




اروشاع گنهرف  رگایحا  ینیمخ  ماما 

: هدنسیون

يراصنا دیمح 

: یپاچ رشان 

روضح

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

اروشاع گنهرف  رگایحا  ینیمخ  6ماما 

باتک 6تاصخشم 

اروشاع گنهرف  رگایحا  ینیمخ  6ماما 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  8هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 11زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


اروشاع گنهرف  رگایحا  ینیمخ  ماما 

باتک تاصخشم 

20716-75 ناریا یلم :  یسانشباتک  هرامش 
دیمح يراصنا  هسانشرس : 

دیمح يراصنا  اروشاع / گنهرف  رگایحا  ینیمخ  ماما  روآدیدپ :  مان  ناونع و 
.7 ص 4 ـ  راهب 1375 :) ، ) ش 15 روضح ، هلاقم ، :  اشنم 

البرک هعقاو  رگفیصوت : 
موس ماما  ع ،   ) یلعنبنیسح رگفیـصوت :  ناریا  یمالـسا  بالقنا  رگفیـصوت :  یمالـسا  ياهـشزرا  رگفیـصوت :  مالـسا  خیرات  رگفیـصوت : 

هر  ) ینیمخ ماما  رگفیصوت : 

اروشاع گنهرف  رگایحا  ینیمخ  ماما 

راثآ و تسا . هدیدرگ  مالسا  خیرات  رد  نیداینب  یتالوحت  اشنم  هک  تسا  يدادخر  نیرتراگدنام  نیرترثوم و  نآ ، ياهدمایپ  اروشاع و  مایق 
ابا ترضح  (ص ) مرکا ربمایپ  طبس  كاپ  نوخ  ندش  هتخیر  تسین . نآ  هب  کیدزن  ياهلاس  هثداح و  عوقو  نامز  هب  رـصحنم  مایق  نیا  جیاتن 

خیراـت كاـندرد  ياـه  هنحـص  نیرتریظن  یب  زا  یکی  رد  يرجه  لاس 61  مرحم  مهد  زور  رد  شیاـفواب  باحـصا  و  (ع ) نیـسحلا هّللادـبع 
نآ ياز  لّوحت  راگدنام و  هدرتسگ و  قیمع ، راثآ  هک  دروآ  دیدپ  مالـسا  ناهج  خیرات  تالوحت  ریـسم  رد  دنمورین  ینایرج  نانچ  تیرـشب ،
هیاس نآ  ياهدـمایپ  داعبا و  رب  ناـمز  رذـگ  اـهنت  هن  تساـجرباپ و  ناـنچمه  درذـگ ـ  یم  نرق  زا 13  شیب  هـک  نونکاـت ـ  هـعقاو " زور   " زا

زین هتشذگ  زا  رت  هدرتسگ  رایسب  يا  هنماد  مالسا  تّما  زا  هدننک  نییعت  مهم و  یشخب  تایح  رب  اروشاع  هعقاو  ریثات  هکلب  هدنکفاین ، یشومارف 
ـ  دوب هدز  هیکت  یمالسا  تفالخ  دنسم  رب  هک  ار ـ  دیزی  هنارگمتس  هاگتسد  هیلع  شیوخ  نینوخ  مایق  یطیارش  رد  نادیهـش  رالاس  . تسا هتفای 

مدع تیفارـشا و  تیلهاج و  رـصع  هب  تشگزاب  ناباتـش  ریـس  هیما  ینب  نادناخ  رد  مرکا ، ربمایپ  ینیـشناج  تفالخ و  نایعدـم  هک  درک  اپرب 
نید مالـسا ، یـشزرا  ینابم  رد  ینوگرگد  فیرحت و  دندوب و  هداد  هعـسوت  تلاسر  یحو و  ساسا  بیذکت  دـح  ات  ار  یمالـسا  ياهـشزرا 

میسرت لطاب و  زا  قح  يزاسادج  مالسلا ـ  هیلع  نیسح ـ  ماما  مایق  دروآ  تسد  نیرتمهم  نیتسخن و  دوب . هداد  رارق  لاوز  ضرعم  رد  ار  ادخ 
تضهن درک و  همیب  ار  نیتسار  مالسا  نادیهش ، رالاس  نوخ  بیترت  نیدب  دوب . تفالخ  نایعدم  تیهام  ياشفا  بان و  مالسا  يامیـس  هرابود 

لآ ناوریپ  ياهـشروش  اهمایق و  زا  یجوم  دـیدرگ . نآ  هدـش  فیرحت  هرهچ  زا  مالـسا  تقیقح  صیخـشت  زرم  لطاب و  قح و  قراف  اروشاع 
راتخم بالقنا  هنیدم و  لها  مایق  هفوک و  رد  نیباّوت  مایق  دش . اپرب  هیما  ینب  دادیب  اهتعدب و  هیلع  نیـسحلا " تاراثل  ای   " راعـش اب  (ص ) لوسر

، ماجنارـس درک و  رتگنت  هیما  ینب  نادـناخ  رب  ار  هصرع  شنادـنزرف  یلع و  نب  دـیز  ثعـشا و  نبا  ماـیق  جاّـجَح و  دـض  رب  هریغم  نبا  ماـیق  و 
ار نایوما  تفالخ  طاسب  دوب ، هدش  اپرب  (ع ) نیسح نوخ  یهاوخنوخ  راعش  اب  زاغآ  رد  هک  یناسارخ  ملـسموبا  تیامح  اب  نایـسابع  شروش 
زا زین  یـسابع  رگمتـس  يافلخ  دض  رب  نویبالقنا  رگید  ّخف و  دیهـش  و  (ع ) نسح لآ  یپایپ  ياهـشروش  اهمایق و  نآ ، زا  سپ  دـیچیپ . مهرد 

يافلخ ياهیرگدادـیب  هیلع  ناملـسم  نویبالقنا  ِیگداتـسیا  یگنهرف  ینید و  رتسب  تدـم ، نیا  مامت  رد  تفرگ . یم  تاـشن  اروشاـع  تضهن 
گنهرف ءایحا  اروشاع و  هرطاـخ  داـی و  نتـشادهگن  هدـنز  هک  یناـیاوشیپ  ناـمه  دـیدرگ . یم  باریـس  (ع ) نیموصعم همئا  يربهار  زا  روج 

ظفح تفگ : دیاب  یخیرات  هنافـصنم  یبایزرا  کی  رد  یلک و  روطب  . تسا هتـشاد  رارق  ناراوگرزب  نآ  ياه  همانرب  ردـصرد  هراومه  اروشاع 
یبالقنا تلم  تایح  نینچمه  و  مالسا ، خیرات  رد  هنابلط  حالـصا  ياهتـضهن  رارمتـسا  ینید و  ياهـشزرا  ظفح  نیتسار و  یبالقنا و  مالـسا 

اهراعـش و هدرتسگ  ریثات  زا  ناساره  یمالـسا ، دالب  رد  رگمتـس  ياهتموکح  افلخ و  اروشاع ، هعقاو  زا  سپ  تساروشاع . ماـیق  نوهرم  هعیش 
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ینامز زا  و  دنتخادرپ . زاسخیرات  هعقاو  نیا  داعبا  فیرحت  هب  بلط  ایند  ناشورف  نید  نتفرگ  راکب  اب  اروشاع ، تضهن  ياهدـمایپ  فادـها و 
اهتعدب اهفیرحت و  هنماد  تفای ، الیتسا  نیملسم  کلامم  تشونرس  اهتموکح و  رب  دیدرگ و  یمالسا  دالب  هیزجت  هب  قفوم  نیون  رامعتـسا  هک 

اروشاع و حور  هک  دـش  نآ  هجیتن  تفای و  يرتشیب  تعـسو  زین  اروشاع  هعقاو  زیخ  ماـیق  زیتس و  ملظ  حور  ياـج  هب  اـه  هفارخ  ینیزگیاـج  و 
و حور ، یب  یتافیرشت و  يرهاظ و  ییاهدامن  ظفح  هب  ار  شیوخ  ياج  دییارگ و  یگنرمک  هب  ناناملـسم  یگدنز  رد  اروشاع  مایپ  بتکم و 

کی زا  اروشاع  هب  هاگن  بلط ، تحار  ِناشورف  نید  ياـهفیرحت  نانمـشد و  يزادـنا  تسد  اـب  داد . یـسامح  تبـسانم  نیا  زا  هدافتـسا  ءوس 
تسد قطنم و  مایپ و  عون  ره  دقاف  ترجه ، لوا  نرق  رد  هداتفا  قافتا  ِیـصخش  كانزوس  هعقاو  کی  هب  یبالقنا  يونعم و  یـشزرا و  بتکم 
ییارـس هحون  هب  طقف  نآ  تیزعت  رد  تخیر و  کشا  نآ  بئاصم  رب  دیاب  اهنت  هک  دش  میـسرت  يا  هنوگ  هب  هثداح  نیا  درک و  لّزنت  يدروآ 

دوب یطیارش  نینچ  رد  . دش یم  جیورت  ناریا  رد  شرسپ  ناخاضر و  نامز  رد  نآ  زا  ییاه  هنومن  هک  نهوم  ًابلاغ  ییاه  هحون  مهنآ  تخادرپ 
تضهن يرجه  لاس 42  ياروشاع  رصع  رد  دوخ  هدنفوت  ینارنخـس  اب  هیلع ـ  هّللا  مالـس  ینیمخ ـ  ماما  ترـضح  اروشاع ، نیتسار  دنزرف  هک 
گنهرف زا  رثاتم  ًادیدش  اهنت  هن  یمالسا  بالقنا  ینیمخ و  ماما  تضهن  دیدرت ، نودب  درک . اپرب  ار  دادرخ  مایق 15  ینعی  شیوخ  ییاروشاع 

دنویپ تسا . نآ  دـمایپ  اروشاع و  مایق  دولوم  شیوخ  ءازجا  ناکرا و  ساسا و  رد  تضهن  نیا  هکلب  تسا ، نادیهـش  رـالاس  ماـیق  اروشاـع و 
ياهنامرآ اهراعـش و  اهدرکلمع و  بالقنا و  ریبک  ربهر  قطنم  راتفر و  لمع و  رد  نانچنآ  اروشاع  بتکم  ینیمخ و  ماـما  ماـیق  نیب  روکذـم 

رد اروشاع و  مرحم و  اب  دنویپ  رد  یمالسا  بالقنا  خیرات  فطع  ياه  هطقن  یتح  درادن . لالدتسا  هب  زاین  هک  تسا  راکشآ  یمالسا  بالقنا 
. دنک یم  هولج  مرحم  رد  زین  لاس 57  رد  مایق  جوا  هطقن  دوب و  ياروشاع 42  رصع  رد  ینیمخ  ماما  مایق  زاغآ  . دنا هدمآ  دیدپ  اهتبـسانم  نیا 

يایند اب  ههجاوم  رد  یمالـسا  بالقنا  قطنم  ناونع  هب  ار  ریـشمش " رب  نوخ  يزوریپ   " راعـش لاس  نآ  مرحم  تبـسانم  هب  ماما  یـسامح  مایپ 
هاش و میژر  رمک  لاس 57  رد  ینیـسح  ياروشاع  اعوسات و  ياهزور  رد  ناریا  رـسارس  نارهت و  رد  نت  اهنویلیم  ییامیپهار  داد . ادـن  ینونک 

شیازفا یمالسا و  بالقنا  هب  نموم  ياهورین  جیسب  هصرع  اروشاع  مرحم و  لاس ، ره  سپ  نآ  زا  تسکـش و  هاش  زا  تیامح  رد  ار  اکیرمآ 
سدـقم مان  اروشاع و  مرحم و  زین  ناریا  تلم  هنوگ  نیـسح  عافد  لاس  نارود 8  لوط  رد  دیدرگ و  بالقنا  ناعفادـم  رد  يروشحلـس  حور 

ناونع هب  هکلب  مالـسا ، هاپـس  قفوم  تایلمع  اـهنادرگ و  اهرگـشل و  یماـسا  تاـیلمع و  زمر  ناونع  هب  اـهنت  هن  شباحـصا  نادیهـش و  رـالاس 
گنهرف یلیمحت ، گنج  لئاسم  لیلحت  رد  رگا  داـهن . ياـجرب  ار  شیوخ  ياـسآ  هزجعم  ریثاـت  ناگدـنمزر ، مومع  هزیگنا  وگلا و  نیرتمهم 

قطنم ناـبز و  هـک  ار  ریــشمش  رب  نوـخ  يزوریپ  راعــش  و  تساروشاـع ، بـتکم  سرد  نـیلوا  هـک  ار  ادـخ  هار  رد  راـثیا  یبـلط و  تداـهش 
چیه میریگب  هدیدان  نارگزواجت  رباربهرد  ناریا  تلم  تفگش  تمواقم  لاس  زا 8  ار  ینیسح  يالبرک  و  (ع ) نیسح هب  قشع  و  تساروشاع ،
ریثات و  (ع ) نیـسح سدـقم  مان  هزجعم  هک  تسین  سدـقم  عافد  نارود  رد  اهنت  نیا  و  دـنام . یمن  یقاب  يرگید  هضرع  لباق  نخـس  بلطم و 

نیرتدـنمتردق هک  ییاهتیامح  دوجو  اـب  هاـش  حلـسم  میژر  رب  یمالـسا  بـالقنا  يزوریپ  هکلب  دـیامن  یم  خر  نآ  ياـهمایپ  اروشاـع و  ماـیق 
هتفرگ تاشن  نآ  ناعفادم  دزن  یمالـسا و  بالقنا  نتم  رد  اروشاع  مایپ  قطنم و  ِقیمع  ذوفن  زا  ًامیقتـسم  دندرک ، یم  يو  زا  ناهج  ياهتلود 

گنهرف حور  هب  ناریا  تلم  هقباس  یب  درکیور  هک  تسین  هدیشوپ  رـضاح  رـصع  رد  صوصخب  مالـسا و  خیرات  هب  ناهاگآ  رب  هتبلا  و  تسا .
راثیا یگتشذگ و  ناج  زا  ادخ و  هار  رد  تماقتـسا  مایق و  هزرابم و  یبلط ، تداهـش  یهاوخیدازآ ، نوچمه : نآ  زیخ  مایق  میهافم  اروشاع و 

ياهـسرد اروشاع و  مایپ  اروشاع و  حور  هکنانچمه  و  تسا . ینیمخ  ماما  يرگرادـیب  هشیدـنا و  لمع و  نویدـم  یهلا ، ياهفدـه  ریـسم  رد 
اروشاع و گنهرف  ءایحا  رد  زین  ار  ینیمخ  ماما  دنراد ، یمالـسا  بالقنا  يزوریپ  شیادیپ و  رد  لیدب  یب  گرزب و  یمهـس  یقح و  اروشاع 
لیلجت و رد  هک  تسا  ماـمه  ماـما  نآ  ناوریپ  رب  و  گرزب . سب  تسا  یقح  یمهـس و  نآ ، زا  هیاریپ  تعدـب و  هفارخ و  ياـهراگنز  ندودز 
اه ینیرفآ  هغدغد  هب  هجوت  یب  دننک و  تکرح  ینیمخ  ماما  ییاروشاع  میلاعت  رتسب  رد  (ع ،) نیسحلا هّللادبع  ابا  زاسخیرات  مایق  تشاذگرزب 

هجوت یب  دنرادن ، بان  مالـسا  ظفح  رد  ار  (ع ) نیـسح مایپ  مایق و  نوخ و  رثا  زاجعا  كرد  ناوت  هک  ینایامن  رکفنـشور  ياهینکفا  دیدرت  و 
رگ هولج  زیزع  نآ  مایپ  مالک و  رد  تسا و  هدـنایامن  اروشاع  مایق  زا  ینیمخ  ماما  هک  یمیقتـسم  طارـص  ینارون و  هار  هب  اـه  هسوسو  نیا  هب 
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تسا و ینیـسح  ياروشاع  قطنم  بتکم و  ینیمخ ، ماما  قطنم  یمالـسا و  بالقنا  بتکم  میدرک ، هراشا  هکنانچ  هتبلا  .و  دـنهد همادا  تسا ،
ینکـش و تسب  نب  راکـشآ ، ياه  هناشن  تایآ و  همهنآ  مغریلع  دنراد و  دیدرت  قطنم  نیا  يدـنمزوریپ  تلاصا و  تحـص و  رد  هک  یناسک 
، نآ ردتقم  ِنانمشد  اب  نید  ههجاوم  رد  دنراپـس و  یم  موهوم  یلماوع  هب  ار  یمالـسا  بالقنا  ياهیزوریپ  دنمهف و  یمن  ار  قطنم  نیا  زاجعا 
اب ریذپان  بانتجا  ییارگمه  موزل  زا  و  اهـشزرا ، اهنامرآ و  زا  ندیـشک  تسد  ارادم و  لهاست و  زا  هدیدرگ و  نانآ  هطلـس  تردـق و  روهقم 

هـشیدنا نداهن  رانک  يدـشر و  ناملـس  دادـترا  مکح  نیطـسلف و  ینامرآ  هیـضق  رد  ندـمآ  هاتوک  و  ناهج ، رب  مکاح  یـشزرا  دـض  نایرج 
ار وا  هار  یگتـسیاش  هب  هک  يراوگرزب  ربهر  ینیمخ و  ماما  ناوریپ  عمج  رد  ار  نانیا  دـننز ، یم  ملق  دـننار و  یم  نخـس  اـکیرمآ  اـب  هزراـبم 
نیرتفافش و هب  اروشاع  قطنم  رد  هک  تسا  ییاهنامرآ  اهشزرا و  رب  یگداتسیا  یمالسا ، بالقنا  ياقب  زمر  . تسین یهاگیاج  دنک ، یم  دایرف 
هشیدـنا و هصرع  هب  رـصحنم  بتکم  نیا  ياهراعـش  هب  ناـمیا  قطنم و  نیا  هب  يدـنبیاپ  موزل  تسا . هدـیدرگ  یلجتم  نکمم  هجو  نیرتلـالز 

ياهنامرآ اهراعـش و  زج  هک  ار  ماـما  ياـهنامرآ  اهراعـش و  و  دوبن ، اروشاـع  قطنم  زج  هک  ار  ماـما  بـالقنا  قطنم  دـیاب  هکلب  تسین  داـقتعا 
ات هتفرگ  هعـسوت  روما  ییارجا و  يزیر  همانرب  يراذگتـسایس و  تیریدـم  زا  بالقنا ، تکرح  نایرج  لمع و  نتم  رد  تسا ، هدوبن  اروشاـع 

همانرب يامنهار  لوصا  ناونع  هب  اهتیریدم و  باختنا  ياهرایعم  ناونع  هب  هعماج  گنهرف  روشک و  یساملپید  هصرع  ءاضق و  يراذگنوناق و 
دیدرت هدید  هب  اروشاع  ياهراعـش  اهمایپ و  اهـسرد و  هب  دشیدنین و  ییاروشاع  هک  یـسک  . داد رارق  تسخن  تیولوا  رد  اهدرکلمع  اهیزیر و 

رد ار  یمالـسا  بالقنا  هک  دوب  ییاروشاع  هشیدنا  نیا  دشاب . ینیمخ  ماما  ییاروشاع  بالقنا  يارب  قداص  يرازگتمدخ  دناوت  یمن  درگنب ،
رالاس هار  هب  ام  مدرم  سدـقم  قشع  نیا  و  درک . ظفح  دـیناسر و  يزوریپ  هب  مجاهت  زواجت و  هئطوت و  يزادـنارب و  ياهنافوط  نیرتنیگمهس 

يا هلزلز  تخاس و  نکمم  ار  یندشن  راک  هک  دوب  یبلط  تداهش  هبذج  قشع و  ریشمش و  رب  نوخ  يزوریپ  هب  نانآ  قیمع  داقتعا  نادیهش و 
رب ار  هصرع  نیطسلف  نانبل و  رد  هک  تسا  داقتعا  قشع و  نیمه  زا  ییاه  هقراب  و  دنکفا . یناهج  رگ  هطلس  ماظن  نیدالوپ  رهاظ  هب  ناکرا  رد 

ندـیمد اروشاع و  گنهرف  یبایزاب  هجیتن  میا  هدروآ  تسد  هب  هک  یتاراختفا  لالقتـسا و  فرـش و  تزع و  . تسا هتخاـس  گـنت  نیربکتـسم 
. تسا هدمآ  دیدپ  هّللا  حور  ترضح  ادخ  حلاص  دبع  هدهاجم  ریبدت و  اب  هک  تسا  یمالسا  هعماج  رد  اروشاع  میلاعت  رطع  تداهـش و  حور 

. هّللا ءاشنا  مینامب ـ  یقاب  اروشاع  نینوخ  بالقنا  ياهشزرا  قیدص  نارادساپ  هتشذگ  نوچمه  دییایب 

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 ) 
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. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
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
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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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