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هوشر

باتک تاصخشم 

سدقم دجسم  مق : رـشن :  تاصخـشم  .يردیح  هللازیزع  فلوم  هوشر / روآدیدپ :  مان  ناونع و  هللازیزع 1337 -  يردیح  هسانشرس : 
 : کباش هاـنگ  زا  يرود  ياـهراک  هار  ثحاـبم  هسلـس  تسورف :  .م  ص 5/11×5/16 س   24 يرهاظ :  تاصخـشم  نارکمج 1389 .

.مود پاچ  تشاددای :  مود ) پاچ  ) اپاف یسیون :  تسرهف  تیعـضو  لوا ) پاچ   ) لایر  2500 لایر 978-964-973-245-9 ؛  2500
هلاسر يرفعج --  هقف  عوضوم :  هقف )  ) هوشر عوضوم :  .سیونریز  تروص  هب  هماـنباتک  تشادداـی :  . 1388 لوا :  پاچ  تشادداـی : 
يدنب هدر  ح9ر5 1389   / BP190/6 هرگنک :  يدـنب  هدر  مق )  ) نارکمج دجـسم  هدوزفا :  هسانـش  اه  خـساپ  اه و  شـسرپ  هیلمع -- 

1875535 یلم :  یسانشباتک  هرامش   297/372 ییوید : 

میحرلا نمحرلا  هَّللا  مسب 

هرابرد يا  همدقم  هک  منیب  یم  بسانم  رایـسب  تسا و  هانگ  کی  تروص  ره  رد  اّما  تسا ، یعامتجا  داسف  یهابت و  کی  هوشر  هچرگ 
دهاوخ يدایز  ریثأت  ام  یگدنرادزاب  رد  مینک  ساسحا  ار  هانگ  یبیرخت  ریثأت  یتشز و  يدیلپ و  رگا  .میـشاب  هتـشاد  نآ  تیهام  هانگ و 

! تسا هانگ  دنگ  يوب  كرد  اه  تخانش  نیا  هلمج  زا  .تشاد 

؟ دراد وب  هانگ  ایآ 

يوب نم  ( 1 (؛» فسوی حـیر  دـجال  ینا  : » تفگ مالـسلا  هیلع  بوقعی  ترـضح  هک  نانچ  دـشاب  هتـشاد  وب  دـناوت  یم  زیچ  همه  يرآ !
.منک یم  ساسحا  رود ) هار  زا   ) ار فسوی 

: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  هک  تسا  نینچ  و 

(2 (؛ بونذلا حئاور  مکّنحضفی  رافغتسالاب ال  اورّطعت 

.دنکن اوسر  ار  امش  هانگ  يوب  ات  دینک  رطعم  ار  ناتدوخ  رافغتسا  اب 

.درب یم  ار  وربآ  وا  ییوبدب  نیا  .دوشب  زیت  ناسنا  ّماشم  دیاب  .دنک  یمن  كرد  ار  نآ  ام  ماشم  ییوگ  اّما  تسوبدب  یلیخ  هانگ  سپ 

دننیب یم  ار  ناسنا  لامعا  اه  هتشرف  .دیسرپ  مالسلا  هیلعداجـس  ماما  زا  یـصخش  هک  تسا  یثیدح  دنک ، یم  رت  نشور  ار  بلطم  هچنآ 
؟ دننک تبث  ار  اهنآ  ات  دنوش  یم  رادربخ  اه  تین  زا  هنوگچ  یلو  دنسیون  یم  و 

تین دراد و  رطع  يوب  ریخ  تین  ینعی  ( 3 (؟ تسا ناسکی  راز  نجل  غاب و  يوب  ایآ  داد : خساپ  نینچ  یشسرپ  حرط  اب  مالـسلا  هیلع  ماما 
(4) .تسا مولعم  هاچ  غاب و  يوب  .ار  دنگ  يوب  تشز  تین  اب  دنونش و  یم  ار  رطع  يوب  بوخ  تین  اب  ناگتشرف  سپ  .نّفعت  يوب  دب 

يزیچ ات  هدمآ  مالـسلا  هیلع  ماما  دزن  دوب و  هدش  ریقف  هک  ار  لیقع  شردارب  ناتـساد  هکنآ  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  یلع  هغالبلا  جـهن  رد 
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: دیامرف یم  هدومن  لقن  ار  دریگب ،

سپ .مراذگ  یم  رانک  ار  شوخ  مسر  هار و  مراد و  یم  رب  مدق  وا  هاوخلد  هب  مشورف و  یم  وا  هب  ار  منید  نم  هک  درک  لایخ  لیقع 
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تفگـش نیا  زا  دـیامرف : یم  سپـس  دریگب و  تربع  نآ  ترارح  اب  اـت  مدرک  کـیدزن  شندـب  هب  ار  هتخادـگ  نهآ  درک  رارـصا  یتقو 
اولح نیا  یلو  دروآ  ام  هناخ  برد  هب  ذـیذل  معط و  شوخ  ياولح  زا  رپ  هدیـشوپرس  یفرظ  بش  همین  هک  تسا  یـسک  ناتـساد  رتروآ 

ای تسا  هیدـه  متفگ  وا  هب  .دـندوب  هدرک  ریمخ  شغارفتـسا  ای  رام  ناهد  بآ  اب  ار  نآ  اـیوگ  مدـش  رفنتم  نآ  زا  نم  هک  دوب  ینوجعم 
وت رب  هدرم  هچب  نانز  متفگ  وا  هب  .تسا  هیده  هکلب  نآ  هن  تسا و  نیا  هن  تفگ  .تسا  مارح  ام  رب  ود  ره  نیا  نوچ  هقدـص ؟ ای  تاکز 

؟ ییوگ یم  نایذه  ای  يا و  هدش  هناوید  ای  هتخیر  مه  هب  تکاردا  یبیرفب ؟ ارم  هک  يا  هدش  دراو  ادـخ  نید  قیرط  زا  ایآ  دـننک ، هیرگ 
ناهد زا  يوج  تسوپ  نتفرگ  اب  ار  ادـخ  هک  دـنهد  نم  هب  تساه  نامـسآ  ریز  رد  هچنآ  اب  هناگتفه  ياـه  میلقا  رگا  دـنگوس  ادـخ  هب 

ار یلع  .تسا  رتراوخ  نم  دزن  یخلم ، ناهد  رد  يا  هدیوج  گرب  زا  امـش  يایند  نیا  درک و  مهاوخن  زگره  منک  ینامرفان  يا  هچروم 
(5 (؟ راک هچ  یناف  ياه  تمعن  اب 

لیلحت وا  زا  راکعمط  دارفا  دیسر و  یماقم  هب  یسک  رگا  هک  هدرک  حرط  ار  هلأسم  نیا  هللا  همحر  ییابطابط  مظاک  دّمحم  دیـس  موحرم 
باسح هوشر  مه  نیا  ایآ  دندرک ، یمن  یمارتحا  نینچ  ًالبق  هک  یتروص  رد  دـنداد ؛ وا  هب  یفاضا  ياه  بقل  دـننک و  يدایز  میرکت  و 

؟ دوش یم 

یشار هدننک  ّقلمت  دیجمت و  ینعی  ( 6) .دوش یم  مه  اجنیا  لماش  هوشر  هک  تسا  نیا  رت  يوق  لامتحا  دهد : یم  باوج  شدوخ  سپس 
ریشمش هبل  زا  رت و  کیراب  وم  زا  میقتسم  طارص  ینعم  نامه  تسا  نیا  .تسا  یشترم  هدنریگ  لیوحت  و 
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مولعم شیارب  يرادیب  رد  دشاب  رت  نشور  یسک  دننیب و  یم  باوخ  رد  طسوتم  دارفا  یهاگ  دوش  یم  هدیشوپ  یهاگ  هتبلا  .تسا  رتزیت 
(7) .دوش یم 

يرتشیب ياـه  تبقارم  هک  دیـسر  ییاـه  تقد  اـه و  یهاـگآ  هب  ناوت  یم  نآ  رد  لـّمأت  اـب  اـّما  تسا  نشور  مدرم  نیب  رد  هوشر  ینعم 
.دروایب

ای مکاح  هب  هک  دوش  یم  هتفگ  يزیچ  ای  راک  هب  عومجم  رد  .تسا و  هدـش  هدافتـسا  تغل  رد  تروص  هس  ره  هب  هوشُر  ای  هوشِر  هوشَر ،
(8) .دسرب دوخ  تجاح  هب  ینابت  اب  ای  دنک  عیاض  ار  یقح  ای  دنک  ملق  وا  عفن  هب  ات  دوش  یم  هداد  رگید  يدرف 

.میراذگ یم  نآ  رب  هیده  ای  ششخب  لثم  رگید  ياه  مان  میهد و  یم  بیرف  ار  دوخ  دراوم  زا  يرایسب  رد  بلطم  نیا  زا  یهاگآ  اب 

: دسیون یم  هلیسولا  ریرحت  باتک  رد  هللا  همحر  ینیمخ  ماما  مینیبب : ار  هلأسم  حیرص  مکح  دیاب  نیاربانب 

هب ندیـسر  رگا  یلو  تسا  مارح  دـنک  مکح  لطاب  هب  هدـنهد  هوشر  يارب  نآ  رطاـخ  هب  هک  دـشاب  نیا  يارب  رگا  هوشر  نداد  نتفرگ و 
نداد رب  فقوتم  ّقح  هب  ندیـسر  رگا  اّما  .تسا  مارح  شا  هدنریگ  يارب  اّما  تسا  زیاج  هدنهد  هوشر  يارب  دشاب  نآ  رب  فقوتم  شقح 

ره هب  هوشر  اهنیا ، مامت  نیب  رد  تسا و  بجاو  هدنهد  هوشر  هب  لام  نآ  ندنادرگرب  تسا و  كرت  طایتحا  اجنیا  روطچ ؟ دشابن  هوشر 
(9) .دنک یمن  یقرف  اهنیا  دننام  یتاباحم و  عیب  ای  هبه  ای  هیده  هچ  دنک  یمن  قرف  دشاب  ناونع 

؟ تسا هدمآ  نآرق  رد  هوشر  ندوب  مارح  ایآ 

: تسا هوشر  تمرح  رب  لیلد  نآرق  هیآ  راهچ  هلب !

.33 هبوت ،  - 62 هدئام ،  - 42 هدئام ،  - 188 هرقب ،

: لّوا هیآ 

؛» لطابلاب مکنیب  مکلاوما  اولکأتال  «و 

هوشر و هلیسو  هب  ات  دیزادنین  ییاضق  مکاحم  هب  ار  راک  دیروخن و  ّقحان  هب  دوخ  نیب  ار  رگیدکی  لام 
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.دیناد یم  ار  دوخ  لطاب  راک  امش  هکنیا  اب  دیروخب  ار  مدرم  لام  هراپ  روز 

ریـسفت هوشر  نامه  هب  هک  تسا  بآ  ندیـشک  يارب  هاچ  هب  لطـس  ای  ولد  ندـناسر  يانعم  هب  « ماّکُحلا یلِإ  اهب  اُولْدـُت  و   » هیآ رد  ءـآلدإ 
.تسا هدش 

: دیامرف یم  ( 42 هدئام ،  ) مود هیآ  رد 

؛» تحّسلل نولاّکا  بذکلل  نوعاّمس  »

.دنروخ یم  مارح  دنهد و  یم  ارف  شوگ  غورد  هب 

(10) .تسا هوشر  ای  لالح و  ریغ  هار  زا  بسک  نامه  هیآ  نیا  رد  تحُس 

.تسا هدمآ  تحُس  ریبعت  نامه  ( 62 هدئام ،  ) موس هیآ  رد 

.تسا هدمآ  دوب  لّوا  هیآ  رد  هک  لطاب  هب  مدرم  لام  ندروخ  ریبعت  نامه  مراهچ  هیآ  رد 

هوشر هرابرد  ثیدح  دنچ 

: هلآو هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  - 1

؛ هّنجلا حیر  هوشرلا  بحاص  ّمشی  رفکلا و ال  ضحم  اهناف  هوشرلا  مکایا و 

(11) .دینش دهاوخن  ار  تشهب  يوب  هوشر ، بحاص  تسا و  رفک  عقاو  رد  هک  اریز  دینک ؛ يرود  نتفرگ  هوشر  زا  دیاب 

يدمع كرت  هرابرد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  اجنآ  لثم  داقتعا  رد  هن  تسا  لمع  رد  رفک  ثیدح  نیا  رد  رفک  زا  دوصقم 
.تسا هدرمش  رفک  ار  زامن 

رفکلا ینعم  تسا  هدـمآ  رفک  يانعم  رد  هک  نانچ  تسا  هتفرگ  رارق  رفک  ّدـح  رد  هک  تسا  یگرزب  هانگ  ردـقنآ  هوشر  رگید  ناـیب  هب 
هدنهد ماجنا  دهد و  رارق  ینامرفان  دروم  ار  دـنوادخ  هک  دوش  یم  هتفگ  یتیـصعم  ره  هب  رفک  رفاک ؛ هلعاف  اهب  هَّللا  یـصع  هیـصعم  لک 

(12) .تسا رفاک  نآ 

(13 (؛ امهنیب شئارلا  یشترملا و  یشارلا و  هَّللا  نعل  - 2

.تسا هدرک  تنعل  ار ، اهنآ  نیب  هطساو  هدنریگ و  هوشر  هدنهد و  هوشر  دنوادخ 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  - 3

(14 (؛ هَّللاب رفکلا  وه  مکحلا  یف  یشُرلا 
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.تسادخ هب  رفک  نامه  تموکح ) تواضق و   ) مکح رد  هوشر 

: دومرف مارح » ناگدنروخ  ینعی  تحُسلل ؛ نولاکا   » هیآ ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  یلع  - 4

هرابرد نیا 
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(15) .دریگب هیده  سپس  دنک و  اور  نم  ردارب  يارب  یتجاح  هک  تسا  يدرم 

شسرپدنچ

؟ تسا هوشر  قادصم  ایآ  تسا ؟ مارح  دهدب  هیده  تموکح  دنمراک  یضاق و  هب  يزیچ  یسک  رگا  لاؤس 

: تسا هدش  میسقت  عون  هس  هب  ثیدح  رد  هیده  باوج 

.تساهدنویپ میکحت  ثعاب  هک  تسیراج  مدرم  نیب  هک  روط  نامه  شاداپ  ای  هافاکم  هیده 

.دهد ماجنا  يراک  ات  دوش  هداد  تلود  دنمراک  ای  یضاق  هب  هک  هوشر  ینابت و  ای  یگتخاس )  ) هعناصم هیده 

(16) .ینابرق لثم  تسوا  رظن  بلج  دنوادخ و  رطاخ  هب  هک  هَّلل  هیده 

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ثیدح  رد  هک  تسا  هوشر  نامه  تسا و  تموکح  نارازگراک  هب  هیده  ندوب  مارح  تسا  مّلـسم  هچنآ  اّما 
: تسا هدمآ 

(17 (؛ اهلک ٌمارح  لاّمعلا  ایاده 

.تسا مارح  ّلک  هب  نارازگراک  هب  هیده 

: تسا هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  ایوگ  رایسب  یتیاکح  هراب  نیا  رد 

هک یماگنه  وا  .داتـسرف  تاکز  يروآ  عمج  يارب  تشاد  مان  هیبتالا » نبا   » هک ار  دـسا  ینب  موق  زا  یـصخش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
تمسق نیا  تفگ  تشاذگ و  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن  تمسق  ود  هب  ار  يروآ  عمج  لام  تشگزاب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دزن 

.دنا هداد  هیده  نم  هب  ار  تمسق  نیا  تسامش و  لام 

: دومرف دنوادخ  يانث  شیاتس و  زا  دعب  تفر و  ربنم  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 

(. هیده  ) نم لام  نیا  وت و  لام  نیا  دیوگ  یم  هتـشگزاب )  ) وا متـسرف و  یم  تاکز ) يروآ  عمج   ) راک يارب  يدرف  هک  تسا  هدش  هچ 
تسوا تسد  رد  مناج  هک  یسک  هب  مسق  سپ  داتسرف ؟ یم  هیده  وا  يارب  یسک  دوب  شردام  ردپ و  شا  هناخ  رد  صخش  نیا  رگا  ایآ 

نآ رگا  .دنزیوآ  یم  شندرگ  رب  ار  نامه  تمایق  زور  دریگب  يزیچ  سک  ره 
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(18) .دشاب يدنفسوگ  ای  هلاسوگ  ای  واگ  ای  رتش  زیچ 

؟ دراد ءانثتسا  ای  تسا  مارح  ًاقلطم  هوشر  ایآ  لاؤس 

نیا زج  یهار  دریگب و  ار  یّقح  دـهاوخب  یـسک  هک  تسا  ییاـج  رد  نیا  تسا و  هدـش  ءانثتـسا  اـه  تروص  یـضعب  رد  هوشر  باوج 
زج یهار  هک  ّقح ، ندروآ  تسد  هب  يارب  هوشر  نداد  تسا : نیا  نآ  هجیتن  هک  تسا  هدش  حرطم  رظن  هس  هراب  نیا  رد  .دـشاب  هتـشادن 

(19) .تسا زیاج  هوشر  نداد  میسرب ، ّقح  هب  نداد  هوشر  زا  ریغ  يرگید  قیرط  زا  ناوتب  رگا  یلو  تسا ، زیاج  دشابن ، نآ 

هوشر زج  ّقح  هب  ندیـسر  يارب  یهار  هک  تسا  زیاج  یتروص  رد  اـهنت  هوشر  نداد  هک  تسا  نیمه  زین  هللا  همحر  ینیمخ  ماـما  ياوتف 
(20) .دشابن

؟ دروآ یم  تیکلام  هدمآ  تسد  هب  هوشر  هار  زا  هک  یلام  لاؤس 

هب هوـشر  هک  تسین  نیا  رد  یقرف  چـیه  دـنادرگرب و  شبحاـص  هب  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  هوـشر ) هدـنریگ   ) یـشترم رب  ریخ ، باوـج 
(21) .هیده هبه و  لثم  ینیوانع  ای  دوش  هداد  هوشر  ناونع 

هوشر زا  تاجن  ياه  هار 

؛ یضاق لثم  دنتسه  هوشر  ضرعم  رد  هک  ینارازگراک  نیمأت  1

: دیامرف یم  یضاق  قوقح  رد  رتشا  کلام  هب  يا  همان  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

(22) .دشابن دنمزاین  مدرم  هب  ددرگ و  فرطرب  وا  ياهزاین  هک  شخبب  وا  هب  ردقنآ  و 

؛ تیمکاح تراظن  -2

(23) .لرتنک هرصاحم و  ییاسانش ، دوش ؛ هدیچرب  هلحرم  هس  اب  اهداسف  دیاب 

( رظنم یئرم و  رد  ثیداحا  بصن  نویزیولت ، قیرط  زا   ) دهد حیضوت  ار  بّرخم  راثآ  یتشز و  هک  تایاور  تایآ و  شخپ  رشن و  -3

يریوصت هک  یتایآ  نآرق  زا  ناوت  یم  سپ  تسا  ریظن  یب  لامعا  اـب  ههجاوم  ناـسنا و  همادا  داـعم و  هب  داـقتعا  یگدـنرادزاب  ریثأـت  -4
: دیامرف یم  هکنآ  لثم  میروایب  دنراد  تمایق  رد  رگاوسر  زیگنا و  لوه  یتیاکح  ایند و  یگدنز  زا  راب  ترسح 

مهتنسلا مهیلع  دهشت  موی  »
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(24 (؛» ...مهلجرا مهیدیا و  و 

 . ...دنهد یم  تداهش  اهاپ  اه و  تسد  اه و  نابز  هک  يزور 

: دیامرف یم  رتشا  کلام  هب  همان  نایاپ  رد  تمایق  هب  نامیا  لیدب  یب  رثا  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  شور  نیا 
کلذ مکحت  نل  و  یـشاب : راگدرورپ  يوس  هب  تشگزاب  تمایق و  دای  هب  ناوارف  هکنیا  زج  دوب  یهاوخن  نتـشیوخ  رب  کلام  زگره  وت 

(25) .کبر یلا  داعملا  رکذب  کمومه  رثکت  یتح  کسفن  نم 

، ناـسنا تسا و  لاـمعا  همادا  ناـسنا و  همادا  حیحـص  ریـسفت  رد  داـعم  هـک  یلاـح  رد  مـیا  هدرک  شوـمارف  ار  داـعم  رکذ  هنادـنمگوس 
ای هرسحلا  موی  تمایق  ياه  مان  زا  یکی  هک  نانچ  دروخن  ترسح  ات  تسا  شیوخ  لامعا  زا  دنموربآ  دروخرب  کین و  هدنیآ  رادتسود 

! نتخاب نبغ و  زور  .دشاب  یم  نباغتلا  موی 

همادا ترخآ و  هب  هک  دنک  یم  رثا  یناسک  لد  رد  یناطیش  ياه  هسوسو  هک  تسا  هداد  فافش  يدومنهر  نآرق  مینادب  تسا  بلاج  و 
دندنـسپ و یم  ار  نآ  دوش و  یم  هدرپس  یناطیـش )  ) نانخـس نآ  هب  دنرادن  نامیا  تمایق  هب  هک  نانآ  لد  شوگ  دنرادن  نامیا  یگدنز 
هوضریل و هرخالاب و  نونمؤی  نیذـلا ال  هدـئفا  هیلا  یغـصتل  و  : » دـندش یم  بکترم  ًالبق  هک  دـننز  یم  یفالخ  ياهراک  نامه  هب  تسد 

(26 «.) نوفرتقم مه  ام  اوفرتقیل 

لابو یلکـش  هب  دوش و  یم  یناف  مارح  لام  دـسر و  یمن  لزنم  هب  جـک  راب  دـهد  یم  ناشن  هک  تسا  یتایاور  يروآداـی  رگید  هار   - 5
یسک رذحی ؛ امل  عرسا  اوجری و  امل  توفا  ناک  هَّللا  هیـصعمب  ًارما  لواح  نم  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دش  دهاوخ  ندرگ 

، درک یم  رارف  دراد و  ساره  هچنآ  تعرـس  هب  رترود و  دراد  دیما  هچنآ  زا  هتـسویپ  دنک  لابند  دنوادخ  تیـصعم  هار  زا  ار  یفده  هک 
ماد رد  ینعی  ( 27) .دوش یم  کیدزن 
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.دتفا یم 

؛ قفوم كاپ و  ياه  هوسا  هنومن و  نداد  ناشن  -6

لیوحت ار  دـسج  نوناق  قبط  دـندرک ، مادـعا  ار  یگرزب  یچقاچاق  یتقو  هک  مراد  قثوم  عالّطا  نمادـکاپ  تاضق  زا  یکی  زا  هدـنراگن 
.دریگب لیوحت  يوحن  هب  ار  رسمه  دسج  هک  دمآ  هاگداد  هب  دوب  ابیز  رایـسب  هک  یچقاچاق  نیا  رـسمه  دنریگب ؛ مسارم  هک  دنداد  یمن 

تفگ هژیو  نابز  اب  تفر و  یـضاق  دزن  هب  وا  .درب  دـندوب  ضیرم  هک  ار  یخرب  لد  لّوا  دروخرب  نامه  رد  هک  دوب  ابیز  ردـقنآ  نز  نیا 
یم زیچ  هچ  سپ  دیـسرپ : نز  .مهاوخ  یمن  امـش  زاار  نیا  نم  تفگ  یـضاق  اّما  متمدخ ! رد  هروج  همه  نم  دیهدب  ار  دسج  امـش  هک 

؟ دیهاوخ

.منک رکف  دیاب  دوب  هتفگ  نز  .دینک  هشیپ  تفع  باجح و  .دینک  ضوع  ار  ناتدوخ  راتفر  مهاوخ  یم 

.داد ار  دسج  صیخرت  روتسد  دوب  وا  هجوتم  هک  اه  تیلوؤسم  همه  اب  یضاق  لوبق و  تفگ  دمآ و  بسانم  یباجح  اب  دعب  زور 

.دومن افو  شلوق  هب  تفر و  نز  و 

ییاهراتفر اب  دیآ و  یم  یـضاق  دزن  ابیز  تدش  هب  یمناخ  زین  تسا  هدوب  هدـنراگن  هدـهاشم  تسین و  تیاکح  هک  رگید  يا  هنومن  رد 
.دنک یم  ینوناق  ریغ  ییاضاقت  هدرک  یم  هضرع  ار  ییابیز  هک 

.دوش یم  وگتفگ  دراو  یضاق  اب  رت  باذج  یسابل  اب  دعب  یقیاقد  دور و  یم  نز  دیوش  دراو  ینوناق  هار  زا  دیاب  امش  دیوگ  یم  یضاق 
.دوب نامه  باوج 

هدوب کچ  لوارت  هّجوت  لباق  دادعت  هک  ار  فیک  ياوتحم  دیاشگ و  یم  یضاق  دزن  ار  دوخ  فیک  دوش و  یم  دراو  نز  موس  راب  يارب 
.تسا یبوخ  لوپ  اّما  هن ! دهد : یم  خساپ  نز  تسه ؟ نویلیم  دص  دسرپ  یم  یضاق  .دهد  یم  ناشن 

زا رتمک  اب  نم  دسرپ ، یم  زجع  اب  نز  متفگ ، هک  تسنامه  هار  .دیا  هدرواین  ار  نم  تمیق  دیوگ : یم  یضاق 
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نیا زا  شیب  ار  مدوخ  تمیق  نم  .دیا  هدرک  هابتشا  اجنیا  اّما  دیوگ : یم  یضاق  ما و  هدرک  میلست  ار  اه  یلیخ  مدوخ ) هضرع  ینعی   ) نیا
.مناد یم 

: تسا مالسلا  هیلع  یلع  مالک  نامه  تیاکح  بلطم  نیا 

؛ هردق فرعی  نا ال  ًالهج  ءرملاب  یفک 

.دسانشن ار  شیوخ  شزرا  هک  سب  نیمه  درم  ینادان  يارب 

هیده هوشر و  هرابرد  يواتف  زا  يا  هنومن 

هتخانـش مه  ءانثتـسا  فیرظ  دراوم  هتبلا  .دـیبای و  یم  رد  ماکحا  تیعطاق  اب  ار  سفن  ياه  بیرف  نوگانوگ  ياه  لکـش  يواتف  نیا  رد 
.دوش یم 

نادنمراک هب  ار  یلاوما  دننک  تفایرد  يرتشیب  تامدخ  دوش و  ماجنا  رت  عیرس  ناشراک  هکنیا  يارب  کناب  نایرتشم  زا  یضعب  شـسرپ 
نیا رد  ایآ  دـنهد ، یمن  نانآ  هب  يزیچ  دـنهدن  ماجنا  نانآ  يارب  ار  اهراک  نآ  کـناب  نادـنمراک  رگا  هکنیا  هب  هّجوت  اـب  دنـشخب ، یم 

؟ تسا زیاج  لام  نآ  نتفرگ  لاح ،

یم تفایرد  قوقح  هام  ره  نآ  ربارب  رد  دنا و  هدش  مادختـسا  نآ  يارب  هک  نایرتشم  راک  ماجنا  ربارب  رد  نادنمراک  تسین  زیاج  خساپ 
عیمطت نآ  ریغ  ای  دـقن  لوپ  اب  ناشیاهراک  ماجنا  ربارب  رد  ار  نادـنمراک  دـیابن  نایرتشم  نینچمه  دـنریگب و  يزیچ  نایرتشم  زا  دـننک ،

.تسا داسف  مزلتسم  راک  نیا  اریز  دننک 

نودب دنمراک  نآ  دنچره  تسیچ ؟ شمکح  دنک  ءادها  وا  هب  يا  هیده  دنمراک ، زا  ینادردق  رّکشت و  باب  زا  يدرف  هچنانچ  شـسرپ 
؟ دشاب هداد  ماجنا  يراک  یتشاد  مشچ  هنوگ  چیه 

هب دـینک  بانتجا  نآ  زا  رتشیب  هچره  تساهزیچ و  نیرت  كانرطخ  زا  یکی  عوجر  باـبرا  بناـج  زا  راـک و  طـیحم  رد  هیدـه  خـساپ 
اب دایز و  رارـصا  اب  هدـنهد  هیدـه  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ، زیاج  نآ  تفایرد  تروص  کی  رد  طقف  .تسامـش  ترخآ  ایند و  هفرص 

نودب راک و  ماجنا  زا  دعب  مه  نآ  .دنک  ءادها  ار  نآ  يوحن  هب  هرخالاب  لوبق ، زا  رومأم  عانتما 
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.یلبق عقوت  یتح  هرکاذم و 

ایآ دننک ، یم  هوشر  ياضاقت  ناشراک  ماجنا  ربارب  رد  ناگدننک  هعجارم  زا  صاخشا  زا  یـضعب  هک  دوش  یم  هدهاشم  یهاگ  شـسرپ 
؟ تسا زیاج  نانآ  هب  هوشر  تخادرپ 

نینچمه دـنهد و  هئارا  دـنمراک  هب  ار  یتمدـخ  اـی  لوـپ  دوـخ  راـک  ماـجنا  يارب  دـنرادن  ّقـح  ناگدـننک ، هعجارم  زا  کـیچیه  خـساپ 
لام نیا  رد  تسین  زیاج  دننک و  تساوخرد  راک  ماجنا  ربارب  رد  ینوناق  ریغ  روط  هب  ار  یغلبم  هنوگ  چـیه  دـنرادن  ّقح  مه  نادـنمراک 

.دننادرگزاب شنابحاص  هب  ار  نآ  دیاب  هکلب  دنیامن  فّرصت 

ینوناق و راک  ات  دوش  تارادا  زا  یکی  نادـنمراک  هب  یغلبم  تخادرپ  هب  روبجم  دوخ  ینوناـق  راـک  ماـجنا  يارب  یـصخش  رگا  شـسرپ 
، داد دنهاوخن  ماجنا  ار  وا  راک  هرادا  نآ  نادنمراک  دزادرپب  ار  غلبم  نیا  رگا  هک  دراد  داقتعا  اریز  دـنهد ؛ ماجنا  یتحار  هب  ار  وا  یعرش 

؟ تسین رارطضا  قادصم  اجنیا  ایآ  دنک ؟ یم  قدص  غلبم  نیا  رب  هوشر  ناونع  ایآ 

مارح هک  تسا  یلمع  دـش ، دـهاوخ  تارادا  داـسف  هب  ّرجنم  ًاـمتح  هدـننک  هعجارم  درف  فرط  زا  رگید  لاوما  اـی  لوـپ  تخادرپ  خـساپ 
(28) .تسین راک  ماجنا  رد  وا  زّوجم  رارطضا  مّهوت  بوسحم و 

( دیرخ رومأم   ) مارح ياهراک  ياه  تروص  زا  رگید  ییاه  هنومن 

هفاضا هدش  تیبثت  تمیق  هب  ار  اهنآ  هکنآ  نودب  اه  تکرـش  ای  تارادا  دیرخ  نارومأم  هب  ناگدنـشورف  زا  یـضعب  هک  یلاوما  شـسرپ 
؟ دنراد یمکح  هچ  دیرخ  رومأم  هب  تبسن  هدنشورف و  هب  تبسن  دنزادرپ ، یم  طابترا  رطاخ  هب  دننک 

رومأم هک  یتکرش  ای  هرادا  هب  دیاب  دنک  یم  تفایرد  هچنآ  تسین و  زاجم  دیرخ  رومأم  هب  هدنـشورف  طسوت  لاوما  نیا  تخادرپ  خساپ 
.دنک میلست  تسا ، نآ  دیرخ 

ياه ناکم  زا  تکرش  ای  هرادا  ياهزاین  نیمأت  رد  تلاکو  شا  هفیظو  هک  یصوصخ  ای  یتلود  تکرـش  رگراک  ای  دنمراک  ایآ  شـسرپ 
دناوت یم  تسا  شورف 
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هک یتروص  رد  دـشاب ، وا  نآ  زا  دـیرخ  لصاح  دوس  زا  يدـصرد  هک  دـنک  طرـش  دـشورف  یم  ار  زاـین  دروم  ياـهالاک  هک  یـسک  رب 
؟ دراد یمکح  هچ  دهد  هزاجا  ار  یطرش  نینچ  قوفام  لوؤسم 

لوؤسم دـنک و  تفایرد  هدرک ، طرـش  دوخ  عفن  هب  هک  ار  يدوس  دـناوت  یمن  وا  هدوبن و  حیحـص  دـنمراک  فرط  زا  طرـش  نیا  خـساپ 
.درادن يرثا  هراب  نیا  رد  وا  هزاجا  هتشادن و  ار  یطرش  نینچ  هزاجا  ّقح  مه  رتالاب 

هب دراد ، نیعم  تمیق  رازاب  رد  ار  ییالاک  تسا ، جاتحیام  دـیرخ  لیکو  تکرـش ، اـی  هرادا  فرط  زا  هک  دـیرخ ) رومأـم   ) رگا شـسرپ 
هب هدنـشورف ، زا  هک  تسا  زیاج  ایآ  تسا و  حیحـص  دـیرخ  نیا  ایآ  درخب  يرتالاب  تمیق  هب  هدنـشورف  زا  یلام  کـمک  تفاـیرد  عمط 

؟ دنک تفایرد  کمک  راک ، نیا  ّتلع 

، دـشاب هتـشاد  ناکما  رتمک  تمیق  هب  رازاب  زا  نآ  هیهت  يرادـیرخ و  اـی  درخب و  هنـالداع  تمیق  زا  رتشیب  یتمیق  هب  ار  ـالاک  رگا  خـساپ 
زا درادـن  ّقح  لاح  ره  هب  .دریگب و  هزاجا  دوخ  ینوناق  لوؤسم  زا  دـیاب  تسا و  یلوضف  هداد ، ماجنا  رتالاب  تمیق  هب  هک  يدـقع  لصا 

.دریگب شدوخ  يارب  يزیچ  وا  زا  دیرخ  رطاخ  هب  هدنشورف 

زا يدصرد  منک ، يرادیرخ  وت  زا  ار  الاک  رگا  هک  دنک  طرـش  هعجارم و  انـشآ  هب  فلتخم  زکارم  دوجو  اب  دیرخ  رومأم  رگا  شـسرپ 
؟ دراد یمکح  هچ  طرش  نیا  .دوب  مهاوخ  کیرش  ار  هلصاح  دوس 

(29) .تسا لطاب  درادن و  یعرش  تروص  خساپ 

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 

نارکمج سدقم  دجسم  شهوژپ  دحاو  نارکمج  دجسم  رد  عجارم  ینارنخس  تاقیقحت  دحاو 
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فاصوا يدـمحا  نیـسح  ناراگتـسر  يوگلا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یمیظعریم  رفعج  دیـس  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  هاگیّلجت 
( باقلا یماسا و   ) لوسرلا

هلآو و هیلع  هللا  یلص  مظعاربمایپ  یناوضر  رغصا  یلع  یبلط  تنونشخ  مسیرورت و  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  مظعاربمایپ  يدیعـس  دمحا 
دادترا اه و  تیلقا  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعاربمایپ  یناوضر  رغصا  یلع  يراد  هدرب  داهج و 

یبلط حلص  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعاربمایپ  یناوضر  رغصا  یلع  نز  قوقح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مظعاربمایپ  یناوضر  رغـصا  یلع 
( دلج ود   ) ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  خیرات  يروصنم  دیعس  تمحر  ربمایپ  یناوضر  رغصا  یلع 

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 
ادیپ دیشروخ  نیرخآ  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  شهوژپ  دحاو  هَّللا  لوسر  دمحم  يدیعس  دمحا  هلآو  هیلع  هللا  یلص 

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 
قداص دیس  مالسلا 
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داژن دیس 

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 

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 

دیس لاصو  يانمت  ینیوزق  يرئاح  / یناهفصا يوسوم  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تبسن  ناگدنب  فیلاکت  يرون  یـسربط  نیـسح  ازریم 
روپ یلع  نیسح  مالسلا  هیلعرصع  ماما  یناهنپ  ياه  هولج  باهو  روپ  ملسم  یتخبشوخ  هریزج  ینیسح  اضر  مالغ 

هنوگچ ینیوزق  يرئاح  / یناهفصا يوسوم  مالـسلا  هیلعرـصع  ماما  جرف  لیجعت  يارباعد  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  مالسلاراد 
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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 يارباعد  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 

حبص یناهفصا  يوسوم 
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دسر یم  ارف 

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 /

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 

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

 ... 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 یلـصدومحمربمایپ  مالکرددوعوم  يدهم  بولقلا  بوبحم  يدیمعلا /  یمالـسا  هشیدنا  رد  مالـسلا  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 
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( 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 

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

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 

رظن زا  بئاغ  رای  يزاریش  یمداخ  دمحم  مالسلا  هیلع  يدهم  دای  باهو  روپ  ملسم  حلاصابا  ای  یمرک  نژیب  يوالتف /  يدهم 

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

 ...( 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 
 ... تیبرت و ینابم  يربکا  اضر  دّمحم  یتیبرت  ياه  هصق  قودص  خیش  هعیش  لیاضف  يدزی 

 ... بوبحم ملعم  نایداهرف  اضر 

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

( 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  یفجناقآ  برغ 

: نارکمج سدقم  دجسم  مق -  يدمحا  نیسح 

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

هروس ( 1
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هیآ 94. فسوی ،

ص 22. ج 6 ، راونالاراحب ، ( 2

باب 5. بولقلا ، داشرا  ( 3

.یلمآ يداوج  داتسا  ( 4

هبطخ 224. هغالبلا ، جهن  ( 5

ص 87. یلمآ ، يداوج  داتسا  صوصرم ، ناینب  ( 6

ص 87. نامه ، ( 7

.ییوداد اضردیمح  هقف ، رد  نآ  ماکحا  هوشر و  ( 8

ص 83. ج 4 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 9

.71 ص 70 -  نآ ، ماکحا  هوشر و  زا  لقن  هب  ص 52 ، نازیملا ، مود  دلج  ( 10

ص 219. بختنم ،) ، ) همکحلا نازیم  ( 11

ص 344. لوقعلا ، فحت  ( 12

ص 219. همکحلا ، نازیم  ( 13

ص 219. همکحلا ، نازیم  بختنم  ( 14

.نامه ( 15

ص 186. نآ ، ماکحا  هوشر و  زا  لقن  هب  ص 378 ، ج 6 ، ماکحالا ، بیذهت  ( 16

ص 524. همکحلا ، نازیم  بختنم  ( 17

ص 524. همکحلا ، نازیم  بختنم  ( 18

ص 141. یمالسا ، هقف  رد  نآ  ماکحا  هوشر و  ( 19

ص 406. ج 2 ، هلیسولا ، ریرحت  ( 20
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ص 406. نامه ، ( 21

ص 411. یتشد ، دّمحم  رتشا ، کلام  هب  همان  هغالبلا ، جهن  ( 22

.يریاح ییافص  داتسا  مایق ، باتک  بالقنا ، زا  ییاه  سرد  ( 23

هیآ 24. رون ، هروس  ( 24

.رتشا کلام  هب  همان 53  ( 25

هیآ 113. ماعنا ، هروس  ( 26

.يریاح ییافص  داتسا  مالسلا ، هیلع  نیسح  ماما  تاملک  حرش  ( 27

.983 ص 982 -  دلج 2 ، عجرم ،  13 لئاسملا ، حیضوت  ( 28

.985 ص 984 -  دلج 2 ، عجرم ،)  13 ، ) عجارم لئاسملا  حیضوت  ( 29
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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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