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( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  اروشاع  تضهن  فادها  هکبش 

باتک تاصخشم 

( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  اروشاع  تضهن  فادها  هکبش  ناونع : 
( رگ فیصوت  ) ینیمخ هللاحور  ناگدنروآدیدپ : 

( روآدیدپ ) یحلاص رکاذ  اضرمالغ 
یحلاص رکاذ  اضرمالغ  رشان : 

نتم عون : 
هلاقم سنج : 

یکینورتکلا
یسراف نابز : 

اروشاع مایق  رگفیصوت : 
يا هناسر  دنچ  ياه  ماظن 

همدقم

سدـقم تکرح  يارب  اروشاع  تضهن  گرزب  ربهر  ع )  ) نیـسح ماما  هک  تسا  نیا  تسا ، نشور  ام  یمالـسا  هعماـج  يارب  زورما  هک  هچنآ 
هب رما  حالـصا ، بلط  ص ،)  ) لوسر تنـس  ياـیحا  دـناهدومرف : مـالعا  ار  تضهن  سدـقم  فادـها  مه  هدومرف و  فدـه  نییعت  مه  شیوخ 
هب هک  تسا  یـسایس » حـلاص  لمع   » نامه هک  دـنهدیم  لیکـشت  ار  هرکیپ  کـی  فلتخم  ياهتمـسق  ءازجا  نیا  ... رکنم و زا  یهن  فورعم و 

داقتعا کی  نایعیش  ام  يارب  اروشاع  مایق  ندوب  رادهمانرب  ندوب و  رادفده  هب  داقتعا  الوصا  . تسا هتفریذپ  تروص  یهلا  فیلکت  ماجنا  دصق 
مغر یلع  هک  تساجنیا  رد  لاؤس  اما  . تشاد وغل  لـمع  رودـص  راـظتنا  هللااـب -  ذاـیعلا  ع - )  ) موصعم ماـما  زا  ناوتیمن  اریز  تسا ، یمـالک 

يروآدای و هب  يددـعتم  دراوم  رد  هر )  ) ینیمخ ماما  ترـضح  لیلد  هچ  هب  تسا ، یمالـسا  نشور  ملـسم و  هشیدـنا  کی  هلأـسم  نیا  هکنیا 
اجک دنکیم و  هچ  هک  تسنادیم  وا  دنیامرفیم ...« : ع )  ) ادهشلادیس نوماریپ  ناشتانایب  زا  یکی  رد  ناشیا  ؟ دناهدومرف مامتها  نآ  رب  دیکأت 

ناونع هب  لصا  نیا  نداد  رارق  اروشاـع و  تضهن  ندوب  رادـفده  رب  یمالـسا  بـالقنا  ریبک  ربهر  دـیکأت  [ . 1 ...« ] تسیچ شفدـه  دوریم و 
کی ار  اروشاع  تضهن  هک  نیقرـشتسم  یخرب  يزروضرغ  اضعب  اهیمهفجـک و  - 1: دشاب ریز  لیالد  هب  دناوتیم  یـساسا  ضرف  شیپ  کی 

نآ ییوجارجام  لصاح  هک  دناهتـسناد  يدژارت  کی  ار  نآ  ای  دناهدومن ، یبایزرا  برع  یموق  ياهتباقر  بوچراچ  رد  یماظن  روک  تکرح 
هعماج رد  یبرغ  نیقرـشتسم  راثآ  عیـسو  ساـکعنا  همجرت و  هب  هجوت  اـب  تسا  یهیدـب  . دوب ناـیفوک  هدـشن  باـسح  ياههدـعو  هیاـپ  رب  مه 

هدرکلیـصحت و هقبط  اصوصخ  نیملـسم  راکفا  فارحنا  رد  تسناوتیم  ردقچ  اروشاع  تضهن  لیلحت  رد  یکیناکم  هاگدـید  نیا  یمالـسا ،
يور و هرفط  یعون  دوجو  - 2. دراد هگن  رود  اهتلم  رظنم  زا  ار  سدقم  مایق  نیا  تدم  دـنلب  فیرظ و  فادـها  دوش و  عقاو  رثؤم  رکفنـشور 

ینیمخ ماما  تضهن  يریگجوا  زا  لبق  ات  یمالـسا  هعماج  نورد  رد  اروشاع  مایق  یلـصا  فادـها  نایب  هب  تبـسن  يراک  ناهنپ  يرگینطاب و 
لماک و نییبت  مدع  اروشاع و  هیـضق  اب  یفطاع  افرـص  رادروخرب  - 3( دوب ءاجرا  هشیدـنا  وحم  يارب  ع )  ) نیـسح ماما  تکرح  الوصا  (. ) هر )

ینابم نییبت  تهج  طساو » میهافم   » ناونع هب  ییاروشاع  میهاـفم  زا  هر )  ) ینیمخ ماـما  يریگهرهب  - 4. مایق نیا  ینید  یلقع و  ینابم  حـیحص 
لـصتم مه  هب  ار  یبـالقنا  ینید و  میهاـفم  نـیا  هعوـمجم  هـک  دوـب  ینامـسیر  اروشاـع  تـضهن  یـساسا  فادـها  نییبـت  یمالـسا . بـالقنا 

لوح ریخا  ياهلاس  رد  زین  یتاشقانم  هدش و  هتفگ  رایسب  نخس  اروشاع  سدقم  تضهن  مایق و  زا  ع )  ) نیسح ماما  فادها  هنیمز  رد  . دومنیم
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، دوشن دروخرب  اهنآ  اـب  رظن  تقد  اـب  هچناـنچ  هک  دراد  دوجو  يدراوم  زین  هر )  ) لـحار ماـما  تاـنایب  رد  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  هلأـسم  نیا 
( هر  ) ماما ترـضح  يدراوم  رد  لاثم ، يارب  دوش . ردابتم  نهذ  هب  تاـنایب  نیا  يـالهبال  رد  يرهاـظ  ضقاـنت  دروخرب  نیلوا  رد  تسا  نکمم 

هکنیا هب  ماـما  هک  دـنیامرفیم  حیرـصت  يرگید  دراوم  رد  و  [ 2  ] دهد لیکشت  یمالـسا  تموکح  تسا  هتـساوخیم  ماما  هک  دنراد  حیرـصت 
هب ار  شدوخ  مالسا  يارب  ادهـشلادیس  : » دنیامرفیم اجکی  رد  ناشیا  یتح  [ 3 . ] دناهتشاد نانیمطا  دنوشیمن  تنطلـس  زا  دیزی  لزع  هب  قفوم 

ساسحا مایق  فادـها  هزوح  رد  ضراعت  ناشیا  هاگدـید  زا  هک  تسا  نیا  يایوگ  ضراعت ، عفر  يارب  ناـشیا  شـالت  مدـع  [ 4 .« ] داد نتشک 
هکبـش  » کی میـسرت  تسین و  رـسیم  فادها » بتارم  هلـسلس   » نییعت قیرط  زا  زج  اروشاع  مایق  فادها  مهف  هدنراگن  رظن  هب  . تسا هدـشیمن 

ماما ترـضح  تانایب  رد  هدنراگن  عبتت  هک  تساجنیا  بلاج  دهد . نایاپ  هنیمز  نیا  رد  تاشقانم  زا  يرایـسب  هب  دناوتیم  مایق  يارب  فادـها »
 - فلا . دومن میـسرت  ناوتیم  ریز  تروص  هب  ار  فادها  هکبـش  نیا  . دراذگ هحـص  ناشیا  هاگدـید  رد  فادـها » هکبـش   » نیا دوجو  رب  هر ) )

هیماینب و ملظ  طاسب  ندیچرب  تدم : نایم  فده  ب -  هنیمز . نیا  رد  یعرـش  فیلکت  ماجنا  رکنم و  زا  یهن  يروف : تدـم و  هاتوک  فدـه 
. لدع قح و  ییاهن  هماقا  مالسا و  ظفح  ییاغ : فده  .د -  هدنیآ رد  یمالسا  تموکح  سیسأت  تدم : زارد  فده  .ج -  نانآ ندرک  اوسر 

يروف تدم و  هاتوک  فده 

تضهن ع )  ) هللادبعابا ترـضح  هکنیا  :» دنربیم مان  یعرـش  فیلکت  يادا  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  هر )  ) لحار ماما  هنیمز  نیا  رد 
[5 .« ] منک رکنم  زا  یهن  مـنک ، راکنتـسا  هـک  تـسا  نـیا  نـم  فـیلکت  دـنتفگ  هـکنیا  يارب  نـیا ، لـباقم  رد  مـک  ددـع  اـب  درک  ماـیق  درک و 

يارب دیدیم  فیلکت  وا  [ .» 6 «. ] دنورب نیب  زا  تارکنم  دشاب . راک  رد  فورعم  هک .... درک  نیا  فرـص  ار  شیگدـنر  مامت  ادهـشلادیس ... .»
سدقم عرش  رد  مینادیم  هک  هنوگنامه  [ . 7 ...« ] عاضوا نیا  دروخب  مه  هب  ات  دوشب  هتشک  دنک و  تمواقم  تردق  نیا  اب  وا  دیاب  هک  شدوخ 

ار فده  نیا  اذل  درک ، لوکوم  يرگید  تصرف  نامز و  هب  ار  نآ  ناوتب  هک  تسین  ياهنوگ  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هلئسم  مالسا ،
هب دوخ  صاخ  طیارـش  فورظ و  ياضتقا  هب  رکنم  زا  یهن  هلئـسم  میوشیم  روآدای  مییامنیم . یقلت  يروف  تدم و  هاتوک  فدـه  ناونع  هب 
رد هک  دوش  راتفرگ  يداقتعا  قسف  ای  یقالخا  قسف  هب  مکاح  صخش  اما  دنشاب ، یمالسا  نیناوق  هچنانچ  فلا -  : دریگیم تروص  لکش  ود 

دیامن لودع  مالـسا  زا  يوحن  هب  زین  تموکح  نیناوق  هچانچ  .ب - دومن مادقا  يرگحالـصا و ... ینابز و  رکنم  زا  یهن  اب  دـیاب  تروص  نیا 
هیلع جورخ  و  داهج »  » بلاق لکـش و  رد  رکنم  زا  یهن  تروص ، نیا  رد  دـشاب  قساف  زین  مکاح  و  داتفا ) قافتا  دـیزی  رـصع  رد  هکناـنچمه  )

هب دوشن و  اـی  دوش  ذـخا  يروف  هجیتـن  هاوخ  تسا . یعرـش  هفیظو  فیلکت و  ماـجنا  مهم  زین  هلحرم  نیا  رد  . دوشیم رولبتم  رئاـج  تموـکح 
رکنم و زا  یهن  فده ، هکلب  تسین  ندش  هتـشک  تداهـش و  داهج ، فدـه  اجنیا  رد  دـنوش . هتـشک  یهان  رمآ و  هکنیا  ولو  هر :)  ) ماما ریبعت 
، بوخ هک  دوب  مه  روطنامه  دیاش  دیزی و  دض  رب  دندرک  مایق  ادهـشلادیس  ترـضح  : » دیامرفیم هر )  ) لحار ماما  . تسا یهلا  نامرف  يارجا 

ملاظ میژر  کی  دض  رب  هک  ینعم  نیمه  يارب  لاح  نیع  رد  دـنوشن ... دـنزادنیب  تنطلـس  زا  ار  دـیزی  هکنیا  هب  قفوم  هک  دوب  نیا  هب  نانیمطا 
.« دندش هتشک  مه  ناشدوخ  دنتشک و  دنداد و  هتشک  دندرک و  مایق  دنوشب ، هتشک  هکنیا  ولو  دننک ، مایق 

تدم نایم  فده 

اهتعدـب و راـثآ  وحم  اروشاـع و  هثداـح  زا  سپ  هیماینب  طاـسب  ندـش  هدـیچرب  رب  هک  هر )  ) لـحار ماـما  تاـنایب  زا  شخب  نآ  هنیمز  نیا  رد 
ماـما دومن . یقلت  اروشاـع  ماـیق  تدـم  ناـیم  فادـها  هرمز  رد  ناوتیم  ار  دوشیم  طوبرم  موـش  هلـسلس  نیا  ياـهیرگیحابا  اـهیراکفالخ و 
دندش هجوتم  مدرم  تشذگ  هک  یکدنا  دناسر و  تسکـش  هب  ار  اهنآ  هک  نیا  رب  هوالع  درک : هک  يراکادف  نیا  اب  ادهـشلادیس  : » دـیامرفیم
هوحن يرگید  ینارنخس  رد  [ . 8 ...« ] دش هیماینب  عاضوا  ندروخ  مه  هب  بجوم  تبیـصم  نیمه  دش و  دراو  یتبیـصم  هچ  ياهلئاغ و  هچ  هک 

نوهرم یمالـسا  زورما  بالقنا  هک  دنیامرفیم  هداد و  حیـضوت  الـصفم  ار  ع )  ) داجـس ماما  و  س )  ) بنیز طسوت  هیماینب  ریقحت  ییاوسر و 
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يرگید ياج  رد  و  [ 9 «. ] میزومایب اروشاع  زا  دیاب  ار  هزرابم  تیفیک  ام  : » هک دنیامرفیم  سپـس  و  تسا . هدوب  یناسر  مایپ  نیا  داهج و  نیا 
[ . 10 .« ] ار شرسپ  هیواعم و  راثآ  دننک  وحم  دنوشب و  مه  هتشک  دنورب و  هک  دنتسناد  ناشدوخ  يارب  فیلکت  ادهشلادیس  : » دنیامرفیم

تدم زارد  فده 

:... میروآیم انیع  هک  دناهدیشک  شیپ  اروشاع  مایق  فادها  اب  هطبار  رد  ار  یمالسا  تموکح  سیـسأت  هلأسم  عضوم  ود  رد  هر )  ) لحار ماما 
کی نیا  دوب و  هدمآ  انعم  نیا  يارب  الـصا  دریگب . تساوخیم  مه  تموکح  دوب  هدمآ  دـننکیم ... دـنراد  هچ  هک  تسا  هدوب  هجوتم  ناشیا 

تـسا نکمم  تالمج  نیا  یمالـسا  تموکح  ات  تعیب  هب  ار  مدرم  دنک  توعد  ات  داتـسرف  ار  لیقع  نب  ملـسم  وا  [ .»... 11 ...« ] تسا يرخف 
ار لکشم  رگید  ینایب  رد  ماما  ترضح  اما  دیامن ، شوشغم  ار  هدنناوخ  نهذ  دریگ  رارق  ناشتداهش  هب  ماما  ملع  هلئسم  رانک  رد  یتقو  ائادتبا 
تدم و زارد  حرط  کی  ع )  ) ادهـشلادیس لمع  هشیدنا و  رد  یمالـسا  تموکح  حرط  هک  تسا  نیا  ناشیا  شیامرف  نومـضم  هدومن و  لح 

يراکادف سدقم و  داهج  هجیتن  رد  هدنیآ و  رد  مالسا  هکنیا  رطاخ  هب  دوب . نیملسم  مالسا و  هدنیآ  رکف  رد  ترضح  نآ  :» تسا هدنیآ  يارب 
يراکادف درک و  هزرابم  دومن  تفلاخم  دوش ، رارقرب  ام  هعماج  رد  نآ  یعامتجا  ماظن  یـسایس و  ماظن  دـنک و  ادـیپ  رـشن  اهناسنا  نایم  رد  وا 

یمالسا تموکح  سیـسأت  یماظن و  يروف  يزوریپ  هب  دیما  ادهـشلادیس  هک  دوشیم  نشور  هر )  ) ماما ترـضح  ریبعت  نیا  اب  [ . 12 ...« ] درک
تموکح هسورپ   » يریگیپ مدرم و  يزاس  هدامآ  يزاس و  هنیمز  رد  ماما  تیلاعف  مدـع  هلزنم  هب  نیا  اـما  دناهتـشادن ، یناـمز  عطقم  ناـمه  رد 

دوب و هدیسر  روهظ  هصنم  هب  ناشیا  تداهش  ات  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  هک  یتافارحنا  نرق  مین  راثآ  وحم  هک  دنتسنادیم  ماما  تسین . یمالسا »
اب اهنت  دوب ، هدیسر  يرگیفارشا  یتوافتیب و  حور  یفارشا و  یلهاج و  گنهرف  قالخا و  هب  يدج  تشگزاب  دح  هب  دیزی  هیواعم و  رصع  رد 
رد ققحت  يوس  هب  ار  لوحت  ياههنیمز  یتدـم ، زا  سپ  دـناوتب  دوخ  ياهمایپ  اب  هک  ینینوخ  بالقنا  ینعی  دوب . رـسیم  دـیدش » ناـکت   » کـی

قوس تمـس و  یمالـسا  تموکح  کی  ققحت  يوس  هب  ار  لوحت  نیا  تیاهن ، رد  دزاس و  ریذـپ  ناکما  ار  هعماج  یعاـمتجا  يرکف -  تفاـب 
[ . 13 . ] تسا تدم  زارد  فده  نیا  ققحت  قادصم  ناریا  رد  یمالسا  يزوریپ  هر )  ) ماما ترضح  رظن  زا  دهد .

ییاغ فده 

لدع قح و  هماقا  و  [ ، 17  ] یهلا تیاضر  [ ، 16  ] زامن هماقا  [ ، 15  ] ادخ يارب  مایق  [ ، 14  ] مالـسا ظفح  نوچ  يدراوم  زا  هر )  ) ینیمخ ماما 
زارد فده   ) یمالـسا تموکح  سیـسأت  دنمایق و  ییاغ  فادها  تقیقح  رد  دراوم  نیا  دناهدرب . مان  اروشاع  مایق  فادـها  ناونع  هب  [ ، 18]

رد تموکح  ییاغ  فدـه  هلأسم  دـنکیم . ادـیپ  ار  رازبا  هلیـسو و  مکح  نآ  اب  هسیاـقم  رد  تسا و  ییاـغ  فدـه  هب  لـین  روظنم  هب  تدـم )
شقن نیا  زا  اروشاع  یـسایس  هفـسلف  ندومن  فافـش  ریـسم  رد  هر )  ) لحار ماما  ظاحل  نیدب  دراد و  يروحم  شقن  هعیـش  یـسایس  گنهرف 

. دناهدوبن لفاغ  يروحم 

یقرواپ

ص 54. ج 17 ، رون ، هفیحص  [ 1]
ص 174. ص 190 و ج 1 ، ج 20 ، رون ، هفیحص  [ 2]

ص 82 و 183. ج 3 ، نامه ، [ 3]
ص 48. ج 8 ، نامه ، [ 4]

ص 15. ج 14 ، نامه ، [ 5]
ص 190. ج 20 ، نامه ، [ 6]

( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  اروشاع  تضهن  فادها  www.Ghaemiyeh.comهکبش  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 12زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 15. ج 4 ، نامه ، [ 7]
ص 58 و 59. ج 17 ، نامه ، [ 8]

. ] نامه [ 9]
ص 12. ج 8 ، نامه ، [ 10]

ص 190. ج 2 ، نامه ، [ 11]

ص 161. هیقف ، تیالو  [ 12]
ص 30. ج 10 ، رون ، هفیحص  [ 13]

ص 55. ج 15 ، نامه ، [ 14]
ص 239. ج 17 ، نامه ، [ 15]

ص 148. ج 12 ، رون ، هفیحص  [ 16]
ص 13. ج 19 ، نامه ، [ 17]

ص 16. ج 5 ، نامه ، [ 18]

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 
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. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 
 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 

یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا
هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)

... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)

رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

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 
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، 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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