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هیداجس هفیحص  باتک  رب  ردص  رقاب  دمحم  دیس  دیهش  هللا  تیآ  همدقم 

باتک تاصخشم 

فرشا فجن  پاچ  هیداجس  هفیحص  باتک  رب 

ردص رقاب  دمحم  دیس  دیهش  هللا  تیآ  همدقم 

دمحم و قح ، نالوسر  ناربمایپ و  نیـسپاو  رب  مالـس  دورد و  .تسا و  نیرفآ  ناهج  يادـخ  هژیو ي  ساپـس ، میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
نیدباعلا نیز  ماما  زا  هک  تسا  یئاهاعد  زا  يا  هعومجم  هیداجس ، هفیحص ي  دورد ، ساپس و  زا  دعب  .شنیتسار  نارای  نیرهاط و  رابت 

تسا تیب  لها  ناماما  زا  یکی  مالـسلا ) مهیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  دنزرف  نیـسح  دنزرف  یلع  نیدباعلا  نیز  ماما  .تسا  هدمآ  تسد  هب 
، وا ياین  .تسا  تیب  لها  ناماما  زا  اوشیپ  نیمراهچ  ماما ، نیا  .تسا  هتسارآ  یکاپ  ره  هب  هدودز و  يدیلپ  هنوگ  ره  زا  ار  اهنآ  ادخ  هک 

قبط هک -  یسک  دروآ و  نامیا  وا  هب  هک  یسک  لوا  و  هلآ ،) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادخ ربمایپ  یـصو  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  ماما 
، ارهز همطاف ي  شگرزب  ردام  .دوب  یـسوم  اب  نوراه  هطبار ي  نوچمه  وا ، اب  شطابترا  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربماـیپ دوخ  هتفگ ي 

یم ناهج ، ناوناب  يوناب  ردـپ -  فیـصوت  هب  و  وا -  هشوگ ي  رگج  وا ، نت  زا  يا  هراـپ  و  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ادـخ ربماـیپ  تخد 
ياین وا  هرابرد ي  هک  یسک  وا ، ناتـسوب  لگ  ود  و  لوسر ، دنزرف  ود  تشهب ، ناناوج  رورـس  رود  زا  یکی  نیـسح  ماما  شردپ  .دشاب 

.دیشون تداهش  تبرش  نیملسم ، مالسا و  زا  عافد  هب  اروشاع  زور  البرک  رد  هک  وا  نیسح » نم  انا  ینم و  نیـسح  : » تفگ شراوگرزب 
رگید ملسم و  حیحص  يراخب و  حیحص  ثیدح  قبط  هلآ - ) هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ  هک  تسا  یماما  هدزاود  زا  یکی  دوخ ، وا 

نانآ زا  شیرق ،» نم  مهلک  رشع  انثا  يدعب  ءافلخلا  : » دومرف هک  اجنآ  رد  حاحص - 
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هاجنپ و دودح  ات  و  دش ، دلوتم  نآ  زا  لبق  لاس  ود  یکی  ای  يرجه و  لاس 38  هب  مالسلا ) هیلع   ) نیسحلا نب  یلع  ماما  تسا  هداد  ربخ 
هیلع  ) نسح شیومع  بتکم  رد  هاگنآ  درب ، رـس  هب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ماما  شدـج  رانک  رد  یلاس  دـنچ  .درک  یگدـنز  لاـس  تفه 

ياهدروآ تسد  توبن و  مولع  زا  و  درک ، دشر  هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمایپ دـنزرف  ود  مالـسلا ،) هیلع   ) نیـسح شردـپ  و  مالـسلا ،)
و تمکح ، ملع و  لعشم  و  دش ، ماما  ادخ  نید  رد  دیدرگ ، زربم  ینید  یملع و  هنیمز ي  رد  هک  ییاج  ات  .دومن  هیذغت  شکاپ ، ناردپ 
هب ششناد ، هب  ناناملسم  همه ي  .دش  نامز  ناهج و  هنومن ي  ییاسراپ ، ادخ و  شتسرپ  عرو و  رد  وا  .دیدرگ و  مارح  لالح و  عجرم 

نایم رد  : » دیوگ يرهز  .دندیدرگ  وا  تیعجرم  تهاقف و  يربهر و  میلـست  نارایـشوه  .دندروآ و  نامیا  شا  يرترب  هب  و  شتماقتـسا ،
دشاب رترب  وا  زا  هک  یشرق  چیه  نم  : » دیوگ شرگید  نخس  رد  مدیدن » ار  یـسک  وا  زا  رت  هیقف  نیـسحلا و  نب  یلع  زا  رترب  مشاه ، ینب 
تنـس لها  ناناملـسم  ياوشیپ  کلام » «. » متفاین ار  یـسک  نیـسحلا  نب  یلع  لثم  هاگ  چیه  نم  : » دـیوگ بیـسم  نب  دیعـس  ما .» هدـیدن 

رترب ار  مشاه  ینب  زا  يدرف  چیه  :» دیوگ هنییع » نب  نایفـس  «. » دنداد بقل  نیدباعلا  نیز  شا  یتسرپ  ادخ  ترثک  رطاخ  هب  ار  وا  :» دیوگ
نیا .تسا  هدرمـش  هنیدم  مدرم  نیرتهاگآ  ار  نیـسحلا  نب  یلع  تنـس ، لها  رگید  ماما  یعفاش » «. » مدیدن نیدـباعلا  نیز  زا  رتهاگآ  و 

هنومن يارب  .دنا  هتفریذـپ  دنتـشاد ، وا  هب  تبـسن  هک  اه  یهاوخدـب  همه ي  اب  هیما  ینب  يافلخ  شرـصاعم  نارادـمامز  یتح  ار  تقیقح 
، شناد نانچ  ادخ  : » دیوگ مالسلا ) هیلع   ) ماما هب  ناورم » نب  کلملادبع  »
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نیز :» تفگ زیزعلادبع  نب  رمع  هراب  نیا  رد  دنا .» هتفاین  فرشت  نادب  تناردپ  زج  وت  زا  لبق  سک  چیه  هک  هداد  وت  هب  ییاسراپ  نید و 
یم ساسحا  دوخ ، رد  يدیدش  یفطاع  یگتـسباو  ماما ، نیا  هب  تبـسن  امومع  ناناملـسم  تسا .» مالـسا  لامج  ایند و  غارچ  نیدـباعلا 

تما ياـه  لد  رد  مالـسا ، ناـهج  ياـج  همه  رد  مالـسلا ) هیلع   ) ماـما یلم  هاـگیاپ  .دنتـشاد  هژیو  يرهم  وا  هب  لد  قـمع  رد  دـندرک و 
جح مسارم  ماجنا  يارب  کلملادـبع » نب  ماشه  ، » جـح هرگنک ي  میظع  فقوم  رد  ناـمز  نآ  رد  یتقو  هک  ناـنچ  دوب ، هتفاـی  شرتسگ 
نآ يور  دـندرک  بصن  شیارب  يربنم  .تسناوتن  تیعمج  ترثک  زا  دـنک  رجح  مالتـسا  تساوخ  درازگ ، هناـخ  فاوط  هدرک  تکرش 

تخادرپ ادخ  هناخ ي  فاوط  هب  هدروآ  يور  دجـسم  رد  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  هاگان  هک  دوب  هدـنام  رظتنم  تسـشنرب 
زاب وا  يارب  ار  هار  تیعمج  دیـسر ، یم  دوسألارجح  لحم  هب  تقو  ره  ماما  هک ) دـندرک  یم  هراظن  همه  مدرم  دـید و  یم  دوخ  ماشه  )

دنتخانـش و یم  بوخ  ار  وا  همه  مدرم  اریز  دنک ؛ رجح  مالتـسا  دناوتب  وا  ات  دندش  یم  رود  دوسألارجح  فارطا  زا  مدرم  دندرک ، یم 
شفورعم نیـشنلد  هدیـصق ي  رد  دش  قفوم  رعاش ، قدزرف  .دـندوب  یفلتخم  ياه  هداوناخ  دالب و  زا  هکنیا  اب  .دـندیزرو  یم  رهم  وا  هب 

یبهذـم و ياه  یهاگآ  هیحان ي  زا  اهنت  مالـسلا ،) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  هب  مدرم  دامتعا  مینادـب  دـیاب  .دـنک  تبث  ار  تقیقح  نیا 
یم وا  دزن  هب  دندید ، یم  یگدنز  لئاسم  تالکـشم و  همه ي  رد  دوخ  هانپ  أجلم و  دوخ و  ربهر  ار  وا  هکلب  دوبن ، شا  یناور  لئاصخ 
مور هاشداپ  اب  يوما  هفیلخ ي  کلملادـبع  یتقو  ور  نیا  زا  .دـیامرف  یگدیـسر  اهنآ  لئاسم  هب  شنیرهاط  ناردـپ  نوچمه  ات  دـنتفاتش 

و درک ، ادیپ  يریگرد 
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روشک زا  ناناملسم  ریقحت  يارب  ار  نانآ  ياه  هنیدقن  هک  درک  دیدهت  ار  وا  هدرک  يرادرب  هرهب  ناناملـسم  زور  نآ  زاین  زا  مور  هاشداپ 
نیمز هصرع ي  .دش  هراچیب  ریحتم و  کلملادبع  اجنیا  رد  ددـنبب ، اهنآ  اب  تساوخ  هک  يدادرارق  ره  نآ ، لباقم  رد  دـنک و  دراو  مور 

توعد ار  ناناملـسم  اذل  تسا ، هدش  دلوتم  مالـسا  رد  هک  مشاب  يدنزرف  نیرتدب  نم  منک  یم  نامگ  تفگ : دوخ  اب  دمآ ، گنت  وا  رب 
هب مدرم  اجنآ  رد  .دندرکن  راهظا  ددنب ، راک  هب  ار  نآ  دناوتب  هک  يرظن  مادک  چیه  .تخادرپ  تروشم  هب  اهنآ  اب  درک و  ییامهدرگ  هب 
وا زا  راک  نیا  یسک  هچ  امش  رب  ياو  تشادرب  دایرف  .تسا  یصخش  هچ  تسد  هب  لکشم  نیا  زا  رارف  هار  یناد  یم  دوخ  وت  دنتفگ : وا 

نیا عفر  يارب  وا  دوب  مه  روطنیمه  .دیتفگ و  تسار  تفگ : هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ تیب  لها  هدنام ي  زاب  دنتفگ : تسا ؟ هتخاس 
لیـسگ ماش  هب  ار  رقابلا  یلع  نب  دمحم  دوخ  دـنزرف  مالـسلا ) هیلع   ) ماما .دـش  هدـنهانپ  مالـسلا ) هیلع   ) نیدـباعلا نیز  ماما  هب  لکـشم 

زا ار  یمالـسا  روشک  داد و  هئارا  ناناملـسم  لوپ  میظنت  يارب  وـن ، یحرط  رقاـب  ماـما  اـجنآ  رد  .داد  وا  هب  ار  مزـال  تاـمیلعت  و  تشاد ،
تداهـش زا  دعب  ار  دوخ  یناحور  و  يربهر ، ياه  تیلوؤسم  مالـسلا ) هیلع   ) ماما هک  دوب  نینچ  ردقم  .داد  تاجن  يرامعتـسا  تیعقوم 

، تشذـگ یم  یمالـسا  تما  رب  هک  یطئارـش  نیرتکیراـب  رد  لوا ، نرق  مود  همین ي  رد  ار  سدـقم  ماـقم  نیا  .دریگ  تسد  هب  شردـپ 
اب شا ، یحور  ناجیه  اـب  جوم  نیا  .دومرف  دـهعت  دوب ، هدروآ  لاـبند  هب  ییاهدـمایپ  مالـسا  ردـص  تاـحوتف  جوم  هک  يا  هلحرم  ینعی 

نامز نآ  ات  شا ، يژولوئ  هدیا  یمزر  هسامح ي 
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هب ار ، يا  هدرتسگ  دالب  فلتخم و  للم  و  تخاـس ، لزلزتم  ار  اهرـصیق  اهارـسک و  ییاورناـمرف  تردـق  هک  یجوم  دوب ، هدـش  هدیـشک 
ناهج زا  یمیظع  شخب  رادمامز  يرجه  لوا  نرق  مود  همین ي  ینعی  زور ، نآ  ناناملـسم  نآ ، دـمایپ  رد  دـناوخ و  ارف  دـیدج  توعد 
دوجو هب  یماظن  یـسایس و  رظن  زا  ناناملـسم  يارب  یناهج  هنیمز ي  رد  یمیظع  يورین  هدرتسگ ، يرادـمامز  هکنیا  اب  .دـندش  ندـمتم 

اب ءادتبا  نامه  زا  درک  یم  باجیا  ترورـض  و  داد ، رارق  یماظن  یـسایس و  دودح  زا  نوریب  گرزب ، رطخ  ود  ربارب  رد  ار  نانآ  دروآ ،
یناـبم عونتم و  ياـه  گـنهرف  زا  ناناملـسم  یهاـگآ  رطخ  ود ، نآ  زا  یکی  .دوش  یگداتـسیا  رطخ  ود  نآ  وـلج  عطاـق  تکرح  کـی 
دندـش یم  دراو  مالـسا  هب  جوف  جوف  هک  ییاه  تلم  اب  دروخرب  رثا  رب  هک  دوب ، نانآ  فلتخم  یعامتجا  عاضوا  نارگید و  يرازگنوناق 

هب ناناملـسم  ات  دوش  ماجنا  يراک  یملع  هنیمز ي  رد  دوب  مزـال  ور  نیا  زا  .داد  یم  رارق  دـیدهت  دروم  ار  یمالـسا  ندـمت  گـنهرف و 
اجنیا رد  .دـندرگ  فقاو  دریگ ، یم  ماـهلا  مالـسا  رد  تنـس  باـتک و  زا  هک  دوخ ، هژیو ي  يرازگنوناـق  تیـصخش  يرکف و  تلاـصا 

، دبای شرتسگ  ناناملسم  ياهرکف  قفا  یمالـسا ، میلاعت  بوچ  راهچ  رد  ات  دیـسر  یم  رظن  هب  يداهتجا  يرکف  تکرح  کی  ترورض 
دیفم و دراوم  رد  هتفرگ و  تسد  هب  رایـشوه  ریگیپ و  هاگآ  اشوک ، يا  هیحور  اب  ار  تنـس  باتک و  تیاده  لعـشم  دنناوتب  هجیتن  رد  و 
داهتجا و رذب  دننک و  لصاح  یمالـسا  تیـصخش  تلاصا  دـیاب  سپ  دـندرگ  رادروخرب  نآ  زا  دوخ  يراج  عاضوا  رد  ناشزاین  دروم 

ماما هک  دوب  يراک  نیا  .دوش و  هدناشفا  اهنآ  لد  رد  قح  هار  نتفای  يارب  زا  شالت 
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زاغآ هلآ ) هیلع و  هللا  یلص   ) ربمایپ دجسم  رد  ار  دوخ  سرد  سالک  وا  .دز  تسد  نادب  مالسلا ) هیلع   ) نیدباعلا نیز  نیسحلا  نب  یلع 
ياهلد رب  شکاپ  ناردپ  مولع  زا  تفگ و  نخـس  مدرم  اب  هریغ  هقف و  ثیدـح ، ریـسفت ، زا : یمالـسا  فراعم  عاونا  هعاشا ي  اب  و  درک ،

لباق دادـعت  سرد ، سـالک  نیا  زا  .داد  نیرمت  ماـکحا ، طابنتـسا  هویـش ي  مالـسا و  هقف  یناـبم  هب  ار  ناـشناهاگآ  تخیر ، ورف  ناـنآ 
يداینب زین  .دـش و  یمالـسا  یهقف  بتاکم  يارب  یمهم ، يرکف  داینب  سالک  نیا  .دـندش  لیـصحتلا  غراف  نیملـسم  ياـهقف  زا  یهجوت 

دوخ يربهر  هب  ار  وا  تنـس ، باتک و  ناـظفاح  و  نآرق ، ناـیراق  زا  یمیظع  هوبنا  .دـیدرگ  ناناملـسم  نیب  رد  هقف  لاـعف  تکرح  يارب 
.تفر یم  نیسحلا  نب  یلع  هک  یتقو  رگم  دنتفر  یمن  هکم  هب  نآرق  نایراق  دیوگ : بیسم  نب  دیعـس  .دندش  عمج  شدرگ  دنتفریذپ و 

شیاسآ هافر و  جاوما  دماشیپ  زا  یـشان  مود ، رطخ  .میدوب  وا  باکر  مزالم  هراوس  رازه  کی  زین  ام  درک  تکرح  جـح  يارب  وا  یتقو 
، دـهد یم  رارق  رطخ  ضرعم  رد  ار  يا  هعماج  ره  جاوما  نیا  نوچ  .دوب  هدربمان  تاـحوتف  كاـنلوه  دـمایپ  رد  یمالـسا  هعماـج ي  رد 
رد و  ناهج ، نیا  دودـحم  یگدـنز  ياه  ییابیز  تالمجت و  رد  نتفر  ورف  رد  طارفا  فارـسا و  و  ایند ، تاذـل  هب  ندـش  هدیـشک  رطخ 

، هدـمآ دـیدپ  ناناملـسم  رد  تمایق  زور  ادـخ و  هب  تبـسن  یحور  ياهدـنویپ  یقالخا و  ياـه  شزرا  زا  هک  ینازوس  قشع  نآ  هجیتن ،
هب ندیـسر  يارب  اه و  ناسنا  لباقم  رد  ار  دوخ  دربراک  اهدـنویپ  نیا  تفر  یم  لاـمتحا  هک  دوب  ییاـج  اـت  اـهنآ  ندـش  شوماـخ  رطخ 

هدمآ شیپ  زورما  هک  یعاضوا  نیمه  تسرد  .دنهدب  تسد  زا  دوخ  میظع  فادها 
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هیلع  ) نیـسحلا نب  یلع  ماما  .ددرگ  نشور  بلطم  ات  دـینکفیب  یناهفـصا  جرفلاوبا  یناـغا  باـتک  هب  یهاـگن  امـش  تسا  یفاـک  .تسا 
.داد رارق  داـینب  ار  شیاـین » ، » نآ زا  يریگوـلج  يارب  .درک  راـک  هب  زاـغآ  نآ  جـالع  يارب  و  هدوـمرف ، ساـسحا  ار  رطخ  نیا  مالـسلا )

و دننام ، یب  تغالب  تردق  اب  گرزب  ماما  نیا  .تساه  شیاین  نیا  هجیتن  لوصحم و  تسام ، تسد  رد  زورما  هک  هیداجـس  هفیحص ي 
نیرتفیرظ و زا  تسناوت  دوخ ، هب  صوصخم  یهلا  هشیدـنا ي  و  دـنناوتان ، نآ  هب  ندیـسر  زا  برع  تایبدا  ياهـشور  هک  ینایب  يورین 

قلعت یگتـسباو و  و  دزیگنا ، یم  رب  ار  وا  یبای  ادخ  دجو  طاشن و  و  دهد ، یم  ناشن  ادخ  اب  ار  ناسنا  هطبار ي  هک  یمیهافم  نیرتقیقد 
ریبعت و بلاق  رد  ار  نآ  زا  یـشان  فیلکت  قح و  یقالخا و  ياـه  شزرا  دزاـسب و  ریبعت  دـشخب ، یم  یلجت  ار  داـعم  أدـبم و  هب  ناـسنا 

کی دوخ ، شیاین  درکلمع  زا  تسناوت  هدـش  هداد  وا  هب  هک  یبهاوم  نیا  اب  نیـسحلا  نب  یلع  ماما  میوگ : یم  .دـیامن  مسجم  تاـملک 
ار وا  دهاوخ  یم  نیمز  یتقو  .دنامب و  رادیاپ  اهسوه  داب  دنت  ربارب  رد  ناملـسم  درف  کی  هک  دزاسب  یمالـسا  هعماج ي  رد  یحور  وج 
ات هدمآ ، دیدپ  نیمز  يور  یحور  ياه  شزرا  هچ  يارب  دنامهفب  وا  هب  دوش و  هتـسباو  شیادخ  هب  مکحم  وا  دـناشکب ، دوخ  فرط  هب 

نیما تسب  یم  مکـش  هب  گنـس  هک  یگنـسرگ  راگزور  رد  هک  هنوگ  نامه  دشاب  نیما  نآ  يور  رد  هافر  تورث و  نارود  رد  هک  نیا 
ایند و رد  دـهز  هب  ار  نانآ  درک ، یم  ینارنخـس  مدرم  يارب  هعمج  ره  رد  وا  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا ) هیلع   ) ماما تـالاح  رد  .دوب  یم 

ترخآ ياهراک  هب  قوش  تبغر و 
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تبسن وا  هناصلاخ ي  یگدنب  هدنهد ي  ناشن  هک  ییاهانث  شیاتـس و  شیاین ، عاونا  زا  ییاه  هعطق  درک و  یم  هظعوم  دناوخ و  یم  ارف 
ناوـنع هب  دـیاب  ار  هیداجـس  هفیحـص ي  بیترت  نیا  هب  .دـناوخ  یم  مدرم  شوـگ  هب  تـسا  زاـبنا  یب  اـتمه و  یب  ناحبـس و  يادـخ  هـب 
یفرعم دوب ، مالـسلا ) هیلع   ) ماما هدـهع ي  هب  نآ  يربهر  تیلوؤسم  هک  يا  هلحرم  ترورـض  اـب  بساـنتم  یعاـمتجا  لـمع  نیرترگزب 

قالخا و هسردم ي  کی  و  ینابر ، تیاده  لعـشم  کی  و  یبتکم ، گرزب  عبنم  کی  یهلا ، گنهرف  ثاریم  هناگی  نآ  رب  هوالع  .درک 
تسا و دنمزاین  يولع  يدمحم و  ثاریم  نیا  هب  هتـسویپ  تیناسنا  دنام و  یم  رادیاپ  ناراگزور  تشذـگ  اب  هک  تسا  یمالـسا  تیبرت 

يادا زور  شتدالو ، زور  ام ، ماما  رب  دورد  .دوش  یم  رتشیب  نآ  هب  زاین  ددرگ ، رتنوزف  ایند  یگدنبیرف  ناطیش و  ياه  یهارمگ  دنچ  ره 
.شا هرابود  یگدنز  زور  گرم و  زور  شتلاسر ،
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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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