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ناتسراهب 1) هنیجنگ  ) يراقلا ةدمع 

باتک تاصخشم 

ناتسراهب 1) هنیجنگ  يراقلا ( ةدمع  باتک : مان 
فرش ظفاح  هدنسیون :

دیوجت عوضوم :
دعبب 703 ق  فلؤم : تافو  خیرات 

یسراف نابز :
1 دلج : دادعت 

داشرا ترازو  رشان :
نارهت پاچ : ناکم 

1380 پاچ : لاس 
لّوا پاچ : تبون 

يراقلا ةدمع   3

هراشا

راک نیریش  دّمحم  ششوک  هب  ق ) ات 703 ه . هدنز   ) فرش ظفاح  هدورس 
71 ص : ناتسراهب 1 ،) هنیجنگ  ) يراقلا ةدمع 

حّحصم همّدقم 

نابز هب  روکذم  هلاسر  دماین . تسد  هب  يو  زا  یلاح  حرـش  همّدـقم  نیا  شراگن  نامز  ات  هک  تسا  فرـش » ظفاح   » راثآ هلمج  زا  هلاسر  نیا 
ياـنث دـمح و  هب  همّدـقم  رد  تسا . شخب  هـن  همّدـقم و  کـی  ياراد  هلاـسر  تـسا . هدـش  هدورـس  دـیوجت  ثـحب  رد  تـیب  رد 75  یـسراف 

باب ّدملا ، باب  هناگ  هن  ياهشخب  همّدقم  نیا  یپ  رد  دزادرپیم و  ناشیا  ناوریپ  نارای و  لآ ، هلآ ، هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  راگدرورپ ،
فقو و نایب  رد  جراخم ، نایب  رد  فقولا ، ماکحا  باب  تاماللا ، ماکحا  باب  تاارلا ، ماکحا  باب  نیونتلا ، هنکاـسلا و  نونلا  باـب  ماـغدالا ،

. دیآیم رفک  فقو  نایب 
لصا تسا . دوجوم   5393 هرامش 2 / هب  یمالسا  ياروش  سلجم  هناخباتک  رد  هخسن  نآ  دراد و  درف  هب  رصحنم  ياهخـسن  هلاسر  نیا  ارهاظ 

ق لاس 703 ه . رد  هلاسر  فیلأت  یلو  هتفای ، تباتک  ق  خیرات 962 ه . رد  ظفاح  نیدلا  سمش  نب  دمحم  نیدلا  سمش  بتاک  ّطخ  هب  هخسن 
هب ّفلؤم  هک  ییاج  رد  هلاسر  دراد . دوجو  خـسن  طخ  هب  رطـس  نآ 13  هحفـص  ره  رد  تسا و  یبیج  هلاسر  عطق  تسا  رکذ  لباق  دـشابیم .
اب هلاسر  ياوتحم  تهج  هب  تایبا  نازوا  میظنت  رد  تایبا و  زا  یـضعب  ندورـس  رد  وا  تسا . هدش  یگداتفا  راچد  دزادرپیم  رفک  فقو  نایب 

یشیاریو تافّرصت  ندناوخ ، رد  لیهست  يارب  هدرک و  صخشم  س »  » زمر فرح  اب  ار  ساسا  هخـسن  ام  قیقحت  نیا  رد  هدش . وربور  لکـشم 
. میداد ماجنا  یکدنا 

73 ص : ناتسراهب 1 ،) هنیجنگ  ) يراقلا ةدمع 
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[ هلاسر نتم  ]

هراشا

قیفوتلا هّللا  نم  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب 
رومان رابدرب  راکماک و  راگدرکرگداد  هاشداپ  مان  هب  مدرک  ادتبا 

روخ وچمه  اهلد  درک  رّونم  دوخ  مالک  ومه ز  لقع  مداد  هک  میوگ  یمه  وا  رکش  دمح و 
رشبلا ریخ  یضترم  « 2  » يابتجم « 1  » يافطصمناربمغیپ دّیس  رب  نارکیب  دورد  سپ 

رب رحب و  رد  ناوریپ  ناعبات و  رب  نآ  زا  دعبنینزان  مارک  « 3  » بحص رب  لآ و  رب  نآ  زا  دعب 
ررد نوچ  وکین  بوخ و  تئارق  دیوجت  رهبماهدرک  یمظن  هک  دیوگ  فرش  ظفاح  ام  دعب 

ربخ اب  دشاب  هلمج  نآرق  لیزنت  زا  رگیدوکن  نآ  دننادب  نآرق و  لها  دنناوخب  ات 
رنهرپ  نایراق  دامتعا  تسا  نیا  رب  نوچبوخ  موظنم  نیا  مان  هداهن  يراقلا  ةدمع 

______________________________

. یفطصم س : ( 1)
. یبتجم س : ( 2)

. باحصا س : ( 3)
رقس زا  یصالخ  دشخب  دوخ  لضف  زا  ار  هدنبنم  مظن  نیا  دانک  عفان  ار  هلمج  یلاعت  ّقح   74 ص : ناتسراهب 1 ،) هنیجنگ  ) يراقلا ةدمع 

ّدملا باب 

رسپ يا  هشیمه  هحتف  زا  سپ  نکاس  دوب  ناکفلا  دشاب  یکی  ناز  هنوگ  هس  دشاب  ّدم  فرح 
رگد ناد  دشاب  روسکم  سپ  زک  نکاس  يایمود  ناو  دیآ  مومضم  سپ  زک  نکاس  واو 

رظن بحاص  نک  مهف  ار  نآ  دنناوخ  نیل  فرحنامه  هحتف  زا  سپ  دشاب  را  نکاس  يای  واو 
رذ وچ  ار  نآ  دنشکیم  اّرق  دنناوخ و  لصّتمیتملک  رد  دوب  مه  اب  وک  هزمه  ّدم و  فرح 

رسب رس  نآ  دنشکیم  مصاع  نوچ  اّرق  زا  یضعبلصفنم  ناوخ  مه  دزن  هملک  ود  ردنا  دوب  رو 
ربتعم دشاب  هک  شکیم  فلا  راچ  نوچ  لصفنمنم  رای  يا  فلا  جنپ  ردقب  شکیم  لصّتم 

«1  » رشبلا نا  الا  ما ، یف  و  الا ، هرمالصفنم  رگید  ءیج  ءوس  ءاج  نوچ  لصّتم 
ربز نک  ّهباد »  » و نّیلاّضلا » ال   » و ینوّجاحت »  » نوچشکب وکین  نآ  دشاب  نکاس  فرح  ّدم  سپ  رو 

رومان  يا  فاک  فاق و  داص و  و ]  ] نون و ]  ] میم مالشکب و  شوخ  یفرح  هس  هروس  لّوا  ياهفرح 
______________________________

. تسا اناوخان  هخسن  ( 1)
ار کنیا  اح  ای  اط  اـه  ءار و  یفرح  ود  نوچشکم  زگره  فلا  رد  نکل  نیـس و  نیع و  لـثم   75 ص : ناتسراهب 1 ،) هنیجنگ  ) يراقلا ةدمع 

«1  » رهک
ربتعم گرزب  ياّرق  دیآ ز  رصق  ّدمنآ و  رد  دتفا  فقو  رهب  فرح  ّدم  سپ  زو 

رثا ردنا  فقو  هب  نکاس  دوش  را  نیل  سپ  رد  « ریصملا  » و نونمؤی » [ » و « ] دابعلا و   » و بیقر »  » نوچ
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رصتخم ّدم  كرت  هتوک  ّدم  ریس و  ّدمهجو  هس  رب  دیآ  ءیش  و ]  ] ءوس لیل و  موی و  لثم 

ماغدالا باب 

رهتشم فورح  رد  مغدم  تسا  ثینأت  ءاتلق  مال  لب  له ، مال  نوچ  دق ، لاد  نوچ  ذا ، لاذ 
« ربد دق  «، » نّیبت دق   » نوچ ات  لاد و  رد  دق  لاد  « بهذ ذا  «، » متملظ ذا   » نوچ اظ  لاذ و  رد  ذا ، لاذ 

رگد اهار » له   » و ّیبر » لق  «، » نار لب  « » مکل لق  «» انل له  « » لب ال  » وچ ار  مال و  هب  لق ، له  لب  مال 
ربخ رد  دمآ  لمعت » تناک   » و اوعد » تلقثا  » ات لاد و  ردنا  مغدم  نکاس  تسا  ثینأت  ءات 

« رفن نم  مک   » نوچ تسا  ماغدا  یناث  ردنا  نکاسشلّوا  دتفا  مه  دزن  مه  سنج  زا  فرح  ود  نوچ 
رثا رد  « 2  » دیابب ّدم  كدنا  هک  موی » یف   » لثم « اورجاه  » و اونمآ »  » شلاثم ای  واو و  ریغ 

______________________________

. تسا اناوخان  هخسن  ( 1)
. دیاب س : ( 2)

76 ص : ناتسراهب 1 ،) هنیجنگ  ) يراقلا ةدمع 

نیونتلا ۀنکاسلا و  نونلا  باب 

ربز « 1  » شدنناوخ دنسیونن و  هکنآ  نیونت  نونباتک  رد  دنسیون  دنیوگ و  هکنآ  نکاس  نون 
«2  » فرح یقاب  دزن  ربخ  اب  يا  تخس  هّنغیب  دوب  ار  مال  دزننولمری  فورح  ردنا  رامشیم  مغدم  ود  ره 

رذگ دبای  واو و  ردنا  هّنغ  وک  فلخ »  » زجمرن تسّنغ  اب  ماغدا  اب 
ررض فؤر ال  دجم  رصان  ّیلو  نمنکی  نم  ریصن ، نم  ام ، نم  ّبر ، نم  ندل ، نم 

رگد رهظم  دوب  ناینب  ناونص و  لثمای  واو و  اب  یتملک  رد  دوب  نوچ  نکاس  نون 
رهب رون  هدعب  نم  ءابنا  نوچ  اب  دزننک  میم  اب  نآ  بلق  نیونت  وچمه  نکاس  نون 

ربز ناوخیم  اخ  نیغ و  اح و  نیع و  اه  هزمهتسا و  شش  ناو  نکیم  قلح  فورح  رد  رهظم  ود  ره 
ربغ نا  ریبخ  نم  میلح  نم  روفغ  نمملاع  میکح  داه  نم  نوأنی  یبأ  نم 

ررض نم  یجنت  اروثنم و  بات و  نمل  نوچنون  نیونت و  دوب  یفخم  اهفرح  یقاب  دزن 
«3  » ربک قنم  رذنم و  قیدص  نم  افنا  رظناهب  قطنا  أبس  نم  یشنی  ادادنا و  لزنی و 

______________________________

. شدنناخ س : ( 1)
. فرح س : ( 2)

. تسا نینچ  ساسا  هخسن  ( 3)
77 ص : ناتسراهب 1 ،) هنیجنگ  ) يراقلا ةدمع 

تآارلا ماکحا  باب 

رثا رد  نکاس  ءار  سپ  ابر  نم  طهر  ّبرقیقر  هروسکم  ءار  ّظلغم  ّمض  حتف و  هب  ار 
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رسپ يا  نوعرف » «، » هیرم  » ّققرم هرسک  سپ  زو  « یجترم « » ناجرم  » تسا ظیلغت  هّمض  حتف و  دعب 
ردپ يا  هقرف »  » و ساطرق »  » و داصرملا » ابل   » نوچنک ظیلغت  دوب  العتسا  فرح  نآ  سپ  رو 

ردب شقیقرت  ظیلغت و  هدمآ  قرف  ءارفرح  تفه  طغض  صخ  ظق  دوب  العتسا  فرح 
رگد ظافلا  نوچ  « 1 « » یضترا يذلا  « » اوباترا ما   » نوچنک میخفت  لصفنم  ای  یضراع  رسک  دعب 

رمش شظیلغت  واو  فلا و  ّمض و  حتف و  دعبهدب  شلبق  ام  مکح  ناکسا  فقو  دزن  هب  ار 
رشبلل ریذن  راص  رذّنلا  رودصلاءار و  تسا  روسکم  مومضم و  ای  تسا  حوتفم  هک  هاوخ 

همومضم ءار  «* 2  » مکی ار  سفن  مکح  میآ  مود  فقو  دزن  رمهنم  ریذـن  ّرـص  رفک  ریخلا  ریخقیقر  ار  دـمآ  نکاـس  ياـی  روـسکم ، سپ  رو 
رب هروسکم  هقر  هظیلغ 

ردق نم  رذن  تسا  قیقرت  رانلا  « 3  » رودص یفنک  ظیلغت  ردقی » « » روفغلا  » و ریخ »  » رد
______________________________

. اضترا س : ( 1)
. تسا نینچ  ساسا  هخسن  ( 2)

. رودصلا س : ( 3)
78 ص : ناتسراهب 1 ،) هنیجنگ  ) يراقلا ةدمع 

تاماللا ماکحأ  باب 

ربخ نیا  ونشب  هّللا  لوق  هّللا و  لاق  لثمنک  ظیلغت  ّمض  حوتفم و  سپ  زا  هّللا  مال 
رگد تام  هلمج ال  نکیم  قیقرت  نیا  زا  ریغمیظعلا  هّللاب  تسا  قیقرت  روسکم  سپ  زو 

رقم اظ ، و ]  ] اط داص و  زا  دعب  تسا  حوتفم  مالنآ  دنچ و  یمال  ظیلغت  هدمآ  شرو  زا  نکل 
رصتخم فیرش  لصف  نیا  وت  نم  زا  ریگ  دایزیزع  يا  ّلظ  وچ  یلصی  علطم و  یلص ، لثم 

فقولا ماکحأ  باب 

هراشا

رب رحب و  ردنا  مامشا  مور ، تسا و  ناکسا  فقونم  ونشب ز  نک  شوگ  هنوگ  هس  رب  دشاب  فقو 
رصب دنوادخ  کیدزن  هب  رتهب  دوب  ناوریخا  فرح  ندرک  نکاس  تسا  ناکسا  فقو 

ربتعم قیرط  نیا  دباین  دشاب  رک  هک  رهیفتخم  رخآ  کیرحت  یکدنا  تسا  مور  فقو 
رظنیب دشاب  « 1  » کناز دباین  رد  ار  نآ  روکبل  ود  ره  ندیشک  رد  مه  اب  تسا  مامشا  فقو 

«2  » تئارق ره  رد  ردق  نیز  رد  مامشا  ّمض  دزن  دشاب ، رسک  ّمض و  دزنمور  رسک و  ّمض و  حتف و  ردنا  دشاب  ناکسا  فقو 
رهتشم  روصق  نیا  ردنا  وش  رضحتسم  وت  سپتسین  هراچ  ار  نایراق 

______________________________

. کنز س : ( 1)

. تأرق س : ( 2)
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لاس هس  اب  دصفه  لاس  زا  بجر  ردفرش  يا  تیب  کی  تصـش و  رب  نم  مظن  نیا  مامت  دش   79 ص : ناتسراهب 1 ،) هنیجنگ  ) يراقلا ةدمع 
رگد دمآ 

رگم ات  دهاوخب  شزرمآ  ریخ  ياعد  ربدنکیم  مدای  هکنآ  دناوخ  هک  ره  زا  سامتلا 
رگم دشخب  دوخ  لضف  زا  نادواج  تشهب  نا  ودوب  نامیا  رب  متخ  ریخ و  هب  دشاب  تبقاع 

رفم شفطل  زا  دشخب  خزود  روگ و  باذع  زوکیرش  دشاب  اعد  نیا  رد  وا  دیوگ  نیمآ  هک  ره 

جراخم نایب  رد 

«1»
نیقی ود  مه  « 2  » شروخ بآ  زا  ود ، قلح  نایم  زارسپ  يا  تسا  قلح  ياصقا  زا  ود  ار  یقلح  فرح 

نیمز دنمرنه  يا  تسا  فاک  فاق و  هزالم  زانادب  شکین  اخ ، نیغ و  سپ  اح ، نیع و  اه ، و ]  ] هزمه
نینچ نک  تناهد  فقس  زا  لاد  ات  ءاطنم  رای  يا  ناهد  طسو  دوب  ینیب  نیش  میج و 

نیبم نادند  زا  دشاب  وا  اب  هک  يزیت  زا  رگیدنابز  زا  وگ  یمه  بناج  یکی  زا  داض  جرخم 
نیتم  نون  مال و  ير و  دیایب  نادند  نب  زونیقی  دشاب  نابز  یکیراب  نیس ز  يز  داص و 

______________________________

فرش ظفاح  نیمه  ياههدورس  زا  دیاش  و  تسا ، هدمآ  يراقلا  ةدمع  هموظنم  اب  هتـسویپ  تروص  هب  هخـسن  رد  دنچ  ره  دعب  هب  اجنیا  زا  ( 1)
. تسین قوف  هموظنم  ءزج  اّما  تسا ، هدش  طبض  يراقلا  ةدمع  هموظنم  همادا  رد  هک  دشاب 

. شرخ س : ( 2)
نینچمه واو  اب  میم  و ]  ] ءاب ءاف و  دیآ  بل  زاناسل  سأر  دوب  جرخم  ار  لاذ  اث  ءاظ و   80 ص : ناتسراهب 1 ،) هنیجنگ  ) يراقلا ةدمع 

فقو نایب  رد 

«1  » اظفاح
نومنهر دشاب  فقو  رد  ار  وت  اتنونک  ونشب  ار  مظن  نیا 

وا ردنا  تسرفک  فوخ  یتشذگ  رووا  زا  رذگم  تسا  مزال  فقو  میم » »
ارو یبای  اجک  ره  وز  يرذگنار  وت  رم  دمآ  قلطم  فقو  هچ  اط » »

تسار وت  هب  نداتسیا  يو  رد  کیلتساور  مه  وز  يرذگب  زیاج  میج » »
تسا رتیلوا  تنتشذگب  وز  هکلبتسا  روخ  رد  مه  یتسیا  زّوجم ، از » »

ياهدنام وت  رگا  يو  رد  یتسیاياهدناوخ  صّخرم  فقو  ار  داص » »
وا زا  رذگب  ار  وت  اجنآ  فقو  تسینوا  ردنا  تمالع  دشاب  رگا  «ال »

فوقو شدوب  ردق  نیک  وز  نک  وفعفوقو  زا  دنچ  یعرصم  یعاد  تفگ 

رفک فقو  نایب 

رفک اّما  دـنکن ، فقو  عضوم  نیا  رد  هدـنناوخ  ات  منک  دای  نآ  عومجم  تسا و  رفک  ندرک  فقو  هّللا  مالک  رد  لـحم  جـنپ  هاـجنپ  هک  نادـب 
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«2  ... » یسک ّقح  رد  اّما  دناد  ینعم  هک  دوب  ار  یسک 
______________________________

. ظفاح س : ( 1)
دراد  یگداتفا  نایاپ  رد  ساسا  هخسن  ( 2)

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 
. 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)
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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 

، 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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