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ربمایپ ینوکسم  6هرجح 

دجسم 7هعسوت 

دش هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخ  رد  مالسا  ربمایپ  7ارچ 

ثیداحا هاگدید  زا  مالسا  ربمایپ  نفد  لحم  باختنا  8تلع 
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؟ دش هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخ  رد  مالسا  ربمایپ  ارچ 

باتک تاصخشم 

ییاوشیپ  يدهم  هدنسیون : 
ییاوشیپ يدهم  رشان : 

همدقم

هراشا

شیوخ هلاقم  عوضوم  ار  لیذ  ثحبم  هک  میدـید  بسانم  ترـضح  نآ  هب  قلعتم  تاعوضوم  نایم  رد  مالـسا  گرزب  ربمایپ  تلحر  ماـیا  رد 
دوخ بسانم  نامز  رد  هللاءاـشنا  هک  دراد  دوجو  هنـسح  هوسا  نآ  تکربرپ  یگدـنز  رد  يرایـسب  ینتفگ  اـبیز و  بلاـطم  هچرگ  میهد  رارق 

زا یهورگ  دوب و  هدیچیپ  برثی  رهش  رد  دوب  هدروآ  هکم  رد  (ص ) دمحم هک  يدیدج  نییآ  مالـسا ، همزمز  اهزور  نآ  : دومنمیهاوخ حرطم 
دندوب هتسب  (ص ) دمحم اب  هکم  رد  ینامیپ  یپ  رد  یپ  لاس  ود  رد  دندوب و  هتفریذپ  ار  نییآ  نیا  جرزخ   » سوا و  » روهشم گرزب و  هلیبق  ود 

زا هک  مالسا  ربمایپ  هک  دیسریم  ربخ  کنیا  . دندوب هداد  وا  هب  ینابیتشپ  تیامح و  هدعو  هدرک ، توعد  دوخ  رهـش  هب  ار  وا  مود  نامیپ  رد  و 
، تشاد يرگید  ياوـه  لاـح و  برثـی  تسا . هدـش  برثـی  راپـسهر  هـتفگ  كرت  ار  هـکم  توـعد ، نـیا  رباـنب  دوـب ، راـشف  رد  شیرق  فرط 

راظتنا رد  دوب و  هدش  هتخود  هکم  هار  هب  دندوب  هدش  وا  راتفر  نانخـس و  هتفیـش  رود  ارود  هک  نانآ  همه  ناناملـسم و  ون  قاتـشم  ياهمـشچ 
 - برثی هموح  رد  ابق »  » هدکهد هب  مالسا  ربمایپ  دیسر  ربخ  هک  دیشکن  لوط  نادنچ  راظتنا  نیا  دندرکیم . يرامشزور  رهش  نیا  هب  وا  دورو 

يردام ماوقا   ) راجنینب زا  یهورگ  هارمه  ابق  رد  فقوت  زور  دنچ  زا  سپ  ادخ  لوسر  تسا . هدش  دراو  دوب -  هلیبق  دنچ  تنوکـس  لحم  هک 
نارس و دندرک . لابقتـسا  وا  زا  ناوارف  هقالع  روش و  اب  مدرم  رهـش ، هب  وا  دورو  ماگنه  دیدرگ . برثی  هناور  هدش  ياهقان  راوس  بلطملادبع )

زاب ار  رتش  هار  دومرفیم : ربمایپ  دیآ . دورف  اهنآ  هلحم  رد  ترـضح  دـندرکیم  تساوخرد  دـنتفرگیم و  ار  ربمایپ  هقان  مامز  لئابق ، ناگرزب 
رد يرواد  لثم  تساوخیم  ریبدت  نیا  اب  ادـخ  لوسر  ایوگ   ) دـمآ مهاوخ  دورف  اج  نامه  نم  دـباوخب ، اج  ره  وا  دراد ، تیرومام  وا  دـینک ،
رتش ماجنارس  دوشن ) داجیا  یلکشم  هدنیآ  رد  دوشن و  یصاخ  نادناخ  ای  هلیبق  بیـصن  وا  ینابزیم  فرـش  راختفا و  دوسالارجح ، بصن  هراب 

رد مدرم  هوبنا  هک  ماگنه  نیا  رد  دـیباوخ . نیمز  رب  یجرزخ ) دـیزنب  دـلاخ   ) يراصنا بویا  وبا  هناخ  کیدزن  ینیمز  رد  راجنینب  هلحم  رد 
هب ربمایپ  درب و  شاهناخ  هب  ار  ترضح  رفـس  مزاول  ثاثا و  بویا  وبا  دندوب ، ترـضح  ینابزیم  راتـساوخ  مادک  ره  هدمآ  درگ  ربمایپ  فارطا 

. دیدرگ بویاوبا  بیصن  ربمایپ  ینابزیم  راختفا  بیترت  نیدب  . تفر وا  هناخ 

دجسم يانب 

ماگنه نانآ  عمجت  هاگیاج  ناناملسم و  شرورپ  شزومآ و  زکرم  ات  دوش  هتخاس  يدجسم  دید  مزال  برثی  رد  رارقتسا  زا  سپ  مالسا  ربمایپ 
زا دوب  میتـی  ود  هب  قلعتم  و  دوبهدـیباوخ ، نیمز  رب  اـجنآ  رد  وا  رتـشتسخن  زور  هک  ار  ینیمز  تهج  نیا  زا  دـشاب ، تعاـمج  هعمج و  زاـمن 

. دش هدناوخ  یبنلا  دجسم  هک  تخاس  يدجسم  اجنآ  رد  ناناملسم  کمک  هب  درک و  يرادیرخ  نانآ  تسرپرس 

ربمایپ ینوکسم  هرجح 

هدوس و يارب  يا  هرجح  دش : هتخاس  شنارسمه  ربمایپ و  تنوکس  تهج  هرجح  ود  یقرشتمس ) رد   ) نآ رانک  رد  دجـسم ، لیمکت  زا  سپ 
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هک هرجح  ندـش  هدامآ  زا  سپ  دوب . هدرک  جـیوزت  هجیدـخ  ترـضح  تشذـگرد  زا  سپ  ار  ود  نیا  مالـسا  ربماـیپ  هشئاـع . يارب  يا  هرجح 
یقرـش راوید  هب  ربمایپ  هرجح  . دـش لقتنم  اجنآ  هب  بویا  وبا  هناخ  زا  ترـضح  دوب ، هدـش  هتخاس  ییادـتبا  حـلاصم  اب  رقحم و  هداس و  رایـسب 

نآ رد  نانچمه  رمع  رخآ  ات  مالسا  ربمایپ  تشاد . هار  نوریب  هب  يرگید  زا  دشیم و  زاب  دجسم  هب  تمسق  نآ  زا  يرد  دوب و  لصتم  دجسم 
. دش هدرپس  كاخ  هب  اج  نامه  رد  تشون ) میهاوخ  هک  یلیصفت  هب   ) دومن و تلحر  هشئاع  هرجح  رد  ماجنارس  تشاد و  تنوکس  اه  هرجح 

دجسم هعسوت 

، دجـسم هعـسوت  رد  هنیدم  مکاح  زیزعلادبع  نب  رمع  تفای ، هعـسوت  یبنلا  دجـسم  يو  روتـسد  هب  هک  کلملادبع  نب  دیلو  تفالخ  نامز  رد 
اب تشاد  رارق  نآ  رد  ترضح  رهطم  ربق  هک  ار  هشئاع  هرجح  فارطا  اما  داد . رارق  دجسم  ءزج  هدرک  بارخ  ار  ربمایپ  نارـسمه  ياه  هرجح 

نیرتشیب هک  تفای  هعـسوت  يوبن  دجـسم  نیطالـس ، افلخ و  زا  یخرب  طسوت  يدـعب  راودا  یط  . درک ادـج  دجـسم  مومع  ياـضف  زا  يراوید ،
ربمایپ رهطم  ربق  دجسم ، ینونک  تیعقوم  رد  تسا . هتفرگ  تروص  ناتسبرع  رد  يدوعـس  نادناخ  تموکح  نارود  رد  ام ، نامز  رد  هعـسوت 

رد دجـسم و  لخاد  رد  هدرک  هطاحا  ار  نآ  کبـشم  ینهآ  یمیدـق و  حیرـض  هک  همطاف  ترـضح  هرجح  نینچمه  و  رمع ) رکبوبا و  زین  (و 
. دراد رارق  دجسم  یقرش  راوید  يرتم  دنچ 

دش هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخ  رد  مالسا  ربمایپ  ارچ 

یلـصا روحم  هدوب  هچ  لحم  نیا  باختنا  هزیگنا  تلع و  هک  نیا  اما  دـش ، هدرپس  كاخ  هب  شیوخ  هناخ  رد  ادـخ  لوسر  هک  میدرک  هراـشا 
زارف رب  انب  هعقب و  نتخاس  زین  ناحلاص و  روبق  ترایز  يارب  رفـس  نوچ  ناـیباهو  . میهد حیـضوت  هراـب  نیا  رد  تسا  مزـال  تسا و  هلاـقم  نیا 
نفد تلع  دننکیم  لقن  مالـسا  ربمایپ  زا  هشئاع  قیرط  زا  هک  یثیدح  هب  دانتـسا  اب  دننادیم ، مارح  ار  اهنآ  هب  كربت  ندـیلام و  تسد  اهنآ و 

سرتسد رد  دریگن و  رارق  دجـسم  ربمایپ  ربق  هکنآ  يارب  دـننکیم  اعدا  دـننادیم و  مکح  نیا  لیالد  زا  ار  شاینوکـسم  هناـخ  رد  ترـضح 
هللا یضر  ۀشئاع  نع  : تسا تروص  نیدب  هدش  دای  ثیدح  ددرگ . نفد  شاینوکسم  هرجح  رد  هک  درک  تیصو  ترـضح  نآ  دشابن ، مدرم 

، هربق زربال  کلذ  ول ال  ۀشئاع : تلاق  دجاسم . مهئایبنا  روبق  اوذختا  دوهیلا  هللا  نعل  هنم : مقی  مل  يذـلا  هضرم  یف  (ص ) یبنلا لاق  تلاق : اهنع 
! داب دوهی  رب  ادخ  تنعل  دومرف : تفر ، ایند  زا  نآ  لابند  هب  هک  يرامیب  نآ  رد  (ص ) مالسا ربمایپ  دیوگیم : هشئاع  ادجـسم  ذختی  نا  یـشخ 

دیـسرت وا  دیدرگیم ، راکـشآ  ناناملـسم ) طسوت   ) ربمایپ ربق  دوبن ، هظحالم  نیا  رگا  دوزفا : هشئاع  دنداد . رارق  دجـسم  ار  ناشناربمایپ  روبق 
دجـسم ار  روبق  هک  ار  یناسک  ربمایپ ، نوچ  دسیونیم : ثیدح  نیا  حیـضوت  رد  تیباهو  راذـگناینب  هیمیت ، نبا  . دـنهد رارق  دجـسم  ار  شربق 

ورنیا زا  دومن ، یهن  دنهد  رارق  دیع  ار  وا  ربق  هکنیا  زا  و  دومن ، یهن  تشاد و  رذـحرب  راک  نیا  زا  ار  دوخ  تما  درک و  نعل  دـنهدیم ، رارق 
رد ربمایپ  دنوشیم ، نفد  نابایب  رد  هک  نارگید  فالخ  رب  دهد ... رارق  دیع  ای  دجـسم  ار  وا  ربق  دناوتن  یـسک  ات  دـیدرگ  نفد  دوخ  قاتا  رد 
هن دنهد و  رارق  دجـسم  هن  ار  وا  ربق  ات  دـش  هدرپس  كاخ  هب  شا  هناخ  رد  وا  دریگ . رارق  دجـسم  وا  ربق  دیـسرت  نوچ  دـیدرگ  نفد  شا  هناخ 

تنـس لها  قیرط  زا  هک  اهربق -  نداد  رارق  دجـسم  زا  یهن  هنیمز  رد  رگید  هباشم  ثیداحا  ثیدح و  نیا  هب  هیمیت  نبا  دانتـسا  . تب هن  دیع و 
نآ رب  ار  رگید  لیاسم  اه و  عوضوم  دریگیم و  ملـسم  ار  یمکح  ای  عوضوم  هک  تسا  وا  ياهلالدتـسا  زا  رگید  يرایـسب  دننام  هدش -  لقن 
رد ددرگ . تباث  زین  نآ  رب  عرفتم  لئاسم  ات  تسین  لوبق  دروم  تسخن  مکح  ای  عوضوم  وا ، نافلاخم  رظن  زا  هک  یلاح  رد  دزاـسیم  راوتـسا 

نینچ يراصن  دوهی و  اریز  تسا  روبق  نداد  رارق  هلبق  ای  نداد  رارق  تب  هدـش ، داـیثیداحا  زا  دوصقم  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ـالامجا  اـجنیا 
يارب (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  اعدا  نیا  اما  . دوشیمن هدافتـسا  ثیداحا  زا  اهنآ  رانک  ای  اهربق  زارف  رب  دجـسم  نتخاـس  تمرح  اـما  دـندرکیم .
ثیدح هلابند  رد  ۀشئاع  ینارگن  راهظا  زج  درادن  یکردم  دنـس و  چیه  دـیدرگ ، نفد  شا  هناخ  رد  دریگن ، رارق  تب  دجـسم و  شربق  هکنآ 
ربمایپ ربق  دوبن  هظحالم  نیا  رگا  ادجـسم :» ذختی  نا  یـشخ  هربق ، رزبال  کلذ  ول ال   » هلمج ینعی  تسا . هدرک  دانتـسا  نآ  هب  زین  هیمیتنبا  هک 
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نیدب هشئاع  زا  رگید ، قیرط  زا  دوخ  حیحص  رد  ملسم  ار  ثیدح  نیا  . دنهد رارق  دجـسم  ار  وا  ربق  هک  دیـسرت  ربمایپ ) ، ) دیدرگیم راکـشآ 
ولف تلاق  دـجاسم ، مهئایبنا  روبق  اوذـختلا  يراصنلا  دوهیلا و  هللا  نعل  هنم : مقی  مل  يذـلا  هضرم  یف  (ص ) هللا لوسر  لاق  هدرک : لقن  تروص 

هب يراخب  حیحـص  حراش  طسوت  یـشخ   » هملک ثیدـح  نیا  رد  هک  دوشیم  يروآدای  ادجـسم . ذـختی  نا  یـشخ  هنا  ریغ  هربق  زربا  کلذ  ال 
هچ تسا . هدش  طبـض  يراذگبارعا و  یـشخ )  ) لوهجم تروص  هب  ملـسم  حیحـص  حراش  طسوت  و  یـشخ )  ) مولعم یـضام  لعف  تروص 

ار ثیدح  نیا  يراخب  ربمایپ . نخس  هن  تسا  هشئاع  رظن  راهظا  طابنتسا و  نخس ، نیا  لاح  ره  رد  لوهجم ، هچ  میناوخب و  مولعم  ار  یـشخ  »
هربق اوزربال  کلذ  ول ال  و  تسا : هدش  هفاضا  تروص  نیدب  هشئاع  نخـس  نآ  رخآ  رد  هدرک و  لقن  زین  زئانج »  » باتک رد  دوخ  حیحـص  رد 
رگا دنهد ». رارق  دجـسم  ار  نآ  مسرتیم  نم  یلو  دندرکیم  راکـشآ  ار  وا  ربق  دوبن  هظحالم  نیا  رگا  .: » ادجـسم ذـختی  نا  یـشخا  ینا  ریغ 
اریز تشاد  دهاوخن  ربمایپ  اب  یطابترا  چیه  عوضوم  میهد  رارق  ثیدح  نیا  ار  ترـضح  نآ  ینوکـسم  قاتا  رد  ربمایپ  نفد  لیلد  كردـم و 

یثیداحا اب  هن  هشئاع  زا  لوقنم  رظن  راهظا  رگید  فرط  زا  ! ربمایپ هن  دنهد ، رارق  دجسم  ار  ربمایپ  ربق  مسرتیم  دیوگیم : هک  تسا  هشئاع  نیا 
. تسا هدش  لقن  تنس  لها  ننس  بتک و  رد  هک  یثیداحا  اب  هن  تسا و  راگزاس  هدیسر  هعیش  قیرط  زا  هک 

ثیداحا هاگدید  زا  مالسا  ربمایپ  نفد  لحم  باختنا  تلع 

نفد شدجسم  رد  دنتفگ : یهورگ  دندرک : ادیپ  رظن  فالتخا  ربمایپ  ربق  لحم  نییعت  رد  ناناملـسم  دنکیم : لقن  نینچ  ار  هیـضق  هجام  نبا  »
نامه رد  تفر ، ایند  زا  هک  اج  ره  يربمایپ ، ره  : » دومرفیم مدینـش  ربمایپ  زا  تفگ : رکبوبا  دوش . نفد  شباحـصا  اب  دـنتفگ : یهورگ  دوش ،

هب هبنـشراهچ  بش  همین  دـندنک و  ربق  نآ  لحم  رد  دـندرک و  دـنلب  دوب ، هتـشذگرد  نآ  رد  هک  ار  ربماـیپ  رتسب  ورنیا  زا  دوشیم » نفد  اـج 
، مدرم دـش و  هدرپس  كاخ  هب  هبنـش  هس  زور  تفر و  ایند  زا  هبنـشود  زور  (ص ) مالـسا ربمایپ  هک  دـنکیم  تیاور  کلام  . » دـندرپس كاـخ 
، دوش نفد  عیقب  رد  دـنتفگ : نارگید  دوش . نفد  ربنم  دزن  دـنتفگ : یهورگ  هاگنآ )  ) دـندناوخ زامن  وا  هزانج  رب  کت  کت  تعامج و  نودـب 
اج نامه  رد  سپ  دوشیم » نفد  هدرک ، توف  اجنآ  رد  هک  یلحم  نامه  رد  يربمایپ  ره  : » دومرفیم مدینـش  ربماـیپ  زا  تفگ : دـمآ و  رکبوبا 

ربمایپ زا  ار  نخـس  نیا  زین  نم  تفگ : یلع  دـنکیم : هفاضا  رکبوبا ، نانخـس  لقن  زا  سپ  نـالحد  ینیز  دـمحا  .» دـندنک ربق  ترـضح  يارب 
فالتخا دوش ، نفد  اجنآ  رد  ربمایپ  هک  یلحم  نییعت  رد  ربمایپ  باحـصا  دسیونیم : نینچ  هراب  نیا  رد  یبلح  نیدلا  ناهرب  نب  یلع  .» مدینش

نآ رد  هک  یلحم  ناـمه  رد  وا  تفگ : رکبوـبا  ددرگ . نفد  لـیلخ  مـیهاربا  ربـق  راـنک  رد  دوـش و  لـمح  دـیاب  دـنتفگ : یخرب  دـندرک : ادـیپ 
نیا رد  نم  تفگ : رکبوبا  تسا : هدـمآ  یتیاور  رد  . تسا هدرک  ضبق  كاپ  لحم  رد  ار  وا  حور  دـنوادخ  اریز  دـینک  نفد  تسا  هتـشذگرد 

نخـس تایاور  یخرب  رد  دوشیم ». نفد  اجنامه  رد  تفر ، اـیند  زا  هک  اـج  ره  يربماـیپ  ره  : » دومرفیم هک  مدینـش  ربماـیپ  زا  یثیدـح  هراـب 
زا زین  .« دوش نفد  اجنآ  رد  دیاب  هک  یلحم  نامه  رد  رگم  دنکیمن  ضبق  ار  ربمایپ  چـیه  حور  دـنوادخ  : » تسا هدـش  لقن  ظفل  نیا  اب  رکبوبا 
رد دوریم ». ایند  زا  تسا  رتبوبحم  اج  همه  زا  وا  رظن  رد  هک  ییاج  رد  يربمایپ  ره  : » دومرفیم مدینـش  ربمایپ  زا  هک : تسا  هدش  لقن  رکبوبا 

دندز و رانک  ار  ربمایپ  رتسب  سپ  تسا  هدـش  هدرپس  كاخ  هب  هتفر  ایند  زا  هک  اجنامه  رد  هتـشذگرد ، هک  يربمایپ  ره   » تسا هدـمآ  ثیدـح 
: تسا هدمآ  زین  هعیـش  ثیداحا  بتک و  رد  انعم  نیا  . دش هدرپس  كاخ  هب  دوب ، هتفاتـش  ادخ  ياقل  هب  اجنآ  رد  هک  یلحم  نامه  رد  ار  وا  ندب 

نییعت رد  دندوب ، رضاح  وا  باحصا  زا  هک  یناسک  شنادناخ و  تشذگرد ، (ص ) ربمایپ هک  یماگنه  دنکیم : تیاور  یسوط  خیش  موحرم 
رد دـنتفگ : رگید  یـضعب  دوش ، نفد  عیقب  رد  دـنتفگ : یـضعب  دـندرک : فـالتخا  ددرگ ، نفد  نآ  رد  (ص ) ربماـیپ تسا  راوازـس  هک  یلحم 
رد تسا  راوازـس  سپ  تسا ، هدرک  حور  ضبق  طاـقن  نیرتکاـپ  رد  ار  ربماـیپ  دـنوادخ ، دومرف : (ع ) نینمؤـملاریما . دوـش نفد  دجـسم  نحص 

هدرپس كاخ  هب  شا  هرجح  رد  ربماـیپ  دـسج  هجیتن ، رد  دـنتفریذپ و  ار  نخـس  نیا  دوش . نفد  تسا ، هتـشذگرد  نآ  رد  هک  يا  هعقب  ناـمه 
(ع) یلع ماگنه  نیا  رد  دنتخادرپ ، وگتفگ  ثحب و  هب  ربمایپ  رکیپ  نفد  لحم  هراب  رد  ناناملسم  دسیونیم : زین  یـسربط  نسح  نب  لضف  . دش

هرجح رد  ار  وا  نم  تسا ، هدـیزگرب  وا  نفد  يارب  ار  اجنامه  تسا ، هدرک  حور  ضبق  نآ  رد  ار  ربماـیپ  هک  ار  یناـکم  ره  دـنوادخ  : » تفگ

؟ دش هدرپس  كاخ  هب  دوخ  هناخ  رد  مالسا  ربمایپ  زا 11ارچ  هحفص 8 
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رد هک  دـهدیم  یهاوـگ  دـهاوش  دانـسا و  نیا  همه  دـنتفریذپ . ار  داهنـشیپ  نیا  ناناملـسم  منکیم  نفد  تـسا ، هتـشذگرد  نآ  رد  هـک  شا 
. تسا هدومرفن  هراب  نیا  رد  يزیچ  ترضح  دوخ  هدوبن و  نایم  رد  وا  ربق  نتفرگ  رارق  دجسم  زا  نخس  ربمایپ ، نفد  لحم  باختنا 

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)
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)
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