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مهدزناپ 52تراشب 

مهدزناش 55تراشب 

مهدفه 55تراشب 

مهدجه 57تراشب 

مهدزون 58تراشب 

متسیب 59تراشب 

مکی تسیب و  61تراشب 

موس تسیب و  62تراشب 

مراهچ تسیب و  62تراشب 

مجنپ تسیب و  63تراشب 

مشش تسیب و  63تراشب 

متفه تسیب و  64تراشب 

مکی یس و  66تراشب 

مودو یس  67تراشب 

مراهچ یس و  69تراشب 

مجنپ یس و  69تراشب 

متفه یس و  70تراشب 

تشه یس و  70تراشب 

مهن یس و  71تراشب 

مکی لهچو و  ملهچ  72تراشب 

مود لهچ و  76تراشب 

موس لهچ و  77تراشب 

مراهچ لهچ و  79تراشب 

مجنپ لهچ و  79تراشب 
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مشش لهچ و  80تراشب 

متشه لهچ و  81تراشب 

مهن لهچ و  82تراشب 

مراهچ هاجنپ و  83تراشب 

مجنپ هاچنپ و  84تراشب 

متفه هاجنپ و  85تراشب 

متشه هاجنپ  87تراشب 

مهن هاجنپ و  88تراشب 

نیدهع ذخآم  رد  يریس  مود :  91لصف 

مود لصف  91همدقم 

نیدهع ذخآم  رد  94يریس 

مجارت تاضقانت  شخب  موس :  97لصف 

: لوا 97ضقانت 

: مود 97ضقانت 

: موس 97ضقانت 

: مراهچ 98یضقانت 

: مجنپ 98یضقانت 

: مشش 98ضقانت 

: متفه 99ضقانت 

: متشه 99ضقانت 

: مهن 99ضقانت 

: مهدزای 100ضقانت 

: مهدزاود 101ضقانت 

: مهدزیس 101ضقانت 
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: مهدراهچ 101ضقانت 

: مهدزناپ 101یضقانت 

: مهدزناش 102ضقانت 

: مهدفه 102ضقانت 

: مهدجه 103ضقانت 

: مهدزون 103ضقانت 

: مکی تسیب و  104ضقانت 

: مود تسیب و  104ضقانت 

: مراهچ تسیب و  105ضقانت 

: مجنپ تسیب و  106ضقانت 

: مششو تسیب  106ضقانت 

: متفه تسیب و  107ضقانت 

: متشه تسیب و  107یضقانت 

: مهن تسیب و  107ضقانت 

: میس 107ضقانت 

: مکی یس و  108ضقانت 

: مودو یس  108ضقانت 

: موسو یس  108یضقانت 

: مراهچ یس و  111ضقانت 

: مجنپ یس و  112ضقانت 

: مشش یس و  112ضقانت 

: متفهو یس  112ضقانت 

متشه یس و  113ضقانت 

: مهن یس و  117ضقانت 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 146زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


: ملهچ 117ضقانت 

: مکی لهچ و  117ضقانت 

: مود لهچ و  118ضقانت 

: موس لهچ و  118ضقانت 

: مراهچ لهچ و  118ضقانت 

: مجنپ لهچ و  119ضقانت 

: تفه لهچ و  120ضقانت 

: متشه لهچ و  120ضقانت 

: مهن لهچ و  120ضقانت 

: مهاجنپ 121ضقانت 

: مکی هاجنپ و  121ضقانت 

: مود هاجنپ و  122ضقانت 

: موس هاجنپ و  122ضقانت 

: مراهچ �اجنپ و  122ضقانت 

: مجنپ هاجنپ و  122ضقانت 

: مشش هاجنپ و  124ضقانت 

: متفه هاجنپ و  124ضقانت 

: متشه هاجنپ و  125ضقانت 

: مهن هاجنپ و  125صقانت 

: متصش 126ضقانت 

: مکی تصش و  127ضقانت 

: موس مود و  تصش و  127ضقانت 

: مراهچ تصش و  128ضقانت 

: مشش تصش و  مجنپ و  تصش و  128ضقانت 
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: متفه صش و  129ضقانت 

: متشه تصش و  130صقانت 

: مهن تصش و  130ضقانت 

: مکی داتفه و  131ضقانت 

: مود داتفه و  131ضقانت 

: موس داتشه و  132ضقانت 

: مراهچ داتفه و  132ضقانت 

: جنپ داتفه و  133ضقانت 

: مشش داتفه و  133ضقانت 

هلصاح جیاتن  134هصالخ 

: متفه داتفه و  134ضقانت 

: متشه داتفه و  135صقانت 

: مهن داتفه و  135ضقانت 

: مداتشه 135ضقانت 

: مکی داتشه و  135ضقانت 

: مکی داتشه و  136ضقانت 

: موس داتشه و  136ضقانت 

: مراهچ داتشه و  136ضقانت 

: مجنپ داتشه و  137ضقانت 

: مشش داتشه و  137ضقانت 

: متفه داتشه و  138ضقانت 

: متشه داتشه و  138ضقانت 

: مدون 139ضقانت 

: مکی دون و  139ضقانت 
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: مود دون و  139ضقانت 

: موس دون و  140ضقانت 

: مراهچ دون و  140ضقانت 

: مجنپ دون و  140ضقانت 

: متفه دون و  141ضقانت 

: متشه دون و  142یضقانت 

زکرم 143هرابرد 
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دنک یم  يربهر  ینادواج  تایح  هب  هک  يرون  جاجتحالا : 

باتک تاصخشم 

هللادبع ماصع ، هسانشرس : 

([. يرسدور ) ماصع هللادبع  فلوم  / ] یلعالا کلملا  تاولص  اضرلا  یسوم  نب  یلع  مامالا  بیرقت  یف  جاجتحالا  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. 13 ان ،  یب   : ] نارهت رشن :  تاصخشم 

136 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 100 کباش : 

... جاجتحالا دنک  یم  يربهر  ینادواج  تایح  هب  هک  يرون  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. سیونریز تروصب  همانباتک  تشاددای : 

... جاجتحالا دنک  یم  يربهر  ینادواج  تایح  هب  هک  يرون  دلج :  يور  ناونع 

یحیسم ریسافت  11ق -- . ترجه -  زا  لبق   53 مالسا ، ربمایپ  ص ،)  ) دمحم عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  هعیش --  عوضوم : 

ثیلثت عوضوم : 

اه هیدر  اه و  هیعافد  تیحیسم --  عوضوم : 

3 1300ي فلا BP228/4/ع6 هرگنک :  يدنب  هدر 

297/479 ییوید :  يدنب  هدر 

2242359 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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2 ص : 
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3 ص : 

همدقم
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4 ص : 

. دریگب رارق  فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  جع   ) هللا هیقب  ترضح  هصاخ  تایانع  دروم  باتک  نیا  نتشون  اب  هک  دوب  نیا  رد  فلوم  یعس  مامت 

لجع رـصع  اما  يربکلا  هغلابلا  هللا  هجح  مظعالا  هللا  یلو  یلعالا  رمالا  بحاص  ترـضح  سادقالا  سدق  سدقم  كاپ و  تحاس  هب  میدـقت 
هتاکرب هللا و  همحر  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا 
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5 ص : 

نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

؟ تسیک قح  تسیچ و  دوصقم 

لیلد هب  ار  ایبنا  یناسنا ،  یلاع  تافص  يوس  هب  ناشیا  تیاده  كرـش و  یهارمگ و  رطخ  زا  مدرم  تاجن  يارب  هلالج ،  لج  لاعتم  دنوادخ 
ات دهد  یم  رارق  ناشیا  ایـصوا  هدهع  رب  ار  نیگنـس  هفیظو  نیا  ناشیا  تلحر  ای  تداهـش  زا  دـعب  هک  دـنیامرف  یم  ثوعبم  بتک  تازجعم و 
رد اهنآ  ییاـمنهار  هب  هکلب  هدرکن  هیکت  تسا ) فورعم  لـیزنت  هب  هک   ) هدـش لزاـن  یحو  هطقن  زا  یبن  ناـمز  رد  هک  یباـتک  رب  افرـص  مدرم 

دنوشن فالتخا  ضقانت و  راچد  دنبای ، یم  ادعب  هچنآ  دنا و  هدید  زاغآ  رد  هک  تسا ) روهشم  لیوات  هب  هک   ) یتقیقح نآ  شتسرپ 

یناسنا رکفت  ساسا  رب  هن  ینعی  دنراد  یهلا  ماهلا  هشیر  هک  یبهاذم  نایم  رد  هک  داد  میهاوخ  حیضوت  رـصتخم  لماک و  روط  هب  هللا  ءاشنا  ام 
یم رابخا  ناشیا  زا  رایـسب  رایـسب  دوخ  تلاسر  ءادا  نمـض  رد  ءایبنا  همه  دیایب و  تسیاب  یم  هک  دوب  دوعوم  مظعم  یبن  کی  زا  نخـس  دنا ،

هتخادرپ و توبن  نیا  تابثا  هب  نایحیـسم  سدقم  باتک  زا  دراد  صاصتخا  بلطم  نیمه  هب  هک  باتک  نیا  لوا  لصف  رد  ام  هتبلا  هک  دندرک 
هشوگ زا  زین  ار  يدهاوش  نمض  رد  مینک و  یم  لالدتسا  نآ  هرابرد 
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6 ص : 

میهاوخ هسدـقم  باتک  شیادـیپ  یگنوگچ  دروم  رد  یهاتوک  رـصتخم و  قیقحت  هب  تسا  طوبرم  هک  مود  لـصف  رد  هدرک و  رکذ  راـنک  و 
زین نونکا  مه  هک  يدایز  رایـسب  بتک  لیجانا و  اریز  ) رـضاح هب  ات  هتـشذگ  رـصع  رد  نآ  شیادیپ  تیفیک  نوتم و  نیا  یلک  رابتعا  هک  دید 

رد تسا و  هدوب  هنوگچ  هریغ ،) ابانرب و  لیجنا  لثم  دنا  هداد  تراشب  ملس  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  روهظ  هب  احیرـص  تسا  دوجوم 
هـسدقم بتک  رد  فیرحت  عوقو  تابثا  هب  دراد  نیدـهع  ياه  داضت  تاضقانت و  حرـش  نایب و  هب  صاصتخا  هصالخ  روط  هب  هک  موس  لصف 

یفن در و  ناوت  یم  ار  بتکم  نیا  دح  هچ  ات  يداقتعا  رظن  زا  هک  درک  میهاوخ  تباث  تاضقانت  تابثا  اب  رگید  ترابع  هب  ینعی  میزادرپ  یم 
ماما كرابم  مان  هک  باتک  نیا  میراودیما  لاح  ره  هب  تسا  فرط  مادک  هب  تاجن  هار  هک  دید  میهاوخ  تاراشا  نایب  اب  هک  روطنامه  هدومن 
يارب یغارچ  هلالج  لج  قح  ترـضح  تایانع  اب  دـناوتب  هدـش  فرـصم  انثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه 

دشاب تقیقح  قح و  هار  نارادتسود  ییامنهار 

( يدهلا عبتلا  نم  یلع  مالسلاو  )

 : باتک نیا  ذخام 

ياهلاس 1875 و 1856 ندنل  عبط  نایحیسم  سدقم  باتک  ( یسراف پاچ  )

The Hoiy Bilde in Persian Reproduced by Photography the Edition of 1904- 93P- 1975- 3M
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تاراشب نمیت ، كربت و  لوا :  لصف 

نمیت كربت و  لوا :  شخب 

هیحتلا و فالآ  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ترضح  متـشه  ماما  همئالا  نماث  اویـش  لدتـسم و  هثحابم  نمیت  كربت و  باب  نم  شخب  نیا  رد 
رون هار و  نابلاط  هک  میراو  دـیما  مینک و  یم  نایب  اضرلا ) رابخا  نویع  باـتک  زا  دـعب  هب  زا ص 154  همجرت   ) ینارـصن املع  ملعا  اب  ار  انثلا 
رخآ ربمایپ  نید  زا  يوریپ  راختفا  هدید و  هداتـسرف  ناهج  هب  هدرک و  هدعو  نآ  هب  دـنوادخ  هک  ار  یتقیقح  نآ  دـنناوتب  هلالج  لج  دـنوادخ 

(. نارمع لآ  هروس  هیآ 14  زا  لقن   ) هللا ءاشنا  دنشابن  نیرساخ  زا  تمایق  رد  دنشاب و  هتشاد  ار  ملس  هلا و  هلیع و  هللا  یلص  نامزلا 

دـشاب ناشیا  دوخ  باتک  زا  ناشکرابم  لئالد  عیمج  هک  دـنداد  لوق  یحیـسم )  ) ینارـصن ملاع  هب  هکنیا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
 : دیسرپ قیلثاج 

؟  دییامرف یم  راکنا  ار  اه  نیا  زا  يزیچ  ایآ  ، وا ینامسآ  باتک  لیجنا  یسیع و  توبن  هب  عجار  دنیامرف  یم  هچ  : قیلثاج

هداد یسیع  زا  دعب  وا  شیادیپ  ربمایپ و  کی  توبن  هب  لیجنا  هک  اه  تراشب  نآ  لیجنا و  یـسیع و  توبن  هب  نم  : مالـسلا هیلع  اضر  ترـضح 
میامن یم  رارقا 
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. میامن یم  راکنا  دشاب  هدادن  تراشب  وا  ندمآ  هب  ار  شتما  هدرکن و  رارقا  شباتک  دمحم و  يربمایپ  توبن و  هب  هک  ار  ییاسیع  ره  و 

؟ میتسین لداع  هاوگ  ود  هب  دنمزاین  ماکحا ،  تابثا  يارب  رگم  : قیلثاج

. هتبلا انثلا :  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اضر  ترضح 

زا ار  لاوس  نیمه  نمض  رد  هدومرف و  هماقا  دنـشاب  يراصن  لوبق  دروم  هک  یناسک  زا  ص )  ) دمحم توبن  يارب  لداع  هاوگ  ود  سپ  : قیلثاج
دیامرفب مه  ام  تلم  ریغ 

؟ يریذپ یم  ار  دشاب  لداع  حیسم  دزن  رد  هکیسک  یهاوگ  ایآ  ینارصن ،  يا  يدرک  لمع  هنافصنم  هک  نونکا  دندومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

؟ تسیک لداع  هاوگ  نآ   : تفگ قیلثاج 

؟ يراد يا  هدیقع  هچ  یملید  يانحوی  هرابرد  : دندومرف ترضح 

. تسا مدرم  نیرتهب  حیسم  ترضح  دزن  رد  هک  يدرب  مان  یسک  زا  نیرفآ  نیرفآ ،  قیلثاج :

 : تفگ انحوی  هک  تسین  هتشون  لیجنا  رد  ایآ   : مالسلا هیلع  ماما 

دنداد و تراشب  ترـضح  ندـمآ  هب  مه  نیراوح  و  داد ) تراشب  وا  روهظ  هب  زین  یبرع و  دـمحم  نید  هب  داد  ربخ  ارم  حیـسم  ترـضح  هک  )
؟ دندروآ نامیا  وا  توبن  هب  مامت 

یلو وا  نیـشناج  زین  يربماـیپ و  ندـمآ  هب  هداد  تراـشب  ینعی  تـسا  هدرک  لـقن  یـسیع  ترـضح  زا  اـنحوی  ار  بلاـطم  نـیا  يرآ  قیلثاـج :
میسانشب ار  ناشیا  تسرد  ات  هدربن  وا  زا  یمان  هدرکن و  نایب  ار  صخش  نآ  ناشن  مان و  ( ینعی  ) تایصوصخ

تیب و لها  دمحم و  ترضح  هب  هدژم  هک  ار  حیسم  ترضح  ترابع  نیع  دناد  یم  ار  لیجنا  الماک  هکیسک  رگا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 
؟ يروآ یم  نامیا  دناوخب  امش  يارب  هداد  وا  تما  و  نیعمجا )  هللا  تاولص  ) وا یصو 

. مریذپ یم  مراد و  لوبق  هتبلا  دیا  هدومرف  بوخ  : قیلثاج

تاراشب نمیت ، كربت و  لوا :  www.Ghaemiyeh.comلصف  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 146زکرم  هحفص 19 

http://www.ghaemiyeh.com


9 ص : 

؟  يراد ظفح  ار  لیجنا  موس  رفس  هک  دندومرف  هدرک و  یمور  ساطسن  هب  ار  دوخ  كرابم  يور  مالسلا :  هیلع  ماما 

مرادن ظفح  : درک ضرع  ساطسن 

؟ يا هدناوخ  ار  لیجنا  وت  ياآ   : دندومرف هداد  رارق  باطخ  دروم  ار  تولاجلا )  سار   ) يدوهی ملاع  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح  سپ 

. ما هدناوخ  يرآ   : درک ضرع 

دوب شتما  تیب و  لها  دـمحم و  زا  یمان  اجنآرد  رگا  سپ  مناوخب  تیارب  ات  ریگب  رظن  رد  ار  لیجنا  موس  رفـس  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
هب ات  هدومن  لیجنا  موس  رفـس  تئارق  هب  عورـش  انثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اضر  ترـضح  سپـس   ) هدم یهاوگ  دوبن  یمان  رگا  هدـب و  یهاوگ 

هداتسیا و هلمج  نامه  رد  ترضح  سپس  دوب  هدش  رکذ  ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  مان  عضوم  نآ  رد  هک  دندیـسر  ییاج 
 . دندومرف

؟ متسه نآ  هب  ملاع  مناد و  یم  ار  لیجنا  نم  ایآ  هک  مهد  یم  دنگوس  شردام  حیسم و  ناج  هب  ار  وت  مسرپ و  یم  وت  زا  ینارصن  يا 

 . دیشاب یم  نآ  شناد  لیجنا و  اب  انشآ  الماک  يرآ  درک : ضرع  قیلثاج 

یم هچ  ینارـصن  يا  دـیامرف  یم  لاوس  ملاع  نیا  زا  لیجنا ، زا  رگید  رفـس  دـنچ  تئارق  نایاپ  رد  اـنثلا  هیحتلا و  فـالآ  هیلع  اـضر  ترـضح 
بیذکت ار  یسیع  یسوم و  انامه  ینک  بیذکت  ار  لیجنا  راتفگ  رگا  هک  تسا  میرم  نب  یسیع  ترـضح  راتفگ  هک  نانخـس  نیا  رد  ییوگ 

 . يا هدرک  ار  تربمایپ  راگدرورپ و  راکنا  وت  اریز  دوش  یم  بجاو  وت  نتشک  لتق و  ینک  لیجنا  راکنا  هاگ  ره  يا و  هدرک 

مراد رارقا  هکلب  منک  یمن  راکنا  دیا  هدومرف  راکشآ  لیجنا  زا  نم  يارب  هک  ار  هچنآ  قیلثاج : 

قیلثاج هبور  ترـضح  سپـس  اروا  رارقا  دیـشاب  دـهاش  امـش  دـندومرف  دومن و  راضح  هب  ار  دوخ  كرابم  يور  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
سرپب نم  زا  دهاوخ  یم  تلد  هچ  ره  دندیسرپ  هدومرف و 
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؟ دنرفن دنچ  لیجنا  نادنمشناد  دندوب و  رفن  دنچ  هک  یسیع  ترضح  نارای  زا  ارم  دیهد  ربخ  قیلثاج : 

دوب اقولا  اهنآ  نیرترب  دندوب و  رفن  هدزاود  یسیع  ترـضح  نارای  اما  يدیـسر  دنمـشناد  هب  يدش و  دراو  اناد  رب  : دندومرف مالـسلا  هیلع  ماما 
دوب و راجز  هک  یملید  يانحوی  دوب و  اسیقرق  لها  هک  یناث  يانحوی  دوب و  نکاس  جا  رد  هک  ربکا  يانحوی  دـندوب  رفن  هس  اراصن  اـملع  یلو 

ءایبنالا متاخ  روهظب  ار  لیئارسا  ینب  یسیع و  تما  هک  یـسک  نآ  تسا  وا  مه  شتما و  تیب و  لها  ربمایپ و  مان  تسا  انحوی  نیمه  شیپ  رد 
هک مراد  ییاسیع  نامه  هب  نامیا  نم  ینارصن  يا  هک  دومرف  قیلثاج  هب  سپس  داد  تراشب  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم (  ترـضح 

معز هب  امش  هک  یسیع  نآ  ینعی   ) امـش یـسیع  هب  زین  يریگ  هدرخ  چیه  دروآ و  نامیا  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم (  ترـضح  هب 
 . تفرک یمن  هزور  درک و  یم  یلهاک  زامن  رد  وا  هکنیا  زج  مرادن  ادخ )! ربمایپ  هن  دیناد  یم  ادخ  ار  وا  دوخ 

اب نم  نوچ  دـیدومن  راکـشآ  ار  دوخ  یناوت  ان  فعـض ، نانخـس  نیا  اب  هدرک و  دـساف  هابت و  ار  دوخ  شناد  ملع و  هک  مسق  ادـخب  قیلثاج : 
 . دیتسه ناناملسم  نیرتدنمشناد  نیرتاناد و  امش  هک  مدرک  یم  رکف  دوخ 

؟  تهج هچ  هب  دندومرف  ترضح 

ترضح هب  ار  ییاوران  ياه  تبسن  نینچ  تفرگ و  یمن  هزور  دناوخ و  یم  زامن  مک  یـسیع  دیدومرف  امـش  هکنیا  تهج  هب  تفگ :  قیلثاج 
یگدنز نارود  رادیب و  اهبش  هشیمه  هدشن و  كرت  یـسیع  ترـضح  هزور  وزامن  هاگچیه  هک  دنناد  یم  همه  هکنآ  لاح  دیا و  هداد  یـسیع 

 ! درک يرپس  راگدرورپ  تدابع  هب  ار  دوخ 

یم يوار  تیاور ،  تمـسق  نیا  رد  دـناوخ ، یم  زاـمن  یک  يارب  تفرگ و  هزور  یک  يارب  یـسیع  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
مدید هک  دیوگ 

-1
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 . دنام تکاس  ترضح  خساپ  رد  اذل  دمآ و  دنب  شنابز  ییوگ  درک و  رییغت  قیلثاج  گنر 

 . ینارصن يا  مراد  يرگید  لاوس  وت  زا  دندومرف  ترضح 

مهد یم  باوج  منادب  رگا  دیسرپب  تفگ :  قیلثاج 

؟ درک یم  هدنز  ار  ناگدرم  لاعتم  دنوادخ  نامرف  هب  یسیع  ترضح  هک  يرادن  لوبق  ایآ  دندومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

راوازـس هک  تسا  يراگدرورپ  دـشخب  افـش  ار  اه  سیپ  دـنک و  هدـنز  ار  ناگدرم  سک  ره  هک  مرادـن  راکنا  تهج  نیا  زا  تفگ :  قیلثاـج 
 . تسا شتسرپ 

ار هدرم  تفر و  یم  هار  بآ  يور  رب  هداعلا ، قراخ  ياهراک  ماـجنا  رد  دوب  یـسیع  دـننام  مه  عسی  دـندومرف :  مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
زع يادخ  زج  دنتسناد و  یمن  ادخ  ار  وا  شناوریپ  تما و  اما  درک و  یم  هجلاعم  ار  صرب  داد و  یم  افـش  ار  داز  ردام  روک  درک و  یم  هدنز 
زا هکنآ  سپ  ار  هدرم  رازه  جنپ  یـس و  تشاد ،  یتازجعم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  دننام  زین  ربمایپ  لیقزح  دندرکن و  شتـسرپ  ار  یـسک  لج  و 
رد وت  ایآ  تولاجلا  سار  يا  دندومرف :  وا  هب  هدش و  تولاجلا  سار  هجوتم  ترضح  سپ  درک  هدنز  دوب  هتشذگ  لاس  تصش  ناشیا  گرم 
هب دوخ  اب  هدرک و  باختنا  لیئارسا  ینب  ناناوج  زا  سدقملا  تیب  گنج  رد  رصنلا  تخب  ار  رفن  رازه  جنپ  یس و  نیا  هک  يا  هدناوخ  تاروت 
دنک راکنا  امـش  زا  سک  ره  هدـش  رکذ  تاروت  رد  ناتـساد  نیا  درک  هدـنز  ار  اهنآ  لاعتم  دـنوادخ  دـندش و  دوباـن  اـجنامه  رد  درب و  لـباب 

 ! تسا هدرک  راکنا  ار  تاروت 

 . میا هتخانش  هدینش و  ار  ناتساد  نیا  ام  تفگ :  تولاجلا  سار 

 . يدوهی يا  یتفگ  تسار  دندومرف :  مالسلا  هیلع  ماما 

هک يوحن  هب  دومن  تاروت  ندناوخ  هب  عورـش  ماما  مناوخب  تیارب  ات  ریگب  رظن  رد  ار  تاروت  زا  رفـس  نیا  نونکا  دندومرف :  ترـضح  سپس 
هدرک و ینارـصن  هب  ور  ترـضح  سپـس  هدرک !  بجعت  ترـضح  نآ  تـئارق  زا  دـمآ و  رد  تـکرحب  هدـش و  برطـضم  يدوـهی  دنمـشناد 

یس و نیا  ایآ  ینارصن  يا  دندومرف : 
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.؟  دوب نانآ  زا  شیپ  یسیع  ای  دندوب  یسیع  زا  شیپ  رفن  رازه  جنپ 

. دندوب یسیع  زا  شیپ  نانآ  هکلب  تفگ :  قیلثاج 

ار ناشناگدرم  ات  دنتساوخ  ترضح  نآ  زا  هدمآ  مالسا  ربمایپ  تمدخ  شیرق  زا  یهورگ  یسیع  ترضح  زا  دعب  دندومرف :  ترـضح  سپس 
هب هورگ  نیا  اب  دومرف  داتسرف و  ناتسروگ  هب  نانآ  اب  ار  ربکالا  کلملا  هللا  تاولص  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  ترضح  ادخ  لوسر  دنک  هدنز 

( ملس هیلع و  هللا  یلص   ) ادخ لوسر  دمحم   ، ینالف يا  ینالف و  يا  وگب  نانآ  هب  ناوخب و  دنلب  يادص  اب  ار  ناشیا  ناگدرم  ورب و  ناتـسروگ 
زا رـس  نانآ  ناگدرم  مامت  دومن و  لمع  قیرط  نیمه  هب  نینموملا  ریما  سپ  دیزیخرب ،  دوخ  ياج  زا  ادـخ  نذا  هب  هک  دـنک  یم  رما  امـش  هب 

دـندرک و لاوس  نانآ  يراتفرگ  لاح و  یگنوگچ  زا  الماک  شیرق  تخیر و  یم  ناشتروص  رـس و  زا  كاخ  هک  يوحن  هب  هتـشادرب  كاـخ 
یم ناـمیا  وا  هب  میدرک و  یم  كرد  ار  وا  اـم  شاـک  يا  هدـش  هتخیگنارب  ثوعبم و  دوـمحم  ماـن  هب  يربماـیپ  اـه  زور  نیا  رد  دـنتفگ  اـهنآ 

... میدروآ

هکیلاح رد  هدرک و  هجلاعم  ار  هناوید  هداد و  افـش  ار  سیپ  درک و  انیب  ار  روک  مالـسا  ربمایپ  هک  : دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سپس 
لاثما ام  میدرکن ،  لجوزع  يادخ  زج  شتسرپ  میتسنادن و  ادخ  ار  وا  ام  دنتفگ  یم  نخـس  وا  اب  نیطایـش  ناینج و  ناگدنرپ و  نایاپراهچ و 

دیناد یم  ادـخ  تازجعم  نیمه  هجیتن  رد  ار  یـسیع  امـش  هکنآ  لاح  مینک و  یمن  راکنا  یهلا  ءایبنا  زا  کی  چـیه  يارب  ار  تازجعم  هنوگنیا 
 . دیناد یمن  ادخ  ار  لیقزح  عسی و  ارچ  سپس 

زا یهورگ  ای  دوب  زین  ناشیا  رد  تازجعم  ریاس  ندرک و  هدنز  ار  هدرم  ریظن  دز  یم  رس  یـسیع  زا  هک  یتازجعم  تاداع و  قراوخ  هک  نیا  اب 
ینیعم تعاس  رد  اهنآ  مامت  دیسر  یهلا  نامرف  اما  دوب  رفن  رازه  اهنآ  دادعت  هدرک و  رارف  دوخ  ياه  رهش  زا  ابو  ضرم  سرت  زا  لیئارـسا  ینب 

زا يربمایپ  ات  دـندوب  لاح  ناـمه  هب  اـهنآ  هدیـشک و  ناـنآ  فارطا  رد  يراوید  دـندید  ار  ناـیرج  نیا  هک  هیرق  نیا  نینکاـس  دـندرپس  ناـج 
ناوختسا ترثک  زا  هدرک و  روبع  ناشیا  زا  لیئارسا  ینب  ناربمایپ 
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ار ناشیا  ات  منادرگ  هدنز  ار  اهنآ  هک  یلیام  ایآ  هک  هدش  یحو  يو  هب  یلاعت و  كرابت و  دنوادخ  زا  لاح  رد  هدومن و  بجعت  هدیسوپ  ياه 
ياهناوختـسا يا  دز :  دایرف  لوسر  نآ  دنوش  هدنز  ات  نک  ادـص  ار  اهنآ  دـش  باطخ  ربمایپ  نآ  هب  سپ  ملیام  يرآ  درک  ضرع  ینک  راذـنا 

رگید ربمایپ  تخیر و  یم  ناشیا  يور  رس و  زا  كاخ  هکیلاح  رد  هتساخرب  دوخ  ياج  زا  مامت  لجوزع  يادخ  نامرف  هب  دیوش  دنلب  هدیسوپ 
داهن یهوک  زارف  رب  ار  یتمـسق  ره  درک و  طولخم  مه  اب  دومن و  هعطق  هعطق  هتفرگ  ار  غرم  راهچ  هک  تسا  نمحرلا  لیلخ  میهاربا  ترـضح 
ربمایپ رگید  دـندرک .  زاورپ  میهاربا  ترـضح  يوس  هب  لماک  تروص  هب  هدـمآ و  رد  مه  هب  ءازجا  نیا  هدـناوخارف  ار  اهنآ  مسا  هب  سپـس  و 

داهنشیپ نارمع  نب  یسوم  هب  اجنآ  رد  دنتفر ،  روط  هوک  هب  لیئارـسا  ینب  ناگدیزگرب  زا  رفن  داتفه  اب  هک  تسا  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح 
ام هک  دنتفگ  ناشیا  سپ  ما  هدیدن  ار  ادخ  مه  نم  تفگ  ناشیا  هب  یـسوم  ترـضح  سپ  هدب  ناشن  ام  هب  يا  هدید  ار  يادخ  وت  هک  دـندرک 

سپ درب  نیب  زا  ار  نانآ  همه  هدـمآ و  يا  هقعاـص  لاـح  رد  سپ  یهدـب  ناـشن  اـم  هب  ار  يادـخ  هکنیا  رگم  میروآ  یمن  ناـمیا  وت  هب  زگره 
ما هدمآ  اجنیا  هب  اهنآ  اب  مدیزگرب و  ار  لیئارـسا  ینب  زا  رفن  داتفه  نم  اراگدرورپ  درک  ضرع  سپـس  دنام  اهنت  نارمع  نب  یـسوم  ترـضح 

دوبان ار  ناشیا  ینـشاد  رظن  رد  رگا  درک  دـنهاوخن  قیدـصت  ار  ربخ  نیا  اـهنآ  ملـسم  میوگب  هچ  ار  دوخ  موق  باوج  مدرگرب و  هنوگچ  سپ 
ادـخ سپ  ؟  ینک یم  دوبان  ار  ام  نادان  نامدرم  هتـسیاشان  ياهراک  هطـساو  هب  اـیآ  دـندش و  یم  كـاله  نیا  زا  شیپ  هک  دوب  نیا  رتهب  ینک 

 . درک هدنز  ناشگرم  زا  سپ  ار  نانآ 

هاوگ و اهناتـساد  نیا  هب  نآرق  روبز و  لیجنا و  تاروت و  هک  اریز  يرادـن  نآ  راـکنآ  رب  تردـق  متفگ  ار  هچنآ  دـندومرف :  ترـضح  سپس 
ار یسیع  اهنت  ارچ  سپ  دنک  رایـشه  ار  هناوید  ای  افـش و  ار  سیپ  ای  انیب و  ار  انیبان  ای  هدنز و  ار  هدرم  یـسک  ره  دشاب  رارق  رگا  سپ  دندهاش 

نیا رد  ییوگ  یم  هچ  دیناد  یم  ادخ 
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؟ يدوهی يا  دروم 

تسین اتکی  يادخ  زج  ییادخ  هکنیا  هب  میامن  یم  رارقا  منک و  یم  قیدصت  ار  امش  راتفگ  تسا  امش  نخس  نخس  : تفگ قیلثاج 

هب 10 مهد  یم  دنگوس  ارت  شاب  هتـشاد  نم  نانخـس  هب  هجوت  دـندومرف :  هدـش و  تولاجلا  سار  هجوتم  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  سپس 
نارمع نب  یسوم  ترضح  رب  هک  يا  هزجعم 

 : دشاب نینچ  هک  ياهدناوخ  شتما  دمحم و  زا  يربخ  تاروت  رد  ایآ  هک  هدش  لزان 

رد دـننک و  هیزنت  حـیبست و  دـهج  دـج و  اب  ار  راگدرورپ  شتما  دوش و  رتش  راوس  هک  دنـشاب  یـسک  ناوریپ  دـنیایب  يدـعب  تما  هکیماگنه  )
رد هک  اریز  ناشیا  هطساو  هب  دشاب  هتشاد  رطاخ  شمارآ  ات  دنروآ  هانپ  ناشیا  کلمو  ناشیا  هب  لیئارـسا  ینب  دیاب  هک  هزات ، ون و  یهاگتدابع 

روطنیا تاروت  رد  ایآ  دنشک ) یم  ماقتنا  ناهج  فارطا  رد  فرحنمو  هارمگ  نامدرم  زا  اهریشمش  نآ  اب  هک  تسا  ییاهریشمش  ناشیا  تسد 
؟ هن ای  هدش  هتشون 

. دوب هتشون  هک  ما  هدید  تاروت  رد  نم  روطنیمه  يرآ  تفگ  قیلثاج 

. تسا هیاپ  هچ  رد  ایعشا  باتک  هب  تبسنوت  شناد  ملع و  ینارصن  يا  دندومرف  ترضح  سپس 

میاناد ارنآ  فرح  هب  فرح  هکیروطب  منادیم  الماک  قیلثاج :

یم هک  ار  یـسک  منیب  یم  ایوگ  هورگ  يا   : ) دیوگ یم  هک  دیا  هدناوخ  ایعـشا  باتک  رد  هک  دندومرف  قیلثاج  تولاجلا و  سار  هب  ترـضح 
(. دشخردیم هام  رون  دننام  وا  رون  تسا  راوس  رتش  رب  هک  دیآ  یم  ار  یسک  منیب  یم  هدیشوپرون و  زا  یسابل  تسا  غالاربراوس  دیآ 

. تسا هدومرف  نینچ  ایعشا  هک  مینک  یم  قیدصت  قیلتاج  تولاجلا و  سار 

مدوخ راگدرورپ  امـش و  راـگدورپ  يوس  هب  نم   ) دـیامرف یم  یـسیع  هک  يا  هدـناوخ  لـیجنا  رد  ینارـصن  يا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ماـما 
سپ تفر و  مهاوخ 
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يارب زا  هک  تسواو  مداد  یهاوگ  وا  يارب  زا  نم  هکنانچمه  دـهد . یم  یهاوگ  نم  يربماـیپ  هب  هکیـسک  تسواو  دـیآ  یم  طـیلقراف  نم  زا 
( دنکش مهرد  ار  كرش  رفک و  ياهنوتس  دنک و  اوسر  ار  اهتما  هک  تسوا  دنک و  ریسفت  ار  زیچره  امش 

لیجنارد مدـناوخ  نم  هک  ییاهنیا  ایآ  مالـسلا : هیلع  اضر  ترـضح  تسا  تسرد  میراد و  لوبق  دـیدناوخ  لـیجنا  زا  هک  ار  هچنآ  قیلثاـج : 
 . تسا تباث 

. تسا تباث  يرآ  قیلثاج :

نیا یـسک  هچ  هدشادیپ و  ینامز  هچ  هدش و  دیدپان  ینامز  رـصع و  هچرد  لیجنا  نیا  ییوگب  نمی  یناوت  یم  قیلثاج  يا  مالـسلا : هیلع  ماما 
. درک عضو  امش  يارب  ار  لیجنا 

. دندروآ ام  يارب  ار  لیجنا  نیا  یتم  انحوی و  میدرک و  ادیپ  هزات  رت و  ار  نآ  دعب  میدید و  ادیپان  ار  لیجنا  زورکی  طقف  ام  قیلثاج : 

سپ دیئوگ  یم  امـش  هک  تسا  روطنیا  رگا  اریز  دیرادن  تسد  رد  لیجنا  نادنمـشناد  لیجنا و  زا  یعالطا  امـش  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
. دشاب امش  نایم  رد  فالتخا  نیا  دیابن  هکنآ  لاح  دیراد و  فالتخا  لیجنا  هرابرد  ارچ 

دوبن یفالتخا  نآ  رد  دوب . لوا  دهع  لیجنا  نامه  نیا  رگا  هکنآ  لاح  هدـش و  عقاو  فالتخا  تسامـش  سرتسد  رد  هک  لیجنا  نیا  رد  انامه 
دوخ نادنمـشناد  درگب  ناینارـصن  هقرف  دش  دیدپان  لوا  دـهع  لیجنا  هکنوچ  نادـب  سپ  ینادـب ، ات  میوگ  یم  وت  هب  ار  نآ  زار  نم  نونکا  و 

رد دیتسه  ام  نادنمـشناد  هک  مه  امـش  میا . هدرک  مگ  ار  دوخ  لیجنا  زین  ام  هدش و  هتـشک  میرم  نب  یـسیع  هک  دنتفگ  ناشیا  هب  هدـش  عمج 
؟ تسیچ لیجنا  زا  امش  شیپ 

زا امش  يارب  ارنآ  رفـس  هب  رفـس  ام  تسا و  تبث  ام  ياه  هنیـس  رد  لیجنا  هک  دنتفگ  اهنآ  هب  دندوب  نانآ  نادنمـشناد  زا  هک  سوباقرم  اقولا و 
ار لیجنا  يدوز  هب  امش  درف  درف  يارب  امانامه  هک  دیراذگن  یلاخ  ار  اههاگتدابع  دیشابن و  هدرسفا  نیگمغ و  اذهل  میروآ و  یم  نوریب  هنیس 

مامتات مینک  یم  توالت 
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زا سپ  امـش  يارب  ار  لیجنا  نیا  دنتـسشن و  مه  اب  یتم  انحوی و  سقرم ) ) سوباـقرم و  اـقول )  ) اـقولا سپ  نیا  زا  مینک  يروآ  عمج  ار  لـیجنا 
؟ متفگ هک  ار  ییاهنیا  یتسناد  ایآ  دندوب  اهیلوا  نادرگاش  درگاش  نت  راهچ  نیا  هک  یلاح  رد  دندرک . عضو  لوا  لیجنا  ندش  دیدپان 

لیجنا هب  تبـسن  امـش  شناد  ملع و  تکرب  زا  دـش و  نشورام  يارب  نونکاو  میتسنادـیمن  نونک  اـت  دـیدومرف  امـش  هک  ار  یبلاـطم  قیلثاـج :
انثلاو هیحتلا  فـالآ  هیلع  اـضر  ترـضح  میمهفب . نیا  زا  رتشیب  میلیاـمام  دـهدیم و  یهاوگ  شندوب  قح  هب  نم  بلق  هک  میدینـش  ییاـهزیچ 
لها هتـسجرب  نادنمـشناد  نانیا  هک  اریز  تسا  تسرد  حیحـص و  قیلثاج : تسا . روطچ  وت  دزن  رد  هورگ  نیا  یهاوگ  تداهـش و  دـندومرف :

: دـندومرف هدومن  سلجم  راضح  هب  ار  دوخ  كرابم  يور  مالـسلا  هیلع  ماما  تسرد  تسا و  قح  دـنهد  یهاوگ  هچرهب  دنـشاب و  یم  لـیجنا 
. دیشاب هاوگ  امش  مامت 

! میدهاش ام  همه  دنتفگ ، راضح 

: دندومرف تبحص  هب  عورش  مالسلا  هیلع  ماما  سپ 

نب قاحـسا  نب  میهاربا  نب  دوواد  نب  حیـسم  : ) هک تفگ  یتم  هک  ینادـیم  اـیآ  مهد  یم  دـنگوس  شرداـم  یـسیع و  قح  هب  ارت  قیلثاـج  يا 
رد هک  تسادخ  هملک  میرم  نب  یسیع  : ) تسا هتفگ  یـسیع  بسن  بسح و  هب  عجار  سوباقرم  زین  و  تسا ) نورـضح  نب  ادوهی  نب  بوقعی 

تشوگ و زا  دنناسنا  ودره  شردام  میرم و  نب  یـسیع   ) هک تسا  هتفگ  اقولا  زین  و  تسا ) هدش  ناسنا  دـعب  هدرک و  ذوفن  لولح و  مدآ  رکیپ 
هورگ يا  تسا  هدومرفو  هداد  یهاوگ  شدوخرب  یـسیع  هک  يراد  داقتعا  ینارـصن  يا  وت  و  هدش ) دراو  سدـقلا  حور  ود  نآرد  سی  نوخ 

هب مه  وا  هک  اریز  دوش  راوس  اـیبنالا  متاـخ  رتـش  رب  هک  سکنآ  رگم  هدـمآ و  دورف  نامـسآ  زا  هک  یـسک  رگم  دور  یمن  نامـسآب  نیئراوح 
؟ تفگ یهاوخ  هچ  نخس  نیا  رد  دیآ . یم  دورف  مه  دوریم و  نامسآ 
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. دشاب یم  یسیع  ترضح  راتفگ  زا  اهنیا  هک  اریز  تسین  راکنا  لباق  مهراتفگ  نیا  قیلثاج :

؟ یهدیم خساپ  هنوگچ  دنتفگ  یسیع  هب  تبسن  هچنآ  هب  عجار  ار  یتمو  سوباقرمواقولا  گرزب  دنمشناد  هس  تداهش  سپ  مالسلا  هیلع  ماما 

. دنا هتسب  غورد  تمهت و  یسیعرب  قیلثاج :

ار ناشیا  قیلثاج  هک  دـیراد  رطاخب  دـندومرف : هدومن و  یـسلجم  راضح  هب  ار  شیوخ  كرابم  يور  انثلاو  هیحتلا  فالآ  هیلع  اضر  ترـضح 
. تسا تسرد  ناشفرح  دنتسه و  لیجنا  املع ، نادنمشناد و  ناشیا  تفگ  تسناد و  كاپ 

. دیراد فاعم  ناشیا  ياه  هتفگ  هب  تبسن  ارم  مراد  اضاقت  امش  زا  ناناملسم  ردقیلاع  دنمشناد  ملاع و  يا  قیلثاج :

؟ سرپب ام  زا  دهاوخیم  تلد  هچره  میدرک  فاعم  ارت  ام  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

لثم و يدنمـشناد  یملاع و  ناملـسم  نادنمـشناد  نایم  رد  منک  یمن  لایخ  نم  حیـسم  ترـضح  قحب  مدـش  موکحمو  بولغم  نم  قیلثاـج :
هب ار  شیوخ  كرابم  يور  مالسلا :  هیلع  اضر  ترضح  متسه . امش  میلست  نم  هک  دنسرپب  امش  زا  نارگید  دیئامرفب  هزاجا  دشاب  امـش  دننام 

؟ منک لاوئس  وت  زا  نم  ای  ینک  یم  لاوئس  نم  زا  وت  دومرف  دومن و  تولاجلا  ُسار 

رظن زا  دیروایب  یلیلد  یسوم  میهاربا و  فحص  ای  روبزو  لیجنا  تاروت و  ریغ  زا  امش  رگا  یلو  منک  یم  لاوئس  امش  زا  نم  تولاجلا : سأر 
هچنآ هتفگ و  نخـس  نآ  زا  یـسوم  نابزب  تاروت  هک  هچنآ  زج  دندومرف : انثلاو  هیحتلا  فالآ  هیلع  اضر  ترـضح  دوب . دهاوخن  هتفریذپ  نم 

. ریذپم نم  زا  یناهرب  لیلد و  تسا  هدز  فرح  دوواد  نابز  هب  روبز  هچنآ  یسیع و  نابز  هب  لیجنا 

؟ ینکیم تباث  ار  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص   ) دمحم توبن  اجک  زا  تولاجلا  سأر 
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هفیلخ دوواد  و  میرم ، نب  یـسیع  نارمع ، نب  یـسوم  ملـس ،) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم توبن  هب  دـنا  هداد  یهاوگ  مالـسلا :  هیلع  ماما 
! نیمز يور  رد  لج  زع و  يادخ 

. دیئامرفب تباث  نم  رب  هداد  یهاوگ  دمحم  ترضح  توبن  هب  هک  ار  یسوم  لوق  تولاجلا :  سار 

. دومرف نانآ  هب  ار و  لیئارسا  ینب  درک  شرافس  یسوم  هک  ینادیم  ایآ  يدوهی  درم  يا  مالسلا : هیلع  ماما 

هک ینادیم  ار  نیا  )و  دیریذپب ار  شنانخـس  راتفگ و  دینک و  قیدصت  دیریذپب و  ار  وا  دـمآ  دـهاوخ  امـش  ناردارب  زا  يربمایپ  يدوز  هب  هک  )
تبسن هک  یسانشبو  ینادب  ار  لیئارـساو  لیعامـسا  نیب  تبارق  تبـسن  وت  رگا  لیعامـسا و  نادنزرف  زا  رگم  دوبن  يردارب  لیئارـسا  ینب  يارب 

. دوشیم نشور  الماک  بلاطم  تسا  لیلخ  میهاربا  فرط  زا  ودنآ 

مریذپیم اذل  منک  در  مناوتیمن  تسا و  نارمع  نب  یسوم  نانخس  نیا  تسا ، تسرد  تولاجلا : سار 

ریغ ریخ ، درک : ضرع  تولاجلا  سأر  تسا  هدمآ  امش  يوس  هب  دمحم  زا  ریغ  يربمغیپ  لیئارسا  ناردارب  زا  ایآ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ یناد یم  حیحص  تسرد و  ار  راتفگ  نیا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  تسا . هدماین  یسک  ناشیا  زا 

. دیئامرفب نشور  رتشیب  تاروت  زا  ار  ینعم  نیا  مهاوخیم  یلو  مراد  لوبق  تولاجلا  سأر 

زا دیشخردریعاس و  هوک  فرط  زا  ام  يارب  دمآ و  انیس  هوک  زا  رون  دیوگیم . هک  ار  تاروت  تمسق  نیا  ینک  یم  راکنا  ایآ  : مالسلا هیلع  ماما 
! دش راکشآ  ناراف  هوک 

. متسین هاگآ  تسرد  نآ  ریسفتو  ینعمزا  اما  مناد  یم  ار  نانخس  نیا  تولاجلا : سأر 
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تـسا دـنوادخ  یحو  نامه  دـمآ  روط  هوک  فرط  زا  هکیرون  زا  دارم  منک ، یم  هاگآ  الماک  ارت  نم  : دـندومرف مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
هوک زا  دارمو  دـش  لزان  یـسیع  ترـضح  رب  هوک  نآ  رد  هک  تسا  یحو  نامه  ریعاـس  هوکرونزا  دارمو  انیـس  روط  رد  نارمع  نب  یـسومرب 

اراوس ود  هک ": تسا  هتفگ  نینچ  یبن  ایعـشا  تاروت  رد  وت  نانید  مهو  وت  لوقب  تسا و  هار  زورکی  هکم  ات  هک  تسا  ییاههوک  نامه  ناراف 
غالا زا  دارم  دوب و  یکراوسرتش  منیبب  دیئوگب  دـندوب " راوس  رتش  رب  يرگید  یغالارب و  ود  نآ  زا  یکی  داد  يرون  ناشیارب  نیمز  هک  مدـید 

. میوش هاگآ  ات  دیئامرفب  امش  افطل  مرادن  یعالطا  نم  تولاجلا  سار  تسیک ؟ راوس 

رد نیا  ایآ  تسا . ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دمحم ترـضح  راوس  رتش  زا  دارمو  یـسیع  راوس  غالا  زا  دارم  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
؟ تسین تاروت 

. مراد لوبق  نم  تسا و  تبث  نینچ  تاروت  رد  ارچ  تولاجلا : سأر 

؟  یسانش یم  ار  ربمغیپ  قوقیح  منیبب  دیئوگب  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

هک تسا  نینچ  مـه  امـش  باـتک  رد  هکناـنچ  دـیوگ  یم  قوـقیح  دـندومرف : مالـسلا  هـیلع  ماـما  مسانـش . یم  ار  وا  يرآ ، تولاـجلا : سأر 
رد هکنانچنآ  دننک  یم  تکرح  ایرد  رد  وا  نایهاپـس  دش و  رپ  شتما  دمحا و  حـیبست  زا  اهنامـسآ  دـمآ و  تایآ  اب  ناراف  هوک  زا  دـنوادخ  "

ار بلطم  نیا  ایآ  تسا ، نآرق  باتک  نآ  زا  دارم  هک  دیایب " دیدج  یباتک  اب  سدقملا  تیب  ندش  بارخ  زا  سپ  دننک . یم  تکرح  یکشخ 
. منک یمن  راکنا  ار  وا  هتفگ  هتفگار و  نخس  نیا  ربمغیپ  قوقیح  يرآ  تولاجلا : سأر  يروآ ؟ یم  نامیا  یناد و  یم 

ثوعبم ار  یسک  ایادخ   : " تسا هدومرف  نینچ  شروبز  رد  ربمایپ  دوواد  هک  دینادیم  دیا و  هدناوخ  ار  روبز  امـش  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما 
يربمغیپ دمحم  زا  ریغ  ایآ  دش  ترتف  راچد  هکنآ  زا  سپ  دراد . اپب  ار  تنس  هک  نک 
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؟ دنک تنس  تماقا  ترتف  نارود  زا  سپ  هک  يراد  غارس  ار 

دنک تنـس  هماقا  هک  ربمغیپ  نیا  زا  دارم  یلو  مینک  یمن  مه  راکنا  میناد و  یم  ارنآ  ام  تسا و  دوواد  لوق  نیا  تسا  تسرد  تولاجلا  سأر 
تسا ترتف  نارود  وا  نارود  تسا و  میرم  یب  یسیع 

نب یسوم  تنس  نامه  یسیع  تنـس  ایز  هدرکن  یتفلاخم  یـسوم  تنـس  اب  هک  یـسیع  ترـضح  انامه  : دندومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
دـیآ و یم  اطیلقراف  وا  زا  سپ  دوریم و  هرب  نیا   : هک " دـش  هتـشون  لـیجنا  رد  درب و  دوخ  يوس  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یناـمز  اـت  دوب  نارمع 

دهد یم  یهاوگ  نم  يارب  زین  وا  مهد  یم  یهاوگ  وا  يارب  نم  هکنانچنآ  دنک و  یم  ریسفت  زیچ  همه  امش  يارب  دنک و  یم  کبـس  ار  اهراب 
لوبقو دـیراد  نامیا  امـش  تسه و  لیجنارد  نانخـس  نیا  ایآ  دروآ " یم  ار  لاـثما  نیا  لـیوأت  امـش  يارب  وا  مدروآ و  لاـثما  امـش  يارب  نم 

؟ دینکیم

! مراد لوبق  مهنم  دیئامرف  یم  هک  تسا  نینچ  تولاجلا :  سأر  - 

ناتدوخ ربمایپ  زا  مسرپ  یم  امش  زا  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ترضح 

: دیسرپب دیئامرفب  تولاجلا :  سأر 

؟ تسیچ یسوم  ترضح  توبن  توبث  رب  وت  لیلد  مالسلا : هیلع  ماما 

 ! دندرواین ار  تازجعم  نآ  نیشیپ  ناربمایپ  هک  دمآ  یتازجعم  اب  یسوم  ترضح  تولاجلا  سأر 

؟ دندرواین ار  نآ  رگید  ءایبنا  هک  دروآ  یسوم  ار  يا  هزجعم  هچ  الثم  مالسلا : هیلع  اضر  ترضح 

نابیرگ رد  تسد  نآ ، زا  بآ  همشچ  هدزاود  ندش  يراج  گنـس و  هب  اصع  ندز  اصع ، ندش  اهدژا  ایرد ، نتفاکـش  دننام  تولاجلا : سأر 
. دنتشادن ارنآ  ماجنا  تردق  نارگید  هک  يرگید  تازجعمو  نداد  ناشن  ءاضیب  دیو  ندرب 

، دـندوب زجاع  اهنآ  ندروآ  زا  مدرم  يدرک و  نایب  هک  دوب  اه  نیمه  یـسوم  تازجعم  یتفگ  تسار  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اـضر  ترـضح 
نآ لاثما  ندروآ  زا  مدرم  هک  دروایب  یتازجعم  سکره  هک  يراد  لوبق  منیبب  وگب  نونکا 
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؟ دینک قیدصت  ار  وا  هک  تسا  بجاو  امش  رب  دنشاب . زجاع 

امرب نیاربانب  دوب . دـننام  لثم و  یب  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  شتلزنم  برق و  هطـساوب  نارمع  نب  یـسوم  هک  اریز  تسین  نینچ  تولاجلا : سار 
. دشاب هتشاد  یتازجعم  نارمع  نب  یسوم  دننام  هکنیا  رگم  میریذپب  ار  وا  درک  توبن  ياعدا  هک  یسک  ره  هک  تسین  مزال 

همشچ هدزاود  هن  دنتفاکـش و  ار  ایرد  هن  نانآ  هکیتروص  رد  دیتفریذپ  ار  یـسوم  زا  شیپ  ناربمایپ  روطچ  سپ  مالـسلا : هیلع  اضر  ترـضح 
دنتشاد نارمع  نب  یسوم  دننام  اضیب  دی  اصع و  هزجعم  هن  دندرک و  يراج  گنس  زا  بآ 

هچ رگا  دنـشاب  زجاع  اه  هناشن  نآ  ندروآ  زا  مدرم  هک  دـنروآ  یتمالعو  هناشن  ناشتوبنرب  هک  هاـگره  مدرک  ضرع  امـشب  تولاـجلا : سأر 
. مینک اضما  قیدصت و  ار  ناشتوبن  هک  تسا  مزال  امرب  دشابن  یسوم  ترضح  تازجعم  دننام  ناشتارجعم 

هدنز ار  ناگدرم  یسیع  ترضح  هک  ینک  یسیع  ترضح  توبن  هب  رارقا  هکنیا  زا  دوشیم  عنام  ارت  زیچ  هچ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
يا هدنرپ  تروص  هب  لگ  نآ  هلـصافالب  دیمد و  دنوادخ  نامرف  هب  نآ  رد  درک و  تسرد  هدـنرپ  لکـش  لگ  زا  داد و  افـش  ار  اهـسیپ  درک و 

. درک زاورپ  هدش و 

؟ میدیدن هک  ام  نکیلو  درک  ار  اهراکنیا  یسیع  دنیوگیم   : تولاجلا سأر 

زا ار  یسوم  ترضح  تازجعم  هک  تسنیا  هن  رگم  دیا ؟ هدید  ار  یـسوم  ترـضح  تازجعم  امـش  ایآ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
. يا هدینش  نانیمطا  دروم  دارفا 

: دیئامرفیم هک  تسا  نینچ  تولاجلا : سار 

. دادن باوج  هدنام و  باوج  رد  تولاجلا  سأر 

درک نانچ  نینچ و  میرم  نب  یـسیع  هک  تسا  هدیـسر  مه  رتاوتم  رابخاروطنیمه  دـندومرف : انثلاو  هیحتلا  فالآ  هیلع  اـضر  ترـضح  تقونآ 
؟ دینک یمن  قیدصتار  میرم  نب  یسیع  یلو  دینک  یم  قیدصت  ار  یسوم  هدش  هدینش  ياهربخ  نیمه  اب  ارچ 

. دادن باوج  هدنام و  تکاس  باوج  رد  تولاجلا  یسار 

هدروآ وا  هک  ار  هچنآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  توبن  تسا  نینچ  مه  دـندومرف : انثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اضر  ماما 
هن دوب و  نابـش  تسدـیهت و  ریقف و  میتی و  وا  هک  تسا  نیا  مالـسا  ربـمغیپ  تاـمالع  زا  یکی  هدـش ، هتخیگنارب  هک  يربـمغیپ  ره  توبن  هکلب 
نآ رد  همه  فرح  هب  فرح  ناشیا  ياهربخ  نیـشیپ و  ناربمایپ  همه  ناتـساد  هک  دروآ  ینآرق  یلو  تشاد  يراگزومآ  هن  دـناوخ و  یباـتک 

ناشیاه هناخ  رد  هک  یناهن  ياهزار  رارـسا و  زا  ار  مدرم  تساـجنآ  رد  همه  دـنیایب  تماـیق  زور  اـت  هک  یئاـه  تیعمج  راـبخا  تسا  دوجوم 
یم ناشدوخ  اب  تسا  هدایز  شا  هرامـش  رامآ و  هک  يدایز  تایآ  دهد و  یم  ربخ  دنک و  یم  هاگآ  دـنهد  یم  ماجنا  هک  ییاهراک  دـنراد و 

. دنروآ
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. مینک لوبق  میریذپب و  میناوت  یمن  تسین  نشور  هک  يزیچ  ام  يارب  تسین . تسرد  ام  شیپ  رد  دمحم  یسیعربخ و   : تولاجلا سأر 

یسیع دمحم و  ترضح  توبن  هب  هک  ینانآ  سپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما 

در یـسیعو  دـمحم  ترـضح  ندومن  رابخا  در  ینعی  دوواد ...  یـسوم و  لـثم  تسا : ناـشیا  اـیبنا  هب  مـالک  در  دارم   ) روز هاوگ  دـنداد  ربخ 
 .... دوواد یسوم و  ندومن 

. دنا هدوب  دنا ) هداد  یهاوگ  ناشیا  توبنرب  نانآ  اریز  تسا  هریغ  و 
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دادن خساپ  هدنام و  باوج  رد  تولاجلا  سأر 

ارنآ شیاجنگو  تقاط  رصتخم  نیاو  دهاوخ  یم  یلـصفم  باتک  دوخ  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نینوکلا  یلوم  تارظانم  لقن  هتبلا  . 
ناشرادـجات رـسپ  یمان  مانب  ار  لوا  لصف  زا  مود  شخب  هداد و  همتاخ  شخب  نیا  هب  شترـضح  ماقمیلاع  هاگـشیپ  زا  هزاجا  اـب  ادـلو  درادـن 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  جع  دوعوم  يدهم  ترضح 

 ، میئامن یمزاب 

تاراشب مود :  شخب 

تاراشب ثحبم 

 : دندرک رابخا  ودب  یماسا  نیدب  هک  نامزلارخآ  رد  هدش  هداتسرف  ءایلوا  ءایبنا و  دوعوم  یبن  ناربمایپ ،  نیرتگرزب  كرابم  مدقم 

(، ناراف  ) ناراپ زا  یلجنم  دمحا ، طیلقراف ، هدیدنسپ ، نینهآ ، ياصع  بحاص  رشبلا ، لضفا  سانلا ، نسحا  یسوم ، لثم  یبن  هولیش ، دمحم ، )
بحاص ریشمش ، بحاص  زمرق ، رتش  بحاص  تلادع ، بحاص  نادنزرف  ياراد  دابآالادبا ، ات  كرابم  نادان ، لهاج و  یموق  نایم  زا  ثوعبم 

، ءاینغا تاعاطا  بحاص  نانمـشد ،  رب  زیت  ریت  بحاص  تسار ،  تسد  زا  بئاـجع  بحاـص  تلادـع ، رادتـسود  ترارـش ، نمـشد  تغـالب ،
تاریبکت بحاص  قدص ،  بحاص  ملح ،  بحاصو  تلادـع  بحاص  اهتما ، عیمج  بحاص  تساروکذـم ، تشپرد  تشپ  شمان  هک  یـسک 

 ، ناربمایپ تلاسر  هدنرب  نایاپ  نانمـشد ، هدننکراوخ  هکم ،  هرق  اع  دولوم  ملاظ ، هدننکـش  میظع ، تمحر  شناوریپ ، ءایلوا و  ناهدرد  ادـخ 
ات هدش  ظفح  نید  بحاص  تاکرب ، لوزن  هطـساو  یتوکلم ، لالج  بحاص  ناشیا ، یجان  ناشیا و  هدننک  عمج  مما و  نوخ  هدـنراد  یمارگ 

قح كردم  قح ،  كردم  ادخ ، لوسر  قیالخ ، زا  هدیزگرب  ادخ ، نانمشد  هدننک  دوبان  دابآلادبا ،
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بیبح ءایبنا ، نیرخآ  دـنوادخ ،  تاذ  ردرباص  برع ، زا  ثوعبم  یما ،   ، فالخا زا  نیرتیلاع  فالـسا ، زا  نیرتگرزب  نایملاع ، يارب  تمحر 
هللا یلص  نیشناج .....  یصو و  هدزاود  بحاص  هللا ، لوسر  دنوادخ ، تمظع  تلالج و  يامن  مامت  هنیئآ  لاثم ،  رمق  تروص  بحاص  ادخ ،

. میئامن یم  ضرع  تینهت  کیربت و  تعیرش  دهشم  هب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و 

هک ییاجنآ  زا  دـندومن و  رابخا  نامزلارخآ  رد  ثوعبم  مظعم  یبن  زا  حیرـص  ینمـض و  روطب  اـیبنا  عیمج  میدرک  هراـشا  زین  ـالبق " هکناـنچ 
زا يا  هدیزگرب  لاعتم  دنوادخ  تزع  نوع و  هب  ام  مدوعوم " یبن  نامه  نم   ": هک دندومرف  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح 

. دشاب يراگتسر  قیرط  ناکلاس  يارب  ینشور  غارچ  دناوتب  هک  میراودیما  هدومن و  نایب  ار  تراشب  نیا 

***

لوا تراشب 

.( تسا فلوم  زا  نوتم  زا  لوق  لقن  رد  زتنارپ  لخاد  تارابع  ( ) ار حیسم   ) ار وا  نامسآ  دیاب  یم  هک   : ) تسا هدمآ  لامعا   3 لصف هیآرد 21 
دادجا هب  یـسوم  اریز  دـسر ) ارف   ) دومن رابخا  نآ  زا  سدـقم  يایبنا  عیمج  نابز  هب  ملاع  ودـب  زا  ادـخ  هک  ءایـشا  لک  داعم  نامز  ات  دریذـپب 

هب هچرهرد  ار  وا  مالک  تخیگنادهاوخرب و  امش  يارب  لیعامسا ) ینب  ) امش ناردارب  نایم  زا  نم  لثم  یئ  یبن  امش  يادخ  دنوادخ  هک  تفگ 
لیئومـس و زا  زین  ءایبنا  عیمج  و  نارمع ) لآ  هروس  هیآ 14   ) ددرگ عطقنم  موق  زا  دونشن  ار  یبن  نآ  هک  یسفنره  دیونـشب و  دنک  مکح  امش 

یم هراشا  یسوم  ترـضح  هکنانچ  ءایـشا  لک  داعم  نامز   ) مایا نیا  زا  دوصقم  دندومن ، رابخا  مایا  نیا  زا  دندرک  ملکت  وا  زا  دعب  هک  ینانآ 
تیب لها  مهجرف و  لجع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  ینعی  دوعوم  مظعم  یبن  نیرخآ  تلاسر  نامز  دـیامرف 

هللا تاولص  ناشیا  تراهط  تمصع و 

(. تسا نیعمجا  مهیلع 

مود تراشب 

: دیوگ یم  ( ینثم تاروت   ) هینثت رفس  لصف 18  هیآ 17 و 18  رد  دنوادخ  لوق  زا  یسوم 

ناشیا يارب  یبن  دنتفگ .* وکین  دنتفگ  هچنآ  تفگ  نم  هب  دنوادخ  )... 
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ام مظعم  یبـن  هب  تاـهج  يرایـسب  زا  یـسوم  ترـضح  هک  تسین  رکذـت  هب  مزـال   ) وـت لـثم  لیعامـسا ) ینب  ینعی   ) ناـشیا ناردارب  ناـیم  زا 
هب ار  دوخ  مالک  درک و  مهاوخ  ثوعبم  و )........  شتعیرـش ، رد  داهج  رما  تیلـالح  ددـعتم ، جاوزا  نتـشاد  لـثم  دراد  تهابـش  ناناملـسم 

اب میامرف  رما  وا  هب  هچنآره  تشاذگ و  مهاوخ  شناهد 

باسح هب  هبلاطم  نیا  هتبلا   ) درک مهاوخ  هبلاطم  وا  زا  نم  دونشن  دیوگیم  نم  مسا  هب  وا  هکارم  نانخس  هک  یـسک  ره  تفگ و  دهاوخ  ناشیا 
(... " تسا روکذم  نارمع  لآ  هروس  هیآ 14  رد  هچنانچ  دوشیم  طوبرم  تمایق  زور 

موس تراشب 

شیوخ يرواد  تمحر و  زا  دنکیم  دای  يدب  هب  ار  لیئارـسا  موق  هکنیا  زا  سپ  هلمج 5 و 6  رد  یبن  عشوی  باتک  زا  مشـش  لصفرد  دنوادخ 
ارناشیا نم  نیاربانب   : " دیوگ .... یم  نخس  نینچ  دیآ  یم  ناهج  هب  يزور  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  ینعی 

هب ینعی   ) متـشک ار  ناشیا  دوخ  ناهد  نانخـس  هب  و  دومن ) مهاوخ  كرت  ار  اـهنآ  هک  مداد  ربخ  ناـشیا  هب  ینعی   ) مدومن عطق  اـیبنا  هلیـسو  هب 
یتسرپرـس یب  ای  يدیماان و  یناعم  ندناسر  يارب  نتـشک  ظفل  قالطا   ) دیما ان  نم  زا  ناشیا  اذل  هدرک  باختنا  رگید  یموق  هک  متفگ  ناشیا 

(. دشاب یم  یبهذم 

هن مدرک و  دنسپارتمحر  هک  اریز  * دوش یم  عطاس  رون  لثم  نم  يرواد  و 

 * .... ینتخوس ياهینابرق  زا  رتشیب  ار  دنوادخ  تفرعم  ار و  ینابرق 
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مراهچ تراشب 

یم عیاض  ار  باتک  هدرک و  راوخ  لطاب  لامعا  رد  رارصا  هب  ار  دنوادخ  لیئارـسا  ینب  نوچ  هینثت ) رفـس   ) ینثم تاروت  لصف 32  هیآ 21  رد 
یلجت ار  شیوخ  كرابم  لالج  دنـشاب  تقامح  لهج و  دهم  هک  نادان  یـشحو و  یموق  نایم  رد  هک  دندومرف  هدعو  لاعتم  دنوادخ  دندرک 

. دنک كانمشخ  ار  ناشیا  هدرک  بضغ  ناشیارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  روهظ  هب  ینعی  دنهد 

هچنآ هب  ارم  ناشیا  تسین *  ناشیا  نایم  رد  دـنرب ). یم  نیب  زا  هدرک  عیاـض  ار  تاروتـسد  بتک و  ینعی   ) یتناـما هک  ینادـنزرف  و  - )... 21
هب دروآ و  مهاوخ  تریغ  هب  تسین  موق  هچنآ  هب  ارناشیا  نم  و  دندینادرگ * كانمشخ  ارم  دوخ  لیطابا  اب  و   * دندروآ تریغ  هب  تسین . ادخ 

*... تخاس مهاوخ  كانمشخ  ار  ناشیا  لطاب  تما 

لیطابا هب  دـننادیم و  موق  نیرتهب  ار  دوخ  منک و  یمن  ثوعبم  رگید  موق  زا  یبن  هدرکن و  كرت  ار  ناشیا  نم  هک  دـننکیم  رکف  ناـشیا  ینعی  )
ار ناـشیا  ناداـن  یموق  ناـیم  زا  دوخ  تیلـالج  روهظ  هب  هدرک و  كرت  ناـشلامعا  تلع  هب  ار  ناـشیا  سپ  دـننک . یم  كانمـشخ  ارم  دوـخ 

( درک مهاوخ  كانبضغ 

مجنپ تراشب 

: هک دیوگیم  لیئارسا  ینب  هب  یسوم  نابز  زا  ات 5  هلمج 1  لصف 33  هینثت  رفس  رد  تسا  هدومن  هدعو  مما  عیمج  هب  هک  ار  یتکرب  دنوادخ 
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عولط ناشیارب  ریعـس  زا  دـمآ * انیـس  زا  هوهی  تفگ  داد * تکرب  لیئارـسا  ینب  هب  شتافو  زا  لبق  ادـخ  درم  یـسوم  هک  یتکرب  تسا  نیا  "و 

*.... " دمآ دیدپ  نیشتآ  تعیرش  ناشیا  يارب  وا  تسار  تسد  زا  و  دمآ * نیسدقم  ياهرورک  اب  دیدرگ و  ناشخرد  ناراف  لبج  زا  دومن و 

ندـمآ زا  دوصقم  دـندومرف  انثلاو  هیحتلا  فالآ  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  متـشه  ماما  هک  روطناـمه  تراـشب  نیا  لـصاح  سپ 
یـسیع و ترـضح  رب  تسا  لـیجنا  ییاـطعا  ریعـس  زا  عولط  زا  دوصقم  تسا و  یـسوم  ترـضح  رب  تاروت  تاـیآ  لوزن  انیـس ، زا  دـنوادخ 

هللا یلص  دمحم  ترضح  لاثم  یبو  كاپ  هنیـس  رب  نآرق  هیمظع  تایآ  لوزن  تسا ،) هکم  روهـشم  هوک  هک   ) ناراف زا  شـشخرد  زا  دوصقم 
فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  رصع  یلو  ترضح  لالجرپروهظ  نیشتآ  تعیرـش  ندمآ  زا  دوصقم  و  تسا ، ملـس  هلآ و  هیلع و 

. دشاب هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  ناهج  هکنآ  زا  سپ  داد . لدع و  ریشمش  هب  تسا  دمحم  لآ  مئاق  مایق  هک  تسا 

مشش تراشب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  دروم  رد  هدرک و  ییوگشیپ  هدنیآ  عیاقو  زا  نیوکت  رفـس  لصف 49  هیآ 10  رد  بوقعی  ترضح 
: دیامرف یم  نینچ  ملس  و 

زا دارم  دوب )...* دهاوخ  اهتما  تعاطا  ار  وارم  دیایب و  ولیـش  ات  يو  ياهیاپ  نایم  زا  ییامرفنامرف  هن  دـش و  دـهاوخن  رود  ادوهی  زا  اصع  " .... 
لسن زا  هک  یـسیع  ترـضح  يربمایپ  ینعی  تسا  عیارـش  نیا  طابترا  دوصقم   ) يو ياهاپ  نایمزا  ییامرف  نامرف  ءاقب  ادوهی و  زا  اصع  نتفرن 

( تسا قاحسا 
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هک ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  روهظ  نامز  ات  تسا  یسیع  یـسوم و  ترـضح  تعیرـش  ندوب  یقاب  هولیـش ، ندمآ  نامز  ات 
. دومن دنهاوخ  تعاطا  ار  ناشیا  طقف  اهتماو  هدش  خوسنم  یلکب  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  ناشیا  یصو  نیمهدزاود  مایق  نامز  رد 

متفه تراشب 

 : دنک یم  نایب  نینچ  ار  دوعوم  ربمایپ  فاصوا  رومزم 45  رد  دواد  ترضح 

هللا یلـص  یفطـصمدمحم  ترـضح  نامزلا  رخآ  مظعم  یبن  دوصقم  هک   ) هاشداپ هراب  رد  ار  دوخ  ءاشنا  دشوج * یموکین  مالک  هب  نم  لد  "

( یتسه ناـیمدآ  زا  هدـیزگرب  ینعی   ) مدآ ینب  زا  یتـسه  رتـلیمجوت  تسا * رهاـم  بتاـک  ملق  نم  ناـبز  میوگ  یم  دـشاب ) ملـسو  هلآ  هیلع و 
رابج يا  دابآلادبا  ات  تسا  هتخاس  كرابم  ارت  ادـخ  نیاربانب  دـنکیم ) ملکت  یحو  هب  وت  ياهبل  ینعی   ) تسا هدـش  هتخیر  وت  ياهبلرب  تمعنو 
راوس دوخ  ییایربک  هب  و   * ار شیوخ  ییایربک  لالج و  ینعی  دنبب  ناررب  ار  دوخ  ریشمش  تسا ). لالجرپ  هاشداپ  فیدرمه  ینعم  رد  رابج  )

زا گرزب  دنوادخ  هکنیا  زا  هیانک   ) تخومآ دهاوخ  وتب  ار  كانسرت  ياهزیچ  تتسار  تسد  تلادع  ملح و  یتسار و  تهجب  وش  بلاغ  وش 
هاشداپ نانمـشد  اهلد  هب  و  دـنوش ) یموت  میلـست  ینعی   ) دـنتفایم وت  ریز  اهتما  وت  زیت  ياهریت  هب  داد ) دـهاوخ  تاجن  ار  وت  ثداوح  اهیتخس و 
تعیرـش نیا  یهاـشداپ  هکنیا  زا  هیاـنک   ) تسا دابآلادـبا  اـت  وـت  تخت  ادـخ  يا  دـنور ) یم  نیب  زا  وـت  نانمـشد  هکنیا  زا  هیاـنک   ) دوریم ورف 

ار نآ  وت  دشاب و  وت  تنطلـس  زا  هک  تسا  یتموکح  یعقاو  تموکح  ینعی   ) تسوت تنطلـس  ياصع  یتسار  ياصع  تسا ) لاوزال  دنوادخ 
خـسم تیاقفر  زا  رتشیب  ینامداش  نغور  هب  ارت  وت  يادخ  دنوادخ ) نیاربانب  یتشاد  نمـشد  ار  ترارـش  تسود و  ار  تلادع  ینک *) ینازرا 

ینعی  ) هدرک
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(...... تسا هداد  تلیضف  رگید  ءایبنا  عیمج  هب  ارت  دنوادخ  وت  یقالخا  يایاجس  هطساو  هب 

متشه تراشب 

دنوادخ هاگشیپ  هب  مالسلا  هیلع  دوواد  ترضح  متفه  تصش و  روبز  رد 

* دنک هضرع  ار  دوخ  تکرب  نیمز  هدش و  عمج  مهاب  مما  هدرک و  ریخـست  ار  ناهج  وا  نید  دیایب و  دوعوم  یبن  رتدوز  هچره  ات  دـنکیم  اعد 
تاجن *و  ددرگ فورعم  ناهج  رد  وت  هار  ات  هالـس * دزاس  یلجتم  ام  رب  ار  دوخ  يور  رون  و  دزاس ، كرابم  ار  اـم  دـنک و  محر  اـم  ربادـخ  )

يا * هالس درک  یهاوخ  تیاده  ار  ناهج  ياهتما   * دنیوگ دمح  ارت  اهموق  ادخ  يا  دوش *)  رهاظ   ) اهتما عیمج  هب  يدهم ) ترضح  ینعی  ) وت
ام ام  يادخ  ادخ  و  داد * دهاوخ  ار  دوخ  لوصحم  مالسلا ) هیلع  يدهم  ترضح  نامز  رد  ینعی   ) نیمز هاگنآ  دنیوگ * دمح  ارت  اهموق  ادخ 

ياصقا یمامت  دومرف و  دهاوخ  كرابم  ار  ام  ادخ  دومرف * دهاوخ  كرابم  ار 

. دیسرت دنهاوخ  وا  زا  ناهج 

مهن تراشب 

یم هدرک  اعد  يدهم  ترـضح  شرـسپ  دوعوم و  ینب  ندمآ  اهتما و  ییاهر  يارب  مود  داتفه و  رومزم  رد  زاب  مالـسلا  هیلع  دوواد  ترـضح 
: دیامرف

رسپ هب  ار  شیوخ  تلادع  هد و  هاشداپ  هب  ار  دوخ  فاصناادخ  يا  )
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رسپ فاصنارهظم و  هکنانچ  ملسو )  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ینعی   ) هاشداپ ینعی  امنب  نینچ  ار  هولج  رهاظم  دوصقم  * ) هاشداپ
دومن دهاوخ  يرواد  تلادعب  ارت  موقوا  و  دنشاب ). ملاع  رسارس  رد  لدع  شرتسگ  مالسلا )  هیلع  يدهم  م.د  ح ،  ترضح م ،  ینعی   ) هاشداپ

فاصنا هب  ارت  نیکاسم  و 

ار ریقف  نادنزرف  دومن و  دهاوخ  یـسرداد  ار  موق  نیکاسم  تلادع * رد  زین  اهلت  دروآ و  دـنهاوخ  راب  ار  یتمالـس  موق  يارب  اههوک  هاگنآ  *
داد دهاوخ  تاجن 

اب ینعی  * ) تاقبط عیمجات  تسه  هام  هکیمادام  تسا و  یقاب  باتفآ  هکیمادام  دیـسرت  دـنهاوخ  وت  زا  تخاـس و  دـهاوخ  نوبز  ار  ناـملاظو 
لثم دمآ و  دهاوخ  دورف  هدش  هدـیچ  رازفلع  رب  ناراب  لثم  وا  ( تسا یقاب  راثآ  نیا  تمایق  ات  نیمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  کلم  ود  نیا  روهظ 

نیحلاص نینموم و  نآ  رد  هک  تسا  يزور  زور  نآ  ینعی   ) تفکش دنهاوخ  ناحلاص  وا  نامز  رد  دنک . یم  باریس  ار  نیمز  هک  ییاهـشراب 
نانیـشنارحص يو  روضح  هب   * ناهج ياصقا  ات  رهن  زا  ایرد و  ات  ایرد  زا  نامزلا ) رـصعلا و  بحاص  جرف  لجع  مهللا   ) تفاـی دـنهاوخ  تزع 

اهناغمرا ابس  ابـش و  هاشداپ  دروآ  دنهاوخ  ایاده  ریازج  شیـشرت و  ناهاشداپ  دیـسیل * دنهاوخ  ار  كاخ  وا  نانمـشد  داهن و  دنهاوخ  ندرگ 
ار وا  نیطالس  عیمج  و  دنهن ) یم  ندرگ  شترضح  تعاطا  هب  هدرک و  يوریپ  ار  ناشیا  اهتما  لئابق و  عیمج  هکنیا  زا  هیانک   ) دیناسر دنهاوخ 

( دمحم لآ  مئاق  جرف  لجع  مهللا  دومن * دنهاوخ  یگدنب  ار  وا  اهتما  عیمج  درک و  دنهاوخ  میظعت 

مهد تراشب 

یلصفم رایسب  راتفگ  وا  باتک  زا  لصفرد 42  یبن  ایعشا  نابز  هب  دنوادخ 
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 : مینک یم  نایب  اجنیارد  ارصتخم  ارنآ  ام  هک  دراد  یفطصم  دمحم  ترضح  دوعوم  یبن  هب  عجار 

زا نم  ناج  هک  نم ) تاقولخم  زا   ) نم هدیزگرب  و  مداد ) تاجن  تارطخو  ایالب  زا  ار  وا  ینعی   ) مدومن يریگتسد  ار  وا  هک  نم  هدنب ، کنیا  )
اهتمارب ارف  اـصنا  اـت  منک ) یم  رداـق  دوخ  زا  یحو  هب  ار  وا  ینعی   ) مهن یم  وا  رب  ار  دوخ  حور  نم  تسا ) نم  بیبح  ینعی   ) تسا دونـشخ  وا 
ندومن لمع  نینچ  ینعی   ) دیناونـش دـهاوخن  اه  هچوک  رد  ارنآ  دومن و  دـهاوخن  دـنلب  ار  دوخ  زاوآ  دز و  دـهاوخن  دایرف  وا   * دزاـس رداـص 

رب ینعی   ) تخاس دـهاوخن  شوماخ  ار  فیعـض  هلیتف  تسکـش و  دـهاوخن  ار  هدـشدروخ  ین  تسا ،) ترـضح  نآ  هفیرـش  قالخا  فالخرب 
نیمز رب  ار  فاصنا  ات  دش  دهاوخنرـسکنم  دیدرگ و  دهاوخن  فیعـضوا  دـنادرگ * رداص  یتسارب  ارتلادـع  ات  دومن ) دـهاوخ  محرت  فیعض 
دیرفآ ار  اهنامسآ  هک  هوهی  ادخ  دنشاب  وا  تعیرش  رظتنم  اه  هریزج  و  دوش ) ریگملاع  هکنیا  ات  دور  یمن  نیب  زا  وا  تعیرـش  ینعی   ) دهد رارق 

، دهد یم  دنکلاس  نآ  رد  هک  ینانآ  رب  ار  حور  دنـشاب و  نآ  رد  هک  یموق  هب  ار  سفن  دینارتسگ و  ارنآ  جیاتن  نیمز و  درک و  نهپ  ار  اهنآ  و 
تلادع هب  ارت  متـسه  هوهی  هک  نم  مظعم ) مرکم و  یبن  يا  هک  () دنیوگیم نینچ  تسا  ناهج  قلاخ  هک  يدنوادخ  ینعی  * ) دـیوگ یم  نینچ 

اهتمارون موق و  دـهعارت  و  دوـمن ) مهاوـخ  ظـفح  ارت  نتف  رورـش و  عـیمج  زا  ینعی   ) تشاد مهاوـخ  هاـگن  ارت  هتفرگ  ارت  تسد  ما و  هدـناوخ 
زا ار  ناریـسا  ییاشگب و  ارناروک  نامـشچ  ات  یـشاب ) اـهتما  تیادـه  غارچ  وت  دـنبای و  تاـجن  وت  هب  ناـمیا  تهج  هب  ینعی  دـینادرگ  مهاوخ 

تفرعم رون  هب  لهج  تملظ  رفک و  نادـنز  نامیا و  يروک  زا  ار  ناـشیا  ینعی   ) يروآ نوریب  سبحم  زا  ار  تملظ  رد  ناگدننیـشن  نادـنز و 
هدیشارت ياه  تب  هب  ار  دوخ  یشیاتس  رگید و  یسک  هب  ار  دوخ  لالج  تسا و  نیمه  نم  مساو  متسه  هوهی  نم  يروایب *) نوریب  راک  درک .

روهظ هب  مدوـعوم  یبـن  تسد  هب  ارنآ  رگم  اـت  دـشاب  يرگید  نآ  زا  نم  شیاتـس  لـالج و  ماـن و  هک  مراذـگیمن  هکنیازا  هیاـنک   ) مهد یمن 
ياهزیچ زا  نم  دش و  عقاو  نیتسخن  عیاقو  کنیا  مناسرب *)
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دیوریم دورف  ایردب  هک  امـش  يا  مهد  یم  ربخ  اهنآ  زا  ار  امـش  دیآ  دوجوب  هکنآ  زا  لبق  منکیم و  مالعا  دوش ) عقاو  دـیاب  هدـنیآ  رد  هک   ) ون
هکنیازا هیانک   ) دیئاتـسب نیمز  ياصقا  زا  ار  يو  شیاتـس  دـنوادخ و  هب  ار  ون  دورـس  اـهنآ  ناـنکاس  اـه و  هریزج  يا  تسا  نآرد  هچنآ  ياو 

هدـش شیاتـس ، راوازـس  شیپ  زا  شیب  نوـنکا  مه  قـح  هب  هک  دـیدج  نـید  وندورـس  لاـسرا  تـهج  هـب  دـنیوگ  حـیبست  ار  لاـعتم  دـنوادخ 
منرت علاس  نانکاس  دنیامن و  دنلب  ار  دوخ  زاوآ  دنشاب  نکاس  اهنآ  رد  لیعامسا ) نبا   ) رادیق لها  هک  ییاه  هیرق  شیاهرهش و  ارحص و  ( تسا

نوریب رابج  لثم  دنوادخ  دنناوخب  اه  هریزج  رد  ار  وا  حیبست  دنیامن و  فیـصوت  ار  وا  لالج  دنوادخ  يارب  هدـننز  هرعن  اههوک  هلق  زا  هدومن 
شیوخ نانمشد  رب  دز و  دهاوخ  هرعن  هدرک و  دایرف  دزیگنا  یمرب  ار  شیوخ  تریغ  یگنج  درم  دننامو  دیآ  یم 

نامز زا  مدرک ) هدارا  دوخ  نونکا  نکیلو  دـهد  یلجت  ارم  لالج  دنتـسناوتن  مداتـسرف  نالوسر  هچره  هکنیا  زا  هیاـنک  * ) دومن دـهاوخ  هبلغ 
نالوسر اب  هکنیا  زا  هیانک  ( ) 2  ) دیـشک مهاوخ  هرعن  دیازیم  هکینز  لثم  نالا  ( * 1  ) مدومن يراددوخ  هدنام  تکاس  هدنام و  شوماخ  میدـق 

( منک دایرف  اـباهم  یب  ( 2  ) هک تسا  نانچمه  دوعوم  یبنزا  تلاسر  روهظ  اـب  نکیلو  مشاـب  هدوب  تکاـس  شوماـخ و  هک  دوب  نیا  لـثم  یلبق 
مهاوخ کشخ  ار  اه  هکرب  دینادرگ و  مهاوخ  ریازج  ار  اهرهن  تخاس و  مهاوخ  کشخ  ار  اهنآ  هایگ  یمامت  هدرک  بارخ  ار  اهلت  اههوک و 
دوعوم مظعم  یبن  ياناوت  تسد  هب  قافن  رفک و  ياه  هولج  يدوبان  اهلت  اههوک و  نیا  زا  دوصقم  دوشیم .  مولعم  دـعب  تـالمج  زا   ) تخاـس
فراع هک  ییاه  قیرطب  ار  ناشیا  هدومن  يربهر  دنا  هتسنادن  هک  یهار  هب  ارناروک  و  دیامرف ): یم  هک  اریز  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ار ناشیا  هدروآ و  اجب  ار  اهراک  نیا  تخاـس  مهاوخ  لدـبم  یتسار  هب  اریجک  رون و  هب  ناـشیا  شیپ  ارتملظ  دومن * مهاوخ  تیادـه  دنتـسین 
هب دیئامـش  ام  نایادخ  هک  دنیوگ  یم  هدش ) هتخاس   ) هدش هتخیر  مانـصا  هب  دـنراد و  دامتعا  هدیـشارت  ياهتب  رب  هک  ینانآ  دومن  مهاوخن  اهر 

بقع
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هکلب تسین  رهاظ  ظاحل  هب  يروک  يرک و  اجنیا  رد  دارم   ) دینکرظن ناروک  ياو  دیونـشب  نارک  يادـش  دـنهاوخ  لجخ  رایـسب  هدـینادرگرب 
قح هاگرد  رد  رقف  ینعی  تیدوبع  میلـست و  ماقم  رد  روک  رک و  ینعی  دـشاب  یم  ایبنا  ناربمایپ و  ینعی ،  قح  هاگرد  ناگرزب  هب  باـطخ  نیا 

( تسا نم  راختفا  رقف  ینعی  يرخف  رقفلا  دندومرف  هکنانچ  یلاعت .... .

متسرف یم  هک  نم  لوسر  لثم  دشابرک  هک  تسیک  و  دشاب ) نم  یهاون  رماوا و  میلست  ینعی   ) دشاب روک  نم  هدنب  لثم  هک  تسیک   * دینیبب ات 
دـشاب روک  هک  تسیکو  تسین ) یـسک  مسق  ادخب  میئوگ  یم  سپ  دـنراد  ار  يا  هبترم  ماقم و  نینچ  نیلـسرم  ءایبنا و  زا  کی  مادـک  ینعی  )

هاگن اما  ینیب  یم  رایسب  ياهزیچ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  ینعی  * ) دنوادخ هدنب  دننامروک  نم و  ملـسم  لثم 
تعیرـش ینعی   ) دوخ تعیرـش  هک  دـمآ  دنـسپ  دوخ  لدـع  رطاـخب  ار  دـنوادخ  دونـش  یمن  دوخ  نکیل  دـیاشک  یم  ار  اهـشوگ  ياراد  یمن 

میرکتو میظعت  ار ) ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  نامزلارخآربمایپ 

( رخآ یلا  دیامن *

مهدزای تراشب 

: دیامرف یم  نایب  نینچ  ار  نامزلارخآ ) ربمایپ  روهظ  لحم   ) هکم فاصوا  لاعتم  دنوادخ  نابز  هب  لصف 54  رد  یبن  ءایعشا 

نز نارـسپ  دیوگ  یم  دـنوادخ  اریز  روآرب  دایرفو  امن  منرت  دـنلب  زاوآ  هب  يا  هدیـشکن  هز  درد  هک  يا  ارـسب ، يا  هدـنیازن  هک  يا  هرقاع  يا  )
ینعی يا  هدـشن  مکح  بحاص  نتـسبآ  هک  يا  هرقاع  يا  ناراف )  ) هکم يا  ینعی   ) دـنرتدایز هراس )  ) هحوکنم نز  نارـسپ  زا  رجاـه )  ) سکیب

رجاه ینعی   ) سکیب نز  نارسپ  دیامرف  یم  دنوادخ  هک  نک  ینامداش  ساسحا  دوخ  رد  تسا  هدیدرگن  ثوعبم  وت  زا  يربمایپ 
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زا دشاب . یم  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  یمارگدج  لیعامسا  ترضح  مرتحم  هدلاو  هک  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  زینک 
هداعلا قوف  قاحسالا  ینب  زا  لیعامسا  ینب  رد  توبن  ماقم  لقث  هکنیا  زا  هیانک  دنرتدایز  قاحـسا ) ترـضح  هدلاو  هراس  ینعی   ) هحوکنم نز 

تیاهخیم هدرک و  زارد  ار  دوخ  ياهبانط  رادم  غیرد  دوشب  نهپوت  ياهنکسم  ياه  هدرپ  نادرگ و  عیسو  ار  دوخ  همیخ  ناکم  تسا .) رتدایز 
فرـصت ار  اـهتما  وـت  تیرذ  دـش و  یهاوـخ  رـشتنم  پچ  تسار و  فرطب  هک  اریز  شاـب ) تعـسو  هداـمآ  هکنیا  زا  هیاـنک   ) زاـسب مکحم  ار 

همه هدنریگربرد  ریگملاع و  دوش  یم  هدیئور  وت  زا  هک  توبن  نآ  نیئآ  ینعی   ) تخاس دنهاوخ  نوکسمار  ناریو  ياهرهـش  دومن و  دنهاوخ 
ات تسا  رادـیاپ  نیئآ  نیا  هک  ینعی   ) دـیدرگ یهاوخن  اوسر  هک  اریز  وشم  شوشم  دـش و  یهاوـخن  لـجخ  اریز  سرتـم  ( دوـب دـهاوخ  اـهتما 

دایب رگید  ار  دوخ  یگویب  راع  درک و  یهاوخ  یشومارف  ارـشیوخ  یناوج  تلاجخ  هکنوچ  دنکیم ) ظفح  رورـش  زا  ارنآ  دنوادخ  دابآلادبا و 
دروآ یهاوخن 

یبن وت  زا  هکنیا  راع   ) یگویب راـع  هک  یـسر  یم  تمظع  دـجم و  هب  ناـنچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دوعوم  مظعم  یبن  روهظ  اـب  ینعی  )
یمن اـهر  اروت  هکنیا  زا  هیاـنک   ) تسوت رهوش  تسا  تویابـص  هوـهی  شمـسا  هک  وـت  هدـننیرفآ  اریز  درک  یهاوـخ  شوـمارف  ار  تساـخنرب )

 . دشاب یم  وت  یلو  تسا  یمسم  ناهج  مامت  يادخ  هب  هک  لیئارسا  سودقو  ( دنک

هب اریز  دیوگ * یم  ارنیا  وت  يادخ  دشاب * هدش  كرت  هکیناوج  هجوز  دننام  تسا و  هدناوخ  لد  هدیجنروروجهم  نز  لثم  ارت  دـنوادخ  اریز 
ترـضح هرهاطو  هبیطراونا  لوزن  زا  هیانک  میظع  تمحر  هک   ) دومن مهاوخ  عمج  ارت  میظع  ياهتمحر  هب  اما  مدرک  كرت  ارت  هظحل  كدـنا 

ناشیاردقیلاع یصو  هدزاود  یفطصم و  دمحم 
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هظحل يارب  وت  زا  ار  دوخ  یبضغ  شـشوجب  دیوگ  یم  وت  یلو  دـنوادخو  دـشابیم ) هرقاع  نیا  نطب  هب  نیعمجا  مهیلع  همالـس  هللا و  تاولص 
اروت هکنیا  زا  هیانک   ) دـشاب یم  حون  ياهبآ  لثم  نم  يارب  نیا  هک  اریز  دومرف  مهاوخ  تمحر  وترب  ینادواـج  ناـسحا  هب  اـما  مدـیناشوپ  يا 

هب هک  میامن  یم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولصوا  یصو  هدزاودو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  نامزلارخآ  ربمایپ  نید  هب  رختفم 
مـسق نانچمه  دش  دهاوخن  يراج  نیمز  رب  رگید  راب  حون  ياهبآ  هک  مدروخ  مسق  هکنانچ  یـشاب ) یمارگ  زیزع و  دابآلادـبا  ات  نآ  هطـساو 

وت زا  نم  ناسحا  نکیل  دیدرگ  دهاوخ  كرحتم  اهلت  دش و  دـهاوخ  لیاز  اههوک  هنیآ  ره  میامنن  باتعارت  منکن و  بضغ  وت  رب  هک  مدروخ 
دنک یم  تمحر  وت  رب  هک  دنوادخ  دیدرگ  دهاوخن  كرحتم  نم  تسا ) مالسا  هنادواج  عرـش  زا  هیانک   ) یتمالـس دهع  دش و  دهاوخن  لئاز 

ارتداینب درک و  مهاوخ  بصن  همرـس  گنـس  رد  ارت  ياهگنـس  نم  کنیا  هتفاین  یلـست  هک  هدش  برطـضم  هدـیناجنر و  يا  دـیوگیم * ار  نیا 
يارب ملاع  دنوادخ  هک  یتمحر  هب  نونکا  یتسه  هرقاع  ایبنا  توبن  زا  هک  يا  هکم  يا  ینعی   ) یبای تزع  ات  ینعی  داهن  مهاوخ  درز  توقایرد 

یمامت نامرهب و  گنـس  زا  ار  تیاه  هزاورد  لعل و  زا  ارت  ياهرانم  و  داباالادبا ) ات  هدش  ظفح  تسا و  لاوزال  هک  یتفای  تزع  داتـسرف  رـشب 
دنراد هک  ییالاو  ماقم  تلع  هب  ینعی  تفای  دنهاوخ  میلعت  دنوادخ  زا  تنارـسپ  عیمجو  تخاس  مهاوخ  تمیق  نارگ  ياهگنـس  زا  رتدودـح 

تـشهب بتارم  ینعی  دوب  دهاوخ  میظع  یتمالـس  ار  تنارـسپ  و  تسا ،) فورعم  یندـل  ملع  هب  هک   ) دـنریگ یم  میلعت  دـنوادخ  زا  امیقتـسم 
يدوزب سپ  ( ) دننکلام ار  دنوادخ  هدرک  هدعو  دوعوم 
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زا مه  دیـسرت و  یهاوخنو  هدنام  رود  یلکب )   ) ملظ زا  هدش و  تباث  تلادع  رد  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  لجع  يدـهم  ترـضح  روهظ  اب 
دنوش عمج  وتدـض  هب  هک  ینانآ  نم  نذا  هب  هن  اما  دـش  دـنهاوخ  عمج  انامه  دومن  دـنهاوخن  یکیدزن  وت  اـب  دـنام و  دـهاوخ  رود  یگتفـشآ 

یم نوریب  دوخ  راک  يارب  یتلآ  هدیمد  شتآ  هب  ار  لاغذ  هک  ار  يرگنهآ  نم  کنیا  یتسه ،) نم  هانپ  رد  وت  ینعی   ) داتفا دـنهاوخ  وت  ببـسب 
تـسا هدـننک  كـاله  هک  وا  هرمث  رگنهآ و  نیا  زا  دوصقم  سپ   ) مدـیرفآ ندوـمن  بارخ  يارب  ار  هدـننک  كـاله  زین  نم  مدـیرفآ و  دروآ 
كرـش رفک و  کشخ  لگنج  رد  هک  تسا  ناشیا  ناما  یب  راقفلاوذ  مالـسلا و  هیلع  یلع  نینموملاریما  یلوملا  یلوم  نینزان  سدقا و  دوجو 

( دومرف نک  هشیر  ار  ناش  همه  لوسر  ادخ و  تهج  هب  هداتفا 

زا هیانک  * ) دومن یهاوخ  بیذکت  دزیخرب  وت  دضب  همکاحم  يارب  هک  ار  ینابزره  درب و  دـهاوخن  شیپ  دوش  هتخاس  وت  دـض  هب  هک  یتلآره 
 ( * دنتسکشرب موکحم  وت  نانمشد 

مهدزاود تراشب 

هدزاود لیعامسا  ترضح  لسن  زا  هک  دیامرفیم  هدعو  دنوادخ  تراشب  نیارد 

. : هلمج 2 شنیرفآ ) نیوکت -   ) شیادیپ رفس  زا  مهدفه  لصف  رد  دروآ . دیدپ  يو  زا  میظع  یتما  هدمآ و  دیدپ  سیئر 

باطخ ار  لیعامسا  ( 18  ) دوخ نادنزرف  هب  تبسن  اعدرد  میهاربا  ترضح  اریز   ) مدومرف تباجا  ارت  لیعامسا  صوصخ  رد  اما  ).... *

ار وا  کنیا  (( 0000 دنک تسیز  وت  روضح  رد  لیعامسا  شاک  يا  تفگ  ادخ  هب  میهاربا  و  دهاوخ ...(  یم  ادخ  زا  هدرک و 
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ای دامدام و  تسا ) روهـشم  هکنانچ   ) قیتع دهع  یلـصا  نوتم  رد  هتبلا   ) سیئر هدزاود  منادرگریثک  رایـسب  ار  وا  منادرگ و  روراب  هداد  تکرب 
تما میظع  تما  زا  دوصقم  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  یـصو  هدزاود  روهظ  نآ  زا  دوصقم  هک  هدمآ  باط  باط 

* مروآ دوجوب  يو  زا  میظع  یتما  دنیآ و  دیدپ  يوزا  دـشاب ) یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  یلو  ترـضح  یناهج  هچراپکی و 
........( تخاس مهاوخ  راوتسا  قاحسا  اب  العف )  ) اردوخ دهع  نکیل 

یـصو نیمهدزاود  روهظ  اـب  دوز  يدوزب  هللاءاـشنا  هک  سیئر  هدزاود  ندـمآ  دـیدپ  هجیتـن  رد  مرکا و  لوسر  ترـضح  روـهظ  دوـصقم  هک 
. دنوش یم  عمج  یهلا  مچرپ  کی  ریزب  ملاع  ياهتما  دنوادخ  هریخذ  نیرخآ  ینعی  ردقیلاع 

مهدزیس تراشب 

دوخ ماـن  هب   ) ینعی هداد  تبثم  خـساپ  ناـشیا  هب  هدـیزگرب و  ار  اـهنآ  هک  یموق  دروم  رد  یبن  ایعـشا  باـتک  زا  لصف 65  رد  لاعتم  دـنوادخ 
دنتفای ارم  دندومنن  بلط  ارم  هکینانآ  دنتـسجارم و  دندومنن  بلط  ارم  هکینانآ   ) دیامرف یم  دنکیم و  یفرعم  ار  بارعا  ینعی  تسا ) هدیزگرب 

هب ار  دوخ  ياهتـسد  زور  یمامت  دوش *) یم  قالطا  تبثم  خساپ  هب  یبرع  رد   ) کیبل کیبل  متفگ  دندشن  هدـیمان  نم  مسا  هب  هک  یموق  هب  و 
هار رد  هتـسویپ  هک  دندوب  یموق  ناشیا  اریز  مدرک * زارد  دندومن  یم  كولـس  هدیدنـسپان  هارب  دوخ  تالایخ  قفاوم  هک  يدرمتم  موق  يوس 

یضرمریغ
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دنوادخ دشن ) ثوعبم  يربمایپ  ناشیا  زا  ینعی   ) دندشن هدناوخ  وا  مسا  هب  هدومنن و  بلط  ار  دنوادخ  هاگچیه  و  دنتـشاد ....  یمرب  مدق  قح 
(. دهد یلجت  ار  نامیا  لک  رفک  دهمزا  ات  درک  تباجا  ار  موق  نیا  ینعی   ) کیبل دومرف  کنیا 

مهدراهچ تراشب 

: دهد یم  ربخ  نامزلارخآ  ربمایپ  ندمآ  زا  ار  رصنلا ) تخب  ینعی   ) رصن دکوبن  یبن  لایناد  نابزب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ 

نایسوجم دنکیم ، رما  سپـس  دنیب  یم  یکانـسرت  باوخ  دوخ  تنطلـس  مود  لاس  رد  رـصنلا  تخب  هک  تسا  هدمآ  یبن  لایناد  مود  لصف  رد 
رما هدش  نیگمشخ  تدشب  ( 6  ) دنوش یم  زجاع  نآ  ریبعت  زا  ناشیا  نوچ  دننکریبعت  وا  يارب  ار  باوخ  نیا  ات  ار  ناریگلاف .... نارگوداجو و 

ءایبنا ءزج  هک   ) ار وا  ناهارمه  لایناد و  هک  دنتـساوخ  نوچ  نایم  نیا  رد  دـنک و  كاله  ار  ناشیا  عیمج  هک  ( 12  ) ار دوخ  رادرس  دنک  یم 
سپ دنک  علطم  باوخ  نیا  تیفیک  هب  ار  وا  دهاوخیم  دـنوادخ  زا  لایناد  دنناسرب 19 ) لتقب  تمکح  شناد و  مدع  هناهب  هب  ار  دـندوب ) یهلا 

داد باوج  هاشداپ  روضح  هب  لایناد  ( ) 27 دنرب یم  رـصنلا  تخب  روضح  هب  ار  وا  دنک  نایب  هاشداپ  يارب  ار  باوخ  هک  داد  لوق  لایناد  نوچ 
نکیل دننک  لح  هاشداپ  يارب  ار  نآ  دنناوتیم  نامجنم  هن  نایسوجم و  هن  نارگوداج و  هن  نامیکح و  هن  دبلط  یم  هاشداپ  هک  اریزار  تفگ  و 

رد ینعی   ) رخآ مایا  رد  هچنآ  زا  ار  هاشداپ  رصن  دکونب  تسا ) هدرک  هدارا  زورما  وا  دشاب و  یم  رارـسا  فشک  هک  تسا  نامـسآ  رد  ییادخ 
هاشداپ يا  تسا  نیا  يا  هدـید  ترتسب  رد  هک  تسیرـس  وت  ياـیور  وت و  باوخ  تسا . هدومن  مـالعا  دـش  دـهاوخ  عقاو  ناـمزلارخآ ) هرود 

هچنآ هرابرد  ترتسبربوت  ياهرکف 
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زار نیا  اما  و  تسا * هتخاسربخم  دش  دهاوخ  عقاو  هدنیآ ) رد   ) هچنآ زا  ارت  رارـسالا  فشک  دـمآ و  ترطاخب  دـش  دـهاوخ  عقاو  نیارا  دـعب 
دوخ رطاـخ  ياـهرکف  دوش و  مولعم  هاـشداپرب  ریبعت  اـت  هکلب  تسا  هدـشن  فوشکم  مراد  ناگدـنز  رئاـس  زا  رتـشیب  نم  هکیتـمکح  زا  نمرب 
دوب كانلوه  نآ  رظنمو  تیاهنیب  نآ  یگدنـشخرد  هک  گرزب  لاثمت  نیا  دوب و  یمیظع  لاـثمت  کـنیا  يدـیدیم و  هاـشداپ  يا  وت  ینادـب *

هب فلتخم  تارادتقا  اب  تنطلس  راهچ  هدمآ  لاثمت ، نیا  ندش  اپرب  زا  دوصقم  داد  میهاوخ  حیضوت  الک  دعب  هکنانچ   ) دش اپربوت  يور  شیپ 
هللا یلص  دمحم  ترـضح  ییامرفنامرف  روهط و  نامز  ینعی  نامزلارخآ  هاشداپ  لاوز  یب  تنطلـس  عورـش  نامز  نآ  زا  سپ  هک  تسا  ناهج 

( دیوگ یم  ریبعت  رد  لایناد  هچنانچ  تسا  نیعمجا  هیلع  هللا  یلص  ناشیا  یمارگ  یصو  هدزاود  ملس و  هلآ و  هیلع و 

یلو هتشادرب  رد  ار  یمک  طیحم  تحاسم  رظن  زا  هک  تسا  یتموکح  دوصقم   ) صلاخ يالط  زا  لاثمت  نیارس 

لوا تموکح  زا  هک  تسا  یتـموکح  نآ  زا  دوصقم   ) هرقن زا  شیاـهوزاب  هنیـس و  رـصنلا ،))  تخب  تموکح  . ) دراد یناوارف  رادـتقا  ـالط ) )
مکش و  تسا )) شروک  تنطلس  دوصقم  هک   ) تسا رتعیسو  شرادتقا  تردق  طیحم  یلو  رتفیعض 

و نایمور )) تموکح  تسارتمک (  لبق  تموکح  زا  لامعا  رظن  زا  شرادـتقا  شزرا  هک  تسا  یتموکح  دوصقم   ) دوب جـنرب  زا  شیاـهنار  و 
تکلمم نایم  رد  کچوک  کچوک  ردـتقم  ياهتموکح  داجیا  ینعی   )) دوب لگ  زا  يردـق  نهآ و  زا  يردـق  شیاهیاپ  نهآ و  زا  شیاهقاس 

یم ور  ردنکـسا  تموکح  هصیـصخ  دناوت  یم  طقف  رـصنلا  تخب  زا  دـعب  هک  لگ  رد  نهآ  هیبشت  هب  یفیاوطلا ) كولم  ياهتموکح   ) عیـسو
ات يدومن  یم  هدـهاشم  و  دـندرک )، روهظ  �ایناساس  نآ  زا  هک  تشاذـگ  سراف  رد  ار  یلیا  ياهتموکح  ساـسا  هک  دوب  وا  اـهنت  اریز  دـشاب 

درخ مهاب  الط  جنرب و  لگ و  نهآ و  هاگنآ  تخاس  درخ  ار  اهنآ  دز و  ار  لاثمت  نآ  نیلگ  نینهآ و  ياهیاپ  هدش  ادج  اهتـسد  نودـب  یگنس 
دوب هدز  ار  لاثمت  هک  گنـس  نآ  و  دـشن . تفای  اهنآ  تهجب  ییاج  هک  درب  نانچنآ  ار  اهنآ  داب  هدـیدرگ  یناتـسبات  نمرخ  هاک  لـثم  هدـش و 

ررکم دزاس ). یم  رپ  ار  ناهج  یمامت  هک  تسا  دمحم  لآ  مئاق  يدهم  ترـضح  تقونآ   ) تخاسرپ ار  ناهج  یمامت  دیدرگ و  یمیظع  هوک 
باوخ

رادتقا تنطلس و  اهنامـسآ  يادخ  اریز  ینـسه  ناهاشداپ  هاشداپ ، وت  هاشداپ  يا  دومن * میهاوخ  نایب  هاشداپ  يارب  ار  شریبعت  تسا و  نیمه 
توق و و 
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عیمج رب  ارت  هدومن و  میلستوت  تسد  اب  ار  اوه  ناغرم  ارحص و  تاناویح  دنراد  تنوکس  مدآ  ینب  هکیئاجره  رد  تسا و  هداد  وا  هب  تمشح 
رب هک  جنرب  زا  رگید  یموس  تنطلسو  تساخرب . دهاوخ  وت  زا  رتهب  یتنطلس  وت  زا  دعب  یتسه و  وت  الطرس  نآ  تسا ، هدینادرگ  طلـسم  نانآ 

تخاـس دـهاوخ  مرن  درخ و  ار  زیچ  همه  نهآ  اریز  دوب  دـهاوخ  يوق  نهآ  لـثم  مراـهچ  تنطلـس  دومن و  دـهاوخ  تنطلـس  ناـهج  یماـمت 
زا يردق  دش و  دهاوخ  مسقنم  تنطلـس  نیا  نانچمه  دوب  نهآ  زا  يردق  رگ و  هزوک  لگ  زا  يردق  هک  يدـید  ار  اهتـشگنا  اهیاپ و  هکنانچ 

يردقو نهآ  زا  يردق  شیاپ  ياهشگنا  اماو  دوب  هدش  هتخیمآ  نیلافـس  لگ  اب  نهآ  هک  يدید  هچنآ  قفاوم  دنام  دهاوخ  نآ  رد  نهآ  توق 
نراقم هک  تسا  نایناساس  تموکح  دوصقم  هک  دوب (  دهاوخ  نکـشدوز  يردـق  يوق و  يردـق  تنطلـس  نیا  نانچمه  دوب  دـهاوخ  لگزا 
هکنانچ و  دنک .) یم  اپرب  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  يدـبا  تنطلـس  دـنوادخ  نآ ، تسکـش  تردـق و  نیا  لاوز 

جیورترگیدکی نایمزا  دوصقم   ) درک دنهاوخ  هتخیمآ  ناسنا  تیرذ  اب  ار  نتـشیوخ  اهنیا  دوب  هدـش  هتخیمآ  نیلافـس  لگ  اب  نهآ  هک  يدـید 
تردق ات  دندرک  یم 
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ناـهاشداپ نیا  ماـیا  رد  دـش و  دـنهاوخن  قـحلم  رگیدـکی  اـب  اـهنیا  نینچمه  دوـشیمن  جوزمم  لـگ  اـب  نهآ  هک  يوـحن  هب  اـما  دـنبایرتشیب )
لقتنم رگید  یموق  هب  تنطلـس  نیا  دومن و  دـهاوخ  اپرب  دوشن  لیاز  دابآلادـبا  ات  هک  ار  یتنطلـس  اه  نامـسآ  يادـخ  یناـساس )  ناـهاشداپ  )
ارگنـس هکنانچ  دنام و  دهاوخ  رقتـسم  دابآلادبا  ات  شدوخ  تخاس و  دهاوخ  بولغم  هدرک  درخ  ار  اهتنطلـس  نآ  یمامت  هکلب  دـش  دـهاوخن 

یم لاعتم  يادخ  فرط  زا  هک  فیرـشلا  هجرف  هللا  لجع  نامزلا  بحاص  يدهم  ترـضح  ینعی   ) هدش ادج  هوک  زا  اهتـسد  نودب  هک  يدید 
هتخاس ربخم  دوش  یم  عقاو  نیا  زا  دـعب  هچنآ  زا  ار  هاـشداپ  میظع  يادـخ  نینچمه  درک . درخ  ار  ـالط  هرقن و  لـگ و  جـنرب و  نهآ و  دـیآ )

نامزلارخآ رد  هک  دـیامرف  یم  رابخا  یبن  لاـیناد  ناـبز  هب  دـنوادخ  هصـالخ  روطب  سپ  تسا ) نیقی  شریبعت  حیحـص و  باوخ  سپ  تسا ،
دنچره دهد  یم  ناشیا  هب  ار  ناهج  همه  تنطلـس  ماجنارـس  دـیامرف و  یم  ثوعبم  يدـنچ  ياهتموکح  فعـضو  رادـتقا  زا  سپ  ار  يربمایپ 

. دنشاب هتشاد  تهارک  نارفاک 

مهدزناپ تراشب 

هللا یلص  دمحم  ترضح  روهظ  نامز  ات  ار  ناطلسراهچ  ییامن  تردق   " الصفم دوخ  باتک  زا  متشه  متفه و  لصفرد  یبن  لایناد  ترـضح 
کلملا هللا  تاولـص  هیلع  دـمحم  لآ  مئاق  يدـهم  ینعی  مایالا  میدـق  ترـضح  رهظم  لـالج  روهظ  موق و  نیا  فعـض  ملـس و  هلآ و  هیلع و 

سپ دـید  ار  شرـس  ياهایور  یباوخ و  شرتسب  رد  لایناد  لباب  هاشداپ  رـصشلب  لوا  لاس  رد  * ) هیآ 1 لصف 7  دیامرف : یم  حرـش  ار  ربکالا 
ملاع رد  ناهاگبش  تفگ  هدش  ملکتم  لایناد  سپ  درک *) رابخا  ار  عیاقو  عیمج  ینعی   ) دومن نایب  ار  بلاطم  هیلک  تشون و  ار  باوخ 
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( تسا ملاع  هنحص  رب  تردق  راهچ  روهظ  هدارا  زا  هیانک  هک   ) دنتخات میظع  يایرد  يوررب  نامسآ  داب  راهچ  هاگان  هک  مدید  هدش  ایور 

هک گرزب  تسا ) هلالج  لج  قح  ترـضح  هدارا ، اب  ناشیا  تفلاخم  يرگ و  هزیتس  تهج  هب  یـشحو  ظـفل  قـالطا   ) شحو راـهچ  ینعی ) )
تشاد و باقع  ياهلاب  دوبریـش و  لثم  اهنآ  لوا  دندرک ) روهظ  ملاع  رد  ینعی   ) دندمآ نوریب  ایرد  زا  بیترت ) هب   ) دندوب رگیدـکی  فلاخم 

دـش هداد  وا  هب  ناسنا  لد  تشگ و  هداد  رارق  ناسنا  لثم  دوخ  ياهیاپرب  هدـش  هتـشادرب  نیمز  زا  وا  دـش و  هدـنک  شیاهلاب  ات  مدرک  رظن  نم 
دنلب دوخ  فرطکیرب  دوب و  یسرخ  لثم  رگید  مود  شحو  کنیا  و  تسا ) رـصنلا  تخب  تموکح  دوصقم  هک  دش  لئاز  وا  تموکح  ینعی  )
رایب تشوگ  زیخرب و  تسا ).  نایـشنماخه  تموکح  دوصقم  هک   ) دـنتفگ نینچ  اریو  دوب و  هدـند  شیاهنادـند  نایم  رد  شناـهد  رد  دـش و 
لاب راهچ  شتـشپ  اب  هک  دوب  گنلپ  لثم  يرگید  کنیا  متـسیرگن و  نآ  زا  دعب  تسا ) هلـسلس  هناهاش  روهظ  اهنادند  هدند  زا  دوصقم  روخب 
رظن بش  ياـهایور  رد  نآ  زا  دـعب  تسا ). ناـیمور  تموکح  دوصقم  هک   ) دـش هداد  وا  هب  تنطلـس  تشاد و  رـسراهچ  یـشحو  نیا  غرم و 

دروخ و یم  ار  هدنام  یقاب  تشاد و  نینهآ  گرزب  ياهنادند  دوب و  روآروز  رایسب  بیهم و  كانلوه و  هک  مراهچ  یـشحو  کنیا  مدرک و 
نیا رد  سپ  تشاد  خاش  هد  دوب و  دـندوب  وا  زا  لبق  هک  یـشوحو  همه  فلاخم  دومن و  یم  لامیاپ  شیوخ  ياـهیاپب  درک و  یم  هراـپ  هراـپ 
هدنک هشیر  زا  لوا  ياه  خاش  نآ  زا  خاش  هس  شیور  شیپ  دمآرب و  يرگید  کچوک  خاش  اهنآ  نایم  زا  کنیا  هک  مدومن  یم  لمات  اهخاش 

ناسنا و مشچ  دننام  ینامشچ  خاش  نیا  کنیاو  تفر ) لاوز  هب  ور  اهنآ  رادتقا  هکنیازا  هیانک   ) دش

مهدزناپ www.Ghaemiyeh.comتراشب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 146زکرم  هحفص 53 

http://www.ghaemiyeh.com


42 ص : 

ترـضح دوصقم  هک   ) دومرف سولج  مایالا  میدقو  دش  رارقرب  اهیـسرکات  مدرک  يرظن  تشاد و  دوب  ملکتم  زیمآربکت  نانخـس  هب  هک  یناهد 
شتآ ياـه  هلعـش  وا  شرعو  كاـپ  مشپ  لـثم  شرـس  يوم  دیفـس و  فرب  لـثم  وا  یـسابلو  ( تسا ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر 

زا ربکتم  یناطلـس  تنطلـس  اب  تسا  فداصم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  روهظ  ینعی   ) دوب بهتلم  شتآ  نآ  ياهخرچو 
زا هک  زیورپ  ورسخ  صخش  نیا  يوق  يرایسب  لامتحا  هب  ، ) دوریم نیب  زا  ناطلـس  نآ  شترـضح  نامز  رد  هک  يا  هدش  فیعـض  يروطارپما 

همان هکلب  دـمآرد  ربکترد  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  اب  هک  دـشابیم  تسا  یناساس  يروطارپما  ثراو  یناـساس  نیطـالس 
اب رورک  اهرورک  و  دندرک . یم  تمدخ  ار  وا  رازه  نارازه  دمآ  نوریب  وا  يور  شیپ  زا  هدش  يراج  شتآ  زآ  يرهن  درک ) هراپ  ار  ترضح 

رظن هاگنآ  دـیدرگ ) زاغآ  ملاع  رـساترس  هب  تلاسر  نایب  دوصقم   ) دـیدرگ هدوشگ  اهرتفد  هدـش و  اـپرب  ناوید  دـندوب  هداتـسیا  يو  روضح 
( دیدرگ لصاو  كرد  هب  هدیدرگ  نوگژاو  شسحن  تموکح  يدنچ  زا  سپ   ) تفگ یم  ناطلس ) نآ   ) خاش نآ  زیمآربکت  نانخس  هب  مدرک 

شوحو ریاس  اما  دش  میلـست  منهج ) شتآ  هب  ینعی   ) لعتـشم شتآب  هدیدرگ  كاله  وا  دسج  دـش و  هتـشک  یـشحو  نآ  ات  متـسیرگن  یـسپ 
ترـضح روهظ  نامز  ات  نیطالـس  ییارفنامرف  ینعی   ) دـش هداد  ناـشیا  هب  یتقو  یناـمزات و  رمع  يزارد  نکیل  دـنتفرگ  ناـشیا  زا  ار  تنطلس 

عیمج ییامرفنامرف  میلـست  يدهم و  ترـضح  روهظ  هب  دعب  هیآ  رد  و  دراد ) همادا  فیرـشلا  هجرف . یلاعت  هللا  لجع  دـمحم  لآ  مئاق  يدـهم 
ناسنارـسپ لثم  کنیاو  متـسیرگن  بش  يایورردو  دـهد  یم  ربخ  دریگ  یم  تروص  ناـشیا  تسد  هب  هک  ناـهج ، همه  رب  تنطلـس  اـهتما و 

لالج و تنطلـس و  دـندروآ و  يو  روضح  هب  ار  وا  دیـسر و  مایالا  میدـق  دزن  دـمآ و  نامـسآ  ياهربا  اب  نامزلا ) بحاص  ترـضح  ینعی  ))
هتفرگ رارق  مچرپ  اول و  کی  تحت  ملاع  همه  ینعی   ) دنیامن تمدخ  ار  وا  اهنابز  اهتما و  اهموق و  عیمج  ات  دش  هداد  وا  هب  توکلم 
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لجع مهللا   ) دش دهاوخن  لیاز  وا  توکلمو  تسا  لاوز  یب  ینارواج و  تنطلـس  وا  تنطلـس  دـنهن *) ندرگ  ار  ناشیا  تنطلـس  هچراپکی  و 
( دمحم لآ  مئاق  جرف 

مهدزناش تراشب 

 ...(. دنک يرواد  همه  رب  ات  هدمآ  دوخ  نیسدقم  زا  رازه  رازه  اب  بر  سپ  دیوگیم ....(  دوخ  هلاسر  هیآ 14  رد  ادوهی 

لآ مئاق  يدهم  ترـضح  يالاو  نینزان و  دوجو  رگم  تسین  فاصنا  لدـع و  هب  مما  لئابق و  عیمج  يرواد  ینعی  تراشب  نیا  قادـصم  سپ 
. یلاعت هللا  ءاشنا  دنروآ  یم  فیرشت  دوخ  صلاخ ) نایعیش   ) نیسدقم زا  رازه  رازه  اب  هک  نیرهاطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولص  دمحم 

مهدفه تراشب 

زینو نامزلارخآ  یبن  روهظ  همانرب  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  میدـید  هچنانچ  میئوگ ، یم  میزادرپب  تراـشب  نیا  لـصا  هب  هکنیا  زا  لـبق  هتبلا 
هک تسا  نیا  رد  تراـشب  نیا  تیمها  هجو  اـما  داد . ربـخ  ءاـیبنا  یـسوم و  هب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ناـشکرابم  دوجو  ياـهتمالع 

یبن ناوریپ   ) ینعی رگید  یموق  هب  هتفرگ و  موق  نیا  زا  ار  دوخ  كرابم  مان  ماجنارـس  هک  دیامرف  یم  حیرـشت  الماک  تراشب  نیا  رد  دنوادخ 
. دوب دهاوخ  ادخ  هدرکن و  اهر  ًادبا  ار  ناشیا  دهد و  یم  نامزلارخآ ) مظعم 

لیئارسا ینب  نایم  رد  هکنیا  دوجو  اب  هک  تسین  رکذت  هب  مزال  هتبلا  دزاس ، یلجتم  تاریخ  مظعا  هب  ار  شیوخ  رون  یهابت ، لهج و  دهم  زا  ات 
دنوادخ نکیلو  دوب  ملسم  يرما  دوخ  یتوکلم  لالج  یلجت  تهج  هب  رگید  یموق  ندیزگرب  ار و  لیئارـسا  ینب  دنوادخ  كرت  ناشیا  ایبنا  و 

 . دشاب يدهاش  لیئارسا  ینبرب  ات  هدومن  بوتکم  ار  روما  نیا  هک  نامز  نآ  رد  ار  یسوم  دنک  یم  رما 
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. دیامن یم  رابخا  لیئارسا  ینب  هب  نینچ  یسوم  نابز  هب  ار  ملاع  هدنیآ  رابخا  هینثت  رفس  لصف 30  رد  هلالج  لج  دنوادخ 

دیهاوخ كاله  هدومن  كرت  ار  امش  دنوادخ  ینعی   ) دش دیهاوخ  كاله  هتبلا  هک  مهدیم  عالطا  امش  هب  زورما  سپ  هلمج 18 ...(  لصف 29 
(. تشگ

.... دیوش رضاح  عامتجا  همیخ  رد  ج14  تفگ .......  لیئارسا و  یمامت  دزن  رد  هدناوخ و  ارف  ار  دوخ ) یصو   ) عشوی و  هلمج 7 ....  لصف 30 
دنوریم و هناگیب  نایادخ  یپ  رد  هتـساخرب  موق  نیا  درم ) یهاوخ  ینعی   ) یباوخ یم  دوخ  ناردپ  اب  کنیا  تفگ  یـسوم  هب  دـنوادخ  سپ ) )

. درک مهاوخ  كرت  ار  ناشیا  هدش و  لعتشم  ناشیا  هب  نم  مشخ  زور  نآ  رد  تسکش و  دنهاوخ  متسب  ناشیا  اب  هک  ار  يدهع   17

. دشاب دهاش  لیئارسا  ینب  رب  نم  يارب  دورس  نیا  اتراذگب  ناشیا  ناهد  رد  ارنآ  هداد  میلعت  لیئارسا  ینب  هب  سیونب و  ار  دورـس  نیا  نالا  سپ 
تشاد هورکم  ارناشیادید  ارنیا  هوهب  نوچ  هلمج 19 .......  لصف 32 

هچ ناشیا  تبقاع  هک  منیبب  ات  مناشوپ  یم  ناشیا  زا  ار  دوخ  يور  تفگ  سپ  دـندروآ . ناجیه  هب  ار  وا  مشخ  شنارتخد  نارـسپ و  هک  نوچ 
. دوب دهاوخ 

(. دنیامن یم  فیرحت  ار  بتک  ینعی   ) تسین ناشیا  رد  یتناما  هک  ینادنزرف  دنشک و  ندرگ  رایسب  هقبط 

تریغ هب  تسین  موـق  هچنآ  هب  ارناـشیا  نم  دـندرک و  كانمـشخ  ارم  دوـخ  لـیطابا  هب  دـندروآ و  تریغ  هب  تسین  ادـخ  هچنآ  هب  ارم  ناـشیا 
نت هدزاود  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  هکنیا  زا  هیانک   ) تخاس مهاوخ  كانمـشخ  لطاب  تما  هب  دروآ و  مهاوخ 

.( دومن دهاوخ  لهاج  یموق  زا  توعبم  ار  ناشیا  ءایصوا 

وا موق  اب  هک  دیوگیم  هدرک و  ادن  دوخ  موق  تهج  هب  ار  رگید  ماوقا  باطخ  نیا  رد  دنوادخ  سپ   ) هدش هتخورفا  نم  بضغ  رد  یـشتآ  اریز 
هلآ و هیلع و  یلصا  نامزلارخآ  یبن   ) وا موق  اب  اهتما  يا  دنهدرس ) ینامداش  زاوآ 
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يارب نیا  اریز  دیوگ ) یم  هدومن و  باطخ  ار  دوهی  موق  لصف  نیا  رخآرد  زاب  سپ  ... ) دیهد رس ) () تداعس تیاده و   ) ینامداش زاوآ  ملس )
دیهاوخ ینادواـج )  هن   ) لـیوط  ... ار دوخ  رمع  رما  نیا  هطـساوب  تسامـش و  تاـیح  هکلب  تسا ) قـح  نخـس  ینعی   ) تسین لـطاب  رما  اـمش 

. تخاس

ناشیا رب  ریعـس  زا  دـمآ و  انیـس  زا  هوهی  تفگ  داد و  لیئارـسا  ینب  هب  شتافو  زا  لبق  ادـخ  درم  یـسوم  هک  یتکرب  تسا  نیا  و  لصف 33 *)
دیدپ نیشتآ  تعیرـش  وا  تسار  تسد  زا  دمآ و  نیـسدقم  ياهرورک  اب  دیدرگ و  ناشخرد  ( همظعم هکم  هوک   ) ناراف لبج  زا  درک و  عولط 

. دمآ

 ، بورغ یب  باتفآ 

هب  ) نونکا و  یسیع )  روهظ  اب   ) دومن عولط  و  یسوم ) ینعی   ) دمآ يرشب  تلاهج  ياهربا  سپ  زا  دیـشروخ  نوچ  دنوادخ  رون  لالج و  سپ 
تراشبو دـیون  اهتما  تداعـس  مد  هدـیپس  زاغآ  هب  تسا و  هدـیدرگ  ناشخرد  مهجرف ) لـجع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  روهظ 

یصو نیمهدزاود  نیشتآ  تعیرش  یلاعت  كرابت و  هللااشنا  يدوزب  ناشیا  تسار  تسد  زا  دهد و  یم  ار  يراگتسر 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامزلاو  رصعلا  بحاص  يدهم  ترضح  وا  یمارگ 

. تسا هتفای  نایاپ  ملاع  یعقاو  هماع  هولص  نذا  تهج  هب  شیلو  جرفرهظ  تعاس  هب  دنوادخ  ربص  باتفآ  اریز  دیسر  دهاوخ 

نیملاعلا بر  هللاو  دمحلا 

مهدجه تراشب 

نینچ مشش  ات  لوا  هلمج  رد  لوا  رومزم  ریسفت  هک  میئوگ  یم  هصالخ  روطب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  نامزلارخآ  یبن  ربمایپ و  تعیرش  نامه  نتم  نیا  رد  دنوادخ  تعیرـش  زا  دوصقم  هک  تسا 
نامه تما  ناریرش  زا  دوصقم  هدش و  هداد  تراشب  اهتما  هب  هک  مالسلا  مهیلع  هلآو و  انیبن  یلع  حیسم  یـسیع  یـسوم و  هدعو  هب  تسا  ملس 

هدومن هانگ  هتسویپ  هک  دنتسه  ینایدوهی  زا  هتسد 
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هورگ نآ  ناراـکهانگ ، زا  دوـصقم  دـننک و  یم  ریــس  یجک  رد  هدروآ و  ناـمیا  هتــسناوتن  اذـل  دنتــشک و  یم  هدرک و  رازآ  ار  ناربماـیپ  و 
اب  ) هدومنن لصاح  نامیا  ناشیا  دمآ  زادعب  روهظ  نامز  ای  روهظ و  زا  لبق  نامزلارخآ  ربمایپ  تعیرش  هب  یسیع  رما  هب  هک  دنتسه  ینایحیـسم 

لیوحت دوخ  ناکلـسمه  هب  هدرک  رـضاح  نآ  تهج  هب  ینیماضم  نامز  ره  هدومن و  فیرحت  ار  باتک  هک  ناـشیا  زا  یـضعب  و  ملع ) فصو 
گرزب يادخ  هب  هک  دنرافک  ناگدننک  ءازهتـسا  زا  دوصقم  دنوش و  یم  لمحتم  دوخ  رب  یمیظع  ناهانگ  تاهج  نیا  زا  اعیمج  اذـل  هداد و 

هیبشت رهن  رانک  رد  هدش  هدناشن  تخرد  نآ  دنتسه و  دوخ  زیمآ  رفک  همزمز  رد  ءایبنا و  ءازهتـسارد  امئاد  دنرادن و  ینامیا  هلالج  لج  ملاع 
یم باریس  نآ  زا  دش و  هدناشن  هلالج  لج  میظع  دنوادخ  لازیال  تمحر  ینادواج  رهن  رانک  رب  هک  تسا  مرکم  یبن  نیا  ینادواج  تعیرش 

هغلابلا هللا  هجح  مظعلا  هللا  هیقب  روهظ  زا  هیانک  دیآیم  شمسوم  رد  هک  هویم  نآ  تسین و  نآ  زا  دعب  یتعیرـش  اریز  تسا  ینادواج  هک  ددرگ 
دنوادخ تعیرش  نونکاو  هدش  هتفکـش  دنوادخ  هداراراهب  مسوم  رد  شلگ  هک  دشاب  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  یلو  يربکلا 

هک تسا  یهلا  ماـکحا  نیناوق و  لوصا و  ناـمه  ددرگ  یمن  هدرمژپ  زگره  هک  اـهگرب  نآ  زا  دوصقم  زین  تسا و  هویم  نیاروـهظ  راـظتنا  رد 
دابالا دبا  ات  دوب  دهاوخ  یقاب  هدشن و  هنهک 

نتم هب  دنناوت  یم  دنمقالع  ناتسود  اذل  هدیدرگ و  فذح  تراشب  ندومن  هصالخ  تهج  هب  یلصا  نتم  زا  یتمسق  هکنیا  رکذت  نیمآ  یهلا 

.( تسا هدش  صخشم  فذح  هملک  اب  اه  تمسق  نیا  دییامن  هدافتسا  هدومن  عوجر 

مهدزون تراشب 

(، فذح ، ) دوواد ترضح  نابز  زا  مود  رومزم  یفاص  ریسفت 

لطاب ياه  هشیدنا  رد  رکفت  اهتما و  شروش  زا  نخس  ادتبا  ینتم  نیا  رد 
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دهد یم  وا  هب  هلالج  لج  دنوادخ  هک  یتراشب )  ) ینامرف مالعا  حیـسم و  یـسیع  وا  زا  دعب  یبن  روهظ  هب  زین  و  یـسوم ) روهظزادـعب   ) ناشیا
دروم رد  ناشیا  ياعد  و  تساوخرد )  ) زین و  تسا )...  هتفگ  نم  هب  دـنوادخ  اریز )   ) منکیم مـالعا  ارناـمرف  هدـمآ ...(  نینچ  وا  ناـبز  زا  هک 
دمحم لآ  مئاـق  رهاـط  بیطو و  كراـبم  دوجو  روهظ  ینعی  اـهتما  عیمج  رهم  شکراـبم  بلـص  رد  هک  دوـعوم  یبـن  نآروـهظ  رد  لـیجعت 

هچره ات  دیامنب  تسا  هدز  يراگتسر  یتسارو و  تیاده  تهج  هب  رشب  یناشیپ  هب  ارنآ  دنوادخ  هک  نیرهاطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هللاآ  تاولص 
. ددرگ رارقرب  هیلع  هللا  تاولص  يرکسعلا  نسحلا  نب  هجح  مظعلا  هللادی  تسدب  هملک  یعقاو  يانعم  هب  نامیاو  تلادع  قح و  رتدوز 

متسیب تراشب 

ترضح روهظ  نامز  ات  هنومن ) ناونع  هب   ) وا لالج  هنوگچ  هک  دیامرف  یم  ییوگشیپ  زین  تراشب  نیا  رد  یبن  دوواد  ترضح  سپ  فذح ) )
روطنامه دوب . دهاوخ  عقاو  تمهت  یماندب و  رد  هکنیا  زا  هیانک  دوب  دهاوخ  راع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تبترم  یمتخ 

روهظ اب  و  نشور )  ) املسم رما  نیا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللاآ  یلص  دمحم  ترضح  روهظ  اب  لبق  هروکذم  تراشب  تراشب و  نیا  رد  میتفگ  هک 
میظعلا یلعلا  هللااب  ذوعن  ناشیا  هب  بوسنم  ياه  ییاوسر  یماندب و  تمهت  زا  قح  ایلواو  ماظع  ءایبنا  عیمج  هشیمه )  ) ادـبوم مهدزاود  یـصو 

نامز ناـک  دـنبایرد  تراـشب  نیا  هلاـبند  رد  دوواد  ترـضح  سپ  دوب  دـهاوخ  رورـسم  ریهطت  نیا  زا  ناـشیا  بولقو  تشگ  دـنهاوخ  يربم 
غورد لط و  اب  وا ) تعیرـش  ریغ  ینعی   ) وا ریغ  ندیبلط  نتـشاد و  تسود  هک  .) دیامن یم  رابخا  نینچ  ار  ناشکرابم  هار  حیرـشتو  شترـضح 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ینعی  ار  حلاص  درم  هلالج  لج  دنوادخ  هک  یناسنا  نادنزرف  يا  دینادب  اما  تسا .
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. مهدرارق دوـخ  ياـه ) یلوا  كرت  اـی  و   ) لاـمعا عیفـش  رگید ) ءاـیبنا  عـیمج  دـننامه   ) ار وا  نوـچ  دـیوگ  یم  سپ  تسا  هدرک  باـختنا  ار 
( یلاعت قح  هب  برقت  ماقم  رد  نیبرقملا  تائیس  راربالا  تانسح  )

مالک هب  ار  دوخ  تما  سپ  تسا ) هداد  رارق  كرابم  دوجو  نیا  رد  دنوادخ  هک  یمیظع  تاکرب  ترثک  زا  ینعی   ) دینـش دهاوخ  ار  ام  ياعد 
هانگ اما  دیزروب ) رفک  ناشیا  هب  تبـسن  دیهاوخیم  رگا  ینعی   ) هتفرـشیپ مشخ  ات  تاراشب )  ) رابخا نیا  ندینـش  اب  سپ   ) دنک یم  هظعوم  دوخ 

ياهینابرق دـینک و  رکفت  نکیلو ) تسا  یندوشخب  ان  یهانگ  اریز  دـینکن  راکنا  دوخ  مالک  لاـمعا و  هب  ار  ناـشکرابم  دوجو  ینعی   ) دـینکم
تمحر ربمایپ ، نیرت  مرکم  هب  نامیا  قیفوت  ینعی   ) دیاشگب ریخ  هار  وا  ات  دیئامن  لکوت  ادخ  رب  هدینارذگ  ادخ ) ياضر  ببـس  هب   ) ار تلادع 

زج تسیک  سپ  دنک  ناسحا  ام  هب  هک  ادخ ) زج  ینعی   ) تسیک دنیوگ  یم  رایخاو )  احلص  زا  يرایـسب  اریز   ) ج6 دیامنب ). ناتبیصن  ار  دوخ 
 .... یف مظعالا  یلجتلاب  کلئسا  ینا  مهللا   ) ءامسا مظعا  یلجت  ینعی   ) شیوخ هرهچ  رون  هک  دنوادخ 

نیمالا دلب  رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  تثعب  تداعـساب  بش  ترایز  �یعدا  زا  لوا  ترابع  )
روکذم البق  هچنانچ  مالـسلا  مهیلعراهطا  همئا  مالک  هب  ینـسحلا ) هللا  ءامـسا  نحن   ) تایاور زین  دیدرگ و  لقن  یعفک  ینابر  ملاع  موحرم  زا 

( قح تیاضر  رد  ینعی   ) یتمالس هب  ناشیا ) تلیضفاب  نید  رد   ) ندرم نتـسیز و  سپ  دوزفا  رب  ملاع )  ) قلخ رب  ار  شیوخ ) ینـسح  دیدرگ ).
هللا دـعو  ) دزاـس یم  نئمطم  ار  ناـسنا  هک  تسا  ریخ  رد  دـنوادخ  هدـعو  اـهنت  و  تـسا ) ملاـع  رد  زیچ  ره  زا  رتـالاب  وا  ياـضر  اریز   ) دـشاب

(( هیآ 73 هبوتلا  هروس   ) ربکا هللا  نم  ناوضر  ندع و  تانج  یف  هبیط  نکاسم  اهیف و  نیدلاخ   .... يرجت تانج  تانموملا  نینموملا و 
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مکی تسیب و  تراشب 

هدـیزرو و ترارـش  موق  اریز  هدومن  تیاکـش  دـنوادخ  هب  مالـسلا  هیلع  هلآو و  اـنیبن  یلع  یبن  دوواد  رومزم 5 )  ) تراـشب نیا  رد  فذـح ) )
درم رد  ار  شیوخ  تکرب  هتخادنا و  رود  ناشیا  ياطخ  ترثک  هب  ار  لیئارـسا  ینب   ) موق نیا  هک  دـیامنیم  بلط  وا  سپ  دـنوش  یمن  تیادـه 
اریز دیامرف  ثوعبم  ار  وا  هداد و  رارق  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  كرابم  دوجو  زا  هیانک   ) لداع

هدومن و منرت  دنراد  تسود  ار  وا  مسا  هک  یناسک  ناگدننک و  لکوت  عیمج  تسادـخ  لوسر  نیرخآ  هک  میظع  تکرب  نیا  هطـساو  هب  اهنت 
یلاوز یتسـس و  نیرهاطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  مئاق  دوجو  تکرب  هب  ار  وا  اریز  دـمآ  دـنهاوخ  دـجو  هب  وا  هطـساو  هب 

. دابالا دبا  ات  دوب  دهاوخن  تسین و  میظعلا  یلعلا  هللااب  ذوعن 

مودو تسیب  تراشب 

راونا هدش  رکذ  تحارـص  هب  دراد و  رارق  اهنامـسآ  قوف  رد  هک  دنوادخ  لالج  دروم  رد  یبن  دوواد  نابز  هب  هچنآ  زا  دوصقم  سپ  فذح ) )
، نایمدآ رـس  هب  جاـت  نیا  نتفرگرارقو  لوزن  زا  دوصقم  تسا و  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  سدـقم  رهاـط و  بیط و 

هیلع یلع  نینموملاریما  یلاوـملا  یلوـم  روهـشم  تیاور   ) مسج رهاـظ  هب  دـنیادخ  روـن )  ) هملک یحو و  نداـعمو  قطاـن  ياـهنآرق  نیا  لوزن 
دوصقم تسا و  قلخ  نایم  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  راهطا  همئا  ابع و  لآ  نت  جنپ  ریغص و )... مرج  کنا  معزتا  دیامرف  یم  هک  مالسلا 
نیعمجا مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  مئاـق  ترـضح  ینعی  تلاـسر  نادـناخرون  نیرخآ  روهظ  مئاـهب  شوحو و  رب  نآ  ییاـهن  طلـست  زا 

ملاع ءاضتقم  هب  ناشیا  لالجرپ  مایق  رد  هک  تسیا  یمئاهب  شوحو و  ندومن  داقنمو  یبوکرسو 
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هلماک مولع  هب  تیارد و  مچرپ  تحت  فلتخم  میهافم  اب  هک  تسا  اهتما  ریخست  تیاغرد ، دنچیپب و  شترـضح  تعاطا  هعقر  زا  رـس  زور  نآ 
بولق اریز  تشگ  دهاوخ  هدرب  مان  تمظع  هب  ینعی   ) دوب دهاوخ  دیجم  دنوادخ  مان  تقو ) نآ  رد  هک  اریز  دـنیآ  یمرد  ناشیا  تلیـضف  رپو 

هللا تاولص  دمحم  لآو  دمحم  ینعی  هلالج  لج  قح  ایلوا  مظعا  تیالو  فاصو  لالز  بآو  هتـشگریهطت  روج  ملظ و  تافاثک  زا  ایند  مدرم 
. تسا هدش  دراو  ناشیا  رد  نیعمجا  مهیلع 

موس تسیب و  تراشب 

يرگسعلا نسحلا  نبا  هجح  مظعلا  هللا  هیقب  ترضح  روهظ  نامز  ات  ار  نامزلارخآ  مدرم  مالـسلا  هیلع  هلآ و  انیبن و  یلع  یبن  دوواد  فذح ) )
رد هدش  راتفرگ  دوخ  ترارش  هب  هک  یهورگ  لوا  دیامن  یم  میـسقت  هورگ  ود  هب  ار  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلاو  رـصعلا  بحاص 

ینامیلح رگید  دـنکیم و  دای  یتشز  هب  هدومن و  حـیبقت  ار  ناشیا  سپ  دـنیامن . یم  ار  شترـضح  تفلاخم  هتفر و  شیوخ  سوه  يوه و  یپ 
. دیامن یم  دیجمت  هدرک و  شیاتس  ار  ناشیا  سپ  دومن . رابخا  دوخ  ءایبنا  نابز  هب  دنوادخ  هک  روهظ  هدعو  راظتنا  رد  هک 

مراهچ تسیب و  تراشب 

یم لیئارـسا  ینب  رد  یهابت  داسف و  حرـش  هب  هکنیا  زا  سپ  یبن  دوواد  ترـضح  تسا  هدمآ  روبز 14  رد  هک  زین  تراـشب  نیا  رد  فذـح ) )
لج دنوادخ  زا  ادتبا  دزادرپ ،

ترـضح روهظ  ینعی  ناراف  زا  شـشخرد  زا  وا  همدقم  و  عولط )  ) ناونع هب  ار  مالـسلا  هیلعو  هلآو  انیبن  یلع  یـسیع  ترـضح  ندـمآ  هلالج 
راتساوخ یترابع  هب  هتساوخ و  ار  ندرک  رابخا  شیپ  زا  هکنانچ  دیامن  یم  بلط  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  تبترم  یمتخ 

. دوش یم  رما  نیا  لیجعت 
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مجنپ تسیب و  تراشب 

ات 17. لوا  هلمج  زا  یبن  ایعشا  لصف 21  رد 

دنوادخ رما  سپـس  تسا و  نارورـس  یگدامآ  شیوشت و  هلمج 6  ات  هک  یبن  ایعـشارب  رحب  نابایب  دروم  رد  هلـالج  لـج  دـنوادخ  یحو  هک 
ترـضح یبرع  ربمایپ  دروم  رد  یـسیع  نابز  هب   ) ریعـس زا  تراـشب  تبون  تقو  نآ  هک  هلمج 11  ات  همود  راـبخا  هب  تسا  یلاـعت  كراـبت و 

ناب هدید  يا  هک  دنک  یم  ادن  نم  هب  ریعس  زا  یسک  دیوگ . یم  هدمآ و  هلمج 13و14 ) رد  هک  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم 
تـشگزاب دیـسرپب و  دیهاوخیم  ندیـسرپرگا  زین  ماش  دیآ و  یم  حبـص  هک  دیوگ  ناب  هدید  ربخ  هچ  بش  زا  ناب  هدید  يا  ربخ ، هچ  بش  زا 

ار ناب ) هدید -   ) یحو هتشرف  هک  دشاب  یم  مالسلا  مهیلع  هلآو و  انیبن  یلع  یسیع  ترـضح  رابخا  ریعـس  يادن  زا  دوصقم  هک  دیئایب ) هدومن 
سپ هوکـش ) ضارتعا و  نحلرد   ) دشکیم لوط  ردقچ  یـسیع  زا  دعب  تیاده  تملظ  هکنیا  زا  هیانک  ربخ  هچ  بش  زا  دـیوگیم  هدرک و  ادـن 

فعض و ماش  نآ  زا  دوصقم  هک  زین  ماش  دیوگ و  یم  هلـصافالب  تسا و  کیدزن  نامزلارخآ  مظعم  یبن  روهظ  حبـص  هک  دیوگیم  ناب  هدید 
نامه هک  دوش  یم  یلوتسم  ناهج  رب  مالسا  مظعم  یبن  راگدای  نیمهدزاود  روهظ  ات  یصو  ماما و  نامز 11  رد  جیردت  هب  هک  تسا  يروتف 
لدـع ندومنرپ  تهج  هب  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  نامز  مامارورـس  رپ  روهظ  همدـقم  هک  روجو  ملظ  زا  تسا  ناهج  ماج  ندـش  زیربل 

. تسا ناهج  رد  دادو 

مشش تسیب و  تراشب 

ات  1  ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  �ایبنالا  متاخ  ترـضح  روهظ  تثعب و  عوضوم  دوخ  باتک  زا  لصف 29  رد  یبن  ایعـشا 
باذع زین  و  ( 14
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برقت اریز  دنباین  تیاده  ات  دراذـگیم  یقاب  هدـش  عیاض  ار  ناشیا  بتک  هک  يدـح  ات  دـهد . یم  حرـش  ار  لیئارـسا  ینب  رب  دـنوادخ  دـیدش 
هک روطنامه  نیرفآ  ناهج  يادخ  هب  نامیا و  هب  دنبای  یم  تیادـه  دـشاب  بلق  هب  هچنانچ  اریز  بلق  هب  هن  دـناد  یم  بل  ناهد و  هب  ار  ناشیا 

. دش دهاوخ  روکذم  هدنیآ  رد 

متفه تسیب و  تراشب 

متفگ نویهص  هب  الوا  (.... 27  ) دنک یم  رابخا  یبن  ایعشا  نابز  هب  ار  ییابیز  رایـسب  تراشب  لصف 41  رد  هناش  همظع  هلالج و  لج  دـنوادخ 
میدیـشخب هدـنهد  تراشب  میلـشروا  هب  و  میدومنرابخا ) رگید  ءایبنا  یـسوم و  نابز  زا  ینعی  ( ) دیـسر دـهاوخ   ) اهزیچ نیا  ناـه  کـنیا  هک 

هیلع هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  دوعوم  یبن  هب  تراشب  تهج  هب  ار  مالـسلا  هیلع  هلآو و  انیبن  یلع  یـسیع  ترـضح  هکنیا  زا  هیانک  )
ناشیازا نوچ  هک  دوبن  هدنهد  تروشم  ناشیا  نایم  رد  دشن و  تفای  یسکو  میتسیرگن 28 و  نآ ) زا  سپ  و  ( ) میدومن ثوعبم  ار  ملس  هلآ و 

نانآ اهتما و  عیمج  ینعی   ) دنلطاب ناشیا  عیمج  کنیا  سپ  مدید ). یلاخ  تیاده  لیالد و  زا  ار  ناهج  ینعی   ) داد دناوت  باوج  میامن  لاوئس 
ناشیا لامعا  و  تسا ) ماهلا  زا  يراع  ارثکا  هدـش و  عیاض  ناشیا  بتکم  اریز  دـننک  یم  كولـس  یـسیع  یـسوم و  یبن  ود  نیا  قیرط  رب  هک 

نم هدنب  کنیا  () اریز 42 تسا ) دوبان  باتک  ای  تب  زا  دنا  هتخاس  دوخ  هچنآره  ینعی   ) تسا تلاطب  نیع  ناشیا  هدـش  هتخیر  ياهتب  چـیه و 
( تسا هللا  بیبح  یفطـصم و  ینعی   ) تسا دونـشخ  وا  زا  نم  ناج  هک  نم  هدیزگرب  و  مدومن ) دقفت  ار  وا  ینعی   ) مدومن يریگتـسد  ار  وا  هک 

یم هچنآ  هکلب  دـیوگ  یمن  نانخـس  شیوخ  بناج  زا  ینعی  یحوی ) یحو  ـالاوه  لـب  يوهلا  نع  قطنی  اـم   ) مهن یم  وا  رب  ار  دوخ  حور  نم 
دنوادخ حور  اریز  تسا  یحو  زا  يداع ) نخس  یتح   ) دیوگ
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كراـبم تسد  هب  تبقاـع   ) ار فاـصنا  اـت  تسا ) موصعم  هلـالج  لـج  یلاـعت  يراـب  تاذ  نوـچمه  اـیاطخ  عـیمج  زا  ینعی  دراد  رارق  وا  رب 
نیرتیلاع ياراد  اریز   ..... ) دومن دهاوخن  دـنلب  ار  دوخ  زاوآ  دز و  دـهاوخن  دایرف  دزاس و .... رداص  اهتما  رب  شدـنمورب ) دـنزرف  نیمهدزاود 

هچوک رد  ارنآ  و  میظع ) قلخ  یلع  کنا   ) دومرف وا  قح  رد  دنوادخ  اریز  تسین  وا  ياتمه  يدـحا  تسا و  شنیرفآ  ناهج  رد  يوخ  قلخ و 
دیناونش دهاوخن  اه 

هتـسکشلد هراچیب  دومن و  دهاوخ  محر  فیعـض  هب  ینعی   ) تخاس دهاوخن  شوماخ  اریفیعـض  هلیتف  تسکـش و  دهاوخن  ار  هدش  دروخ  ینو 
وا دنادرگ  رداص  فیرـشلا ) هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامز  ماما  نینزان  دوجو  هب  هملک  تقیقحو   ) یتسارب ار  تلادع  ات  دنادرگ ) یمنرب  مورحم 

هریزج دهد و  رارق  نیمزرب  ارفاصنا  ات  دوب ). دهاوخن  یلوزن  ار  وا  دوعـص  نیا  زا  دعب  ینعی   ) دش دهاوخنرـسکنم  دیدرگ و  دـهاوخن  فیعض 
(. دهد یم  دنویپ  نیرفآ  ناهج  يادخ  هب  ار  يراگتسر  هار  ناراتساوخ  كاپ  دوجو  تعیرش  نیا  اهنت  اریز   ) دنشاب وا  تعیرش  رظتنم  اه 

 . میس مهن و  تسیب  متشه و  تسیب و  تراشب 

ياوش رادیب   ) دـیامرف یم  هدومن و  نویهـص  هب  باطخ  دـنوادخ  هک  تسا  هدـمآ  دوش  یم  لقن  یبن  ایعـشا  لصف 52  زا  هک  تراـشب  نیا  رد 
هک دوشیم ). لماش  ار  ناشیا  زا  لـبق  ناـمز  هک  مدرم  ماـمت  يارب  تسا  مرکا  لوسر  تیادـه  ظاـحل  هب  تلاـسر  فطع  هطقن  نوچ   ) نویهص
اب یلو  دندومن  ثولم  ار  وت  دندش و  دراو  وت  هب  نانوتخمان  حیـسم  زا  دعب  هکنیا  زا  هیانک  دش ) دهاوخنوت  لخاد  رگید  راب  كاپانو  نوتخمان 

ثولم اروت  هتـشگ  وت  لخاد  ات  دننام  یمن  یقاب  كاپان  نوتخمان و  رگید  اذل  هدش و  عطق  ناشیا  هشیر  یلکب  دوعوم  يدـهم  ترـضح  روهظ 
نامزلارخآ هرود  رد  دیاب  تسا  هدمآ  هکنانچ  تسا و  نامز  ماما  روهظ  یـصاخ  تاصتخم  زا  تفـص  نیا  هک  تسین  رکذـت  هب  مزال   ) دـیامن

نایحیسم لیئارسا و  ینب  موق  هب  باطخ  یناث  تراشبرد  دوش  عقاو 
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. میامن ثوعبم  رگید  موق  زا  يربمایپ  نم  رگا  دیوگیم 

دمحم ترـضح  روـهظ  زور  ینعی   ) زور نآ  رد  تخانـش و  دـنهاوخ  ارم  مـسا   ( یعقاو نایحیـسم  ناـیوسوم و  ینعی   ) نـم یعقاو  موـق  ( ) 6)
سودق رگم  تسین  هدننک  ثوعبم  اریز  متسه  نم  ناه  متسه  نم  هدننک  ملکت  هک  دیمهف  دنهاوخ  ملـس ) هلآ و  هیلعو و  هللا  یلـص  یفطـصم 

وریپ هک  یناسک  اب  ینعی   ) نیرخآ اب  )و  سک نیرتگرزب  ینعی  ) لوا هک  یسک )   ) هوهی نم . هک  دومرف  اریز  ناهج  نیا  هدننیرفآ  ینعی  لیئارسا 
تسابیز هچ   ) دیوگ 7 یم  ثلاث  رد  و  متسه . نم  دشاب  یم  دنشاب ) ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  نامزلارخآربمایپ 

هک دیوگیم  نویهـص  هب  دـنک و  یم  ادـن  ار  تاجن  دـهدیم و  تراشب  تاریخ  هب  دـنک و  یم  ادـن  ار  یتمالـس  هک  يرـشبم  ياهیاپ  اههوک  رب 
اوحلفت هللاالا  هلاالاولوق  مالک  هب  دادرد  ادن  هکم  ياههوک  زا  هک  یناراپ  دمحم  رگم  تسین  ادن  نیا  يدانم  هک  دیامن ) یم  تنطلسوت  يادخ 

مان دنوادخ  اریز  دیوش . راگتسر  ات  هللا  زج  تسین  ییادخ  دیئوگب  ینعی  تاریخ  هب  تراشب  مهو  يراگتسر  مه  تسا و  تاجن  يادن  مه  هک 
هب دنوادخ  هک  تسا  یمان  هللا  دمآ و  دـهاوخ  ادـعب  هکنانچ  نایحیـسم  نایدوهی و  عیمج  فارتعا  هب  هدومن  ناهنپ  دوخ  قباس  موق  زا  ار  دوخ 

. تسا راگتسر  دیوگب  تساوخ  وا  هک  یطیارش  قبط  هناصلاخ  ارنآ  یسک  ره  ینعی  داد . دوخ  بختنم  موق 

مکی یس و  تراشب 

ینعی  ) درک مهاوخن  توکـس  نویهـص  رطاخب  دـیامرف .....( )  یم  لـقن  دوخ  باـتک  لصفرد 62  یبن  ایعـشا  ار  يرگید  يابیز  تراـشب  زاـب 
رطاخب و  دیوگ ) یم  نوچ  یسیع  تعیرش  ای  دیامرف  توکس  هک  دوش  یمن  مامت  یسوم  تلاسر  اب  دنوادخ  دوصقم 
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دوصقم نایاپ و  ضحم  دنتـسه  یـسیع  یـسوم و  تلاسر  رهاظم  هک  میلـشروا  نویهـص و  هکنیازا  هیاـنک   ) دـش مهاوخن  شوماـخ  میلـشروا 
رون لثم  دنوادخ ) تلادع  ینعی   ) شتلادع ات  مهد ) یم  تراشبزاب  سپ  دوشیم  عورـش  اهنآ  زارـشب  تاجن  هکلب  دنتـسین  تقلخ  زا  دـنوادخ 

هللا یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  روهظ  هلالج  لج  دنوادختلادع  زا  دوصقم  هک   ) دشاب هتخورفا  هک  یغارچ  لثم  شتاجن  دـنک و  عولط 
ناشیا دنمورب  دنزرف  نیمهدزاود  روهظو  مایق  دنوادخ  تاجن  زا  دوصقم  تسا و  لیلج  دنوادخ  لدع  رهظم  هک  دشاب  یم  ملس  هلآ و  هیلع و 
دوجو هطـساوب  هک  دشاب  یم  نیرهاطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  هلا  تاولـص  دمحم  لآ  مئاق  يدهم  ترـضح  ینعی  تیرـشب  ملاع  یجنم  هک  تسا 

مان اهنت  اریز  درک  دـنهاوخ  هدـهاشم  ار  هلالج  لج -  قح  ترـضح  یتوکلم  لالج  ناهاشداپ  عیمج  تلادـع و  اهتما  عیمج  ناشیا  كراـبم 
.( دابالا دبا  ات  تسا  یلاعتم  كرابتم و  دنوادخ 

مودو یس  تراشب 

یبن يایمرا  باتک  زا 

دوهی خـیرات  رد  ار  يدـیدج  لصف  عقاولا  یف  دـنوادخ  هنوگچ  هک  دـهد  یم  ناشن  دـنکیم  رکذ  ار  یبن  يایمرا  نامز  عیاـقو  هک  باـتک  نیا 
ینب هشیر  هک  دـبای  تیرومام  یبن  ياـیمرا  هک  يوحن  هب  درب  یم  ـالاب  ناـشیا  هب  تبـسن  دـح  نیرخآ  اـت  ار  دوخ  بضغ  هنوگچو  دـیاشگیم 
نیا ردو  لصف 11 )  ) دنک يراذگ  هیاپ  اهتراشب  ياهنم  تسس  یتعیرـش  نآ  ضوع  رد  هک  نیا  رت  مهم  دزاس و  مدهنم  هدنکرب و  ار  لیئارـسا 

ناشیا هک  دیامن  یم  رابخا  زین  دومن و  دهاوخ  ظفح  هداد و  ییاهر  ار  وا  ادخ  اریز  دشاب  هتـشادن  یـسارهو  هدرکن  غیرد  شناج  لذـب  زا  هار 
ناشتعیرـش لاحرهب  دشاب . یم  نامزلارخآ  رد  ثوعبم  یبرع  یما  یبن  روهظ  هب  نامیا  ناشیا  تاجن  هار  اهنت  دنتـسین و  راک  چـیه  قیال  رگید 

رافک زین  دش و  دهاوخن  راکچیه  قیال  هدوب  لاثم  دروم  هک  هدیسوپ  دنبرمک  نآ  ( 13 لصف هلمج 11   ) دننام
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ینمشد هطساوب  دوهی  و  ایمرا ) لصف 2  هلمج 23  هدش (  ردقم  شیپ  زا  اه  ترارش  هطـساوب  لیئارـسا  ینب  هانگ  اریز  هدش  كاله  زین  ناشیا 
ینعی ار ) شیوخ  ياه  هسیپ  گنلپ  ای  درک  دناوت  لیدبت  ار  دوخ  تسوپ  یشبح  ایآ  هک  ( ) 13 لصف هلمج 23   ) دنراکهانگ ورورش و  اتاذ  اه 

یمامت رد  ار  ناـشیا  دـیوگ ج4 ) یم  یبن  يایمرا  هب  هک  ییاج  اـت  تسا و  یتاذ  يرما  اـه  ترارـش  نیا  هطـساوب  لیئارـسا  ینب  ندرک  يدـب 
هـنهک و موـق و  خـیاشم  روـضح  رد  ریگب و  يا  هزوـک   .... ) ورب و هـک  هدرک  باـطخ  ار  اـیمرا  تخاـس و  مهاوـخ  شوـشم  ناـهج  کـلامم 

هزوک یسک  هک  یعونب  دیوگیم  نینچ  تویابص  هوهی  وگب . و  هلمج 11 ) لصف 19   ) نزب نیمز  هریغ   .... میلشروا و هنکـس  دوهی و  ناهاشداپ 
یم هک  ییاج  ات   ... ) تسکش مهاوخ  ار  عامتجا ) رهظم   ) رهش موق و  نیا  نانچمه  درک  ناوتن  حالـصا  رگید  ار  نآ  دنکـشیم و  ار  رگ  هزوک 

ای موق  نیا  نوچ  و  هک ....(  دیامن  یم  مامت  هلمج 34  رد  ار  مالک  و  لصف 23 ) هلمج 17 و 18   ) تسین یتمالس  ناشیا  يارب  دبا  ات  دیامرف )
هب لایقزح  و 26  هلمج 27  لصف 7  رد  هکنانچ   ) هراـشا هب  سپ  دـیوگ ) یم  هچ  و   ) تسیچ دـنوادخ  یحو  دیـسرپ  وت  زا  ینهاـک  اـی  یبن و 

خیاشم زا  تروشم  نانهاک و  زا  تعیرش  اما  دنبلط  یم  یبن  زا  ایور  هک ...  دهد  یم  تداهش  هلئسم  نیمه 

دنوادخ كرت  هک  میئوگب  تسین  رکذت  هب  مزالو  دومن ، میهاوخ  كرت  ار  امـش  هک  تسنیا  دنوادخ  لوق  یحو ، مادکوگب  سپ  دش ... دوبان 
دنوادخ متح  مالک   ) لوق یحو  مادکوگب  تحارص ) اب  و  تسا . تعیرش  يدوبان  نیع 

. درک مهاوخ  شومارف  ارامش  یلکب  نم  دومن . مهاوخ  كرت  ار  امش  هک  تسنیا  دوب ) هدومن  رابخازین  شیب  زا  هکنانچ 

....( دینادرگ مهاوخ  ضراع  امش  رب  دش  دهاوخن  شومارف  هک  ار  ینادواج  ییاوسر  يدبا و  راع  و  ... 

دنـسانش یم  رگید  موق  زا  ارم  يادص  دنـشاب  یم  تسا  یمـسم  نیرفآ  ناهج  يادخ  هب  هک  لیئارـسا ) سودق   ) نم لابند  رگا  ناشیا  نینموم 
. دیدرگ روکذم  لبق  رد  هکنانچ 
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مراهچ یس و  تراشب 

ترـضح روهظ  هب  تراشب  دوب  سدـقلا  حور  هب  مهلمو  حـلاصو  یقتم  يدرم  هک  یمان  نوعمـش  ناـبز  زا  مود  لـصفرداقول  تراـشب  نیارد 
دید ار  یسیع  نوچ  هک  دیوگیم  وا  نابز  زاو  هدومن  نایب  ار  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم 

اب ینعی  دربیم  مان  مما  یلست  ناونع  هب  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  راتتسا  رد  لیئارـسا و  یلـست  ناونع  هب  وا  زا  هلمجرد 26 ) )
یتخاس ایهم  اهتما  عیمج  يور  شیب  ار ) حیـسم   ) ارنآ هک  تسا  هدـید  ارت  تاجن  نم  نامـشچ  هک  نیا  لـثم   " اریز . ) دـیوگیم یـسیع  ندـید 

قورط زین  حیسم )  ) وا روطنیمه  تخاس  ایهم  لیئارسا ) یلست  لیئارسا (  ینب  تهج  هب  حیسم  يارب  ار  قورط  ییحی  روطنامه  هکنیا  زا  هیانک  )
يرون ینعی  دزاس ). یم  ایهم  اه ) تما  یلست   ) اهتما تهج  هب  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  ترـضحادخ  ربمایپ  يور  شیپ  ار 
تلاسر ینعی   ) دوب لالج  ار  لیئارـسا  وت  موقو  هدینـش  دوعوم  یبن  هب  ار  وا  تراشب  اهتما  عیمج  ینعی   ) دـنک اـهتما  يارب  باـجح  فشک  هک 
دنهاوخ عامتسا  اهتما  همه  ار  دوعوم  یبن  هب  وا  تراشب  نکیلو  دیدرگ ) ضورعم  البق " هکنانچ   ) دوب دهاوخ  لیئارسا  ینب  هب  صتخم  طقفوا 

هک یتیآ  يارب  لیئارسا و  لآ  زا  يرایسب  نتساخرب  نداتفا و  يارب  دش  هداد  رارق  لفط  نیا  ج 24  هک ) دیوگ  یم  میرم  ترضح  هب  اذل  دومن 
 . رخآ یلا  تفگدنهاوخ ....  نآ  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترضح  توبن  تهج  هب   ) فالخ هب 

مجنپ یس و  تراشب 

حور  )... دید نآ  رد  ار  دوخ  فاصوا  دومنزاب  ار  ایعشا  هفیحـص  هلمج 18 ) اقول  لصف 4  ) نوچ مالسا  هیلعو  هلآوانیبن  یلع  حیسم  ترـضح 
مهد تراشب  اررخآ ) یلا  ادخ ....  تلالج  ناراتسودو  تلادع  ناریقف   ) ارناریقف ات  درک  حسم  ارم  اریز  تسنمرب  دنوادخ 

هللا هیقب  ترضح  روهظ  مایاو  نامزدوصقم  هک  ) ادخ هدیدنسپ  لاس  زاو 
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یم دنوادخ  هک  تسا  مایا  نیا  رد  اهنت  اریز   ) مهد تراشب  دشاب ) یم  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع  رـصعیلو  يربکلا  هغلاب  هللا  هجح  مظعلا 
. دنبای یم  تاجن  شترضح  یهلادی  تسد  هب  ملاع  مدرم  همهو  هدشریگملاع  وا  نید  هک  اریز  ددنسپ 

: مشش یس و  تراشب 

امـش هب  هکاریز   ) دـیامرف یمو  دـنکیم  لـقن  ار  يا  هلمج  مالـسلا  هیلعو  هلآواـنیبن  یلع  میرم  يارب  یـسیع  لوق  زا  ( 28  ) متفه لصفرد  اـقول 
سپ تسا . رتگرزب  يوزا  تسا  رتکچوک  ادـخ  توکلم  رد  هکنآ  نکیلو  تسین  هدـنهد  دـیمعت  ییحیزارتگرزب  یبن  نانز ، دـالوازا  میوگیم 

نیاردرتکچوک تسا و  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  لآودمحم  هرهاطو  هبیطراونا  تیـسودق  هلالج  لج  دنوادخ  توکلم  زا  دوصقم 
. دنرتالاب ءایبنا  عیمج  زا  هک  ناشیا ) دوخ  هن   ) تسا ناشیا  هیلوا  ماقم  تراهطو  تمصع  ماقمرد  توکلم 

ص64

متفه یس و  تراشب 

یفطصم دمحم  ینعی   ) نم بیبح  رـسپ  تسنیا  هک  دیـسر  ربا  زا  باطخ   ) هک دنـسیون  یم  دوخ  لوصف 9 و17  رد  بیترت  هب  یتـم  سقرم و 
. دیونشب دوعوم ) مظعم  یبن  هب  ار  وا  تاراشب   ) وا زا  دونشخ  وا  زا  هک  ملس ) هلا و  هیلع و  هللا  یلص 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ینعی  هلالج  لج  یلاعتم  دنوادخ  بوبحم  هدیزگرب و  هدنب  دیدرگ ، یضورعم  زین  البق " هکنانچ  یـسپ 
( هللا نب  مدآ   )... دیوگ یم  اقول  هکنانچ  تسا  تیاهن  یب  یلع  قالطارسپ  ظفل  قالطا  اریز  تسا  یسیع  لضفا  باسح  یب  هک  تسا  ملس  و 

تشه یس و  تراشب 

هک یـسک  يازـس  وا و  تمازینو  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  ماقم  ییالاو  هرابرد  ات 14  هلمجزا 1  لصفرد 18  یتم 
تقونآو دننک  یم  لاوئس  ادخ  دزن  ار  مدرم  نیرت  برقم  ماقم  یسیع  زا  نادرگاش  ادتبا  سپ  دناریم . نخس  دهد  شزغل  ار  وا  تما  زا  یـسک 

رد هدومن  بلط  ار  یلفط  یـسیع  هاگنآ  تسا ، رتگرزب  نامـسآ  توکلم  رد  یـسک  هچ  دنتفگ  هدـمآ  یـسیع  دزن  نادرگاش  تسنامهردو  )، 
نامـسآ توکلم  لخاد  زگره  دیوشن  کچوک  لفط  نیا  لثم  دـینکن و  تشگزاب  ات  میوگیم  امـش  هب  هنیآ  ره  تفگو  تشاداپب  ناشیا  نایم 

(، دش دنهاوخن 

ماـقم ندادـناشن  لـفط  نآ  نتـشارفا  زا  دوصقمو  تسا  یهاـنگ  یبو  تمـصع  ماـقم  همئا  یتوکلم  ماـقم  تیولع  میتـفگ  هک  روطناـمه  سپ 
صاخ و نآ  هک  تسا  تمصع 
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دزن ار  یـسک  نیرترب  عقوم  نیا  رد  حیـسم  یـسیع  هکنیا  بلاـج  دـشاب و  یم  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  صوـصخم 
ار یلفط  نینچ  هک  یـسک  دیامرف " یم  تسا  ینعم  ملاع  رد  تکرح  نوچ  نآ  سپ  دـناد  یم  ناشیا  هب  نیرت  هیبش  تیبلها ) ياوس  ) دـنوادخ
نایحیـسم و همه  هب  باـطخ  تسا ، مالـسلا  هیلعو  هلآو  اـنیبن  یلع  حیـسم  ترـضح  هماـع  توـعد  نیا  سپ   ) تسا هتفریذـپ  ارم  دـنک  لوـبق 

دیامن یم  توعد  ار  ناشیا  سپ  تسا . هدـمآ  ناشیا  تراشب  تهج  هب  هک  ار  یـسک  دـنیامن  لوبق  ات  دنتـسه  وا  يوریپ  یعدـم  هک  شناوریپ 
اذل دنحیسم  ترـضح  هب  یعقاو  ناوریپ  عقاورد  دننامـسآ  توکلم  هب  ناگتفای  هار  هک  ناشیا  ناوریپ  اریز  دننک  لوبق  ار  شترـضح  تلاسرات 

هب  ) هک ار  راغص  نیا  زا  یکی  هکره  دیوگیم  هدومن و  نایحیسم  يوسب  ار  دوخ  باطخ  تهج  مالسلا  هیلعو  هلآو  انیبن  یلع  حیـسم  ترـضح 
اذل و   ) دش یم  قرغ  ایرد  رعقردو  هتخیوآ  شندرگ  هب  ییایسآ  گنـس  هک  دوب  رتهب  ار  وا  دهد  شزغل  دنراد  نامیا  دروم ) نیا  رد  نم  مالک 

هب ناهج  نیارب  ياو   ( دـیوگ یم  هدومن و  هراشا  تقیقح  قح و  هار  زا  نایحیـسم  یهارمگو  هانگ  نیلماع  هب  عضوم  نیارد  حیـسم  ترـضح 
تاجن تعیرش  هب  ناشیا  ندشن  لخادو  تما  نیا   ) شزغل ببس  هکیـسک  رب  ياو  نکیلو  اهـشزغل  عوقو  زا  تسا  دبال  هک  اریز  اهـشزغل  ببس 

. دشاب ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  نامزلا  رخآ  ربمایپ  هدنهد 

مهن یس و  تراشب 

هک هب  دـنوادخ  يوزاب  درک و  رواب  ار  امربخ  هک  تسیک  دـنوادخ  يا   ) ..... هک دـنکیم  لقن  ار  یبن  ایعـشا  مالک  هلمج 38 لصفرد 12 انحوی 
ریبعت ام  ظفل  هب  هک  تسا  ماظع  ءایبنا  عمج  مالسلا  مهیلعو  هلآو  انیبن  یلع  یبن  ایعـشا  بانج  ترابع  رد  ام  ربخ  زا  دوصقم  دیدرک ) راکـشآ 

هللا جع  نامزلاورـصعلا  بحاص  يرکـسعلا  نسحلا  نبا  هجح  مظعلا  هللا  دی  نینزانو  سدـقا  دوجو  نامهدـنوادخ  يوزاب  زا  دوصقم  هدـش و 
ام رابخا  لوبق  دنمتداعس  مادک  ینعی  ترابع و  نیا  رد  ناشیا  ناوریپ  میظعتو  تسا  فیرشلا  هجرف  یلاعت 
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زا یـصوصخم  هورگ  نآ  میرکت  تشادـگرزب و  ردربـخ  نیا  عقاو  رد  هک  دومن  ار  دـنوادخ  يوزاـب  ناـمز  كرد  دـنمزوریف  مادـک  دومن و 
نیعمجا مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  مئاق  هیآ ) هرقب  هکرابم  هروس   ) يدـهم ترـضح   " اصوصخم دـمحم ، لآ  دـمحم و  صلاخ  نینموم 

دنوادخ هکنانچ  دنراد  لماک  نامیا  ناشیا  بیغرب  هدیدن  هک  تسا 

(. عطاق ناهرب  ...( ) بیغلاب نونموی  نیذلا  دیاتس ...(  یم  ار  ناشیا  نآرق  رد  زین 

مکی لهچو و  ملهچ  تراشب 

دیراد تسود  ارم  رگا  دیامرفیم : انحوی  هلمج 5 و 16  لصفرد 14  نادرگاش  هب  دوخ  تیصورد  مالسلا  هیلع  هلآوانیبن و  یلع  حیسم  یـسیع 
هکنانچ یلصا  نتم  رد  ظفل  نیا  همجرت   ) رگید هدنهد  یلـستوا  تساوخ  مهاوخ  ینعی   ) منک یم  لاوئـسردپ  زا  نم  دیراد و  هگن  ارم  ماکحا 

( يدـبا ینعی  مهم   ) هشیمه ات  درک  دـهاوخ  اطع  امـشب  تسارگید ) تلاسر  بحاص  نآ  زا  دوصقم  هک  ( ) تساطیلقراف تسا  روهـشم  رایـسب 
نادرگاش هب  تیـصو  زا  دوصقمو  تشاد  دهاوخن  یلاوز  هدوب و  یمئاد  تلاسر  بحاص  نیا  كرابم  تعیرـش  هکنیا  زا  هیانک   ) دشاب امـشاب 

یـسک دیدرگ  تابثا  زین  البق  هکنانچ  مظعم  صخـش  نیا  سپ  دنروآ  نامیا  ناشیا  هب  ات  تسا  ناوریپ  زا  نایحیـسم  مما و  همه  هب  وا  باطخ 
هجرف یلاعت  هللا  جع  يدهم  ترضح  ناش  دنمورب  دنزرف  كرابم  تسدب  تعیرش  نیا  هک  ملس  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  زج  تسین 

. دوش یم  ریگملاع  فیرشلا 

هب ینعی   ) دـنک لوبقار  وا  دـناوت  یمن  ناهج  هک  مهجرف ) لـجع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ینعی   ) یتسار حورو   ) 17
تهج هب  ینعی   ) دسانـش یمنو  دـنیب  یمنار  وا  یهلا ) لامجرون  ناـهج   ) هک اریز  دوش ) یمنریگملاـع  ناـشکرابم  نید  ناـشیا  روهظ  ضحم 

(. دنسانشب هدید و  ار  وا  دنناوت  یمن  ناهج  مدرم  همه  تفرعم  تخانش و  مدع 
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نامز ماما  روهظ  هب  هراشا  اجنیا  رد  دوب و  دهاوخ  امش  رد  دنام و  یم  امـش  اب  هک  اریز  دیـسانش  یمو  دینیب  یم  ار  وا  نامیا ) رون  هب   ) امـش اما 
( دینیب یمنرگیدار  ردپ   ) ارم هک  دـینکنرکف  ینعی   ) مراذـگیمن میتی  ار  امـش  دـیوگ ) یم  ار  ناوریپ  هدومرف و  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جـع 
هک تسا  یناسکزا  حیسم  یسیع  هک  تسا  هدش  رکذ  عوضوم  نیا  رایسب  وررکم  تایاور  رد  هک  میئوگب  تسا  مزال  ) دمآ مهاوخ  امـش  دزنو 
دنا هدرواین  نامیا  نامز  نآ  ات  هک  ینایحیسم  نآ  مامت  هجیتن  رد  هدومن  ادتقا  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رصع  یلو  ترضح  هب  زامن  يارب 

، دوجو دوش  اریذپ  ارنآ  تسناوتن  ناهج  هک  یتسار  حور  نآ  دش  روکذم  هکنانچ  سپ  دنوش ). یم  فرشم  مالسا  هب  اعیمج 

یلاع تاماقم  مهف  كرد و  تردق  بات و  ناهج  هک  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  ترضح  ناکما  ملاع  سمش  هناگی 
هداد ار  مما  عیمج  هب  تاجن  هدـعو  دـنوادخ  هک  یئاجنآ  زا  نکیلو  تشادـن  ار  نیرهاطلا  هلآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  شترـضح  يونعم  و 

قیالخ روعشو  لوقع  نتفرالاب  نامز  رد  ار  نیرهاطلا  هئابآ  یلعو  هیلع  هللا  تاولص  رمالا  بحاص  ترضح  ینعی  شیوخ  تاجن  رهظم  تسا 
زا شیوخ  تما  تاـجن  يارب  ناـمز  نیا  رد  زین  حیـسم  ترـضح  تشاد و  دـهاوخ  هضرع  ناـهج  هب  شترـضح ) تاـماقم  كرد  تهج  هب  )

يرای ار  شترـضحو  هدروآ  نامیا  زور  نآ  رد  نایحیـسم  عیمج  اذـل  دروآ  یم  ياـجب  تمدـخزامن  شترـضح  اـب  هدومرف و  لوزن  نامـسآ 
. دومن دنهاوخ 

یم تبحم  ارم  هک  تسنآ  دنک  ظفح  اراهنآو  دمآ )  دهاوخ  هکنانچ  دشوکب  اهتراشب  نیا  ظفح  رد  ینعی   ) دراد هاگن  ارم  ماکحا  هکره   ) 21
..... دنک

نایحیسم هدرک و  فیرحت  هکلب  هدومنن  ظفح  ار  وا  مالک  هک  ناشیا  ءاملع  عیمج  لثم   ) دنک یمن  ظفح  ارم  مالک  دیامنن  تبحم  ارم  هکنآ  و 
رد هدـش  رکذ  دـحاو  ظفل  کی  هب  یلـصا  نوتم  رد  هک  ار  " اطیلقراف )  ) ظفل کی  الثم " دـندرگیمرب  مـالک  لوصازا  دـنیامن و  یم  هارمگ  ار 

رگید عضوم  کی  رد  سدقلا  حور  هب  دننکیم  همجرت  ارنآ  عضوم  کی 
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هک تسا  مولعم  بوخ  هدیدنـسپ ...، هب  رگید  عضومرد  هدـنهد  یلـست  هب  رگید  عضوم  رد  تقیقح  حور  هب  رگید  عضومرد  یتسار  حور  هب 
ار مالک  تلاصا  دیاب  هکنآ  لاح  تسا و  اطیلقراف  هملک  ینعم  دنک  یمن  رکف  هک  يزیچ  اهنت  هب  هدش و  هارمگو  جیگ  هدـنناوخ  نامز  نیا  رد 

امـش نایم  رد  هشیمه  هکنیا  هب  دنک . فرـشم  ار  امـش  ینعی  دنک  اطعامـش  هبار  اطیلقراف  ات  تساوخ  مهاوخ  ادخ  زا  هک  دنیوگب  هدومن  ظفح 
نم زا  دعب  ینعی  ، ) دتـسرف یم  نم  مسا  هب  ار  وا  ردپ  دیآ و  یم  اطیلقراف  اب  دنک  لوبق  ار  وا  دناوت  یمن  ناهج  یلو  دیآ  یم  اطیلقراف  ای  دشاب )

(. دیآ یم 

اطیلقاف رگا  یلو  دـیآ  یمن  اطیلقراف  مورن  رگا  ای  ( 26  ) دتـسرف یمار  وا  ادخ  هک  اطیلقراف  رگا  یلو  ای  دـیآ  یمادـخ  بناج  زا  هک  طیلقراف  ای 
رخآ یلا  سدـقلا ،) حور   ) اطیلقراف ای  یتسار ) حور   ) اطیلقراف  ) دـنیوگب لقادـح  ای  درک و  دـهاوخ  تیادـه  اهیتسار  عیمج  هب  ار  امـش  دـیایب 

تیادـه دـنوادخ و  تفرعم  هب  تسا  تنایخ  لامعا  نیا  هنرگو  میدومن  لمع  اـم  هکروطناـمه  دـنهد  رارق  زتنارپ  رد  ار  ریـسفتو  ینعم  ینعی 
، ...( دنوش هاگآ  نارگ  فیرحت  ینمشد  بصعت و  نازیم  زا  ات  تسا  يراگتسر  هار  ناراتساوخ  يارب  یغارچ  زین  لاح  نیع  رد  يرشب و 

امش اب  یتقو  متفگ  امـش  هب  ار  تاراشب  ینعی   ) نانخـس نیا  داتـسرف  ارم  هک  تسیردپ  زا  هکلب  تسین  نم  زا  دیونـش  یم  نم  زا  هک  یمالک  و 
ینعی  ) دتـسرف یم  نم  مسا  هب  مه  ار  وا  ردپ  هک  تسا ) طیلقراف  نآ  حیحـصو  لصا  هکنآ  لاح  سدـقلا  حور  ای   ) هدـنهد یلـست  نکیل  مدوب 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ینعی  دیآ  یم  نم  زا  دعب  مداد و  تراشب  وا  هب  نم  هکینامه 

: تارکذت

میئامن هراشا  اطیلقراف  ثحبم  یساسا  تاکن  زا  یضعب  هب  هک  تسا  رکذت  هب  مزال 

یتایحو ملسم  يرما  ملع  لها  رابخاو  بتک  نیب  رد  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  شترـضح  روهظ  زا  لبق  دوعوم  یبن  ندمآ  ربخ  هکنیا  (= 1)
. دوب

مالـسلا هیلعو  هلآوانیبن  یلع  میرم  نب  یـسیع  روهظ  زا  دـعب  ار  بتک  مالـسلا  هیلعو  هلآواـنیبن  یلع  یـسوم  هب  ناـنئاخ  هکناـنچمه  یلو  ( 2)
هلآو هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح  راونالارون  روهظ  زا  سپ  زین  یسیع  هب  نینئاخ  دندومن  يراکتسد 
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. دندومن فیرحت  ار  اه  تراشب  هدرک و  عیاض  ار  نوتم  مهس  و 

نایحیـسم رب  ار  ار  نایحیـسم  زا  يا  هدع  لاعتم  دنوادخ  مه  زونه  زین  ار و  راظتنا  نیا  رابخا  دـنا  هدومن  طبـض  اعیمج  زین  خـیرات  بتک  (= 3)
ییاطیلقراف راظتنا  رد  نایحیسم ) زا  يریثک  هقرف   ) الثم يدایز  رایسب  هدع  مه  زونه  اریز   ) تسا هداد  رارق  تمایق  دانتـساو  تجح  دروم  رگید 

.( داد هدعو  حیسم  هک  دنتسه 

نم هک  دومن  اعدا  هک  ضاترم  ستنم  دـننام   ) دـندومن یم  عمج  دوخ  رود  هب  ار  مدرم  هدومن  مایق  شترـضح  مان  هب  هک  یـصاخشا  اـی  ( = 4)
( مدومن روهظ  نونکا  هک  متسه  دوعوم  اطیلقراف ، نامه 

یحیسم سقوقم  همان  الثم " تسا  دوجوم  تسوپ  يور  زونه  نآ  دانسا  هک  مالسا  مظعم  یبن  نامز  هب  طوبرم  تالاسر  بتک و  تداهش  - 5
 ) هللادبع نب  دمحمل   )... تسا و هدمآ  باتک  رد  هک  ناشیا  همان  یتمسق  نتم  هک  رصم  هاشداپ 

ینعی یقب )....  انیبن "  نا  تملع  دقو  ءطبقلا ، میظع  سقوقملا  نم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص 

....) دیایب دیاب  هک  هدنامیقاب  يربمغیپ  متسنادیم  نم  )... 

یلص یفطصم  دمحم  ترضح  مرکا  لوسر  تثعب  زا  لبق  ات  تحارـص  هب  هک  ناشیا  بتک  عیمج  رد  دمحم  دمحا و  یماسا  هکنیا  رگید  = 6
نادـب ام  تایاور  زین  ام و  تایاور  زین  ام و  ینامـسآ  باتک  هک  دوب  هدـمآ  دـمحا  دـمحم و  ظفل  اـطیلقراف  همجرت  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا 
ظافلا هب  اطیلقراف  ظفل  همجرت  اب  لاحرهب  دـنیامن . یم  یفخم  اهقودنـص  رد  ار  دوخ  دانـسا  نیا  نایحیـسم  هکنآ  لاح  دـنهد و  یم  تداـهش 

. دننک یم  گنج  لاعتم  دنوادخ  اب  اهناسنا  تداعس  نانمشد  نیا  هریغو  یسدقلا  حور  یتسار -  حور 

هک مه  نآرق  متـسه و  دوعوم  یبن  نامه  نم  دومرف  لبق  لاس  رد 1500  دوخ  دنوادخ  هداتـسرف  نیرخآ  ینعی  ملاع  لک  قداص  هکنیا  و  = 7
. داد یهاوگ  نآ  تلاصا  رب  دشاب  یم  زین  یخیرات  رثا  کی  یحو  عوضوم  زا  رظن  فرص  عقاو  رد 
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هب عوقو ، زا  لبق  نالاو  دروآ ...  دهاوخ  امش  دایب  متفگ  امـش  هب  هچنآ  داد و  دهاوخ  میلعت  امـش  هب  ار  زیچ  همه  وا  تراشب ،) همادا  لاحرهب  )
. دیروآ نامیا  دندومرف ) روهظ  یتقو  هکنیا  زا  هیانک   ) ددرگ عقاو  هکیتقو  ات  متفگ  امش 

یلص یفطصم  دمحم  ترضح  هلالج  لج  قح  ترضح  لک  لامج  ینعی   ) ناهج نیا  سیئر  اریز  تفگ ، مهاوخن  امش  اب  رایـسب  نیا  زا  دعب 
ار شیوخ  هفیظو  نم   ) و یناهجو ) هماع  تعیرـش  بحاصو  تسادوخرب  مئاق  ینعی   ) درادـن يزیچ  نم  رد  دـیآ و  یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

لصف هلمج 26  رد  سپ  درک  ناشیا ) تراشب  هب   ) مکح نم  هب  ردـپ  هکنانچ  میامن  یم  تبحم  ار  ردـپ  هک  دـنادب  ناهج  ات  مهد ) یم  ماـجنا 
. دیامرفیم  15

هک دمحم ) ینعی   ) یتسار حور  ینعی  دیآ ) متسرفیم  امش  دزن  هدرک  اعد   ) ردپ بناج  زا  ار  وا  هک  اطیلقراف ) ینعی   ) هدنهد یلـست  نوچ  نکیل 
( نم لامک  تقیقح و  هب  ینعی   ) نمرب هللا ) لوسر  دمحم  ینعی   ) دـیآ یم  هلالج  لج  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  ینعی   ) ددرگ یمرداصردـپ  زا 

. داد دهاوخ  تداهش 

مود لهچ و  تراشب 

هتفر رتدوز  ات  ملیام  هکنیا  زا  هیانک   ) تسا دیفم  امش  يارب  نم  نتفر  هک  میوگ  یم  تسار  امش  هب  نم   ) دیوگ یم  هلمج 7و6 لصفرد 16 زاب 
دنوادخ زا  شهاوخ  هب   ) مورب رگا  اما  دمآ  دهاوخن  امـش  دزن  دمحم ) دمحا   ) هدـنهد و یلـست  مورن  رگا  اریز  دـنروایب ) فیرـشت  ناشیا  هک 

. متسرفیم امش  دزن  ار  وا  هلالج ) لج  لاعتم 

(: رادلا موی   ) تساکیطنپ زور 

هن  ) یحیـسم سانلا  ماوع  یهارمگ  لقادـح  ای  تاراشب  نیا  ندرب  نیب  زا  يارب  تشگ  ضورعم  هکناـنچ  یحیـسم  ضرغم  بصعتم و  ءاـملع 
هک دندومن  اعدا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یفطصم  دمحم  مرکا  لوسر  ترضح  روهظو  تثعب  زا  دعب  ناشیا ) املع 
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یلیالد هب  دـش  رکذ  هکنانچ  هکنیا  زا  لفاغ  تسارادـلا  موی  رد  لزان  حور  هکلب  دـشاب  یمن  نیملـسم  یبن  كرابم  مسا  ظـفل  نیا  زا  دوصقم 
نیا هک  میباـی  یم  رد  مه  زاـب  میئاـمن  رظن  فرـص  اـطیلقراف  دـحاو  ظـفل  يارب  فلتخم  هناربخ  یب  ادـخ  زا  مجارت  زا  رگا  یفاـش و  یفاـک و 
دوب اطیلقراف  ندمآ  طرـش  یـسیع  نتفر  الوا  دمآ ،) دهاوخ  دش و  روکذم  هکنانچ   ) دشاب ریز  تفـص  ود  ياراد  هصالخ  روطب  دـیاب  صخش 
هللااب ذوعن  میئامن  ضرف  میهاوخب  رگا  بجعت  لامک  اب  یلو  دـشابن  یلاوز  وا  يارب  ینعی  دـیامن  تیادـه  اهیتسار  عیمج  هب  تسیاب  یم  وا  ایناث 
نیا هب  دوب  هتفرن  ناشیا  نایم  زا  یـسیع  مایا  نآ  رد  الوا  مینیب  یم  تسا  تساکیطنپ )  ) رادـلا موی  رد  لزان  حور  نامه  اطیلقراف  میظعلا  یلعلا 

و 17 و 19و2و26 و 16  و 15  هلمج 14  لصف 20 و   ) و لاـمعا ) هلمج 14  لصف 10 و   ) و هلمج 5 و17و27 ) لاـمعا و  لصف 9   ) لیالد
عیمج هب  تیادـه  ًایناث  و  نآ ) هلمج 9  لصف 22 و   ) و لاـمعا ) هلمج 30 و 31  لصف 13و   ) و لاـمعا ) و 14  هلمج 1  لصف 21   ) و اـنحوی )

هک دوب  هتشذگن  حیسم  نتفر  زا  یتقو  دنچ  زونه  اریز  نامه  اه  یتخبدب  عورش  انامه و  یـسیع  نتفر  فورعم  لوقب  چیه  هک  دشن  اه  یتسار 
هب صوصخم  لیجنا  يا  هلیبق  ره  هک  يوحن  هب  هدومن  نیودـت  هتخاس و  يریثک  لـیجانا  سلوپ  معز  هب  اـه  نوعلم  دـش و  مگ  یلـصا  لـیجنا 

تشک و تاباختنا  نیا  ماجنا  ات  هک  دندش  نآ  تاقحلم  ییاذک و  فرحم  لیجنا  نیا 4  راتفرگ  یسایس  تاباختنا  نایرج  رد  تشاد و  دوخ 
ادج لیئارسا  ینب  هار  زا  ار  نید  ریسم  دندرک و  عارتخا  اهگنهرف  هداد و  حیـسم  ییادخ  هب  يار  نآ  رد  اریز  عقاو  اهیتخبدب  هدش و  اهراتـشک 

 ... ینتفرگالاب تفرگالاب  ییاوسرو  یهارمگ  هدرک و 

موس لهچ و  تراشب 

زا تلادع  رب  دـندرواین  نامیا  نم  مالک  هب  نوچ  هانگ  اما  دومن  دـهاوخ  خـیبوت  تلادـع  هانگرب و  ار  ناهج  دـیآ  هللا ) لوسر   ) اطیلقراف نوچ 
سیئر رب  هک  تهج  نیا  زا  يروادرب  دید و  دیهاوخن  ارم  رگید  مور و  یم  ردپ  شیپ  هک  ببس  نیا 
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ناـمه دوصقم   ) یتسار حور  ینعی  وا  نوچ  نکیلو  همادا ج12 ) تسا . . .  هدـش  بجاو ) ینعی   ) مکح ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ناهج
مکح دوخ  زا  اریز  درک  دهاوخ  تیاده  اه  یتسار  عیمج  هب  ار  امش  دیآ  ملـس )  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  اطیلقراف  ترـضح 

نم قطنیام   ) دیامرف یم  ناشیا  فیصوت  رد  دنوادخ  هکنانچ  تسا  یحو  زین  وا  یلومعم  نخس  ینعی   ) تسا هدینـش  هچنآ  هب  هکلب  دنک  یمن 
سپ یحو ) هب  ینعی  تسا  يداع  مالک  دوصقم  هک  قطن  هچنآ  دیامرف  یم  هکلب  تئارق  هچنآ  تسا  هدومرفن  یحوی و  یحو  ّالا  وه  نا  يوهلا 
دوجو تیالو  هب  ینعی  اهیتسار  عیمج  رهظم  هب  ار  امش  نمضرد  ینعی  . ) داد دهاوخ  ربخ  امـش  هب  هدنیآ  رومازا  اه  یتسار  عیمج  هب  تیادهزا 
مکنید مکل  تـلمکا  موـیلا  دـیامرف  یم  نآرق  رد  دـنوادخ  هکناـنچ  دوـش  یم  نوـمنهر  مالـسا  هـیلع  یلع  نینموـملاریما  ترـضح  كراـبم 

مخ ریدغ  رد  هکنانچ  نینموملاریما  الوم  تیاصو  تیالو و  اب  دش  يواسم  هک  نید  تیلماک  قح و  تیاضر  هک  انید  مالسالا  مکل  تیـضرو 
روهشم ایانم  ایالب و  مولع  هب  هک  دومنرابخا  ار  نایعیش  زین  ملاع  ياضقنا  ات  هدنیآ  روما  زا  اه و  یتسار  عیمج  هب  تیاده  ینعی  تسا  روهـشم 

زا هچره  دومن ) دهاوخ  یفرعم  ارم  تمـصع  ماقمو  هدرک  هزنم  نم  هب  بوصنم  اهیدب  زا  ارم  هکنیا  زا  هیانک   ) داد دهاوخ  لالج  ارم  وا  تسا )
تسا دهاش  ادخ  داد ،) دهاوخربخ  امش  هب  ارم ) تیعقاو  ینعی   ) تسا نم  نآ  هچنآ  زا  هک  متفگ  تهج  نیا  زا  تسا  نم  نآ  زا  تساردپ  نآ 
ناشیا تیسودقو  دهز  لالج  مالسا  هیلع  هلآو و  انیبن  یلع  حیسم  ترـضح  نادان  ناوریپ  يراکمه  هب  نیعل  سیلبا  هنوگچ  هک  بلطم  نیارب 

. دندرب نیب  زا  دنا  هدروآ  ترضح  نآ  صوصخ  رد  هک  یبلاطم  اب  هطبار  رد  دوخ  ياه  ییوگ  هوای  اب  ار 
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یفطصم دمحم  ترضح  مرکاربمایپ  يربهر  هب  مالسا  هعماج  تعیرـش  هب  دندوب  هدومرف  هدعو  هک  اجنآ  زا  هلالج  لج  میرک  يادخ  نکیلو 
. تخاس رهاط  ناشیا  يونعم  یلاع و  تیصخش  زا  ار  راب  تراسجو  لطاب  دیاقع  عیمج  ناشنادنزرف  هلآو و  هیلع  هللا  یلص 

مراهچ لهچ و  تراشب 

ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  نامزلارخآ  ربمایپ  هکیموق  فاصوا  مود  هلمج  رد  دوخ و  باتک  لصفرد 9  یبن  ایعشا 
هار رد  هک  دـنبارعا  موق  نیا  زا  دارم  هک   ) دـندوب کلاس  یکیرات  رد  هکیموق  : ) دـیامرف یم  هدومن و  حیرـشت  ار  دـنیامرف  یم  روهظ  ناشیا  زا 

رونا دوجو  میظع  رون  نانآ  زا  دوصقم  هک   ) دید دنهاوخ  یمیظع  رون  دنتـشاد ) یمرب  مدق  ینادان  تلاهج و  رد  هلالج  لج  قح  یـضرم  ریغ 
هدارا هب  ینادان  لهجو و  رفک  تملظ  رد  هک  دنـشاب  یم  نیرهاطلا  هئابآ  یلع  هیلع و  تاولـص  دـمحم  ترـضح  راهطالا  لیلـس  راونالارون و 

 ، روج ملظ و  زا  هک  ینیمزرـس  هکنیا  زا  هیاـنک  . ) دـش دـهاوخ  عطاـس  رون  توـم  هیاـس  نیمز  رب  و  دـندومرف ) روـهظ  همظع  تلج  یلج  بر 
دشاب و هتفر  ورف  روج  ملظ  رد  نامزلارخآ  رد  هک  تسا  ملاع  توم ، هیاس  نیمز  زا  دوصقم  هک  دش  دهاوخ  ریگملاع  يرون  تسا  هتشگزیربل 
. دـش دـهاوخ  عطاس  ملاع  یماـمت  رد  هک  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  رـصع  یلو  ترـضح  كراـبم  دوجو ، رون  رگم  تسین ، رون  نیا 

. یلاعتو كرابت  هللا  ءاشنا  يدوزب 

مجنپ لهچ و  تراشب 

رد ار  یتراشب  هلالج  لج  لاعتم  دـنوادخ  لوق  زا  هلمج 21 ، دوخ  باـتک  زا  لصف 39  رد  مالـسا  هیلعو  هلآو  انیبن  یلع  یبن  لایقزح  باـنج 
دمحم ترـضح  رهطم  دوجو  ینعی   ) دوخ لالج  نم  دـیامن ...( :  یم  لقن  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  ماقم  ییـالاو  دروم 

 ( ... یلجت تهج  هب   ) داد مهاوخرارق  اهتما  نایم  رد  ار  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  یفطصم 
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یم نشور  ناشیارب  ار  رما  نیا  نانچ  ینعی   ) متـسه نم  ناشیا  يادخ  هوهی  هک  تسناد  دنهاوخ  دعب  زور و  نآ  زا  لیئارـسا  نادـناخ  اذـل )  ) و
هک دننکیم ) هدهاشم  حوضو  هب  ینعی   ) تسناد دنهاوخ  ( زین  ) اهتماو ( .... تسا یلاعتو  كرابت  يادخ  بناج  زا  یبن  نیا  هک  دننادب  ات  دنیامن 

. مدیناشوپ ناشیا  زا  ار  دوخ  يورو  ( ..... هدومن كرت   ) ناهانگ ببس  هب  ار  لیئارسا  نادناخ 

مشش لهچ و  تراشب 

تموکح زا  هدرک و  لقن  یلوا  هلمج  لصفو 32  هلمج 9 لصف 31 رد  بیترتب  ار  تراشبود  مالسا  هیلعو  هلآوانیبن  یلع  یبن  ایعـشا  بانجزاب 
زا ییاهتمسق  طقف  راصتخا  تهج  هب  ام  هک  دیامن  یم  تبحـص  نآ  ياهیگژیو  فیرـشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  رـصع  یلو  ترـضح  هقلطم 

یلع یسیع  یسوم و  هدنتسرف  هک  ییادخ  ینعی   ) تسا میلشروا  رد  يو  هروک  نویهص و  رد  وا  شتآ  هک  هوهی   ( ) میئامن 9 یم  لقن  ار  اهنآ 
هک ناشیا  يارب  زج  تسین  هاشداپ  بقل  اریز  . ) دومن دهاوخ  تنطلس  تلادع  هب  یهاشداپ  کنیا  دیوگیم  نینچ  مالـسلا ) مهیلع  هلآ و  انیبن و 

لمعو نآ ) ياهیگژیو  دومن و  دـنهاوخ  ینارمکح  فاصنا  هب  ار  نارورـسو  دـنراد ) یهلا  هصاـخ  هقلطم و  تنطلـس  ناـهج  مما و  عیمج  رب 
 ( نیملاعلا بر  ای  نیمآ   ) دابآلادبا ات  دوب  دهاوخ  يراگتسررد )  ) نانیمطا یمارآ و  تلادع  هجیتنو  یتمالس  و )  ) تلادع

: متفه لهچ و  تراشب 

رهاظ ملاع  رد  نیعمجا  مهیلع و  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  هرهاطو  هبیط  راونا  یلجت  روهظ و  ناـیب  رد  هلمج 10و 9  لصفرد 6 یتم 
هدرک زین  نیمز  رب  تلالج ) روهظو  تمان  یلجت  هب   ) تسنامـسآ رد  هکنانچوت  هدارا  دـیایبوت  توکلم  داـب ، سدـقموت  ماـن  دـیامرف ،...(  یم 

مهیلع همالس  هللا و  تاولص  موصعم  هرهاط 14  هبیط و  راونا  روهظ  دوصقم  هک   ) دوش
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یم یلجتم  ملس  هلا  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  یـصو  نیمهدزاود  روهظ  هب  هجو  یمامت  هب  رتدوز  هچ  ره  هللاءاشنا  هک  تسا  نیعمجا 
 . یلاعتو كرابت  هللاءاشنا  دوش )

متشه لهچ و  تراشب 

یقالخا يایاجـس  روهظ و  ینامز  یناکم و  تیفیک  نایب  رد  دوخ  باتک  زا  مهن  لصف  رد  مالـسلا  هیلع  هلا و  اـنیبن و  یلع  یبن  ایعـشا  باـنج 
زا لبق  ات  ینعی   ) نیشیپ نامزرد  ، ) دنناریم نخس  نینچ  نامزلا  رخآ  رد  مهیلع  هللا  تاولص  ناشدنمورب  دنزرف  نیمهدزاود  دمحم و  ترـضح 

مرتحم اـهتما  لـیلج  رد  ندرا ، فرطنآ  هب  اـیرد  هار  هب  ارنآ  رخآ  ناـمز  رد  اـما  تخاـس  لـیلذ  اریلاـتفن  نیمز  نولوبز و  نیمز  ناـشیا ) روهظ 
. دینادرگ دهاوخ 

. دومن دهاوخ  لیلج  اهتما  نایم  رد  هدومن  عطاس  ملاع  رد  ار  نایرهاطلا  هلآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولص  ناشیا  كرابم  تعیرش  هکنیا  زا  هیانک 

ام دـالوا  يارب  هک  اریز  هلمج 6 ....(  هدـیدرگ  روکذـم  مراهچ  لهچ و  تراشب  رد  هکرخآ  یلا  دـندوب  کلاس ..... یکیرات  رد  هک  یموق  و 
یلص یفطصم  دمحم  ترضح  یصو  نیمهدزاود  تنطلس ،  بحاص  رـسپ  نآ  زا  دوصقم  هک   ) تسا هدیـشخب  ام  هب  يرـسپ  هدیئاز و  يدلو 

( تمظع ترثـک  زا   ) وریـشم بیجع و  وا  مساو  دوب ) دـهاوخ  ناـشیا  هدـهع  رب  مما  تیادـه  ملاـع و  تنطلـس  هک  تسا  ملـسو  هلاو  هیلع  هللا 
تنطلس رهظم  هک   ) دوواد یـسرک ،  رب  ار  وا  یتمالـس  تنطلـس و  یقرت  دش  دهاوخ  هدناوخ  یتمالـس  رورـس  يدمرـس و  ردپ  وریدق  يادخ 

 . دـیامن راوتـسا  دابالا  دـبا  ات  دوجو )  ) نالا زا  فاصناو  تلادـع  هب  ارنآ  ات  دوب  دـهاوخن  اهتنا  يو  تکلمم  رب  تسا و  ناشیا  ینامز  اـت  یهلا 
. نیعمجا مهیلع  کتاولص  دمحم  لآ  مئاق  جرف  لجع  مهللا 
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مهن لهچ و  تراشب 

زا ار  شیوخ  دوصقم  ینعی   ) دیناسانـش و ام  هب  ار  دوخ  هدارا  رـس  هکنوچ  حیـسم  یـسیع   ) هک تسا  هدـمآ  نایـسسفا  هب  هلاسر  لوا  لصف  رد 
( درک مالعا  ام  هب  دوب  وا  یمارگ  یصو  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تبترم  یمتح  ترضح  روهظب  تراشب  هک  توبن 

تسادخ يدونشخ  هک  دوخ  يدونشخ  يارب  ینعی  ءایبنا  تلاسر  رد   ) اهنامز لامک  ماظتنا  يارب  دوب  هدرک  مزع  هک  دوخ  يدونشخ  بسح  رب 
یم هدربالاب و  تاجرد  مظعا  رد  ار  شهانپ  تلاسر  ماقم  سپ  مالـسلا ، مهیلع  هلآو و  انیبن  یلع  ماظع  ءایبنا  تلاسر  ندـش  لـماک  تهج  هب 
هلاو هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  ینعی   ) وا ینعی  دنک  عمج  گرزب ) یعقاو   ) حیـسم رد  تسا  نیمز  رب  هچنآ  هاوخ  ار  زیچ  همه  ات  دیامرف )

ضیف نیا  رد  همه  زا  هکنآ  نکیل  دـنیادخ  تیانع  حـسم و  دروم  ینعی  دنحیـسم  عقاوب  ءاـیبنا  عیمج  هک  تسین  رکذـت  هب  مزـال  هتبلا  ملـس ) و 
دنتـسه نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـصوا  یمارگ  نادناخ  یفطـصم و  دـمحم  ترـضح  رونا  نینزان و  دوجو  تشگ  تابثا  هکنانچ  تسا  رتالاب 

 ، وا دیوگ  یم  اذل  دنرتحیسم ) ینعی   ) دنوادخ تیانع  دروم  رتشیب  سک  همه  زا  اریز 

: نامسآ توکلم  تراشب 

. موس مودو و  مکیو  مهاجنپ  تراشب 

تالمج 17و10و7 و 12 رد  اقول و  یتم و 9  لوصف 3و6  رد  بیترت  هب  هک 

. تسا هدمآ 

لاثم تروص  هب  ار  نآ  هداد و  تراشب  نآ  هب  ررکم  روطب  مالسلا  مهیلعو  هلا  انیبن و  یلع  حیسم  یسیع  ییحی و  ترضح  ار  نامسآ  توکلم 
لدرخ هناد  هب  ارنآ  یتم  لصف 13  هلمج 31  وکین و  رذـب  هب  ارنآ  هلمج 24  لصف 13  رد  یتم  الثم  دـنیامن  یم  نایب  نادرگاـش  مدرم و  يارب 

، هلمج رد 
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هرهاط هبیط و  راونا  روهظ  هب  تراشب  نآ  زا  دوصقم  دوب  هدـیدرگ  حیرـشت ، زین  البق  هک  روطناـمه  هک  دـنا  هدومرف  هیبشت  هیاـمریمخ )  ) هب  33
دننام هلالج  لج  قح  هدارا  هب  نوچ  هک  تسا  رهاظ  ملاع  رد  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  ناشیمارگ  تیب  لها  یفطـصم و  دمحم  ترـضح 
نامز رد  تقونآ  دـنوش  یم  دـیدپان  اهرظن  زا  دـنوادخ ، هدارا  كاـخ  لد  رد  یتدـم  روهظ  زا  دـعب  هیاـمریمخ  اـی  لدرخ  هناد  اـی  وکین  مخت 

رد ار  روجو  ملظ  هشیر  هدروآ و  نوریب  رـس  دوکر  كاخ  لد  زا  دمحم  لآ  مئاق  دوجو  هب  یتوربج  لالج  یلجت  رد  دنوادخ  هدارا  عشعـشت 
مئاق رون  زین  هتفر و  اوزنا  هب  روهظ  زا  دعب  هللا  لآ  هرهاط  هبیطراونا و  هک  تسنیا  دـنوادخ )  ) دوصقمرگید ترابع  هب  سپ  دـنک  یم  رب  ناهج 

دوصقم نامه  هک  يرگید  یلجت  یتسس  روتف و  نامز ، یط  زا  سپ  و  دنور ) یم  اوزنا  هب   ) دوش یم  ناهن  اهربا  سپرد  دیشروخ  نوچ  ناشیا 
هیلع هللا  تاولـص  دمحم  لآ  مئاق  روهظ  تیمها  تفرعم و  تمظع  هکنآ  رگم  تسین  یفرعم  نیازا  دوصقمو  ددرگ  یم  زاغآ  تسا  دـنوادخ 

. دوش هتفایرد  نیرهاطلا  هئابآ  یلع  و 

رد ییاهن  یلجت  ظاحل  هب  تسا . ناشیا  ناهن  داهن و  هیامریمخ  لدرخ و  هناد  وکین و  هناد  زا  دوصقم  هک  روطناـمه  هصـالخ  تراـبع  هب  سپ 
بر دـنوادخ  هدارا  نامـسآ  توکلم  تیلالج  زا  ییاهن  روهظ  لیثمت ، زا  ییاهن  دوصقم  هنوگنیمه  دـنوادخ ، هدارا  زا  دـعوم  ناکم  نامز و 

يرکـسعلا نسحلا  نب  هجح  مساقلابا  انالوم  يدـهملا  رظتنملا  هللا  یلو  قحلاب  مقتنم  مئاـق و  هب  دـمحم  لآ  دـمحم و  رون  زا  تسا  یلعا  یلع 
دشاب یم  هتاکرب  هللا و  همحر  فیرشلا و  هجرف  یلاعت  هللا  جع  نامزلا  رصعلا و  بحاص 

مراهچ هاجنپ و  تراشب 

اب ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  ینعی  نامزلارخآ  رد  ثوعبم  مظعم  یبن  تما  يرترب  تلع  لـصف 20  رد  یتم 
نایب نشور  الماک  یلاثم 
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ار ملس  هلاو و  هیلع  هللا  یلص  شترضح  ناوریپ  هب  ضیف  بتارم  یهتنم  هدومرفن  هللااب ) ذوعن   ) ملظ رگید  مما  قح  رد  دنوادخ  هک  ینعی  هدومن 
 . تسا هدرک  تیاهن  یب 

. تسا نیلوا  ناشیا  نیرخآ  ندـش و  هدـناوخ  تهج  هب  دزمرد ،) ( ) تسا نیرخآ  نیلوا ) ءاـیبنا  ناوریپ  ناـشیا  نیلوا  هک  دـیوگ ...(  یم  سپ 
یفطصم دمحم  ترـضح  نامزلا  رخآ  ربمایپ  ناوریپ   ) نیرخآ نکیلو  دندوب  هدرک  رارق  ناشیا  اب  هک  دنتفای  ار  دزم  نامه  نیلوا ،  ضیف ) رد  )

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  تبترم  یمتخ  ترـضح  هک  روطنامه  دنا  هدش  هدیزگرب  نوچ  دننتفای  رتشیب  دزم  ملـس ). هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دیدرگ ضورعم  هک  روطناـمه  سپ  میئوـج  یم  تقبـس  رگید  مما  رب  هک  نیرخآ  تـما  میئاـم  ینعی  نوقباـسلا ) نورخـآلا  نـحن  .) دـندومرف

جع رـصع  یلو  يربکلا  هغلاب  هللا  هجح  مظعلا  هللا  هیقب  ترـضح  مایق  روهظ و  انامه  رهاظ  ملاع  هب  توکلم  لوزن  زا  ییاـهن  یعقاو و  دوصقم 
ءامد دمحم و  لآ  ءادعا  زا  ماقتنا  يرواد و  تهج  هب  هک  تسا  ناگدیزگ  رب  لمکا  نیرخآ و  لضفا  هک  دشاب  یم  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا 

یلاعت هللاءاشنا  دنیامرف  روهظ  رتدوز  هچره  ماظع  ءایبنا 

مجنپ هاچنپ و  تراشب 

نیا رد  دوب و .....  یناتـسکات  ياراد  هک  دسیونیم  ار  یـصخش  ناتـساد  لیثمت  ناونع  هب  هلمج 43  لصف 21  رد  یتم  هصالخ  روطب  زاـب  سپ 
ندـیزرو رفک  نانآ و  زا  دـنوادخ  راـظتنا  موق و  نیا ، لاـمعا  لیئارـسا و  ینب  ناربماـیپ  تثعب  دروم  رد  دـنوادخ  هدارا  یگنوگچ  ناتـساد - 

یب یموق  نایم  زا  دوعوم  مظعم  یبن  باختنا  ماجنارـس  تشگروکذم و  لبق  ياهتراشبرد  نآ  لصفم  رابخا  هکنانچ  موق  نیا  كرت  ناشیا و 
بحاص زا  دوصقم  هصالخ  روطب  سپ  دنار  یم  نخس  رابتعا 
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نانآ زا  لمع  راظتنا  و   ) داد لیئارـسا  ینب  هب  ماظع  ایبنا  طسوت  هب  هک  تسا  یتاروتـسد  زا  هیانک  دومن  ایهم  هچنآ  تسا و  لاعتم  يادـخ  هناخ 
دوصقم سپ  دندش  یم  هتـشک  دندمآ و  یم  ماکحا  هب  لمع   ) هویم بلط  هب  هک  دندوب  لیئارـسا  ینب  ایبنا  لاثم  نیا  رد  نامزالم  سپ  تشاد )

یم هچ  دنوادخ  نامز  نیا  رد  سپ  دشن  هتشاد  هاگن  زین  وا  تمرح  هک  دوب  لیئارسا  ینب  ربمایپ  نیرخآ  هک  تسا  یسیع  ترضح  رـسپ  نآ  زا 
زا هیانک  دومن  هیوازرـس  ار  نامه  دندومن  در   ( ادخ لباقم  رد  نارظن  بحاص   () نارامعم همه  هک  ار  یگنـس  نامه  )... دیامرف یم  سپ  دـنک 
 ( نارامعم  ) نانیا رظن  رد  هک  مالسلا  هیلع  هلآو  انیبن  یلع  لیعامسا  ترضح  لسن  زا  هک  دهد  یم  رارق  يربمایپ  رد  ار  شیوخ  تلاسر  هکنیا 
هک يدح  ات  تسه  وا  نابیتشپو  دهن  یم  تزع  هدومن  ثوعبم  ار  وا  هک  نیا  زا  هیانک  دنک  یم  هیواز  رـس  ار  نآ  دـهد و  یم  رارق  تسا  ریقح 

. دزاس مرن  دتفا  نآ  رب  سک  ره  رب  دوش و  هتسکش  داتفا  نآ  رب  سکره 

اریز دزاس  مرن  ار  وا  ادـخ  دـیامن  مایق  وا  هیلع  رب  سک  ره  دزادـنا و  یم  ار  وا  ادـخ  دـیامن . مایق  ناـشیا  دـض  هب  سکره  هکنیا  زا  هیاـنک  و  ) 
توربج هک  دنتـسه  كرابتم  يادـخ  تیراهق  زین  لالج و  رهظم  ترـضح  نآ  تفع  تباجن و  ماقم  رد  رتشیب ، بتارم  تلزنم و  زا  هتـشذگ 

 . یلاعت هللا  ءاشنارت  دوز  هچ  ره  دش  دهاوخ  رهاظ  نایملاع  رب  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  دمحم  لآ  مئاق  مایق  هب  هجو  نسحا  هب  دنوادخ 

متفه هاجنپ و  تراشب 

نینهآ ياصع  هب  ار  ناشیا  هدرک  ینارمکح  مما  عیمج  رب  ات  هداد  تنطلس  وا  هب  دنوادخ  هک  یبلاغ  زا  دارم  انحوی ، تافشاکم  مود  لصف  رد 
رصعلا بحاص  يرگسعلا  نسح  نب  هجح  مظعلا  هللا  هیقب  ترضح  ینعی  یفطصم  دمحم  ترـضح  ثراو  نیمهدزاود  نامه  دیامن ، تیاعر 

دابالا دبا  ات  دوب  دهاوخ  رارقرب  تینما  هدش و  هدز  دحاو  هکس  ناشیا  مسا  هب  ملاع  رد  هک  تسا  نامزلاو 

ای لـیجانا و  نیا  هب  صتخم  تراـشب  شحاـبم  هک  میوـش  رکذـتم  میناد  یم  مزـال  میزادرپـب  متـشه  هاـجنپ و  تراـشب  هب  هکنیا  زا  لـبق  سپ 
باتک نیا  تالاسر 
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اب هتخاب و  ناج  كراـبتم  يادـخ  هار  رد  هک  یعقاو  نایحیـسم  ءاـملع و  ماـمتها  یعـس و  اـب  هک  دـنراد  دوجو  یلیجاـنا  هکلب  تسین  سدـقم 
هللا یلص  دمحم  ترـضح  روهظ  هب  رتنـشور  رت و  حیرـص  رایـسب  هتفرگ ، رارق  ملاع  مدرم  سرتسد  ردو  همجرت  ظفح و  نانآ  ياه  يراکادف 

مینک و یم  رکذ  ارابانرب  لیجنا  نتم  زا  یتمسق  داهشتسازین ، كربت و  تهج  هب  تمسق  نیارد  العف  ام  هک  دنا  هداد  تراشب  ملسو  هلآ  هیلع و 
زینو وا  ندوبن  ادـخ  ینعی  ربمایپ ، کی  ناونع  هب  افرـص  یـسیع  تلاسر  هب  داـقتعا  تسا  فورعم  هکناـنچ  لـیجنا  نیا  هتـسجرب  صئاـصخ  زا 

هکنانچ ابانرب  لیجنا  دشاب  یم  ملـس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  نامزلارخآ  دوعوم  ربمایپ  روهظ  تراشبرد  تحارص 
روسناس قانتخا و  رد  لیجنا  نیا  تیحیـسم  ردـص  ینویـسازیگنا  نیناوق  اب  یلو  دوب  ینوناق  یمـسر و  لیجانا  زا  لاس 325  ات  تسا  روهـشم 
تیرـشب هب  هدومن  ظفح  تناـما  هب  ارنآرـضاح  نورق  اـت  یحیـسم  نینموم  هکنیا  اـت  درب  رـسب  رکذـلا ) قوف  هصیـصخ  ود  هطـساو  هب   ) یبیجع

 .... .. دنا و هداد  رارق  لاوس  دروم  ار  یسیع  مور  يانس  سلجم  فرط  زا  هک  تسا  هدمآ  ام  یباختنا  نتم  نیارد  دندیناسر 

هک ییاجنآ  زا  اریز  متسین  یضار  ناونع  نیا  هب  دوخ  نم  تفگ  حیـسم  دناوخن ، ادخ  ارت  یـسک  روطارپما  نامرف  هب  هک  دش  هتفرگ  میمـصت  )
هب طوبرم  غورد  دیاقع  همه  هک  تسادخ  ربمایپ  ندمآ  هطـساو  هب  نم ) یـشوخ  ینعی   ) نم تیلـست  یلو  دمآ  دهاوخ  تملظ  دیبلط  یم  رون 

سپـس دـنک . هبلغ  تسناوت  دـهاوخن  نآ  رب  یـسکو  دـش  دـهاوخ  يراج  ناهج  رـسارس  ردوا  تعیرـش )  ) نوناقو درب  دـهاوخ  نیب  زا  ار  نم 
 " دومرف مالسلا  هیلع  هلآو و  انیبن  یلع  یسیع  ترضح 

اهنامـسآ رونردو  درک  قلخ  ار  وا  حور  هکنآ  زا  سپ  داد  وا  هب  ار  مان  نیا  شدوخ  ادخ  اریز  تسا  دمحم ) - دومحم  ) دـمحا ادـخ  لوسر  مان 
هک ییاـج  اـت  مداد  رارق  يا  هیدـه  ار  وتو  مدـیرفآ  ار  تاـقولخم  داـیز  هدـع  ناـهج و  تشهب و  وت  يارب  دـمحم  اـی  نیبب  تفگ  داد و  ياـج 

هکیئاج ات  دوب  دهاوخ  تقیقح  وت  تاملکو  نم  تاجن  ربمایپ  وت  متـسرفب  ناهج  هب  اروت  یتقو  دـش  دـهاوخ  تنعل  دـیوگب  دـبوت  هب  سکره 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم تفر  دهاوخن  نیبزاوت  تاملک  یلو  دش  دهاوخ  طقاس  نیمز 
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(14 لاس مهن  هرامش  مالسا  بتکم   ) تسوا كرابم  مان  ملس )

متشه هاجنپ  تراشب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  ینعی  دنوادخ  سودق  روهظ  هب  تراشب  دوخ  باتک  زا  موس  لصف  رد  قوقیح )   ) یبن قوقبح  ترضح 
يا : ) دـهد یم  ربخ  دابآلا  دـبا  ات  ناشکرابم  تعیرـش  ندوب  یقاـب  ناـشیا و  حـیبست  زا  نیمز  ندـشرپ  زا  هکم و  ناراـف  ياـههوک  زا  ملـس  و 

هیلع و هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  ترـضح  تیبنروهظ  رد  هکنیازا  هیانک   ) نک هدنز  نامز ) ینعی   ) اهلاس نایم  رد  ار  شیوخ  لمع  دنوادخ 
نیح رد  و  امرفب ) تمحرم  میظع  تمارک  تزع و  نآ  هب  هکنیا  زا  هیاـنک   ) زاـس فورعم  ارنآ  اـهلاس  ناـیم  رد  و  اـمرفب ) لـیجعت  ملـس  هلآ و 
روهظ زا  هیانک  هک   ) ار تمحر  دـنروآ )  یم  مشخ  هب  ارت  ترـضح  نآ  اب  ینمـشد  ببـس  هب  مدآ  ینب  لاـمعا  هکیناـمز  نآرد  ینعی   ) بضغ

هک  ) نامیت زا  سپ )  ) روآ دایب  ار ) دـشاب  یم  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  رـصع  یلو  يربکلا  هغلاـب  هللا  هجح  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح 
تیاهن هدـنناسر  ادـخ  لباقم  رد  سودـق  ظفل  قالطا  سودـق  نکیلو  دـمآ  تسا ) مالـس  هیلعو  هلاو  انیبن  یلع  یـسیع  یـسوم و  توبنرهظم 

توبنروهظ دوصقم  هک   ) ناراف لبج  زا  تسا .  ملـسو  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  نامزلا  رخآ  ربمایپ  توبن  رد  سدـقت 
هدنیوگ دوصقم  هک  تسا  يا  هملک  هالس  هالس  ( تسا هکم  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دمحم  تبترم  یمتخ  ترـضح  میظع 

زا نیمز  دـیناشوپ و  ار  اهنامـسآ  وا  لالج  ام ،). نایب  رد  هللا  ناحبـس  اـی  ربکا  هللا و  فدارتم  تسا  ترـسم  یلاحـشوخ و  تیاـهن  راـهظا  نآ 
دوب ریگملاع )  ) رون لثم  وا  وترپ  دیدرگ ، ولمم  وا  حیبست 
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یلاعت هللا  جع  رصع  یلو  يربکلا  هغلابلا  هللا  هجح  مظعالا  هللا  هیقب  ترضح  كرابم  دوجو  دوصقم  هک  اهتما ، تیاده   ) عاعش يو  تسدزا  و 
هب هیلع  هللا  تاولـص  ناشیا ، توق  روهظ  زا  هیانک  هک   ) دوب اجنآ  رد  وا  توق  تسد  دنیامرف ) یم  اریز   ) دیدرگ عطاس  دشاب ) فیرـشلا  هجرف 

يور شیپ  دشاب ) یم  یفخم  ناشیا  روهظ  نامز  ات  هک  تسا  ملاع  رد  كرـش  رفک و  لک  رب  دنوادخ  نید  يزوریپ  زور  اهتما و  عمج  تهج 
یم ناشیارخسم  نیمز  مزال  هدارا ، ضحم  هکنیا  زا  هیانک   ) دومیپ ارنیمز  داتـسیاب و  وا  ( 1) دوب وا  ياهاپ  ریز  بت  شتآ  تفر و  یم  اـب  يو و 

يدبا ياهلت  دنتـسج و  یلزا  ياههوک  و  دیایب )  هار  ناگچروم  هاگباوخ  رد  هک  بآ  نوچ   ) تخاس هدنکارپ  ار  اهتما  دـنکفا و  رظن  وا  دوش )
رـس ناشیا  تمظع  لباقم  ردو  هتـسج  اج  زا  دـشیم  روصت  یمئاد  هدوب و  میظع  ناـشیا  تادـقتعم  رد  هک  هچنآ  هکنیا  زا  هیاـنک   ) دـندش مخ 

ناشکرابم تعیرـش  زا  دعب  اریز  دابآلا  دبا  ات  تسا  ینادواج  ناشیازا  ماکحا  ینعی   ) تسا ینادواج  وا  ياهقیرط  اریز ،)  دـنروآ  دورف  میظعت 
مالسا مرکم  یبن  دروم  رد  قافنو  رفک  نمـشد  ودرهظم  بت  شتآو  ابو  دمآ ..( .)  دهاوخن  یتعیرـش  نیرهاطلا  هلآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولص 

هک تسه  ناشیا  اب  یناث  یلو  هتخیرگ  ناشیا  زا  هشیمه  یلوا  اریز  دشاب  یم  نیرهاط  هلا  یلع  هیلع و  هللا  تاولص  یفطـصم  دمحم  ترـضح 
دوخ ترارـش  ازج  هب  تعجر  مایا  رد  هدـیدرگ و  دوبان  هادـف  انحاورا  يدـهملا  نسحلا  نب  هجح  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  روهظ  ناـمز  اـت 

(. دنسرب

مهن هاجنپ و  تراشب 

دمحم لآو  دمحم  ماقم  تمظع و  تراشب  نیارد  هلالج  لج  قح  ترضح 

نایب ار  دنیامرف  یم  روهظ  لیعامسا  بلص  زا  هک  ار  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص 

. دیامرف یم 
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هب ددرگ  وا  توبن  ثراو  ات  درادن  يدنزرف  هکنیا  دروم  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  تراشب  نیارد  نیوکت  رفـس  هلمج 3و4  لصف 15 
هیلع هلآوانیبن  یلع  لیعامـسا  ترـضح   ) وا هداز  تسخن  زا  هک  دهد  یم  هدعو  وا  هب  دـنوادخ  تراشب  نیاردو  دـنک  یم  تیاکـش  دـنوادخ 

، دنرترب ءایبنا  عیمج  زا  تلزنم  ماقم و  رظن  زا  هک  دیامن  رهاظ  يربمایپ  مالسلا )

رد تیاصوب  وت  توبن  ثراو  هکنیا  زا  هیانک  یقـشم ، درازاـعلا  وا  هناـخ  راـتخم   ) نیا تفگ  هدیـسر  رد  يوب  دـنوادخ  مـالک  تعاـس  رد   ) 4
لوا میناد  یم  هچنانچ  اریز   ) ددرگ وت  یلـصا )  ) ثراو دیآرد  وت  بلـص  زا  هک  یـسک  لوا )  ) هکلب دوب  دهاوخنوت  ثراو  تسینوت ) لسنریغ 
تسا مالسلا  هیلعو  هلآ  انیبن و  یلع  لیعامسا  ترضح  دشاب ) توبن  ای  تیروکب  قح  ياراد  هک   ) مالسلا هیلع  میهاربا  ترـضح  هداز  تسخن 
جراخ هناخ  زا  میهاربا  ترضح  رسمه  هراس  رازآ  طسوت  هب  مالسلا  مهیلعو  هلآ  انیبن و  یلع  رجاه  ترضح  ناشیا  همرکم  هدلاو  ناشیا و  هک 

رد بآ  همشچ  دزن  ار  وا  دنوادخ  هتـشرفو   ) هلمج 7و8 لصف 16  تفگو  هدش  رهاظ  وا  رب  دنوادخ  هتـشرف  سپ  دومن  لزنم  اهنابایب  رد  هدـش 
روضح زا  نم  تفگ  يور  یم  اجک  هب  يدمآ و  اجک  زا  ياراس  زینک  رجاه  يا  تفگ  و  تفای ، تسا  روش  هار  هب  هک  يا  همشچ  ینعی  نابایب 

يوب دـنوادخ  هتـشرف  و  وش ، عیطم  وا  تسد  تسد  ریز  ددرگرب و  دوخ  نوتاخ  دزن  تفگ  يو  هب  دـنوادخ  هتـشرف  ما ، هتخیرگ  دوخ  نوتاخ 
ارف ار  ملاـع  ماجنارـس  هک  ناـمز  رخآ  تما  ثراو  ینعی  ، ) دـنیاین رامـشب  ترثک  زا  هک  يدـحب  منادرگ  رایـسب  ارت  تیرذ  ( ضوع رد   ) تفگ
رون وا  كاـپ  بلـص  رد  دـنوادخ  هکنیا :  زا  هیاـنک   ) دوب دـهاوخ  نکاـس  دوخ  ناردارب  همه  يور  شیپ  لیعامـسا )  ) وا و  دنـشاب ،.) دریگیم 

نیرخآ نیلوا و  ءایبنا  عیمج  زا  هبتر  ماقم و  رد  هک  دهد  یم  رارق  ار  نیعمج  مهیلع  هللا  تاولص  یمارگ  یصو  هدزاود  تاقولخم و  فرشا 
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 . نیرهاطلا هلآو  دمحم  یلع  لص  مهللا  دنرتالابو ،) لضفا 

دلج رد  هللاءاشنا  هداد و  نایاپ  تراشب  ثحابم  هب  تراشب  نیا  اب  هتبلا 

رب ناوارف  دورد  شتمحرو  ضیف  رپ  هاگرد  زا  دنوادخ  هک  تسا  دـیما  و  دومن ، میهاوخ  نایب  تاراشب  هب  عجار  ار  يرت  یلک  ثحابم  هدـنیآ 
ناشیا و هب  تبـسن  ار  یتسودو  تدوم  قوقح  هک  دـهد  رارق  یهورگ  زا  ار  اـم  دـنادرگب و  یـضار  اـم  زا  ار  اـهنآ  هداتـسرف و  شلآودـمحم 

یف هدومل  الا  ارجا " هیلع  مکلئـسا  ام  دـندومرف  میرک  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  یبن  تلاـسررجا   ) میـشاب هدرک  ادا  مالـسلا  مهیلع  ناشنادـنزرف 
 .( یبرقلا

يدهلا عبتا  نم  یلع  مالسلاو 

مهن هاجنپ و  www.Ghaemiyeh.comتراشب  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 146زکرم  هحفص 90 

http://www.ghaemiyeh.com


79 ص : 

نیدهع ذخآم  رد  يریس  مود :  لصف 

مود لصف  همدقم 

باتکرد تیهولا  هلئسم  دروم  رد  همدقم  ناونع  هب  یهاتوک  ثحب  ورکذت  اب 

: میوش یم  باتک  نیا  زا  مود  لصف  دراو  سدقم 

تفرعم هک  میبای  یم  رد  فراعتم  لقاع و  ناسنا  ره  روعـش  قباطم  نیرفآ  ناهج  يادخ  دروم  رد  سدـقم  باتک  رد  دوجوم  نوتم  هعلاطم  اب 
نیا هک  دـننکیم  طابنتـسا  نینچ  املع  اذـل  هتفرن  رتالاب  عضاوم  بلغاو  رثکارد  رـشب  هنایماع  كرد  حطـس  زا  سدـقم  باتک  رد  یـسانشادخ 

نیطالـس طـسوت  هب  سپـس  هتخادرپ و  باـتک  ناوـنع  هب  دوـخ  بناـج  زا  مدرم  هک  ییاهناتـساد  قیاـقح و  زا  یطوـلخم  رگم  تـسین  باـتک 
رد مالـسلا  هیلعو  هلآوانیبن  یلع  حیـسم  ترـضح  هک  ییالاو  تازجعم  ضرف  اب  اعدم  نیا  اریز  هدـش  یفرعم  سدـقمو  یماهلا  نادـنمتردقو 
اب زین  دـندوب و  رکفت  زا  نیئاپ  دودـح  رد  هک  نامز  نآ  مدرم  لوقع  حطـس  نتفرگرظنرد  ابو  هریغو  ناراـمیب  يافـش  ناـگدرم ، ندرک  هدـنز 
زا رود  دایز  ( 4  ... ) ناشیا و دزنرد  مسج  تروص  هب  ادخ  لوزن  لثم  یتافارخ  عویش  ینانوی و  يدنه و  نیکرشم  رافک و  دیاقع  ندوب  جیار 

هجوت مینکیم  لقن  دعب  هب  هیآ 8 زا  نالوسر  لامعا  لصفزا 14  ار  نآ  ام  هک  ناتساد  نیا  هب  تسا  یفاک  اعدم  نیا  تابثا  يارب  تسین و  نهذ 
نانچ تمارک  نیا  دـنهد  یم  افـش  ار  گـنل  يدرم  يراوح  ود  هک  یناـمز  هنوگچ  روطچ و  هک  تسا  هدـمآ  احورـشم  ناتـساد  نیا  رد  دوش 
هدش لزان  ام  دزن  هب  ناسنا  تروص  هب  نایادـخ  هک  دندروآرب ج12 ...(  دایرف  هک  يدـح  ات  هدرک  هولج  گرزب  مدرم  نآ  راکفا  لوقعرد و 

(، توسان رد  توهال   ) دنا
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میناسنا و زین  ام  دـینک  یم  نینچ  ارچ  مدرم  يا  دـندرک . ادـن  هداـتفا  مدرم  ناـیمرد  ج 14 )   . ) هدـیرد ار  دوخ  ياـه  هماـج  لوسر  ود  سپ  )
نآ رد  هچنآ  ایردو و  نیمز  نامـسآ و  هک  یح  يادـخ  يوس  هب  دـینک  عوجر  لیطابا  نیا  زا  هک  میهدـیم  تراـشب  ار  امـش  تلع ، ناـبحاص 

ییادخ تیهولا و  تمهت  دروم  رد  مدرم  اطخ  رد  يریـصقت  چـیه  لوسر  ود  نیا  هک  روطنامه  دـینیب  یم  هکنانچ  سپ  دـیرفآ .)...، ار  تسا 
دوخ هکلب  هن  ادخ  رسپ  هکنیا  هب  مدرم  ياعدا  دروم  رد  یهانگ  چیه  مه  مالسلا  هیلع  هلآوانیبن و  یلع   ) حیسم ترـضح  دنا  هتـشادن  ناشیارب 
ماهلا هجیتنو  هلالج  لج  دنوادخ  تفرعم  ییاسانـش و  رد  مدرم  يرظن  هاتوک  لوصحم  دیاقع  هنوگنیا  هکلب  رخآ .. .. ..  یلا  درادـن  دـنیادخ 

لیئارـسا ینب  يادخ  نوچ  هک  دیوش  هاگآ  ات  میئوگ  یم  طقف  هصالخ  روطب  اما  تسا  ناوارف  شخب  نیا  رد  نخـس  هتبلا  تسا . نیعل  ناطیش 
هدمآ تشهب  هب  دوش  یم  نامیشپ  نآ  نداتسرف  زا  هداتسرف و  نافوط  دوش  یم  نامیـشپ  ایند  تقلخ  زا  دنیـشن  یم  تخت  هب  هک  تسا  ییادخ 

اهنت هن  ماجنا  رـس  هتفر و  یتشک  حبـص  هب  ات  بش  رـس  زا  بوقعی  ابو  یئاجک  مدآ  دـنز  یم  دایرف  هدـیدن و  ار  وا  ددرگ و  یم  مدآ  لاـبند  هب 
. ادخ روزمه  ینعی  لیئارسا  هب  ندش  یمسمو  بوقعی  نتفای  تکرب  زایتما  اب  هکلب  ددرگ  یمن  بلاغ 

هدـنرب تقیقح  رد  هتخاب و  زایتما  هب  ادـخ  اریز  طـلغ  " ـالماک ادـخروزمه )  ینعم  هب   ) لیئارـسا ظـفل  قـالطا  هک   ) دوشیم هدـنزاب  بوقعی  هب 
اب هک  یتقو  نیبب و  ارم  رـس  تشپ  زا  موش  یم  لزان  هوک  رب  یلو  دـید  یناوت  یمن  ارم  تروص  دـیوگ  یم  یـسوم  هب  و  تسا ).  هدوب  بوقعی 

دینک كاپ  ار  ودرا  لخاد  تفگ  یم  میآ و  یمن  رگید  تفگ  یم  یتشآ و  رد  یهاگ  دوب  رهقرد  یهاگ  دـمآ  نوریب  رـصم  زا  لیئارـسا  ینب 
هب مور و  یم  هار  ودرا  لخاد  نم  اریز 
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ریـش یهاگ  تسا  رخ  یهاگ  میظعلا  یلعلا  هللااب  ذوعن  ادـخ  نیا  وزاسب  يا  هناخ  میارب  مرادـن  هناـخ  نیمز  رد  هک  دـنک  یم  ساـمتلا  ناـمیلس 
هدرک اطخ  تسا  هناوید  دوش  دمجنم  خی  شـسفن  زا  یهاگ  دـیآ و  یم  نوریب  شتآ  دود و  شغامد  زا  یهاگ  مرک  یهاگ  تساربب  یهاگو 

زین ار  ناربمایپ  یتح  هدـمآ  رد  ناطیـش  سابل  هب  دـیآ و  یم  اهنآ  باوخ  هب  ناربمایپ  تیادـه  يارب  دـنک . یم  راداو  هانگ  هب  ار  ناربمایپ  هب  و 
هک دهد  یم  نامرف  دنک  رما  تریغ  هب  هکنیا  ضوع  رد  ار  ناربمایپ  دهد ، یمن  ماجنا  ارنآ  دنک  يا  هدعو  شربمایپ  هب  رگا  دـنک و  یم  هارمگ 

هدرک و هارمگ  ار  شناربمایپ  ناطیـش  رگا  دیدرگ ) دهاوخ  تابثا  موس  لصف  رد   ) هتبلا دنهد . رارق  ناربمایپ  ردام  هدرک  دـقع  ار  هشحاف  نانز 
تـشوگ اهکاروخ  نایم  رد  دنتـسین . موصعم  اطخ  زا  شناربمایپ  ًاساسا  هتـشاذگاو و  ار  ناشیا  دـنک  راچد  اـطخ  هب  ار  ناـشیا  دـیامن و  ریـسا 

هیلع لالدتسا  اب  میهاربا  ار  طول  موق  باذع  هک  يدحب  تسا  رتمک  میهاربا  زا  شلقعو  تمحر  دروخیم و  ریش  ددنسپ  یم  رتشیب  ار  هلاسوگ 
تراصب یمک  رثا  ردرـصم  باذع  عقوم  هدش و  راوس  نیبورک  رب  دنک . یم  دوعـص  نامـسآ  هب  هدش  تحاران  ادخ  هکیوحنب  دنک  یم  عفر  وا 

راهچ يارادو  هدرک  لولح  اهناسنا  رد  منک  باذع  ار  امش  هتـسنادن  ادابم  دینک  زمرق  ار  دوخ  ياهماب  تشپ  هک  دنک  یم  رما  ار  لیئارـسا  ینب 
نوتـس رد  یهاگ  دوریم  ـالاب  نیبورک  اـب  یهاـگ  دـش ، یم  ادـیپ  کیرـش  وا  يارب  دروخ  یم  تاـیح  تخرد  زا  طـقف  مدآ  رگاو  تسا  رـسپ 

یم لوزن  دوش  یم  هداشگ  نامـسآ  هک  یلاح  رد  ناویح  راـهچ  رب  هتـسشن  تخترب  دوشیم  طاـحم  دوخ  قولخم  رد  ینعی  دـیآ  یم  نیئاـپربا 
دوخ موق  دهاوخب  هک  ینامز  دننیب  یم  ار  وا  هیبش  هکلب  وا  هن  یهاگ  مدرم  تسا و  پچ  تسار و ، تسد  ریزو  ياراد  دنک 

.. .. .. .. دوشیم زجاع  دننک  يرای  ار 

نیعمجا مهیلع  هللا  تاولـص  دـمحم  لآ  دـمحم و  تیالو  رون  رد  تقیقح  هدوب و  لطاب  نانخـس  نیا  هک  دـبای  یم  رد  لقاع  ناـسنا  هتبلا  هک 
 ، تسا
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نیدهع ذخآم  رد  يریس 

. تسا لوبق  دروم  لیجنا  راهچ  ارچ  - 1

؟  دننوعلم سلوپ  معز  هب  لیجانا  نیا  نابتاک  ایآ  - 2

دننکیم هدافتسا  ینانوی  یناربع  ینادلک  هخسن  هس  زا  ناحیسم  هسدقم  باتک  نیمجرتم  ارچ  -3

. تسا ضقانتم  مه  اب  روطنیا  بتک  لیج و  انا  بلاطم  راتفگ و  ارچ  - 4

دنکیم دراو  نایحیسم  يداقتعا  انب  ریز  زا  يرتنشور  ياهتیعقاورد  ار  امـش  هکلب  دهد  یم  خساپ  اهلاوس  نیا  همه  هب  اهنت  هن  لصف  نیا  هعلاطم 
 . تسا نهربم  یساسا  هتکن  دنچ  دعب  هب  هلمج 7  نایطالغ  هب  لوا  لصف  رد  سلوپ  مالک  زا  میئوگ . یم  سپ 

تسین دوجوم  نونکا  لیجنا ) راهچ  نیاریغ   ) تشاد دوجو  تیحیسم  زاغآ  رد  هک  یلیجنا  -1

دوخ دح  رد  یلیجانا  هک  يدح  ات  هدوب  حیسم  نید  فیرحت  بیرخت و  ددصرد  نویراوح  دوخ  نامز  رد  یتح  يرایسب  یناهنپ  ياهتسد  - 2
هک دنیوگ  یم  اذل  تسا . هدش  یم  يریثک  هورگ  یهارمگ  ثعاب  هک  هدوب  هیبش  يدحب  لیجانا  نیا  بلاطم  و  دنا . هتخاس  یم  سدقم  باتک 

رگید لیجناره  فلومو  هدـنزاس  دوخ  مالک  رد  اهنآ  هکنیا  رتبلاـج  و  تسین ) .. .. .. .. ..  رکید  هک  یلیجنا  يوس  هب  دـیدرگ  یم  رب  ).. .. .. 
، ماهلا تروصب  یتح  یلکروطب  ای  نویراوح  هیحان  زا  یتحار 
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امیتانآ دروایب  دراد  دوجو  هک  حیسم )  یعقاو  لیجنا  ینعی   ) نیازا ریغ  یلیجنا  يا  هتـشرف  ای  ام  هاگره  دنیوگ .. .. .. .. (  یمو  دننک  یم  نعل 
-WEBSTER'S DICTIONARY داب )

anathema (anath e ma) n. [ - s ] the curse a Ccompanying - excommunication any solemn

هک مـالک  نیا  همجرت  رد  دوخ ، تناـیخ  تلع  هب  نیمجرتم  هتبلا  هک  . . . . . . . . . .( curse; a person or thing distaste ful

 . داب نوعلم  دوب  دهاوخ  ظفلا  تحت  هملک  نیا  ینعم  هک  اریز  دنراد  سرت  تسا  بتک  راکنا  هلزنم  هب 

بیذاـکا ترثک  دـینیب  یم  نعل  نیا  دوجو  اـب  هک  تشاذـگ  یقاـب  باـتک  رد  ار  نعل  نیا  هک  دوب  سلوپ  نونمم  رایـسب  رایـسب  دـیاب  هتبلا  هک 
لیجانا نابتاک  ار  ملاع  دیاش  تشاد  دوجو  یناسحتـسا  دروم  نیا  رد  هدرکن  يادخ  رگا  ار و  میرم  ترـضح  حیـسم و  نویراوح  هب  بوسنم 

ینادلکو - یناربع ینانوی -  یلصا  هخسن  هس  زا  هسدقم  حالطصا  هب  باتک  مجارت  هیلک  ارچ  هک  بلطم  نیا  هب  میسر  یم  اما  دنتفرگ . یم  ارف 
هعلاطم اب  رتنـشور  ترابع  هبو  دوش .). یم  هدهاشم  لوا  هحفـص  رد  سدقم  باتک  هدـش  همجرت  بتک  هیلک  رد  فارتعا  نیا   ) دوشیم همجرت 
یلصا هخـسن  زا  کی  چیه  اب  تسا  مجرتم  یـصخش  یناث  قولخم  مراهچ و  هخـسن  تقیقح  رد  هک  همجرت  نیا  ارچ  هک  میبای  یم  رد  رتقیقد 

لماک ییاهنت  هب  مادکچیه  " و  اعبار )......  دنضقانتم  اثلاث " دنصقان  ایناث  دنتسین  قفاوم  مه  اب  مادکچیه  هخسن  هس  الوا  اریز  . ) دنک یمن  قفو 
يور نآ  یلصا  هک  هللا  مالک  لثم  دنهد  هلاوح  نآ  اب  ات  تسین  یلیصا  دحاو و  هخسن  کی  زا  دنراد  دوجو  هک  یمجارت  عیمج  هکلب  دنتـسین 

دوشیم ءاـقلا  مدرم  هب  هنوگنیا  مجارت  نیا  ارچ  تسا و  دوجوم  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  راـهطا  همئا  طـخ  هب  ناـنچمه  نآ  لاـثما  تسوـپ و 
واکو دنک  اب  هلباقم  رد  ار  یشور  " ادیدج یحیـسم  ياملع  هک  میفـساتم  دش و  دهاوخ  رکذ  احورـشم  هدنیآ  رد  یناعم  نیا  میهافم  لاحرهب 

لیجنا تاضقانت  ای  ضقانتزا  یلاکشا  باوج  یتقو  هک  تسنیا  نآ  دنا و  هتفرگ  شیپ  ماوع  یتح  ناهوژپ و  شناد  ناناوج و 

رظن هب  تخس  يراک  مالک  لصا  هب  یصخش  یـسرتسد  هکاجنآزاو  دنهد  یم  هلاوح  نتم  لصا  هب  ار  اهنآ  باوج  ناشیادنیامن  یم  حرطم  ار 
اذل دسر  یم 
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لـصا تاضقانت  لاح  ره  هب  درادیم . هگن  رود  یناطیـشراکفا -  زا  هدرک و  تیاده  حالطـصا  هب  ار  وا  زیمآ  تحلـصم  غورد  نیا  اب  شیـشک 
رب رارق  ادتبا ، زا  ام  هک  اجنآ  زا  نکیلو  هدش  همجرت  هدمآ و  فلتخم  ياهنابز  نیتالو و  یـسراف  بتک  زا  يرایـسب  رد  نآ  كرادـم  اب  خـسن 
هب دناوتب  سدقم  باتک  زا  يا  همجرت  نتشاد  تسد  رد  اب  لقادح  ماوع  درف  ره  ات  میئامن  جاجتحا  لالدتـسا و  يا  هنوگ  هب  هک  میتشادگ  نیا 

لیجنا و یفرعم  هب  سپـس  هدرک و  هراشا  ار  یبلاطم  راو  تسرهف  هصـالخ و  روطب  سپ  دـیامنب  نیعت  باـختنا و  ار  هنادنمتفارـش  هار  یتحار 
: میزادرپ یم  لیجنا  تاضقانت 

رضاح بتک  ندوب  رد  عطاق  لیلد  عقاو  رد  ماهلا و  مدع  هناشن  ماهلا  ناونع  تحت  بتک  باختنارد  یحیـسم  ءاملع  دیدرت  کش و  دوجو  - 1
. دیدرگ باختنا  جیهت  راک  ایس - دوا  - سیان هناگ  هس  تاسلج  یط  ناحیسم  دوجوم  هسدقم  باتک  اریز  تسا ،

اب لامعا و ،...  موس  تسیب و  لصف  لوا  هلمج  شش  سقرم و  مهدزیس  لصف  مهدزای  هلمج  یتم و  مهد  لصف  متسیب  مهدزون و  تالمج  -2
عقاو رد  ءاملع  زا  يریثک  عیمج  عامتجا  هب  تشگ  دهاوخ  روکذم  الصفم  ادعب " هک  نآ  لاثما  درک و  دیاب  هچ  سپ  ترابع ، ،(  هب  لالدتسا 

. تسا باتک  نیا  ندوب  یفیرحتو  یماهلا  مدع  هناشن 
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مجارت تاضقانت  شخب  موس :  لصف 

: لوا ضقانت 

لصف لوا  هلمج  سقرم و6 لصف 13  زا  هلمجو 11 یتم  لصف 10 زا  تالمج 9و20 

لصف ات 24  هلمج 20  اب  یگمه  تارابع  نیا  تسا و  نادرگاش  ندوب  مهلم  مدـع  رب  لاد  هک  درک ) دـیاب  هچ  سپ   )،.... هلمج رد  لاـمعا   23
دنایامن یم  ضقاتنمالماک  تسا  نادرگاش  هب  ماهلا  هناشن  هک  دیئوگ ) هچ  هک  دینکم  هشیدنا   ) دیوگ یم  هک  لامعا   21

: مود ضقانت 

لصف هلمج 9 رد  نکیلو  مهد )... تشپ  اـت  یتح  دوش  یمن  بر  تیعمج  لـخاد  هدازمارح  هک ...(  هدـمآ  ینثم  تاروت  لصف 23   2 هلمج رد 
. تسا دوواد  مهد  دلج  صراف  هک  هدمآ  نیوکت  لصفو 38  یتم  لوا 

اهنت هن  دوواد  اریز  درادـن  ناکما  نیاو  دوشن  بر  تیعمج  لخاد  یبن  دوواد  هک  تسا  مزال  دنـشابن  ضقاـنتم  مهاـب  مـالک  ود  نیارگا  ینعی 
. دشاب یم  بر  تیعمج  سیئر  هکلب  بر  تیعمجرد  لخاد 

: موس ضقانت 

نیا اهنت  هن  هکنآ  لاح  دـهد . یم  تبـسن  ایمرا  باتک  هب  هلمج 9  لصفرد 27  هرقن  هراپ  یس  ناتـساد  دروم  رد  یتم  هک  تسا  یـشحاف  طلغ 
هجیتن رد  هک  تسا . هدشن  رکذ  مه  رگید  بتک  زا  کی  چیه  رد  هکلب  هدماین ، ایمرا  باتک  رد  بلطم 
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هدوبن و یماهلا  هدش  فیرحت  نوتم  هک  دنیامن  ناعذا  نف  املع  هک  دیآ  یم  مزال 

 . دنیرشب

: مراهچ یضقانت 

لوق زا  دنیوگ  یم  هک  تسا  ضقانتم  لصف  نیمه  هلمج 43  اب  دوش و  یم  هدهاشم  طلغ  الماک  متفه  لصف  زا  هلمج 53  رد  انحوی  لوق  زینو 
محللا تیب  زا  یبن  دوواد  هک  تسناد  یم  ماوع  درف  ره  یتح  مدرم  همه  هکنآ  لاح  تساخنرب ) لیلج  زا  یبن  چیه   ).... هک نایسیرف  نابتاک و 

. تساخ رب 

: مجنپ یضقانت 

سقرم مود  لصف  مهدـفه  ترابع  رد  املع  نیرـسفم و  عیمج  عاـمجا  هب  یـسیع  ناـبز  زا  منک ) توعد  هبوت  هب  تراـبع ...،(  رد  هبوت  ظـفل 
الماک

. تسا تلاسر  بحاص  نوچ  هبوت  هب  هن  دنک  یم  توعد  نامیا  هب  حیسم  اریز  تسا  طلغ 

: مشش ضقانت 

دراو شردارب  یـسوم و  هک  دـیآ  یم  مزال  ار  دوخ  همع  نارمع  حاکن  دروم  رد  جورخ  رفـس  مشـش  لـصف  زا  ترابع 20 نتسناد  حیحـص  اب 
هجیتنرد دوب و  دـهاوخ  مارح  زین  جاودزا  نیا  هرمث  هجیتن  رد  و  نایوال ) لصف 28  هلمج 12   ) مارح یحاکن  نینچ  اریز  دـنوشن  بر  تیعمج 
ناربمایپ زا  شاردارب  یسوم و  اریز  دنراد  فالتخا  مه  اب  بلاطم  نیا  هکنآ  لاح  دنوش و  بر  تیعمج  هب  درو  زا  مورحم  هک  دوش  یم  مزال 

..( ... درک حاکن  ار  دوخ  همع  نارمع   )... دنبر تیعمج  ناصلاخ  زا  دنناشیا و  ءایلوا  دنوادخ و 
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: متفه ضقانت 

رد هک  یبیرغ  بیجع و  فیرحت  هطساو  هب  هلمج 5  لصفرد 64 یبن  ءایعشا  ترابع  همجرت  زا  دنا  هدنام  رد  یحیسم  ءاملعو  نیرسفم  عیمج 
هک وت  زا  ریغ  ار  ییادخ  مشچ  دندومنن و  عامتسا  دندینشن و  مایالا  میدق  زا  هک  اریز   ... ) هیجوت اب  ریـسفت  هب  دسر  هچ  تسا  هتـشگ  عقاو  نآ 
یم تاقالم  دـنروآ  یم  دایب  ارت  وت  ياه  هار  هب  دـنروآ و  یم  اجب  ار  تلادـع  دـننامداش و  هک  ار  یناـنآ  وت  دـیدن ، دزادرپب  دوخ  نارظتنم  هب 

 ...( ینک

: متشه ضقانت 

صقان الماک  سقرم  لصف 13  هلمج 32  ای  یتم  لصف 24 هلمج 36  لیلد  هب  اقول  لصف 21  زا  مامت ) ترابع  کی  ینعی   ) هلمج 33 و 34 نیب 
 ...( مه رسپ  هن  نامسآ و  رد  ناگتشرف  هن  درادن  عالطا  سکچیه  ردپ  زا  ریغ  تعاس  زور و  نآ  زا  یلو  تسا ...( .

: مهن ضقانت 

- یکح ارزع -  ) ربماـیپ هس  ماـهلا  هب  ناـشیا  معز  هب  هک  نیوکت  لصف 46  مکی  تسیب و  هلمج  مایا و  خـیراوت  مشـش  هلمج  متـشه  لـصف  رد 
رد ارافار ) هحون - خرخآ - لیپشا - علاب -   ) دـنرفن جـنپ  نیماینب  دالوا  متـشه ) لصف  مایا  خـیراوت   ) تسا هدـمآ  نینچ  هدـش  هتـشون  اـیرکز )

( درآ مفح -  مفم -  شر -  ییحی -  نامعن - اریج - لپیشا - رکاب - علاب -  ) دنرفن هد  اهنآ  دادعت  لصف 10  نیوکت 

علب  ) دناد یم  رفن  هس  ار  نیماینب  دالوا  باتک  نیمه  متفه  لصف  رد  هکنیا  بلاج  و 

( لیعیدی رکب 

زین اهنآ  یماسا  نایبرد  دنا  هدرک  رکذ  نیماینب  نادنزرف  دادعا  رد  هک  یضقانتزاریغ  هب  باتک  نیا  نابتاک  هک  تسا  نیا  رد  نارسفم  بجعتو 
ینهذ و تایاور  يور  زا  ار  باتک  نیا  يراصن  دوهی و  ياملع  هک  تسنیا  ناشیا  نیققحمو  ناگرزب  فارتعا  نیرخآ  اذل  دنراد و  فالتخا 
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تاروت لصفزا 27  هلمج  نیا  هب  لالدتـسا  یـضعب  دنا و  هداد  تبـسن  نانآ  رابتعا  ضحم  ناربمایپ  هب  هدرک و  یـسیونور  هدش  شخپ  قاروا 
ار تاروت )  ) تعیرـش تاملک  نیا  یمامتو  يارب ...  یحبذـم  اجنآرد   "  ) دـیوگ یم  هک  دـنیامن  یم  لاس 1895 ) پاـچ   ) مجنپ هلمج  ینثم 
نآ تاروت  مجح  هک  دوشیم  مولعم  تالمج  نیا  زا  دنیوگ  یمو   ( عشوی باتک  متشه  لصف  هلمج 32  هبزین  ( ) سیونب نشور  طخ  هبو  نآرب 
هب نـالا  هک  یباـتک  نیا  زا  دوب  تراـبع  تاروت  رگاو  دوب ،  نکممروبزم  حـبذم  ياهگنـس  يور  رب  نآ  نتـشون  هک  هدوب  يرادـقم  هب  ناـمز 

 .... دوبن نکمم  ناهج  حباذم  ياهگنس  يور  رب  نآ  نتشون  دیاش  تساروهشم  تاروت 

: مهد ضقانت 

هکنآ لاح  تسا و  رفن  هس  یـس و  هیل  نارتخد  نارـسپ و  عمج  هک  دـسیون  یم  تسا  تاروت  نیا  رد  هک  نیوکت  رفس  لصف 46 هلمج 15  رد 
ایناثو رفن  هن 33 دوـش  یم  رفن  الک 34 هک  یماـسا  دادـعت  عمج  رد  لوا  تسا  دوـجوم  ضقاـنت  ود  هک  مینیب  یم  مینک  هعجارم  یماـسا  هب  رگا 

. دشاب یم  طلغ  الماک  عمج  هب 5  نارتخد  ظفل  ندروآ  اذلو  هدشن  رکذ  رتشیب  رتخد  کی  مان  طقف 

: مهدزای ضقانت 

زا ریغ  هب  رفن  رازه  هب 300/630  اهنآ  دادعت  لاس  زا 215  دعب  هک  ار  لیئارـسا  ینب  دادعارفن  داتفه  یتیعمج  دشر  دـنناد  یم  طلغ  نتم  املع 
دشر دح  نیرتالاب   ) مینادب رباربود  لاس  ره  ار  تیعمج  نیا  دشررگا  اریز  دسرب  يوال  لهاو  ناریپ  زینو  لاس  تسیب  زارتمک  نارتخد  نانز و 

ءانثتـسا نودـب  اـبیرقت  میدومن ،) یـضرف  ار 100 % نآ  اـم  هـکنآ  لاـح  دوریمن  رتــالاب  لاــسرد  لاـحم 20 % ضرف  زا  ناــهج  رد  یتـیعمج 
. تسا لوبق  لباق   " الم اک  نف  ءاملع  رظن  هتبلا  هک  دوب  دنهاوخ  رفن  000/370
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: مهدزاود ضقانت 

دنا هدوب  مانب  هیناز  هشحاف و  اتراهچ  ره  هک  درب  یم  مان  نز  راهچ  زا  طقف  یسیع  همانبسن  رد  دیدج  دهع 

( لیئارسا ینب  روهشم  هشحاف   ) باحار  = 1

نوچو هدـش  دـحلا  بجاو  اذـل  هدروآ و  هداز  مارح  دالوا  وا  يارب  هدرک و  انز  هللااب  ذوعن  دوواد  اب  باتک  معز  هب  هک  یتح  ایروا  رـسمه   = 2
 .... هدازمارح هللااب  ذوعن  زین  یبن  نامیلس  دندومن و  انز  مهاب  يرمع  دشن  يراج  دح  ناشیارب 

.... هکرامات =3

.... هک توعارو  -4

: مهدزیس ضقانت 

نیوکت مهدزناپ  لصف  مهدزیس  هلمجو  لاس  رصم 130 رد  ار  لیئارسا  ینب  تماقا  تدم  جورخرفس  مهدزاود  لصف  مراهچ  هلمج  رد  باتک 
نامز نیعت  هب  اه  همان  تبسن  يور  زا  میهاوخب  رگا  هکنیا  بلاجو  دنـسیون  یم  لاس  نایطالغ 430 هب  موس  لصف  مهدـفه  هلمج  لاس و   400

. دوریمن رتالاب  لاس  زا 215  روکذم  ياه  لاس  عمج  میئامن  مادقا  قوف 

: مهدراهچ ضقانت 

هاشداپ يو  اریز  زاحآ ، رب  لیئارـسا  هاشداپ  ظفل  قالطا  رد  ار  مایا  راـبخا  مود  باـتک  لصف 28  هلمج 19  دنناد  یم  طلغ  یحیسم  نیرـسفم 
لیئارسا هن  تسا  دوهی 

: مهدزناپ یضقانت 

یـسیع همانبـسن  راهظا  رد  لیجانا  دـندومرف  انثلاو -  هیهتلا  افالآ  هیلع  اضرلا  یـسوم  نبا  یلع  ترـضح  همئـالا  نماـث  ترـضح  هکروطناـمه 
دنلوقلا فلتخم 
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یلاه نبا  اقول  یلو  دناد  یم  بوقعی  نبا  ار  فسوی  یتم  الوا 

نیا قیفلت  اذل  دسر  یمن  یهاشداپ  هب  یسک  یبن  ناثان  دالوا  زا  ناثان و  دالوا  زا  اقول  دناد و  یم  ربمغیپ  نامیلس  دالوا  زا  ار  یـسیع  یتم  ایناث 
 . تسا دیعب  دنیوگ  یم  مه  تناتستورپ  ءاملع  هچنانچ  مه  اب  همان  بسن  ود 

تنطلـس یـسکوا  دالوازا  باتک  مکح  قبط  تسا و  میقایوهی  دالوا  زا  ناثان  اریز  ناثان  دالوا  زا  هن  دشاب  نامیلـس  دالوا  زا  دیاب  حیـسم  ینعی 
. دبای یمن 

دناد یم  روهشم  ار  نت  ود  طقف  اقول  هکنآ  لاح  دناد و  یم  روهشم  نیطالس  زا  لباب  يالج  ات  دوواد  نامز  زا  ار  حیسم  ءابآ  عیمج  یتم  اثلاث 
( نامیلس دوواد -  )

. دناد یم  يرین  رسپ  ار  وا  اقول  نکیلو  درب  یم  مان  انیخوی  دالوا  زا  ار  لیئاتلش  یتم  اعبار 

لبابورز نادـنزرف  نایم  رد  هک  رما  نیا  زا  دـنبجعتم  رـسفم  ءاملع  یلو  اصیر  ردـپ  ار  وا  اقول  دـنادیم و  دوهیبا  ردـپ  ار  لبابورز  یتم  اـسماخ 
( قلاخلا لج   ) دنتسین دوهیبا  اصیر و  مانب  یصاخشا  الصا 

رگید ترابع  هب  دنکیم و  رکذ  هقبط  کی  لهچ و  ار  اهنآ  اقول  نکیلو  دـناد  یم  هقبط  شـش  تسیب و  ار  حیـسم  ات  دوواد  تاقبط  یتم  اثداس 
بلاطم نیا  دوش و  یم  لاس  یتم ه 4  لوق  قبط  نکیلو  لاس  اقول 25  ضرف  قبط  هقبطره  تدم  میئامن  ضرف  لاسرازه  ار  هقبطره  رمع  رگا 

، دنضقانتم الماک 

: مهدزناش ضقانت 

نآ سکع  هریثک  هدیدع و  تاقافتا  عوقو  تلع  هب  هکلبو  هدش  کشک  لیئارسا  ینب  هب  ناعنک  نیمز  یمئاد  تثارو  دروم  ود  دنوادخ  هدعو 
. دیدرگ عقاو 

: مهدفه ضقانت 

. دوش یم  هدهاشم  تاضقانت  نیا  نیوکت  رفس  لصفو 29  ایمرا  لصف 25  هسیاقم  زا  زین  و 

شروک يدازآروتسد  هدش  تبث  خیراتو  رد 599 ق.م.م  لانیخوی  تکرح  خرات  هبساحم  اب  تسا  لاس  لباب 70  رد  هک  ار  دوهی  تماقا  الوا 
م) م -  ق -  ) رد 536
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لاس هن 70  دوش  یم  لاس  نامز 63  نیا  تدم 

هلمج 14 ناهاشداپ  مود  رفس  لصفرد 24  بجعت  لامک  اب  یلو  درامش  یم  رفن  هناگ 460  هس  يالج  رد  ار  نایدوهی  مامت  هدع  ایمرا  ایناث " 
 . تسا هدش  رکذ  رفن  مقر 000/10  نیا 

ناهاشداپ مود  رفس  لصف 25  هلمج 8 رد  هکنآ  لاح  دناد و  یم  رـصنلا  تخب  تنطلـس  زا  لاس 23  اب  نامزمه  ار  موس  ترجاهم  ایمرا  اـثلاث 
. دنک یم  دیقرصنلا  تخب  تنطلس  لاس 19  نراقم  ار  ترجاهم  نیا 

: مهدجه ضقانت 

فیصوت زا  نابز  هک  تخادرپ  تراغ  راتشک و  تشک و  هب  نانچو  هدش  فرصتم  ار  روص  رهش  رصنلا  تخب  هک  هدمآ  لایقزح  لصف 26  رد 
هدشن زوریپ  اما  هدرک  هرصاحم  ار  روص  رهـش  لاس  رـصنلا 13  تخب  هک  هدمآ  باتک  نیمه  لصف 29  رد  بجعت  لامک  اب  دوب و  رـصاق  نآ 

. تشگرب

 ، دنهدیم يار  هسدقم  حالطصا  هب  بتک  ندوب  یماهلا  مدع  هب  دنتسه و  قوف  تسردان  بلاطمو  تافیرحت  هب  فرتعم  نیرسفم  همه 

: مهدزون ضقانت 

تـسا لاس  ياهلاس  دعوم  نیا  نکیلو  دشاب  هدمآ  تسیاب  یم  يراصن  دوهی و  دوعوم  حیـسم  لایناد  هلمج 11  لصف 12  تارابع  دافم  ربانب 
 ...( دسرب و زور  جنپ  یس و  دصیس و  رازه و  هب  دنشکب و  راظتنا  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  دشن ...( . يربخ  حیسمزا  یلو  تفرو  دمآ  هک 

باتک تمسق  نیا  هک  دنا  هتفگ  هدومن و  راکنا  یلکب  ار  تمسق  نیا  نیرسفم  رثکا  اذل 

. تسا هدش  فیرحت 

متسیب ضقانت 

زا کشک  دوواد  یمئاد  تنطلس  دروم  رد  مود  لیئومـس  لصف 22و  مایا  رابخا  لوا  رفـس  رد  دنوادخ  يوس  زا  نارگ  فیرحت  ربخ  هدـعو و 
. تسا هدنامن  یقاب  ناشیا  زا  ینهاک  هک  يوحن  هب  دندش  ضرقنم  ملاع  هصرع  رد  یلک  هب  ناشیا  هکنیا  رت  کشک  دمآرد و  بآ 
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: مکی تسیب و  ضقانت 

يالج نامز  رد  دومن  دـیلوت  ار  شناردارب  ایناخویو و  هایـشوی   ) هدـمآ تراـبع  رد  تسا . دراو  یتم  لوا  لـصف  هلمج 11  رب  لیذ  تاـضقانت 
ایناث دندش . رـصنلا  تخب  ریـسا  ایناخوی  میقاوی و  زاحایوهی و  وا  گرم  زا  دعب  نوچ  دوب  هدرم  لباب  يالج  زا  لبق  لاس  هایشوی 12  الوا  لباب )

( تسا هایشوی  رسپ  ایناخوی و  ردپ  میقاوب   ) شرسپ هن  تسا  ایناخوی  هدازرسپ  هایشوی 

( تسا ینعم  یب  لباب  رد  شتدالو  ینعی  سپ   ) دوب هلاس   28 لباب ءالجرد  ایناخوی  اثلاث 

. تشادن يردارب  الصا  ایناخوی  اعبار 

: مود تسیب و  ضقانت 

نابتاک زا  دنریحتم  یحیسم  بتک  نارسفم  لیذ : بلاطم  هب  تبسن  تسا  یسیع  ترضح  نامز  مدرمو  ناسیون  خیرات  نابتاک ، نارـسفمریحت ،
تـسا هدرک  رکذ  یبـیجع  باـت  بآ و  اـب  یتـم  هک  ار  یمیظع  عیاـقو  دـنا  هدرکن  تبث  هکنیازا  سقرمو ) اـنحوی  اـقول -   ) هناـگ هـس  لـیجانا 

زا دعب  ثداوح  یـسیع و  تازجعم  هب  عجار  ثداوح  نیرتکچوک  نتـشون  رد  صیرح  تسا  فورعم  هکنانچ  لیجنا  نیا  اریزاقول  اصوصخم 
لزلزتم نیئاپ -  ات  الاب  زا  لکیه  يرساترس  ياه  هدرپ  ندش  هراپ  لثم  يا  همیظع  عیاقو  لیبقزا  وا 

نیسدقم ياهندب  نتساخرب  اهربق و  هدش  هداشگ  نیمز ، ندش 

تبثرد دنـشاب  لوـقلا  قـفتم  بتک  نیا  هکنیا  هریغ و  و  ار .....  نیمز  رـسارس  تـملظ  نـتفرگارفو  مدرمرب  روـهظ  اهرهـش و  هـب  اـهنآ  نـتفرو 
کی طقف  دـش  ضرع  اقوف  هک  همیظع  تازجعمو  ثداوح  نیاردو  هریغو  غالارب .....  ندـش  راوس  اـصع و  نیلعن و  نتـشادرب  لـثم  یتازجعم 

. دشاب هدحو  ملکتم  هدرک و  رکذ  ار  بلاطم  نآ  لیجنا 
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مدـع نک  هفاضا  نآ  رب  زین  دـندرکن و  تبث  ار  میظع  عیاقو  نیا  هک  ملاع  گرزب  ناسیون  خـیرات  تبث  مدـع  قوف ، لیلد  نیا  رب  نک  هفاضا  و 
هچ هداس  تازجعم  شریذـپ  رد  نامز  نآ  مدرم  فاطعنا  دودـح  میناد  یم  هکنیا  هب  هجوت  اب  لامعا  نیا  لـباقمرد  مدرم  لـمعلا  سکع  تبث 

 ...، همیظعو هلماک  تازجعم  نیا  هب  دسر  هچ  تسا  هدوب 

هب نادرگاش  هک  ینامز  الثم   ) دـنهدب ناشن  يدرـس  لمعلا  یـسکع  نینچ  لامعا  نیا  لباقم  رد  هنوگنیا  مدرم  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  ینعی 
گنل يافـش  اب  ای  دندش و  نموم  ادعب  هک  یناسک  زا  ریغ  هب  دندروآ  نامیارفن  هلـصافالب 300  دندرک و  ملکت  رگید  ياهنابز  هب  ناشیا  معز 

ار ناـشیا  همه  توم  نیملاـعلا  بر  هللاو  دـمحلا  هک  رخآ  یلا  رـشب  تروص  هب  دـیئادخ  امـش  هکنیارد  مدرم  رارـصا  يراوح و  ود  تسد  هب 
( دروخ ناکت  بآ  زا  یبآ  هن ....  تشک و  بارخ  یسدقم  ناکم  هنو  دشاپرب  یتمایق  هن  درک  لوزن  حیسم  هن  اما  تفایرد 

 ... . دشاب هدشن  تبث  هطقن  کی  هب  یتح  ناخروم  بتکرد  لوقعلاریحم  لامعا  هنوگنیا  و 

: موس تسیب و  ضقانت 

یبارخ الوازا  دوب  ترابع  عیاقو  نیا  دـمآرد  بآزا  کـشک  دادربخ  هک  یعیاـقو  دروم  رد  حیـسم  لوق  زا  هلمج 29  لصفردزین 24 یتمربخ 
( ددرگن ضرقنم  هقبط  نیا  ددرگن  لماک  اهزیچ  نیا  ات  ج 29 ...(   .... یتمایق و لاوحا  روهظ  اثلاث  حیسم  لوزن  ایناث  سدقم  ناکم 

: مراهچ تسیب و  ضقانت 

حیسم لوق  زا  حیسم  هب  نامیا  تروص  رد  تیاهن  یب  رادتقا  ربخ  دروم  رد  زین  انحوی  لصف 16  تالمج 17  سقرم و  لصف 11  تالمج 23 
 )... تفگ هک  دمآرد  بآ  زا  لطاب  زین 

هک ییاـجنآ  زا  صاـخ و  هن  تسا  ماـع  ناـمیا   ) ناـمیا نم  هب  تسا ) ماـع  ظـفل   ) هک سک  نآ  هک  میوـگ  یم  تسار  امـش  هـب  نـم  هـنیآ  ره 
نآ اب  طلغ  نیا  هدروآ  رگا  هدرواین و  نامیا  سکچیه  هک  دومن  فارتعا  دـیاب  ای  هدادـن  ماـجنا  نایحیـسم  ناـیم  رد  ار  لاـمعا  نیا  سکچیه 
زا رتگرزب  هکلب  درک  دـهاوخ  زین  وا  منک  یم  نم  هک  اهراک  نیا  دروآ . تسا ) هدـش  فیرحت  الماک  عضوم  نیا  رد  مالک  اـی  تسا  ضقاـنتم 

.( درک دهاوخ  زین  نیا 
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: مجنپ تسیب و  ضقانت 

ایناث لیئاتلـش و  هن  تسا  ایادـف  شردـپ  لبابورز  هکنآ  لاح  لیئاتلـش ) نب  لبابورز  نباـصیر  هک ...(  تسا  هدـمآ  هلمجاقول 27  لصف 3  رد 
نایتقو نایتقرـسپ  ار  حلاش  لصف  نیمهردزاب  زینو  درادن ، اصیر  مان  هب  يدنزرف  الـصا  لبابورز  اثلاث ، يرین و  هن  تسایناخوی  شردـپ  لیئاتلش 

. دناد یم  دشحفرا  رسپ  ار 

: مششو تسیب  ضقانت 

نیرـسفم و بجعت  دنیوگیمن  نخـس  دوخ  بناج  زا  دندیوم و  حور  هب  نادرگاش  هک  دنک  یم  راهظا  ادکوم  لصف 13  هلمج 11  رد  سقرم 
. دنا هدنامزاب  نآ  ریسفت  زا  هک  تسا  ریز  دراوم  لیبق  زا  بتک  عضاوم  زا  يرایسب  هیجوت  زا  يریسفت  نونف  ءاملع 

( دنضقانتم بلاطم  نیا  اب  ینعی  )

( تسا گرزب  نهاک  وا  هک  متسنادن  ناردارب  يا  تفگ ..... (  سلوپ  ناهگان  هک  لامعا  لصفاب 23  فلا - 

 ، هریغ نالوسر و  لامعا  لصف 15  رد  سرطپ  سلوپ و  لثم  دنا  هدرک  رکذ  ار  نادرگاش  فالتخا  بتک  هک  یعضاوم  مامت  یلک  روطب  ب - 
، ، ،

نادرگاش هک  دنبلطم  نیا  دیوم  الک  تاضقانت  نیا  قیفلت  تافشاکمرد ، هتشرف  طسوت  ناوریپ  خیبوت  هجیتنرد  میلـشروا و  ءاسیلک  ءاطخ  ج -
باتک نیا  هک  میوش  فرتعم  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هیجوت  هجو  چیه  هب  نیا  دنتسه و  اطخ  رد  ماهلا  دوجو  اب 
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تـسا مولعم  صقان و  تعیرـش  سپ  مینک  رارقا  سدقلا  حور  ءاطخ  هب  رگا  اریز  دنا  هدوب  سدـقلا  حور  ماهلا  رد  نادرگاشو  هدـش  فیرحت 
. تسا يوریپ  مدع  هب  موکحم  تاعبرس  نآ  دشاب  صقان  تعیرش  رگا 

: متفه تسیب و  ضقانت 

ارم دنضقانتم ...(  الماک  لامعا  لصفو 13  یتم  لصف 11 9 هلمج اب  نایتانرق  هب  مود  هلاسر  لصف 12  هلمجو 7 لصف 11 هلمج 5 هصالخ  روطب 
 ...( تساخنرب ییحی  زا  رتگرزب  دیتفا ...  نوریب  زیچ  هچ  ندید  هب  ایآ  و ...(  متسین )...  رتمک  زگره  نالوسر  نیرتگرزب  زا  هک  تسا  نیقی 

: متشه تسیب و  یضقانت 

دنضقانتم مه  اب  زین  مایا  رابخا  لوارفسا  لصف 20  مجنپ  هلمجو  یناث  لیئومس  رفس  لصف 24  هلمج 9 زینو 

هب ار  دادعت  نامه  یناثرفس  رد  هکنآ  لاح  دنک و  یم  یفرعم  رفن ) ار 000/500  دوهی  رفن و  ار 000/00 8  لیئارسا  دادعت   ) لوارفسرد باوی 
( دنک یم  یفرعم  رفن )  000/470 مه هار  دوهی  رفن و  ار 000/100  لیئارسا  دادعت  هدرک و  رکذ  فالتخا 

: مهن تسیب و  ضقانت 

لاس ار 42 وا  نس  هک  مایا  رابخارفس  لصف 22  هلمج  اب  دسیون  یم  لاس  لصف 22  ار  ایزحا  نس  هک  مود  كولم  رفس  متشه  لصف  هلمج 26 
دنک تبث  لاس   40 تافو ) نیح   ) ار ایزحا  ردپ  نس  باتک  نیمه  هکنیا  بلاج  تسا و  ضقانتم  دنک  یم  یفرعم 

. دشاب هدوب  هلاسود  ایزحا  ردپ  دلوت  ماگنه  دیآیم  مزال  لاس )  42  ) ایزحا نس  زا  ینعی  مود  هجو  رابتعا  هب  ینعی 

: میس ضقانت 

رتخد هاکیم  دسیون ...(  یم  هک  مایا  رابخا  یناث  رفس  لصف 13  مود  هلمج 
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هب نوچ  هکنیا  بلاج  دنـضقانتم و  مهاب  الماک  مولاـش ) یبا  رتخد  هکیم   ) دـسیون یم  هکروکذـم  رفـس  لصفزا 11  هلمج 20  اب  لـیئ ) يروا 
مولاش یبا  هک  دوش  یم  مولعم  مود ) لیئومس  لصف 24  هلمج 27   ) دوش هعجارم  مولاش  یبا  نادنزرف  همان  بسن 

. تسا هتشاد  مان  رامات  مهنآ  هدوب  رتخد  کی  ياراد  طقف 

: مکی یس و  ضقانت 

لصف 2 زا  هلمج  اب 4  رومزمزا 16  هلمج  زینو 4  رومزم 40  اب  ات 7 )  5  ) نایناربع هب  سلوپ  هلاـسر  لصف 10  زا  هلمج  هس  هصالخ  روطبزاـب 
. دنضقانتم مهاب  نالوسر  لامعا 

: مودو یس  ضقانت 

وا زا  هک  نم  بیبح  رـسپ  تسنیا  هک  دمآ  ادن   )... دنک یم  نایب  دمآ  حیـسم  يارب  نامـسآ  زا  هک  ار  ییادـن  هلمج 17 لصفرد 3  لوا  لیجنا 
رـسپوت هک  دیـسررد  نامـسآ  زا  يزاوآ   ) دـنک یم  نایب  هنوگنیا  ارادـن  نیا  یناث  لیجنارد  یلو  تسا  بطاخم  یـسیع  ریغ  ینعی   ( مدونـشخ

. تسا ءادن  بطاخم  یسیع  دوخ  دینیب  یم  هک  مدونشخوت ) زا  هک  یتسه  نم  بیبح 

: موسو یس  یضقانت 

هدومن نایب  دروم  نیا  رد  ار  سقرمو  یتم  نوتم  ضقانتالوا  هک  ار  ریجنا  تخرد  حیسم  یسیع  تمحر  ربمایپ  نیرفن 

داد میهاوخ  حیضوت  ار  ناتساد  نیا  لصارب  یلک  داریا  ایناث  و 

الوا

. دیامن یم  فیرعت  نینچ  ار  نیرفنرثا  نایرج  لصف 20  هلمج 19  رد  یتم 

هکنآ لاح  دـش ) کشخ  دوز  هچ  دندیـسرپ  نادرگاـش  هک  يوحن  هب  دـش  کـشخ  تعاـس  رد  تخرد  هدرک  رثا  اـجرد  یـسیع  نیرفن  .. 0)
. دیامن یم  نایب  ینامز  دویرپ  نینچ  اب  ار  نیرفن  رثا  یتم  سکع  هب  تسرد  سقرم 
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( دیکشخ تخرد  ( هک داد  ربخ  ینعی   ) تفگ یسیع  هب  سرطپو  دیکشخ  تخرد  هاررد  دعب ) زور  کی  ینعی   ) تشگرب هدش  بش  ).... 

نیا زا  تسا  رتمهم  رایـسب  دـید  میهاوخ  هکنانچ  رگید  یئزج  تاضقانت  زا  ریغ  هب  دومن . میهاوخ  نایب  قح  تایانع  هب  هک  یلک  تاداریا  ایناث 
 .... دش و کشخ  تخرد  هدرک  نیرفن  دوب  هارانک  رد  هک  يریجنا  تخرد  رب  درک و  يراذگ  یهار  هب  دوخ  نادرگاش  اب  یسیع  هک  ناتساد 

هویم شمـسومریغ  رد  تخرد  زا  هک  دـناد  یم  دـشابن ) هناوید  ینعی   ) دـشاب هتـشاد  لقع  یلومعم  دـح  رد  هک  یناـسنا  میناد  یم  (: 1  ) داریا
راظتنا هچ  دنا  هدوب  نامز  نآ  القع  حالطـصا  هب  هک  نویراوح  یـسیع و  سپ  دوبن ) ریجنا  مسوم   ).... تسین ج 21 يا  هنالقاع  راک  نتساوخ 

. دنا هتشاد  کشخ  تخرد  زا  ییاجبان 

الماک ار  تخرد  یسیع  نیرفن  سپ  هدرکن  هویم  نتشادن  رد  يریصقت  تخرد  عقاوردو  هدوبن  هویم  مسوم  مینادیم  هکنیا  ضرف  اب  (: 2  ) داریا
رهظم ناشیا  معز  هب  هک  حیسم  یسیع  زا  اصوصخم  تسین  نیلسرمو  ایبنا  تافص  زا  هدرکن  اطخ  هک  یسک  رب  ندرک  بضغ  اریز  تسا  طلغ 

. ناهانگیب هب  دسر  هچ  تسا  نانمشدرب  تمحر 

هدوب مه  هویم  مسوم  هکنیا  ضرف  دنـشاب . هریغ  تمارک و ..... تناماو و  تمحررهظم  دیاب  ات  دـعاق  ایبنا  میناد  یم  هکنیا  ضرف  اب  (: 3  ) داریا
نیرفن هن  دنک  اعد  هک  دـنک  یم  باجیا  یبن  تلاسر  ریـصقت ، ضرف  هب  املع  لوق  هب  دـشاب ، هدومن  فاکنتـسا  نآ  هضرع  زا  تخردو  دـشاب 

دنک نیرفن  سکع  هب  هکنیا  هن  دیامن  راد  هویم  ار  تخرد  ات  هدومن  اعد  تمحر  زا  دنوادخ  هاگرد  هب  هک  دوب  نیا  حیسم  یسیع  هفیظو  ینعی 
. دوش کشخ  زورکی  زا  سپ  ای  اجرد  تخرد 

(، یبهذم یلاعفنا  تکرح  ینعی   ) هتکس هچ  هعماج  رد  لمع  نیا  هک  دشیدنیب  دیاب  ناسنا  اعبار ، و  (: 4  ) داریا
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نودـب  ) ریغ هب  ررـض  دورو  ینعی  هک  دراد  و ،..  لثم ) هب  هلباقم  - لمعلا سکع  ینعی   ) یـساکعنا هچ  اـی  و  رطخ ) - هبرـض - ررـض نیعت   ) جوم
زا دشاب  هتـشادن  یحیحـص  هطباض  چـیه  دـشاب  تینما  رهظم  هک  هداتـسرف  تمحر  يارب  ار  وا  دـنوادخ  هک  یـصخش  بناج  زا  رگا  ریـصقت )

خیب زا  تخرد  شنامالغ  دنروآرب  یبیس  دروخ  کلم  رگ  تیعر  غاب  ز  تشاد . ناوت  یم  راظتنا  هچ  کلاسم  هنوگنیا  ناوریپ 

(: 5  ) داریا

هک درک  لوبق  ناوتیم  هنوگچ  سپ  تسا  ءایبنا  تلاسر  صئاصخو  تاـبجاو  زأ  ملاـع  ياـضقنا  اـت  هدـنیآ  عیاـقو  زا  یهاـگآ  ملع و  نتـسناد 
یعینـش لمعلا  سکع  راچد  ار  وا  تخرد  زا  یفنم  تفـص  روهظ  اذل  هتـشادن و  ار  وا  بولطم  هویم  تخرد  هک  تشادـن  ربخ  حیـسم  یـسیع 

. دیامن

تمحر تکرب و  هب  رومءاـم  دوخ  بر  روتـسد  قبط  زیچ  همه  هب  شروما  عـیمج  رد  هک  یـسیع  زا  دـسر  یم  رظن  هب  دـیعب  رایـسب  (: 6  ) داریا
ار ناشیا  هدرک  نیرفن  هداد  تکرب  ضوع  هب  هدروآروکذم و  تخرد  ياپ  ات  دندوب  هنـسرگ  هک  ار  نادرگاش  هک  دراد  ناکما  هنوگچ  تسا 

. رخآ یلا  دنادرگرب  مورحم 

هدناسرن هک  دوس  هانگ  یب  تخرد  هب  درک  یم  هدنز  اراه  هدرم  یتح  يدزم  چـیه  نودـب  هک  ییاسیع  زا  تفریذـپ  ناوتیم  هنوگچ  (: 7  ) داریا
هک دوب  لاس  نارازه  تخرد  نآ  دیاش  هک  دومن  اعدا  ناوتب  دیاش  هک  هدرک  دوبان  نب  خـیبزا و  ارنآ  هکلب  جـیه  تسا  هدادـن  هک  تکرب  ینعی 

رثارب هک  هدماین  دراو  وا  رب - - - - -  يررضو  نایز  نینچ  ینعی  هدوب  نامارد  هریغ  سرخ و ....  گنلپ  زارگزا و  ناگدنردو  شوحو  عاونا 
رخآ یلا  تمحرربمایپ .... نیا  لوزن 

ندش کشخ  دوز  زا  هک  تسا  یسیع  نادرگاش  شوهزا  ام  بجعت  (: 8  ) داریا
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، . . . دـنا هدادـن  ناشن  لمعلا  سکع  هدرکن  بجعت  دروخیمن  یـسیع  ناشو  شور  هب  هک  هثداح  نیا  عوقو  زا  نکیلو  هدومن  بجعت  تخرد 
. رخآ یلا 

ار وا  دـشاب  هدرک  اـطخ  امـش  هب  سکره  دـیوگیم ....( )  هک  دراد  لـصف  نـیمه  هلمج 25  اـب  یلکروـطب  نتم  نیا  هـک  یـضقانتو  داریا  زینو 
نامز ینعی  هتـشادن  يریـصقت  ایناث " هتـشادن و  ار  رهاظ  ملاعروعـش   " الوا روبزم  تخرد  هک  میناد  یم  هکنیا  فصو  اب  اریز  دیـشخبب )... . . 

هک هلمج 53  اقول  لصفاب 9 زینو  دراد  ناکما  يرما  نینچ  هنوگچ  هدشن  عقاو  وا  بناج  زا  ییاطخ  عقاورد  ینعی  هدوبن ،... هویم  روهظ  دشر و 
هک مناد  یمن   )... دیوگ یم  دندرک  باذع  بلط  وا  زا  دندوب و  هدادن  هار  دوخ  رهـش  هب  نایرماس  ار  اهنآ  هک  شنادرگاش  باوج  رد  یـسیع 

 . . ( دنک كاله  ار  مدرم  ناجات  هدماین  ناسنا  رسپ  هک  اریز  دیتسه  حور  مادک  زا 

میدمآ ندرک  تمحر )  ) لصو يارب  ام 

میدمآ ندرک  بضغ )  ) لصف يارب  ین 

: مراهچ یس و  ضقانت 

وا زا  هتخیر و  حیـسم  يور  رب  ار  یتمیق  يرطع  هک  یمناخ  ناتـساد  نایب  رد  لوصف 26-12 و 14  رد  بیترتب  اقول - و  اـنحوی - یتم -  نوتم 
حصف دیع  زا  لبق  زور  ار 2  نامز  نیا  عوق  سقرم و  ینعی  دـنراد  فالتخا  ارجام  نیا  عوقو  نامز  رد  انحوی  سقرم و  الوا  ات  درک  ییاریذـپ 

ضقانت انحوی  نتم  اب  هعقاو  نیا  عوقو  ناکمرد  سقرمو  یتم  نوتم  ایناث  دنادیم . حصف  دـیع  زا  لبق  زور  ارنآ 6  انحوی  هکنآ  لاح  دناد و  یم 
میرم هناخ )  ) تیب زا  ار  عیاقو  نآ  عیمج  انحوی  هکنآ  لاح  دـنناد و  یم  صربا  نوعمـش  هناخ  رد  ار  هثداـح  نیا  عوق  سقرم و  یتم و  دـنراد 

. دنک یم  لقن 
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ار رطع  یمامت  نزنآ  دـیوگیم  انحوی  نتم  هکنآ  لاح  تخیر و  حیـسم  رـس  يور  ار  رطع  نآ  یمامت  مناخ  نآ  هک  تسا  هدـمآ  نتم  رد  اـثلاث 
هب تبسن  رطع  نتخیر  دروم  رد  نز  نآ  هدافتسا  یگنوگچ  نایب  رد  نتم  ود  ضقانت  زراب  هناشن  رطع  یمامت  ظفل  تخیر  حیـسم  ياهاپ  يور 

تسا یسیع 

نیا یتم  هکنیا  لاح  هدومن و  روکذم  نیرـضاح  زا  یعمج  تسا  هناقفانم  یلمع  عقاو  رد  هک  ار  نز  لمع  هب  نیـضرتعم  سقرم  نتم  رد  اعبار 
هب هک  یطویرخـسا  ادوهی  مهنآرفنکی  بناج  زا  طقف  ار  ضارتعا  انحوی  بجعت  لامک  اب  دـنادیم و  صتخم  یـسیع  نادرگاـش  هب  ار  ضارتعا 

. دناد یم  تسا  قفانم  ناشیا  معز 

ارنآ 300 انحوی  ینعی  دنا  هدرک  لقن  فالتخا  هب  ییادخ  تیهولا و  رد  یـسیع  ماقم  لثم  ار  رطع  تمیق  لیجانا  نیا  نوتم  هک  مینیبیم  اسماخ 
. دنا هدروآ  توهال )  ) اهبنارگ رایسب  یتمو  توهالو ) توسان   ) 300 زارت دایز  ارنآ  سقرمو  توسان ) )

: مجنپ یس و  ضقانت 

ادـتبا اقول  نتم  دـنراد  فالتخا  دـنریگیم  تصخر  نذا و  بتاک  لاوسزا  دـعب  هک  یـصاخشا  نایب  رد  لصف 9 رد  اقولو  متـشه  لـصفرد  یتم 
درم کـی  ناذاـیتسا  يدـعب  بتاـک  لاوس  ادـتبا  اـقول  نکیلو  دـنکیم  لـقن  ار  یلجت  هصق  تقونآ  یپ  رد  یپ  درم  ود  نذا  دـعب  بتاـک  لاوس 

تسا هدروآ  ار  یلجت  هصق  سپسو 

: مشش یس و  ضقانت 

ندروآ نامیا  ناکم  نامز و  یگنوگچ  رد  الثم  دنراد  یـشحاف  ضقانت  حیـسم  نادرگاش  ندروآ  نامیا  ناکم  نامز و  رد  باتک  یلک  روطب 
.... انحوی بوقعی و  سرطپ و 

: متفهو یس  ضقانت 

یم سقرم  دنراد و  فالتخا  یلکب  مهاب  یسیع  ندز  رادب  تاعاس  رد  هلمج 14  لصف 19  انحوی  نتم  اب  لصف 15  هلمج 25  رد  سقرم  نتم 
تعاس رد  ار  یسیع   ) دسیون
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(. دندرب همکاحم ) تهج   ) سطالیپ دزن  مشش  تعاس  رد  هزات  ار  یسیع  هک  دسیون  یم  دوخ  نتم  ردانحوی  هکنآ  لاح  دندز ) راد  هب  موس 

متشه یس و  ضقانت 

حیرشت رد  یلکب  ادوهی  هلاسر  لصف 8 )  ) تافشاکم و  لصف 5 )  ) یتمو سطیت  لوا  هلاسر  لصف  هلمج 5 نایطانرق  لصف 3 ) هلمج 10   ) نوتم
داضت تلع  هب  ار  سلوپ  تالاسر  تارابع  ادوهی و  هلاسر  نتمود  هنومن  ناونعب  ادـتبا  ام  هک  دـنداضتم . هکلب  ضقانتم  مه  اـب  حیـسم  تعیرش 
یـسیع نیناوق  اب  الک  دنراد  مه  اب  هک  یتاضقانت  رب  هوالع  سلوپ  تالاسر  هک  مینک  یم  حیرـشت  هصالخ  روطب  یلو  میئامن  یمرکذ  بیجع 

دنک یم  فیلکت  طاقـسا  صخـش  زا  هک  یبلاطم  زا  تسارپ  سلوپ  تالاسررثکارد  دـنیامن و  یم  دـیدش  تفلاخم  یـسوم  تاروت  حیـسم و 
... تافشاکم رد  هتشرف  يراوح و  بوقعی  یتمرد و  حیسم  هکنآ  لاح  و  لئاسم ، نیا  فارطارب  ینیچ  هفسلف  زینو 

هدـناوخ هناسفا  ار  اهنآ  ماکحا  سلوپ  هک  لاح  نامهرد  ینعی  دـندرک  یم  یناثو  لوا  تعیرـش  ماـکحا  هب  ندومنن  لـمع  زا  یهن  تدـش  اـب 
ماکحا يارجا  مدع  هب  نامیا و  ضحم  هب  تاجن  ملاع و  هانگ  زا  هیدف  رد  یسیع  لوزن  هفـسلف  تسناد و  یم  كاپ  ناکاپ  يارب  ار  زیچ  همهو 

: دسیون یم  تسا  نینموم  هب  باطخ  هک  سلوپ  مالک  تفلاخم  رد  دوخ  هلاسر  رد  يراوح  بوقعی  درک . یم  رما  تعیرش 

یـسک هکلب  تسا  هدرم  دوخ  درادن  لامعارگا  زین  نامیازینو  دـشاب  هتـشادن  لمعو  مراد  نامیا  نم  هک  دـیوگ  یـسک  دوس  هچ  نمردارب  يا 
تفگ دهاوخ 

قافن رگا   ) لمع ینعی   ) دومن مهاوخوت  هب  لامعا  زا  ار  دوخ  نامیا  نم  امنب ، نم  هب  لامعا  نودـب  ار  دوخ  نامیا  لامعا ، نمو  يراد  نامیاوت 
. تسا قافن  ینعی  نامیا  سابلردرفک  یلجت  هنرگو  تسا  نامیا  یلجت  دشابن )
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میلعت مدرم  سلوپ  هچنآ  سکع  هب  تسرد  ینعی   ) دنزرلیم دنراد و  نامیا  نیطایـش  ینک  یم  وکین  تسا و  دحاو  دـنادخ  هک  يراد  نامیاون 
( سلوپ يا  ینعی  دیاش   ) لطاب درم  يا  دشیم .) لصاح  تلادع  نامیا  ضحم  هک  درک 

هک دوش  یم  رکذـتم  يراوح  بانج  ینعی  دـشن  لداع  لامعا  هب  میهاربا  ام  ردـپ  ایآ  تسلطاب  لاـمعا  نودـب  ناـمیا  هک  تسناد  یهاوخ  اـیآ 
هب میهاربا  هک  دوب  دقتعم  هک  سلوپ  سکعرب  تشگ  بوسحم  تلادـع  وا  يارب  لجوزع  يادـخ  تعیرـش  هب  وا  لمع  زا  دـعب  میهاربا  نامیا 

، دش لداع  نامیا 

باح ار  زین  اهنت و  نامیا  زا  هن  دـنوش  یم  لداع  لاـمعا  زا  ناـشیا  سپ  تشگ ) بوسحم  تلادـع  وا  يارب  دروآ و  ناـمیا  ادـخ  هب  میهاربا  )
نامیا هک  ارچ  دنـشاب  تاجن  لها  دیاب  مه  نیطایـش  سپ  دـشاب  تاجن  ببـس  لمع  یب  نامیا  رگا  سپ  هدـش . هدرمـش  هداع  لامعازا  هشحاف 

. دنازرل یمو  دنراد 

ضقانتم ادیدش  دومن ، دوبان  ار  حیـسم  نید  اهتـسینولاک  ریبعت  هب  هک  سلوپ  میلاعت  اب  یلکب  یتم  لصف 5  هلمج 21  رد  حیـسم  تارابع  زین  و 
وا هاگرد  بوضغم  دنراکهانگ  نوچ  یلو  دنا  هدرک  توبن  وا  مان  هب  یتح  هدروآ  نامیا  حیسم  هب  هک  یناسک  مینیبیم  نتم  نیا  رد  اریز  تسا 

ناراکدب يادیوش  رود  تفگ ، مهاوخ  میدرکن ، توبن  وت  مان  هب  ایآ  دنیوگ  یم  هک  یناسک  خساپ  رد  نم  هک  دـیوگ  یم  یـسیع   ، ) دنتـسه
( متخانشن ار  امش  زگره  هک 

ینعی سلوپ  بتکم  نادرگاش  يارب  ياج  هچ  رگید  هدرکزاب  وا  مان  رد  توبن  دوجوابراکهنگ  صاخشا  يارب  حیسم  هک  یباسح  نیا  اب  سپ 
هدرک ریوصت  ناشیا  يارب  ار  تاجن  رد  نیقی  هکلب  دـیما  هن  وا  هک  دـنام  یم  نالتاق و ،...  نایوگ –  غورد  نادزد -  ناریرـش -  ناراـکانز - 

. تسا

متشه یس و  www.Ghaemiyeh.comضقانت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 146زکرم  هحفص 114 

http://www.ghaemiyeh.com


103 ص : 

رارق زاغآ  زا  اریز  دنتسه ) ناطیـش  هسینک  زا  هکلب  دنتـسین  دنناد و  یم  دوهی  ار  دوخ  هک  ینانآ  رفک  هتـشرف . . .(  خیبوت  تافـشاکم  نتم  اما 
رد اذل  نایدوهی  نایم  رد  طقف  ینعی  دزاس  رقتسم  لیئارسا  ینب  هدشمگ  ینادنفـسوگ  نایم  رد  ار  حیـسم  تلاسر  هک  دوب  نیا  رب  حیـسم  نید 

تیدوهی هلئسم  هک  دندروآ  يور  یسیع  تعیرش  هب  هک  ینایدوهی  ریغ  زا  دوعـص  زادعب  حیـسم و  ناوریپ  هب  دنک  یم  هراشا  هتـشرف  نتم  نیا 
رگم مدماین  هک  تفگ  یسیع  هکنانچ  دنبای  روضح  یسیع  تعیرـش  رد  دنراد  قح  دنا  لیئارـسا  ینب  زا  هک  ینایدوهی  اهنت  تسارفک و  نطاب 
ماوقا زا  هک  ناشیا  اریز  دنناوخب . هناسفا  ار  اهنآ  هداتفا و  تاروت  ماکحا  رد  هک  دنرادن  قح  زینو  لیئارسا  ینب  هدشمگ  نادنفـسوگ  تهج  هب 

هک يراد  اریـصاخشا  اـجنیا  رد  هک  مراد  وت  اـب  یمک  ثحب  نکیل  دـندوب  هدیـشک  شیپ  ار  ینطاـب  تیدوهی  هلئـسم  دـندوب  لیئارـسا  ینب  ریغ 
و دننادب ) هناسفا  ارنآ  ماکحا  ینعی   ) دنزادنیب مداصم  گنس  لیئارـسا  ینب  میلاعت )  ) هار رد  هک  تخومآ  ارق  الاب  هک  ماعلب  میلعت  هب  دنکـسمتم 

(. شچم نکم و  سمل  هکنیا  هب  ریگم  شوگ   ) دننکانز و  تسا ) كاپ  ناکاپ  يارب  زیچره  دنیوگب  و   ) دنروخب ار  تب  ياهینابرق 

ارنآ سکره  هکلب  تسین  سجن  دوخ  تاذ  رد  زیچ  چیه  هک ...(  تسا  هدـمآ  نینچ  سطیت  هب  سلوپ  هلاسر  هلمج 15  لوا  لصف  ترابع  رد 
مه ادخ  ار  وا  هللااب و  ذوعن  تسه و  وا  وریپ  رهاظ  هب  وا  هک  یسیع  یسوم و  یتح  ایبنا  مامت  دعب  ادخ و  لوا  ینعی  تسا ) سجن  دنادب ، سجن 
زا شماقم   ) دوشب لامعا  نیرتعینش  هب  بکترم  رگا  یتح  حیـسم  هب  نامیا  ضحم  یحیـسم  درف  نیرت  تیـصخش  مک  هدوب و  سجن  دناد  یم 

سلوپ بانج  هک  تهج  نیا 

تسا رتالاب  هللااب  ذوعن  ادخ  هکلب  مزعلوا  ءایبنا  همهزا  دندومرف )

فصنم اب  ینخس 

هب رتدوز  هچ  ره  هک  تسا  بجاو  نایحیسم  رب 
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ار نآ  هب  نامیا  مدع  رد  نارسخ  يادن  هک  تسا  ملاع  یماهلا  تعیرش  اهنت  مالسا  اریز  دنوش  فرـشم  مالـسا  يالاو  تعیرـش  هب  لقع  مکح 
" تسا هتفگ  تسا و  هداد  رس  ینادواج  شورس  هب 

تیعبت ار  يرگید  تعیرش  مالسا  نید  زا  ریغ  هب  سکره  ینعی  نیرساخلا ) نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  انید  مالـسالا  ریغ  عبتی  نم  (و 
تسا ناراکنایز  زا  ترخآ  رد  وا  دش و  دهاوخن  لوبق  وا  زا  دیامن 

ماکح قبط  هک  دـیئامرف  یم  هظحالم  تسام ) هیلع  تسین  ام  اب  هک  ره  ، ) دـندومرف مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  هکیئاـجنآ  زا  و 
. دوشیم حرطم  هلئسم  ود  لقع 

 ، مالسا تعیرش  رد  دورو  لوا ، 

حیسم تعیرش  رد  دورو  ای  ءاقبا  ایناث .

یم قح  ار  مالسا  نید  ای  تسین  جراخ  تلاح  ود  زا  وا  عضو  گرم  زا  سپ  ای  تمایق  رد  دوش  دراو  مالـسا  تعیرـش  رد  یـصخش  رگا  الوا ،
هللااب ذوعن  تسین  رگا  دوش و  یم  روشحم  دمحم  لآ  دمحم و  اب  هدش  دنمتداعس  تسه  هک  هللا  ءاشنا  تسا  قح  رگا  لطاب .  هللااب  ذوعن  ای  دنیب 

( سطیت هب  سلوپ  هلاسر  هلمج 15  لوا  لصف   ) دهدب تاجن  ار  مدرم  همه  ات  دمآ  حیسم  سلوپ  معز  هب  اریز  هدرکن  يررض 

هللا یلص  دمحم  ترضح  يالاو  تعیرـش  هب  هدش و  لطاب  حیـسم  نید  رگا  خزرب  ملاع  رد  حیـسم  تعیرـش  رد  دورو  اب  اقبا  تروص  رد  ایناث 
يدبا هار  نیا  نتفای  يارب  ار  دوخ  لقع  اریز  دوب  دهاوخ  نیرساخ  زا  هدش و  عیاض  لطاب و  وا  لامعا  دشاب  هتشگ  خوسنم  ملـس  هلآ و  هیلع و 

 . نانجلا هب  بستکاو  نمحرلا  هب  دبع  ام  لقعلا  مالسلا ، هیلع  ماما  ش�امرف  هب  انب  اریز  تسا  هتخادنین  راکب  تداعس  اب 

هلوسر قدصو  هللا  قدص  ددرگ  یم  بسک  نآ  هطـساوب  تشهب  هدش و  تدابع  نامحر  دنوادخ  نآ  هطـساو  هب  هک  تسیزیچ  نآ  لقع  اریز 
هتاکرب هللا  همحر  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولص  هلوسر  ءانباو 

***
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: مهن یس و  ضقانت 

هلمج رد  عشوی  نتم  ترابع  اب  تسا )... نابرهم  تیاغ  هب  دنوادخ  ترابع ...(  رد  بوقعی  هلاسر  لصف 5  هلمج 11  رد  دنوادخ  محر  تیاغ 
یب تیاغ  هب  نوریموش  لها  ریغـص  لافطا ، هلماح و  نانز  اب  دنوادخ  هنوگچ  هک  تسا  هدمآ  نتم  نیا  رد  تسا  ضقانتم  الماک  لصف 13   16

. دنک یم  راتفر  یمحر 

: ملهچ ضقانت 

لصف 13 اب  دوشیم ) هتـشک  شدوخ  هانگ  هب  سکره  هکلب  تسا (  هدمآ  هک  هینثت )  رفـس   ) ینثم تاروت  لصف 24 ) هلمج 16   ) نوتم تارابع 
رد لایقزح ، نتم  اب  نتم  ود  نیازین  دـیامن و  یم  ضقانتم  یلکب  هدرک  باذـع  ناراـکهانگ  اـب  ار  ناربماـیپ  ادـخ  نآ  رد  هک  اـیمرا  هلمج 14 

هدرک عوجر  شیاههار  زا  هک  تسا  نیا  نم  ظح  هکلب  مرب  یم  یظح  باذـع )   ) ریرـش گرم  زا  اـیآ   )... دـیوگیم هک  لصف 18  ترابع 23 
. تسا ضقانتم  یلکب  دنامب ) . . .  هدنز 

: مکی لهچ و  ضقانت 

نیا زا  رت  حضاو  رایسب  هکلب  يروتسد  یشراگن و  ياهطلغ  نیا  لاثما  هتبلا  ، ) متـشه هلمج  لصف 54  رد  یبن  ایعشا  ترابع  یبدا  طلغ  موهفم 
رخآ یلا  هلمج 23 .... ) 6  ) لصف یتم  رد  ای  بویا  باتک  لصق 21 ) ای (  نومیلف -  هلاسر  نتم  رد  الثم  تسا  ناوارف  سدقم  باتک  نوتم  رد 
. تسا طلغ  الماک  دومرف ) مهاوخ  تمحر  وترب  ینادواج  ناسحا  هب  و  دیوگ ...(  یم  هک  هللااش ) نا  تشگ  دهاوخ  روکذم  هدنیآ  رد  هک 

لمع هطساو  هب  هاگچیه  دنک و  یم  روهظ  تافص  هطساو  هب  المع  اریز 
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هک درک )...  مهاوخ  ینادواـج  ناـسحا  وت  رب  دوـخ  تمحر  هبو  دوـب ...(  دـهاوخ  تراـبع  حیحـص  سپ  دوـش  یمن  لـقتنم  لـعاف  رب  تفص 
. تسا هدرک  یلجت  ینادواج  ناسحا  لماع )   ) رد میحر  تاذ )  ) زا تمحر  تفص ) )

: مود لهچ و  ضقانت 

، دراد بتک  ندوب  یفیرحت  رب  تلالد  ماهلا  ینابم  لوصا و  ندوبن  حیحص  ظاحل  زا  لصف 4 )  ) ینامیلس دورس  ریتسا و  باتک  نوتم 

هضیرع ندوبن  یلاخ  يارب  فورعم  لوقب  تسا  ملاع  نایحیسم  همه  داقتعا  دروم  یماهلا  باتک  کی  ناونع  هب  هک  ریتسا  باتک  نتم  رد  الثم 
یمومع تالاوحا  فیرعت  هناخ و  لاـح  حرـش  هب  ضوع  رد  تسا و  هدرکن  ناـیب  ار  وا  تافـص  اـی  ماـکحا  اـی  ادـخ  ماـن  مه  راـب  کـی  یتح 

رب هوالع  راعشا  نیا  هک  دبو  تشز  راعشازا  تسا  رپ  هک  ینامیلس ،  دورس  نتم  ای  تسا و  هتخادرپ  يدوهی ) ياخدرم   ) دوهی موق  زا  یصخش 
وبای مد  ایزب  هلک  هب  ار  هبوبحم  يوم  لصف 4 )  ) الثم اریز  یحو  هب  ات  تسا  هیبش  یشان  يوگرعـش  کی  نیچ  تسد  هب  فورعم  لوقب  تحاقو 

. تسا هدرک  هیبشت  هریغو  جرب ...  هب  ار  وا  ندرگ  هدیرب و  مشپ  دنفسوگ  هلگ  هب  ار  وا  ياهنادند  و 

: موس لهچ و  ضقانت 

میقابوهی دـالوا  زا  ( 1  ) اـیمرا نتم  هلمج 3 ) لصف 36   ) مکح هب  هکنآ  لاح  دـناد  یم  میقایوهی  دـالوازا  ار  یـسیع  دوخ  هماـن  بسن  رد  اـقول 
( دوش بر  تیعمج  دراو  ینعی  ) دوش ربمایپ  دیابن  یسک 

: مراهچ لهچ و  ضقانت 

لصف 23  ) نتم قبط  رب  هدوب و  ماعبحر  دـیبوع و  لسن  زا  حیـسم  یـسیع  نامیلـس و  دوواد و  لوا )  لـصف  هلمج 5 و 7  یتـم (  نتم  مکح  هب 
تیعیمج دراو  یسیع  نامیلس و  دوواد و  هک  دیآ  یم  مزال  ینثم  تاروت  (
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لها هدـش و  لصاح  اهنآ  ربمایپ  يانز  زا  باتک  دافم  قبط  رب  هک  دنتـسه  یلـسن  ود  باؤم  ینب  نومع و  ینب  اریز  رخآ  یلا  دـنوشن . . .  بر 
 ...، ًالصاو تشپ  هد  ات  دنتسین  تاجن 

هک تسا  یسیع  دج  زین  نامیلس  نب  ماعبحر  و  هلمج 4 )  لوا  لصف  تور  باتک   ) یباوم تسا  توع  ار  شردام  هک  دوواد  دج  دـیبوع  اریز 
ربمایپ دنناوت  یمن  ناراوگرزب  نیا  اهنت  هن  باسح  نیا  اب  هک  دینیب  یم  سپ  ناهاشداپ )  لوا  رفس  لصف 14  هلمج 21  تسا (  ینامع  شردام 

. دنتسین مه  تاجن  لها  رازه  رد  دص  هکلب  دنشاب 

: مجنپ لهچ و  ضقانت 

ناگدنسیون ای  ناکدوک  هناتسود  ياه  همان  هب  رتشیب  بتک  نیا  هک  دبایرد  دناوت  یم  یتحار  هب  صخش  ره  باتک  نوتم  زا  یـضعب  هعلاطم  اب 
دیوگیم هلمج 12 و 13 سواتومیت  هب  دوخ  مود  هلاسررد  سلوپ  الثم  یحو  هب  ات  دراد  تهابش  یشان 

..(. درک گنج  ام  اب  یلیخ  ینالف  روایب . . . مه  ارم  شوپالاب  )... 

سابل ندرک  دیفـس  يارب   ) تسا هدـمآ  هک  نومیلف  هلاسر  لثم  دومن  میهاوخ  هراشا  زینو  میدرک  هراشا  لبق  رد  هکناـنچ  هنایـشان  ياـهلاثم  اـی 
زمرق ار  نآ  نوخ  هب  سابل  نتـسش  هک  تسا  حـضاو  رپ  اریز  تسا  اجبان  رایـسب  هیبشت  نیا  هتبلا  هک  دـنیوش ) یم  نوخ  هب  ار  اهنآ  ناراکهانگ 

. دیفس هن  دنک  یم 

: مشش لهچ و  ضقانت 

. تسا هدش  رکذ  حیسم )... . دوواد -  حون -  لثم   ) ناربمایپ زا  يرایسب  هریبک  ناهانگ  میناد  یم  هکنانچ  بتک  نوتم  زا  يرایسب  عضاومرد 

ناسنا ملاس  لقعوروعش  اب   " الوا بلاطم  هنوگنیا  لوبق  میناد  یم  هکنانچ  هتبلا 
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ادـخزا هکره   ) دـیوگ یم  هک  لصفرد  تسا  سدـقم  باتک  نوتم  زا  هک  لوسر  انحوی  لوا  هلاسر  اب   " اـیناث دراد  ضقاـنت  یبهذـم  فراـعتم 
 . دشاب راک  هنگ  دناوت  یمن  دنام و  یم  وا  رد  وا  مخت  اریز  دنک  یمن  هانگ  ناربمایپ ) هب  دسرب  هچ  دراد  نامیا  وا  هب  ینعی  ( ) هدش دولوم 

: تفه لهچ و  ضقانت 

( میتسه کی  ردپ  نم و  ترابع ...(  رد  لصف 3 ) هلمج 10   ) انحوی نتم 

زادعب دیوگ (  یم  هک  هلمج 3 )  لصف 11   ) نایتانرق هب  سلوپ  نتم  ترابع  اب 

. تسا ضقانتم  الماک  تسا ) حیسم  رس  ادخ  ( ) مه زیخاتسر 

: متشه لهچ و  ضقانت 

يوحن هب  دنک  یم  دیق  تحارص  هب  وا  دوخ  نابز  هب  حیسم و  یسیع  مکح  هب  ار  یسیع  تعیرش  رد  یسوم  نیناوق  ارجا  یتم  لصف 5  ترابع 
نادرگاش و ناملراپ  هب  تسا  طوبرم  هک  لاـمعا  هلمج 28  لصف 15  ترابع  اب  تراـبع  نیا  دـناوخ  یم  سک  نیرتمک  ار  نآ  هدننکـش  هک 

. تسا ضقانتم  الماک  دروم  رد 4  یسوم  تعیرش  مارح  ماکحا  راصحنا 

طخ ندیشک  ایشا و  همه  تیلالح  مکح  رودص  دروم  رد  لوا ) لصف  هلمج 5 سطیت (  هب  سلوپ  لوا  هلاسر  نتم  اب  نوتم  نیا  تارابع  زین  و 
( تسا كاپ  ناکاپ  يارب  زیچ  همه  تسا ( ) ضقانتم  الماک  یسوم (  تعیرشرب  نالطب 

: مهن لهچ و  ضقانت 

دزن ارم  سک  ره   ) دیوگ یم  حیسم  لوق  زا  هک  اقول  لصف 12  متشه  ترابع 
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(. منک یم  راکنا  دنوادخ  دزن  ار  وا  دنک  راکنا  قلخ 

اقول لصف 22  رد  هکنآ  لاح  تسا .  ترخآ  رد  سرطپ  تاجن  مدع  نآ  موهفم  اریز  دراد  ضقانت  دوعص  ماگنه  هب  ار  حیسم  سرطپ  راکنا  اب 
ادوهی هب  تسا  قلعتم  اه  یسرک  نیا  زا  یکی  هک  نوچ  یفرط  زا  دهد و  یم  ار  لیئارسا  ینب  هب  یـسرک  رب 12  يرواد  هدعو  ناشیا  هب  حیسم 

یسیع و نیشنمه  ترخآ  رد  زین  ناطیش  هک  مینک  مکح  بلطم  نیا  هب  دیاب  سپ  تشاد  روضح  زین  ادوهی  باطخ  نیا  رد  اریز  یطویرخـسا 
. تسا نویراوح 

: مهاجنپ ضقانت 

لاح دـنک و  یم  رکذ  لیئارـسا  ینب  ياهرهـش  هب  نادرگاش  مازعا  زا  لـبق  ار  شزغل  هظعوم  هلمج 21  لـصف 5  رد  یتم  نتم  ضقاـنت  نیا  رد 
هلمج 43) لصف 9  ) دناد یم  لیئارسا  ینب  ياهرهش  فرط  هب  نویراوح  نداتسرف  زا  دعب  ار  هظعوم  نیا  سقرم  هکنآ 

: مکی هاجنپ و  ضقانت 

 : نایسیرفو نابتاک  هب  باطخ  حیسم  یسیع  نابز  زا  اررکم  عضوم  نیدنچ  رد  یتم  نتم 

(2  ...( ) یبن سنوی  تیآ  زج   ) دش دهاوخن  اطع  یتیآ  ناشیا  هب  اما  دنبلط . یم  یتیآ  ( 1 ( ) راکانز ریرش و  هقرف  نیاو   )... دیوگ یم 

دنـضقانتم ناشدوخ  نوتم  اب  اهنآ  ود  ره  ایناث  تسا . ضقاـنتم  ـالماک " درادـن  ار  و 2  تایقاحلا 1  هک  سقرم  نتم  تراـبع  اـب  ـالوا  نتم  نیا 
هدرپ نتفاکـش  لیبق  زا  درک  اطع  ناشیا  هب  نتفر  الاب  زا  لـبق  اـت  هناـشنو  تیآ  اهدـصزا  نوزفا  یبن )  سنوی   ) تیآزا لـبق  هک  یتم  ًاـصوصخ 

نیمز رسارس  یکیرات  نتفرگارف  ات  لکیه 
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هریغو ناگدرم ....  نتساخرب  تعاس و  ار 6

: مود هاجنپ و  ضقانت 

ندشن لخاد  تلع  لصف 13 )  ) ایمحن دنـضقانتم  بر  تیعمج  هب  باوم  ینب  نومع و  ینب  ندشن  لخاد  تلع  رد  ایمحن  نیوکترفـس و  نوتم 
ناشیا دـض  رب  زین  ار  ماعلب  هکلب  دـندرکن  لابقتـسا  بآو  ناـن  هب  ار  لیئارـسا  ینب  اـهنت  هن  ناـشیا  نوچ   ) هک دـننک  یم  ناـیب  نینچ  ار  ناـشیا 

.(، دنوش یمن  بر  تیعمج  رد  یلخاد  اذلو  دنتفرگ  رارق  نعل  دروم  اذل  دندرک  کیرحت 

نیوکت لصفرد 19  ) نآ حورـشم  هک  دـناد  یم  شنارتخد  اب  هللااب  ذوعن  طول  يانز  تسا  روهـشم  هکناـنچ  ار  رما  نیا  تلع  نیوکت  رفـس  اـما 
.( تسا هدمآ 

: موس هاجنپ و  ضقانت 

هک تسا  هدمآ  بویا  باتک  نتم  لصفرد 21  ریز  طلغ  اجبان و  ترابع 

( تشگ مهاوخ  رب  اجنآ  هب  هنهربو  مدمآ  نوریب  ردام  محر  زا  هنهرب  تفگ  و  دیوگیم . . .( 

: مراهچ �اجنپ و  ضقانت 

یکلممو يروشک  تسایس  هرابرد  مجنپ  لصف  رد  یتم  ترابع 

ینعی نک )...  راذگاو  وا  هب  زین  ار  دوخ  يابق  تساوخ  ار  وت  يابع  یسک  رگا  هک   ) دیوگ یم  لصف  نیا  رد  یسیع  هک  دهد  یم  میلعت  نینچ 
نطو اه و  تسیلانویـسان  هجوت  لباق  . ) رخآ یلا  نک ...........  میدـقت  یتسد  ود  مه  ار  تفن  تفرگ  ار  گنـس  لاغذ  یـسک  رگا  هسیاقم  رد 

(. ناتسرپ

: مجنپ هاجنپ و  ضقانت 

 . هلمج زا  دنداد  ماجنا  سدقلا  حور  هب  تبسن  ار  یناوارف  ییاهرفک  نایحیسم  هدنیآ  رد  نامز و  نیا  ات  زاغآ  زا  تیحیسم  خیرات  رد 
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هریغ ........ نویراوح میرم و  یسیع و  نابز  زا  سدقلا  حور  هب  مالک و ،...  هلاسر و  لیجنا و  نارازه  ندرک  بوسنم  نتشون و  - 1

باستناو نامز  نیربکتم  یسایس  لیمحتو  ربج  هب  مهنا  كوکـشم  يرـشب و  هدش  نیودت  لیجانا  تیاهن  یب  نیا  نایم  زا  يرـشب  باختنا  - 2
سدقلا حورب  نآ 

. تسا هدش  بوسنم  سدقلا  حور  بناج  زا  ماظع  ایبنا  هب  نورق  یطرد  هک  یتشز  نانخس  تاضقانت و  لباقم  رد  نآ  لوبقو  توکس  - 3

يورزا مهنآ  صاخشا  هقیلس  هب  یلصا  نابز  زا  هک  بتک  مجارت  ندرک  لوبق   - 4

. تسا هدش  سدقلا  حور  هب  بوسنم  یتسس  یناینب و  یب  تهج  زا  هک  يرشب  صقان و  حسن 

رد هدـمع  ثحابم  زا  یکی  اریز  دوب  دـهاوخن  لصا  قفاوم  همجرت  هک  هدـیقع  نیا  فـالخ  رد  حور  هب  ناـمیا  تهج  هب  تفلاـخم  مدـع   - 5
اهدـعب هچ  تیحیـسم و  ردـص  رد  هچ  هک  هن  ای  درادرابتعا  ایآ  هک  تسا  باتک  همجرت  هلئـسم  دوب ، ناشریگ  ناـبیرگزاغآ  زا  هک  تیحیـسم 

- رموه  ) ایآ هک  هملک  کی  همجرت  رسرب  یناوارف  راتشک  تیحیسم  ردص  رد  الثم "  ) دش نایحیسم  نیب  یمیظع  رایسب  راتشک  تشک و  ثعاب 
رگا هک  دـش  داجیا  دروآ )  یمرد  یـسیع  یتوسان  یتوهـال و  تئیهزارـس  هک   ) یعون مه  نویـسواوموه )  ) اـی دوش  یم  یتاذـمه  نویـسوا )

هک دـنام  یم  هلئـسم  نیا  يارب  ییاج  لاثم  نیا  طقف  دوجو  اب  مناد  یمن  تشادـن  ینعم  فالتخا  دـندرک  یم  ظـفح  ار  دوخ  تلاـصا  مجارت 
فلت تافالتخا  نیا  رـس  رب  نایحیـسم  همه  دنچره  تساربتعم  دنیوگب  بصعت  لامک  اب  ناشیا  رگا  هن  ای  تسین  ربتعم  لصا  دننام  زین  همجرت 

نیا هب  تسد  داوس ...  تیحالـص و  يوقت و  هجرد  هچ  اب  یـصخش  هچ  دناد  یمن  ناسنا  هک  یبتک  نیاربانب  میرادـن  ینخـس  رگید  ام  دـنوش 
تسا قولخم  قلاخ و  قرف  یگرزب  هب  یقرف  رشب ) مالک   ) همجرت و  قح ) مالک   ) مالک لصا  نیب  قرف  اریز  تسین  لوبق  لباق  هدز  همجرت 

وا نادرگاش  حیـسم و  ترـضح  سدقلا و  حورو  ادـخ  هب  رفک  لامعأ  نیا  عیمج  هک  دـننک  لخاد  نآ  هب  ار  دوخ  دـیاقع  هک  یتقو  ًاصوصخ 
مالسلا مهیلعو  هلآو  انیبن  یلع 

ناهانگ زا  یسیع  ترضح  نابز  هب  لصف 12 ) هلمج 2   ) یتم رد  هک  تسا 

زا سدـقلا  حور  هب  رفک  نکیلو  هدـیزرمآ  تسا ). سدـقلا  حور  هب  رفک  هانگ و  تمظع  دوصقم  هک   ) هاـنگ عونره  . )..... تسا یندوشخباـن 
نیارد دیوگ  نخـس  سدقلا  حور  فالخرب  هک  یـسک  اما  دیوگیم ) هدرک و  يراک  مکحم  فورعم  لوقب  تقونآ   ) دش دهاوخن  وفع  ناسنا 

.( دش دهاوخن  هدیزرمآ  زگره  هدنیآ  ملاع  ملاع و 

مالسا مظعم  ربمایپ  فیرش  نید  هب  هک  تسا  نایحیسم  عیمج  رب  سپ 

ناشیا مظعم  یصو  تیالو 12  ملسو و  هلآو  هیلع  هللا  یلص  دمحم  ترضح 
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نیملاعلا بر  ای  نیمآ  یهلا  دنیامن . راگتسر  یقاب  یناف و  ملاعرد  ار  دوخ  ناج  هدش و  فرشم  نیعمجا  مهیلع  همالسو  هللا  تاولص 

: مشش هاجنپ و  ضقانت 

یم یسیع  نابز  زا  هلمج 31و 32  رد  دنضقانتم  مهاب  الماک  هک  یتم  لصفزا 6  هلمج 9  و  هلمج 31و32 ) لصف 6  ) تارابع رد  نشور  داضت 
همهنیا هک  دـیبلطب  اروا  تلادـع  دـنوادخ و  توـکلم  لوا  یلو  دـیدنمزاین  اـهزیچ  همه  نیا  هب  هک  دـنادیم  ینامـسآردپ  اـما  دـیوگ . . . ( . 
توکلم هک  نیازا  لـبق  لصف 6  هلمج 9 رد  هک  مینیبیم  بجعت  لامک  اب  نکیلو  دـش ) دـهاوخ  دـیزم  امـش  يارب  ییاـیند )  لـیاسو  دوصقم  )

رد ار  ام  دیوگ  یم  دعب  هدب  ام  هب  زورما  ار  ام  نانک  نان  هک ....(  دیوگیم  دـنکیم و  نایب  ار  عرف  دـهاوخب  ار  لصا  ینعی  تلادـع  دـنوادخ و 
......( هد ییاهر  ریرش  زا  وروایم  شیامزآ 

: متفه هاجنپ و  ضقانت 

مامت تسا  دساف  وت  مشچ  رگا  سپ  ( ) 23 هلمج لصفرد 6  ) یتم نتم  ترابع 
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( تسا یمیظع  تملظ  هچ  دشاب  تملظ  تست  رد  هک  يرون  رگا  سپ  دشابیم . کیرات  تدسج 

. دوب دهاوخن  دوجوم  يرون  دـشاب  تملظ  یتقو  هک  روطنامه  تسین  تملظ  رگید  تسارون  هک  دـش  ضرف  یتقو  اریز  تسا  تسردانو  طلغ 
ای 2 دوب ) دـهاوخ  یمیظع  تملظ  هچ  دوش ، شوماخ  تسوت  رد  هک  يرون  رگا  دـشاب ...(  دـیاب  نآ  ینعم  هب  هجوت  اب  ترابع  نیا  حیحـصو 

 . . . . ( دوب دهاوخ  یمیظع  تملظ  هچ  دوش  شوماخ  دمآ  دهاوخ  وت  رد  هک  يرون  رگا  )

: متشه هاجنپ و  ضقانت 

بجاو طایتحا 

موکحم هک  هلمج 37  لصف 12  ترابع  اـب  دـهدیم ، رارق  ندرکن  موکحم  ار  ندـشن  موکحم  طرـش  هک  لوا  هلمج  لصفرد 2  یتم  تراـبع 
نخـس لـطاب  هب  سکره  هک  تسنیا  لصف 12  ترابع  رد  مالک  رهاظ  ینعم   ) اـیناثو تسا  ضقاـنتم  دـهد  یم  رارق  نتفگن  نخـس  ار  ندـشن 

دشاب و سدقلا  حور  هب  مهلم  یصخش  هکنیا  رگم  تسین  نکمم  نیا  اریز  تسا  لطاب  رایسب  مالک  نیا  هتبلاو  دش  دهاوخ  مکح  وا  رب  دیوگب 
دشاب وا  مالک  نایم  رد  لطاب  فرح  ادابم  دنزن  فرح  هک  تسنیا  بجاو  طایتحا  املع  لوقب  تسین  نکمم  رما  نیا  هک  ییاجنآ  زا 

: مهن هاجنپ و  صقانت 

یتم ( 12 لصف هلمج 48  رد   ) حیسم یسیع  ینعی  سدقلا  حور  مهلم  لمع  ضقانت 

يراتفر شوخ  ندومن و  تبحم  ياج  هب  هک  شناردارب  ردام و  هب  دوخ  راتفر  درومرد 
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دوخ تامحز  دزم  هاد و  رارق  راظتنا  رد  هنابدا  یب  ار  اهنآ  هدش و  نادرگ  يور  اهنآ  زا  هدرک و  ضارعا  یلیلد  جـیه  نودـب  ار  اهنآ  ناشیا  هب 
ردارب و دنتـسه  اهنیا  دـیوگ  یم  هدرک و  باطخ  ار  دوخ  نادرگاـش  ناگدنونـش و  هک  دـهد  یم  خـساپ  هنوگنیا  هب  شناردارب  رداـم و  هب  ار 

ناتـساد نیا  رد  اریز  دراد  دوخ  ردام  هب  تبـسن  يا  هنابدا  یب  رایـسب  راتفر  حیـسم  مه  زاب  هک  هلمج 4  انحوی  مود  لـصف  رد  اـی  نم و  رهاوخ 
الوا لامعا  نیا  هتبلا  هک  تسا )  راکچوت  اب  ارم  نز  يا  هک   ) دیوگ یم  يدنت  هب  وا  باوج  رد  درک  اضاقت  وا  زا  حیـسم  ردام  یتقو  هک  هدمآ 
دوخ نانمـشد  يارب  یتح  هک  دننک  یم  رما  ار  ناوریپ  یـسیع  نآ  رد  اریز  لصف 5 ) یتم   ) تسا ضقانتم  الماک  یـسیع  هوک  يور  هباطخ  اـب 

دننک 1 رافغتسا 

نیاو میوش  یم  تعیرش  صقن  هب  دقتعم  هجیتنرد  میا و  هتسناد  سدقلا  حور  زا  ار  روصق  عقاورد  مینادب  یـسیع  زا  ار  ریـصقت  نیارگا  ایناث  و 
خوسنم صقان و  تعیرش  ات  دنک  مالسا )  ) لماک تعیرش  يوریپ  ناسنا  هک  تسا  لقع  قباطم  الماک 

: متصش ضقانت 

( دیآیم نوریب  هچنآ  هکلب  دزاس  یم  سجن  ار  ناسنا  دوریم  ناهد  هب  هچنآ  هن   ) ترابع رد  یتم  نتم  لصف 15  هلمج 11 

هدـش تب  ینابرق  ندروخ  زا  یهن  الثم  نآ  رد  هک  تسا  ضقانتم  باتک  عضاوم  رثکا  اـب  اـیناث  تافـشاکم و  مود  لـصف  تراـبع  اـب  ـالوا  هک 
 ... . و دزاس ) یم  سجن  ار  ناسنا  دوش  ناسنا  ندب  لخاد  نآ  رگا  ینعی  )
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: مکی تصش و  ضقانت 

ضحم طلغ  مالک  نیا  ملاع  القع  مامت  عامجا  هب  هتبلا  هک  دیآرب  لدزا  دـیآ  رب  ناهد  زا  هچنآ  نکالو  هدـمآ -  یتم  لصف 15  هلمج 17  رد 
 . دنراد يرگید  دصق  لدرد  یلو  هدروآ  نابزب  دارفا  هک  ینانخس  اسب  يا  اریز  تسا 

: ضقانت ود  نیا  حیضوت 

نوچ ناسنا  تاقوا  زا  يرایـسب  دیامن  یم  مکح  ام  روعـش  هک  هچنآ  قفاومو  دنا  هدـش  رکذـتم  ناشیا  هچنآ  سکعرب  هک  تسا  مولعم  الماک 
دور نیئاپ  ناهد  ياضف  زا  نوچ  نآ  لاثما  بارـش و  الثم  دوش  یم  اهداسف  ثعاب  هدرک  یلجت  دـیلپ  نط  اب  دیـشک  تساجن  هب  ار  دوخ  رهاظ 

هلمج 27 و رد  یسیع  نابز  هب  مالک  نیا  قفاوم  هتبلا  هک  دوش  يدزدو .....  داسفو  لتق  لثم  یناوارف  ياهتبیـصم  هعجاف و  ثعاب  تسا  نکمم 
. تسا هدمآ  تسا ، هتسناد  نطاب  ریهطت  طرش  ار  ر�اظ  تراهط  هک  یتم  لصف 23   28

: موس مود و  تصش و  ضقانت 

یلام دـنوادخ  تسا و  طبر  یب  مود  ترابع  هک  ادـخ ) هب  ار  ادـخ  لامورـصیق  هب  ار  رـصیق  لاـم   ، ) هدـمآ یتم   21 هلمج رد  ترابع 22  رد 
 . تشادن

 ... نز نآ  تمایق  حیرـشترد  نایقودص  خـساپردزین  دـنزیرب و  دـنوادخ  لکیه  رد  ارنآ  ات  دـشاب ) هتـشاد  یبهذـم  هبنج  هک  يا  هکـس  ینعی  )
 ..... دوخ يادخ   ) 2 ترابع لثم  دروخیمن  نتم  هب  هدوب و  طبر  یب  تسناگدنز ) میهاربا . . . . .  يادخ  متسه  نم  ینعی  ( 1  ).. . . ) ترابع 2
هکنیا ضرف  اریز  درادـن  مه  یطبر  الـصا  دروخیمن و  نتم  هب  امن ) تبحم  دوخ  لـثم  ار  دوخ  هیاـسمه  ینعی  تسنآ  لـثم  مودو  اـمن ، تبحم 

اب قولخم  هطبار  مودو  دشاب  قولخم  ادـخ و  هطبار  مظعا  مکح  هک  مینک  ضرف  رگا  اریز  تسین  مکح  ود  نیا  رد  دـینکن  انز  تفگ  یـسوم 
قولخم
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میهد رارق  بلطم  نیارد  ار  ضرف  رگاو   ..... ردام ردـپ و  هب  مارتحا  انز  لثم  دوش  یمن  عمج  مود  مکح  رد  یناسنا  طـباور  رد  ماـکحا  عیمج 
سپ  ) ترابع خساپ  زاب  زینو  دوش  یم  طبر  یب  مود  هلمج  تسا  مظعا  یلصا و  لوا  مکح  هک 

. تسا طبر  یب   " الماکزین تسیک ) رسپوا  وا  دیربیم ؟ نامگ  هچ  حیسم  هرابرد 

: مراهچ تصش و  ضقانت 

دنا يو  نوعلم  هکینانآ  اما  دندرگ و  نیمز  ثراو  دنبای  تکرب  يو  زا  هک  ینانآ  اریز   ) دـیوگ یم  23 و 22 ) هلمج لصف 37  ) رومزم ترابع 
( دوش هتخیوآ  راد  هب  هک  ره  تسا  نوعلمو   . . . . ) یـسیع هراـبرد  تفگ  سلوپ  هک  مینادـیم  هکنیا  ضرف  اـب  زین  و  تشگ ) دـنهاوخ  عـطقنم 

ینعی  ) تفرگن تکرب  دـنوادخ  زا  راد  يور  رب  ناـشیا ) معز  هب   ) تداهـش ماـگنه  رد  حیـسم  یـسیع  هک  میناد  یم  هکنیا  ضرف  اـب  زاـب  زینو 
دـشن توکلم  ثراو  دراو و  اهنت  هن  مکح  ود  نیا  هب  حیـسم  هک  میریگیم  هجیتن  یتشاذگاو ) ارم  ارچردپ  تفگ ...(  اذل  دادن ) وا  هب  دنوادخ 

هللااب ذوعن  تسا  هتشگ  عطقنم  یلکب  هکلب 

: مشش تصش و  مجنپ و  تصش و  ضقانت 

ات دید  دـیهاوخن  ارم  رگید  سپ  نیا  زا  هک  میوگیم  امـش  هب   ) دـنیوگیم هک  نایدوهی  هب  باطخ  هلمج 38  لصف 23  رد  لوقنم  یـسیع  مالک 
. دیآ یم  اهربا  رب  هکنآ  رگید  تیاور  هب  هک  دیآ  یم  دنوادخ  مان  هب  هک  وا  تسا  كرابم  دیئوگب 

سطالیپ میلـست  هتـسب  اپ  تسد و  ار  وا  هدش  عمج  نایدوهی  یئوگـشیپ  نیا  زا  دعب  یتدم  اریز  دیآ  یمرد  بآ  زا  ضحم  طلغ  هک  مینیب  یم 
يدحا هک  دوریم  راظتنا  لاحرهب  هدرک  رکذ  فالتخا  هب  ار  هریغو  طونه ......  نفد ، نتـشک ، عیاقو  باتک  هصالخ  یلک و  روطب  دننک و  یم 

هک دنیامنن  لوبق  ملاع  رد  املع  القع و  زا  ملاع  رد 
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هک يرابخا  ترثک  اب  لثملا  یف  هک  تسین  رکذ  هب  مزال  لاـحرهب  دـشابن ، مهرگباـسح  هدنـسیون  کـی  نیودـت  هب  هکلب  ماـهلا  هن  باـتک  نیا 
هتفر رد  ناشیا  مهلم  بتاک  راـهچ  تسدزا  هاـتوک  ناـمز  نیا  هبـساحم  داد  بش ) هس  زور و  هس  هب   ) دوخ نتـساخرب  هب  عجار  یـسیع  ـالثم "

رخآ یلا  دنسیونب .... ضقانت  هب  ارنآو 

: متفه صش و  ضقانت 

دندوب راچد  ناهانگ  میارج و  نیرتدب  هب  ءایلوا  ایبنا و  مامت  بتک ، میلاعت  قبط 

دنناـم دـشاب  هدزنرـس  زین  ملاـع  ياـهناسنا  نیرتـلذر  نیرت و  تسپ  زا  دـیاش  دـنا . هداد  تبـسن  ناربماـیپ  نیا  هب  هـک  هـچنآ  هـکنیا  بـیجع  و 
( لایقزح  ) هشحاف نانز  جـیوزت  دوواد )  ) تیانج دوواد )  ) لتق طول - )  ) مراحم اـب  ياـنز  دوواد -)  ) ریغ سوماـن  هب  عمط  حون )  ) يراوخبارش

 ... . و نامیلس )  .....) یتسرپ تب 

نرق رد  اما  دنراکهانگ  تسوا  رسپ  هک  حیـسموادخ  زا  ریغ  هب  اهناسنا  عیمج  هک  دندوب  دقتعم  شیپ  لاس  دنچ  ات  ناشیا  ءاملع  هکنیا  بلاجو 
و هیناز ) . . . . .  نز  رب  دـح  ندومنن  يراـج  تلع  هب   ) داد تداهـش  باـتک  رد  دوخ  هاـنگ  تیـصعم و  هب  مه  حیـسم  هک  دـش  تاـبثا  تسیب 

شنارتخد اب  طول  هعقاوب  لاثم  ناونع  هب  یتسیاب  يوتف  نیارد  تساراکهانگ و  اـمتح  زین  ناـشیا  يادـخ  اـم  مکح  هب  ناـمز  نیا  رد  هللاءاـشنا 
یمن اـپ  زا  رـس  یتـسم  تدـش  زا  هک  یلاـح  رد  دوخ  رتـخد  ود  هب  یلاوـتم  بش  ود  رد  طوـل  هک  تسا  هدـمآ  هعقاو  نیارد  اریز  درک  هراـشا 

اب تسا  يواسم  هک  هلـصافالب  یگلماـح  هداـعلا - قوف  یتسم  هرکاـب - نارتخد  لاـحم  ضرف  نیا  هب  اـهنآ  يودره  هدرک و  زواـجت  تخاـنش 
. دنتشگ هلماح  يرز  لکاک  دنزرف  ود  هب  هک  هزجعم 
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تیصعم هللااب  ذوعن  مه  دنوادخ  عقاو  رد  هک  میوش  دقتعم  دیاب  سپ  يدنوادخ  هزجعم  يورین  هب  رگم  درادن  ناکما  رما  نیا  هک  ییاجنآ  زا  و 
هتـشاد عوقو  تروص  رهاـظ  ملاـع  رد  تشادـن  ناـکما  یلعف  نینچ  هنرگو  ادـخ  هدارا  نذا و  هب  رگم  دوبن  طوـل  هزجعم  نیا  اریز  تسا  راـک 

. دشاب

: متشه تصش و  صقانت 

دیوگ یم  میلـشروا  هب  باطخ  رد  یـسیع  اریز  تسا . هدش  هدرب  راکب -  تسردان  لیلد  ود  هب  دیتساوخن  ظفل  یتم  لصف 23  ترابع 37  رد 
روطنیارگا تسا  درفم  بطاخم  هک  تسا  یتساوخن  ظفل  نآ  حیحص  هک  اریز  دیتساوخن ). ایبنا . . . . . . . .  لتاق  میلـشروا  يا  میلـشروا  يا  )

يارب ایناث  تسا و  ضراعتم  ترابع  رد  ءایبنا  لـتاق  طـفل  قـالطا  اـب  مـالک  نیا  هکنآ  لاـح  دوش . یم  هناـمرتحم  میلـشروا  هب  باـطخ  دـشاب 
و یتساوخن )  ءایبنا . . . . . .  لتاق  ( ) دنیوگب دـیاب  دور  یمن  راکب  عمج  ینعی   ) ایبنا ياهلتاق  دـنیوگ  یمن  هک  روطنامه  نآ  لاثما  میلـشروا و 

هدرک راـبخا  شیپ  زا  اـم  هک  روطناـمه  هک  تفگ  میهاوـخ  هدرک  زورب  تالکـشم  نیا  ظاـفلا  نیا  همجرت  رد  هک  مینک  ضرف  میهاوـخب  رگا 
 . تسا ناریو  تسب  ياپ  زا  هناخ  هکنیا  دننک و  ظفح  ار  مالک  تلاصا  دنناوت  یمن  هاگچیه  همجرت  میدوب 

: مهن تصش و  ضقانت 

هلمج 17 لصف 19  ترابع  زین  و  دیروآ ).....  اجب  هتـشاد و  هاگن  ار  یـسوم  ماکحا   ) هک دیوگیم  هلمج 1 و 2 ) لصف 23  ) یتم نتم  ترابع 
ار ماکحا  تفگ  یـسیع )  ) مبای نادواج  تایح  ات  منکوکین  لمع  هچ   ).... دـناد یم  نادواج  تاـیح  هب  دورو  طرـش  ار  ماـکحا  هب  لـمع  هک 

دنناوخ یم  هناسفا  ار  اهنآ  دننک و  یم  یـسوم  ماکحا  هب  لمع  زا  یهن  هک  تشگروکذم  هکنانچ  سلوپ  تالاسر  نوتم  ترابع  اب  رادهاگن )
. دنشاب هیواه  لها  یگمهو  هدشن  راگتسر  اهنآ  زا  مادکچیه  لاحلا  هک  تسنیا  یسیع  مالک  همزال  ینعی  تسا  ضراعتم 
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: مداتفه ضقانت 

کیردریز تارابع  رد  یتم  اب  سقرم  نتم  لثملا  یف  دـنا  فـالتخا  ضقاـنت و  راـچد  دـحاو  بلاـطم  لـقن  رد  باـتک  نوتم  عضاوم  رثکا  رد 
لـصف یتم  الثم  دـنا  هدرک  هضرع  توافتم  الماک  لکـشود  اب  ار  ناتـساد  کی  نتم  ودره  ینعی  دـنرکذلا . فلتخم  مه  اب  هلمجود  قاـحلا و 

( داد دهاوخ  دیمعت  شتآ  سدقلا و  حور  هب  ار  امش  دمآ  وا  متسین  وا  نیلعن  نتشادرب  قیال  نم  هک  دیوگ ..(  یم  ییحی  نابز  هب   12 هلمج 3

( داد دهاوخ  دیمعت  سدقلا  حور  هب  ار  امش  هدمآ  وا  منک  زاب  ار  وا  نیلعن  لاود  متسین  قیال  نم   ) دیوگ یم  هلمج 8  لوا  لصفرد  سقرم  اما 

: مکی داتفه و  ضقانت 

دنضقانتم مهاب  کی  هلمج  لصف 3  سقرم  ترابع  اب  یتم  هلمج 10  لصف 12  تارابع 

ندادافـش تبـسرد  دنتفگو  هدیـسرپ  يو  زا  دندش ....(  یـسیع  هیلع  رب  ياعدا  ددصرد  باوج  لاوئـس و  کی  اب  نایدوهی   ) دـیوگ یم  یتم 
رد یناهنپ  رایسب  دنیوگ  نخـس  وا  هب  يا  هملک  هکنیا  نودب  نایدوهی  هک  هدمآ  سقرم  ترابع  رد  یلو  دنروآ ) اعدا  وا  رب  ات  هن  ای  تسازیاج 

. دندرگ وا  یعدم  ات  دهد  افش  تبسرد  دیاش  ات  هتسشن  نیمک 

( دندرگوا یعدم  ات  دهد  افش  تبسرد  دیاش  هک  دندوب  يو  بقارم  ).... 

: مود داتفه و  ضقانت 

رد یتم  دنـضقانتم  موحان  رفک  فطع  رد  انحوی ) بوقعیو و  سایردـنا  - نوعمـش  ) یـسیع ناراـی  یهارمه  يوریپ و  رد  سقرم  یتم و  نوتم 
دندرک یهارمه  وا  اب  انحوی )  بوقعیو و  سایردنا  نوعمـش   ) دش نکاس  موحان  رفک  رد  یـسیع  هکنیا  زا  دعب  هک  هدروآ  هلمج 14  لصف 4 
لـصف یتمو  ( ) هـلمج 21و17 لوا  لـصف  سقرم   ) دــنکیم رکذ  موحاـن  رفک  رد  حیــسم  يانکــس  زا  لــبق  ار  یهارمه  نـیا  سقرم  نـکیلو 

(14 هلمج 4
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: موس داتشه و  ضقانت 

دراد نانمشد  دروم  رد  هک  يدنت  نایب  هدیقع و  راهظا  ظاحل  زا  یتم  نتم  نحل  یلک  روطب 

الثم یتم ) هلمج 1  لصف 16  ) نایدوهی هب  عجار  هدیقع  تدـش  حیـسم و  تیهولا  دروم  رد  الثم  دنـضقانتم  مهاب  رایـسب  رایـسب  سقرم  نتم  اب 
ریرـش و هقرف  نیا  داد . . .. باوج  ارناشیا  دنتـساوخ . . . .(  ینامـسآ  یتیآ  يو  زا  ناحتما  يارب  هدمآ و  يو  دزن  نایقودصو  نایـسیرف  یتقو 

. . . . . . .( یبن سنوی   ) تیآ زج  دش  دهاوخن  اطع  یتیآو  دنبلط  یم  یتیآ  راکانز 

هقرف نیا  هچ  ياربزا  تفگ  دیشک و  یهآ  لد  زا  دنتـساوخ  يو  زا  ینامـسآ  یتیآ  تسا ...(  نینچ  ( 12 هلمج لصفرد 8  ) سقرم ترابع  اما 
.( دش دهاوخن  اطع  ناشیا  هب  یتیآ  مییوگیم  امش  هب  هنیآ  ره  دنبللط  یم  یتیآ 

. تسا ءاصحا  دح  زا  جراخ  نتم  نیا  رد  زین  یلک و  روطب  یتم  نتم  رد  حیسم  هرابرد  يور  هدایز  بلاطم و  ترثک  هک 

: مراهچ داتفه و  ضقانت 

تسا هدمآ  لصفرد 14  دنضقانتم  مهاب  الماک  لصف 14 ) زا  هلمج 17   ) و لصف 5 ) هلمج 33  ) یتم نتم  تارابع  رد  نادرگاش  لمعلا  سکع 
هلصاف هب  درک و  ریس  یهام  ود  نان و  اب 5  ار  نانز )  ناکدوک و  ياوس  درم   5000  ) قیالخ زا  يریثک  تیعمج  دوخ و  نادرگاش  یسیع  هک 

یم بجعت  لامک  اب  دنور  یم  نابایب  هب  نادرگاش  اب  يریثک  هورگ  هارمه  یـسیع  یتقو  هلمج 33 ) لصف 15  رد   ) هعقاو نیا  زا  دعب  یهاتوک 
هب دنـسدقلا ) حور  هب  مهلم  ینعی   ) دنا هدش  هداد  تردق  یتم ) لصف 10 هلمج 2   ) مهدـیلپ حاورا  رب  ناشیا  معز  هب  هک  ینادرگاش  هک  مینیبب 

بناج زا  بلطم  نیا  راهظا  هک  دنکریس ). . . .  ار  هوبنا  نینچ  هک  دشاب  نان  ردقنآ  ار  ام  نابایب  رد  اجک  زا  دنیوگ . . . .(  یم  حیـسم  یـسیع 
تسا ضراعم  الماک  یناسنازین  یماهلاروعش و  لقع و  اب  ضارتعا  اب  مهنآ  نادرگاش 
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دشاب یم  دوهشمو  مولعم  الماک  روما  نیا  تسا  لیجانا  رگید  نوتم  سقرمرد و  هچنآرب  نایسیرف  شسرپ  نامز  زا  ًالثم  ای  و 

: جنپ داتفه و  ضقانت 

زا تفگ  نادرگاش  هب  هکنیا  زا  دـعب  یـسیع  دـسیون  یم  سقرم  دنـضقانتم  مهاب  الماک  یتم )  لصف 16  ترابع  اـب  سقرم  لصف 8  ) تارابع
. دیامن یم  نایب  نادرگاش  طسوت  ار  نان  لیبنز  دبس و  دادعت  ج19 )  ) باوجو لاوئس  کی  اب  دینک  طایتحا  نایسیرف  هیامریمخ 

دادـعت هکلب  تسا ) هدـحو  ملکتم  یـسیع  طقف  ینعی   ) دوش یمن  حرطم  یباوج  لاوئـس و  اهنت  هن  هک  مینیب  یم  لصف 16  یتمرد  هکنآ  لاـح 
. دیوگ یمن  مهار  لیبنز  نان و  دبس 

لاح دننکیم و  رکذ  رفن  هب 4000  هدیـسرن ) بیرق  ار ) ناوج  ریپ و  درم و  نز و  زا  معا   ) ناگدنروخ دادعت  هلمج 9 ) لصف 8  ) سقرم ایناث  و 
رفن لقادح 6000  ناگدنروخ  دادعت  ینعی  دـسیون  یم  رفن   4000 لافطاو ) نانز   ) زاریغ هب  ار  دادـعت  نیا  هلمج 38 ) لصف 15   ) یتم هکنآ 

دوش یم 

: مشش داتفه و  ضقانت 

دنضقانتم مهاب  تدشب  یسیع  رظن  زا  دارفا  تیصخش  نامیا و  هوحن  نایب  رد  هلمج 23 ) لصف 7   ) یتمو هلمج 39) () لصف 9  ) سقرم نوتم 

زور  ) زور نآ  رد  اـسب  دوش ، توکلم  لـخاد  دـیوگ  دـنوادخ   ، دـنوادخ هکره  هن  هک ....(  حیـسم  لوـق  زا  تسا  هدروآ  دوـخ  نتم  رد  یتـم 
رود نمزا  ناراکدـب  يا  دـیوگیم ...) یـسیع  سپ   ) میتخاسن رهاظ  تازجعمو  میتخاسن  جراخ  اهویدوت  مان  هب  اـیآ  تفگ . دـنهاوخ  تماـیق )

انحوی هاگنآ  . ) تسا هدروآ  نینچ  یبیجع  یـضقانت  اب  دوخ  نتم  رد  ار  ناتـساد  نیمه  سقرم  و  تسام ) هیلع  تسین  ام  اب  هکره  هک ... دیوش 
جراخ اهویدوت  مان  هب  هک  مدید  ار  یصخش  داتسا  يا  تفگ  هدش و  تفتلم 
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نم مسا  هب  هک  تسین  سکچیه  اریز  دینکم  عنم  اروا  تفگ  یـسیع  میدومن  تعنامم  ارواو  دومن  یمن  ام  تعباتم  یلو  هبذک ). ءایبنا   ) درکیم
( تسام اب  تسین  ام  دض  هکره  اریز  دیوگدب  نم  قح  رد  يدوزب  دناوتب  دیامن و  هزجعم 

هلصاح جیاتن  هصالخ 

هدرک موکحم  ار  ناشیا  تدش  هب  زینو  دربیم  مان  ناراکدب )   ) یتشز هب  ار  نانآ  هدرک و  هراشا  هبذک  ءایبنا  دوجو  هب  یـسیع  نابز  زا  یتم  - 1
هنوگ هب  ار  ناشیا  هک  تسا  ددصرد  هکلب  دـنک  یم  هیجوت  ار  صاخـشا  هنوگنیا  راتفر  اهنت  هن  سقرم  هکنآ  لاح  و   . دـناد یمن  تاجن  لهاو 

. دراد يدابع  هبنج  هکلب  تسا  عنامالب  وزیاج  ناشیا  يوریپ  اهنت  هن  هک  دبایرد  هدنناوخ  هک  دیامن  یفرعم  يا 

ار ناشیا  یتح  هتـسناد و  قالطالا  یلع  رفاک  دندماین  حیـسم  هار  هب  نوچ  دننک  یم  رهاظ  هزجعم  وا  مان  هب  یتح  هک  ار  یناسک  مامت  یتم  - 2
نموم ار  دـنوریمن ) وا  هار  هب  و   ) دـننک یم  توبن  حیـسم  مان  هب  هک  ار  یناسک  ماـمت  سقرم  هکنآ  لاـح  دـناد و  یم  یهلا  باذـع  رد  لـخاد 

. دناد یم  تسام ) اب  اریز   ) تاجن لها  هتسناد و 

ام هیلع  سکره   ، ) دیوگ یم  یسیع  هک  دسیون  یم  سقرم  تسام ) دضرب  تسین  ام  اب  سکره   ، ) دیوگ یم  یسیع  هک  دسیون  یم  یتم  - 3
( تسام اب  تسین 

یم تدابع  هکلب  هدرمـش  نسحتـسم  ـالماک  ارنآ  سقرم  یلو  دـناد  یم  رفک  ارنآ  هدرک و  یفن  ار  يربهر  رد  بذـک  یتم  رتمهم  همه  زا  - 4
. دناد

: متفه داتفه و  ضقانت 

( تسا هدرم  نم  رتخد  نونکا  تفگ . . .  و   . ) هک دیوگیم  سیئر  صخش  لوق  زا  هلمج 18  لصف 9 رد  یتم 

رخآ هب  نمرتـخد  سفن  دـیوگ . . . . . .  یم  سیئر  صخـش  لوق  زا  ناتـساد  نیمه  لـقنزا  سپ  هلمج 23  لصفرد 5  سقرم  هکنآ  لاـح  و 
فرشم ینعی   ) هدیسر
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. دروآ ار  رتخد  گرم  ربخ  رگید  صخش  هک  دوب  هتسشن  یسیع  روضح  رد  هک  يوحن  هب  تسا  هدرمن  زونهو  ینعی  تسا ) توم  هب 

: متشه داتفه و  صقانت 

زا دـعب  یـسیع  لوق  زا  ار  شیوخ ) نطو  ردرگم  دـشابن  تمرح  یب  یبن   ) تراـبع زینو  دـشاب ) یمن  راـجن  رـسپ  نیا  اـیآ   ) تراـبع لوق  یتم 
ناشیا نداتـسرف  زا  لبق  ار  همه  اهنیا  سقرم  هکنآ  لاح  و  هلمج 58 ) لصف 13   ) دنک یم  رکذ  لیئارسا  ینب  ياهرهش  هب  نادرگاش  نداتـسرف 

لصف 6ج 5)  ) دنک یم  رکذ 

: مهن داتفه و  ضقانت 

هلمج لصف ه1   ) سقرم رد  هکنآ  لاحو  دریذپب  ار  ناشیا  هک  تساوخ  یسیع  زا  يدبز  نارـسپودردام  هک  هدروآ  هلمج 20  لصفرد 20 یتم 
کی طقف  افرص و  اجیرا  زا  جورخ  ماگنه  سقرم  زینو  دندومن  يو  زا  انحویو  بوقعی  یهارمه  هب  يدبز  نارـسپ  ود  ار  تساوخرد  نیا  ( 35

. دسیون یم  ارروک  یتم 2  نتم  یلو  دنک  یم  دیقارروک  رفن 

: مداتشه ضقانت 

هدیدرگ شورفودیرخ  عنام  هدـش و  دراو  لکیه  هب  میلـشروا  هب  دورو  زا  سپ  هلـصافالب  حیـسم  هک  دـیوگ  یم  هلمج 12  لـصف 21 رد  یتم 
زا نوچ   ) دیوگیم هلمج 11  لـصفرد 11 سقرم  هک  مینیبیم  بجعت  لاـمک  اـب  یلو  هتفر  اـینع  تیب  هب  سپـس  نوگژاو و  ار  نافارـص  تختو 

شورفودـیرخ عنام  تشگربرد  تقونآو  هتفر  اینع  تیب  هب  هدادـن  ناشن  یلمعلا  سکع  هدرک  هظحالم  ار  روما  هدـمآرد  لـکیه  هب  میلـشروا 
........ هدرک و نوگژاو  ار  نافارص  تختو  هدش 

: مکی داتشه و  ضقانت 

دنضقانتم مهاب  رایسب  لوا  هلمج  زا  لصفرد 12  سقرم  اب  هلمج 33  زا  لصفرد 21  یتم  نوتم 
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مـسوم رد   ) دسیون یم  سقرم  هکنآ  لاح  و  داتـسرف ) ناناقهد  دزن  زین  ار  دوخ  نامالغ  دش  هویم  مسوم  نوچ  لوا  هعفد   ) دیوگ یم  یتم  - 1
( داتسرف يرکون 

( رگید يرکون  زاب   ) سقرم ترابع  نیلوا ) زارتشیب  نامالغزاب   ) یتم ترابع  هب  مود  هعفد  - 2

ار رگید  رفن  کی  سپس   ) سقرم ترابع  داتسرف ) ناشیا  دزن  ار  دوخ  رسپ  هرخالاب  (. ) دسیونیم هتسناد و  هعفد  نیرخآ   ) ار موس  هعفد  یتم  -3
(..... رگید رفن  کیزاب  ( ) داتسرف

رد مهنآ  رفنکی و  رابره  سقرم  رد  سکعب  هدـش و  هداتـسرف  دارفا  رد  ضقانت  اب  دـنادیم  راـب  ار 3  تاعفد  دادـعت  یتم  الوا " دـینیب  یم  سپ 
( راب لقادح 6  ددعتم (  یناعفد 

: مکی داتشه و  ضقانت 

. دسیون یم  رکذ  راب  ار 3 دادعت  نیا  سقرم  یلو  دنک  یم  رکذ  راب  لکیه 2  یبارخ  نامز  ات  ار  میلشروا  هب  یسیع  دورو  دادعت  یتم 

(. 18 هلمجو هلمج 8  لصف 21 یتم   ) و هلمج 8 و 15و27 ) لصف 11 سقرم  )

: موس داتشه و  ضقانت 

دناد یم  موس  زور  رد  ارروضح  نیا  ناـمز  سقرم  و  ( 22 لصف ج 24   ) دسیون یم  مود  زور  رد  یـسیع  دزن  ار  نایقودص  ندـمآ  نامز  یتم 
(12 لصف (ج 18 

: مراهچ داتشه و  ضقانت 

لمع نیا  هب  وا  توبنو  یسیع  اب  ینمـشدو  قافن  تهج  هب  هک  دنادیم . یـسیرف  يدرف  ار  مکح  نیرتگرزب  لئاس  یتم  مینیبیم  بجعت  لامک  اب 
دوب هدش  یسیع  مالک  بوذجم  هک  لصف 12 ج 34   ) دناد یم  یبتاک  ار  لئاس  سقرم  هکنآ  لاح  و  هلمج 36 ) لصف 22   ) دنک یم  تردابم 

رود توکلم  زا  دیوگیم  وا  هب  مالک  رخآ  رد  اریز  )

: مکی داتشه و  www.Ghaemiyeh.comضقانت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 146زکرم  هحفص 136 

http://www.ghaemiyeh.com


125 ص : 

 ( یتسین

: مجنپ داتشه و  ضقانت 

تبحم اروا  .... تسا دحاو  يادخ  ام  يادخ  دنوادخ  لیئارسا  يا  ونـشب  . ) دیوگیم بتاک  باوج  رد  هک  هلمج 30  لصفرد 2  سقرم  ترابع 
همه زا  ندومن  تبحم  یمامت  هب  ار  واو  تسین  يرگید  وا  ياوسو  تسا  دنوادخ  اریز  یتفگ  وکین  داتـسا  يا  نیرفآ   ) تفگ بتاک  هک  امن ...

هیاـسمه ادـخ و  هب  تبحمزا  هصـالخ  روطب  سکعرب  یتـم  یلو  ....( یتـسین رود  ادـخ  توکلم  زا  تفگ  اروا  یـسیع  سپ  تسا  رتـالاب  زیچ 
نتم تمـسق  نیا  رد  یتم  هکنیا  بلاج  دوریم و  دوواد  زا  یـسیع  ماقم  يرتالاب  ثحب  رد  هلـصافالب  دومن و  تبحـص  تیدحاو ) رد  كرـش  )

لصف رد  وا  مالکاب  ات  دزادرپ  یم  وا  یبادخ  نایب  یسیع و  ماقم  ندرب  الاب  هب  هدرک و  فذح  ار  دراد  ادخ  تینادحو  رب  تلالد  هک  یتالمج 
دیوگیم هک  سقرم  لصف 16  ترابع 16  اب  ات  هدش  قفاوم  دـیهد  دـیمعت  سدـقلا  حور  نبا  ووا  مسا  هب  ار  ناشیا  دـیوگیم  هک  هلمج 19  28

. دنک لصاح  ار  نوتم  نیا  تاضقانت  زا  ار  ام  لاثم  رد  یناث  ضقانت  دبای ) دیمعت  گرزب  يادخ  هب  دروآ  نامیا  هکره  )

: مشش داتشه و  ضقانت 

یمرارمتسا یضام  تروصب  ار  نامز  نیا  رـسقرم  هکنآ  لاح  دنکیم . رکذ  یـضام  لکیه  زا  ار  یـسیع  جورخ  نامز  یتم  لصف 24  رد  (. 1)
(13 لصف .) دسیون

سقرم هکنآ  لاح  دـناد  یم  لکیه  نامتخاس  نداد  ناشن  رد  نادرگاش  تین  حیـسم ، طسوت  ار  لکیه  یبارخ  یئوگـشیپ  تلع  یتمزینو  ( 2)
ارناشیا یـسیع  دنهد  ناشن  وا  هب  ار  لکیه  ياهترامع  ات  دندمآ  شیپ  شنادرگاشو  . ) دنک یم  دـیق  نادرگاش  زا  یکی  یقافتا  لاوس  ار  تلع 

زا یکی  اهنت  سقرم  هکنآ  لاح  دناد  یم  لئاسار  نارگاش  همه  یتم  ینعی  تفگ ) باوج  رد  یـسیع  تفگوا ...  هب  نادرگاش  زا  یکی  تفگ 
روطب یـسیع  ار  ملاع  ياضقنا  ات  هدـنیآ  ماـیا  عوقو  ربخ  هک  تسا  هدـمآ  سقرم  نتم  تراـبعرد  ( 3  ) دـسیون یم  هدـننک  لاوس  ار  نادرگاش 

انحوی بوقعی  سرطپ   ) شنادرگاش زا  نت   4 هب يرس 
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هک بلـص .....  يایاضق  هب  مالک  هلاطا  لیلد  هب  دهد (  یم  رارق  دوخ  بطاخم  ار  نادرگاش  همه  یتم  هکنآ  لاح  دـیوگ و  یم  سایردـنا ) و 
( تسا نادرگاش  همه  هب  باطخ 

: متفه داتشه و  ضقانت 

ترابع رد  ینعی  دـنفلتخم  ضقانتم و  الماک  ادوهی  دزم  درومرد  هلمج 16  لصفرد 26 یتمو  لصف 14) هلمج 11   ) رد سقرم  نوتم  تارابع 
يدقن دنداد ، هدعو  ودب  داد ..(  دنهاوخوا  هب  یلوپ  دنتفگ  وا  هب  طقف  دندرکن  مولعم  ار  دزمرادقم  ادوهی  اب  نایدوهی  هک  تسا  هدـمآ  سقرم 

امـش هب  ار  وا  هک  دیهد  یم  يدنچ  ارم  تفگ   )... درک یم  هرکاذم  ناشیا  اب  لوپ  تفایرد  يارب  ادوهی  هک  دسیون  یم  یتم  یلو  دـنهد ) وا  هب 
. دندرک نییعت  ار  دزمرادقم  ینعی  دندادرارق ) يو  اب  هرقن  هراپ  یس  ناشیا  منک ،  میلست 

: متشه داتشه و  ضقانت 

دنضقانتم دنکیم  یفرعم  نادرگاش  طسوت  حصف  دیع  تهج  هب  یسیع  هک  یناکم  ییاسانش  یگنوگچ  رد  سقرم  یتم و  نوتم 

دیوگ یم  یناشن  ناونع  هب  دتسرف و  یم  ار  رفن  ود  یسیع  دیوگ  یم  سقرم  لصف 14ج14 ) )

ینعی  . . . . . . ( ) دیئوگ ار  هناخ  بحاص  دیآ  رد  هک  ییاج  ره  هب  دیورب  يو  بقع  زا  دروخ  دهاوخرب  امش  هب  بآ  يوبس  اب  یصخش  )......
یتم نتم  ترابع  هک  مینیب  یم  بجعت  لامک  اب  اما  دنا ) هدوب  عالطا  یب  رهـش  هب  دورو  نامز  ات  يو  ناکم  صخـش و  مان  زا  الاصا  نادرگاش 
لبق نادرگاش  ینعی  دیئوگب )...  هتفر  ینالف  دزن  رهش  هب  لصف 26ج18 (  دیوگ  یم  یـسیع  نابز  زا  دنک و  یم  راهظا  ار  بلطم  نیا  سکع 

. دنا هدوب  عالطا  اب  هریغ  سردآو و . . .  مسازا  هناخ  بحاص  یصخش  تالاوحا  همه  هب  رهش  هب  دورو  زا 

دزن هدرک  اعد  هبترم  و 2  نایدوهی ) ادوهی و  طسوت  يریگتسد  زا  لبق   ) تفر هوکرس  هب  دیسر  ینامیـستج  هب  یـسیع  یتقو  دیوگ  یم  سقرم 
دـمآ و نادرگاش  دزن  تقونآ  هدرک و  اـعد  هبترم  یسیع 3  دیوگیم  هلمج 44  لصف 26  رد  یتم  اـما  هلمج 41 ) لصف 14   ) دـمآ نادرگاش 

وا هک  دسیون  یم  اقول  نتم  هکنیا  بلاج 
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هلمج 42) لصف 22  .) دیسر رس  نارگید  اب  ادوهی  هلصافالب  هدرک و  اعد  هبترمکی  طقف 

: مدون ضقانت 

درک و دازآ  ناشیا  يارب  ار  ابارب  دـنادرگ  دونـشخ  ارم  درم  هک  تساوخ  نوچ  سطالیپ  سپ  دـیوگ (  یم  هلمج 15  لصف 15  رد  سقرم  "  
یم وا  اریز  تـسآ  هلمج 24  لصفرد 27  یتم  مالک  سکعرب  تسرد  مـالک  نیاو  دوش ) بولـصم  اـت  دومن  میلـست  هدز  هناـیزات  ار  یـسیع 

 " تفگ تسشب و  ار  دوخ  ياهتسد  هدومن  بلط  بآ  هک  دوب  يدح  ات  مدرم  لامعا  زا  وا  ییاضران  هک  دسیون 

(. دینیبب امش  لداع  صخش  نیا  نوخ  زا  متسه  يرب  نم  )

رکذت

ار بلاطم  هصالخ  عیرـس و  رایـسب  راصتخا  تهج  هب  میدش  روبجم  ام  هک  تسا  يدحب  تاضقانت  ترثک  هک  میوش  رکذـتم  تسا  مزال  هتبلا 
یـسیع و ندید  نامز  ناگتـشرف ،  دادـعت  نتـساخرب ، نامز  دروم  رد  یلک  روط  هب  رخآ و  ماش  ادوهی و  عوضوم  رد  لیجانا  الثم  میئامن  نایب 

، دنضقانتم .... ناشیا و ندمآ  نامز  زین  نانز و  ندمآ  یگنوگچ  دادعت و  وا ، ندش  رهاظ  تیفیک 

: مکی دون و  ضقانت 

نیا هک  دشاب ).....  هدومن  ادـخ  بیترت  اب  تمواقم  دـیامن ،  تمواقمرترب  تردـق  اب  هکره  یتح   ) دـیوگ یم  نایمور  لصف 13  مود  ترابع 
زا یـضعب  هنوگچ  هک  هدش  رکذ  لوصف  نیا  رد  اریز  تسا . ضقانتم  الماک  هلمج 18  لصف 4  زین  لامعا و  لصف 5  ياهترابع 29  اب  ترابع 
ربج هب  داقتعا  رب  تلالد  الاب  ترابع  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  یضعب ،... ....  هتـشک  یـضعب  هک  يدح  ات  دندیگنج  رترب  ياهتردقاب  نادرگاش 

عطاق لیلد  نانآ و ...  ملظ  هب  یضار  دنشاب و  نامکاح  تایانج  عبات  مدرم  ات  تسا  یناطیش  بتاکم  زا  رایتخا و  هدارا و  رکنم  دراد و  لامعا 
. نتم فیرحت  رد 

: مود دون و  ضقانت 

. دنضقانتم مه  اب  یشابزوی  مالغ  ءافش  تیفیک  رد  اقول  یتم و  نوتم 
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لصف  ) هک دیامن  یم  دیق  اقول  نتم  هکنآ  لاح  و  دومن ) سامتلا  ودب  دمآ و  يو  دزن  یـشابزوی  ، ) دیوگیم هلمج 6  متشه  لصف  رد  یتم  نتم 
یسیعالصا ینعی   ) مییآ وت  دزن  متسنادن  قیال  ار  دوخ  تفگ )  ) داتسرف و یسیع   ) دزن ار  دوخ  ناتسود  زا  رفن  دنچ  یشابزوی  (.)..... هلمج 6  7

(. دیدن ار 

: موس دون و  ضقانت 

" دنک یم  رکذ  ضقانتم  یلکب  یتمو  سقرم  نوتم  اب  هلمج 22  لضف 9 رد  یسوم  اب  ار  یسیع  ناتساد  اقول 

هلمج لصف 9  ) سقرم رد  هکنآ  لاح  دـنک و  یم  نایب  ار  وگتفگ  اقول )  ) نایاپ رد  ندـش و  رادـیب  رگید و  رفن  ود  سرطپ و  نتفر  باوخ   - 1
. تسا هدوب  رادیب  ایور  لوا  زا  سرطپ  ( 4 هلمج لصف 7  یتم   ) 6)و

شهاوخ نیا  یتم  سقرم و  رد  هکنآ  لاح  دندشیم و  ادج  یسیع  زا  رفن  ود  نآ  هک  دومن  یتقو  ارنابیاس  تساوخرد  سرطپ  اقول 33 ) رد  - 2
. دنناد یم  ناشیا  يوگتفگ  ماگنه  ار 

. دنضقانتم باطخ ، ندیسر  نامز  زین  سایلا و  یسوم و  تبیغ  نامز  رد  نوتم  هصالخ  ینمض و  روطب  3-و 

: مراهچ دون و  ضقانت 

ار نخس  نیا  اماو  دیوگیم .... (. سقرم  اریز  دنـضقانتم  یلکب  مه  اب  هلمج 24  لصف 17 هلمج 22 و  لصف 9 رد  یتم  سقرم و  نوتم  تارابع 
( دندرک كرد  اقیمع  ینعی   ) دندش نوزحم  رایسب  سپ  دیوگیم ...(  یم  یلو  دندرکن .) كرد 

: مجنپ دون و  ضقانت 

ینک یمن  هشیدـنا  ار  یهلا  روما  اریز  وـش  رود  نم  زا  ناطیـش  اـی  تفگ  هداد و  بیهن  ار  سرطپ  دـیوگ ...(  یم  هک  سقرم  هلمج 3  لصف 8
ياهزیچ هکلب 
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ضقانتم الماک  هلمج 28  رد  یـسیع  مالک  اب  ـالوا  یـشیدنا  یم  ار  یناـسنا  روما  ینک  هشیدـنا  ار  یهلا  روما  هکنیا  ضوعب  ینعی  ( ار یناـسنا 
نیا و قفاوم  یتم  هکنانچ  ار  یهلا  روما  هن  درک  هشیدنا  دیاب  ار  یناسنا  روما  سکع  رب  ایناث  تشادن و  یناسنا  هبنج  الـصاوا  مالک  اریز  تسا 
اب نیا  یـشاب و  یم  نم  شزغل  ثعاـب  اریز  ناطیـش  ياوش  رود  تفگ  سرطپ   ) هک هلمج 23 ) لصف 16  ) دنک یم  تبحـص  مالک  نآ  داضتم 

راظتنا هچ  سرطپ ، زا  مهنآ  شزغل  یـسرتزا  ماهلا ،  رد  تمظع  نآ  اب  یـسیع  رب  درک  ناوتن  دامتعارگا  هک  تساداضتم  " الماک یماهلا  مالک 
هن هکنیا  ضوع  رد  ینعی  ینک ) یم  رکفت  مه  ار  یناسنا  روما  هکلب  یهلا  روما  اهنت  هن  اریز  تشاد . ناوت  یم  نادرگاش )  ) تعیرـش ناثراو  زا 

. یشیدنا یم  ود  ره  رد  ینک  رکفت  ار  یناسناروما  هنو  یهلا  روما 

: مشش دون و  ضقانت 

هب یسیع  هک  دنک  یم  دیق  هلمج 32  لصف 8  رد  سقرم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  هدـش  يروآ  تهب  ضقانت  راچد  دوخ  لوصف 8و9 رد  سقرم 
عنم هب  عورـش  ادـیدش  هتفرگ و  ار  وا  سرطپ  هک  يدـح  هب  هدـش  تحاران  رهاظ  هب  همه  دـهد  یم  ار  دوخ  نتـساخرب  لـتق و  ربخ  نادرگاـش 

ار نایرج  یتقو  هلمج 32  رتولج ) لصف  کـی  لـصف 9( رد  هک  منیب  یم  بجعت  لاـمک  اـب  یلو  یتحاراـن ) طرف  زا  ینعی   ) دـیامن یم  ندرک 
(. دنسرپب وا  زا  هک  دندیسرت  نادرگاش و  هدرکن  كرد  ارنخس  نیا  اما   ) هک دسیون  یم  دوش  یم  رکذتم  هرابود 

: متفه دون و  ضقانت 

يور مدرم  نتسشن  یگنوگچ  دروم  رد  هلمج 15 ) لصف 9 اقول  19و  هلمج لصف 14   ) یتمو هلمج 6) لصف 7   ) سقرم تارابع  هصالخ  روطب 
. دنراد يدیدش  ضقانت  مهاب  اه  هزبس 
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: متشه دون و  یضقانت 

دوهی نیناوق  قبط  نوچ  درک و  توعد  ینامهیم  هب  ار  یسیرف  کی  يزور  حیسم  یسیع  هک  دننک  یم  لقن  دعب  هب  هلمج 38  لصف 11 رد  اقول 
نکیلو دومن  بجعت  تسـشن  اذغ  زا  لبق  ار  دوخ  تسدو  دوب  نابزیم  هک  یـسیع  لمع  زا  یـسیرف  دیوشب ، اذـغ  زا  لبق  ار  تسد  تسیاب  یم 

اثلاثو ندومن  یشاحف  ایناث  نتشادن و  ار  نامهیم  تمرح  الوا ، ینعی  لامعا  نیا  هتبلا  هک  نامهوا  هب  یسیع  ياهازسان  نامه و  یسیرف  بجعت 
. تسا باتک  هدش  فیرحت  دراوم  زا  اذل  تسین  ءایبنا  تافص  زا  نتسشن ) اذغ  زا  لبق  ار  تسد   ) ینعی نتشادن  تفاظن 

ترضح هصاخ  تایانع  هبو  یلاعت  هللاءاشنا  میراودیما  لاحرهب 

يارب ینـشور  غارچ  دـناوتب  باتک  نیا  فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  جـع  نامزلاورـصعلا  بحاـص  يرگـسعلا  نسحلا  نب  هجح  مظعلا  هللا  هیقب 
. دشاب يراگتسر  هار  ناوریپ 

يرسدور ماصع  هللادبع  ترجه . زا  دعب  لاس 1399  نابعش  موس  رد  باتک  مامتا 
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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
سدق  ) یماما هیقف  نسح  دیـس  جاح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

ياه هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاـعف  اـب  فیرـشلا ،) هرس 
. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یـسرتسد  عیرـست  لیهـست و  ياتـسار  رد  ناهفـصا  هیمئاق  يا  هناـیار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رود 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  یمالـسا ،
زا هتفای  راشتنا  هدش و  دیلوت  راثآ  تیریدم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یسایس ، یعامتجا ، تانایرج  تابـصعت و  زا 

بلاطم و و  نیـصصختم ، يارب  یـشهوژپ  تالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعومجم  ات  دـیامن  یم  شالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوس 
هب يزاجم  ياضف  رد  دـیلوت و  نوگانوگ  ياه  تمرف  اب  فلتخم و  ياه  نابز  هب  یمدرم  تاقبط  مومع  ناگتخیهرف و  يارب  اشگهار  یثحابم 

. دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص 

: 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
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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
... يرگشدرگ و 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

... ینارنخس و یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

... SMS و 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  هارمه و ... 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
یناراوگرزب همه  نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه  دیلقت و  مظعم  عجارم  رتافد  نوچمه  ییاهداهن  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  ار  ام  هک 

: يزکرم رتفد  سردآ 
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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 :
09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 

021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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