
http://www.ghaemiyeh.com






) !؟ رامق جنرطش و  امنهر 22 ( 

: هدنسیون

ینیماروپ نیسحدمحم 

: یپاچ رشان 

رشن  هب  يوضر -  سدق  ناتسآ  تاراشتنا 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

) !؟ رامق جنرطش و  6امنهر 22 ( 

باتک 6تاصخشم 

7هراشا

!؟ رامق 10جنرطش و 

12دمآرد

یهلا ماکحا  نایب  رد  هتکن ، دنچ  . 113

رامق تاّرضم  . 217

زکرم 26هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


) !؟ رامق جنرطش و  امنهر 22 ( 

باتک تاصخشم 

.یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  هدنروآدرگ  /!؟ رامق جنرطش و  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1391، يوضر سدق  تاراشتنا  دهشم : : رشن تاصخشم 

ینیما روپ  نیسح  دمحم  هدنسیون : 

.م 11×17س  .ص ؛  16: يرهاظ تاصخشم 

9-94-6543-600-978  : کباش

اپیف : یسیون تسرهف  تیعضو 

( هقف  ) جنرطش : عوضوم

مالسا یبهذم --  ياه  هبنج  رامق --  : عوضوم

یمالسا تاطابترا  تاغیلبت و  تنواعم  .يوضر  سدق  ناتسآ  : هدوزفا هسانش 

يوضر سدق  یتاراشتنا  هسسوم  : هدوزفا هسانش 

:BP194/9/ش6 1391 هرگنک يدنب  هدر 

297/374 ییوید :  يدنب  هدر 

2869627: یلم یسانشباتک  هرامش 
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هراشا
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!؟ رامق جنرطش و 

: دیباییم رضاح  ۀچباتک  رد  ار  دوخ  خساپ  دیتسه ، ریز  ياه  شسرپ  ریگرد  رگا 

؟ تسا زیاج  اهقف  یخرب  رظن  ِقبط  جنرطش  اب  يزاب  ایآ  . 1

؟ تسین تباث  نید  ماکحا  رگم  تسا !؟ هدش  لالح  کنیا  هدوب ، مارح  هک  یمکح  تسا  نکمم  هنوگچ  . 2

؟ تسیچ دنزیم ، یمدآ  یگدنز  ۀقاس  هشیر و  هب  رامق  هک  ییاهتفآ  . 3

؟ تسیچ روساپ  ای  جنرطش  اب  يزاب  تمرح  ۀفسلف  . 4
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دمآرد

نیا هب  تسا  مزال  ماکحا ، نیا  نایب  زا  شیپ  اما  دراد ، شخب  یلاعت  ياه  همانرب  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  نوئـش  ماـمت  يارب  مالـسا  نیبم  نید 
خساپ رد  دراد ؟ دوجو  اوتف  فالتخا  املع  نیب  تسا ، لماک  قابطنا  رد  رگیدکی  اب   � تیبلها تایاور  نآرق و  تایآ  هکنیا  اب  ارچ  مییوگ : خساپ  شسرپ 

: مینکیم هراشا  مهم  ۀنومن  ود  هب  رصتخم ، نیا  رد  هک  دراد  يددعتم  للع  اوتف ، فالتخا  تفگ  دیاب 

نیناوق هکنیا  اب  .دـشاب  توافتم  نآ  ياه  تراـبع  زا  اـهقف  مهف  تسا  نکمم  تسا و  نوناـق  ۀـلزنم  هب  ماـکحا ، ثحاـبم  رد  تاـیاور ، نآرق و  تاـیآ  . 1
دیعب چـیه  اذـل  دـنوش ؛ یم  رظن  فالتخا  راچد  نوناق  مهف  رد  هاـگ  زین  ناـناد  قوقح  تسا ، یهلا  نیناوق  زا  رت  هداـس  رایـسب  رـشب و  رکف  ةداز  یقوقح ،
مهف  » و هلدا » رهاوظ  ، » اه تشادرب  نیا  هب  لوصا ، ملع  حالطـصا  رد  .دـننک  ادـیپ  رظن  فالتخا  تایاور ، نآرق و  زا  یهلا  نیناوق  مهف  رد  زین  اهقف  تسین 

.دنیوگ یم  یفرع »
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یناسک تیعضو  یسانش ، تیصخش  لاجر و  ملع  .درک  دانتسا  اهنآ  هب  ناوتب  ات  دنشاب  ربتعم  رایسب  دیاب  دریگیم ، رارق  یهلا  ماکحا  دنـس  هک  یتایاور  . 2
املع نیب  صاخـشا ، یخرب  ندوب  نئمطم  ندوـب و  قـثوم  رد  .دـنا  هدرک  ناـیب  نونکاـت   � موصعم ناماما  ناـمز  زا  ار  تاـیاور  هک  دـنک  یم  یـسررب  ار 
ربتعم رگید ، صخش  رظن  رد  دهد و  اوتف  نآ ، قباطم  دشاب و  ربتعم  یهیقف  رظن  رد  تایاور  یضعب  دوشیم  ببـس  عوضوم  نیا  .دراد  دوجو  رظن  فالتخا 

.دهدن اوتف  نآ ، قباطم  دشابن و 

هب تسا  بجاو  زین  ماکحا  هب  لمع  رد  اذـل  دـننکیم ؛ هعجارم  سانـشراک  نیرتهربخ  هب  دارفا  دـشاب ، رظن  فالتخا  نف ، ناسانـشراک  نایم  هاـگره  هتکن :
.مینک هعجارم  ملعا  دهتجم 

یهلا ماکحا  نایب  رد  هتکن ، دنچ  . 1

روما زین  یعامتجا و  يدرف و  یحور و  یمـسج و  داعبا  لماش  زین  دسافم  حلاصم و  ةرتسگ  .تساه  هدسفم  اه و  تحلـصم  رب  ینتبم  یهلا  ماکحا  . 1-1
.تسا يورخا  يویند و 
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ریغتم ماکحا  ریغتم ، ياهزاین  يارب  تباث و  ماکحا  تباـث ، ياـهزاین  يارب  .تسا  رـشب  ریغتم  تباـث و  ياـهزاین  هب  ییوگخـساپ  يارب  یهلا  ماـکحا  . 2-1
.دوش یم  عضو 

رییغت تابث و  اب  یعیـسو  دـنویپ  ماکحا ، رییغت  تابث و  ورنیازا ، .دراد  ار  دوخ  صاخ  مکح  یعوضوم ، ره  تسا و  تاعوضوم  عبات  یهلا ، ماـکحا  . 3-1
يارب درادـن ؛ انعم  مکح  تابث  رگید  دوش ، ضوع  عوضوم  رگا  تسا و  ناشعوضوم  يراوتـسا  ظاـحلهب  ینید  ماـکحا  تاـبث  نیارباـنب ، .دراد  عوضوم 

.دش دهاوخ  مارح  زین  نآ  ندروخ  دوش ، لیدبت  بارش  هب  روگنا  نامه  رگا  اما  تسا ؛ لالح  روگنا  ندروخ  لاثم ،

رگید ۀنوگ  .دـمآ  هدـش  هتفگ  لاثم  رد  هچنآ  دـننام  تسا ؛ يوهام ) رییغت   ) یـش ء ۀلاحتـسا  نآ  عاونا  زا  یکی  دراد : یفلتخم  عاونا  عوضوم  ِرییغت  . 4-1
ۀلداـبم نآ  اـب  ناوت  یمن  یعرـش ، رظنزا  دـشابن ، هتـشادن  لـالح  تعفنم  هک  یـسجن  یـش ء  ره  هنومن ، يارب  تسا ؛ عوضوم  رب  قبطنم  ناونع  رییغت  نآ ،

تعفنم دقاف  اریز  دوب ؛ مارح  نوخ  شورف  هتشذگ ، رد  ورنیازا ، .داد  ماجنا  يداصتقا 
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تیهام رد  يرییغت  هکنآ  اب  نیاربانب ، .دراد  لالح  تعفنم  دیناهر ، گرم  رطخ  زا  ار  ینارامیب  ناج  ناوت  یم  نوخ ، قیرزت  اب  هک  هزورما  اما  .دوب  لالح 
نآ اب  ناوتیم  مرجال  دراد و  لـالح  تعفنم  هک  تسا  هدـش  عقاو  ییاـهراک  قادـصم  نوخ  ینعی  هدرک ؛ رییغت  نآ  رب  قبطنم  ناونع  هدـماین ، دـیدپ  نوخ 

.داد ماجنا  يداصتقا  ۀلدابم 

یم هتخانـش  رامق  ياهرازبا  زا  یکی  ناونع  هب  هک  تسا  تهجنآزا  روساپ ، اب  يزاب  تمرح  هب  مکح  .تسا  مارح  مالـسا  رد  رامق  تالآ  اـب  يزاـب  . 5-1
رد دیلقت  عجرم  رگا  هتبلا ، .دوب  دهاوخ  تمرح  نآ  مکح  دوش ، یم  هتخانش  ناونع  نیا  هب  هکینامز  ات  نیاربانب ، .دننکن  يدنب  طرش  نآ  اب  دنچره  دوش ؛

.دهد یمن  اوتف  تمرح  هب  دنک ، دیدرت  روساپ  يارب  ندوب  رامق  تلآ  ناونع  قدص 

.دنـسانش یم  يرکف  يزاب  ۀلیـسو  یعون  ارنآ  هکلب  دـیآ ؛ یمن  باسح  هب  رامق  تلآ  جنرطـش  ناهج ، حطـس  رد  هزورما  هک  تسا  هدـش  هتفگ  لباقمرد ،
زین شمکح  نآ ، عبت  هب  هدش و  جراخ  ندوب  رامق  تلآ  زا  ینعی  تسا ؛ هتفای  رییغت  یعرش ، مکح  عوضوم  رظنزا  جنرطش  ساسانیارب ،
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.تسا هدش  نوگرگد 

ًالقتسم هکلب  تسین ؛ ندوب  رامق  تلآ  جنرطـش ، تمرح  كالم  ناشیا  رظنزا  اریز  دنناد ؛ یم  مارح  ًاقلطم  ار  جنرطـش  اب  يزاب  دیلقت  عجارم  یخرب  . 6-1
مظعم ماقم  � و  ینیمخ ماما  دننام  عجارم ، زا  رگید  یخرب  یلو  .درادـن  تلاخد  نآ  مکح  رد  ندوبن  ندوب و  رامق  تلآ  ورنیازا ، .تسا  تمرح  عوضوم 
ندوب رامق  تلآ  زا  جنرطـش  رگا  انبم ، نیا  ساسارب  .دـنناد  یم  مارح  ندوب  رامق  تلآ  ناونع  هب  ارنآ  تجهب ، مراکم و  لضاف و  ماظع  تاـیآ  يربهر و 

.دنک عوجر  دوخ  دیلقت  عجرم  ياوتف  هب  دیاب  سکره  هلئسم  نیا  رد  نیاربانب ، .دوب  دهاوخن  مارح  رگید  دوش ، جراخ 

رامق تاّرضم  . 2

َنیِذَّلا اَهیَأ  ای   تسا : هداد  روتسد  نآ  زا  بانتجا  هب  هتـسناد و  یناطیـش  دیلپ  ياهراک  زا  یتسرپ و  تب  يراسُگ و  یم  فیدر  رد  ار  رامق  لاعتم  دنوادخ 
ُمالْزَْألا ُباْصنَْألا َو  ُرِسیَْملا َو  ُرْمَْخلا َو  اَمَّنِا  اُونَمآ 
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درب صوصخم  ياه  بوچ  اه و  تب  رامق ، بارش ، هک  دینادب  دیا ، هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا   )=  .َنوُِحْلُفت ْمکَّلََعل  ُهُوِبنَتْجاَف  ِناطیَّشلا  ِلَمَع  ْنِم  ٌسْجِر 
(1)( .دیوش راگتسر  ات  دیزیهرپب  اهراک  نیا  زا  سپ ، .تسا  یناطیش  ياهراک  زا  كاپان و  دیلپ و  یمامت ، هب  تخاب ، و 

زابرامق هک  تسا  نیا  رسیم ، هب  رامق  ندیمان  تلع  تسا و  یناسآ  يانعم  هب  رسی »  » نآ ۀشیر  .دنیوگ  رسای »  » ار زابرامق  ور ، نیازا  رامق و  ینعی  رـسیم » »
رامق نامه  رـسیم  .رامقلاوه =(  رـسیملا  تسا : هدـش  لقن   � اـضر ماما  زا   (2) .دروآ یم  گنچ  هب  تمحز  نودـب  یناـسآ و  هب  ار  نارگید  لاـم  نآ ، اـب 

� رقابماما زا  رباج  .تسا  هدش  هدرمش  رسیم  فیدر  رد  زین  رامق  تالآ  اب  يزاب  ، � موصعم ۀمئا  � و  ادخ لوسر  زا  يددعتم  تایاور  ساسارب   (3)( .تسا
رسیم : » دندیسرپ مرکا �  ربمایپ  زا  تسا : هدرک  لقن 
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نآرق ج7 ص 263 سوماق  یشرق  ربکا  یلع  دیس  - 2

ثیدح 3 هعیشلا ج12 ص119  لئاسو  - 3
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(1)« .ودرگ ای  باق  دننام  یتح  دننک ؛ يزابرامق  نآ  اب  هچنآ  ره  : » دندومرف تسیچ »؟

ُْمْتنَأ ْلَهَف  ِهالَّصلا  ِنَع  ِهَّللا َو  ِرکِذ  ْنَع  ْمکَّدُصی  ِرِـسیَْملا َو  ِرْمَْخلا َو  ِیف  َءاضْغَْبلا  َهَوادَْعلا َو  ُمکَنَیب  َِعقوی  ْنَأ  ُناطیَّشلا  ُدـیِری  امَّنِا   دیامرف : یم  نآرق  رد  ادخ 
یم يزابرامق و  .تسا  زامن  ییاـپرب  ادـخ و  داـی  زا  امـش  نتـشادزاب  امـش و  ناـیم  يزوت  هنیک  ینمـشد و  داـجیا  ددـصرد  هراومه  ناطیـش   )=  .َنوُهَْتنُم
مه ار  يزابرامق  يراـسگ و  یم  يرگید  ۀـیآ   (2) )؟ دـیراد یمنرب  تسد  راک  نیا  زا  مه  زاب  ایآ  .تسا  فدـه  نیا  هب  لـین  رد  ناطیـش  رازبا  يراـسگ 
نآ دوس  زا  رتشیب  بتارم ، هب  نآ ، راب  نایز  راثآ  ًاعطق  دـشاب ، هتـشاد  مه  یعفاـنم  ًاـنایحا  تسا  نکمم  هچرگ  .تسا  هتـسناد  هریبک  ناـهانگ  زا  فیدر و 

.(3) امِهِعْفَن ْنِم  ُرَبکَأ  امُهُْمِثا  ِساَّنِلل َو  ُِعفانَم  ٌرِیبک َو  ٌْمِثا  امِهِیف  ُْلق  ِرِسیَْملا  ِرْمَْخلا َو  ِنَع  کَنُولَئْسی   تسا :
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ثیدح 4. ص119 ، ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  .زوجلا  باعکلا و  یتح  هب  رموقت  ام  لک  لاقف  رسیملا ؟ ام  هّللا  لوسر  ای  لیق  - 1
هدئام 91 - 2
هرقب 219 - 3
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َلکَأ ام  ُهَحیِطَّنلا َو  ُهیِّدَرَتُْملا َو  ُهَذُوقْوَْملا َو  ُهَِقنَْخنُْملا َو  ِِهب َو  ِهَّللا  ِریَِغل  َّلُِها  ام  ِریِْزنِْخلا َو  ُمَْحل  ُمَّدلا َو  ُهَتیَْملا َو  ُمکیَلَع  ْتَمِّرُح   تسا : هدمآ  يرگید  ۀیآ  رد 
رامق یعون  « (2) مالزا هب  میـسقت   » هک دیمهف  ناوت  یم  هیآ  نیا  زا   .(1) ٌقِْـسف ْمِکلذ  ِمالْزَْألِاب  اوُمِـسْقَتْسَت  ْنَأ  ِبُصُّنلا َو  یَلَع  َِحبُذ  ام  ُْمتیکَذ َو  ام  َِّالا  ُُعبَّسلا 

مالسا رد  هک  هدوب 

ص:16

3 هدئام - 1
، ّذـف ياه  مان  هب  ریت  بوچ  هد  زا  دوب  ترابع  رامق  مالزا  .رامق  مالزا  يرگید  یهنورما و  مالزا  دنتـشاد : صوصخم ) ياهریت   ) مالزا هنوگود  بارعا  - 2

یمهـس رخآ  بوچ  هس  تشاد و  مهـس  تفه  ات  کی  زا  بیترتهب  لوا ، بوچ  تفه  .دـغر  حـینم و  حیفـس ، اّلعم ، بیقر ، سلح ، سفان ، لبـسم ، مأوت ،
اهریت ِددع  هب  رفن و  هد  نازابرامق  دندرک و  یم  تمسق  هدیرب و 28  رس  ار  يرتش  : » تسا هدمآ  نایبلا  عمجم  ریسفت  زا  تاحفص 244و245  رد  .تشادن 

هب اّلعم  ریت  هکنآ  ات  تمسق ، ود  مأوت  ریت  بحاص  تمـسق و  کی  ّذف  ریت  بحاص  .تشاد  یمرب  ریت  کی  سکره  هدرک ، طولخم  ار  اهریت  هاگنآ  .دندوب 
ار رتش  لوپ  هکلب  دندرب ، یمن  يزیچ  اهنت  هن  دوب ، هدمآ  اهنآ  تسد  هب  دغر  ای  حـینم  ای  حیفـس  ِریت  هس  هک  نانآ  .درب  یم  مهـس  تفه  دوب ، هدـمآ  وا  مان 

يور دنوادخ و  تعاط  زا  جورخ  گرزب و  یهانگ  رامق ، تالآ  اب  يزاب  رامق و  ینعی  تسا ؛ هدـش  هتـسناد  قسف  راک  نیا  هیآ ، رد  .دـنتخادرپ » یم  مه 
،1374 مق ، ۀـیملع  ةزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  مق : ج4 ، امنهار ، ریسفت  یناجنسفر ، یمـشاه  ربکا  یلع  ص 245 ؛ نامه ، .تسا  تیـصعم  هب  ندروآ 

عون ره  زا  هدـمآ  تسد  هب  لاوما  نیاربانب ، .نآ  تشوگ  ناویح و  هن  تسا ، هتـشاد  میرحت  رد  یتیـصوصخ  راـمق  ياـهریت  هن  هک  تسا  نشور  ص233 .
.تسا هدش  انثتسا  هک  يراوس  بسا  ای  يزادناریت  ۀقباسم  دننام  یلئاسم  رد  زج  نامه ؛)  ) تسا مارح  تخابودرب ،
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رامق تالآ  اب  هکنآ  لاح  تسا ؛ مالزا  رسیم و  نیوانع  رد  لخاد  هدوب و  مارح  تسا ، هارمه  یلام  تخابودرب  اب  هک  رامق  يزاب  سپ ، .تسا  هدش  میرحت 
ْمَکلاْومَأ اُولکْأَت  ال  : » تسا مارح  هفیرش  ۀیآ  نیا  ساسارب  هک  هدوب  نارگید  لام  رد  اوران  فرصت  ياه  هنومن  زا  نینچمه ، .يرگید  ۀلیسو  ره  اب  ای  دشاب 

«(1) .ِلِطاْبلِاب ْمکَنَیب 

وا نیقی ، هب  دـنک و  رامق  مه  زاب  هک  دوش  یم  رت  صیرح  دربب ، رگا  نوچ  تسا ؛ هدـنزاب  هشیمه  زابرامق  .تسا  راـمق  یناور  باـتزاب  رگید ، مهم  ۀـتکن 
دناد و یمن  ارنآ  ردق  شـشوک ، راک و  ۀجیتن  هن  تسا ، هدروآداب  تورث  نیا  هکاجنآزا  .تخاب  دهاوخ  يدعب  تاعفد  رد  دوب و  دـهاوخن  هدـنرب  هشیمه 

ۀناـشاک یگدـنز و  ماـمت  یهاـگ ، ییاراد و  لاوـما و  یـسک  هک  دـهاوخ  یم  بلق  تواـسق  زین  یقـالخا  رظنزا  .دـهدب  تسدزا  ارنآ  يدوز  هب  اـسب  هچ 
هب ار  شا  هداوناخ  وا و  دریگب ، ار  شتسود 

ص:17

.34 هبوت ، 161 ؛ ءاسن ، کن : 29 ؛ ءاسن ، 188 ؛ هرقب ، - 1
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ریوصت

ص:18
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.دزادرپب شون  شیع و  هب  نانآ ، ییاراد  اب  دوخ  دناشنب و  هایس  زور 

دنتشاذگ و یم  ورگ  نآ  رـس  رب  ار  دوخ  ۀچب  نز و  یتح  هک  دنداد  یم  همادا  يزابرامق  هب  ردقنآ  اه  یـشیرق   » (1): تسا هدش  دراو  تایاور  یخرب  رد 
کیدزن كانرطخ  يداو  نیا  هب  یـسک  ات  تسا  هدش  هدرمـش  مارح  دـشاب ، تخابودرب  نودـب  رگا  یتح  رامق  تالآ  اب  يزاب  ور ، نیازا  .دـنتخورف » یم 

اب لماک ، روط  هب  یمالـسا ، ۀـعماج  هک  دوش  بجوم  دـشاب و  هتـشاد  یمیرح  ۀـبنج  رامق ، تالآ  اب  يزاب  تمرح  دراد  لامتحا  رگید ، ترابع  هب  .دوشن 
.دوشن کیدزن  نآ  هب  دریگ و  هلصاف  لئاسم  هنوگنیا 

اـسب هچ  تسا ، هدش  ینابـصع  نوچ  دـهد و  همادا  ار  يزاب  دوخ ، يدام  یحور و  ِتسکـش  ناربج  يارب  دـشوک  یم  دزاب ، یم  هک  یـسک  وسرگید ، زا 
دیاش .دروآ  يور  یلکلا  تابورشم  ردخم و  داوم  عاونا  هب  دوخ ، ياه  یتحاران  تسکش و  نیکست  يارب  یتح  دزابب و  ار  دوخ  یگدنز  مامت 

ص:19

.121 ات ص119 ج12 ، هعیشلا ، لئاسو  کن : - 1
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.تسا هدمآ  مهاب  رامق  بارش و  تایآ ، نیا  رد  هک  تسا  تهج  نیدب 

راثآ ریاس  بظاوم  دیاب  اما  دـنک ؛ یم  صخـشم  ار  بجاو  مارح و  نایم  ییاهن  زرم  هقف  هک  تسناد  دـیاب  جنرطـش ، دـننام  اه ، يزاب  یخرب  صوصخرد 
ریاس جنرطش ، هب  نتخادرپ  .تسا  هدننک  هتسخ  یـشزرو  جنرطـش  هک  دندقتعم  يوسنارف ، جنرطـش  نامرهق  هدوش ، لاتناش  دننام  یخرب  .دوب  اهنآ  یبناج 

رب هک  يراشف  اب  یلاکـساپ ، ۀیرظن  موهفم  هب  دناوت  یم  جنرطـش  .دوش  یم  چوپ  هدوهیب و  نهذ ، ياه  تیلاعف  رگید  دزادـنا و  یم  راکزا  ار  ینهذ  عبانم 
.دنک داجیا  ساوح  لالتخا  دزاس ، یم  دراو  زغم )  ) ندب زا  يا  هطقن 

: دیوگ یم  جنرطـش ، رگید  نامرهق  نیخلا ، .دیآ  یم  دـیدپ  نانکیزاب  نایم  هک  تسا  یتوادـع  هنیک و  جنرطـش ، تاّرـضم  زا  رگید  یکی  یخرب ، رظن  هب 
، فلت ار  ناسنا  رمع  ...و ، جنرطش  روساپ ، اب  يزاب  هک  تسا  نآ  همه ، زا  رت  مهم  .دش » رفنتم  دوخ  فیرح  زا  دیاب  جنرطش ، يزاب  رد  ندش  هدنرب  يارب  »

.دزاس یم  هتفشآ  ار  شناور  هدوسرف و  ار  شباصعا 

ص:20
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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
هرـس سدـق   ) یماـما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تـحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاـق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

یگنهرف و یبهذم ، ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرشلا ،)
.تسا هدومن  زاغآ  یملع 

: همانمارم
اب و  یمالسا ، مولع  هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

تانایرج تابصعت و  زا  رود  هب  یملع و  افرـص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعـص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت 
شالت هعیـش » زکارم  یمامت  يوس  زا  هتفای  راشتنا  هدش و  دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعامتجا ،

مومع ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  اـت  دـیامن  یم 
.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط 

: 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

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 
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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
ار ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد 

: يزکرم رتفد  سردآ 

لوا هقبط  كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادبع -  نابایخ   - ناهفصا
www.ghbook.ir تیاس : بو 

Info@ghbook.ir لیمیا :
03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
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09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 29زکرم  هحفص 28 

http://www.ghaemiyeh.com


http://www.ghaemiyeh.com

	فهرست
	رهنما 22 ( شطرنج و قمار؟! )
	مشخصات کتاب
	اشاره
	شطرنج و قمار؟!
	درآمد
	1. چند نکته، در بیان احکام الهی
	2. مضرّات قمار

	درباره مركز

