریخ  دیما  وت  زا  ایآ  « 
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. دیوَج ار  ایلوا  ِرگج  شناهد  دش و  راورپ  ادهش  ِنوخ 
. مینیبیم دنلبرس  گرزب و  دیزی  ربارب  رد  ار  بنیز  لماوع ، همه  دوجو  اب  سپ 

«1 . » دهاوخیم هنوگ  نیا  ینانز  مالسا 

31 ص :  روضح .....  دلوت و  زا 

دادرخ 1307  14
. مق رهش  رد  تدالو 

دادرخ 1322 ات  رهم 1313 
. يوزوح سورد  تامدقم  ناتسریبد  لوا  لکیس  مامتا 

دنفسا 1325 ات  دادرخ 1322 
. هقرفتم تروص  هب  یبدا  ملپید  ذخا  هزوح ، حطس  سورد  نایاپ 

راهب 1333 ات  نیدرورف 1326 
. مق هزوح  لوصا  هقف و  جراخ  هفسلف و  سورد  رد  روضح 

دادرخ 1332 ات  رهم 1329 
. نارهت هاگشناد  زا  داصتقا » رد  قوقح   » سناسیل ذخا 

تشهبیدرا 1334 ات  راهب 1333 
. فجن هزوح  لوصا  هقف و  جراخ  هفسلف و  سورد  رد  روضح 

__________________________________________________

. تسا هدشن  طبض  راون  رب  ینارنخس  هیقب  هنافسأتم  . 1 ( 1)
32 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

رهم 1335 ات  تشهبیدرا 1334 
. مق هزوح  لوصا  هقف و  جراخ  هفسلف و  سورد  رد  ددجم  روضح 

دادرم 1337 ات  رهم 1335 
. فجن هزوح  لوصا  هقف و  جراخ  هفسلف و  سورد  رد  ددجم  روضح 

نابآ 1338 ات  دادرم 1337 
قافتا هب  هزوح  روما  حالصا  يارب  یحرط  هیهت  ردص ؛ یلم  ناتسریبد  مالسا و  بتکم  هلجم  تیریدم  يدصت  مق ؛ رد  يوزوح  تیلاعف  همادا 

. رکفمه ناتسود 
نابآ 1338

نیدلافرش همالع  ینیشناج  يارب  نانبل  هب  ترجه 
دادرم 1345 ات  نابآ 1338 

. نایدا يوگتفگ  تکرح  يرادمچرپ  نانبل ؛ نایعیش  يداصتقا  یعامتجا و  یگنهرف ، روما  یهدناماس  يارب  یتالیکشت  هدرتسگ  تیلاعف 
دادرم 1345

. ردص ماما  اب  تعیب  رد  نانبل  نایعیش  زا  نت  رازه  اهدص  تارهاظت 
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دادرخ 1348 ات  دادرم 1345 
. نیطسلف تمواقم  نامزاس  زا  هدرتسگ  ياهتیامح  زاغآ  نایعیش ، يالعا  سلجم  سیسأت  يارب  شالت 

33 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
دادرخ 1348  1

، نایعیش يالعا  سلجم  سیسات 
نمهب 1352 ات  دادرخ 1348 

تمواـقم ناـمزاس  زا  تیاـمح  لیئارـسا و  تازواـجت  اـب  هلباـقم  یعاـمتجا ، تاحالـصا  ماـجنا  تیمورحم ، عفر  يارب  تلود  زا  تساوـخرد 
. نیطسلف

نیدرورف 1354 ات  نمهب 1352 
ناناوج یماظن  شزومآ  یناهنپ  ياههرود  زاغآ  نیمورحم ، تکرح  بلاق  رد  هیجنرف  نامیلس  تلود  هیلع  یمدرم  هدرتسگ  تازرابم  يربهر 

. نانبل بونج  هب  لیئارسا  تازواجت  اب  هلباقم  يارب  هعیش 
نیدرورف 1354

. نانبل هلاس  ود  یلخاد  گنج  زاغآ 
رهم 1355 ات  نیدرورف 1354 

تکرح یماـظن  حاـنج  سیـسأت  ناـنبل ؛ میـسقت  زا  يریگوـلج  یلخاد و  گـنج  هـب  نداد  ناـیاپ  يارب  یبرع  یلم و  ياهــشالت  يرادـمچرپ 
. نانبل بونج  هب  لیئارسا  تازواجت  اب  هلباقم  يارب  لما ،) « ) هینانبللا همواقملا  جاوفا   » هب موسوم  نیمورحم ،

رهم 1355
. نانبل یلخاد  گنج  نایاپ  ضایر ؛ رد  برع  نارس  سنارفنک  ییاپرب 

رویرهش 1357 ات  رهم 1355 
. نیطوت هناراکشزاس  حرط  اب  تفلاخم  يرادمچرپ  لیئارسا ؛ اب  لما )  ) ینانبل تمواقم  ياهيریگرد  زاغآ  نانبل ؛ بونج  نارحب  يریگجوا 

رویرهش 1357  9
. یبیل هب  یمسر  يرفس  یط  ندش  دیدپان 

33 ص :  بایغ .....  ندوبر و  زا 

رویرهش 1357  3
. یبیل روشک  یمسر  توعد  ریازجلا و  روهمج  سیئر  نیدموب  داهنشیپ  هب  یبیل  هب  رفس 

رویرهش 1357  9
. دش هدید  لته  زا  جورخ  لاح  رد  یبیل  رد  ردص  یسوم  ماما  راب  نیرخآ  يارب 

رویرهش 1357  11
. ردص یسوم  ماما  لحم  زا  یهاگآ  يارب  اهشالت  زاغآ 

رویرهش 1357  15
دوجو ینارگن  يارب  یلیلد  تسا و  یبیل  نامهم  ماما   » هکنیا رب  ینبم  ترافـس  نیا  خـساپ  یبیل و  ترافـس  اب  نایعیـش  يالعا  سلجم  ساـمت 

.« درادن
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رویرهش 1357  17
34 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

. حیضوت تساوخرد  و  ماما ، رارقتسا  لحم  سلبارط ، ءیطاشلا  لته  اب  نایعیش  يالعا  سلجم  سامت 
رویرهش 1357  19

راضحا ار  یبیل  رادراک  زور  نامه  ریزوتسخن  و  دراذـگیم ، نایم  رد  نانبل  ریزوتسخن  اب  ار  ماما  ندوبر  عوضوم  نایعیـش  يالعا  سلجم 
. دنکیم

رویرهش 1357  20
. دناهدرک كرت  ایلاتیا  دصق  هب  ار  یبیل  رویرهش 1357  زور 9  رصع  شهارمه  ود  ماما و  هکنیا  رب  ینبم  یبیل  رادراک  ياعدا 

رویرهش 1357  21
. ردص ماما  تیعضو  ندش  نشور  يارب  تافرعرسای  هب  ینیمخ  ماما  فارگلت 

رویرهش 1357  22
. دادن ار  یبیل  كاخ  هب  دورو  هزاجا  تئیه  نیا  هب  یبیل  ایلاتیاو . یبیل  هب  نانبل  یسایس  یتینما - ققحت  تئیه  مازعا 

رویرهش 1357  22
. ایلاتیا ییاضق  هاگتسد  تاقیقحت  زاغآ 

رویرهش 1357  26
35 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز

. هینایب نیا  ناوارف  تاضقانت  ایلاتیا و  هب  ردص  ماما  رفس  رب  ینبم  یبیل  یمسر  هینایب 
رویرهش 1357  30

. ردص یسوم  ماما  نتخاسدازآ  هب  یفاذق  ندرک  راداو  يارب  یبرع ، روشک  سنارفنک 5  يرازگرب  لحم  هیروس ، رد  اهینانبل  میظع  عامتجا 
رهم 1357  1

. ردص ماما  هیضق  يریگیپ  يارب  دسا  ظفاح  هب  ینیمخ  ماما  فارگلت 
نابآ 1357  10

. دناهدرکن كرت  ار  یبیل  كاخ  شهارمه  ود  ماما و  هکنیا  رب  ینبم  ینانبل  تئیه  تاقیقحت  هجیتن  مالعا 
دنفسا 1357  17

. نارهت هب  یفاذق  ندمآ  يارب  ینیمخ  ماما  يوس  زا  ییایبیل  تئیه  تساوخرد  در 
تشهبیدرا 1358  29

هدرک كرت  ار  یبیل  ماما  دـنک  تباث  هک  درادـن  دوجو  مه  لیلد  کی  یتح  هکنیا  رب  ینبم  ایلاتیا  ییاضق  هاگتـسد  تاـقیقحت  یمـسر  مـالعا 
. تسا

36 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
نمهب 1358

. ایلاتیا ییاضق  هاگتسد  هرابود  تاقیقحت  يارب  یبیل  تساوخرد 
نمهب 1359  8

. تسا هدوب  هنابلقتم  یبیل  یتینما  تاقیقحت  هکنیا  مالعا  ایلاتیا و  هب  ماما  دورو  مدع  رب  ینبم  ایلاتیا  رظندیدجت  هاگداد  تاقیقحت  راشتنا 
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نمهب 1359  15
. تسناد نانبل  یلم  تینما  هب  زواجت  ار  شهارمه  ود  ماما و  ندوبر  نانبل 

نابآ 1365  27
. تسا هتفریذپ  تروص  یبیل  كاخ  لخاد  رد  شهارمه  ود  ردص و  ماما  ندوبر  هک  درک  مالعا  هدنورپ  ینانبل  یضاق 

دادرخ 1378
. هلئسم نیا  هب  رشب  قوقح  نالاعف  نیلوئسم و  مامتها  ردص و  یسوم  ماما  ندوبر  هیضق  يریگیپ  رب  ینبم  يربهر  مظعم  ماقم  دیکأت 

دادرخ 1380  1
سابع بوقعی و  دمحم  خیش  نارسمه  ردص و  ماما  دنزرف  تایاکش  میدقت 

37 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
. نانبل ییاضق  یلاع  ياروش  هب  نیدلاردب 

رویرهش 1381  10
. یبیل كاخ  رد  ردص  ماما  ندش  هدوبر  هب  یفاذق  ینمض  فارتعا 

دادرم 1383  12
. نانبل هاگداد  هب  یفاذق  رمعم  هلمج  زا  یبیل  نارس  زا  نت  راضحا 17 

نابآ 1383  10
. یمالسا ياروش  سلجم  رد  ردص  یسوم  ماما  تشونرس  يریگیپ  هژیو  هتیمک  لیکشت 

دنفسا 1383  26
. یمالسا ياروش  سلجم  ناگدنیامن  زا  نت  طسوت 150  ردص  یسوم  ماما  هیضق  يریگیپ  دنس  ياضما 

دنفسا 1383
يریگیپ يارب  روشک  ناگدنـسیون  نادنمرنه و  یـسایس ، نالاعف  سلجم ، ناگدنیامن  نویناحور ، عجارم ، زا  نت  هداشگرس 199  همان  راشتنا 

. ردص ماما  هیضق 
نابآ 1384  26

38 ص : ییابیکش ، هوکش  (س ) بنیز
. ردص ماما  هدنورپ  قیاقح  رییغت  يارب  ایلاتیا  هب  یبیل  ییوروی  نویلیم  هوشر 12  ياشفا 

تشهبیدرا 1385  6
. ردص ماما  ندوبر  هدنورپ  مکح  رودص  رد  ریخأت  زا  نانبل  ناملراپ  رشب  قوقح  نویسیمک  ینارگن  زاربا 

ریت 1385  7
. ردص ماما  ندوبر  هلئسم  هرابرد  يراکمه  يارب  ایلاتیا  نانبل و  قفاوت 

رویرهش 1385  15
. ردص یسوم  ماما  تشونرس  يریگیپ  يارب  یمالسا  ياروش  سلجم  هدنیامن  هینایب 182 

نابآ 1385  30
. سلاجملانیب هیداحتا  رد  ردص  ماما  ندوبر  هلئسم  حرط 

رذآ 1385  9
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. ردص ماما  ندوبر  هلئسم  يریگیپ  يارب  نانبل  یناملراپ  هتیمک  لیکشت 
دادرخ 1386  11

. ییایبیل تاماقم  يریگتسد  يارب  للملانیب  سیلپ  زا  ینانبل  یضاق  ياضاقت  نانبل و  هاگداد  هب  ییایبیل  تاماقم  ددجم  راضحا 

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)
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... 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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