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لاله تیور  هرابرد  مهم  هتکن  دنچ 

باتک تاصخشم 

-1305 رصان ، يزاریش ، مراکم  هسانشرس : 

.يزاریش مراکم  رصان  لاله / تیور  هرابرد  مهم  هتکن  دنچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 مالسلا ، هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مامالا  هسردم  مق :  رشن :  تاصخشم 

.م 11×21 س  .ص ؛  24 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  1000 کباش : 

 ... . Makarem Shirazi: Some Important points about یسیلگنا : هب  دلج  تشپ  تشاددای : 

.1384 مود : پاچ  تشاددای : 

.سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 

(. هقف  ) تیور هام --  عوضوم : 

BP188/13/م 7چ 9 1383 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/354 ییوید :  يدنب  هدر 

م 9248-84 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

ص:1

هراشا
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لاله تیؤر  هرابرد  مهم  هتکن  دنچ 

هراشا

هاـتوک و لـیلد  رکذ  اـب  لـاله  تیؤر  هب  طوبرم  لـئاسم  هراـبرد  ار  دوـخ  رظن  هک  دنتـساوخ  بناـجنیا  زا  یناـحور  ناردارب  زا  یعمج 
.منک نایب  رصتخم 

هلأسم لصا  هب  آتدـمع  و  تسا ، هدـش  میظنت  صاخ ، طیارـش  نیا  رد  هفیظو  ماجنا  نازیزع و  نیا  توعد  تباجا  ناونع  هب  راتـشون  نیا 
.دوش یم  طوبرم  قفا » داّحتا  هلأسم   » هب دعب  و  پوکسلت » اب  لاله  تیؤر  هلأسم   » هب سپس  لاله » تیؤر  »

* * *

ياه لاس  ّیط  رد  اهراب  هک  تسا  یکانفسا  فالتخا  نآ  مزادرپ و  یم  دشاب  اهنیا  زا  رتمهم  دیاش  هک  يا  هلأسم  هب  همه  زا  لبق  یلو 
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.درک خلت  همه  ماک  رد  ار  دیع  نیریش  دهش  داد و  خر  لاّوش » لاله  تیؤر   » رما رد  ریخا ،

يرگید هورگ  ادرف  و  ...آدیع » نیملـسملل  هتلعج  يذلا  مویلا  اذه  قحب  کلئـسا   » دنتفگ یم  دندناوخ و  یم  دـیع  زامن  زورما  یهورگ 
تاراـبع نیا  رد  نیملـسملا »  » زا روظنم  دوـبن  موـلعم  دـنتفگ و  یم  ار  تراـبع  نیمه  نیع  دجـسم ، ناـمه  رد  هاـگ  رهـش و  ناـمه  رد 

!؟ تسیک

...هتمرک و هتمظع و  رهـش  اذه  ...میظع و  ای  یلع  ای  ياعد  دندوب و  هزور  لاح  رد  یتعامج  دنتفگ و  یم  دیع  کیربت  مه  هب  يا  هّدـع 
مالـسا هک  یلاح  رد  دـش ، یم  هدـید  هاکناج  فالتخا  نیا  هناخ  کی  یّتح  هظحل و  کی  رد  هاگ  دـندناوخ و  یم  ...ناضمر  رهـش  وه 

.تسین اه  فالتخا  نیا  يارب  یبجوم  چیه  يواتف  فالتخا  دوجو  اب  یّتح  دید  میهاوخ  تساه و  هنیمز  مامت  رد  دیحوت »  » نید

لاؤس ریز  ار  مالـسا  تامیلعت  ناهاگآان  زا  یـضعب  هجیتن  رد  و  دوش ، رارکت  رما  نیا  زین  دعب  ياه  لاس  رد  هک  دـنراد  میب  نیا  زا  مدرم 
.دنربب

لها لقاال  هدـش و  لح  لاله  تیؤر  هلأسم  یمالـسا  ياـهروشک  بلغا  رد  مینیب  یم  هک  دوش  یم  رت  هدـننک  نارگن  یماـگنه  رما  نیا 
؟ تسا هنوگچ  ام  روشک  رد  یلو  دنتسه ، گنهامه  رگیدکی  اب  روشک  کی 
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.میراد یهاگآ  يوق و  ياهقف  هک  نیا  اب  میا ، هدرکن  لح  ار  هلأسم  نیا  هک  میتسه  ام  اهنت  دیاش 

ماکحا زا  یمکح   » یهقف و هلأسم  کی  دـننام  تسا  تاعوضوم »  » زا هک  لـاله  تیؤر  هلأـسم  اـب  اـم  هک  تسا  نیا  رد  یلـصا  لکـشم 
.مینک یم  دروخرب  عرش »

رد یلو  دـننک ، يوریپ  يدـهتجم  زا  اـی  دنـشاب  دـهتجم  دـیاب  اـی  یهقف  ماـکحا  لـئاسم و  رد  دـنچ  ره  مدرم  مـیناد  یم  هـک  یلاـح  رد 
.دنک لمع  دوخ  نانیمطا  نیقی و  هب  دناوت  یم  سک  ره  لاله ) تیؤر  دننام   ) تاعوضوم

و درادن ، دیدرت  نآ  رد  سک  چیه  تسا و  نآرق  تاحضاو  مالسا و  تاّیرورض  زا  ناضمر  كرابم  هام  هزور  بوجو  هک  نیا  حیضوت 
دیاب هزور  عناوم  طیارش و  تاّیئزج ، ماکحا ، رد  یلو  درادن ؛ هار  نآ  رد  مه  دیلقت  آعبط  تسا ، نید  تاّیرورـض  زا  بوجو  لصا  نوچ 

.درک ّتیعبت  هاگآ  نادهتجم  زا  ای  دوب  دهتجم  ای 

لمع دوخ  صیخـشت  هب  نآ  رد  دـناوت  یم  سک  ره  هک  تسا  تاعوضوم  زا  تسین ، ای  تسا ، ناضمر  كرابم  هاـم  زورما  هک  نیا  اـّما 
.دنک راطفا  دش ، تباث  دیع  رگا  دریگب و  هزور  دناوت  یم  تسا  ناضمر  هام  لّوا  زور  هک  دش  تباث  یسک  رب  هاگ  ره  ینعی  دنک ،
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، دنهد صیخشت  رتهب  ات  دنور  یم  عجارم  غارـس  هب  زین  مهم  تاعوضوم  هنوگ  نیا  رد  دنراد  عجارم  هب  هک  يدامتعا  يور  مدرم  هچرگ 
تسا و تاعوضوم  زا  هلأسم  نیا  دنیوگب  دنناوت  یم  دنرادن و  عوضوم  نیا  هرابرد  نداد  رظن  هب  یمازلا  چیه  یعرش  رظن  زا  عجارم  اّما 

.دینک لمع  هدرک و  قیقحت  ناتدوخ 

، يدایز تافالتخا  دزادرپ  قیقحت  هب  هناگادج  دراد ، یعامتجا  یمومع و  هبنج  هک  هلأسم  نیا  رد  مدرم  زا  کی  ره  رگا  رگید  يوس  زا 
.تسین راگزاس  مالسا  حور  اب  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  قیقحت ، عبانم  دّدعت  رطاخ  هب 

کی دزن  دوهش  زا  رفن  دنچ  تسا  نکمم  اریز  دوب ، دهاوخن  رود  لکشم  نیا  زا  زین  هناگادج  روط  هب  عجارم  هب  عوجر  هک  هنوگ  نامه 
عجرم کی  دزن  هک  يدوهـش  اـی  يرگید ، راوگرزب  عجرم  دزن  رگید  لکـش  هب  رفن  دـنچ  دـنهد و  یهاوگ  يا  هنوگ  هب  راوگرزب  عجرم 
رضحم كرد  هب  ّقفوم  دنور ، یم  عجرم  نیا  دزن  هک  يدوهش  الصا  ای  دنـشابن ، يرگید  دامتعا  دروم  تسا  نکمم  دنهد ، یم  یهاوگ 

.دنوشن رگید  عجرم 

مدرم نایم  يا  هدننک  نارگن  هاکناج و  فالتخا  و  ددرگن ، تباث  يرگید  رب  و  دوش ، تباث  یکی  رب  هام  لاله  دوش  یم  ببس  روما  نیا 
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.دوش هدیشک  زین  هناخ  کی  رد  رهش و  کی  هب  یّتح  دور و  لاؤس  ریز  نآ  هب  طوبرم  رئاعش  كرابم و  هام  دیع و  تمظع  دوش و  ادیپ 

* * *

لاله تیؤر  ياروش 

دننک و یط  ار  يدحاو  ریسم  روشک ، کی  لها  لقاال  دهد و  نایاپ  تافالتخا  نیا  هب  دناوت  یم  هک  دراد  دوجو  ینشور  هار  اج  نیا  رد 
نف و نیا  ناـهاگآ  زا  لـاله  تیؤر  هلأـسم  يارب  ییاروش  هک  نیا  نآ  دـننک و  ظـفح  ار  یمالـسا  ياـه  هماـنرب  نیا  هوکـش  تمظع و 
ای ینیع  دوهـش  قیرط  زا  هچ  دـسر ، یم  فرط  ره  زا  لـاله  تیؤر  هراـبرد  هک  یتاـعالّطا  ماـمت  ددرگ و  لیکـشت  عجارم  ناگدـنیامن 

، اهنآ يدنب  عمج  زا  دـننک و  يروآدرگ  دریگ -  رارق  هّجوت  دروم  دـّیؤم  ناونع  هب  اهنآ  تارظن  تسا  نکمم  هک  موجن -  ّنف  ناگربخ 
.دنراد زاربا  يدحاو  رظن 

دوهـش لیدـعت  حرج و  رطاخ  هب  هاوخ   ) دنـشاب هتـشادن  يدـحاو  رظن  لـاله  تیؤر  ياروش  ياـضعا  هاـگ  ره  دوش  هتفگ  تسا  نکمم 
؟ دش دهاوخ  هچ  نآ ) ریغ  ای  دشاب ،

هب ّتیبرقا   » نیقی هب  دوب و  دهاوخ  رت  شخب  نانیمطا  مدرم  بلاغ  يارب  هک  ارچ  دشاب  رایعم  دناوت  یم  ّتیرثکا  رظن  هک  تسا  نیا  خساپ 
عوضوم صیخشت  ثحب  دش ، هراشا  هک  روط  نامه  نوچ  دراد و  عقاو »
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.دنک یمن  داجیا  یلکشم  مکح ، صیخشت  هن  تسا 

دنراد يوتف  فالتخا  لاله  تیؤر  هب  طوبرم  ماکحا  زا  يا  هراپ  رد  عجارم  هاـگ  هک  نیا  ددرگ  حرطم  تسا  نکمم  هک  يرگید  لاؤس 
.تسا راذگریثأت  هلأسم  رد  هک 

.تسا نوریب  رصتخم  نیا  هدهع  زا  نآ  حرش  هک  میا ، هتفای  زین  ار  نآ  ّلح  هار  ام  دنک و  یمن  داجیا  یّمهم  لکشم  زین  نیا  ام  هدیقع  هب 

.درک دامتعا  نآ  هب  تفریذپ و  دشاب ، هارمه  لماک  ّتقد  اب  هک  ار  لاله  تیؤر  ياروش  ّتیرثکا  رظن  ناوت  یم  آعرش  تروص  ره  رد 

کی رد  یتح  هقرفت  ّتتشت و  راتفرگ  یّمهم  رما  نینچ  کی  رد  وا  ناوریپ  هک  تسین  یضار  هادف ) انحاورا  ) رصع یلو  ترضح  نیقی  هب 
.دندرگ هتسکشرس  نانمشد  ربارب  رد  دیارگ و  فعض  هب  اهنآ  تّوق  تردق و  دنوش و  هناخ  کی  رهش و 

ّتنـس لها  تعامج  زامن  رد  اهنآ  ناوریپ  دـنهد  یم  هزاجا  نیملـسم  تکوش  ظـفح  يارب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  هّمئا  هک  یماـگنه 
بجوم لاله  تیؤر  هلأسم  دنوش  یم  یـضار  هنوگچ  دنراد ، اهنآ  اب  زامن  عورف  زا  يرایـسب  رد  یتافالتخا  هک  نیا  اب  دنیوج ، تکرش 

.ددرگ یم  لقتنم  رگید  طاقن  هب  يا  هطقن  زا  تعرس  هب  رابخا  هک  زورما  ناهج  رد  مه  نآ  ددرگ ؟ ّتتشت  همه  نآ 
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تـساهلاس هربخ ، ریغ  دوهـش  رب  دامتعا  هام و  تیؤر  يارب  قیقد  زکرمتم  ياروش  کی  ندوبن  رطاخ  هب  هک  نیا  راـگزور  بیاـجع  زا  و 
دشاب هتفرگ  هزور  زور  ار 30  كرابم  هام  هک  دیآ  یم  شرطاخ  هب  یـسک  رتمک  دـنریگ و  یم  هزور  زور  ار 29  كرابم  هام  مدرم  هک 

؟ تسا لوؤسم  رما  نیا  ربارب  رد  یسک  هچ  تسین  مولعم  تسا و  نکمم  ریغ  یملع  رظن  زا  نیا  و  ردانرایسب ) دراوم  رد  زج  )

.دنزاس رت  نشور  ار  نآ  ياهراکهار  دنشیدنیب و  رتشیب  لاله » تیؤر  ياروش   » هلأسم هب  نارظن  بحاص  تسا  دیما 

* * *

؟ تسا یفاک  پوکسلت  اب  هام  تیؤر  ایآ 

تیافک هب  لئاق  رـصاعم  ياهقف  زا  یـضعب  یلو  دشاب  حّلـسم  ریغ  مشچ  اب  دـیاب  لاله ، تیؤر  هک  تسا  نیا  عجارم  نایم  رد  روهـشم » »
.دنا هدش  پوکسلت  اب  هدهاشم 

هقف دـعاوق  ّهلدا و  اـب  قفاوم  يأر  نیا  میراذـگ -  یم  نیدـهتجم  ءارآ  همه  هب  هک  یمارتـحا  اـب  هک -  دوش  یم  تباـث  هلدا  رد  ّتقد  اـب 
 : اریز تسین 

تیاور هعیشلا 28  لئاسو  ناضمر  رهش  باوبا  زا  موس  باب  رد  هلمج  زا  هدش  رکذ  تیؤر  هام ، توبث  رایعم  هرتاوتم  تایاور  رد  الوا :
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هک یماگنه  هیؤرلل ؛ » رطفا  هیؤرلل و  مص   » ای رطفاف » هتیأر  اذا  مصف و  لالهلا  تیأر  اذا   » .دراد ار  نومـضم  نیمه  آبلاغ  هک  هدـش  لـقن 
.نک راطفا  يدید  ناضمر ) نایاپ  رد   ) ار نآ  هک  یماگنه  ریگب و  هزور  يدید  ار  هام 

.دوش یم  هدید  هنیمز  نیا  رد  یتایاور  زین  نآ  زا  دعب  باوبا  رد 

اهقف اریز  دشاب ، یم  حّلسم  ریغ  مشچ  اب  تیؤر  هک  تسا  فراعتم  تیؤر  هب  فرصنم  دیآ  یم  نایم  هب  تیؤر  زا  نخـس  هک  یماگنه  و 
 : الثم دنناد ، یم  فراعتم  دارفا  هب  فرصنم  ار  تاقالطا  هقف  باوبا  مامت  رد 

و لوط ) فرط  زا   ) هناچ وم و  هاگنتـسر  نایم  هک  تسا  يرادقم  نآ  دوش  هتـسش  دیاب  هک  تروص  ّدح  دـنیوگ  یم  وضو  باب  رد   - 1
.تسا ضرع  فرط  زا  دریگ ، یم  رارق  هنایم »  » تشگنا تسش و  تشگنا  نایم  هک  يرادقم  نآ 

ریغ دارفا  و  تسا ، نآ  دننام  رـس و  يوم  ندییور  ّلحم  اه و  تشگنا  لوط  رظن  زا  فراعتم  دارفا  رب  رادم  هک  دننک  یم  حیرـصت  سپس 
.دننک لمع  يداع  دارفا  قباطم  دیاب  فراعتم 

زا دشاب  یم  فراعتم  زا  جراخ  هچنآ  تسا و  فراعتم  ياه  بجو  رادم  دننک ، یم  نییعت  بجو  هب  ار  نآ  هک  رک  رادـقم  باب  رد   - 2
.تسین رایعم  اهقف  رظن 
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.تسا فراعتم  مدق  رب  رادم  دوش ، یم  نییعت  مدق  اب  هقف  رد  هک  ییاه  تفاسم  رادقم  باب  رد   - 3

اهقف زا  يرایـسب  تسا ، فراعتم  ریغ  هاتوک و  رایـسب  اه  بش  ای  اهزور  هک  بطق  هب  کیدزن  ای  یبطق  قطاـنم  رد  هزور  زاـمن و  رد   - 4
.دنراذگ یم  فراعتم  قطانم  رب  ار  رادم 

هن نیبزیت  دایز  هن   ) طّسوتم ياه  مشچ  رایعم  دننک  یم  حیرـصت  ناذا ) ندینـش  ای  رهـش ، ياهراوید  ندید   ) صّخرت ّدـح  هلأسم  رد   - 5
هب دوش  عوجر   ) تسین رایعم  دشاب  فراعتم  زا  جراخ  هچنآ  تسا و  فراعتم  ياه  شوگ  فراعتم و  ياهادص  و  فیعض ) هداعلا  قوف 

.دنتسه قفاوم  الماک  نتم  اب  رصاعم  ياهقف  ناگرزب  و  یقثولا ) هورع  رفاسملا  هولص  لئاسم  زا  هلأسم 64 

ریغ راشفرپ و  نیگنس و  ياه  قاّلـش  زا  دشاب و  فراعتم  دیاب  قاّلـش  دنا  هتفگ  تسا  قاّلـش )  ) دلج نآ  ّدح  هک  یتارکنم  دروم  رد   - 6
.رثا مک  ای  رثا  یب  ياه  قاّلش  زا  نینچمه  دنزیهرپب ، فراعتم 

لاح تسا ، كاپ  دنامب  نآ  يوب  ای  گنر  یلو  دوش  لیاز  آرهاظ  نوخ ) الثم   ) تساجن مرج  رگا  دـنیوگ  یم  تاساجن  باوبا  رد   - 7
نیا نوچ  تسا ،) هارمه  ءازجا  اب  وب  گنر و  نوچ   ) دنیب یم  آمتح  هک  دنیبب  ار  نوخ  زا  یکچوک  تاّرذ  پوکـسورکیم  اب  یـسک  رگا 

هدهاشم
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.تسین ماکحا  رادم  تسا  فراعتم  زا  جراخ 

ناوت یم  پوکـسورکیم  اب  هک  نیا  اب  تسا  كاپ  دنیوگ  یم  همه  دوش  کلهتـسم  رک  بآ  رد  نوخ ) دـننام   ) سجن هّدام  هاگ  ره   - 8
.درک هدهاشم  بآ  رد  ار  نوخ  تارذ 

قلطم تیاور  ای  هیآ  ناـسل  عراـش و  مـالک  هک  دراد  دوجو  هقف  باوبا  رـسارس  رد  يرگید  دّدـعتم  دراوم  دروم » تشه   » نیا رب  هوـالع 
.دنناد یم  فراعتم » درف   » هب فرصنم  ار  نآ  اهقف  تسا و 

ياه مشچ  حّلسم و  ریغ  مشچ  ینعی  تسا  فراعتم  تیؤر  رایعم  زین  هدش  دراو  هرتاوتم  تایاور  رد  هک  لاله  تیؤر  دروم  رد  نیقی  هب 
.تسین لوبقم  تسا و  فراعتم  زا  جراخ  حّلسم 

ار یفراـعتم  ریغ  ـالماک  درف  لـاله  تیؤر  رد  یلو  میورب ، فراـعتم  دارفا  غارـس  هب  ّهلدا  تاـقلطم  رد  هقف  رد  اـج  همه  میناوت  یمن  اـم 
.میهد رارق  مکح  كالم 

* * *

«. یعوضوم  » هن دراد  یقیرط »  » هبنج هدـهاشم  تیؤر و  تسا و  عقاو » رد  هام  دـّلوت  ، » هاـم زاـغآ  رد  راـیعم  دـنیوگ  یم  یـضعب  آـیناث : 
.تسا یفاک  میوش ، هاگآ  هام  ّدلوت  زا  فراعتم  ریغ  هلیسو  اب  رگا  نیاربانب 
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منک یم  رارکت   ) دراد یعوـضوم  هبنج  يداـع ، مشچ  اـب  تیؤر  ّتیلباـق  هک  تسا  نیا  تاـیاور  رهاـظ  نیقی  هـب  مییوـگ  یم  خـساپ  رد 
 : اریز يداع ) مشچ  اب  تیؤر  تیلباق 

زا لبق  هام  دـّلوت  آبلاغ  هک  نیا  نآ  داد و  رد  نت  نآ  هب  ناوت  یمن  هک  دـیآ  یم  شیپ  یّمهم  لکـشم  دـشاب  هام  یعقاو  دـّلوت  رایعم  رگا 
سک چیه  دوش و  یم  رهاظ  نامسآ  رد  هام  دراوم  زا  يرایـسب  رد  رگید  ترابع  هب  و  دریگ ، یم  تروص  يداع  مشچ  اب  تیؤر  ناکما 

.تسا تیؤر  لباق  دعب  بش  دنیب و  یمن  ار  نآ  يداع  مشچ  اب 

ار نآ  يداع  مشچ  اب  مدرم  نوچ  اهتنم  هدـش  دـّلوتم  رتولج  بش  کـی  دراوم  زا  يرایـسب  رد  آـعقاو  هاـم  هک  درک  لوبق  دـیاب  نیارباـنب 
.دنا هتشادنپ  هام  لوا  بش  ار  هام  مود  بش  دنا ، هدیدن 

ربمایپ تثعب  زاغآ  زا  ناـهج  نیملـسم  هک  درک  لوبق  ناوت  یم  اـیآ  یلو  دـنا  هدوب  روذـعم  نتـسنادن  ندـیدن و  رثا  رب  هک  تسا  تسرد 
بش لضف  زا  و  دنا ، هتفرگ  هابتشا  ار  هام  لوا  رّرکم  رب  رّرکم  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رـصع  رد  یّتح  نونکات و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هدش ّدلوتم  البق  هام  نوچ   ) دنا هدناوخ  زامن  دعب  زور  پوکسلت  نتشادن  رطاخ  هب  هتفرگ و  هزور  ار  دیع  زور  هدوب و  مورحم  ردق  ياه 

(. هدوبن تیؤر  لباق  حلسم  ریغ  مشچ  اب  اّما 
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نانآ و دوخ  هتشذگ ، ياه  لاس  زا  يرایسب  رد  هک  دنریذپب  دیاب  دنناد  یم  یفاک  هام  تیؤر  يارب  ار  پوکـسلت  العف  هک  یناسک  یّتح 
یم رگا  دنا و  هتفرگن  هرهب  پوکـسلت  زا  اریز  دـنا ، هدرک  باسح  لاّوش  لوا  ار  لاّوش  مود  هام و  زاغآ  ار  كرابم  هام  مود  ناشنادـّلقم 

.تسا هتفر  تسد  زا  هتفرگن و  رارق  دوخ  ياج  رد  زین  ردق  ياه  بش  هدوب و  رتولج  زور  کی  هام  لّوا  دنتسناد  یم  دنتفرگ 

.تسا يداع  مشچ  اب  تیؤر  ّتیلباق  رایعم  هکلب  تسین ، هام  یعقاو  ّدلوت  رایعم  هک  دهد  یم  یهاوگ  همه  اه  نیا 

.دش دنهاوخ  مورحم  عقاو  كرد  زا  مدرم  اریز  دشاب ، اطخلاریثک  دناوت  یمن  یعرـش  قیرط »  » و هراما »  » میا هتفگ  لوصا  ملع  رد  آساسا 
(. دینک ّتقد   ) دراد ّتیعوضوم  هراما  دوخ  تفگ  دیاب  دشاب  اطخلاریثک  هراما  هک  يدراوم  رد 

زا مدرم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ریاـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ناـمز  رد  یّتـح  هتـشذگ  رد  هک  تسین  یندرکرواـب  نیا 
مدرم هک  دوش  یم  ببس  هام  تیؤر  يارب  پوکسلت  زا  هدافتـسا  میدقتعم  ام  سکع  هب  هکلب  دنا ، هدوب  مورحم  ردق  یلایل  دیع و  كرد 

.تسا حّلسم  ریغ  مشچ  یعقاو  رایعم  اریز  دنوش ! مورحم  هام  نایاپ  زاغآ و  زا 

طاسب پوکسلت  زا  هدافتسا  اب  هک  دننک  رّوصت  یضعب  تسا  نکمم 
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دراد قرف  مه  اب  الماک  اه  پوکـسلت  تردق  هک  ارچ  درادن ، رما  نیا  رد  يرثا  چیه  راک  نیا  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هدیچرب  تافالتخا 
پوکـسلت اب  یـضعب  تسا  نکمم  نیاربانب  .دـنتوافتم  قفا  رد  بآ  راخب  رابغ و  دوجو  ثیح  زا  دوش  یم  بصن  نآ  رد  هک  یقطاـنم  و 

.دوش یم  هدرتسگ  رابرگد  فالتخا  هرفس  دننک و  راکنا  دننیبن و  یضعب  دننیبب و  ار  نآ  دوخ 

* * *

؟ تسا طرش  قفا  تدحو  ایآ 

؟ تسا یفاک  طاقن  ریاس  يارب  ایآ  دوش  تیؤر  هام  لاله  ناهج  زا  يا  هطقن  رد  هاگ  ره 

هورع رد  ار  هلأسم  يدزی  قّقحم  موحرم  .تسا  طرش  قفا  داّحتا  هک  تسا  نیا  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  یمارگ  ياهقف  نایم  رد  روهـشم 
.دنا هتفریذپ  ار  نآ  نیّشُحم ، قاّفتا  هب  بیرق  ّتیرثکا  هتسناد و  طرش  ار  قفا  تدحو  ای  دالب  براقت  هدرک و  حرطم 

رگید قطانم  يارب  یفاک  ناهج  زا  هطقن  کی  رد  ار  لـاله  تیؤر  هتـسنادن و  طرـش  ار  نآ  رـصاعم  نیـشیپ و  ناـگرزب  زا  یـضعب  یلو 
(. دنشاب كرتشم  مه  اب  بش  زا  یئزج  رد  لقاال  هک  نیا  رب  طورشم   ) دنا هتسناد 
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ناشیا هب  ناشیا  نادرگاش  زا  رگید  یعمج  سپس  دوب  هیلع ،) هللا  ناوضر  ) یئوخ یمظعلا  هللا  هیآ  موحرم  ام  رصع  رد  اوتف  نیا  رگزاغآ 
.دنتسج یّسأت 

 : تسا زیچ  ود  دننک  یم  دامتعا  نآ  رب  هک  یلیلد  هدمع 

هاگ ره  .تسا  هام  اب  دیشروخ  هلباقم  هب  طوبرم  هک  تسا  ینامـسآ  هدیدپ  کی  عاعـشلا ) تحت  زا  جورخ  و   ) نآ ّدلوت  هام و  عولط  - 1
زاغآ ون  هام  دریگ ، رارق  دیشروخ  ربارب  رد  نآ  زا  یمک  دوش و  جراخ  یکیرات  زا  هتفرگ  رارق  ام  لباقم  آمئاد  هک  هام  هرک  زا  یمین  نآ 

.ینیمز هن  تسا  ینامسآ  رما  کی  نیا  درادن و  نیمز  فلتخم  قطانم  اب  یطابترا  تسا و  هدش 

الباق نوکی  رادـقمب  عاعـشلا  تحت  نع  هجورخ  نع  هراـبع  لـالهلا  نّوکت   : » تسا هدـمآ  یئوخ  هللا  هیآ  ترـضح  سرد  تاریرقت  رد 
نیب هبسن  تفرع  امک  هنال  عقص  نع  عقـص  دلب و ال  نع  دلب  هیف  فلتخی  ینادحو ال  یعقاو  رما  يرتامک  اذه  هلمجلا و  یف  ول  هیؤرلل و 

(1) ءاضفلا .» ّوج  یف  هّینوکلا  هرهاظلا  هذه  ثودح  یف  اهعاقب  فالتخال  ریثأت  الف  ضرالا  نیب  هنیب و  سمشلا ال  رمقلا و 

* * *

.يدرجوربلل ص 118  ج 12 ، یقثولا ، هورعلا  حرش  یف  دنتسملا  - 1
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.تسا هسوسحم  روما  زا  نیمز  ّتیورک  زورما  هک  یلاـح  رد  .تسا  نآ  ّتیورک  یفن  نیمز و  ندوب  حّطـسم  اـب  قفاوم  نخـس  نیا  یلو 
ام يارب  هدرک و  يرادربسکع  نیمز  مامت  زا  اه  هراوهام  زورما  دوش ، تابثا  نیمز  ّتیورک  يرظن  ّهلدا  اـب  تسیاـب  یم  هتـشذگ  رد  رگا 

.تسا سوسحم  رما  کی  الماک  دننیب و  یم  يورک  ار  نیمز  زین  اضف  نارفاسم  دنتسرف و  یم 

ّطخ هک  تسا  نیا  هب  هاـم  دـّلوت  اریز  نیمز ،»  » و دیـشروخ »  » و هاـم »  : » تسا زیچ  هس  هب  طوبرم  هاـم  دـّلوت  نّوکت و  رگید ، تراـبع  هب 
هک نیمز  هرک  زا  یـشخب  رد  هک  یناسک  ار  ینارون  شخب  نیا  نیقی  هب  دریگ ، رارق  نیمز  لها  ربارب  رد  هاـم  ینارون  شخب  زا  یکیراـب 

یکی مینک  هّیهت  هرک  هس  .داد  ناشن  یّـسح  شیامزآ  کی  اب  ناوت  یم  ار  بلطم  نیا  .دـننک  یم  هدـهاشم  رتدوز  تسا ، نآ  اب  يذاحم 
لباقم رد  نانچ  ار  یناملظ  لّوا  هرک  رگا  هک  مینک  یم  هظحـالم  یبوخ  هب  .ینارون  ریغ  هورک  ود  نشور و  پمـال  کـی  دـننام  ینارون 

ینارون هطقن  نآ  يذاحم  شخب  رد  هک  یناسک  دـشاب ، موس  هرک  فرط  هب  ینارون  کیراب  راون  کی  طـقف  هک  میهد  رارق  ینارون  هرک 
.دننیب یمن  دنتسین  يذاحم  هک  یناسک  دننیب و  یم  ار  نآ  دنراد ، رارق 

حیضوت هب  زاین  تسا ، كرد  لباق  یّسح  هبرجت  اب  هک  يزیچ 
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.تسین حّطسم  آعطق  یلو  دوب ، حیحص  الاب  راتفگ  دوب  حّطسم  نیمز  رگا  يرآ  درادن ، يرتشیب 

* * *

هاـم تیؤر  هطقن  اـب  بش  زا  یتمـسق  رد  هک  يدـالب  ماـمت  دـنیوگ  یم  اـهنآ  هک  نیا  دوـش  یم  دراو  نخـس  نـیا  رب  هـک  يرگید  داریا 
.تسا یکی  اهنآ  هام  لّوا  دنتسه ، كرتشم 

نآ قرـش  رد  هک  یقطانم  دوش ، هدـهاشم  و  دـبای ، دـّلوت  هام  هّکم  رد  باتفآ  بورغ  ماگنه  ـالثم  رگا  هک  تسا  نآ  نخـس  نیا  موهفم 
ات ینعی  دوش  یم  ضوع  اهنآ  يارب  هام  تساهنآ ، بش  رخاوا  ای  بش  همین  یّتح  ای  هتـشذگ  اهنآ  بش  زا  تعاـس  نیدـنچ  دراد و  رارق 
یم ار  رخآ  بش  ياـهاعد  هدوب و  هدـشن  دـّلوتم  لاّوش  هاـم  نوـچ  هدوـب  ناـضمر  هاـم  رخآ  بش  اـهنآ  يارب  بش ، رخاوا  اـی  بش  همین 

هتفای دـّلوت  تعاس  نآ  رد  هام  هّکم »  » باتفآ بورغ  ماـگنه  هب  نوچ  دوش ، یم  لاّوش  هاـم  لّوا  بش  بش ، همین  زا  ناـهگان  .دـندناوخ 
! تسا

عاعـشلا تحت  زا  هام  آعطق  ثحب ) ضورفم  رد  هّکم  باتفآ  بورغ   ) تعاـس نآ  زا  لـبق  اریز  تسا ، لوبق  لـباق  ریغ  بیجع و  رما  نیا 
یم عورـش  لاّوش  هام  بش ، رخآ  ای  بش  همین  زا  قطانم  یـضعب  يارب  ینعی  هدش ، عورـش  هام  لوا  جورخ ، زا  سپ  دوب و  هدـشن  جراخ 

و دوش ،
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.تسا هدوب  ناضمر  هام  رخآ  بش  اهنآ ، بش  زا  یّمهم  تمسق 

هام تعاس  نآ  ات  هک  تسا  نیا  رب  ضرف  نوچ  تسین ، لوبق  لـباق  هدوب ، لاّوش  هاـم  قطاـنم  نیا  همه  يارب  بش  لّوا  زا  دوش  هتفگ  رگا 
، تسا هام  لّوا  قطانم  نیا  مامت  يارب  هام ، دـّلوت  جورخ و  زا  سپ  .تسا  هدوبن  لاّوش  هام  آـعطق  هدوب و  هدـشن  جراـخ  عاعـشلا  تحت  زا 

اجنآ اب  بش  رد  هک  رترود  قطانم  يارب  تسا  یهیدـب  .تسا  لاّوش  آعقاو  نآ  زا  یمین  ناضمر و  رخآ  بش  بش ، زا  یمین  آـعقاو  ینعی 
( دیئامرف ّتقد   ) .دوب دهاوخ  نآ  زا  دعب  زور  کی  هام  لّوا  اکیرمآ ) اداناک و  دننام   ) دنرادن كارتشا 

* * *

کی رد  رگا  دهد  یم  ناشن  هک  تسا  مکح  نب  ماشه  حیحـص  آصوصخم  تایاور ، قالطا  قافآ ، فالتخا  مدع  نارادفرط  مود  لیلد 
.تسا یفاک  قطانم  همه  يارب  دوش  تیؤر  هام  هقطنم 

هلداع هّنیب  هل  تناک  نإ  لاق :  نیرشع  هعـست و  ماص  نم  یف  لاق  ّهنا  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  مکحلا  نب  ماشه  تسا : نینچ  تیاور 
( ناضمر رهش  ماکحا  باوبا  نم   13/5  ) آموی یضق  هتیؤر  یلع  نیثالث  اوماص  مّهنا  رصم  لها  یلع 

زا يرهش  ره  رد  دراد  تلالد  تیاور  قالطا  دندقتعم  اهنآ 
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.کیدزن ای  دشاب  رود  رایسب  هاوخ  تسا  یفاک  رگید  ياهرهش  يارب  دوش ، هدید  هام  ایند  ياهرهش 

.رگید تایاور  یضعب  نینچمه 

نآ هب  تبسن  نامز  نآ  رد  یناسر  عالّطا  هک  تسا  يدالب  هب  فرصنم  تایاور  نیا  قالطا  اریز  تسا ، هشقانم  لباق  نخـس  نیا  خساپ : 
.تسا هدیسر  یم  نآ  زا  يربخ  رتمک  تسا و  هدوب  رود  اهنآ  اب  هام  نیدنچ  هک  يدالب  هن  تسا  هدوب  لومعم 

یم لوط  هام  کی  ای  هتفه  کی  نامز  نآ  لـئاسو  اـب  هاـگ  هک  تسا  قفا  رظن  زا  هبراـقتم  دـالب  هب  رظاـن  تاـیاور  نیا  رگید  تراـبع  هب 
ات دیـشک  یم  لوط  نامز  نآ  لئاسو  اب  هام  نیدـنچ  هاگ  هک  ار  قفا » مه  ریغ  دالب   » یلو دـننک ، ترفاسم  يرگید  هب  یکی  زا  ات  دیـشک 
هام هرابرد  ثحب  صحف و  یناسرربخ و  رکف  هب  هام  دـنچ  زا  دـعب  یـسک  داتفا  یم  قاـّفتا  رتمک  اریز  دوش ، یمن  لـماش  دـسرب  شربخ 

.دتفیب هتشذگ  ناضمر 

رد هک  هنوگ  نامه   ) .تسا قالطا  مدـع  اب  يواسم  میـشاب ، هتـشاد  اجنیا  رد  تمکح ) تامّدـقم  قّقحت  و   ) قالطا رد  کـش  رگا  یّتح 
( تسا هدمآ  لوصا 

.درک تابثا  ناوت  یمن  ار  قفا  مه  کیدزن و  دالب  رد  تیؤر  هب  تداهش  ّتیجح  زج  تایاور  هنوگ  نیا  اب  نیاربانب 

* * *
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دنا هتسج  دانتسا  نآ ، تلیضف  نّیعم و  بش  کی  رد  تارّدقم  نییعت  ردق و  بش  تدحو  موزل  هب  ناگتشذگ  زا  یضعب  هک  نیا  بلاج 
لاله تیؤر  هقطنم  اب  بش  زا  يرادقم  رد  هک  دنا  هتفریذپ  یقطانم  رد  اهنت  ار  هام  لّوا  تدـحو  هدـیقع ، نیا  نارادـفرط  هک  یلاح  رد 

یلامـش و ياکیرمآ  اداناک ، ياهروشک  دـننام   ) تسا زور  لاله  تیؤر  ماگنه  هب  هک  نیمز  رگید  قطاـنم  يارب  ینعی  دـشاب ، كرتشم 
! دنناد یم  توافتم  زور  کی  ار  قطانم  نآ  هام  لّوا  دنتسه و  لئاق  يرگید  ردق  بش  راچان  هب  یبونج )

مه اب  بش  زا  يرادـقم  رد  هک  دـنراد  رارق  يا  هقطنم  رد  یمالـسا  ياهروشک  دـنیوگ  یم  هک  تسا  یناـسک  لوق  رت  بلاـج  نآ  زا  و 
.دنکرتشم

ماجنارـس نآ  ماکحا  مالـسا و  هک  میدقتعم  ام  هوالع  هب  دننک ، یم  یگدنز  ناملـسم  اهنویلیم  تسد  رود  ياهروشک  رد  هک  یلاح  رد 
؟ دوب دهاوخ  هچ  نامز  نآ  رد  ناناملسم  فیلکت  تفرگ ، دهاوخ  ارف  ار  نیمز  هرک  مامت 

* * *

تیؤر رد  قفا  داّحتا  دـهد ، یم  یهاوگ  زین  فلتخم  لیالد  دـنا و  هتفریذـپ  ام  ياهقف  روهـشم  هک  هنوگ  ناـمه  هک  نیا  نخـس  هاـتوک 
لاله
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رگا تسا و  نآ  زا  یـشان  زور  بش و  زامن و  تاقوا  رد  فالتخا  هک  هنوگ  ناـمه  تسا ، نیمز  ّتیورک  هجیتن  رما  نیا  و  تسا ، طرش 
مامت رد  هن  تسا  ریذـپ  ناکما  هقطنم  کی  رد  اهنت  تدـحو  نیمز ،) ّتیورک  دوجو  اـب   ) تسا نیملـسم  ناـیم  تدـحو  ظـفح  روظنم ،

هناگادج دیع  قفا » تدحو  موزل  مدع   » لوق قباطم  یّتح  هک  دننک  یم  یگدنز  نیمز  رگید  هرک  مین  رد  یناناملسم  اریز  مالسا ، يایند 
(. دبلط یم  ار  يرت  عیسو  ثحب  لاجم و  قوف  لئاسم  حرش  هّتبلا   ) .دنراد يا 

( هماکحا قئاقحب  ملاعلا  هللاو  )

نایاپ

هجحلا 1425 يذ  هام 1383 -  نمهب 
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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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