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نابعش همین  نشج 

باتک تاصخشم 

دیجم يوبن ، هسانشرس : 

.ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  هسسوم  يارب ] [ ؛ يوبن دیجمدیس  هدنسیون  نابعش / همین  نشج  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1387 نابحم ، تاراشتنا  ناهفصا : رشن :  تاصخشم 

.م 10/5 س   × 13 .ص ؛ 70 يرهاظ :  تاصخشم 

5-31-8592-964-978 لایر : 4000 کباش : 
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----

03134490125  - 09132000109 نفلت :

: یتنرتنیا سردآ 

www.ghaemiyeh.com

info@ghaemiyeh.com

1 ص :

هراشا
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2 ص :
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3 ص :
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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح  تدالو  مسارم 

هجرف یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  تیقب  ترضح  شیمارگ  دنزرف  تکرب  اب  تدالو  زا  دعب  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح 
(1) .دننک میسقت  ارماس  رهش  ناریقف  نایم  دنرخب و  تشوگ  نان و  يدایز  رادقم  هک  دنداد  روتسد  فیرشلا 

نورد اب  يا  همان  داتسرف و  میهاربا  مان  هب  دوخ  باحـصا  زا  یکی  يارب  ار  اهنآ  زا  ات  راهچ  (2) و  .درک هقیقع  چوق  داتفه  وا  يارب  زین  و 
: تشون وا  هب  ریز  هیام 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ره روخب و  اهنآ  زا  تدوخ  .تسا  مالسلا  هیلع  يدهم  دمحم  مدنزرف  زا  اهدنفسوگ  نیا 

4 ص :

ص 105. ج 2 ، نیدلا ، لامک  تشوگ ، لهر  رازه  هد  نان و  لهر  رازه  هد  - 1
ماما ص 106 ؛ ج 2 ، نیدلا ، لامک  درک ؛ هقیقع  دنفسوگ  دصیـس  تسا  هدمآ  اه  لقن  زا  یخرب  رد  ص 4 و  ج 13 ، راونالا ، راحب  - 2

ص 47. لیخد ، یلع  دمحم  یلع  يدهم ،
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(1) ناروخب مه  وا  هب  يدید ، ار  ام  نایعیش  زا  سک 

ماما تمدـخ  هتـسد  هتـسد  تفرگ و  ارف  يداش  رورـس و  ار  ناشدوجو  رـساترس  دـندش ، ربخ  اب  ترـضح  نآ  تدالو  زا  یتقو  نایعیش 
دندورس و یم  هراب  نیا  رد  يرایسب  ياه  رعش  نارعاش  .دنتفگیم  کیربت  ناشیا  هب  ار  راوگرزب  نآ  تدالو  دندیسر و  یم  يرکـسع ع 

راکشآ ار  دوخ  یلاحشوخ  رورس و  هلیسو ، نیدب 

(2) .دندرک یم 

هعیش تسا  اطع  تیبلها  يارب  يداش  نیا  هک  اجنآ  زا  تسا و  ناهج  نیعیش  هژیو  هب  ناناملـسم  يداش  طاشن و  رهظم  گرزب ، زور  نیا 
.دشاب نانآ  يداش  حرف و  اب  وس  مه  شیداش  دیاب 

5 ص :

ص 4. ج 13 ، راونالا ، راحب  ص 159 ؛ یسوط ، خیش  تبیغ ، - 1
ص 32. تهاقف ، رشن  یشرق ، فیرش  رقاب  یلع ، يدهم  ماما  ءایصوالا  متاخ  یناگدنز  - 2
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مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس ي  رد  يداش  بادآ 

مالـسلا مهیلع  موصعم  ناماما  زا  یگدـنز  داعبا  مامت  رد  دـیاب  هک  تسا  نیا  ندوب  هعیـش  یلاع و  تیب  لها  یتسود  تبحم و  همزال ي 
.اه يداش  اه و  مغ  رد  هچ  یعامتجا و  یسایس و  يدابع ، يداقتعا ، لئاسم  رد  هچ  دومن ؛ يوریپ 

: دندومرف یلع  ترضح 

.يًدَر (1) ِیف  ْمُکوُدیُِعی  َْنل  يًدُه َو  ْنِم  ْمُکوُجِرُْخی  ْنَلَف  مُهََرثَأ  اوُِعبَّتا  ْمُهَتْمَس َو  اُومَْزلاَف  ْمُکِِّیبَن  ِْتَیب  َلْهَأ  اوُرُْظنا 

زا ار  امش  اهنآ  هک  ارچ  ار ؛ ناشراثآ  دینک  يوریپ  دیورب و  اهنآ  هار  تهج و  رد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیب  لها  هب  دینک  هجوت 
.دنزادنا یمن  یتسپ  رد  دنزاس و  یمن  جراخ  تیاده  هار 

6 ص :

ص76. ج 7 ، هغالبلا ، جهن  حرش  دیدحلا ، یبا  نبا  ص 192 - ج 1 ، همکحلا ، نازیم  - 1
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نآ یلو  نالاسمه ، نایبرم و  ناملعم و  سپـس  دنردام ، ردـپ و  یکدوک ، نارود  رد  ناسنا  ياه  تیـساسح  راتفر و  ياهوگلا  نیتسخن 
رایعم دناوت  یم  هچ 

.تسا مالسلا  مهیلع  نیموصعم  راتفر  هویش ي  دشاب ، اه  نامز  همه ي  رد  ناگمه  يارب  راتفر  تیساسح و 

: دندومرف بیبش  نب  نایر  هب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

اَنِحَرَِفل (1) ْحَْرفا  اَِننْزُِحل َو  ْنَزْحاَف  ِناَنِْجلا  َنِم  یَلُْعلا  ِتاَجَرَّدلا  ِیف  اَنَعَم  َنوُکَت  ْنَأ  َكَّرَس  ْنِإ 

.ام يداش  يارب  شاب  لاحشوخ  ام و  نزح  هب  شاب  نوزحم  یشاب ، ام  هارمه  تشهب ، یلاع  تاجرد  رد  يراد  تسود  رگا 

7 ص :

ص 299. ج 1 ، اضرلا ، رابخا  نویع  ثیدح 5 ، ص 393 ، ج 10 ، هعیشلا ، لئاسو  - 1
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هتـساوخ هک  ار  يراک  ره  يداش  ياهزور  رد  دنک ، یم  رکف  دراد و  جاور  یمالـسا  عماوج  نایم  رد  هک  یطلغ  ياه  تنـس  فالخ  رب 
 ، ییاهزور نینچ  رد  ام  موصعم  ناماما  دنناد ، یم  ینارذگـشوخ  وهل و  ياهزور  ار  يداش  ياهزور  دنهد و  ماجنا  دنناوت  یم  دنـشاب ،

عومجم زا  هک  دنتشاد  ییاه  همانرب  رورس ، يداش و  نمض 

فیلکت و هکلب  دوش ، لیطعت  دیابن  یعرـش  فیلاکت  اهنت  هن  يداش  ياهزور  رد  هک  تسا  نیا  نآ  دوش و  یم  هدافتـسا  هتکن  کی  اهنآ 
رگید ياهزور  زا  شیب  تدابع 

 . تلفغ ياهزور  هن  تسا ؛ یگدنب  تدابع و  ياهزور  اهزور ، نینچ  الوصا  .تسا 

.میرامش یم  رب  ار  ناشیا  يداش  رهاظم  زا  یتسرهف  مییامن ، يوریپ  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  رورس  يداش و  رهاظم  زا  هک  نیا  يارب 

8 ص :
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نتفگ لیلهت  ریبکت و 

(1) ِریبکَّتلِاب مُکَدایعأ  ِیَز  اونّ دندومرف : مرکا و  ربمایپ 

.دیهد تنیز  نتفگ  ربکا  هللا  هب  ار  ناتیاه  دیع 

یم هللا  الا  هلا  الو  ربکا  هللا  دنلب  يادص  اب  یلصم  ات  لزنم  زا  دنتفر  یم  نوریب  یلصم  تمس  هب  هناخ  زا  هک  یماگنه  ترضح ، نآ  دوخ 
(2) .دندومرف

هزیکاپ سابل  ندیشوپ 

دایعا زا  یـضعب  ریدـغ و  دـیع  نوچ  یـصاخ  ياـه  ناـمز  رد  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناـماما  هک  دوش  یم  هدافتـسا  تاـیاور  یخرب  زا 
.دندرک یم  نت  رب  يداش  سابل  داجیا و  يرییغت  دوخ  ششوپ  سابل و  رد  یمالسا ،

.دشوپب ار  دوخ  سابل  نیرت  بسانم  نیرت و  هزیکاپ  ریدغ ، زور  رد  نمؤم  صخش  تسا  مزال  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(3)

9 ص :

ص 133. ج 7 ، همکحلا ، نازیم  - 1
ح 1801 و 18104 و 24095. لامعلا ، زنک  نامه ، - 2

ص 301. راونالاراحب 95 ، - 3
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دنخبل مسبت و 

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

وا رب  تمحر  رظن  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک ، مسبت  نمؤم ، يور  هب  زور  نیا  رد  هک  یـسک  .تسا  نانمؤم  رب  مسبت  زور  ریدغ ، زور 
(1) .دنکفا یم 

نتفگ تینهت  کیربت و 

دیع دننام  ییاه  تبسانم  رد  تینهت  کیربت و  تنس  زین  مالسا  رد  تسا و  يدیع  ره  بادآ  نیرت  هتـسجرب  زا  نتفگ  تینهت  کیربت و 
.دراد يا  هژیو  هاگیاج  ریدغ ،

ارم ینوـئنه ؛ » : » دـندومرف یم  مدرم  هب  دـندرک و  یم  دـیکأت  يزور ، نینچ  رد  نتفگ  کـیربت  رب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
(2) .دییوگب کیربت  ارم  دییوگب ! کیربت 

10 ص :

ص 257. تابقارملا ، - 1
ص 274. ج 1 ، ریدغلا ، - 2
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ندرک يداش 

: دندومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

ْمُِکتاَقاَُلم ِیف  َروُرُّسلا  ...اوُرِهْظَأ َو  َو 

.دینک (1) راکشآ  ار  يداش  ناتیاهدروخرب ، رد 

(2) .تسا يداش  یلاحشوخ و  زور  ریدغ ، زور  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هزور اعد و 

ینبم دیسر ، مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  لیکو  ینادمه  يالع  نب  مساق  تسد  هب  یعیقوت  هک  تسا  هدرک  تیاور  یـسوط  خیش 
ِّقَِحب َُکلَاسَا  ّینِا  َّمُه  - ّللَا دناوخب : ار  اعد  نیا  درادب و  هزور  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تدالو  زور  لاس  نابعش ، موس  زور  هک  نیا  رب 

(3) ...ِمْوَْیلا اَذه  یف  ِدُولْوَْملا 

11 ص :

ص 287. ج 1 ، ریدغلا ، - 1
ص 284. نامه ، - 2

ص 281. ج 1 ، لامالا ، یهتنم  - 3
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زامن

رد دـیع و  صوصخم  زامن  نابرق ، رطف و  دـیع  رد  هعمج و  زامن  هعمج ، زور  رد  تسا ؛ تدابع  زامن و  یمالـسا ، دایعا  لامعا  رگید  زا 
(1) .تسا هدش  شرافس  صوصخم  زامن  ریدغ  دیع 

ندز رطع 

هیلع قداص  ماـما  .تسا  ندز » رطع  ، » يداـش دـیع و  ياـهزور  رد  هژیو  هب  تسا ، بولطم  هشیمه  هک  هدیدنـسپ  ياـه  تنـس  هلمج  زا 
: دندومرف مالسلا 

(2) ماعَّطلا یف  ُقِفُنی  اّمِم  َرَثکأ  ِبیِّطلا  یف  ُقِفُنی  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ُلوسر  َناک 

.دندرک یم  نآ  جرخ  ار  ناشلوپ  رت  شیب  دنداد و  یم  اهب  ماعط ، زا  شیب  رطع  يارب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

12 ص :

.نانجلا حیتافم  - 1
ص 443. ج 1 ، هعیشلا ، لئاسو  - 2
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ماعط ماعطا 

: دیوگ یم  یسوط  دمحم  نب  ضایف 

.دنتـسه ترـضح  تمدخ  رد  یهورگ  مدید  مدـش ، بایفرـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  روضح  هب  ریدـغ  دـیع  زور  اه  لاس  زا  یکی  رد 
(1) .داتسرف شفک  رتشگنا و  سابل ، ماعط ، زین  نانآ  ياه  هناخ  هب  تشاد و  هگن  شا  هناخ  رد  راطفا  يارب  ار  نانآ  ترضح 

: دسیون یم  ام  یسلجم  همالع  موحرم 

نادنزرف و اب  هعمج  زامن  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هعمج  زور  اب  دوب  هدش  فداصم  ریدغ  دـیع  زور  هک  اه  لاس  زا  یکی  رد 
(2) .دنتفر دوب ، هدید  كرادت  ناشیارب  تبسانم  نیدب  ترضح  هک  یماعطا  تهج  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  لزنم  هب  نایعیش  زا  یهورگ 

13 ص :

ح 8 ص 112 ، ج 94 ، راونالاراحب ، - 1
13 ص : ص 118 . ج 94 ، نامه ، - 2
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ءارقف هب  کمک  قافنا و 

دیع رد  هرطف و  تاکز  رطف ،  دـیع  رد  ـالثم  تسا ، نادـنمزاین  ءارقف و  زا  يریگتـسد  کـمک و  یمالـسا ، داـیعا  ياـه  هماـنرب  زا  یکی 
ریاس رد  ینابرق و  تشوگ  نابرق ،

.تسا هدش  شرافس  هقدص  زین  دایعا 

ندرک تنیز 

...ٍدِجْسَم (1)   ّ ِلُک َدنِع  ْمُکَتَنیِز  ْاوُذُخ   » هیآ لیذ  رد  ییابطابط  همالع 

یعیبط روط  هب  هک  دوش  ماجنا  تسا  بسانم  دجـسم  رد  روضح  ماگنه  هب  هک  تسا  ییابیز  تنیز و  دجـسم ، يارب  تنیز  دـیامرف : یم 
رگید هنازور و  ياـه  تعاـمج  دـیع و  ياـهزامن  همه ي  رد  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  قـالطا  زا  تسا و  فاوط  زاـمن و  يارب  ادـتبا 

(2) .تسا بولطم  بسانم و  اه ، تدابع 

14 ص :

31 فارعا /  .دیریگرب  يزامن  ره  رد  ار  دوخ  تنیز  - 1
.فارعا هروس  زا  هیآ 131  لیذ  ص 78 ، ج 8 ، نازیملا ، - 2
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نداد هلص 

.تسا نداد  هیده  هلص و  رورس ، يداش و  ياهزور  رد  ناموصعم  ياه  تنس  زا 

: تسا هدمآ  لا  رفعج  نب  یسوم  ترضح  تالاح  رد 

ضرع دمآ و  شیپ  هک  دوب  يریقف  درم  ریپ  اهنآ  رفن  نیرخآ  دندوب ، هدروآ  ییایاده  هدمآ و  ترـضح  نآ  ندید  هب  مدرم  يدیع  زور 
: دومرف ترـضح  دناوخ ، ار  راعـشا  نآ  سپ  .تسا  هتفگ  تدج  حدـم  رد  مدـج  هک  رعـش  تیب  تسیب  زج  مرادـن  يا  هیدـه  نم  درک :

وا يارب  هک  ییایاده  مامت  سپس  مدرک .» لوبق  ار  وت  هیده  »

(1) .دیشخب درم  ریپ  نآ  هب  دندوب ، هدروآ 

15 ص :

تیصخش ناموصعم و  ياه  هلص  هنیمز ي  رد  يدایز  ياه  هنومن  ص 287 ، ج 1 ، رذعلا ، باتک  رد  ص 34 ؛ ج 2 ، لامالا ، یهتنم  - 1
.تسا هدش  لقن  اه 

نابعش همین  www.Ghaemiyeh.comنشج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 82زکرم  هحفص 22 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/14760/AKS BARNAMEH/#content_note_15_1
http://www.ghaemiyeh.com


همیلو

: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تسا  همیلو  تنس  اه ، يداش  رد  یمالسا  ياه  تنس  زا  یکی 

(1)« ٍزاکِر وأ  ٍراکِو ، وأ  ٍراذِع ، وأ  ٍسرُخ ، وأ  ٍسرُع ، یف  ٍسمَخ :  یف  ّالإ  َهَمیلَو  «ال 

: تسا هدش  دیکات  رتشیب  دروم  جنپ  رد  ماعطا  همیلو و 

، یسورع . 1

، دازون دلوت  ماگنه  . 2

، دالوا هنتخ  . 3

، هناخ دیرخ  عقوم  . 4

.ادخ هناخ  ترایز  زا  تعجارم  رد  . 5

هللا مالس  ارهز  ترضح  یسورع  يارب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  .داد (2)  همیلو  ثراح ، رتخد  هنومیم  جـیوزت  ماگنه  مرکا و  ربمایپ 
.داد (3) همیلو  ماعط و  ار  اهنآ  درک و  توعد  ار  راصنا  نیرجاهم و  اهیلع 

16 ص :

ج 5. ص 65 ، ج 14 ، هعیشلا ، لیاسو  - 1
ص 65 ج 3 ، نامه ، - 2

ص 95. ج 43 ، راونالا ، راحب  - 3
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عونت هقئاذ و  رییغت 

هدـش لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  .تسا  هویم  اذـغ و  رد  عونت  داجیا  هیلاع ،  ناموصعم  يداش  رهاظم  ياه  هنومن  زا  یکی 
: دندومرف هک 

(2) (1)  . ِهَعُمُجلِاب اوحَرفَی  یَّتَح  ِمّحَللا  ِهَهِکافلا و  َنِم  یَِشب ٍء  ٍهَعُمُج  ِموَی  َّلُک  مُکِیلهأ  اُوفِرطأ 

هعمج زور  رد  هزمـشوخ  ياهاذغ  هویم و  ندروخ  اب  ات  دییامن  يرادیرخ  تشوگ  هویم و  يرادقم  هعمج ، ره  رد  ناتیاه  هداوناخ  يارب 
.دنوش لاحشوخ 

یگدنز هعسوت ي 

شتآ زا  ار  وا  دنک و  یم  تمحر  دهد ، هعسوت  دوخ  لایع  رب  ریدغ ،  دیع  زور  هک  ار  یسک  دنوادخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
(3) .دنادرگ یم  رود  خزود 

17 ص :

عمج هدام  - 1
ص 423 ج 1 ،  هیقفلا ،  هرضحیال  نم  - 2

ص 75. لابقا ، سوواط ، نبا  دیس  - 3
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شیامه

.تسا دیع  ياهزور  بادآ  لامعا و  زا  یکی  ییامهدرگ 

مکَلْمَش (1) ُهللا  ِعَمْجی  اوُعَمِْجا  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

یگدنکارپ یناماسبان و  زا  ار  نات  روما  دنوادخ  ات  دییآ  مه  درگ  ریدغ  دیع  زور  رد 

نداد هیده 

.تسا نداد  هیده  یمالسا  دایعا  رد  وکین  ياه  تنس  زا  یکی 

: دندومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

ِمْوَْیلَا اَذَه  ِیف  َِکناَوْخِإ  یَلَع  ْلِْضفَأَف 

(2) .نک ششخب  تناردارب  رب  ریدغ )  دیع   ) زور نیا  رد 

18 ص :

ص 284. ج 1 ، ریدغلا ، - 1
ص 287 ج 1 ، ریدغلا ، - 2
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ناسحا یکین و 

.تسا یمالسا  دایعا  بادآ  زا  رگید  یکی  یکین  ناسحا و 

بجوم زور  نیا  رد  یکین  دزاس و  رادیدپ  تفلا  امش  نایم  دنوادخ  هک  دینک  یکین  رگیدکی  هب  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.دوش یم  رمع  لام و  شیازفا 

مُهِّرب ِرثکأ  و  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

(1) .نک یکین  رایسب  تاینامیا  ناردارب  هب  ریدغ  زور  رد 

دیدزاب دید و 

، تنس نیا  .تسا  يداش  ياهزور  دیع و  ياهزور  بادآ  زا  یکی  دیدزاب ، دید و 

رد دنک و  یم  رت  راد  هشیر  ناشنهذ  لد و  رد  ار  دیع  دای  مان و  رت و  باداش  ار  مدرم 

.تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  تایاور 

19 ص :

ص 256 تابقارملا ، - 1
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رادشه دنچ 

؛ دشاب هانگ  اب  هارمه  دیابن  يداش  سلاجم  .فلا 

: دنا هدومرف  دیفم  خیش  هب  دوخ  مایپ  رد  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدهم  ترضح 

انِطَخَس اِنتَّیِهارَک َو  ْنِم  ِهینُْدی  ام  ّْبَنَجَتَْیلَو  اِنتَّبَحَم ، ْنِم  ِِهب  ُبَّرَُقی  اِمب  ْمُْکنِم  ءِْرما  ُّلُک  ْلَمْعَْیلَف 

یم ام  مشخ  یتحاران و  بجوم  هک  راک  ره  زا  دنک و  کیدزن  ام  تبحم  هب  ار  وا  هک  دنک  راتفر  يا  هنوگب  دیاب  امـش  زا  مادک  ره  سپ 
.دزرو بانتجا  ددرگ 

.دوش یم  يواسم  هانگ  اب  يداش  هک  تسا  هارمه  هانگ  اب  نانچ  نآ  اه  يداش  یهاگ  هنافساتم ، و 

؛ دشابن هارمه  رازآ  تیذا و  اب  .ب 

رازآ اب  اـم  ياـه  يداـش  زا  يرایـسب  هزورما  هنافـسأتم  دـشابن ، هارمه  نارگید  رازآ  تیذا و  اـب  هک  تسا  نیا  يداـش  طیارـش  زا  یکی 
ندرک دنلب  دننام : .تسا  هارمه  نارگید 

20 ص :
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 ... يداش ياه  بش  رد  یحیرفت  ياهراجفنا  لذتبم ، ياه  گنهآ  یقیسوم و  يادص 

(1) یناذآ ْدَقَف  انمُؤم  يذآ  نَم  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

.تسا هداد  رازآ  ارم  دهد  رازآ  ار  ینمؤم  هک  یسک 

؛ دشابن وهل  .ج 

، مارح يانغ  یقیسوم و  .تسا  عونمم  يونعم ، ياه  تفرـشیپ  زا  هدنرادزاب  لماوع  همه ي  رابنایز و  ياه  یمرگرـس  مالـسا ، نییآ  رد 
.دراد یم  زاب  ترخآ  ادخ و  هب  هجوت  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  راب  نایز  ياه  یمرگرس  زا  یکی 

یم بجوم  دـنک ، یم  داجیا  باصعا  رد  هک  یتوخر  اب  ینعی  دراد ؛ ناسنا  ناور  حور و  رد  نویفا ، لکلا و  نوچ  مه  يرثا  یقیـسوم ،
.دنناد (2) یم  مارح  ار  یقیسوم  نتخاون  ندینش و  دیلقت ،  عجارم  اذل  دریگب ، هلصاف  یگدنز  ياه  تیعقاو  زا  اتقوم  ناسنا  هک  دوش 

21 ص :

لئاسولا ج 9 ص 99 كردتسم  - 1
س 25. ص 11 ، ج 2 ، ینیمخ ، ماما  تائاتفتسا  - 2
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دیلقت عجارم  زا  تائاتفتسا 

، دننک یم  اپ  رب  یقیسوم  ياه  ترسنک  یتنس  یقیسوم  ناونع  تحت  رگید  ياه  تبسانم  ای  مالـسلا  مهیلع  همئا  دالیم  رد  اریخا  لاؤس :
هورگ ره  يوس  زا  اه  تکرح  نیا  جاور  ایآ  دننک  یم  ارجا  ُکبس  ياه  یگدنناوخ  اب  روآ  برط  تروص  هب  گنهآ  اب  ییاهدورـس  ای 

یم مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  هریس  هب  هجوت  اب  اساسا  ایآ  دراد و  یتروص  هچ  اه ، هینیـسح  دجاسم و  ای  اهارـس  گنهرف  رد  داهن  و 
؟ دز تسد  یتامادقا  نینچ  هب  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  مان  هب  ناوت 

: يا هنماخ  هللا  تیآ  ترضح  باوج :

اب هک  يراک  ره  زا  تسین و  زیاج  دـشاب  ینارذگـشوخ  شون و  شیع و  سلاـجم  اـب  بساـنتم  هک  یگدـنزاون  یگدـنناوخ و  هنوگره 
.درک بانتجا  دیاب  دشابن  راگزاس  اه  هینیسح  دجاسم و  تانؤش 

: یناگیاپلگ یفاص  هللا  تیآ  ترضح 

22 ص :
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نتف رورـش و  زا  ار  نینمؤم  دنوادخ  .نآ  ریغ  ای  دشاب  دجـسم  رد  هچ  تسا  بجاو  اهنآ  كرت  مارح و  لاؤس ، رد  روکذـم  لامعا  مامت 
.دراد ظوفحم  نامزلارخآ 

: تجهب هللا  تیآ  ترضح 

.تسا مارح  سلاجم  نیا  رد  تکرش  ییاپرب و 

: یناتسیس هللا  تیآ  ترضح 

مارح دشاب  بعل  وهل و  سلاجم  بسانم  کیزوم  رگا  تسا و  مارح  بجاو  طایتحا  هب  دشاب  بعل  وهل و  لها  ناحلا  زا  زاوآ  نحل  رگا 
زین تروص  ود  نیا  ریغ  رد  .تسا 

.تسا مارح  دشاب  کته  رگا  دجاسم  رد  نآ  يارجا  صوصخب  تسین و  بسانم 

: يزاریش مراکم  هللا  تیآ  ترضح 

(1) .تسا مارح  تسا  داسف  وهل و  سلاجم  بسانم  هک  ییاه  گنهآ  اهادص و  هیلک 

23 ص :

لئاسملا عمجم  - 1
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باتک یفرعم 

: درک هراشا  ریز  ياه  باتک  هب  اه  نآ  نایم  زا  ناوت  یم  هک  تسا  هدش  هتشون  ییاه  باتک  اهدوبدای  اه و  نشج  هنیمز ي  رد 

؛ تاغیلبت نامزاس  رشن  یضترم ، رفعج  دیس  مسارملا  مساوملا و 

؛ یمالسا تاغیلبت  نامزاس  يرهپس ، دمحم  مالسا  رد  اه  تشادگرزب 

؛ هیاسمه رشن  راد ، هقیرط  لضفلاوبا  يداش ، عرش و  باتک 

؛ راگن هحفص  رشن  يداش ، مغ و  باتک 

؛ روضح رشن  مدقم ، مرکا  شخب ، يداش  یگدنز 

؛ نوقباس رشن  ینامقل ، دمحا  یماکداش ، یخوش  .هدنخ 
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...مییوگ یم  کیربت  امش  هب 
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مییوگ یم  کیربت  امش  هب 

.دیریگب نشج  ار  نابعش  همین  لاسما  دیهاوخ  یم  هک  امش  هب  - 

.دینک رازگرب  هتشذگ  زا  رت  هوکشاب  ار  نابعش  همین  نشج  دیراد  دصق  هک  امش 

هللا لجع  نامز  ماما  تبحم  زا  راشرـس  اه  سوناف  اه و  ترـصن  قاط  اب  اهغارچ ، اه و  مچرپ  اب  ار  رهـش  هرهچ ي  دـیهاوخ  یم  هک  امش 
.دینک فیرشلا  هجرف  یلاعت 

دراد هیودهم  هدنخرف  ههد  لقادح  هب  زاین  هکلب  دـشاب  دـناوت  یمن  زور  کی  صتخم  اه  نشج  نیا  يرازگرب  دـیناد  یم  هک  امـش  هب  - 
.دشاب یم  نابعش  متسیب  ات  مهد  زا  هک 

؟ مینک هچ 

.درک تین  دیاب  لوا  یلمع  ره  عورش  يارب  هک  میناد  یم 

مالـسلا و مهیلع  يدـه  همئا  ارهز و  ترـضح  هب و  ادـخ  لوسر  لد  يداش  ادـخ و  ياضر  يارب  ار  نابعـش  همین  نشج  هک  منکیم  تین 
منک اپ  رب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  روهظ  رد  لیجعت 
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27

نابعش همین  نشج  يرازگرب  ياهراکهار 

دریگب رارق  یلع  نامز  ماما  هجوت  دروم  ام  نشج  هک  میراد  تسود  رگا 

.میشاب وضو  اب  نشج  ییاپرب  تدم  رد  مینک  یعس  - 

.دنشاب هتشاد  وضو  هک  مینک  هیصوت  دننک  یم  کمک  ام  هب  هک  ار  یناسک   �

 . میناوخب زامن  تعکر  ود  دنوادخ  هاگرد  هب  اهراک  ندش  لوبق  يارب  - 

 . میتسرفب تاولص  هتسویپ  هتسهآ و  - 

.میهدب هقدص  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  یتمالس  يارب  زور  ره  - 

 . میوش هجاوم  مدرم  اب  ییورشوخ  اب  نشج  نایاپ  ات  ادتبا  زا  - 

؟ مینک دایز  ار  نشج  تکرب  هنوگچ 

.میزیهرپب يور  کت  زا 

.دننک يراکمه  ام  اب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نشج  يارب  ات  مینک  توعد  ار  نامناتسود  ناراکمه و  ناگیاسمه 

اب ار  اهنآ  لد  میناوت  یم  یکچوک  هیده  اب 
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.میوش رادروخرب  اهنآ  تیامح  زا  نشج  لوط  رد  میهد و  دنویپ  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما 

دننک زاربا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  ار  ناشتبحم  مه  اهنآ  هک  میهاوخب  نارگید  زا  - 

.دننک نیریش  تالکش  ینیریش و  اب  ار  مدرم  ماک  دننک و  یناغارچ  دنریگب  یکچوک  نشج 

اضف يزاس  هدامآ 

.یگنر پمال  ددع  دنچ  اب  یتح  مینک ، یناغارچ  امتح 

رد و هب  میـسیونب و  یگنر  ياهاوقم  ای  اه و  هچراپ  يور  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  سدـقم  ياـه  ماـن  ثیداـحا و 
.مینک بصن  راوید 

 . مینک هدافتسا  نشج  نیئزت  يارب  کچوک  گرزب و  یگنر  ياه  مچرپ  زا  - 

مینک مهارف  نانامهیم  نتسشن  يارب  یلدنص  ددع  دنچ  میشاب  هتشاد  اج  یفاک  هزادنا  هب  رگا  - 
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 . مینک داجیا  يونعم  بسچلد و  ییاضف  طیحم  ندرک  رطعم  اب  - 

 . مینک هجوتم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  يوس  هب  ار  مدرم  لد  مک ) يادص  اب   ) بسانم یحادم  راون  کی  اب  - 

مینک یم  فراعت  مدرم  هب  میزیر و  یم  ینیس  کی  رد  هک  تالکش  تابن و  بآ  يرادقم  اب  تاولص  مالس و  اب  هارمه  تبرـش  نداد  اب 
.

اج کی  تسا  نآ  يور  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  مان  هک  کیربت  تراک  کی  الثم   ) کـچوک هیدـه  کـی  نداد  اـب 
 . مینکیم ییاریذپ  نامنانامهیم  زا  ون و ...  سانکسا  کی  رتسوپ  کی  ای  يدیلک 
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نابعش همین  ياه  نشج  يرازگرب  يارب  راکهار  نیدنچ 

تاربم تاریخ و  . 1

.ارقف نیب  نآ  میسقت  یلع و  نامز  ماما  جرف  یتمالس و  يارب  ندرک  ینابرق  . 1

.ضورقم ناینادنز  ضرق  يادا  . 2

 (. اصخش آحیجرت  ای  هیریخ و  زکارم  قیرط  زا   ) ماتیا ارقف و  هب  یگدیسر  یشکرس و  . 3

 . نادنمزاین ياه  هنیزه  رگید  نیمأت  هیزیهج و  هیهت  . 4

 . ریقف تعاضب و  یب  دارفا  يارب  یسورع  ياه  نشج  يرازگرب  . 5

رادید حرط  . 2

 . نادنملاس ناگرزب و  صوصخ  هب  ءاملع  تاداس و  ماوقا و  زا  رادید  . 1

.ینامرد زکارم  اه و  ناتسرامیب  رد  نارامیب  تدایع  . 2

اه هاگشیاسآ  ینامرد و  یتسیزهب و  زکارم  رد  يرتسب  نادنمزاین  نادنملاس و  زا  رادید  . 3

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هنیمز  رد  رثا  نابحاص  ناگدنسیون و  زا  رادید  . 4
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يدنب نیذآ  . 3

.ریگمشچ تروص  هب  اه  تکرش  اه و  هزاغم  نابایخ ، هچوک و  يدورو  لزانم ، رد  رس  نیئزت  . 1

اه لیبموتا  نتنآ  هب  مچرپ  بصن  . 2

.لزانم رد  رس  رب  یگنر  ذغاک  ای  هسیر  ای  پمال  کی  لقادح  بصن  هب  ماوقا  قیوشت  . 3

 . بسانم ياه  لحم  رد  فلتخم  ياه  هتشون  ینز و  هشیلک  حرط  . 4

.ناراد هزاغم  مدرم و  نیب  اه  هتشون  هچراپ  عیزوت  . 5

يرنه ياه  حرط  . 4

.ینابایخ ياه  شیامن  يارجا  . 1

ناتساد يارجا  لیبق  زا   ) تیودهم فلتخم  تاعوضوم  اب  رتائت  يرازگرب  . 2
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 ...( یهلا و یجنم  هب  رشب  زاین  تافرشت و 

.تیودهم عوضوم  اب  رتسوپ  لاتسپ و  تراک  یحارط  . 3

 . نامز ماما  هب  طوبرم  راثآ  تالاقم و  یمومع  ناوخارف  . 4

.تیودهم عوضوم  اب   ... یشاقن و یطاطخ ، يزودلگ ، تهج  حرط  نداد و  وگلا  . 5

 . یشاقن ياه  هاگتسیا  . 6

.باذج ياه  ولبات  ابیز و  ياه  رتسوپ  رد  باتک  هصالخ  هیهت  . 7

.تیودهم عوضوم  رد  نالاعف  ناگدنسیون و  نارعاش ، اب  عونتم  ياه  هبحاصم  . 8

.رعش بش  يرازگرب  . 9

...و تعجر  روهظ ، تبیغ ، راظتنا ، عوضوم  اب  يرنه  راثآ  سکع و  هاگشیامن  . 10

 . تیودهم عونتم  تاعوضوم  اب  یسیون  همان  شیامن  همانملیف و  . 11

.يرنه ریواصت  رد  ثیداحا  هئارا ي  . 12
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 * نابعش همین  نشج  يرازگرب  ياهراکهار  * 

هاگشیامن يرازگرب  . 5

، تسین رـشب  زاین  يوگباوج  مالـسلا  مهیلع  تیبلا  لها  نودـب  نآرق  هک  بلطم  نیا  نداد  هولج  یـسررب و   ) نآرق ياتمه  ناونع :  اب  . 1
.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  نآ  نتخاس  طوبرم  و  نیلقث ) ثیدح  یسررب 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  نآ  نتخاس  طوبرم  رگید و  ياه  تبسانم  رد  هاگشیامن  يرازگرب  . 2

 ...(. یطاطخ و يدیس ، باتک ،  سکع ، رتسوپ ، یشاقن ،  ) تیودهم یگنهرف  راثآ  زا  هدافتسا  اب  هاگشیامن  . 3

بلاق رد  یلع  نامز  ماما  تیالو  یگدـنز و  زا  یفلتخم  داعبا  يدوجو و  داـعبا  هاگـشیامن  نیا  رد   ) رون دـالیم  هاگـشیامن  يرازگرب  . 4
(. دوش یم  هئارا  فلتخم  ياه 

 ...(. تبیغ و رصع  رد  ام  هفیظو ي   ) تاعوضوم اب  ینابایخ  ياهدرگزیم  . 5
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یبهذم حور  اب  یـسرد  طیحم  یلیـصحت  لاس  زاغآ  زا  هک  تروص  نیا  هب  یـشزومآ  نکاما  سرادم و  هژیو  رهم  اب  رهم  هاگـشیامن  . 6
.ددرگ هتخیمآ  یلع  رصع  ماما 

.تیودهم عوضوم  اب  یگنهرف  تالوصحم  باتک و  هاگشیامن  . 7

.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  بستنم  نکاما  یفرعم  هاگشیامن  . 8

..و تعجر  تیودهم ، روهظ ، تبیغ ، فیرشلا ،  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تاعوضوم  اب  فلتخم  راثآ  سکع و  هاگشیامن  . 9

.كرحتم ياه  هاگشیامن  . 10

.مورحم فلتخم و  قطانم  هب  اهنآ  ییاجباج  یعطقم و  ياه  هاگشیامن  . 11

هجرف یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اـب  طـبترم  یفنم  تبثم و  ياـه  تیـصخش  یفرعم  يارب  لاـس  یهرود  رد  تباـث  ياههاگـشیامن  . 12
 ... مالسلا و اهیلع  نوتاخ  همیکح  یناغملش و  دننام : فیرشلا 
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ناوجون كدوک و  . 6

 . ینآرق ياهدهم  كدوک و  ياهدهم  سرادم و  رد  نشج  يرازگرب  . 1

...و روهظ  تبیغ و  عوضوم  اب  یشاقن  تاقباسم  يرازگرب  . 2

(. هتشون لد   ) یسیون هضیرع  حرط  . 3

.تاقباسم يرازگرب  . 4

.یترایز ياهدورا  . 5

.یمومع رباعم  اه و  نابایخ  رد  یشاقن  هاگتسیا  . 6

.نابعش همین  زور  بش و  رد  فیلکت  نشج  يرازگرب  . 7

.تکرح هیجوت  حیضوت و  هوزج ، عیزوت  دراکالپ و  لمح  نابعش و  همین  تبسانم  هب  ییامیپهار  . 8
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 . نادنملاس نارامیب و  هب  ندز  رس  . 9

(. ماتیالا راد  هژیو  نابرهم  ردپ  هب  همان   ) ناونع اب  نامز  ماما  هب  همان  نتشون  . 10

.عونتم فلتخم و  ياه  هاگشیامن  يرازگرب  . 11

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  عوضوم  اب  ناکدوک  صوصخم  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  . 12

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  ییانشآ  فده  اب  یمرگرس  هصق و  ياه  يد  یس  هیهت  . 13

.نابعش همین  رد  ناکدوک  هاوخلد  لئاسو  دیرخ  . 14

تسا نیا  ناشلغش  ياضتقا  هک  يدارفا  ریاس  سیلپ و  یناشنشتآ ، اه ، ناتـسرامیب  لنـسرپ  زا  ینادردق  رکـشت و  هنیمز  رد  یتکرح  . 15
.دنشاب راک  رس  نابعش  همین  نشج  تاعاس  رد  هک 
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تاقباسم . 7

.اه نشج  رد  فلتخم  تاقباسم  يارجا  . 1

 ... لماکلا و هللا  مالس  سی ، لآ  جرف ، دهع ، ياعد  ظفح  . 2

 .. دورس و حیشاوت و  . 3

يداقتعا خساپ  شسرپ و  تاقباسم  . 4

.دالیم بش  اب  بسانتم  یشزرو  تاقباسم  . 5

.دوش هداد  هزیاج  اه  خساپ  نیرتهب  هب  ددرگ و  حرطم  یتالاؤس  هک  تروص  نیا  هب  يداقتعا  تاهبش  هب  خساپ  تاقباسم  . 6

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  باقلا  تارایز و  زا  میهافم  تاقباسم  . 7

یم رازگرب  يروضح  ریغ  ای  يروضح و  هقباسم  هام  کی  زا  سپ  دوش و  یم  یفرعم  باتک  ادتبا   ) تیودـهم عوضوم  اب  یناوخباتک  . 8
( دوش
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 . مکل ریخ  هللا  هیقب  دننام  یتارابع  اب  بلاج  تاعوضوم  رد  یطاطخ  هقباسم  . 9

هک ییاه  قودنـص  رد  بوتکم  ار  نآ  باوج  دوش و  حرطم  یلاؤس  البق  هک  تروص  نیا  هب  اـه  ییاـمیپهار  رد  تاـقیاسم  يارجا  . 10
.دوش هداد  هزیاج  ناگدنرب  نیب  یشک  هعرق  اب  ییامیپهار  نایاپ  رد  دنزادنیب و  هدش  هداد  رارق  ییامیپهار  ریسم  رد 

یبهذم ياه  تئیه  دجاسم و  . 8

یحادم ینارنخس و  نشج و  مسارم  يرازگرب  . 1

يراطفا نداد و  يرحس  ایحا و  مسارم  يرازگرب  . 2

تاولص متخ  نیسای ، لآ  ترایز  نآرق ،  متخ   ، هبدن ياعد  يرازگرب  . 3

یگنهرف تاقباسم  يارجا  . 4

یترایز ياهودرا  يرازگرب  . 5
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نداد يدیع  هیده و  . 6

یتاولص ییاریذپ  هاگتسیا  داجیا  . 7

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  عوضوم  اب  يداقتعا  ياه  سالک  یشزومآ و  تاسلج  يرازگرب  . 8

ناسانشراک کمک  اب  يداقتعا  تاهبش  عفر  خساپ و  شسرپ و  هسلج  . 9

اههاگشیامن عاونا  يرازگرب  . 10

مدرم يرایمه  کمک و  اب  ییاریذپ  ماعطا و  . 11

نادنمزاین عاضوا  هب  یگدیسر  . 12

حیشاوت دورس و  هورگ  لیکشت  . 13

دوش ماجنا  نارذگهر  دید  رد  دجاسم و  نوریب  رتشیب  یناغارچ  تانیئزت و  . 14

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  تخانش  يارب  فلتخم  ینس  عطاقم  رد  یگنهرف  ياه  هورگ  لیکشت  . 15
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یگنهرف تاسسؤم  . 9

.مدرم نیب  رد  اعد  مسارم  ندرک  هنیداهن  تهج  یغیلبت  ياه  کینکت  زا  هدافتسا  . 1

.اه نشج  هب  مازعا  نابعش و  همین  هژیو  دورس  حیشاوت و  ياه  هورگ  يزاس  هدامآ  . 2

ياه هاگتسیا  رد  هدافتسا  عیزوت و  تهج  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  هب  طوبرم  ياه  پیلک  يد و  یـس  راون و  هیهت  . 3
یتاولص

.روظنم نیمه  هب  نایانیبان  يارب  لیرب  طخ  اب  باتک  هیهت  . 4

.بسانم تالجم  کیپ و  هیهت  . 5

.تیودهم ياه  باتک  عیزوت  دیلوت و  تهج  ناشورفباتک  نارشان و  ناگدنسیون ، قیوشت  بیغرت و  . 6

یتنرتنیا هاگیاپ  داجیا  . 7

.تیودهم ینابم  شزومآ  تهج  يزیر  همانرب  . 8

 . تیودهم عوضوم  هب  دنم  هقالع  دارفا  نیب  طابترا  داجیا  یئاسانش و  . 9
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.يودهم ناناوجون  ناناوج و  هب  فلتخم  ياه  حرط  هئارا  . 10

 . تیودهم هژیو  یکینورتکلا ) یکیزیف و   ) یصصخت هناخباتک  داجیا  . 11

.تاهبش هب  خساپ  يارب  زور  هنابش  روط  هب  تیودهم  هاگیاپ  داجیا  . 12

.ناگیار تروص  هب  يودهم  یگنهرف  تالوصحم  هضرع  يارب  یلام  غلابم  يروآ  عمج  نیریخ و  ییاسانش  . 13

ندومن میسقت  يزاوم و  ياهراک  زا  يریگـشیپ  يارب  یگنهرف  تاسـسؤم  عیمج  نیب  تدحو  حرط  يارجا  هینابعـش و  داتـس  داجیا  . 14
.یصصخت روط  هب  اهنآ  نیب  راک 

.نارکمج سدقم  دجسم  هب  یمدرم  فلتخم  ياه  هورگ  مازعا  . 15

(. لاس لوط  رد  هتفه  ره  رد  نارکمج  سدقم  دجسم  مزاع  ياه  سوبوتا  يارب  یگنهرف  تالوصحم  ناگیار  ياطعا  . 16

( . هتفه همه   ) نارکمج دجسم  هب  مزاع  ياه  ناوراک  هارمه  نویناحور  مازعا  . 17
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مدرم مومع  . 10

ياه طیحم  رد  دنناوت  یم  مسارم  هنوگ  نیا  ندش  ماجنا  رتهب  ياتـسار  رد  اهنآ  نیلؤسم  اب  يراکمه  اه و  نشج  رد  تکرـش  رب  هوالع 
لیبق زا  دوخ  یگدنز  نوگانوگ 

.دنشاب هتشاد  تیلاعف  راک  طیحم 

: لاثم روط  هب 

.ناگیار تروص  هب  یگنهرف  تالوصحم  تامدخ و  هئارا  . 1

یتاولص تروص  هب  هنیزه  ذخا  نودب  نیرفاسم  ندومن  راوس  . 2

(. ناکشزپ ینامرد و  زکارم  هژیو   ) نابعش همین  مایا  رد  هژیو  فیفخت  اب  ای  ناگیار و  تروص  هب  نارامیب  نامرد  هنیاعم و  . 3

.نیئاپ ياه  هنیزه  اب  مدرم  جاتحیام  هئارا  . 4

ماوقا و مامت  الومعم  هک  سلاجم  هنوگ  نیا  رد  هدومن و  هدافتـسا  هدـمآ  تسد  هب  تیعقوم  زا  یـسورع  دـقع و  مسارم  رد  ناوت  یم  . 5
اب بسانتم  دنوش  یم  عمج  نایانشآ 
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.دومن ارجا  یعونتم  ياه  همانرب  كرابم  دایعا 

.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تفرعم  شرتسگ  تهج  رد  لام  ثلث  هب  تیصو  تافوقوم و  نادرارق  . 6

، ناکـشزپ بطم  اه ، هاگدورف  نلاس   ) .دنوشیم رظتنم  مدرم  الومعم  هک  يزکارم  رد  يودهم  بتک  تایرـشن و  نادرارق  سرتسد  رد  . 7
 ...( اه و ییاونان  اه ، يرگشیارآ 

کیربت . 11

هچ تسا و  نتفگ  کیربت  دریذپ ، یم  ماجنا  هسدقم  دایعا  هکرابم و  مایا  رد  هک  يراک  نیرت  هنیزه  مک  نیرت و  جیار  نیرت و  هداس  . 1
رد هک  دشاب  یظافلا  اب  رتهب 

...و ادیعس ) مکمایا   ) و مکمایا ) هللا  دعسا   ) .تسا هدش  شرافس  اهنآ  هب  ثیداحا 

.مییوگب کیربت  رگیدکی  هب  هدرک و  هدافتسا  لومعم  ياه  شور  نیرت  هداس  زا  . 2

.مینک زاغآ  ار  دوخ  نخس  کیربت  اب  مالس  زا  دعب  ینفلت  تاملاکم  رد  . 3

.مییوگب کیربت   email ای قیرط sms و  زا  . 4

43 ص :

نابعش همین  www.Ghaemiyeh.comنشج  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 82زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


هاتوک مایپ 

مرکا ص) ربمایپ   ) .تشاد دنهاوخ  تسود  ار  يدهم  نامسآ  نیمز و  نانکاس 

ینارون حبص  وچمه  یناسآ /  هب  نک  هولج  یناهنپ  دنچ  هب  ات   / ینابر باجح  يا 

( هبدن ياعد   ) ندیدن ار  وت  ندید و  ار  نامدرم  تسا  تخس  يرت /  الو  قلخلا  يرا  نا  یلع  زیزع 

وت هلال ي  نوچ  هراسخر ي  نم و  هآ  عمش 

( هبدن ياعد   ) يدیزگ هناخ  اجک  هب  یمتسناد  شاک  يا  يونلا /  کب  ترقتسا  نیا  يرعش  تیل 

امش نابرق  هب  صالخا /  رس  زا  موش  ات  نامرد /  دریذپن  اراگن /  وت  قشع  درد 

ارآ سلجم  رای  یب  درادن / افص  سلجم  ار / افص  یب  مزب  نیا  نارای /  دینز  مهرب 

ار انشآ  رادید  دنیبن  انشآ  زج 

( هبدن ياعد   ) میالوم يا  مشاب  وت  نادرگرس  یک  هب  ات  يالوم /  ای  کیف  راحا  یتم  یلا 

( هبدن ياعد   ) .شاب منومنهر  تسه ؟ وت  تاقالم  يوس  هب  یهار  دمحا ، یهداز  يا  یقلتف /  لیبس  دمحا  نب  ای  کیلا  له 

نک مباریس  دیشک  ازارد  هب  یگنشت 

تسفن ياوه  دشاب  تلصو ،  باجح  اتفگ 

متسد هب  دسر  تتسد  یتسکش /  ار  سفن  رگا 

باوخ ار  ناقشاع  دوب  یک  تفگ  تسب /  مباوخ  هار  کشا ، شمتفگ 

بایرد نتشیوخ ، رذگب ز  تفگ  تسیچ /؟ وت  لامج  هدرپ  شمتفگ 

باقن شیوخ  لامج  زا  اشگبآ  ربا  یب  ار  باتفآ  امنب 

تلامج متفگ  یهاوخ  هچ  اتفگ 

.دریگیم مارآ  شندمآ  هب  اه  لد  دباییم و  رد  ار  شهار  تقیقح  ملاع  هک  دسریم  ارف  يزور  رید ، ای  دوز 

.دمدب وا  دای  اب  هک  يا  هدیپس  هب  مالس 
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.تسا سوه  منتفکش  تلاصو  رد 

تسیک تسادیپ  ناهن  دیشروخ  هرذ  ره  لد  رد  تسیک /  تسادیپ  ناسک  مشچ  زا  تسا  ناهنپ  هک  نآ 

يرکسع ع) نسح  ماما   ) .دوشیم زارد  وا  يوس  هب  راظتنا  يارب  اهندرگ  هک  تسا  مئاق  نامه  نیا 

یلع ع) ماما   ) .تسا جرف  راظتنا  لامعا  نیرترب 

مرکا ص) ربمایپ   ) ماما تبیغ  رد  نایابیکش  لاح  هب  اشوخ 

.تسا شیپ  رد  بآ  يرادن و  بآ  ربخ ز 

وا دای  ربم  ام  دای  زا  ایادخ 

.تسا وزرآ  مندشاپ  ارس  هدید  وا  ياپ  ارس  ياشامت  رهب 

؟ تسا یتسم  هچ  نیا  اجک و  یم ز  نیا 

؟ ییایم یک  هنیرق ، یب  دیما 

.تسا نایع  مخر  هنرو  یباجح  دوخ  وت  اتفگ  تسا /  ناهن  ارچ  نم  زا  تبوخ  يور  هک  متفگ 

؟ درذگب راهب  یب  یناگدنز  لصف  دنچ 

.ددنبن رفس  تخر  تیوک  مزب  هب  زج  لد 

.دشاب وت  ياشامت  شوهدم  هک  لد  یب  يادیش  هدیروش ي  نآ  شوخ 

ییوت اقس  ما و  هنشت  ییوت /  اود  ارم  درد  ییوت /  نم  رون  هقلح  ییوت  نم  تایح  بآ 

دوش یمن  رس  هب  وت  یب  دوش / رس  هب  ام  نم و  یب  دوش / رس  هب  ناج  نت و  یب  دوش / رس  هب  اپ  ورس  یب 

دیآرب نتز  ناج  ات  مشوک  لاصو  رهب  دیآرب /  نم  ماک  ات  مشون  قارف  رهز 

.دوش او  ات  ندز  مهاوخ  رس  هقلح  نوچ  ترد  رب  انورب  رد  ندرک  ربص  مراین  ناج  يا  نیا  زا  شیب 
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نادنملاس حرط  . 12

.نادنملاس هناخ  رد  نشج  مسارم  يرازگرب  . 1

.اه هداوناخ  فرط  زا  کیربت  حول  میدقت  . 2

 ...( يدهم ع و ترضح  نامداخ  ریپ   ) تیودهم هنیمز  رد  رثا  بحاص  ناگدروخلاس  تشادگرزب  . 3

یترایز ياهودرا  يرازگرب  . 4

.یسیون هضیرع  . 5

نیققحم نارونخس و  نیصصختم ، نویناحور و  ناگدنسیون ، . 13

.اه نشج  رد  نایرجم  نارونخس و  زا  هدافتسا  . 1

.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  نابعش و  همین  عوضوم  اب  یبدا  نوتم  هلاقم و  هیهت  . 2

.فلتخم مسارم  يرازگرب  هداتفا و  رود  ياهاتسور  اهرهش و  رد  یغیلبت  ياهرفس  . 3
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.فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  اب  زور  ره  ناونع  اب  نابعش  همین  ات  نابعش  همین  زا  دیسر  رس  هیهت  . 4

.ناحادم نایرجم و  نانارنخس ، هدافتسا  تهج  بسانم  راعشا  هملکد و  يروآ  عمج  . 5

 . ..و یگنهرف  تالوصحم  يادها  اه و  نشج  يرازگرب  تهج  تاسسؤم  تائیه و  دجاسم و  قیوشت  . 6

.تاهبش هب  ییوگباوج  خساپ و  شسرپ و  تاسلج  يرازگرب  . 7

.باتک یفرعم  نتشون و  . 8

 . رصع ماما  هب  تبسن  تبیغ  رصع  رد  ناشیاظو  اب  هعیش  يزاسانشآ  . 9

هیده حرط  . 14

 . دنراد سجرن  ای  يدهم  مان  هک  یناسک  هب  هیده  . 1

ناناوجون ناکدوک و  هب  تیودهم  عوضوم  اب  یگنهرف  يایاده  میدقت  . 2
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 . ناکدوک ناگتسباو و  ماوقا و  هب  نداد  هیده  يدیع و  . 3

یگنهرف تاسسؤم  یبهذم و  تائیه  هب  نشج  ياوتحم  تیاده  تهج  رد  یتوص  ياهراون  باتک و  يادها  . 4

.نایامرفراک نایانشآ و  ماوقا و  نیب  نداد  يدیع  گنهرف  جیورت  . 5

.دنا هدش  دلوتم  نابعش  همین  رد  هک  یناسک  هب  هیده  میدقت  . 6

.ناگدننک تکرش  نیب  یشک  هعرق  تروص  هب  اه  نشج  رد  نداد  هیده  . 7

یئاریذپ حرط  . 15

 ...(. تبرش و خی ، شوجبآ ، یهار (  نیب  یتاولص و  ياه  هاگتسیا  داجیا  . 1

.ناناوجون ناکدوک و  هلیسو ي  هب  اه  هیاسمه  يارب  نابعش  همین  هاگحبص  هزات  نان  حرط  . 2
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 . یمومع نکاما  رد  یگنهرف  ياه  هتسب  هارمه  هب  تبرش  ینیریش و  تالکش و  اب  یئاریذپ  . 3

.ماوقا نیب  صوصخب  اه  نداد  ینامهم  ای  یمومع و  ماعطا  . 4

.نابعش همین  بش  رد  یناجم  نان  حرط  . 5

.يرذن شآ  . 6

.ناراد هزور  هب  نابعش  همین  ماش  رد  نداد  يراطفا  . 7

نیلؤسم يارب  حرط  . 16

تهج رد  تیعقوم  نیا  زا  مینک  یعـس  دوـش  یم  راذـگاو  يرگید  هب  ادرف  اـم و  تسد  رد  تسا  یتناـما  یتیلوئـسم  ره  هک  ییاـجنآ  زا 
میراد هک  یتارایتخا  هطیح  رد  هک  مینک  رکف  مینک و  هدافتـسا  رتشیب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامرایتخا  بحاـص  ماـن  يـالتعا 

تابوصم رد  میهد و  ماجنا  میناوت  یم  ییاهراک  هچ  هدنخرف  مایا  نیا  رد  ترضح  نآ  يارب 
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.دوش ینیب  شیپ  ییاه  حرط  دوخ  ياه  هعومجم  ریز  يارب 

: هنومن ناونع  هب 

.دوش هدز  داب » كرابم  نابعش  همین   » رهم دننک  یم  لاسرا  هک  ییاه  همان  يارب  تسپ  هرادا  . 1

هندـب يور  رب  رتسوپ  تراکالپ و  بصن  .دـنک  هدافتـسا  هیودـهم  هدـنخرف  مایا  کیربت  يارب  اهطیلب  تشپ  زا  ینارـسوبوتا : نامزاس  . 2
...و اه  سوبوتا 

.یتامدخ ياه  نفلت  لوا  رد  کیربت  مایپ  نداد  رارق  تارباخم : هرادا  . 3

نابایخ يراذگ  مان  اهلودج و  ندومن  گنر  رباعم و  یشک  طخ  اه و  نابایخ  ناتخرد و  يوشتسش  هب  زورون  مایا  دننام  يرادرهـش : . 4
ترضح صاخ  باون  مان  هب  اه 
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نانجلا حیتافم  رد  نابعش  همین  زور  بش و  لامعا 

نابعش همین  بش 

زا دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  هک : تسا  تیاور  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا   ) تسا یکرابم  رایـسب  بش 
لـضف ناگدنب  هب  دنوادخ  دیامرف  یم  اطع  بش  نآ  رد  ردقلا ، هلیل  زا  دعب  تسا  اهبـش  لضفا  بش  نآ  دومرف  نابعـش  همین  بش  لضف 

نآ رد  یلاعت  يادـخ  يوس  هب  نتـسج  برقت  رد  دـینک  شـشوک  یعـس و  سپ  شیوخ  مرک  نم و  هب  ار  ناـشیا  دزرمآ  یم  ار و  دوخ 
هاگرد زا  ار  یلئاس  دنادرگنرب  یلاخ  تسد  هک  دوخ  سدقم  تاذ  هب  هدومرف  دای  مسق  ادخ  هک  تسا  یبش  نآ  هک  یتسردب  سپ  .بش 

یبش نآ  بش  نآ  .ار و  تیصعم  دنکن  لاؤس  هک  یمادام  دوخ 
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وک سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ام  ربمغیپ  يارب  ار  ردـق  بش  هداد  رارق  هکنآ  لباقم  هب  ام  يارب  زا  ار  نآ  یلاـعت  قح  هداد  رارق  هک  تسا 
 . یلاعت يادخ  رب  انث  اعد و  رد  دینک  شش 

نیا رحس  رد  ءادفلا  هل  انحاورا  نامز  ماما  رصع  ناطلس  ترضح  تداعـساب  تدالو  هک  تسا  نآ  كرابم  بش  نیا  تاکرب  هلمج  زا  و 
نیا يارب  زا  هدش و  هکرابم  هلیل ي  نیا  تفارش  دیزم  ثعاب  هدش و  عقاو  ارماس )  ) يأر نم  رـس  رد  جنپ  هاجنپ و  تسیود و  هنـس  بش ،

: تسا لمع  دنچ  بش 

دوش یم  ناهانگ  فیفخت  ثعاب  هک  تسا  لسغ  لوا  -

ره هک  تسا  تیاور  رد  دـندرک و  یم  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  هچنانچرافغتـسا  اعد و  زامن و  هب  تسا  بش  نیا  ءایحا  مود  - 
دراد ایحا  هک 

دنریمب اهلد  هک  يزور  رد  وا  لد  دریمن  ار  بش  نیا 
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اب دهاوخ  هک  ره  تسا و  ناهانگ  شزرمآ  ثعاب  بش و  نیا  لامعا  لضفا  هک  تسا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ترـضح  ترایز  موس  - 
تسا نآ  ترضح  نآ  ترایز  لقا  بش و  نیا  رد  ار  بانج  نآ  دنک  ترایز  ربمغیپ  رازه  راهچ  تسیب و  دص و  حور  دنک  هحفاصم  وا 

نیا هب  ار  ترـضح  نآ  دـنک  ترایز  سپ  دـنک  نامـسآ  بناج  هب  رـس  سپ  دـنک  رظن  پچ  تسار و  بناج  هب  دـیآ و  رب  یماـب  هب  هک 
ترضح نآ  هک  تقو  ره  رد  دشاب  اجک  ره  رد  سک  ره  هتاکرب و  هللا و  همحر  کیلع و  مالسلا  هللا  دبع  ابأ  ای  کیلع  مالـسلا  تاملک 

باب رد  ار  بش  نیا  هصوصخم  ترایز  ام  دوش و  هتـشون  وا  يارب  هرمع  جـح و  باوث  هک  تسا  دـیما  دـنک  تراـیز  تیفیک  نیا  هب  ار 
یلاعت هللا  ءاش  نإ  دومن  میهاوخ  رکذ  تارایز 

نامز ماما  ترایز  هلزنم  هب  دنا و  هدرک  لقن  دیس  خیش و  هک  اعد  نیا  ندناوخ  مراهچ  - 
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تسا هیلع  هللا  تاولص 

َلِّدَـبُم اـَل  ًالْدَـع  ًاقْدِـص َو  َکـُتَِملَک  ْتَّمَتَف  اًلْـضَف  اَِهلْـضَف  َیلِإ  َْتنَرَق  ِیتَّلا  اَـهِدوُعْوَم  َکـِتَّجُح َو  اَـهِدُولْوَم َو  َو  ِهِذَـه ]  ] اَِـنتَْلَیل ِّقَِحب  َّمُهَّللا 
ُهُِدلْوَم َو َّلَج  ُرُوتْـسَْملا  ُِبئاَْغلا  ِروُْجیَّدلا  ِءاَیْخَط  ِیف  ُروُّنلا  ُمَلَْعلا  ُقِرْـشُْملا َو  َكُؤاَیِـض  ُقِّلَأَتُْملا َو  َكُرُون  َِکتاَیِآل  َبِّقَعُم  َال  َِکتاَِملَِکل َو 

ُهُرُون ُوْبنَی َو  َال  يِذَّلا  ِهَّللا  ُْفیَـس  ُهُداَدـْمَأ  ُهَِکئاَلَْملاَف ]  ] ُهَِکئاَلَْملا ُهُداَعیِم َو  َنآ  اَذِإ  ُهُدِّیَُؤم  ُهُرِـصاَن َو  ُهَّللا  ُهُدَّهُـش َو  ُهَِکئاَـلَْملا  ُهُدـِتْحَم َو  َمُرَک 
ِرْدَْقلا َو ِهَْلَیل  ِیف  ُلِْزنَی ]  ] ُلَّزَنَتَی اَم  ْمِْهیَلَع  ُلَّزَنُْملا  ِْرمَْألا َو  ُهَالُو  ِرْـصَْعلا َو  ُسیِماََون  ِرْهَّدلا َو  ُراَدَم  ُوبْـصَی  َال  يِذَّلا  ِْملِْحلا  وُذ  ُوبْخَی َو  َال  يِذَّلا 

ْكِرْدَأ َّمُهَّللا َو  ْمِهِِملاَوَع  ْنَع  ِرُوتْسَْملا  ْمِهِِمئاَق  ْمِهِِمتاَخ َو  یَلَع  ِّلَصَف  َّمُهَّللا  ِِهیْهَن  ِهِْرمَأ َو  ُهَالُو  ِِهیْحَو َو  ُهَمِجاَرَت  ِرْشَّنلا  ِرْـشَْحلا َو  ُباَحْـصَأ 
ِِهتَبْحُِـصب َنیِمِعاَن َو  ِِهَتلْوَد  ِیف  اَِنیْحَأ  ِِهئاَصَلُخ َو  ِِهناَوْعَأ َو  ِیف  اَْنُبتْکا  ِهِراَِثب َو  اَنَراَث  ْنِْرقا  ِهِراَْصنَأ َو  ْنِم  اَْنلَعْجا  ُهَماَِیق َو  ُهَروُهُظ َو  ُهَماَّیَأ َو  اَِـنب 

َمَحْرَأ اَی  َنیِِملاَس  ِءوُّسلا  َنِم  َنیِِمئاَق َو  ِهِّقَِحب  َنیِِمناَغ َو 
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ِِهْتَیب ِلْهَأ  یَلَع  َنِیلَـسْرُْملا َو  َنیِِّیبَّنلا َو  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم  اَنِدِّیَـس  یَلَع ] ُهَّللا  یَّلَـص  َو   ] یَلَع ُُهتاَوَلَـص  َو  َنیَِملاـْعلا * ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َنیِمِحاَّرلا َو 
َنیِمِکاَْحلا َمَکْحَأ  اَی  ْمُهَْنَیب  اَنَْنَیب َو  ْمُکْحا  َنیِِملاَّظلا َو  َعیِمَج  ْنَْعلا  َنیِقِطاَّنلا َو  ِِهتَْرتِع  َنِیقِداَّصلا َو 

نآ ات  تخومآ  نم  هب  ار  اعد  نیا  مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  تفگ : هک  هدرک  تیاور  یمشاه  لضف  نب  لیعامـسا  زا  خیـش  مجنپ :
میناوخب نابعش  همین  بش  رد  ار 

ُدْـمَْحلا َو ََکل  ُلْضَْفلا َو  ََکل  ُلاَلَْجلا َو  َکـَل  ُعیِدَْـبلا  يِدَْـبلا ُء  ُتیِمُْملا  ِییْحُْملا  ُقِزاَّرلا  ُِقلاَْـخلا  ُمیِظَْعلا  ُِّیلَْعلا  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َْتنَأ  َّمُهَّللا 
اَی ُدَمَص  اَی  ُدَحَأ  اَی  ُدِحاَو  اَی  ََکل  َکیِرَـش  َال  َكَدْحَو  ُرْکُّشلا  ََکل  ُدْجَْملا َو  ََکل  ُْرمَْألا َو  ََکل  ُمَرَْکلا َو  ََکل  ُدوُْجلا َو  ََکل  ُّنَْملا َو  ََکل 

ِیْنیَد ِْضقا  ِینَّمَهَأ َو  اَم  ِینِفْکا  ِینْمَحْرا َو  ِیل َو  ْرِفْغا  ٍدَّمَُحم َو  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَص  ٌدَحَأ  ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َْدلُوی َو  َْمل  ْدـِلَی َو  َْمل  ْنَم 
ٍمیِکَح ٍْرمَأ  َّلُک  ِهَْلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  َکَّنِإَف  ِیقْزِر  ِیف  َّیَلَع  ْعِّسَو  َو 
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ِِهلْـضَف ْنِم  َهَّللا  اُولَئْـسا  َنیِقِطاَّنلا َو  َنِیِلئاَْقلا  ُْریَخ  َْتنَأ  َْتُلق َو  َکَّنِإَف  َنِیقِزاَّرلا  ُْریَخ  َْتنَأ  ِیْنقُزْراَف َو  ُقُزْرَت  َکـِْقلَخ  ْنِم  ُءاَـشَت  ْنَم  ُقُْرفَت َو 
َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  ِینْمَحْراَف  ُتْوَجَر  ََکل  ُتْدَمَتْعا َو  َکِِّیبَن  َْنبا  ُتْدَصَق َو  َكاَّیِإ  ُلَأْسَأ َو  َِکلْضَف  ْنِمَف 

: دندناوخ یم  بش  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  هک  ار  اعد  نیا  دناوخب  مشش  - 

ِِهب اَْنیَلَع  ُنوُهَی  اَم  ِنیِقَْیلا  َنِم  َکـَناَوْضِر َو  ِِهب  اَـنُغِّلَُبت  اَـم  َکـِتَعاَط  ْنِم  َِکتَیِـصْعَم َو  َْنَیب  اَـنَْنَیب َو  ُلوُحَی  اَـم  َِکتَیْـشَخ  ْنِم  اََـنل  ْمِْسقا  َّمُهَّللا 
ْنَم یَلَع  اَنْرُْصنا  اَنَمَلَظ َو  ْنَم  یَلَع  اَنَراَث  ْلَعْجا  اَّنِم َو  َثِراَْولا  ُْهلَعْجا  اَنَْتیَیْحَأ َو  اَم  اَِنتَُّوق  اَنِراَْصبَأ َو  اَنِعاَمْسَِأب َو  اَنِْعْتمَأ  َّمُهَّللا  اَْینُّدلا  ُتاَبیِصُم 

َمَحْرَأ اَی  َِکتَمْحَِرب  اَنُمَحْرَی  َال  ْنَم  اَْنیَلَع  ْطِّلَُـست  َال  اَنِْملِع َو  َغَْلبَم  َال  اَنِّمَه َو  َرَبْکَأ  اَْینُّدـلا  ِلَعْجَت  َال  اَِـننیِد َو  ِیف  اَنَتَبیِـصُم  ْلَـعْجَت  اـَل  اـَناَداَع َو 
َنیِمِحاَّرلا

هک هدش  لقن  یلائللا  یلاوع  زا  تسا و  تمینغ  زین  رگید  تاقوا  رد  نآ  ندناوخ  تسا و  یلماک  عماج  ياعد  نیا  و 
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دندناوخ یم  ار  اعد  نیا  هشیمه  هت  لوسر  ترضح 

دناوخ یم  لاوز  تقو  رد  هک  ار  زور  ره  تاولص  دناوخب  متفه 

تشذگ لوا  باب  رد  تسا و  بش  نیا  رد  شدورو  هک  ار  لیمک  ياعد  دناوخب  متشه 

وا هتـشذگ  ناهانگ  یلاعت  دنوادخ  ات  دیوگب  هبترم  دص  ار  هللا  الإ  هلإ  الو  ربکأ  هللا  دـمحلا هللا و  هللا و  ناحبـش  زا  کی  ره  هکنآ  مهن  - 
.ار وا  ترخآ  ایند و  ياهتجاح  دروآرب  دزرمایب و  ار 

مدوخ يالوم  هب  متفگ  تفگ : هک  نابعش  همین  بش  تلیضف  رد  يربخ  نمض  رد  ییحی  وبا  زا  هدرک  تیاور  حابـصم  رد  خیـش  مهد  - 
تعکر ود  سپ  ار  اشع  زامن  يدروآ  اجب  هاگ  ره  دندومرف  تسا  مادـک  بش  نیا  رد  اهاعد  نیرتهب  هک  مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح 

نورفاکلا اهیای  لق  هک  دحج  هروس ي  دمح و  لوا  تعکر  رد  ناوخب  رازگ ، زامن 
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هـس یـس و  هللا  ناحبـس  وگب  يداد  مالـس  نوچ  سپ  تسا  دحأ  هللا  وه  لق  هک  دیحوت  هروس  دـمح و  مود  تعکر  رد  ناوخب  دـشاب و 
 : وگب سپ  هبترم  راهچ  یس و  ربکأ  هللا  هبترم و  هس  یس و  دمحلا هللا  هبترم و 

ِْهیَلَع یَفْخَت  َال  ْنَم  اَی  َو ]  ] ِتاَّیِفَْخلا ِرْهَْجلا َو  َِملاَع  اَـی  ِتاَِّملُْملا  ِیف  ُْقلَْخلا  ُعَْزفَی  ِْهَیلِإ  ِتاَّمِهُْملا َو  ِیف  ُداَـبِْعلا ] ُأَْـجلَی   ] ِداَـبِْعلا ُأَْـجلَم  ِْهَیلِإ  ْنَم 
َْتنَأ اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َْتنَأ  ِتاَواَمَّسلا  َنیِـضَرَْألا َو  ُتوُکَلَم  ِهِدَِـیب  ْنَم  اَـی  ِتاَّیِرَْبلا  ِِقئاَـلَْخلا َو  َّبَر  اَـی  ِتاَرَطَْخلا  ُفُّرَـصَت  ِماَـهْوَْألا َو  ُرِطاَوَخ 

َتِْملَع ُهَْتبَجَأَف َو  ُهَءاَعُد  َْتعِمَـس  ُهَتْمِحَرَف َو  ِْهَیلِإ  َتْرَظَن  ْنَّمِم  ِهَْلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  ِیْنلَعْجا  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  اَـیَف  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  َکـَْیلِإ ِب  ُُّتمَأ 
َّمُهَّللا ِیبُویُع  ِْرتَس  ِیف  َْکَیلِإ  ُتْأََجل  ِیبُونُذ َو  ْنِم  َِکب  ُتْرَجَتْـسا  ِدَـقَف  ِِهتَریِرَج  ِمیِظَع  ِِهتَئیِطَخ َو  ِِفلاَس  ْنَع  َتْزَواَجَت  ُهَْتلَقَأَـف َو  ُهََتلاَِقتْـسا 

َِکئاَِیلْوَأ ْنِم  اَهِیف  ِیْنلَعْجا  َِکتَماَرَک َو  ِِغباَِسب  ِهَْلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  ِینْدَّمَغَت  َكِْوفَع َو  َکِْملِِحب َو  َياَیاَطَخ  ْطُطْحا  َکِمَرَِکب َو  َّیَلَع  ْدُجَف 
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ِتاَْریَْخلا َنِم  َرَّفَوَت  ُهُّدَج َو  َدَعَس  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهَّللا  َکَتَْوفَـص  َکَتَِـصلاَخ َو  ْمُهَْتلَعَج  َِکتَداَبِِعل َو  ْمُهَتْرَتْخا  َِکتَعاَِطل َو  ْمُهَْتیَبَتْجا  َنیِذَّلا 
اَم َکَتَعاَط َو  ََّیلِإ  ْبِّبَح  َِکتَیِصْعَم َو  ِیف  ِداَیِدْزِالا  َنِم  ِینْمِصْعا  ُْتفَلْسَأ َو  اَم  َّرَش  ِینِفْکا  َِمنَغَف َو  َزاَف  َمِعَنَف َو  َِملَـس  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجا  ُهُّظَح َو 

َْتبَّدَأ ُِبئاَّتلا  ُلیِقَتْـسُْملا  ُلِّوَُعی  َکِمَرَک  یَلَع  ُِبلاَّطلا َو  ُسِمَْتلَی  َْکنِم  ُبِراَْهلا َو  ُأَْجلَی  َکـَْیلِإ  يِدِّیَـس  َكَدـْنِع  ِینُِفلُْزی  َکـْنِم َو  ِیُنبِّرَُقی 
َال َکِمَرَک َو  ْنِم  ُتْوَجَر  اَم  ِیْنمِرْحَت  اَلَف  َّمُهَّللا  ُمیِحَّرلا  ُروُفَْغلا  َْتنَأ  َكَداَبِع َو  ِْوفَْعلِاب  َتْرَمَأ  َنیِمَرْکَْألا َو  ُمَرْکَأ  َْتنَأ  ِمُّرَکَّتلِاب َو  َكَداَـبِع 
ْنِإ ِّبَر  َِکتَّیَِرب  ِراَرِش  ْنِم  ٍهَّنُج  ِیف  ِیْنلَعْجا  َِکتَعاَط َو  ِلْهَِأل  ِهَْلیَّللا  ِهِذَه  ِیف  َکِمَِـسق  ِلیِزَج  ْنِم  ِیْنبِّیَُخت  َال  َکِمَِعن َو  ِِغباَس  ْنِم  ِینِْـسیُْؤت 

َقَّقَحَت َِکب َو  یِّنَظ  َنُسَح  ْدَـقَف  ُهُّقِحَتْـسَأ  اَِمب  َال  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اَِمب  َّیَلَع  ْدُـج  ِهَرِفْغَْملا َو  ِْوفَْعلا َو  ِمَرَْکلا َو  ُلْهَأ  َْتنَأَف  َِکلَذ  ِلْهَأ  ْنِم  ْنُکَأ  َْمل 
َّمُهَّللا َنیِمَرْکَْألا  ُمَرْکَأ  َنیِمِحاَّرلا َو  ُمَحْرَأ  َْتنَأَف  َکِمَرَِکب  یِسْفَن  ْتَِقلَع  ََکل َو  ِیئاَجَر 
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ُقِّیَُضی َُقلُْخلا َو  یِّنَع ]  ] َّیَلَع ُسِبْحَی  يِذَّلا  َْبنَّذلا  َِیل  ْرِفْغا  َِکَتبوُقُع َو  ْنِم  َكِْوفَِعب  ُذوُعَأ  َکِمَِـسق َو  ِلیِزَِجب  َکِمَرَک  ْنِم  ِینْـصُصْخا  َو 
َکِمَرَِکل َو ُتْضَّرَعَت  َکِمَرَِحب َو  ُتْذـُل  ْدَـقَف  َِکئاَمْعَن  ِِغباَِسب  َدَعْـسَأ  َِکئاَطَع َو  ِلیِزَِجب  َمَْعنَأ  َكاَضِر َو  ِحـِلاَِصب  َمُوقَأ  یَّتَح  َقْزِّرلا  َّیَلَع 

ُمَظْعَأ َوُه  ْیَِشب ٍء  َال  َِکب  َُکلَأْسَأ  َْکنِم  ُتْسَمَْتلا  اَم  ِْلنَأ  َُکْتلَأَس َو  اَِمب  ْدُجَف  َِکبَـضَغ  ْنِم  َکِْملِِحب  َِکَتبوُقُع َو  ْنِم  َكِْوفَِعب  ُتْذَعَتْـسا 
َْکنِم

ام هبترم ،) تفه   ) ِهَّللِاب اَّلِإ  َهَُّوق  َال  َلْوَح َو  اـَل  هبترم ،) تفه   ) ُهَّللا اَـی  هبترم ،) تسیب   ) ِبَر اَـی  ییوگ : یم  يور و  یم  هدجـس  هب  همادا  رد 
دوخ تجاح  ادخ  زا  یتسرف و  یم  مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولـص  رخآ  رد  هبترم ) هد   ) ِهَّللِاب اَّلِإ  َهَُّوق  َال  هبترم ،) هد   ) ُهَّللا َءاش 

.ینک یم  بلط  ار 

نآ لج  زع و  دـنوادخ  وت  هب  دـناسرب  هنیآ  ره  ناراب  تارطق  ددـع  هب  لـمع  نیا  ببـس  هب  یهاوخب  تجاـحرگا  هک  ادـخ  هب  مسق  سپ 
دوخ میسج  لضف  میمع و  مرک  هب  ار  اهتجاح 
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 : بش نیا  رد  دناوخب  هک : دنا  هدومرف  یمعفک  یسوط و  خیش  مهدزای  - 

ٌتاَحَفَن ِْلیَّللا  اَذَه  ِیف  ََکل  َنُوِبلاَّطلا َو  َکَفوُْرعَم  َکَلْضَف َو  َلَّمَأ  َنوُدِصاَْقلا َو  َكَدَصَق  َنوُضِّرَعَتُْملا َو  ِْلیَّللا  اَذَه  ِیف  ََکل  َضَّرَعَت  یَِهلا 
ُریِقَْفلا َكُدـْیَبُع  اَذ  اَنَأ  اَه  َْکنِم َو  ُهَیاَنِْعلا  َُهل  ِْقبْـسَت  َْمل  ْنَم  اَـهُعَنْمَت  َكِداَـبِع َو  ْنِم  ُءاَـشَت  ْنَم  یَلَع  اَِـهب  ُّنُمَت  ُبِهاَوَم  اَـیاَطَع َو  ُِزئاَوَج َو  َو 

ْنِم ٍهَدـِئاَِعب  ِْهیَلَع  َتْدُـع  َکِْقلَخ َو  ْنِم  ٍدَـحَأ  یَلَع  ِهَْلیَّللا  ِهِذَـه  ِیف  َْتلَّضَفَت  َياـَلْوَم  اَـی  َْتنُک  ْنِإَـف  َکَـفوُْرعَم  َکَلْـضَف َو  ُلِّمَؤُْملا  َکـَْیلِإ 
َنیَِملاَْعلا َو َّبَر  اَی  َکـِفوُْرعَم  َکـِلْوَِطب َو  َّیَلَع  ْدُـج  َنِیلِـضاَْفلا َو  َنیِرِّیَْخلا  َنیِرِهاَّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ٍدَّمَُحم َو  یَلَع  ِّلَـصَف  َکـِفْطَع 

ِیل ْبِجَتْـساَف  َتْرَمَأ  اَمَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  ٌدیِجَم  ٌدیِمَح  َهَّللا  َّنِإ  ًامِیلْـسَت  َمَّلَـس  َنیِرِهاَّطلا َو  ِِهلآ  َنیِِّیبَّنلا َو  ِمَتاَخ  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَص 
.َداعیِْملا ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  َتْدَعَو  اَمَک 

دوش یم  هدناوخ  عفش  زامن  بقع  رد  اهرحس  رد  هک  تسا  ییاعد  نیا  و 
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 . دنا هدرک  لقن  دیس  خیش و  هک  ار  ییاهاعد  رت  ياهاعد و  زا  دعب  عفش و  بش و  زامن  زا  تعکر  ود  ره  زا  دعب  دناوخب  مهدزاود :  - 

زا خیش  هک  تسا  یتیاور  هلمج  زا  دروآ  اجب  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هک  ار  ییاهاعد  اه و  هدجـس  مهدزیس :
لوسر دیـسر ، ارف  ینابعـش  همین  بش  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  تفگ ، هک  هدرک  تیاور  بلغت  نب  نابا  زا  یـسیع  نب  داّمح 

، دش رادیب  هشیاع  هک  یماگنه  تساخرب ، تدابع  يارب  دوخ  رتسب  زا  دیـسر  همین  هب  بش  نوچ  دوب ، هشیاع  لزنم  رد  بش  نآ  رد  ادخ 
رـسمه دزن  ترـضح  نآ  درک  نامگ  تفرگ ، هسوسو  نانز  بلغا  نوچمه  ار  يو  هتفر ، نوریب  شیوخ  هاگباوخ  زا  ربمایپ  هک  تفایرد 

، دوبن ناتک  مشیربا و  زا  وا  رداچ  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیچیپ و  دوخ  رب  ار  شرداچ  تساـخرب و  اـج  زا  هتفر ، شنارـسمه  زا  يرگید 
، تشاد هیام  رتش  كرک  زا  شدوپ  و  وم ، زا  شرات 
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ناـهگان دوـب ، ترـضح  نآ  يوجتـسج  رد  هک  ناـیم  نیا  رد  درک ، یم  وجتـسج  ادـخ  لوـسر  ناـنز  ياـه  هرجح  رد  هرجح  هب  هرجح 
رد دینـش  تفر ، ترـضح  نآ  کیدزن  هب  تسا ، هدجـس  لاح  رد  هدـیبسچ  نیمز  رب  يا  هماج  دـننام  هک  داتفا  ادـخ  لوسر  هب  شهاگن 

[ امیِظَع  ] ُمیِظَع اَی  یِـسْفَن  یَلَع  ُُهْتیَنَج  اَم  َياَدَی َو  ِهِذَـه  يِداَُؤف  َِکب  َنَمآ  ِیلاَیَخ َو  يِداَوَس َو  ََکل  َدَجَـس  دـیوگ : یم  نینچ  شا  هدـجس 
.ُمیِظَْعلا ُّبَّرلا  ّالِإ  َمیِظَْعلا  َْبنَّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإَف ال  َمیِظَْعلا  َِیل  ْرِفْغا  ٍمیِظَع  ِّلُِکل  یَجُْری ]  ] یَجُْرت

یگرزب يا  مدرک  تیانج  دوخ  رب  هچنآ  مناتـسد و  تسا  نیا  دروآ ، نامیا  وت  هب  ملد  و  درک ، هدجـس  تیارب  ما  هشیدـنا  یتسه و  همه 
.دزرمآ یمن  گرزب  راگدرورپ  زج  ار  گرزب  هانگ  اریز  زرمایب ، ار  گرزب  هانگ  نم  زا  تسا ، دیما  وا  هب  یگرزب  راک  ره  يارب  هک 

ِرُوِنب ُذوُعَأ  دیوگ : یم  ترضح  نآ  هک  دینش  هشیاع  تشگرب ، هدجـس  هب  هرابود  و  تشادرب ، هدجـس  زا  ار  شیوخ  كرابم  رـس  سپس 
َِکتَمِقَن َو ِهَأُْجف  ْنِم  َنیِرِخْآلا  َنِیلَّوَْألا َو  ُْرمَأ  ِْهیَلَع  َحَلَـص  ُتاَُملُّظلا َو  َُهل  ْتَفَـشَْکنا  َنوُضَرَْألا َو  ُتاَواَـمَّسلا َو  َُهل  ْتَءاَـضَأ  يِذَّلا  َکِـهْجَو 

َِکتَمِْعن ِلاَوَز  ْنِم  َِکتَِیفاَع َو  ِلیِوْحَت  ْنِم 
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نآ رب  اه  نیمز  اه و  نامـسآ  هک  تا  هولج  رون  هب  مروآ  یم  هانپ  ًاّیِقَـش  ًاِرفاَک َو ال  اـئیَِرب ال  ِكْرِّشلا  َنِم  ًاـّیِقَن َو  ًاـّیِقَت  ًاـْبلَق  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا 
تماگنهبان و باذع  ندیسر  ارف  زا  دش ، حالصا  ناگدنیآ  ناگتشذگ و  راک  نا  اب  و  تشگ ، فرطرب  نآ  اب  اه  یکیرات  و  دش ، نشور 

.تتمعن ندش  لیاز  زا  و  تتیفاع ، ینوگرگد  زا 

.نادرگ نم  يزور  تخبدب  رفاک و  هن  كرش ، زا  رازیب  و  هتفای ، افص  اوقت و  اب  لد  ایادخ !

.ََکل َدُجْسَأ  ْنَأ  ِیل  َّقُح  ِباَرُّتلا َو  ِیف  یِهْجَو  ُتْرَّفَع  تفگ : داهن و  كاخ  رب  ار  دوخ  يور  فرط  ود  سپس 

.منک هدجس  ار  وت  هک  تسازس  ارم  و  مدییاس ، كاخ  هب  ار  شیوخ  يور 

هک یماگنه  و  تفر ، شیوخ  رتسب  بناج  هب  باتـش  اب  هشیاع  ددرگرب ، قاطا  هب  تساوخ  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هاگنآ 
؟ تسیچ دنز  سفن  دنلب  نیا  دومرف : دنز ، یم  سفن  دنلب  هشیاع  هک  دینش  دمآ ، شیوخ  هاگباوخ  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر 

صاخشا گرم  نامز  و  دوش ، یم  تمـسق  اه  يزور  نآ  رد  هک  تسا  نابعـش  همین  بش  نیا  تسا ؟ یبش  هچ  بشما  هک  یتسنادن  ایآ 
زا شیب  دوخ  قلخ  نایم  زا  دزرمآ  یلاعت  يادخ  هک  یتسرد  هب  دوش ، یم  هتـشون  دنورب  جح  هب  دیاب  هک  یناسک  مان  و  ددرگ ، یم  تبث 

.دتسرف یم  نیمز  رد  هکم  يوس  هب  الاب  ملاع  زا  ار  ناگتشرف  یلاعت  يادخ  بش  نیا  رد  و  ار ، بلک  هلیبق  ياهزب  ياهوم  ددع 

، دروآ اجب  ار  راّیط  رفعج  بانج  زامن  مهدراهچ :
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.هدرک تیاور  مالّسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  خیش  هک  نانچ 

قداص ماما  رقاب و  ماما  زا  یناعنـص  ییحی  وبا  هک  تسا  يزامن  هلمج  زا  تسا ، رایـسب  هک  دروآ  اـجب  ار  بش  نیا  ياـهزامن  مهدزناـپ :
دنا هدرک  تیاور  راوگرزب  ود  نآ  زا  دنتـسه  دامتعا  نانیمطا و  دروم  هک  یناـسک  زا  رفن  یـس  نینچمه  و  هدرک ، تیاور  مالّـسلا  هیلع 
دص نآ  زا  سپ  و  دمح »  » هروس تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب  روآ  اجب  زامن  تعکر  راهچ  دیـسر  ارف  نابعـش  همین  بش  هاگره  هک 

.ناوخب ار  دیحوت »  » هروس هبترم 

ْدَهْجَت یِمْـسِج َو ال  ْرِّیَُغت  یِمْـسا َو ال  ْلِّدَُـبت  َّمُهَّللا ال  ٌریِجَتْـسُم  ٌِفئاَخ  َِکباَذَـع  ْنِم  ٌریِقَف َو  َْکَیلِإ  یِّنِإ  َّمُهَّللا  وگب : يدـش  غراف  نوچ  و 
َِکب ُذوُعَأ  َکِطَخَس َو  ْنِم  َكاَضِِرب  ُذوُعَأ  َِکباَذَع َو  ْنِم  َِکتَمْحَِرب  ُذوُعَأ  َِکباَقِع َو  ْنِم  َكِْوفَِعب  ُذوُعَأ  ِیئاَدْعَأ  ِیب  ْتِمُْشت  ِیئالَب َو ال 

َقْوَف َکِسْفَن َو  یَلَع  َْتیَْنثَأ  اَمَک  َْتنَأ  َكُؤاَنَث  َّلَج  َْکنِم 
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.َنُوِلئاَْقلا ُلوُقَی  اَم 

، نکم لیدبت  رگید  یهورگ  هب  ناگدنب  هورگ  زا  ار  ممان  ایادـخ ! ما ، هدـنهانپ  وت  هب  كانمیب و  تباذـع  زا  و  ماوت ، هب  دـنمزاین  ایادـخ !
و تباذع ، زا  تتمحر  هب  و  تتازاجم ، زا  توفع  هب  مروآ  یم  هانپ  زاسم ، مداش  نمشد  نکم ، تخس  ار  منومزآ  هدم ، ریغت  ار  ممـسج 

هچنآ زا  رترب  يدرک و  اـنث  شیوـخ  رب  دوـخ  هـک  یناـنچ  وـت  تـسا ، گرزب  سب  تیاـنث  وـت ، زا  وـت  هـب  و  تمـشخ ، زا  تیونـشخ  هـب 
.دنیوگ ناگدنیوگ 

« دیحوت  » هروس هبترم و  کی  دمح »  » هروس تعکر  ره  رد  هک  بیترت  نیا  هب  بش  نیا  رد  زامن  تعکر  دص  ندناوخ  يارب  هک  نادـب  و 
هروس اب  بش  نیا  رد  زامن  تعکر  شش  لمعلا  روتسد  بجر  هام  لامعا  رد  و  هدش ، دراو  رایسب  رایسب  تلیضف  دوش ، هدناوخ  هبترم  هد 

« دیحوت  » و سیل »  » و كرابت »  » و دمح »  » ياه

نابعش همین  زور 

تسا و هیلع  هللا  تاولـص  ناـمزلا  بحاـص  نسحلا  نب  هجح  ترـضح  يدـهملا  اـنمامإ  اـنالوم و  مهدزاود  ماـما  فیرـش  دوـلوم  دـیع 
نامز و لک  یف  الا  هترایز  بحتسی 

ألمی هنأ  هکلمت و  هروهظ و  نقیتملا  وه  يأر و  نم  رـسب  بادرـسلا  یف  هترایز  دـکأتت  هترایز و  دـنع  جرفلا  لـیجعتب  ءاعدـلا  ناـکم و 
.اروج املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرألا 
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ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبای  بطاخم  حرط 

هراشا

دیشاب ام  بطاخم  دینک و  تکرش  ام  یگنهرف  فلتخم  ياه  حرط  رد  دیتسه  دنم  هقالع  رگا  - 

دیتسه تیودهم  فلتخم  تاعوضوم  رد  قیقحت  هب  دنم  هقالع  رگا  - 

.دینک تفایرد  لیابوم )  ) هاتوک مایپ  قیرط  زا  ار  ام  فلتخم  ياه  همانرب  رابخا  دیلیام  رگا  - 

دیربب هرهب  یتس  یهدر  صوصخم  ياه  همانرب  زا  ات  دیریگ  رارق  ام  ینس  فلتخم  ياههورگ  رد  دیلیام  دیلیام  رگا  و 

: دینک لاسرا  هاتوک  مایپ  ام  يارب 
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لاسرا هقیرط 

ندرک دراو  زا  دعب  ار  دوخ  هسسؤم  ای  دوخ  مان  دیدوب  لیام  رگا   ) هرامش ي 09127501007 هب  تقد  اب  ار  دوخ  هورگ  هب  طوبرم  دک 
ات دییامن  لاسرا  دیسیونب )  دک 

.دوش تبث  رظن  دروم  هورگ  رد  امش  هرامش ي 

: لاثم ناونعب 

qaem 12 amir hosayni

.دییامرف لاسرا  هناگادج  دیتسه  فلتخم  ياههورگ  رد  مان  تبث  هب  لیام  رگا  .دیسیونب و  هلصاف  نودب  ار  دک  افطل 

12qaem دک :  نادنمرنه 

13qaem دک : ناگدنسیون  نیققحم و 

14qaem دک : یگنهرف  تاسسؤم 

16qaem دک : نیریخ 

17qaem دک : دیتاسا  نیملعم و 

18qaem دک : ابطخ  نیغلبم و 

19qaem دک : ناحارط 

20qaem دک : نیسدنهم  اهرتکد و 

qaem24 دک : ینید  نآرق و  یشرورپ  نیملعم 

qaem25 دک : اه  هینیسح  دجاسم و 

15qaem: دک هیمئاق  هسسوم  ياه  مایپ  تفایرد  هب  نادنمقالع 
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30qaem دک : لاس  ریز 6  ناهفصا  ناتسرهش  ینس  ياههورگ 

36qaem دک : نارتخد  لاس  ات 11  لاس  زا 6   31qaem دک : نارسپ  لاس  ات 11  لاس  زا 6 

37qaem دک : نارتخد  لاس  ات 14  لاس  زا 11   32qaem: دک نارسپ  لاس  ات 14  لاس  زا 11 

38qaem دک : نارتخد  لاس  ات 18  لاس  زا 14   33qaem دک : نارسپ  لاس  ات 18  لاس  زا 14 

39qaem دک : اه  مناخ  لاس  ات 30  لاس  زا 18   34qaem دک : نایاقآ  لاس  ات 30  لاس  زا 18 

40qaem دک : اه  مناخ  الاب  هب  لاس  زا 30   35qaem دک : نایاقآ  الاب  هب  لاس  زا 30 

اهناتسرهش ریاس 

22qaem دک : لاس  ات 20  ناناوجون 10  ناناوج و   21qaem دک : لاس  ریز 10  ناکدوک 

23qaem دک : الاب  هب  لاس  نالاسگرزب 20 

دینک لمع  تروص  نیا  هب  دیراد  ام  يارب  یمایپ  مان  تبث  زا  ریغ  رگا 

qaem  ........................ : مایپ نتم 

.دیسیونب یسیلگنا  فورح  اب  افطل 

:qaem
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رخآ نخس 

يراکتبا ياه  حرط  هتـشادن و  غیرد  ام  زا  ار  دوخ  دنمـشزرا  تارظن  میراد  راظتنا  تیودهم  هنیمز  رد  نارظن  بحاص  نادنمقالع و  زا 
رت هوکشاب  هچ  ره  تهج  ار  دوخ 

.دریگ رارق  هدافتسا  دروم  يدعب  ياه  پاچ  رد  ات  دنیامرف  لاسرا  ام  يارب  نابعش  همین  ياه  نشج  ندرک  رازگرب 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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