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غورد

باتک تاصخشم 

سدقم دجسم  مق : رـشن :  تاصخـشم  .يردیح  هللازیزع  فلوم  غورد / روآدیدپ :  مان  ناونع و  هللازیزع 1337 -  يردیح  هسانشرس : 
 : کباش .هانگ  زا  يرود  ياهراک  هار  ثحاـبم  هلـسلس  تسورف :  .م  5/16 س   × 20 ص 5/11 يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1389 .

3 پاچ ) اپاف یـسیون :  تسرهف  تیعـضو  موس ) پاچ   ) لایر لوا 2500 ؛ ) پاچ   ) لاـیر لایر 978-964-973-247- 2500 ؛   2500
تروـص هـب  هماـنباتک  تشادداـی :  موـس .1390 : پاـچ  تشادداـی :  لوا .1388 :  پاـچ  تشادداـی :  .مود  پاـچ  تشادداــی :  مود )
ثیداحا ییوگغورد --  ییوگتـسار و  عوضوم :  مالـسا  یبهذـم --  ياه  هبنج  ییوگغورد --  ییوگتـسار و  عوضوم :  .سیونریز 

هرامش   : 297/634 ییوـید يدــنب  هدر   4 1389 د ح 9  /  : BP251/2 هرگنک يدــنب  هدر  مـق )  ) نارکمج دجــسم  هدوزفا :  هساــنش 
 : 1875538 یلم یسانشباتک 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

.دشاب هدوب  فالخرب  جراخ  عقاو و  رد  هک  یعوضوم  ای  يزیچ  زا  ربخ  ینعی  غورد ؛

مییوگ یم  تبیغ  هرابرد  هک  نانچ  میوش ؛ یم  هدولآ  نآ  هب  ییاه  لکـش  هب  هتـسویپ  اّما  تسا ، مولعم  ام  همه  رب  غورد  یتشز  هکنآ  اب 
غورد ار  زیخ  تعفنم  غورد  هکنآ  لاح  متفگ و  زیمآ  تحلـصم  غورد  مییوگ : یم  غورد ، هیجوت  يارب  و  تسا ! تفـص  تسین ، تبیغ 

.میا هدرب  راک  هب  زیخ  تحلصم 

دنرادن نامیا  هک  دنفاب  یم  غورد  یناسک  طقف  مینادب ، نآ  یتشز  تعـسو  زا  هلمج  دنچ  تسا ، رتهب  غورد  ياه  ثحب  همه  زا  لبق  اّما 
(1) .دننایوگغورد اه  نامه  و 

(2) .تسا غورد  هناخ  نآ  دیلک  دش و  هتشاذگ  هناخ  کی  رد  اه  يدب  همه 

(3) .تسا بارش  زا  رتدب  غورد  تسا و  بارش  اه  لفق  نیا  رگشیاشگ  دیلک و  تشاذگ و  ییاه  لفق  يدب ، ّرش و  يارب  دنوادخ 

وا هتشرف  رازه  داتفه  دیوگب ، غورد  رذع  نودب  نمؤم  هک  یماگنه 
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یم ار  انز  داتفه  هانگ  غورد ، نیا  يارب  دـنوادخ  دـسر و  یم  شرع  اـت  هک  دزیخ  یم  رب  يدـنگ  يوب  وا  بلق  زا  دـننک و  یم  تنعل  ار 
(4) .تسا هدرک  انز  دوخ  ردام  اب  ییوگ  هک  نانچ  .دسیون 

: دنا هتشون  هک  تسابیز  هچ  و 

.غورد تقرس و  يراوخبارش ، انز ، متسه ، التبم  هناگراهچ  یناهانگ  هب  ناهنپ  رد  تفگ : هدمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دزن  يدرم 
! منک یم  كرت  ترطاخ  هب  ییوگب  وت  ار  مادک  ره 

! نک كرت  ار  غورد  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

ضقن نیا  منک و  راکنا  دیاب  دیسرپ ، نم  هانگ  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  رگا  تفگ  دوخ  اب  درک  انز  دصق  هک  یماگنه  تفر و  درم 
هشیدنا نیمه  درک و  يدزد  تین  هرابود  .دوش  یم  يراج  نم  رب  ّدح  منک ، هانگ  هب  رارقا  رگا  و  ما ) هتفگ  غورد  ینعی   ) تسا نم  دهع 

هار همه  وت  هَّللا ! لوسر  ای  تفگ : دمآ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن  هب  .دیـسر  هجیتن  نیمه  هب  زین  رگید  ياهراک  هرابرد  دومن و  ار 
(5) .مدومن كرت  ار  همه  نم  یتسب ، نم  رب  ار  هانگ ) (ي  اه

ياه غورد  .دوش و  كرت  دـیاب  ود  ره  يّدـج ، یخوش و  غورد  دـهد  یم  روتـسد  ام  ینید  شنیب  هک  تسا  ساسح  یتیعقوم  نینچ  رد 
(6) .نینچمه زین  کچوک 

؟ مییوگ یم  غورد  ارچ 

.تسا نتفگ  غورد  لیلد  اه و  هزیگنا  هرابرد  هشیدنا  نآ ، زا  تاجن  غورد و  یتشز  كرد  ياه  هار  زا  یکی 

: تسا دروم  دنچ  ثیداحا ، رد  غورد  ّتلع 

هب دهدب ، نایفارطا  لیوحت  یگتخاس ، یتیصخش  دهاوخ  یم  هتخانشن و  ار  دوخ  تیلباق  یتقو  صخـش  ینعی  ینورد  ّتلذ  ساسحا  - 1
.دوش یم  لسوتم  غورد 

: دیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ 

؛ هسفن هناهم  نم  ّالا  بذاکلا  بذکی  ال 

.ینطاب ّتلذ  يراوخ و  رطاخ  هب  رگم  دیوگ ؛ یمن  غورد  وگغورد ،

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  لیلد  نیمه  هب  و 

ّتلع نیا 
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.تساه لیلد  نیرتدب  زا  یکی  غورد ،

، یتسار نامه  تّزع ، ندروآ  تسد  هب  هار  .دـهد  رارق  اهدوبمک  يارب  یـششوپ  ناوت  یم  غورد  اب  دـنک  یم  لاـیخ  وگغورد  درف  اریز 
ار نآ  ناوت  یم  هک  هتشاذگ  یصاخ  هیامرس  دادعتـسا و  سک  ره  نورد  دنوادخ  مینادب  دیاب  همه  ًالـصا  .تسا  یکاپ  شناد و  بسک 

.تسین غورد  هب  يزاین  دش و  زیزع  درک و  فشک 

اه یگتسباو  لام و  هب  هقالع  سرت 4- غورد 3- هب  تداع  -2

دسح -5

(7) مشخ -6

غورد راثآ 

.دنک یم  لمع  شوماخ  هلزلز  کی  دننام  هک  دتفا  یم  نوریب  نورد و  رد  یقافتا  هکلب  دوش ؛ یمن  هتفگ  یتاملک  طقف  غورد ، نتفگ  اب 
: تسا هدش  شرازگ  نینچ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  ینعی  یگدنز ؛ نابیبط  نانخس  رد  غورد  راثآ 

.بلق رد  داسف  -1

باذـع ایند و  گنن  هانگ 6- راب  ینیگنـس  ندـش 5- شزرا  جرا و  یب  مدرم 4- دزن  یهایـسور  ییاوسر و  نید 3- ناـمیا و  یبارخ  -2
روآ جنر  ياه  هثداح  قافن 9- زاس  هنیمز  مدرم 8- دزن  يدامتعا  یب  ترخآ 7-

رقف داجیا  يزور 14- قزر و  رد  صقن  ناگتشرف 13- شجنر  نانخس 12- رد  ندوب  مهتم  یتّورم 11- یب  -10

اه فده  نداد  تسد  زا  -15

اه میمصت  رد  یتسس  یشیدنارود 7- بیرخت  -16

نیا دریگ ، یم  راک  هب  ینایوگغورد  هیلع  رب  دنوادخ  هک  ییاهزیچ  زا  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ثیدح  رد  یشومارف ؛ -18
(8) .دنک یم  ّطلسم  اهنآ  رب  ار  یشومارف  هک  تسا 

( هولص باب  همکحلا -  نازیم   ) بش زامن  زا  تیمورحم  -19

(9) ینامیشپ دنیاشوخان  سح  -20

.ددنبب غورد  ماما  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  هب  رگا  هزور ، ندش  لطاب  ثعاب  -21

زاجم ياه  غورد 
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؟ تفگ غورد  ناوت  یم  اجک 

.تسا هداد  ناشن  ار  ءانثتسا  ياه  هاگیاج  یقالخا ، لئاسم  بلاغ  رد  لیلد  نیمه  هب  هتخانش و  ار  یمدآ  عونتم  تیعقوم  ام ، زیزع  مالسا 

: تسا هدش  ءانثتسا  دروم  دنچ  زین  غورد  هرابرد 

هک تسا  نینچ  نیا  تسا و  اه  هطبار  ندرک  بوخ  هقدص  نیرتهب  هدومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هک  نانچ  مدرم  نیب  حالـصا  - 1
؟ تفگ یم  هچ  يدوب  ینالف  شیپ  هب  بوخ ، دسرپ ، یم  نم  زا  تسا و  نمشد  دراد و  يا  هنیک  يدرف  اب  یسک  رگا 

گنت امـش  يارب  شلد  تفگ ، یم  ناشیا  هلب ! میوگب : دـشاب ، هتفگن  ای  هتفگ  هک  صخـش  نآ  دـب  ياـه  فرح  ياـج  هب  مناوت  یم  نم 
نزردام و داماد و  رهوشردام و  سورع و  لثم  ییاه  هطبار  رد  هژیو  هب  .تساسآ  هزجعم  ردقچ  راک  نیا  تسا و  رادید  قاتشم  هدش و 
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.ناراکمه

دشاب هدش  بارخ  هک  یتقو  تسا ، مدرم  نیب  اه  هطبار  حالصا  دراد ، تسود  دنوادخ  هک  يا  هقدص  هدومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.شخبب اهاوعد  حالـصا  يارب  نم  لام  زا  دومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  یتح  دنـشاب و  هدـش  رود  یتقو  تساه ، هلـصاف  نتخاس  کیدزن  و 

(10)

: دومرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  نانچ  نانمشد  اب  گنج  ماگنه  - 2

.تسا هعدخ  گنج  اریز  دیوگ ؛ یم  گنج  رد  يدرم  هک  یغورد  رگم  دوش ؛ یم  هتشون  اه  غورد  همه 

.دهد ماجنا  ار  نآ  دناوتن  هک  یماگنه  هداوناخ  هب  هدعو  - 3

یم اّما  .مرخ  یم  دشاب  دیوگب  درادن ، ناوت  درم  دنهاوخ و  یم  درم  زا  ار  يزیچ  رـسمه  ای  هداوناخ  یتقو  هک  تسانعم  نیدب  دروم  نیا 
هنتف عفر  يارب  هک  تسا  مالسا  فارطالا  عماج  بتکم  يابیز  هنادنمـشوه و  تاراکتبا  زا  یکی  شور  نیا  .درادن  ار  شناکما  هک  دناد 

.تسا هدرک  دیهمت  هداوناخ  رد  يریگرد  و 

هقفن و تخادرپ  هداوناخ و  ياهزاین  هیهت  روتسد  اریز  دنک ؛ يراددوخ  جاتحیام ، دیرخ  زا  ییاناوت  ماگنه  درم  هک  تسین  انعم  نیدب  و 
.تسا بجاو  هکلب  هیصوت ؛ زا  رتالاب  هداوناخ ، شاعم  يارب  نداد  هعسوت  یتح 

لوصا بذـک  باب  رد  غورد  هب  طوبرم  ثیداحا  رد  دراوم  نیا  یمامت  .دـهد  ناشن  ار  ریبدـت  نیا  تمظع  دـناوت  یم  دروم  نیا  هبرجت 
.تسا هدمآ  فاک  فرح  رد  همکحلا  نازیم  یفاک و 

؟ تسین بجاو  غورد  كرت  ایآ  دنتسین ؟ غورد  قوف ) دراوم   ) اه غورد  هنوگ  نیا  ایآ  لاؤس 

اب هک  اجنآ  رگم  تسا ؛ بجاو  غورد  كرت  دنا : هدومرف  هلأسم  نیا  لح  رد  قالخا ، ریظن  یب  داتـسا  یقارن  يدهم  یلوم  موحرم  خساپ 
یلو مییوـگن ، غورد  تسا  بجاو  هچرگ  ینعی  تسا ؛ مدـقم  رت  بجاو  تروـص  نـیا  رد  سپ  .دریگ  رارق  داـضت  رد  رت  بـجاو  کـی 

.تسا رت  بجاو  یگداوناخ ، ياه  شنت  زا  يریگولج  نانمشد و  هنتف  عفر  مدرم ، نیب  حالصا 

ماما هک  تسا  نینچ  و 
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: دیامرف یم  تحارص  هب  مالسلا  هیلع  قداص 

؛ بذاکب سیل  حلصملا 

(11) .تسین وگ  غورد  هدننک  حالصا 

(12) .مینک بلاق  زیخ  تحلصم  غورد  ياج  هب  ار  زیخ ! تعفنم  ياه  غورد  دیابن  هک  مینکن  شومارف  اّما 

یم یملاظ  هک  نانچ  .تسا  تحلصم  اهنیا  تفگ و  غورد  ناوت  یم  دشاب ، رطخ  رد  یـسک  يوربآ  لام و  ناج و  هک  ییاهاج  رد  سپ 
.دسرپب ام  زا  ار  وا  ناکم  دنک و  شا  ینادنز  ای  دربب  ار  شلام  ای  دزیرب  ار  وا  يوربآ  ای  دـنزب و  ای  دـشکب ، دریگب و  ار  یناملـسم  دـناوت 

.دـیناد یمن  ار  وا  لحم  هک  میروخب ، مه  مسق  دـش ، مزال  رگا  مینک و  راـکنا  تسا  بجاو  تسا و  مارح  میهد ، ناـشن  ار  شیاـج  رگا 
(13)

؟ تسیچ هیرو  شسرپ 

نآ فرط  کـی  دـشاب و  ولهپ  ود  اـنعم و  ود  ياراد  هک  تسا  ینخـس  نتفگ  هیروت ، .تسا  غورد  زا  تاـجن  يارب  یهار  هیروـت  خـساپ 
.دنک یم  كرد  ار  نآ  تسرد  ینعم  دونش ، یم  ار  نآ  هدنونش  یتقو  اّما  .تسا  غورد  نآ  فرط  کی  دراد و  تیعقاو 

یم دنزرف  هب  هاگنآ  دنک ، تاقالم  هدننک  هعجارم  اب  دهاوخ  یمن  وا  دریگ و  یم  ار  ناتدنزرف  غارـس  هدـمآ و  لزنم  برد  یـسک  لاثم :
امـش دیا ؟ هدرک  ار  هانگ  نیا  الاح  ات  دسرپ  یم  امـش  زا  يدرف  ای  .تسین  اجنیا  هک  هدب  خساپ  هدـننک  هعجارم  هب  ورب و  طایح  هب  دـیوگ 

.هَّللا رفغتسا  دیهد : یم  باوج 

هداد یخساپ  نینچ  نآرق  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  نانچ  .دشابن  غورد  شدوخ  هک  دهاوخ  یم  رایـسب  تقد  راک  نیا  هتبلا 
: دنا

؟ هتسکش یسک  هچ  ار  اه  تب  نیا  دندیسرپ  شترضح  زا  دندید  هتسکش  ار  اه  تب  ناتسرپ ، تب  هک  هاگنآ 

! تسا هتسکش  گرزب  تب  داد  خساپ 

هک تسا  نیا  مالسلا  هیلع  میهاربا  روظنم  هک  دندیمهفن  ناتسرپ  تب  .دنیوگ و  یم  نخـس  رگا  دیـسرپب ، اه  تب  زا  دومرف : همادا  رد  اّما 
دننزب فرح  رگا 
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(14) .تسا هدادن  ماجنا  گرزب  تب  سپ  دنتفگن ، نخس  رگا  تساه و  تب  راک  نتسکش ،

(15) .تسا مارح  هنرگو  دشاب  راک  رد  يا  هدسفم  عفر  تحلصم ، دیاب  هیروت  رد  مینادب  تسا  مزال 

غورد زا  تاجن  هار 

نودب نمؤم  یتقو  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  دناوخ ، یم  ناسنا  یتقو  هک  یتسار  غورد  هرابرد  ثیداحا  تایآ و  ندـناوخ  - 1
دور و یم  الاب  شرع  ات  هک  دیآ  یم  نوریب  يدنگ  يوب  وا  بلق  زا  دننک و  یم  تنعل  ار  وا  هتـشرف  رازه  داتفه  دیوگ ، یم  غورد  رذـع 

.دوش یم  غورد  شدوخ و  زا  ترفن  راچد  مدآ  ( 16) ...دننک یم  تنعل  ار  وا  شرع  نالماح 

: تسا هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  و 

شنخس رد  هک  دمهف  یم  بذاک  دوخ  سپس  دنتسه ، وا  اب  هک  يا  هتشرف  ود  سپس  تسادخ ، دناد  یم  ار  درف  غورد  هک  یـسک  نیلّوا 
(17) .تسوگغورد

مشخ و شندییوب  باوخ و  شا  همرـس  .دراد  یندـییوب  ندیـسیل و  همرـس و  ناطیـش  هک  تسا  هداد  رادـشه  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
(18) .تسا غورد  نامه  شندیسیل ،

: تسا هدمآ  شباحصا  هب  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  مالک  رد  غورد  راثآ  رد  هشیدنا  - 2

.دور یم  نیب  زا  قلخ ) ادخ و  دزن   ) شیاهب شزرا و  دنک ، یم  رارکت  ار  غورد  یسک  یتقو 

.تشذگ لبق  ياه  تمسق  رد  غورد  رگید  راثآ 

تسا هدنزاس  رایسب  غورد  ياه  هزیگنا  رد  رّکفت  نایوگتسار 4 - اب  ینیشن  مه  - 3

ینایاپ نخس 

.دنوش یم  باسح  غورد  ءزج  اّما  میسانش ، یمن  ار  اهنآ  ام  هک  دنتسه  اه  غورد  زا  یخرب 

یلـصربمایپ .دوب  ناشدزن  ریـش ، یفرظ  دندوب و  شیوخ  نارـسمه  اب  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  يزور  هک  تسا  هدمآ  ثیدح  رد  ًالثم 
: دومرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  .میرادـن  اهتـشا  ام  دـنتفگ : نانآ  .دـندومن  فراعت  ناـنز  هب  سپـس  دندیـشون ، يردـق  هلآو  هیلع  هللا 

.دینکن عمج  غورد  اب  ار  یگنسرگ 

؟ دوش یم  باسح  غورد  مه  نیا  ایآ  میتفگ :

(19 () هبیذُک  ) هچغورد دوش : یم  هتشون  کچوک  غورد  یتح  دوش ، یم  هتشون  غورد  دومرف :

www.Ghaemiyeh.comغورد ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 12 

http://www.ghaemiyeh.com


غورد دشاب ، هچب  ندناشک  طقف  شدصقم  مهدب و  یبوخ )  ) زیچ وت  هب  ایب  دـیوگ  یم  هچب  هب  ردام  یتقو  هدـمآ  يرگید  ثیدـح  رد  و 
؛ تسا هتفگ 
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(20) .دهدب يزیچ  ًاعقاو  هکنآ  رگم 

يارب يا  هنیرق  دـیاب  هک  یلاح  رد  مدرک ؛ یخوش  دـیوگ : یم  ینعی  دوش ؛ یم  هتفگ  یخوش  ناونع  هب  هک  تسا  ییاه  غورد  مود ، عون 
غورد رگم  دشچ ؛ یمن  ار  نامیا  نیریـش )  ) معط ناسنا  هک  هدـمآ  ثیدـح  رد  دوش و  یم  باسح  غورد  هنرگو  دـشاب  دوجوم  یخوش 

(21) .دنک كرت  ار  یخوش  يدج و 

هکنآ لاح  دراذگب و  شوپرـس  دهاوخ  یم  هلمج  نیا  اب  تسا و  دهاش  ادخ  ای  دـناد ، یم  ادـخ  دـیوگ  یم  هک  تسا  ینامز  موس ، عون 
.دیوگ یم  غورد 

مه ماظن  بوخ  نیلوؤسم  هرابرد  هک  یناسک  هژیو  هب  تسا ؛ یعیاش  غورد  نیا  دـیوگب و  هدینـش ، هچنآ  ره  هک  تساجنآ  مراهچ ، عون 
: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  لیلد  نیمه  هب  دنیوگ و  یم  ار  اه  هدینش  همه  دننک و  یمن  يراددوخ 

(22) .دنک یم  تیافک  وت  ییوگغورد  يارب  راک  نیا  اریز  نکن ؛ وگزاب  مدرم  اب  يونش  یم  هچنآ  ره 

.تسه ییاه  غورد  ًامتح  قیقحت ، نودب  ياه  هدینش  رد  هک  تسا  نشور 

.هدعو فلخ  غورد و  مسق  ّقحان ، هب  تداهش  ینعی  روز ؛ تداهش  زا  دنترابع  دوش ؛ یم  بوسحم  غورد  عاونا  زا  هک  مجنپ ، عون 

(23) .دناد یم  غورد  ياه  لکش  نیرتدب  زا  ار  اه  غورد  نیا  یقارن  موحرم 

: دومرف هک  تسا  هدمآ  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ثیدحرد  .دراد و  عویش  رایسب  اه  بساک  نیب  هک  تسیدراوم  زا  غورد  مسق 

يور زا   ) شسابل هک  یـسک  غورد و  مسق  اب  سنج  هدنـشورف  هیده  رد  راذگ  تنم  دیوگ : یمن  نخـس  تمایق ، زور  رفن  اب 3  دنوادخ 
(24) .دشک یم  نیمز  يور  هدوب و  دنلب  ربکت )

نارکمج سّدقم  دجسم  تاراشتنا  ياه  باتک  تسرهف 

رارسا هنیئآ  مجرتم  هدنسیون /  باتک  مان  نارکمج  سّدقم  دجسم  خیرات 

( یسراف  ) نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات  یمق  یمیرک  نیسح 

( یسراف  ) نارکمج سدقم  دجسم  هچخیرات  تاقیقحت  دحاو 

مالسلا هیلع  نامزلا  بحاص  هاگیّلجت  نارکمج  سدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  نارکمج  دجـسم  رد  عجارم  ینارنخـس  تاقیقحت  دحاو 
هلآو هیلع  هللا  یلصربمایپ  یمیظعریم  رفعج  دیس 

www.Ghaemiyeh.comغورد ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 14 

http://www.ghaemiyeh.com


( باقلا یماسا و   ) لوسرلا فاصوا  يدمحا  نیسح  ناراگتسر  يوگلا 

هلآو و هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یناوضر  رغصا  یلع  یبلط  تنونشخ  مسیرورت و  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  يدیعس  دمحا 
دادترا اه و  تیلقا  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  یناوضر  رغصا  یلع  يراد  هدرب  داهج و 

حلـص هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  یناوضر  رغـصا  یلع  نز  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربماـیپ  یناوضر  رغـصا  یلع 
( دلج ود   ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات  يروصنم  دیعس  تمحر  ربمایپ  یناوضر  رغصا  یلع  یبلط 

اه لد  رب  تموکح  يدیعس  دمحا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مظعا  ربمایپ  زا  هدیزگرب  ثیدح  لهچ  يرئاح  ییافص  سابع 

مظعا ربمایپ  خیرات  رامـشزور  هداز  میلـس  هَّللاریخ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مظعا  ربمایپ  مالک  رد  یگدـنز  مسر  هار و  یناردـنزام  یعیفش 
تیالو تماـما و  مالـسلا  اـمهیلع  ارهز  ترـضح  یلع و  ماـما  شهوژپ  دـحاو  هَّللا  لوسر  دـمحم  يدیعـس  دـمحا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 
مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  خیرات  یناریا  نیـسح  مایپ  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب  يوقت  یلامک  نسحم  دیـس  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

( دلج ود  )

یناملـس دّمحم  هغالبلا  جهن  رظنم  زا  يربهر  تموکح و  تاقیقحت  دـحاو  تیالو  دـیراورم  مالـسلا  هیلع  یلع  يرئاح  ییافـص  سابع 
رترب يوگلا  يرسایک 

 ... داجس و ترضح  ياه  هبطخ  زا  يا  هدیزگ  يزاریش  مراکم  هَّللا  تیآ  مالسلا  اهیلعارهز  ترضح  هبطخ  یناوضر  رغصا  یلع 

اه تلیضف  مام  يدحاو  دمحم  دیس  مالسلا  اهیلع  همطاف  راقفلاوذ  كدف  نارهاوخ  یگنهرف  روما 

ییافـص سابع  مالـسلا  هیلعءادهـشلا  دیـس  خیرات  تاقیقحت  دحاو  تیالو  لالز  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  يدزی  یلیعامـسا  سابع 
دیواج ياه  تمکح  يرئاح 

این میهف  نیسح  دّمحم 

راعشالا نئازخ 

؟ تشذگ هچ  البرک  رد  يرهوج  ینیسح  سابع 

فیس نسح  دمحم  كرت  لوسر  یشاقلزق  ارهز  تسود  رادید  ترسح  رد  هدشلد  يا  هرمک  هوک  یمق /  سابع  خیش 

www.Ghaemiyeh.comغورد ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 31زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


اونین روشنم  ینیسح  لیلخ  دیس  ینمشد  یتسود و  یّلجت  اروشاع  يدزی  یلیعامسا  سابع  تمحر  باحس  یهللا 

رف يردیح  دیجم 

همارکلا جهن 

اتمه یب  نادیهش  افواب و  نارای  يربکا  اضر  دمحم 

ادیپ دیشروخ  نیرخآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  نارکمج  دجسم  یگنهرف  دحاو 

اونین رادمچرپ  يولع  بارهس  نایدا  هاگمزر  رد  مالسلا  هیلعاضر  ماما  تاقیقحت  دحاو 

ترایز حرش  ینش  میرک  تیالو  تماما و  میرح  زا  عافد  يزارخ  نسحم  دیس  هَّللا  تیآ  موصعم  نایاوشیپ  يدراهتشا  يدمحم  دمحم 
شهوژپ دحاو  هنیدم  هام  یناتایب  نسح  یلین  هار  ناشکهک  يدیمح  مساقلاوبا  دیـس  تاداس  همع  یجیئان  نیـسح  دمحم  هریبک  هعماج 

انـشآ نآ  یمحرت  دومحم  هانپ  نیرخآ  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  يرئازج  نیدـلارون  دیـس  مالـسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  ياه  یگژیو 
دمآ

راظتنا نییآ  باهو  روپ  ملسم 

روهظ زا  دعب  ات  دلوت  زا  یجنگ  نیسح  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  اب  يونعم  طابترا  تاراشتنا  شهوژپ  دحاو 

 ... ینیسح ياروشاع  بورغ  زا  يوسوم  ینیوزق  مظاک 

روهظ تبیغ ، تماما ، یمق  يدمحا  نیسح 

امهیلع یلع  ماما  مالکرد  يدهم  ماما  تاقیقحت  دحاو  يدهلا /  ملع  مالک  ملع  هاگدـید  زا  تبیغ  تماما و  تاراشتنا  شهوژپ  دـحاو 
داژن دیس  قداص  دیس  مالسلا 

رخآ دیما 

راظتنا تاقیقحت  دـحاو  ناراب  راهب و  راظتنا  یـسوواط  هنیکـس  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تاـیاور  هاگدـید  زا  راـظتنا  يدومحم  نسح 
؟ تسیک رظتنم  تسیچ ؟

رصاعم ناسنا  راظتنا و  شهوژپ  دحاو 

( باقلا یماسا و   ) يدهملا فاصوا  يردیح  هَّللا  زیزع 

رای هماخ  دمحم  تیودهم  ياه  نیلوا  يدیعس  دمحا 
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دراد تسود  ارم  تسه  هک  اجره  وا 

راظتنا نایاپ  یسبط  یجّورم  داوج  دمحم  تیرشب  دادماب  یطیحم  یضترم 

( يدلج ود  ) سدق نمجنا  هرکذت  يربکا  اضر  دمحم  تیاده  مچرپ  باهو  روپ  ملسم 

( لّوا رتفد   ) ناگتفای فرشت  ینیئان  تربع  یلع  دّمحم 

( مود رتفد   ) ناگتفای فرشت  يرون  یسربط  نیسح  ازریم 

( موس رتفد   ) ناگتفای فرشت  يرون  یسربط  نیسح  ازریم 

( مراهچ رتفد   ) ناگتفای فرشت  يرون  یسربط  نیسح  ازریم 

تبسن ناگدنب  فیلاکت  يرون  یسربط  نیسح  ازریم 
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روپ ملـسم  یتخبـشوخ  هریزج  ینیـسح  اضر  مالغ  دیـس  لاصو  يانمت  ینیوزق  يرئاح  / یناهفـصا يوسوم  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  هب 
روپ یلع  نیسح  مالسلا  هیلعرصع  ماما  یناهنپ  ياه  هولج  باهو 

هنوگچ ینیوزق  يرئاح  / یناهفصا يوسوم  مالسلا  هیلعرـصع  ماما  جرف  لیجعت  يارب  اعد  یگنوگچ  يردیح  هَّللا  زیزع  شطع  تیاکح 
؟ مینک يرای  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما 

يداتسا اضر  بیاغ  دیشروخ  يدراهتشا  يدمحم  دمحم  تیالو  نابات  غورف  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ینیوزق  يرئاح  يدهم  دیس 
( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  ییالط  ياه  هشوخ 

داشرا نسح  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  زا  ییاه  ناتساد  یمثیم  یقارع  دومحم  خیش  مالسلا  راد 

رون يوجتسج  رد  باهو  روپ  ملسم  قشع  نامسآ  رد  يودهم  یلع  قیاقش  غاد 

ادخ هریخذ  یناروک  یناحبس ، یفاص ،

روهظ ناقاتشم  روضح  رد  رون  رکذ  هداز  هجاوخ  ءامسا 

...ترضح يارب  اعد  ناکم  نامز و  یضایف  دیفم 

رانا خرس  دورس  یناهفصا  يوسوم 

رادید هنشت  دوخ  اقس  یتشهب  ههلا 

دّمحم مالسلا  هیلع  نامز  ماما  رصع  رد  ناهج  يامیس  یهللا  دبع  رتکد  یبرع  رعش  رد  مالسلا  هیلع  يدهم  ماما  يامیس  يردیح  اروهط 
( هناورپ  ) يدهاجم یلع  دمحم  یسراف  رعش  هنیئآ  رد  دوعوم  يدهم  يامیس  یناتسلگ  ینیما 

 ... محارم قوقح و  تخانش  یناوضر  رغصا  یلع  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  ثیدح  لهچ  حرش 

دسر یم  ارف  حبص  یناهفصا  يوسوم 

دیحوت یگنهرف  هسسؤم 

 ... ناسحلا يرقبعلا  يدیهش  یمشاه  هَّللا  دسا  دیس  نایدا  هاگدید  زا  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  روهظ  یقرب  ارهز  لد  يافص 

داژن دیس  قداص  دیس  یسیون  هضیرع  يدنواهن  ربکا  یلع 

خیش یسوط  خیش  تبیغ  نایفسلف  دیجم  دیس  خیرات  نایاپ  مالـسلا و  هیلع  یلع  باهو  روپ  ملـسم  سای  رطع  یتجح  دماح  بیـس  رطع 
ربکا زوف  يدومحم  نسح  سردایرف  يزیزع  یبتجم  یسوط /
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تاقیقحت دحاو  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  ياه  تمارک  تاقیقحت  دحاو  مالـسلا  هیلع  يدـهملا  تامارک  ینامیا  هیقف  رقاب  دـمحم 
داژن ربکا  یقت  دّمحم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  راصق  تاملک 

همعنلا مامت  نیدلا و  لامک 

زا يدرگ  قودص  خیش 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  مالک  رد  بان  ياهرهوگ  یناگیاپلگ  یفاص  هَّللا  تیآ  تیودهم  نامتفگ  نایسنوی  رغـصا  یلع  تسود  رذگهر 
ردص رقاب  دّمحم  دیس  هَّللا  تیآ  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  نوماریپ  یثحابم  يدمحا  نیسح 

 ... تاشیامرف اه و  همان  لماک  هعومجم  باهو  روپ  ملسم  هدشمگ  رفاسم 

داژن ربکا  یقت  دّمحم 

زیزع تاجن  دیما و  مسجت  مالـسلا  هیلع  يدهم  یناریا  نیـسح  هغالبلا  جهن  رظنم  زا  دوعوم  یجنم  یناهفـصا  يوسوم  مراکملا  لایکم 
هللا یلصدومحم  ربمایپ  مالک  رد  دوعوم  يدهم  بولقلا  بوبحم  يدیمعلا /  یمالسا  هشیدنا  رد  مالسلا  هیلعرظتنم  يدهم  يردیح  هَّللا 

ردام زا  رت  نابرهم  يا  هیمورا  یسلجم /  همالع  مالسلا  هیلعدوعوم  يدهم  يدیعس  دمحا  هلآو  هیلع 

«1  » نارظتنم قاثیم  يدابآ  هاش  نسح  دمحم  نارکیب  رهم  يدومحم  نسح 

«2» نارظتنم قاثیم  ینیوزق  يرئاح 

( یسراف  ) ام اب  یلو  ادیپان  ینیوزق  يرئاح 

داژن ربکا  یقت  دّمحم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ناناوج  ياه  همان  تاقیقحت  دحاو 

داژن ربکا  یقت  دّمحم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  نارتخد  ياه  همان 

داژن ربکا  یقت  دّمحم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ناناوجون  ياه  همان 

( يدلج ود   ) بقاثلا مجن  یناهفصا  يوسوم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  جرف  يارب  اعد  هجیتن 

وا روهظ  ياه  هناشن  يرون  نیسح  ازریم 

راظتنا هماکچ  رای و  ياه  هناشن  يزاریش  یمداخ  دمحم 

رترید هک  نآ  يولوم و  دّمحم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  ناهج  زاین  يدیعس  دمحا  مالـسلا  هیلع  يدهم  زا  ییاه  هناشن  هدازیلع  يدهم 
دمآ

رادید هدعو  تاقیقحت  دحاو  نارظتنم  فیاظو  یتشهب  ههلا 

دمحم مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نوماریپ  هتکن  کی  رازه و  یناهفـصا  يوسوم  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  ياـه  یگژیو  یمّحرت  دومحم 
اضرهش یتمحر 

رظتنم يدهم  اب  هارمه 
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رظن زا  بئاغ  رای  يزاریش  یمداخ  دمحم  مالسلا  هیلع  يدهم  دای  باهو  روپ  ملسم  حلاص  ابا  ای  یمرک  نژیب  يوالتف /  يدهم 

مهیلع تیب  لها  هاگدید  زا  دیاقع  لوصا  یناوضر  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  یـسانش و  مالـسا  تاهبـش  هب  خـساپ  یتّجح  دـمحم 
رغصا یلع  مالسلا 
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( نآرق  ) تاهبش هب  خساپ  یسانش و  ماما  یناوضر 

( ثیدح  ) تاهبش هب  خساپ  یسانش و  ماما  یناوضر  رغصا  یلع 

رغصا یلع  تاهبـش  هب  خساپ  و  تیباهو )  ) يرگ یفلـس  یناوضر  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  عیـشت و  زا  عافد  یناوضر  رغـصا  یلع 
 ... مالسلا و مهیلع  تیب  لها  ینید  تیعجرم  یناوضر  رغصا  یلع  تاهبش  هب  خساپ  یسانش و  ریدغ  یناوضر 

رغـصا یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  تیحیـسم و  هب  یهاگن  یناوضر  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خـساپ  یـسانشدوعوم و  یناوضر  رغـصا  یلع 
یناوضر رغصا  یلع  ّتنـس  لها  هاگدید  زا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  یناوضر  رغـصا  یلع  تاهبـش  هب  خساپ  اروشاع و  هعقاو  یناوضر 

یلع یکدوک  نینس  رد  تماما  یناوضر  رغـصا  یلع  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  اب  طبترم  هسدقم  نکاما  تیودهم  ثحابم  هلـسلس 
یلع مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دلوت  یناوضر  رغصا  یلع  هبدن  ياعد  یسررب  یناوضر  رغـصا  یلع  تبیغ  تماما و  یناوضر  رغـصا 

تیودهم نیرتکد  یناوضر  رغصا  یلع  تیودهم  زا  عافد  یناوضر  رغصا  یلع  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تموکح  یناوضر  رغـصا 
رشب تاجن  هار  اهنت 

روهظ میالع  یناوضر  رغصا  یلع 

رغصا یلع  یناهج  لدع  تموکح  هفسلف  یناوضر  رغصا  یلع  يربک  تبیغ  یناوضر  رغـصا  یلع  يرغـص  تبیغ  یناوضر  رغـصا  یلع 
تیودهم و یناوضر  رغـصا  یلع  نایدا  هاگدید  زا  یجنم  یناوضر  رغـصا  یلع  مالـسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  روهظ  نآرق و  یناوضر 

رظنم زا  مالـسلا  هیلع  يدهم  ماما  دوجو  یناوضر  رغـصا  یلع  ناهج  هدنیآ  هرابرد  يزادرپ  هیرظن  یناوضر  رغـصا  یلع  يزاس  یناهج 
 .. نآرق و

رغـصا یلع  تبیغ  رـصع  رد  اـم  فیاـظو  یناوضر  رغـصا  یلع  لـقع  وترپ  رد  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ماـما  دوجو  یناوـضر  رغـصا  یلع 
روهظ هماگنه  یناوضر 

نشج و مسارم  ییاپرب  یناوضر  رغصا  یلع  تیباهو  راکفا  سسؤم  هیمیت ، نبا  تیباهو  تخانش  ثحابم  هلـسلس  یناوضر  رغـصا  یلع 
ازع

یناوضر رغصا  یلع 
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یلع نایباهو  هاگدید  زا  روبق  ترایز  یناوضر  رغـصا  یلع  نایباهو  هاگدید  زا  ادـخ  یناوضر  رغـصا  یلع  نایباهو  هاگدـید  زا  لسوت 
( نایباهو  ) اه یفلس  تخانش  یناوضر  رغصا 

نایباهو هاگدید  زا  كرش  دراوم  یناوضر  رغصا  یلع  نایباهو  يداقتعا  ینابم  یناوضر  رغصا  یلع  تیباهو  هنتف  یناوضر  رغـصا  یلع 
(1 و 2) موصعم هدراهچ  اب  ییانشآ  ناکدوک  یناوضر  رغصا  یلع 

( روصم / ناکدوک  ) زامن وضو و  شزومآ  يوسوم  اضر  دیمح  دیس 

راهب زا  رتهب  یمق  يدمحا  نیسح 

مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  شهوژپ  دحاو  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  شهوژپ  دحاو  هلآو  هیلع  هللا  یلـصدمحم  ترـضح  ییافو  یـسمش 
شهوژپ دحاو  مالسلا  هیلعداجس  ماما  شهوژپ  دحاو  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  شهوژپ  دحاو  مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شهوژپ  دحاو 

رذن

ریدغ یحیصف  تاداسلا  همطاف 

اـضر خیرات  هنوگ  رب  یتقیقح  ریدغ  ینالکهد  يوقت  یلع  خـیرات  رذـگ  رد  ریدـغ  یناوضر  رغـصا  یلع  یمالـسا  ماجـسنا  یلم  داحتا 
ریدغ هرگنک  نیلوا  رد  تیالو  يادن  نایداهرف 

ریدغ یللملا  نیب  داینب 

ریدغ هرگنک  نیمود  رد  تیالو  يادن 

ریدغ یللملا  نیب  داینب 

یعیفش هداوناخ  داصتقا  ینک  يودهم  هَّللا  تیآ  یلمع  قالخا  يدمص  ربکا  یلع  ناربج  هار  یگدنز و  رد  هانگ  راثآ  یتیبرت  یقالخا ،
( نردم دایتعا   ) هانگ زا  يرود  ياهراک  هار  یسلجم  رقاب  دمحم  نیقتملا  هیلح  یناردنزام 

 ...( ینارچ و مشچ  ) هانگ زا  يرود  ياهراک  هار  يردیح  هَّللا  زیزع 

( بارش رامق و  ) هانگ زا  يرود  ياهراک  هار  يردیح  هَّللا  زیزع 

( یقیسوم ) هانگ زا  يرود  ياهراک  هار  يردیح  هَّللا  زیزع 

قودص خیش  هعیـش  تافـص  يربکا  اضر  دّمحم  تعیبط  زا  ییاه  سرد  نایداهرف  اضر  تیبرت  رد  لوحت  هداوناخ و  يردیح  هَّللا  زیزع 
راگدنام ياه  تربع 

یلیعامسا سابع  تافص  گنهرف  يدزی  یلیعامسا  سابع  تیبرت  گنهرف  يدزی  یلیعامسا  سابع  قالخا  گنهرف  يربکا  اضر  دمحم 
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 ... تیبرت و ینابم  يربکا  اضر  دّمحم  یتیبرت  ياه  هصق  قودص  خیش  هعیش  لیاضف  يدزی 

 ... بوبحم ملعم  نایداهرف  اضر 

اضر
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دهاز ياضترم  خیش  اقآ  لاح  حرش  نایداهرف  اضر  یگدنز  زا  فده  نایداهرف 

( تیحیسم دقن   ) ون يدلوت  يرون  ثدحم  عقربم  یسوم  لاوحا  رد  عشعشم  ردب  یهللا  فیس  نسح  دمحم 

تحایس يزاّرخ  نسحم  دیس  هَّللا  تیآ  بیغ  ملاع  زا  ییاه  هنزور  يربکا  اضر  دّمحم  قرش  دیشروخ  یندم  ملـسم  دیـس  / خیـشلا یلع 
رون یلع  رون  یناچوق  یفجن  اقآ  برغ 

: نارکمج سدقم  دجسم  مق -  يدمحا  نیسح 

0251  - 7253340 ربامن :  7253700 نفلت :  617 یتسپ : قودنص 

يراج 3/500 دک 5/8785 ، نارکمج ، هبعش  مق  تلم ، کناب  باسح : هرامش 

يراج 300939 دک 822 ، رذآ ، هبعش  مق  نارگراک ، هافر  کناب 

اه تشون  یپ 

هیآ 105. لحن ، هروس  ( 1

ص 244. ج 8 ، همکحلا ، نازیم  مالسلا ، هیلع  يرکسع  ماما  ( 2

.نامه ( 3

هک دنا  هتشون  حیضوت  رد  بیغتسد  دیهش  هتبلا  كردتـسم ، زا  لقن  هب  ص 344 ، ج 1 ، هللا ، همحر  بیغتسد  دیهـش  هریبک ، ناهانگ  ( 4
.تسا زیگنا  هنتف  ینعی  تسانز  زا  شیب  شا  هدسفم  هک  تسا  ییاه  غورد  هب  طوبرم  ثیدح  نیا  دیاش 

ص 344. ج 8 ، همکحلا ، نازیم  ( 5

ص 345. نامه ، تیاور ، نومضم  ( 6

.تسا هدمآ  هداعسلا  جارعم  لثم  یقالخا  ياه  باتک  رد  لیالد  نیا  لیصفت  ( 7

ص 332. ج 2 ، هللا ، همحر  یقارن  تاداعسلا  عماج  ( 8

.غورد باب  ج 8 ، همکحلا ، نازیم  رد  دراوم  یمامت  ( 9

ص 280. ج 2 ، یقارن ، موحرم  تاداعسلا  عماج  ( 10

ص 281. ج 2 ، تاداعسلا ، عماج  ( 11
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ص 356. ج 1 ، هریبک ، ناهانگ  هللا 13 ) همحر  يرهطم  داتسا  زا  ینخس  ( 12

.329 ص 328 -  ج 2 ، یقارن ، موحرم  تاداعسلا ، عماج  ( 14

ص 356. ج 1 ، هریبک ، ناهانگ  ( 15

ص 322. ج 2 ، تاداعسلا ، عماج  ( 16

ص 323. نامه ، ( 17

ص 323. نامه ، ( 18

ص 346. ج 8 ، همکحلا ، نازیم  ( 19

ص 346. نامه ، ( 20

.راصق تاملک  هغالبلا ، جهن  ( 21

همان 61. اه ، همان  باب  هغالبلا ، جهن  ( 22

ص 231. ج 2 ، تاداعسلا ، عماج  ( 23

(24
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ص 331. نامه ،
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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 
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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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