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.Your browser does not support the audio tag

میجَّرلا ناطیشلا  َنِم  هللاِاب  ُذوعَا 

میحَّرلا ِنمحَّرلا  هللا  ِمسب 

َملاعلا ِهَجیتَنَو  مَظعَالاِدِّیَـسلا  یلَع  مالَـسلاَو  ُهاولَـصلا  َُّمث  هیف ،  َبیَرال  ِموِیل  سانلا  ِعِماج  نیعَمچَالا  ِقئالَخلا  ِءِراب  نیملاعلا  ِّبر  هللاُدمَحلَا 
نیبطالا هتیبلها  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دَّمَحُملا  یفَطـصُملا  ِمِساقلا  ِیبَا  دَـجمَالا ،  یَفَطـصُملَا  دَدـسملا ،  ِلوسَّرلاو  دَّیَؤملا  ِدـبَعلَا 

نیعمجا مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نییدهملا و  هادهلا 
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 . مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  جنگ  جنپ  تسیب و  عوضوم  اب  میتسه  امش  تمدخ  رد 

لوا جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دنا .  هتفگ  ام  هب  زین  ار  اههار  زا  یلیخ  میوش .  تشهب  دراو  میراد  تسود  ام  همه  هَنَجلا )  ُتبَلَط  لوا (:  جنگ 
يزابلد و تسد و  رد  اخَـسلا )  یف  اُهتدَجَوَف  مدرک ( .  ادیپ  ار  نا  نم  مهدب .  امـش  هب  ار  تشهب  سردآ  دیهاوخ  یم  رگا  دندومرف « : 

 . يدنمتواخس

اما دندوب ،  هدرک  ربمغیپ  ناج  دصق  هک  یبرح ،  رفاک  یتح  دندوب  رفاک  دندوبن ،  ناملـسم  هک  هک  يدارفا  یتح  میدناوخ  خیرات  رد  ام 
درک يراک  تسا .  هدرک  ریخ  هب  متخ  ار  اه  نآ  تبقاع  یلاعتو ،  كرابت  دنوادخ  دنتـشاد  تواخـس  تسد  رمع  کی  هک  نیا  لیلد  هب 

هک ینییآ  نید و  بتکم و  ره  الاح  تسا  تشهب  يزابلد  تسد و  هجیتن  سپ   . دـنورب ایند  زا  ریخ  هب  تبقاعو  دـنوش  ناملـسم  اهنآ  هک 
 . درک دهاوخ  يزور  ار  مالسا  نید  تیب و  لها  بتکم  هب  یبایهار  قیفوت  دنوادخ  تبقاع  یشاب ،  هتشاد  تواخس  اما  یشاب ، هتشاد 

1 ص :

مود جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

تیفاع هک  مینک  راک  هچ  دننک  یم  لاؤس  دـنیآ  یم  دنـشاب و  هتـشاد  تیفاع  دـهاوخ  یم  ناشلد  یـضعب  هَیفاعلا )  ُتبَلَط   : ) مود جـنگ 
 ، هاگـساپ هاگداد ،  نادـنز ،  ناتـسرامیب ،  زا  فاعم  يزیچ ؟  هچ  زا  فاعم  میوش .  فاـعم  ینعی  هچ ؟  ینعی  تیفاـع  میـشاب ؟  هتـشاد 

ماما َهلزُعلا )  یف  اُهتدَجَوَف  مشاب ( .  هتـشادن  منراد  تسود  دنراد  مدرم  هک  ییاهرـسدرد  نا  ینانچنا و  ياه  یبساک  یتشگرب و  کچ 
هنتف هک  نامزلارخا  هرود ي  اصوصخم  ورن » .  ییاج  نیشنب و  هناخ  رد  یتسه  تیفاع  لابند  هب  رگا  دیامرف « :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص 

تسا نامزلا  رخا  هرود  درادن  یخوش  دریگ .  یم  ار  وا  نماد  یتفآ  کی  هرخالاب  دور  یم  نوریب  هناخ  زا  سکره  دوش و  یم  رایسب  اه 
.

موس جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

هک یتـقو  میوش ،  یم  رـشحم  يارحـص  دراو  یتـقو  تماـیق  يادرف  هک  تسا  نیا  موس  جـنگ  نازیملا )  َلـِقثلا  ُتبَلَط  َو  موس ( :  جـنگ 
وا دب  لامعا  هک  یـسک  لاح  هب  ياو  تمالـس .  یهز  بوخ  دشاب ،  رتشیب  ام  بوخ  لامعا  رگا  دننک  یم  نزو  ار  ام  رـش  ریخ و  لامعا 
 . دوشب رت  نیگنـس  تسا  بوخ  لامعا  هب  طوبرم  هک  وزارت  هفک ي  نیا  هک  دـننک  يراک  دنتـسه  نیا  لابند  هب  همه  اذـل  دـشاب .  رتشیب 

 : » دیامرف یم  ترـضح  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  ُلوسَر  ًدَّمَُحم  هللا و  الإ  َهلإ  نأ ال  ِهداهَـش  یف  ُُهتدَجَوَف  ( ؟  مینک راکچ  الاح 
 . يرواین مک  تمایق  يادرف  هک  دوش  یم  ببس  ص )  ) مرکا ربمایپ  توبن  دنوادخ و  تینادحو  هب  تداهش 
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2 ص :

مراهچ جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

یکی تسین .  رتشیب  زور  کی  هک  تسا  نیا  تمایق  زور  ياه  یبوخ  زا  یکی  هَّنَجلا )  یِلا  ِلوخُدلا  یف  ِهَعرُـس  ُتبَلَطَو  مراهچ ( :  جنگ 
دیآ یم  نوریب  ربق  زا  یتقو  هک  دنتـسه  مدرم  زا  یـضعب  تسا .  لاس  هاجنپ  تماـیق  ِزور  کـی  نیا ،  هک  تسا  نیا  زین  شیاـه  يدـب  زا 

هک دنتـسه  مه  یـضعب  اما  دننیب  یمن  ار  تمایق  الـصا  دـننک .  یم  زاورپ  تشهب  يوس  هب  ربق  زا  دـهد و  یم  اهنآ  هب  لاب  اتود  دـنوادخ 
هک مینک  راکچ  تسا .  یتخـس  رایـسب  زور  تمایق  زور  اذـل  دوش .  یگدیـسر  ناشباسح  هب  دوشب و  اهنآ  تبون  ات  درذـگ  یم  اه  لاس 

یلاعت هِلل و  ِلَمَعلا  یف  اُهتدَجَوَف  دوش ( .  تشهب  دراو  عیرس  دنیبن و  ار  تمایق  ياه  یتخس  دنارذگب و  رـس  تشپ  ار  لحارم  نیا  ناسنا 
يارحـص رد  ناسنا  راک  ندیـشک  لوط  تلع  دشاب » .  ادـخ  يارب  یهد  یم  ماجنا  یلمعره  دـیامرف « :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ( 

هـضور ارچ  یتفر ؟  دجـسم  ارچ  هک  دهدب  باوج  دتـسیاب و  اجنا  دـیاب  تسا و  هدوب  ادـخ  ریغ  يارب  شیاه  راک  هک  تسا  نیا  رـشحم 
خـساپ دیاب  رـشحم  يارحـص  رد  دشاب  ادخ  ریغ  يارب  اه  راک  نیا  زا  یکی  رگا  يداد ؟  تاکز  سمخ و  یتفرگ و  هضور  ارچ  یتفر ؟ 

یم هتفگ  امـش  هب  دـشاب ،  ادـخ  يارب  تساهراک  نیرتناسآ  هک  ییاچ  ندروخ  بآ و  ندروخ  ولو  لامعا  نیا  مامت  رگا  یلو  یهدـب . 
 . دش یهاوخن  لطعم  رشحم  يارحص  رد  تسا  هدوب  ادخ  يارب  تلامعا  همه  نوچ  دوش 

مجنپ جنگ 

3 ص :

.Your browser does not support the audio tag

اهنت هن  میشاب .  هتشاد  تسود  ار  گرم  هک  مینک  راک  هچ  دنسرت .  یم  گرم  زا  مدرم  زا  يرایسب  توَملا )  ُّبُح  ُتبَلَط  مجنپ ( :  جنگ 
ار تلوپ  هللا )  هجَِول  ِلاملا  ِمیدقَت  یف  ُُهتدَجَوَف  دیامرف « :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  میشاب .  هتشاد  تسود  ار  نا  هکلب  میسرتن  نآ  زا 

اهنیا دندومرف « :  تسیچ ؟  نآ  تلع  دنسرت ؟  یم  گرم  زا  مدرم  ارچ  دنتفگ ،  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هب  نک .  جرک  ادخ  هار  رد 
هب دابآ  ياج  کی  زا  هک  دنـسرت  یم  ًاملـسم  دـنا .  هدرک  بارخ  ار  دوخ  ترخا  ایند ،  ندرک  دابآ  يارب  دـندرک و  دابآ  ار  دوخ  يایند 
هب قایتشا  ردـق  نآ  دـشاب  هدرک  دابآ  ار  شترخا  بارخ و  ار  شیایند  ول  و  دـشاب ،  سکعرب  راک  رگا  اما  دـنورب .  بارخ  ياـج  کـی 

هتشذگ بش  هک  تسا  نیا  نآ  تلع  دنتفرگ .  یم  تقبس  مه  زا  اروشاع  زور  هک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  باحـصا  دننام  دراد  گرم 
رگا دنتخانش .  یمن  اپ  زا  رس  رگید  اهنیا  دوب .  هداد  ناشن  اهنا  هب  تشهب  رد  ار  اهنآ  ماقم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  اروشاع ،  بش  ینعی 

 . نک دابآ  ار  دوخ  ترخآ  هدب و  ادخ  هار  رد  ار  تلاوما  یشاب  هتشاد  تسود  ار  ندرم  یهاوخ  یم 

مشش جنگ 

.Your browser does not support the audio tag
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هب میـشاب .  تدابع  قشاع  میـشاب .  هتـشاد  تسود  ار  تدابع  ات  مینک  راکچ  دنیوگ  یم  یـضعب  هَدابِعلا )  هَوالَح  ُتبَلَط  مشـش ( :  جنگ 
یهاگ ما  هچب  دـیوگ  یم  رگید  یکی  ارچ ؟  تسین .  تدابع  قشاـع  مناوخ ،  یم  بوخ  دـیوگ  یم  ناوخب ،  زاـمن  میوگ  یم  مدـنزرف 

الاح دنا .  هدیـشچن  زونه  ار  تدابع  ینیریـش  هک  تسا  نیا  نآ ،  تلع  منکب ؟  دـیاب  راک  هچ  دـناوخ .  یمن  یهاگ  دـناوخ و  یم  زامن 
جنگ کی  نیا  دیامرف « :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هَیـصعَملا )  ِكرَت  یف  اُهتدَجَوَف  میـشچب ( .  ار  تدابع  ینیریـش  هک  مینک  راکچ 

هچ نیبب  تقو  نآ  راذگب .  رانک  ار  هانگ  تسا .  تیصعمرب  كرت  شهار  یشاب  هتشاد  تسود  ار  ادخ  ِتدابع  یهاوخ  یم  رگا  تسا . 
یگدنز زا  ار  هانگ  تسا .  تیصعم  هانگ و  تهج  هب  تسا  هدش  هتفرگ  وت  زا  تدابع  ینیریش  رگا  يوش .  یم  ادخ  تدابع  قشاع  روط 

 . دتفا یم  یقافتا  هچ  نیبب  نک  رود  دوخ 

4 ص :

متفه جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

قداص ماما  منک ؟  راکچ  دـیآ .  یمن  نوریب  ام  کـشا  تسین ،  قیقر  اـم  بلق  دـنیوگ  یم  یـضعب  بلَقلا )  هَّقِرلا  ُتبَلَط   : ) متفه جـنگ 
 . هدب یگنـشت  یگنـسرگ و  تدوخ  هب  تدم  کی  هک  تسا  نیا  شهار  شَطَعلاَو )  ِعوجلا  یف  اُهتدَـجَوَف  دـیامرف ( :  یم  مالـسلا  هیلع 

نیا تسا .  هدش  قیقر  شبلق  هک  دنک  یم  ساسحا  دراد .  یلاح  هچ  ناسنا  دعب ،  هب  ناضمر  هام  مهد  زور  زا  يدـید  ریگب .  هزور  الثم 
 . مینک یم  ظفح  نامدوخ  دوجو  رد  هشیمه  ار 

متشه جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

 . سانشب ار  کیرات  رکف  لوا  تسیچ ؟  ینارون  رکف  مشاب ..  هتشاد  ینارون  يرکف  دهاوخ  یم  ملد  بلَقلا )  َرون  ُتبَلَط  متشه ( :  جنگ 
يا هدـیاف  چـیه  مینک ،  تحیـصن  زردـنا و  دـنپ و  ردـق  هچ  ره  مینک و  هظعوـم  میناوـخب و  تیاور  هیآ و  ناـشیارب  هچره  هک  ییاـهنآ 

رییغت مناوخ  یم  نآرق  زا  يا  هیآ  یتقو  دـهاوخ  یم  ملد  گنـس )  رد  ینهآ  خـیم  دورن  دـنراد (.  کیرات  رکف  دـشاب  هتـشادن  ناشیارب 
رتشیب ثیدح  کی  نم  تفگ « :  یتسه ؟  یبوخ  مدآ  هک  یتسه  ظفح  ثیدح  هیآ و  ردق  هچ  دنتفگ  وا  هب  يرافغ ،  رذوبا  لثم  منک . 

هلا دییوگب ال  اوِحلُفت )  هللا  الإ  هِلا  اولوق ال  دومرف ( :  ص )  ) مرکا ربمغیپ  مداد .  همادا  دوخ  یگدنز  رد  ار  ثیدح  کی  نامه  مدیمهفن 
چیه هک  مدیمهف  ار  نیا  نم  تسین .  هللا  زج  ملاع  نیارد  ییادخ  چیه  ینعی  مدیمهف  ار  هللا  الا  هلا  نیا ال  نم  دیوش .  راگتـسر  ات  هللا  الا 

هک منک  راکچ  الاح  مدیمهف .  نم  ار  هملک  کی  نیمه  مدید  ار  ادخ  ِمد  متفر  دراذگب .  رثا  دناوت  یمن  ادـخ  زا  ریغ  ایند  نیا  رد  سک 
 . دوش یم  ینارون  ناترکف  دینک  هیرگ  دینک و  رکف  رایسب  ءاُکبلاو )  ِرُکَفَتلا  یف  ُُهتدَجَوَف  مشاب ( .  هتشاد  ینارون  يرکف 

5 ص :

مهن جنگ 
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.Your browser does not support the audio tag

تـسا طارـص  لپ  نیمه  هلحرم  نیرخآ  میرذگب .  طارـص  لپ  زا  دیاب  همه  تمایق  يادرف  طارِـصلا )  یلَع  زاوَجلا  ُتبَلَط  مهن ( :  جنگ 
هتـشاد روبع  زاوج  هک  نیا  رگم  درذگب  لپ  نیا  زا  دناوت  یمن  یـسکره  دـینادب  و  تسا .  هتـشذگ  رگید  درذـگب ،  نآ  زا  سکره  هک 

عمج اه  هقدص  نیا  دیهدب  هقدص  دیناوت  یم  ات  دیامرف « :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هَقَدَصلا )  یف  ُُهتدَجَوَف  منک ( ؟  راکچ  دـشاب . 
 . طارص لپ  زا  روبع  يارب  دوش  یم  زاوج  دوش و  یم 

مهد جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

ابیز يرون  کی  اما  دنتـسه  تسوپ  هایـس  یـضعب  مشاـب .  هتـشاد  ینارون  يا  هرهچ  دـهاوخ  یم  ملد  هجَولا )  ُرون  ُتبَلَط  مهد ( :  جـنگ 
ار وت  هرهچ ي  ادـخ  ناوخب .  بش  زامن  یناوت  یم  ات  دـیامرف « :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  لـیللا )  هولَـص  یف  ُُهتدَـجَوَف  دـنراد ( . 

 . يونعم تینارون  دنک .  یم  ینارون 

مهدزای جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

یم ریـشمش  ادخ  هار  رد  يراد  هک  تسا  نیا  دهد  یم  ادخ  هک  یباوث  نیرتالاب  دیناد  یم  امـش  داهجلا )  َلضَف  َتبَلَط  مهدزای ( :  جنگ 
مدآ تسا  لکـشم  اعقاو  دراد .  ار  ادخ  هار  رد  باوث  دنیوگ  یم  دراد ،  يدایز  باوث  دیوگب  دـنهاوخ  یم  هک  مه  ار  یلمع  ره  ینز . 
یم نیدهاجم  هب  دنوادخ  ار  باوث  نیرتالاب  اذل  دوشب .  دیهـش  ای  ریـسا  یمخز و  تسا  نکمم  دراذگب  تسد  فک  ار  دوخ  ناج  دیاب 

 . دـشاب دـیاب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  ِدوخ  نذإ  تسا .  مارح  هک  ییادـتبا  داهج  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  تبیغ  نامز  رد  بوخ  دـهد . 
هار رد  نیدهاجم  هب  هک  یباوث  نامه  یهاوخ  یم  رگا  دیامرف « :  یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  هتـسب  شرد  داهج  باب  نیا  سپ 
ادخ دیـشاب .  دنزرف  نز و  يارب  لالح  همقل  کی  یبساک و  لابند  هب  لایعلل )  ِبسَکلا  یف  ُُهتدَجَوَف  دـننک (  اطع  وت  هب  دـنهد  یم  ادـخ 

 . دسیون یم  وت  لمع  همان  رد  ار  ادخ  هار  رد  دهاجم  باوث 
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مهدزاود جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

لد زا  دوخ  هب  دوخ  ادخ  ریغ  تبحم  دش .  لد  نیا  دراو  ادـخ  تبحم  رگا  میناد  یم  همه  لجوَّزَع )  هللا  ُبُح  ُتبَلَط  مهدزاود (  جـنگ 
ره هظحل و  ره  هک  منک  راکچ  نم  دراد .  ار  ملاع  نیا  ياه  جـنگ  نیرتهب  دـشاب ،  هتـشاد  تسود  ار  ادـخ  سکره  دوش و  یم  جراـخ 
یم رگا  دـیامرف « :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یـصاعَملا )  ِلها  ِضُغب  یف  ُُهتدَـجَوَف  مشاب ( ؟  هتـشاد  تسود  رتشیب  ار  ادـخ  تعاس 

اب نم  دیوگ « :  یم  هک  یسک  دننام  شابن  شاب .  هتشادن  تسود  ار  هانگ  لها  تیصعم و  لها  یـشاب ،  هتـشاد  تسود  ار  ادخ  یهاوخ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  ایند  گرزب  جنگ   25www.Ghaemiyeh.com ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 20زکرم  هحفص 11 

http://www.ghaemiyeh.com


دیاب شدوخ  مدآ  منک .  یم  تساخرب  تسـشن و  مه  زامن  یب  تال و  اب  منک  یم  تساخرب  تسـشن و  مراد و  دما  تفر و  مه  دـنوخآ 
دهد یم  وت  هب  ار  يزیچ  هچ  ادخ  نیبب  تقو  نآ  شکب  زمرق  طخ  ار  تیـصعم  لها  رود  راذگب .  رانک  ار  اه  فرح  نیا  دشاب » .  ملاس 

 . تسا شدوخ  تبحم  دنک  یم  تیانع  وت  هب  هک  يزیچ  نیلوا  دنوادخ  . 

مهدزیس جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

؟  دشاب هتشادن  روخ  در  نامفرح  مینز  یم  یسک  هب  ار  یفرح  یتقو  مینک  راکچ  دنیوگ  یم  یضعب  هسائرلا )  ُتبَلَط  مهدزیـس ( :  جنگ 
هک رفن  ود  نیب  یتفر  یتقو  دیوگن .  هن  نک ،  کمک  ینالف  هب  یتفگ  یسک  هب  رگا  اهلد .  رب  تسایر  تسا .  تسایر  یعقاو  ینعم  نیا 

دیاب مدآ  دهاوخ .  یم  تسایر  اه  راک  نیا  بوخ  دنک .  لوبق  دونـشب و  ار  وت  فرح  ایب ،  هاتوک  یتفگ  یکی  هب  دننک  یم  اوعد  دنراد 
بحاص هک  یناسک  اـعقاو  تسا .  جـنگ  کـی  شدوخ  نیا  مسرب ؟  هطقن  نیا  هب  منک  راـکچ  دـننک .  لوبق  ار  شفرح  اـت  دـشاب  سیئر 

 : دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مشاب .  اه  مدآ  نیا  وزج  مه  نم  منک  راکچ  دنتسه .  مک  دنراد  رابتعا  مدرم  نیب  دنتـسه و  ذوفن 
وت دننادب  هک  نیمه  ینکن ،  مدرم  يارب  مه  يراک  ولو  شاب ،  مدرم  زوسلد  شاب ،  مدرم  هاوخ  ریخ  هللا )  ِدابِِعل  هَحیصَنلا  یف  اُهتدَجَوَف  ) 

 . دنراذگ یمن  نیمز  ار  ناتفرح  مشچ و  دنیوگب  تسا  هدرک  ییاضاقت  نوچمه  ینالف  دنیوگ  یم  ات  یتسه ،  اهنا  زوسلد  اعقاو 
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مهدراهچ جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

رکف همه  نیا  دشاب  هدوسآ  مرکف  هک  منک  راکچ  دیوگ  یم  دراد .  يرتشم  یلیخ  نیا  هزورما  بلَقلا )  َغاِرف  ُتبَلَط  مهدراهچ ( :  جنگ 
هب یباوخب .  تحار  ات  نکن  غولـش  ار  دوخ  رود  دایز  نک .  مک  ار  تلاوما  لام و  لاملا )  هَِّلق  ُُهتدَـجَوَف  دـیاین ( ؟  مدآ  غارـس  هلغـشم  و 

 . تسیفاک ینکن  زارد  نارگید  نارگید  شیپ  ار  دوخ  تسد  هک  نیمه  شاب  هتشاد  فافک  هزادنا ي 

مهدزناپ جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

یم دنک .  لوحتم  ار  ایند  هک  یناهج  ییاهراک  .مهدب  ماجنا  گرزب  ياهراک  دهاوخ  یم  ملد  رومُالا )  َِمئازَع  ُتبَلَط  مهدزناپ ( :  جنگ 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ِدوخ  نک »  ربص  دیامرف « :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ربَصلا )  یف  اُهتدَجَوَف  ینکب (  ار  اهراک  نیا  یهاوخ 

یم دراد  ار  ایند  هعیـش  نالا  هک  داد  شرورپ  وجـشناد  هبلط و  درک و  ربص  ردـق  نآ  دوب .  ربص  رطاخ  هب  دـش  عیـشت  بهذـم  سیئر  هک 
 . دریگ

مهدزناش جنگ 
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.Your browser does not support the audio tag

یضعب دنوش  دنلب  نم  ياپ  يولج  مور  یم  اجکره  مشاب .  فیرش  مهاوخ  یم  دنیوگ  یم  یـضعب  فَرَـشلا )  ُتبَلَط  مهدزناش ( :  جنگ 
ياه هتـشر  میورب  دـنیوگ :  یم  یـضعب  تسا .  بوخ  یلیخ  دـنوش  فورعم  دـنوشب و  هشیپ  رنه  دـنورب  رگا  دـننک  یم  رکف  اه  ناوج 

هب هک  تسا  نیا  شهار  ملِعلا )  یف  ُُهتدَجَوَف  میـشاب ( .  فیرـش  ات  مینک  راکچ  دنیوگ  یم  یـضعب  میوش  روهـشم  ات  یـشزرو  فلتخم 
 . دنراذگ یم  مارتحا  وت  هب  مدرم  رتشیب  يوشب  رت  ملاع  هجره  يورب  ملع  لابند 

مهدتفه جنگ 
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.Your browser does not support the audio tag

یلکـشم کی  منک  تدایع  ار  ادـخ  متـساوخ  تقو  ره  اما  منکب .  ار  ادـخ  تدابع  دـهاوخ  یم  ملد  هدابِعلا )  ُتبَلَط  مهدـفه ( :  جـنگ 
 ، دنک تدابع  ار  ادخ  ایند  نیا  رد  رتشیب  سکره  تسا  جنگ  اعقاو  منک ؟  راکچ  دیآ ،  یم  شیپ  يرامیب  یلاح و  یب  تلاسک و  دـننام 
یم رـشحم  يارحـص  دراو  ریقف  میراد ،  تیاور  رد  دنرادن ،  دوخ  لمع  همان  رد  تدابع  هک  ییاهنا  تسه .  رت  دنمتورث  تمایق  يادرف 
عرو دنیوگ  یم  شاب . .  هتـشاد  ییاسراپو  عرَو  عَرَولا )  یف  اُهتدَجَوَف  دیامرف ( :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  منک ؟  راک  هچ  دنوش . 
نیا عرو  اما  يوشن .  هانگ  بکترم  ینک و  زمرت  يدیـسر ،  هانگ  هب  یتقو  هک  نیا  ینعی  اوقت  تسیچ ؟  اوقت  دـیناد  یم  اوقت .  تسیچ ؟ 
نیا ینک .  زمرت  یهاوخب  هک  يورب  دیابن  نا  تمس  هب  الـصا  ینعی  ینک .  جک  ار  دوخ  ِهار  يدید ،  ار  هانگ  هک  يرتمولیک  ود  زا  تسا 

 . يوش یم  ادخ    ِ تدابع قشاع  تقو  نا  عَرَو .  دنیوگ  یم  ار 

مهدجیه جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

 : ) دـیامرف یم  ترـضح  مشاـب .  تحار  یح  ور  یمـسج و  بناوـج ،  همه  زا  دـهاوخ  یم  مـلد  هَـحارلا )  ُتـبَلَط  مهدـجیه ( :  جـنگ 
 . شابن تسایر  لوپ و  لابند  دشاب .  رپ  تلد  مشچ و  شاب .  تبغر  یب  تسایند  رد  هک  هچنآ  ایند و  هب  تبسن  دهُزلا )  یف  اُهتدَجَوَف 

مهدزون جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

 : ) دـیام رف  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مشاـب .  رتولج  هیقب  زا  ندرگ  ورـس  کـی  دـهاوخ  یم  ملد  هَعفَرلا )  ُتبَلَط  مهدزون ( :  جـنگ 
رگا سکعرب  دـنرادن .  تسود  ار  ربکتم  مدآ  مدرم ،  نوچ  شاب .  هتـشاد  عضاوت  مدرم  ربارب  رد  یناوت  یم  اـت  عُضاوَت )  یف  اُهتدَـجَوَف 

 . درادن دح  هک  يریگ  یم  ياج  اه  لد  رد  نانچ  نآ  یشاب ،  عضاوتم 

9 ص :
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متسیب جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

یم مالسلا  هیلع  قداص  ماما  منک ؟  راکچ  دننکزاب .  باسح  مفرح  يور  مدرم  مشاب ،  زیزع  مراد  تسود  زِعلا )  ُتبَلَط  متسیب ( :  جنگ 
یتقو تقو ،  نآ  دوشن .  رداص  تناـبز  زا  یخوش  هب  ولو  غورد ،  هملک  کـی  وگب .  تسار  فرح  قدِـصلا )  یف  ُُهتدَـجَوَف  دـیامرف ( : 

 . تسا تسرد  هتفگ ،  ینالف  رگا  سپ  ینـالف .  دـنیوگ  یم  تسا ؟  هدز  ار  فرح  نیا  یـسک  هچ  دـنیوگ  یم  دوش ،  یم  لـقن  یفرح 
يزاس یم  وقاچ  ات  دص  نک .  شلو  اباب  ینالف .  تسا ؟  هتفگ  یـسک  هچ  دـنیوگ  یم  تسیچ ؟  تلذ  سپ  تزع .  دـنیوگ  یم  ار  نیا 

؟  ارچ دـنرخب .  ار  شفرح  مدرم  ماـمت  دوـش  یم  لـقن  مدآ  زا  یفرح  یتـقو  هک  تسا  نیا  تزع  تسا .  تلذ  نیا  هرادـن .  هتـسد  یکی 
 . دنا هدیدن  مدآ  مالک  رد  غورد  مه  راب  کی  نوچ 

مکی تسیب و  جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

رد یتلاـح  دوخ  هب  دوخ  دـنناشنب  ـالاب  ار  مدآ  دـننک و  تزع  دـنراذگب و  مارتحا  مدرم  یتقو  هَّلِذـلا )  ُتبَلَط  َو  مکی ( :  تسیب و  جـنگ 
منک راکچ  سفن .  تلذ  دشاب ،  لیلذ  دیاب  مدآ  لباقم  رد  تسا .  دـب  یلیخ  نیا  تسا .  ربکت  هب  کیدزن  هک  دـیآ  یم  دوجو  هب  ناسنا 

 . دوش فیعـض  مدآ  دوش  یم  ثعاب  نتفرگ  هزور  ریگب ،  هزور  یناوت  یم  ات  موصلا )  یف  اُهتدَـجَوَف  ( ؟  مشاب لیلذ  مدوخ  شیپ  مدوخ 
رگید دننک  فیرعت  وت  زا  مه  ردق  هچره  دیآ و  یم  نآ  لابند  هب  مه  سفن  تلذ  يرب و  یم  یپ  دوخ  فعـض  هب  يدش  فیعـض  یتقو 

وربآ تزع و  مدرم  نیب  رد  نم  هب  هک  نوـنمم  ایادـخ  متـسه .  هراـکچ  مناد  یم  هک  نم  ییوـگ  یم  يروـخ ،  یمن  ار  تدوـخ  بـیرف 
 . دشاب هتشاد  تزع  مدرم  شیپ  اما  دشاب  لیلذ  شدوخ  شیپ  دیاب  مدآ  سفن .  تلذ  دنیوگ  یم  ار  نیا  يداد . 
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مود تسیب و  جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

شاب عناق  تسا  هداد  وت  هب  ادخ  هچنآ  هب  هعانقلا )  یف  ُُهتدَجَوَف  مشاب ( .  زاین  یب  دهاوخ  یم  ملد  ینِغلا ) ُتبَلَط  مود ( :  تسیب و  جـنگ 
نیا نم  حالـص  ییوگ  یم  يروخب ،  یـشاب  هتـشادن  بش  ناـن  ولو  ؟  ارچ یتسین .  جاـتحم  يدـحا  هب  یتسه  زاـین  یب  رگید  تقو  نآ  . 

 . دنک یم  ناحتما  ارم  دراد  ادخ  تسا . 

موس تسیب و  جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

 . دـشاب سونأـم  یـسک  اـب  دراد  تسود   . درادـن تسود  ار  ییاـهنت  هک  تسا  يروط  دازیمدآ  سنُـالا )  ُتبَلَط  موس ( :  تسیب و  جـنگ 
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هتـشاد نابزمه  کی  دهاوخ  یم  شلد  اتود .  ینعی  تسا  هینثت  دـنیوگ  یم  ار  رخآ  نون  فلا و  تسا ،  هدـش  هتفرگ  سنا  زا  مه  ناسنا 
یناوخ یم  نارق  یتقو  ریگب .  سنا  نارق  اب  یناون  یم  ات  نآرُقلا )  هئارَق  یف  ُُهتدَجَوَف  منک ( ؟  راکچ  درادن .  تسود  ار  ییاهنت  دـشاب . 
فرح وت  اب  ادخ ،  نوچ  ینک  یمن  ییاهنت  ساسحا  تقو  چیه  ینادـب  ار  نآ  ریـسفت  یناعم و  یتقو  دـنز .  یم  فرح  وت  اب  دراد  ادـخ 

 . دنز یم 

مراهچ تسیب و  جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

دننزب فرح  نم  اب  مدرم  مراد  تسود  متـسه .  یعامتجا  مدآ  کی  نم  تسیچ  نآرق  سانلا )  َهَبحُـص  ُتبَلَط  مراهچ ( :  تسیب و  جنگ 
 ( قلُخلا ِنسُح  یف  اهتدَـجَوَف  منک ( ؟  راکچ  دروآ  نوریب  ییاهنت  زا  ارم  هشیمه  هک  مشاب  هتـشاد  سنوم  سینا و  کی  مهاوخ  یم  نم  .
 . دنک یم  رود  وت  زا  ار  مدرم  یقالخا  دب  دنروایب .  نوریب  ییاهنت  زا  ار  وت  دنیایب و  وت  شیپ  مدرم  ات  شاب  قالخا  شوخ  یناوت  یم  ات 
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داتفه و دص و  هحفـص  هدزاود ،  دلج  لیاسولا  كردتـسم  باتک  رد  تیاور  نیا  مالـسلا .  هیلع  قداص  ماما  مالک  رد  جـنگ  نیرخآو 
وجتسج رد  اجنا  دننک .  هعجارم  هیمئاق  تیاس  هب  دنشاب  هتـشاد  دوخ  لیابوم  رد  ار  تیاور  نیا  نتم  دنهاوخ  یم  هک  ییاهنا  تسا .  هس 

ار جـنگ  جـنپ  تسیب و  نیا  مدرم  نیب  رد  ینک و  پاچ  ار  نا  یناوت  یم  دـیآ  یم  همجرت  اب  اـیند ،  گرزب  جـنگ  جـنپ  تسیب و  سیونب 
 . ینک رشتنم 

مجنپ تسیب و  جنگ 

.Your browser does not support the audio tag

ار هچب  کی  دینیبب  دشاب .  یـضار  ام  زا  دیاب  ادـخ  رخآ  رد  میدز  ار  اه  فرح  نیا  مامت  هللا )  یـضَر  ُتبَلَط  َو  مجنپ ( :  تسیب و  جـنگ 
ارف رگید  تعاس  راهچ  تسا  یـضار  هقیقد  هس  یلا  ود  مه  نآ  ینک .  جرخ  دیاب  دراد و  تمحز  ردق  هچ  دـینک  یـضار  دـیهاوخ  یم 

اضرلا عیرـس  ای  مییوگ (  یم  لیمک  ياعد  رد  تسا .  یمک  زیچ  رگم  ینک ،  یـضار  ار  ادخ  یهاوخ  یم  وت  تقو  نا  دنک .  یم  شوم 
هیلع قداص  ماما  منک ؟  راکچ  الاح  بوخ  دشاب  یضار  نم  زا  هشیمه  ادخ  مراد  تسود  نم  يوش .  یم  یضار  دوز  هک  ییادخ  يا  ( 

 . تسا نیا  رد  دنوادخ  تیاضر  هک   ، نک یکین  تردام  ردپ و  هب  یناوت  یم  ات  نیَِدلاولا )  ِّرب  ُُهتدَجَوَف  دیامرف ( :  یم  مالسلا 

انِا انالوَم  َوانَِدیَـس  ای  ِهِقلَخ  یلَع  ِهّللا  َهَّجُح  ای  ِهّللا  ِلُوسَر  َنباَی  اضِرلا  یَـسُوم  َنب  َِّیلَع  ای  ِنَسَحلَابَاای  يالوم  يدیـس و  ای  کـیلع  مالـسلا 
هّللاَدنِع اَنل  عَفِشا  ِهّللاَدنِع  ًاهیجَو  ای  اِنتاجاح  يَدَی  َنَیب  َكانمَّدَق  ِهّللا َو  َیِلا  َِکب  انلَّسَوَت  انعَفشَتسَو َو  انهَّجَوَت 

12 ص :

نایاپ
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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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