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نید شزومآ 

باتک تاصخشم 

1281 نیسحدمحم 1360 -  یئابطابط  هسانشرس : 
( روداد  ) یهللاتیآ يدهم  زا  میظنت  يروآعمج و  ییابطابط  نیسحدمحم  نید  شزومآ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1368 ارآناهج ، مق  رشن :  تاصخشم 
391 ص   ) دلجم کی  ردج   3 يرهاظ :  تاصخشم 

(2 ماکحا 1 -  قالخا  دیاقع ،  : ) تسورف
لماکهرود  لایر  750: اهب لماکهرود ؛  لایر  750: اهب کباش : 

)؟ پاچ 1370  ) لایر cج 2  2000 اهب : مشش 1373 ؛ پاچ  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 
[ - 255  ] ماکحا زا  ییاهسرد  ج 3 . [ .-- 205  - 253  ] قالخا ص زا  ییاهسرد  ج 2 .  .-- 204 [ - 5  ] نید ص یهاگآ  ج 1 . تاجردنم : 

340
 : هرگنک يدـنب  هدر  هدـنروآدرگ  يدـهم 1317 ، -  یهللاتیآ  هدوزفا :  هسانـش  يرفعج  هقف  عوـضوم :  نید  لوـصا  هعیـش --  عوـضوم : 

BP211/5/ط2آ8
297/4172 ییوید :  يدنب  هدر 

م1696-68 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

زیزع هدنناوخ  اب  ینخس 

نارهت یبهذم  سرادم  زا  یکی  دوب  هدـشن  هئرا  یبلاج  تروصب  سرادـم  رد  ینید  تامیلعت  هک  يراگزور  نآ  رد  زیزع  هدـنناوخ  اب  ینخس 
یبلاطم هل  مظعم  دنسیونب  هدرشف  هداس و  تروصب  مالسا  میلاعت  نوماریپ  یبلاطم  نازومآشناد  يارب  هک  دوب  هدرک  اضاقت  همالع  روضح  زا 

ادیپ ار  نآ  هعلاطم  قیفوت  فداصت  لیبس  رب  هک  هدنب  دوب  هدش  شومارف  اهتدم  سپس  دیدرگ و  پاچ  کچوک  دلجم  جنپ  رد  هک  دنتـشون  ار 
. دشابیم هدنکارپ  تروصب  یلو  هدنزرا  بلاج و  یبلاطم  مدرک  هدهاشم  مدومن 

يروآ عمج  ار  اهنآ  بلاطم  یئابطابط  نیـسح  دـمحم  دیـس  همالع  گرزب  داتـس  اروضح  زا  هزاـجا  بسک  اـب  هک  متفرگ  میمـصت  ور  نیا  زا 
متـسناوت ناوارف  تمحز  اب  مدـش و  لوغـشم  ناشیا  زا  هزاجا  بسک  اـب  شـش  هاـجنپ و  هاـم  دادرخ  رد  ور  نیا  زا  مهد  قیفلت  مه  اـب  هدومن و 
رـصتخم یـسررب  زا  سپ  ات  مناسر  هل  مظعم  رظنب  میظنت  زا  دعب  سپـس  مهد  قیفلت  دـلج  رد 3  نآ  ماکحا  قـالخا و  شخب  دـئاقع و  شخب 

دیدرگ . هدامآ  هدافتسا  يارب  دش و  لصاح  قیفوت  نیا  هک  مدراذگ  رکش  ار  ادخ  لاح  ددرگ و  پاچ 
( روداد  ) یهللاتیآ يدهم  دیس  مق - 

نید فیرعت 

میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  نید  فیرعت 
دنک و تابثا  ناهج  يارب  یئادـخ  هک  دوشیم  هتفگ  رادـنید  یـسک  هب  ًالومعم  دـشابیم و  يراج  اهنابز  رب  رایـسب  هک  تسا  یظافلا  زا  نید 

دهد . ماجنا  ار  یصوصخم  لامعا  وا  يدونشخ  يارب 
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رگید هک  دوش  روصت  دـنکیم  لـمع  نآـب  هدـش و  نیعم  عاـمتجا  درف  ره  فئاـظو  نوناـق ، بجومب  یتـلم  یعاـمتجا و  ره  رد  تسا  نکمم 
اهنت مالـسا  نید  اریز  دوشیم ، تباث  ینعم  نیا  فالخ  یمالـسا  تاررقم  ماکحا و  رد  لمأت  تقد و  اب  یلو  دوب . دـهاوخن  نید  هب  یجایتحا 

هدومرف عضو  یصوصخم  تاررقم  عماج و  ياهروتسد  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  نوئش  هیلک  يارب  هکلب  هتخادرپن  ادخ  شیاتـس  شیاین و  هب 
تاررقم ناـسنا ، یعاـمتجا  يدرف و  نوکـس  تکرح و  رهب  تبـسن  هدوـمن  یـسررب  يروآ  تریح  وـحنب  ار  تیرـشب  رواـنهپ  ناـهج  تسا و 

. داد دوشیمن  یتافیرشت  هبنج  ار  ینید  نینچ  هتبلا  تسا و  هدرک  عضو  یبسانم 
لیجنا تاروت و  هک  ار  تینارـصن  تیدوهی و  زین  دیامرفیم و  فیـصوت  دش  نایب  هک  یتیفیکب  ار  مالـسا  نید  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ 

هدومرف : هکنانچ  دیامرفیم  یفرعم  وحن  نیمهب  دشابیم  یهامتجا  تاررقم  ماکحا و  ياراد  تسا و  اهنآ  ینامسآ  ياهباتک 
اوداه و نیذلل  اوملـسا  نیذـلا  نویبنلا  اهب  مکحی  رون  يدـه و  اهیق  هاروتلا  انلزنا  انا  هللا ... مکح  اهیف  هاروتلا  مهدـنع  کنومکحی و  فیک  و 
يده و هاروتلا و  نم  هیدی و  نیب  امل  ًاقدصم  رون و  يده و  هیف  لیجنالا  انیتآ  و  میرم ... نب  یسیعب  مهراثآ  یلع  انیفق  و  رابحالا . نوینابرلا و 

هیلع انمؤم  باتکلا و  نم  هیدـی  نیب  امل  ًاقدـصم  قحلاب  باتکلا  کـیلا  اـنلزنا  و  هیف ... هللا  لزنا  اـمب  لـیجنالا  لـها  مکحیل  نیقتملل و  هظعوم 
. 1 هللا لزنا  امب  مهنیب  مکحاف 

یئازج یقوقح و  تاررقم  تاروت  رد  اریز  دـنکیم ، دـییأت  ار  بلطم  نیمه  تسا  يراـصن  دوهی و  تسد  رد  ًـالعف  هک  مه  لـیجنا  تاروت و 
دیامنیم . قیدصت  دییأت و  ار  تاروت  تعیرش  زین  لیجنا  رهاظو  تسا  دوجوم  رایسب 

هجیتن 
نایم هک  یقرف  درادـن و  نآ  زا  يزیرگ  ناسنا  هک  تسا  یگدـنز  شور  نامه  نآرق  حالطـصا  رد  نید  هک  دوشیم  نشور  هتـشذگ  ناـیب  زا 

ترابعب و  مدرم . راکفا  دولوم  یعامتجا  نوناق  تسا و  لاعتم  يادـخ  هیحان  زا  نید  هک  تسنیا  تفای  ناوتیم  یعامتجا  نوناـق  کـی  نید و 
یمامتها یعامتجا  نوناق  رد  یلو  دهدیم ، دنویپ  يو  زا  يرادربنامرف  لاعتم و  يادخ  شتـسرپ  مدرم و  یعامتجا  یگدـنز  نایم  نید  رگید 

. تسین یگتسویپ  نیاب 

ادخ هب  نوناق  طابترا  کین  رثا 

همه رد  تسا و  هداد  لاعتم  يادـخ  شتـسرپ  ناسنا و  یعامتجا  یگدـنز  نایم  هک  يدـنویپ  هجیتن  رد  نید  ادـخ  هب  نوناق  طابترا  کـین  رثا 
لاعتم يادـخ  لوئـسم  دوخ  تانکـس  تاکرح و  همه  رد  ار  ناسنا  هدرک  داجیا  یئادـخ  تیلوئـسم  ناـسنا  يارب  یعاـمتجا  يدرف و  لاـمعا 

دنادیم .
هک يزار  دنارورپب و  رـس  رد  هک  يرکف  هنوگ  رهب  دراد و  هطاحا  ناسناب  تهج  ره  زا  شیوخ  نایاپ  یب  ملع  تردق و  اب  لاعتم  يادخ  نوچ 

ظفح يارب  يرـشب  نوناق  دـننام  نید  هکنیا  نیع  رد  ببـس  نیمهب  تسین ، هدیـشوپ  يو  رب  يزیچ  تسا و  هاگآ  ـالماک  دـشاب  هتـشاد  لد  رد 
دنکیم ادیپ  يرشب  نوناق  هب  تبسن  يرگید  زایتما  هدرک ، عضو  ناشکرـس  نافلختم و  تازاجم  يارب  یتاررقم  هدرامگ و  نابـساپ  تاماظتنا 
هابتـشا تلفع و  زگره  دوخ  راک  رد  هک  دراپـسیم  ینورد  نابـساپ  کی  تسدب  ار  ناسنا  يرادهگن  تبقارم و  مامز  نید  هک : تسنیا  نآ  و 

درب . ردب  ناج  ناوتیمن  نآ  رفیک  شاداپ و  زا  دنکیمن و 
دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 

. 2 متنک امنیا  مکعم  وه  و 
دیامرفیم : و 

. 3 طیحم نولمعی  تمب  هللاو 
دیامرفیم : و 
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. 4 مهلامعا کبر  مهنیفویل  امل  الک  نا  و 
يارب نید  يرترب  تیزم و  میئامن  هسیاقم  دربیم  رسب  نید  طیحم  رد  هک  یـسک  اب  دنکیم  یگدنز  نوناق  طیحم  رد  هک  ار  یـسک  لاح  رگا 

دش . دهاوخ  راکشآ  حضاو و  ًالماک  ام 
شیوخ ياهراک  رظان  ار  ادخ  لاح  همه  رد  نوچ  دنهد ، ماجنا  ار  شیوخ  ینید  فئاظو  دنـشاب و  نیدـتم  نآ  دارفا  همه  هک  ياهعماج  اریز 

دنتسه . ناما  رد  رگیدکیب  تبسن  یشیدنادب  هنوگ  ره  زا  دننادیم ؛
یتحار یـشوخ و  تیاهن  رد  ار  يرمع  هدوب  هدوسآ  رگیدـکی  نابز  تسد و  زا  دـنربیم  رـسب  یطیحم  نینچ  رد  هک  يدارفا  مومع  نیارباـنب 

دش . دنهاوخ  لئان  نادیواج  تداعسب  و  درب ، دنهاوخ  رسب 
رد دنکیم و  يراددوخ  فالخ  راک  زا  دنیبیم  دوخ  راک  رظان  ار  نابساپ  هک  یعقوم  دشاب  امرفمکح  يرـشب  نوناق  طقف  هک  یطیحم  رد  اما 

دنزب . تسد  یفالخ  لمع  رهب  تسا  نکمم  تروصنیا  ریغ 
ینوناق . هن  ینید  تسا  يداوم  دوخ  قالخا  نیمه  یلو  تسا  مهارف  یبلق  شمارآ  ياهزادنا  ات  یقالخا  ياههعماج  رد  يرآ 

رگید : ترابعب 
دناهدروآ . رشب  تیاده  یئامنهار و  يارب  ادخ  فرط  زا  ناربمیپ  هک  تسا  یقالخا  یملع و  ياهروتسد  دئاقع و  نید 

تسا . ناهج  ود  رد  ناسنا  یتخبشوخ  ببس  اهروتسد  نیا  ماجنا  دئاقع و  نیا  نتسناد 
نایاپ یب  دیواج و  یگدـنز  رد  و  تخبـشوخ ، نارذـگ  يایند  نیا  رد  مینک  تعاطا  ربمغیپ  ادـخ و  ياهروتـسد  زا  میـشاب و  رادـنید  ام  رگا 

دوب . میهاوخ  دنمتداعس  مه  رگید  ناهج 
ياهراک دشاب و  هدیدنسپ  قالخا  ياراد  دربن و  رسب  یهارمگ  هابتشا و  رد  ار  دوخ  یگدنز  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  مینادیم  ام  حیضوت :

هک : دهدیم  روتسد  دنکیم و  تیاده  یتخبشوخ  تداعس و  نیمهب  ار  ام  ادخ  نید  دهد . ماجنا  وکین 
میرامشب . سدقم  مرتحم و  میاهدرک  كرد  دوخ  نادجو  لقع و  اب  هک  ار  یتسرد  دیاقع  الوا 

 - 1 دوشیم : میسقت  تمسق  هس  نید  نیاربانب  میهد . ماجنا  هتـسیاش  بوخ و  ياهراک  میناوتیم  ات  میـشاب و  هدیدنـسپ  قالخا  ياراد  ًایناث  و 
تاداقتعا 

قالخا   - 2
دوخ روآتریح  ماظن  اب  یتسه  روانهپ  ناهج  نیا  هک  مینکیم  كرد  مینک  هعجارم  دوخ  نادـجو  لقعب و  رگا  ام  تاداـقتعا  لمع 1 -   - 3

اب هک  تسه  یئهدننیرفآ  ًاملـسم  دبای ؛ ماجنا  یئهدنهد  مظن  نودـب  نآ ، بیترت  مظن و  اپ  ات  رـس  دـشاب و  هدـمآ  دوجوب  دوخب  دوخ  دوشیمن 
ماظن هدرک  رارقرب  روما  مامت  رد  هک  يریذـپان  رییغت  تباث و  نیناوق  اـب  هدروآ و  دـیدپ  ار  گرزب  ناـهج  نیا  دوخ  ناـیاپ  یب  ملع  یئاـناوت و 

ینثتـسم یئادخ  نیناوق  زا  يدوجوم  چیه  هدشن و  هدـیرفآ  فازگب  هدوهیب و  زیچ  چـیه  تسا : هتخادـنا  هارب  داد  لدـع و  تیاهن  اب  ار  ناهج 
تسین .

هک ناشدوخ  لقعب  ار  يرـشب  هعماج  دراد  دوخ  ياههدـیرفاب  هک  یفطل  تیاـنع و  همه  اـب  ناـبرهم  يادـخ  نینچ  هک  درک  رواـب  ناوتیمن  و 
. دیامن راذگاو  دوشیم  یتخبدب  یهارمگ و  راچد  هجیتن  رد  هدش و  سوه  يوه  ریسا  رتشیب 

تداعسب ار  نانآ  اهروتسد  نآ  نتسب  راکب  ات  دتسرفب  رشب  دارفا  يارب  یئاهروتسد  دنرود  هابتشا  اطخ و  زا  هک  یناربمایپ  هلیـسو  دیاب  نیاربانب 
دناسرب . یتخبکین  و 

اجنآ رد  هک  دشاب  يرگید  ملاع  دیاب  دسریمن  روهظب  الماک  ناهج  نیا  یگدنز  رد  راگدرورپ  ياهروتـسد  زا  يرادربنامرف  شاداپ  نوچ  و 
دنسرب . نآ  يازجب  هدز  رس  نانآ  زا  یتشز  راک  رگا  دننیبب و  ارنآ  شاداپ  دناهداد  ماجنا  يریخ  لمع  رگا  ات  دوش  یگدیسر  مدرم  ياهراکب 
رب يربخیب  لهج و  زا  ار  نانآ  دیامنیم و  قیوشت  مینکیم  نایب  لیـصفت  روطب  ًادعب  هک  یئهقح  دئاقع  ریاس  تاداقتعا و  نیاب  ار  مدرم  نید ،
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؛ میئارایب وکین  هدوتس و  ياهیوخ  اب  ار  دوخ  مینک و  رایتخا  هدیدنـسپ  تافـص  یگدنز  رد  هک  دیوگیم  امب  نید  قالخا   - 2 درادیم . رذح 
مینکن و زواجت  دوخ  قوقح  دودح و  زا  مینک و  عافد  قح  زا  میشاب و . رتسگداد  ورـشوخ و  نابرهم  تسودرـشب ، هاوخریخ ، سانـش ، هفیظو 
میئامنن و یهاتوک  یگتـشذگدوخ  زا  يراکادـف و  هنوگچیه  زا  شنیب  شناد و  بلط  رد  میرادـن ؛ اور  يدـعت  مدرم  ناـج  ضرع و  لاـمب و 

یئاهراکب یگدنز  رد  هک  دهدیم  روتسد  نید  لمع   - 3 میزاس . دوخ  هشیپ  یگدنز  روما  مامت  رد  ار  يورهنایم )  ) لادتعا لدع و  هرخالاب 
دیوگیم زین  مینک و  يرود  دروآیم  رابب  یهابت  داسف و  هک  یئاـهراک  زا  مینزب و  تسد  تسا  نآ  رد  اـم  هعماـج  دوخ و  حالـص  ریخ و  هک 

میروآ . ياجب  تسا  يرادربنامرف  یگدنب و  هناشن  هک  نآ  رئاظن  زامن و  دننام  یلامعا  راگدرورپ  شتسرپ  تدابع و  ناونعب 
یئهراپ يداقتعا و  اـهنآ  زا  یخرب  تسا  ادـیپ  هکناـنچ  دـیامنیم و  توعد  نآـب  ار  اـم  هدروآ و  نید  هک  یئاهروتـسد  تاررقم و  تساـهنیا 

اریز تسا  ناسنا  یتخبشوخ  تداعـس و  هلیـسو  اهنت  اهنآ  نتـسبراکب  نتفریذپ و  دش  هتفگ  هکیروطب  تسا و  یلمع  رگید  یـضعب  یقالخا و 
. درادن یتداعس  دنک  یگدنز  هدیدنسپ  لامعا  قالخا و  اب  دشاب و  نیبعقاو  هکنیا  زج  ناسنا  هک  مینادیم 

تسا يرطف  نید 

تداعس نیمأت  يارب  هتسویپ  یگدنز  ریس  رد  ناسنا  اریز  دهاوخیم ، نید  دوخ  يدادادخ  تشرس  تعیبط و  مکحب  یمدآ  تسا  يرطف  نید 
دیدرت نودب  و  دنرثؤم ؛ يو  دصاقم  رد  هک  دنزیم  یلئاسو  بابـساب و  تسد  دوخ  ياهيدنمزاین  عفر  يارب  دنکیم و  شالت  وپاکت و  دوخ 
یمئاد شریثأت  هک  میرادـن  یببـس  تعیبط  ناهج  رد  رگید  فرط  زا  دوشن و  بولغم  هاگچیه  هدوب و  رثؤم  هک  دـهاوخیم  ار  یببـس  هشیمه 

ددرگن . عناوم  روهقم  بولغم و  زگره  هدوب و 
زگره هک  تسا  بلاط  ار  یهاگ  هیکت  دـشابن و  بولغم  هک  دـهاوخیم  یببـس  دوخ  تداعـس  يارب  ترطف  بشحب  ناسنا  هک  تقیقح  نیمه 
لاعتم يادـخ  اهنت  اریز  تسا . نید  هتـساوخ  دـنک  ادـیپ  یعقاو  ینورد  شمارآ  کی  دـهد و  طابترا  يوب  ار  دوخ  یگدـنز  ات  دوشن  مدـهنم 

يادـخب طاـبترا  هک  یگدـنز  شور  تسین و  یهار  يو  رب  ار  روصق  رذـع و  دوشیمن و  روـهقم  بوـلغم و  زگره  دوـخ  هدارا  رد  هک  تسا 
سب . تسا و  مالسا  نید  نامه  دشاب  هتشاد  لاعتم 

تابثا ار  داعم ) توبن -  دـیحوت -   ) نید هناگ  هس  لوصا  هک  تسا  لـئالد  نیرتهب  زا  یکی  ناـسنا  يزیرغ  تساوخ  تفگ  ناوتیم  نیارباـنب 
ینمـشد ینعم  هب  ار  یتسود  الثم  ناسنا  هکنانچ  دنکیمن ، اطخ  زگره  دشابیم  ناسنا  هژیو  نامتخاس  همزال  هک  يرطف  كرد  اریز  دنکیم ،

دریگیمن . ندوب  باریس  ياجب  دوخ  ینورد  ساسحا  رد  ار  یگنشت  دنکیمن و  هابتشا 
رارق نامـسآ  زارف  رب  ياهراتـس  دـننام  الثم  ای  دـیرپیم  تشاد و  رپ  لاب و  یغرم  دـننام  هک  دـنکیم  وزرآ  یهاگآ  ناـسنا  هک  تسا  تسرد 

یعقاو هاگهیکت  ًادـج  لد و  هت  زا  ناسنا  هک  تسا . نیا  زا  ریغ  تسین و  شیب  يرادـنپ  اـهنیا  تقیقح  یلو  درکیم ، بورغ  عولط و  تشاد و 
دوشیمن . نادرگور  رکف  نیا  زا  زگره  دهاوخیم و  یناسنا  ینعم  مامتب  یگدنز  کی  ای  قلطم  یگدوسآ  یتحار و  ای  دوخ  تداعس  يارب 

قلطم شمارآ  یتحار و  رگا  داتفایمن و  شرکفب  دوخ  شیالآیب  داهن  اب  ناسنا  دوبن  یتسه  ناهج  رد  ادـخ )  ) یبولغم ریغ  ببـس  هچنانچ  و 
امب توبن  هار  زا  هک   ) ینید شور  رگا  دوبن و  نآ  يایوج  ًاعبط  ناسنا  تشادن  دوجو  تسا ) ترخآ  ملاع  شمارآ  تحار و  هک  یبسن  ریغ  و 

تسبیمن . شقن  ناسنا  نورد  رد  نآ  تساوخ  دوبن  قح  هدیسر )
دارفا زا  کی  ره  دوش و  عفر  یعمج  هتـسد  یگدنز  اب  دـیاب  هک  دراد  يونعم  يدام و  یحور ، یمـسج و  ياهيدـنمزاین  هلـسلس  کی  ناسنا 

شیاسآ و اب  ار  ناهج  نیا  هزور  دـنچ  یگدـنز  دـشاب  هتـشاد  یعنام  محازم و  هکنآ  یب  دزادـنایم  راکب  هک  يداع  لئاسو  اب  يرـشب  هعماج 
ناهج يادـخ  هدارا  قباطم  هک  دوش  ارجا  ینوناق  يرـشب  هعماج  رد  دـیاب  سپ  درادرب  هشوت  رگید  ناهج  یگدـنز  يارب  درب و  رـسب  شمارآ 
هرهب دراد  هعماج  رد  هک  یـشزرا  هزادـناب  دنیـشنب و  دوخ  ياج  رد  سک  ره  نوناق  نیا  بجومب  و  دـهد ؛ قفو  شنیرفآ  ترطف و  اب  دـشاب و 

قح و لباقم  رد  ردارب و  مه  اـب  همه  دـندرگ و  قح  هدارا  میلـست  همه  هرخـالاب  دوش و  هاـتوک  نارگید  قوقحب  يدـعت  زا  يو  تسد  و  درب ،
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تداعس هلیسو  اهنت  هکلب  دراد و  قیمع  يریثأت  هعماج  درف و  حالصا  رد  نید  هک  دش  مولعم  میتفگ  هچنآ  زا  نید  دئاوف  دنـشاب . ربارب  تلادع 
. تسا یتخبکین  و 

ینیبرهاـظ یهارمگ و  رد  ار  دوـخ  هیاـمنارگ  رمع  دـهدیم و  تسد  زا  ار  يرکفنـشور  ینیبعـقاو و  دـشابن  دـنبياپ  نید  هب  هـک  یئهعماـج 
دوشیم و رادرک  یتسپ  قالخا و  یتشز  راچد  دنکیم ؛ یگدنز  درخ  یب  رظن و  هاتوک  تاناویح  نوچ  هتـشاذگ  اپ  ریز  ار  لقع  دنارذگیم .

ددرگیم . مورحم  یناسنا  تازایتما  زا  بیترت  نیدب 
موش و جیاتن  مه  ناهج  نیا  رذگدوز  هاتوک و  یگدنز  رد  دسریمن  دوخ  یئاهن  لامک  يدبا و  تداعسب  هکنیا  زا  هتـشذگ  یئهعماج  نینچ 

اهنت هک  دیمهف  دهاوخ  ینـشورب  و  دروخ . دهاوخ  ار  دوخ  تلفغ  بوچ  دوز  ای  رید  و  دید . دهاوخ  ار  دوخ  ياهیورجک  تافارحنا و  راوگان 
دش . دهاوخ  نامیشپ  دوخ  رادرک  زا  ماجنارس  تسا و  هدوب  نید  نامه  تداعس  هار 

دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
اهیسد . نم  باخ  دق  اهیکز و  نم  حلفا  دق 

یتخبـشوخ و هب  ینعی  دوخ  فدـهب  دوش  کیدزن  یئاوراـن  رهب  هک  سکنآ  تسا و  راگتـسر  دـنک  ظـفح  اـهیگدولآ  زا  ار  دوخ  هک  یـسک 
. 5 دیسر دهاوخن  يراگتسر 

يراذگمان اهنت  تسا . ینید  تاروتـسد  نتـسب  راکب  تسا  نآب  هتـسباو  هعماج  درف و  یتخبکین  ناسنا و  تداعـس  هچنآ  هک  تسناد  دیاب  هتبلا 
هریت و نورد  اـب  دـناوخیم و  ناملـسم  ار  دوـخ  هکیـسک  تقیقح ؛ يوـعد  هن  تسا  تقیقح  دوـخ  دراد  شزرا  هک  هچنآ  اریز  درادـن  هدـئاف 

يدوبهب عقوت  هتشاذگ  لغب  رد  ار  کشزپ  هخسن  هک  تسا  يرامیب  دننام  تسا  تداعس  هتـشرف  رظتنم  دراد  هک  یتشز  رادرک  تسپ و  قالخا 
دیسر . دهاوخن  دوصقم  لزنمرس  هب  يرکف  نینچ  اب  ًاملسم  دراد و 

دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
مهبر . دنع  مهرجا  مهلف  ًاحلاص  لمع  رخالا و  مویلا  هللااب و  نمآ  نم  نیئباصلا  يراصنلا و  اوداه و  نیذلا  اونمآ و  نیذلا  نا 

رادرک دناهدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادخب و  یتسارب  هکنانآ  دنوشیم  هدـیمان  ینارـصن  ای   6 یبئاص ای  يدوهی  ای  ناملـسم  هکیناسک  نایم  زا 
. 7 دوب دنهاوخ  کین  شاداپ  ياراد  ادخ  شیپ  دنراد  هتسیاش 

همه هچرگا  دنتسه  حلاص  لمع  ياراد  دناهدروآ و  نامیا  تمایق  زور  ادخب و  هکیناسک  هیآ  نیا  نومـضمب  انب  هک  دوش  روصت  تسا  نکمم 
ملاع دنوادخ  هیآ 150 و 151  ءاسن  هروس  رد  هک  تسناد  دیاب  یلو  دوب  دنهاوخ  راگتسر  دنشاب  هتشادن  لوبق  ار  نانآ  زا  یضعب  ای  ناربمغیپ 

تسا . هتسناد  رفاک  دنرادن  نامیا  نانآ  زا  یضعب  هب  ای  ناربمغیپ  هب  هک  ار  یناسک 
. دشاب حلاص  لمع  ياراد  هدروآ و  نامیا  ناربمغیپ  همهب  هک  دوب  دهاوخ  دنمهرهب  شدوخ  نامیا  زا  یسک  نیاربانب 

نایدا خیرات  زا  یلامجا 

نآرق هک  تسا  نامه  دومن  دامتعا  ناوتیم  ینید  رظن  زا  هک  نایدا  شیادـیپ  یلامجا  قیقحت  رد  هار  نیرتنئمطم  ناـیدا  خـیرات  زا  یلاـمجا 
تساربم . هزنم و  ینارضرغ  بصعت و  لامعا  هابتشا و  اطخ و  هنوگ  ره  زا  اریز  دزادرپیم  نآ  نایب  ًالامجا  میرک 

نآرق رد  هکنانچ  اریز  تسا ؛ هدوب  يو  هارمه  رشب  شیادیپ  زور  نیتسخن  زا  مالسلا  هللا  دنع  نیدلا  نا  تسا  مالـسا  نید  نامه  هک  ادخ  نید 
مدآ و  دناهدش ؛ هدیمان  اوح  شاهجوز  مدآ و  مانب  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  یهتنم  نز  درم و  رفن  ودب  رشب  ینونک  لسن  هدش  حیرـصت  میرک 
دیاب مدرم  هکنیا  دننام  هدوب  دنچ  یتایلک  رب  لمتـشم  هداس و  رایـسب  مدآ  نید  تسا  هدشیم  لزان  يو  هب  ینامـسآ  ياهیحو  هدوب و  ربمغیپ 

دنیامن . يرود  تشز  ياهراک  لتق و  داسف و  زا  دننک و  یکین  ناسحا و  نیدلاوب  هصاخ  رگیدمهب  دنشاب و  ادخدای  رد 
هدوزفا دارفا  هرامـش  زوربزور  نوچ  دـندینارذگیم  فالتخا  نودـب  یگداس  تیاـهن  اـب  يراـگزور  ناشنادـنزرف  شاهجوز ، مدآ و  زا  سپ 
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دنداد . لیکشت  ار  یعمجتسد  یگدنز  هدش  عمج  رگیدکی  رود  مک  مک  دشیم 
لئابقب تشاذگ  ینوزفب  ور  مدرم  هرامش  نوچ  دنتخاسیم ، رتکیدزن  تیندمب  ار  دوخ  دنتخومآیم و  جیردتب  ار  یگدنز  هویش  لاح  نیا  رد 

زین گرم  زا  سپ  یتح  دنتـشاذگیم و  مارتحا  نانآ  هب  هلیبق  دارفا  هک  دـندشیم  تفاـی  یناـگرزب  زین  هلیبق  ره  رد  دـندش و  میـسقت  فلتخم 
هک نانچ  تفرگ ؛ جاور  مدرم  نایم  رد  یتسرپ  تب  راگزور  نیمه  زا  و  دندادیم ؛ رارق  شیاتـس  دروم  دنتخاسیم و  ار  ناشیا  ياههمـسجم 
مک مک  دیامنیم  دییأت  ار  ینعم  نیمه  زین  یتسرپ  تب  خـیرات  تسا و  هدوب  هار  نیا  زا  یتسرپ  تب  شیادـیپ  هک  هدـش  دراو  ناماما  رابخا  رد 

ياهـشکمشک تلع  یقافتا  ياـهفالتخا  تاـفالتخا و  نیا  دـش . ادـیپ  مدرم  نیب  یتاـفالتخا  دـندومنیم  افعـضب  اـیوقا  هک  یتاـفاحجا  رثا  رد 
دیدرگ . یناگدنز  نوگانوگ 

نابرهم يادخ  هک  دش  ببـس  دـیناشکیم ، تکاله  یتخبدـب و  يوسب  هتخاس  فرحنم  تداعـس  هار  زا  ار  رـشب  هک  تافالتخا  نیا  شیادـیپ 
مالک رد  لاعتم  يادخ  هکنانچ  داتـسرف  دومنیم  لصف  لح و  ار  رـشب  تافالتخا  هک  ار  ینامـسآ  باتک  ناشیا  اب  تخیگنارب و  ار  یناربمغیپ 

دیامرفیم : دوخ 
.8 هیف اوفلتخا  امیف  سانلا  نیب  مکحیل  قحلاب  باتکلا  مهعم  لزنا  نیرذنم و  نیرشبم و  نییبنلا  هللا  ثعبف  هدحاو  هما  سانلا  ناک 

نآ ینامسآ  باتک  مالسا و  نید 

یلمع یقالخا و  تاررقم  يداقتعا و  روما  هلـسلس  کی  یگـشیمه و  یناهج و  تسا  ینید  مالـسا  نید  نآ : ینامـسآ  باتک  مالـسا و  نید 
دنکیم . نیمأت  ترخآ  ایند و  رد  ارناسنا  یتخبکین  تداعس و  اهنآ  نتسب  راکب  هک  تسا 

ياههعماج زا  ياهعماج  ره  رـشب و  دارفا  زا  يدرف  ره  هک  تسا  يروط  هدـش  هداتـسرف  ناهج  راگدـیرفآ  بناج  زا  هک  مالـسا  نید  تاررقم 
دش . دهاوخ  مهارف  شیارب  یناسنا  لامک  نیرتیقرتم  یگدنز و  طئارش  نیرتهب  ددنب  راکب  ار  اهنآ  هک  یناسنا 

دیفـس نز ، درم و  نادان ، اناد و  کچوک ، گرزب و  دشخبیم و  ياهعماج  ره  سک و  همهب  يواسم  روطب  ار  دوخ  يوکین  راثآ  مالـسا  نید 
ار دوخ  ياهيدنمزاین  دنوش و  رادروخرب  كاپ  نیئآ  نیا  يایازم  دئاوف و  زا  دنناوتیم  توافت  نودب  یبرغ  یقرش و  تسوپهایـس ؛ تسوپ و 
ار ناـسنا  ياهيدـنمزاین  هتـشاذگ و  شنیرفآ  هیاـپ  يور  ار  دوخ  تاررقم  فراـعم و  مالـسا  نید  اریز  دـنیامن ، عفر  لـمکا  نسحا و  وـحنب 

اریز تسا  ناسکی  اهنامز  توافتم و  ياهداژن  فلتخم و  دارفا  همه  رد  زین  ناسنا  ناـمتخاس  ترطف و  دزادرپیم و  اـهنآ  عفرب  هتـشاد  روظنم 
، درم کچوک ، گرزب و  دـنناسنا و  عون  زا  همه  ینعی  تسا  یعون  هداوناخ  کی  رتخاب  ات  هتفرگ  رواخ  زا  یناـسنا  هعماـج  هک  تسا  یهیدـب 

دنکیرش یناسنا  نامتخاس  ناکرا  لوصا و  رد  دنتسه و  هداوناخ  نیا  دارفا  ءاضعا و  نآ  تسوپ -  هایـس  تسوپ و  دیفـس  نادان ؛ اناد و  نز و 
ثراو ًاعطق  دناهداوناخ و  نیمه  ناگداز  نادنزرف و  زین  رـشب  ناگدـنیآ  تسا و  هباشم  توافتم ؛ ياهداژن  فلتخم و  دارفا  ياهيدـنمزاین  و 

دنشابیم . نانیا  ياهيدنمزاین  جئاوح و 
. دوب دهاوخ  هدنز  هشیمه  يارب  یفاک و  همه  يارب  دزادرپیم و  ناسنا  يرطف  یعقاو و  ياهيدنمزاین  عفرب  هک  تسا  ینیئآ  مالسا  هجیتن ، رد 

نید ناگرزب  دـیامنیم و  توعد  یناسنا  ترطف  نتـشادهاگن  هدـنزب  ار  مدرم  دـمانیم و  يرطف  نید  ار  مالـسا  لاعتم  يادـخ  ببـس  نیمهب 
دناهدومرف :

دنکیمن . يریگتخس  ناسناب  هک  ناسآ  تسا  ینید  مالسا 
كاردا مهف و  لـباق  ناـگمه  يارب  نآ  تاـیلک  هجیتـن ، رد  تسا و  هداـهن  اـنب  ترطف  ساـسا  يور  ار  مالـسا  نـید  هـکنیا  اـب  لاـعتم  يادـخ 

هیلع و هللا  یلص   ) دمحم ترـضح  دوخ  یمارگ  ربمغیپ  هب  ینامـسآ  باتک  رد  ارنآ  تاررقم  فراعم و  یلـصا  ياههیاپ  اههشیر و  دشابیم ،
دشابیم . میرک  نآرق  ینامسآ  باتک  نآ  تسا و  هدومرف  نایب  لزان و  ملس ) هلآ و 

اریز تسا  هدش  خوسنم  یلبق  نایدا  نید  نیا  ندمآ  اب  دشابیم . نایدا  نیرتلماک  تهج  نیمهب  تسا و  ینامـسآ  نید  نیرخآ  سدـقم  نیئآ 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) هللادبع نب  دمحم  ترـضح  ام  یمارگ  ربمایپ  هلیـسوب  مالـسا  سدقم  نید  دـشابیمن . صقانب  يزاین  لماک  دوجو  اب 
ياههرود یناسنا  ياههعماج  هک  دش  هدوشگ  نایناهج  يورب  یماگنه  تداعـس  يراگتـسر و  رد  نیا  تسا . هدش  هداتـسرف  رـشب  يارب  ملس )

یلاع بلاطم  فراعم و  تفایرد  یگتسیاش  هدش و  هدامآ  تیناسنا  لامک  ندروآ  تسدب  يارب  هدینارذگ و  ار  دوخ  يرکف  یناوتان  یماخ و 
دندوب . هدروآ  تسدب  ار  اهنآ  نتسب  راکب  یهلا و  هیاپ  دنلب  و 

تسنآـب و ناـسنا  زاـیتما  هک  ار  یئهدیدنـسپ  قـالخا  زین  تسا و  نیب  عقاو  ناـسنا  مهف  روـخ  رد  هک  ار  یفراـعم  قیاـقح و  مالـسا  ور  نیا  زا 
اهنآ نتخاس  یلمعب  ار  وا  هدروآ و  رـشب  يارب  دهدیم  ناماس  رـس و  ناسنا  یعامتجا  يدرف و  یگدـنز  ياهراک  همه  هب  هک  ار  یئاهروتـسد 

مهنیب ًایغب  ملعلا  وه  ءاج  ام  دعب  نم  الا  باتکلا  اوتوا  نیذلا  فلتخا  ام  مالـسالا و  هللا  دنع  نیذـلا  نا  نآرق 1 -  رظن  زا  نید  دنکیم . هیصوت 
باسحلا . عیرس  هللا  ناف  هللا  تایآب  رفکی  نم  و 

هیآ 17 . نارمع  لآ  هروس 
نایدا ءاملع  و  تسا . وا  تاروتـسد  ربارب  رد  میلـست  یتسرپادخ و  زا  ترابع  دناهدرک  توعد  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  ناربمغیپ  همه  هک  ینید 
هجیتن رد  و  دنتفرگ ؛ شیپ  ار  یهار  کی  ره  هتفرن  قح  راب  ریز  ینمـشد  بصعت و  هطـساوب  دـندادیم  صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  هار  هکنآ  اب 

ار نانآ  لامعا  يازـس  يدوزب  دنوادخ  دندش و  رفاک  ادخ  تایآ  هب  مدرم  زا  هتـسد  نیا  تقیقح  رد  هدش  ادیپ  نیمز  يور  رد  فلتخم  نایدا 
داد . دهاوخ 

نیرساخلا . نم  هرخالا  یف  وه  هنم و  لبقی  نلف  ًانید  مالسالا  ریغ  غتبی  نم  و   - 2
رد هدـشن و  هتفریذـپ  يو  زا  زگره  ددرگ  نآ  وریپ  دـنک و  بلط  ار  يرگید  نید  مالـسا  نید  زج  هک  ره  همجرت : هیآ 79  نارمع  لآ  هروـس 

دوب . دهاوخن  تاجن  لها  ترخآ 
نیبم . ودع  مکل  هنا  ناطیشلا  تاوطخ  اوعبتت  هفاک و ال  ملسلا  یف  اولخدا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   - 3

هیآ 204 . هرقب  هروس 
مک نید  رد  يزیچ  دینکم و  يوریپ  وا  زا  تسا  امش  راکشآ  نمشد  ناطیش  نوچ  دیوش و  ادخ  میلـست  یگمه  ینید  روما  رد  ناناملـسم  يا 

دیئامنن . دایز  و 
نولعفت . ام  ملعی  هللا  نا  ًالیفک  مکیلع  هللا  متلعج  دق  اهدیکوت و  دعب  نامیالا  اوضقنت  متدهاعاذا و ال  هللادهعب  اوفوا  و   - 4

هیآ 93. لحن  هروس 
ادخ دیدرک و  مکحم  ار  دوخ  ياهدنگوس  هکنآ  زا  دعب  دینک و  افو  دوخ  نامیپ  دهعب و  دـیتسب  يدـهع  رگا  ناناملـسم  يا  همجرت : هصالخ 

ره ناملسم  هک  تسنیا  هیآ  زا  دوصقم  دینکـشن . ار  ناتدوخ  دنگوس  تسا ، اناد  امـش  ياهراک  هب  ادخ  نوچ  دیتفرگ  دهاش  دوخ  راک  رد  ار 
دیامنن . ضقن  دنک و  لمع  نآ  هب  دیاب  ددنبب  مدرم  ای  ادخ  اب  ار  ینامیپ 

ملعا وه  هلیبس و  نع  لـض  نمب  ملعا  وه  کـبر  نا  نسحا  یه  یتلاـب  مهلداـج  هنـسحلا و  هظعوملا  همکحلاـب و  کـبر  لـیبس  یلا  عدا   - 5
نیدتهملاب .

هیآ 126 . لحن  هروس 
یهجو نیرتهب  اب  و  نک ؛ توعد  ادخ  هارب  ار  مدرم  وکین  زردنا  دنپ و  اب  اهراک و  داسف  حالص و  نایب  تقیقح و  نایب  هار  زا  همجرت : هصالخ 

تسا . رتاناد  دناهتفای  هار  هکیناسک  ناهارمگ و  هب  ادخ  نوچ  امن  هلداجم  ناگناگیب  اب  قح  تابثا  هار  رد  تسا  نکمم  هک 
ناهرب و هلیـسوب  رگا  و  دنک ؛ وگتفگ  دیاب  دشاب  دیفم  وا  يارب  هکیروطب  شمهف و  قباطم  سک  ره  اب  نید  تفرـشیپ  يارب  ناملـسم  دوصقم :

دیامن . توعد  قح  يوسب  ار  وا  دیاب  تسا  بلطم  تابثا  ياههار  زا  یکی  هک  لدج  اب  دنک  یئامنهار  اریسک  تسناوتن  زردنا  دنپ و 
نومحرت . مکلعل  اوتصنا  هل و  اوعمتساف  نآرقلا  يرق  اذا  و   - 6
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هیآ 203 . فارعا ، هروس 
ددرگ . امش  لاح  لماش  ادخ  تمحر  دیاش  دیریگ ، ارف  ارنآ  ینعم  لد  شوگ  اب  دینکن و  تبحص  نآرق  ندناوخ  عقوم  رد  همجرت : هصالخ 

نونمؤت متنک  نا  لوسرلا  هللا و  یلا  هودرف  ءیـش  یف  متعزانت  ناف  مکنم  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی   - 7
ًالیوات . نسحا  ریخ و  کلذ  رخالا  مویلا  هللااب و 

هیآ 62 . ءاسن  هروس 
دینک و لمع  دناهدومن ؛ بجاو  امشب  ار  نانآ  تعاطا  ربمغیپ  ادخ و  هک  یناماما  ربمغیپ و  ادخ و  روتـسدب  نامیااب  مدرم  يا  همجرت : هصالخ 
رتهب و امـش  يارب  شور  نیا  نوچ  دـینک  لـح  ربـمغیپ  هدومرف  نآرق و  يور  زا  ار  دوخ  تاـفالتخا  دـیراد  هدـیقع  تماـیق  زور  ادـخب و  رگا 

دشابیم . رتوکین  شتبقاع 
دیاب لیلد  ود  نیا  اب  ار  یفالتخا  ره  و  تسین ، يرگید  زیچ  ربمغیپ  تاملک  نآرق و  زا  ریغ  فالتخا  عفر  هلیـسو  یمالـسا  هعماج  رد  دوصقم :

تسا . هتفریذپ  ار  لقع  روتسد  نآرق  هک  تسنیا  يارب  مهنآ  دنک  فالتخا  عفر  لقع  قطنم  اب  ناملسم  رفنکی  رگا  درک و  لح 
اذاف رمالا  یف  مهرواش  مهل و  رفغتـسا  مهنع و  فعاف  کـلوح  نم  اوضفنـال  بلقلا  ظـیلغ  اـضف  تنک  ولو  مهل  تنل  هللا  نم  همحر  اـمبف   - 8

نیلکوتملا . بحی  هللا  نا  هللا  یلع  لکوتف  تمزع 
هیآ 153 . نارمع ، لآ  هروس 

هچنانچ و  یتشگ ؛ وخشوخ  لد و  مرن  نینچ  نیا  تسا  هدیـسر  وتب  لاعتم  يادخ  زا  هک  یـشیاشخب  تمحر و  هطـساوب  سپ  همجرت : هصالخ 
رد هاوخب و  شزرمآ  ادـخ  زا  نانآ  يارب  رذـگرد و  مدرم  ياهـشزغل  زا  نیارباـنب  دـندشیم ، هدـنکارپ  وت  رود  زا  يدوب  لدگنـس  نابزدـب و 

يراک رد  تقو  ره  دـنکیم  ینابیتشپ  نانآ  زا  دراد و  تسود  دـننکیم  لکوت  واب  هک  اریناسک  ادـخ  نوچ  و  نک . تروشم  ناـنآ  اـب  اـهراک 
نک . لکوت  ادخب  یتفرگ  میمصت 

ناـشدوخ تسرپرـسب  تیعمج  دارفا  دـیاب  تـسا و  تـبحم  سنا و  هلیـسو  روـما ؛ رد  ندرک  تروـشم  یهاوـخریخ و  يراتفرـشوخ و  نوـچ 
يارب یلو  دهدیم . ار  هرواشم  یئورشوخ و  روتسد  ناناملسم  یمارگ  تسرپرسب  دنوادخ  دنک ؛ ذوفن  نانآ  رد  دناوتب  وا  ات  دنـشاب  دنمهقالع 
هکنآ هطساوب  و  شاب ، لقتسم  دوخ  میمصت  رد  تروشم  زا  دعب  هک  دهدیم  روتسد  دننک  هابتشا  ناشدوخ  رکف  رد  مدرم  تسا  نکمم  هکنیا 

. نک راذگاو  واب  ار  دوخ  راک  دنب و  ادخب  لد  اهراک  رد  دنک  تفلاخم  دناوتیمن  یسک  ادخ  هدارا  اب 

عامتجا رد  نید  شقن 

ار مدرم  رگید  شور  ره  زا  شیب  هتخاس و  مظنم  ار  رـشب  عامتجا  دـناوتیم  هک  تسا  یـشور  نیرتیلاع  نیرتهب و  نید  عامتجا  رد  نید  شقن 
هعلاطم هدروآ  دوجوب  ار  يرـشب  تاعامتجا  هتـشذگ  ياهنارود  رد  هک  یلماوع  بابـسا و  رد  رگا  و  دـیامن . راداو  یعامتجا  نیناوق  تیاعرب 

دش . دهاوخ  نشور  ًالماک  تقیقح  نی  مینک 
همه لماک  نیمأت  هیاس  رد  زج  تداعـس  نیا  هتبلا  دیوجیمن و  دـهاوخیمن و  یگدـنز  رد  ار  شیوخ  ینارماک  تداعـس و  زج  زگره  ناسنا 

اهيدنمزاین نیا  همه  دناوتیمن  زگره  هک  دنکیم  كرد  شیوخ  يدادادـخ  مهف  اب  رـشب  رگید  فرط  زا  و  تسین ، نکمم  یگدـنز  لئاسو 
همه لیـصحت  هک  تسا  یهیدـب  اریز  دـیامن  نیمأـت  ار  شیوـخ  هاوـخلد  تداعـس  هلیـسو  نیاـب  دزاـس و  هداـمآ  دروآ و  تسدـب  یئاـهنتب  ار 
دارفا اب  شیوخ  ياهيدنمزاین  عفر  يارب  راچان  ور  نیا  زا  تسا ، نوریب  دـشاب  دـنمورین  مه  هچ  ره  درف  کی  یئاناوت  زا  یگدـنز  تاجایتحا 

نیا زا  يرادقم  نیمأت  سک  ره  هک  ینعم  نیاب  دزادرپیم . دوخ  یتایح  لئاسو  لیـصحتب  یعمجتـسد  تروصب  هدرک  يراکمه  دوخ  عونمه 
تیعقوم تیلاعف و  ردـقب  يرف  ره  هتخیر  مهیور  ار  دوخ  ياـهتیلاعف  هجیتن  دارفا  همه  سپـس  دزاـسیم  هداـمآ  ارنآ  هتفرگ  هدـهعب  ار  لـئاسو 

دیامنیم . هرادا  ار  شیوخ  یگدنز  دنکیم و  هدافتسا  نآ  زا  دراد و  یمرب  یمهس  شیوخ  یعامتجا 
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يارب همه  تقیقح  رد  ینعی  دـنکیم ؛ راـک  نارگید  کـمکب  هداد  دوخ  ناـعونمه  تسدـب  تسد  شیوخ  تداعـس  نیمأـت  يارب  ورنیا و  زا 
یمهـس نآ  زا  دوخ  تیلاعف  هزادـنا  تیعقوم و  بسحب  عامتجا  ءاضعا  زا  کی  ره  هتخیر  نایمب  ار  اهتیلاعف  لوصحم  هدرک  تیلاعف  رگیدـکی 

اهنآ زا  دـنهاوخیم  همه  تسا و  هتخیمآ  مـهب  دارفا  ياـهتیلاعف  لوـصحم  نوـچ  تاررقمب  عاـمتجا  يدـنمزاین  دـیامنیم . هدافتـسا  هتـشادرب 
رگا هک  تسا  یهیدب  دنک . يریگولج  جرم  جره و  بوشآ و  زا  اهنآ  تیاعر  هک  تسا  تاررقم  هلسلس  کیب  دنمزاین  هعماج  دننک : هدافتسا 
دوخ یگدنزب  دناوتن  مه  زورکی  یتح  يرـشب  هعماج  هک  دـیآیم  شیپ  یجرم  جره و  دـشابن  عامتجا  ندرک  هرادا  يارب  ینیناوق  تاررقم و 

دهد . همادا 
دنکیم قرف  اهنآ  یتموکح  نامزاس  تاعامتجا و  رکف  حطـس  فالتخا  للم و  ماوقا و  شحوت  تیندـم و  توافت  بسح  رب  نیناوق  نیا  هتبلا 

رد زگره  و  تسین . زاین  یب  دـشاب  نآ  دارفا  رتشیب  مارتحا  دروم  لقاال  هک  یتاررقم  موسر و  هتـشر  کـی  زا  ياهعماـجچیه  لاـح  ره  رد  یلو 
دازآ تاررقم  ربارب  رد  ناسنا  تسا . هدماین  دوجوب  دشاب  هتشادن  هکرتشم  تاررقم  موسر و  بادآ و  هنوگچیه  هک  ياهعماج  تیرـشب  خیرات 

دـیامنیم و ساسحا  شیوخ  يارب  لمع  يدازآ  عونکی  دـهدیم  ماجنا  دوخ  باختنا  رایتخا و  اب  ار  دوخ  ياهراک  همه  ناسنا  نوچ  تسین :
ره زا  لیلد  نیمهب  تسا و  نازیرگ  یتیدودـحم  هنوگ  ره  زا  لماک و  يدازآ  ناهاوخ  هتـشادنپ  طرـش  دـیق و  یب  ینعی  قلطم  ار  يدازآ  نیا 

صوصخم یگتـسکش  ینیگنـس و  ددرگ  يو  ریگنماد  هک  يدیدحت  ره  زا  هرخالاب  هدرب و  جـنر  دوش  وا  هجوتم  هک  یتیمورحم  تیعونمم و 
عبط فلاخم  دزاسیم ، دودحم  ار  ناسنا  ياهزادنا  ات  نوچ  دشاب  مک  مه  ردـق  ره  یعامتجا  تاررقم  يورنیا  زا  دـنکیم ، ساسحا  دوخ  رد 

دوب . دهاوخ  يو  هاوخ  يدازآ 
ربارب رد  ار  شیوخ  يدازآ  زا  يرادقم  هک  دوشن  رـضاح  نآ  مظن  عامتجا و  ظفح  يارب  رگا  هک  دـمهفیم  زین  ار  بلطم  نیا  رگید  فرط  زا 

دزاسیم . دوبان  ار  وا  شیاسآ  يدازآ و  همه  هرابکی  هک  دمآ  دهاوخ  دوجوب  یجرم  جره و  دهد ، تسد  زا  نیناوق 
يوسب متـس  ملظ و  تسد  رگا  و  دوبر ، دنهاوخ  وا  تسد  زا  اههمقل  زین  نارگید  دیدرت  نودب  دـیابرب  يرگید  تسد  زا  ياهمقل  رگا  هچنانچ 

درک . دنهاوخ  متس  ملظ و  يوب  زین  نارگید  دنک  زارد  یسک 
ار یعامتجا  تاررقم  يراچان  يور  زا  هدرک و  رظنفرـص  نآ  زا  يرادقم  زا  درادهگن  دوخ  يارب  يدازآ  يرادـقم  هکنآ  يارب  تهج  نیدـب 

عون کی  یعامتجا  تاررقم  ناسنا و  هاوخیدازآ  هیحور  نایم  تشذـگ  هچنآ  ربانب  تاررقم : تفرـشیپ  رد  فعـض  هطقن  درامـشیم . مرتحم 
هدرک و هراپ  ار  ریجنز  دهاوخیم  هتسویپ  وا  هدش و  هداهن  وت  ياپرب  هک  تسا  يریجنز  دننام  نیناوق  ینعی  تسا  دوجوم  يراگزاسان  داضت و 

دزاسیم . لزلزتم  ار  نآ  ناکرا  دنکیم و  دیدهت  ار  یعامتجا  تاررقم  هتسویپ  هک  تسا  يرطخ  نیرتگرزب  نیا  و  دبای . ییاهر  دنب  زا 
زا ار  مدرم  هک  دوشیم  عضو  ناـفلختم  تازاـجم  يارب  رگید  تاررقم  هتـشر  کـی  یملع ؛ فئاـظو  تاررقم و  هارمه  هشیمه  تهج  نیدـب 

راودـیما يزئاوج  شاداپ و  ذـخا  هب  ار  نانآ  دـنک  قیوشت  نیناوق  تعاطا  هب  ار  مدرم  هکنآ  يارب  یهاـگ  درادیم و  زاـب  هدـیناسرت  تفلاـخم 
کمک نیناوق  يارجا  هب  ياهزادـنا  ات  شاداپ ) تفایرد  قوش  تازاجم و  زا  سرت  ینعی   ) بلطم نیا  هک  تسین  راکنا  ياج  هتبلا  دـنادرگیم 

درد هب  زین  تازاجم  نیناوق  اریز  دـیامن  ظفح  الماک  ار  نوناق  طلـست  ذوفن و  ددـنبب و  ار  فلخت  هار  دـص  رد  دـص  دـناوتیمن  یلو  دـنکیم 
تردق ذوفن و  هک  یمدرم  اریز  دنوشیم ، دیدهت  رشب  هاوخ  يدازآ  عبط  هیحان  زا  هتسویپ  دشابیم و  فلخت  لباق  هدوب و  یلتبم  رگید  نیناوق 
تقفاوم هب  ار  ییارجا  نامزاس  یئاضق و  هاگتـسد  ذوفن ؛ لامعا  اـب  اـی  دـننک  تفلاـخم  اـنلع  ساره  سرت و  نودـب  دـنناوتیم  دـنراد  لـماک 

دنیامن . روبجم  دوخ  ياههتساوخ 
ار دوخ  ياهتفلاخم  هدرک  هدافتسا  ءوس  هعماج  نانادرگراک  راک  فعض  ای  تلفغ  زا  دنناوتیم  دنرادن  یفاک  ردق  ذوغفن و  هک  مه  یناسک  و 

هجیتن رد  دـنیآ و  لئان  شیوخ  دوصقم  هب  عامتجا  ناذـفنتماب  يدـنواشیوخ  یتسود و  هار  زا  ای  تعافـش  هوشر و  اب  ای  دـنهد ، ماجنا  یناهتپ 
دنزادنیب . راک  زا  هدروآ  نوریب  دوخ  روحم  زا  ار  عامتجا  خرچ 

يرـشب فلتخم  ياههعماج  رد  ار  اهینکـش  نوناق  اهتفلاخم و  هنوگ  نیا  زا  هنومن  نارازه  هزور  ره  ام  هک  تسا  نیا  بلطم  رب  هاوگ  نیرتهب 
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شکرـس و عبط  دـیاب  هنوگچ  و  تساجک ، رطخ  نیا  همـشچرس  هک  دـید  دـیاب  نونکا  نوناق  فعـض  یلـصا  همـشچرس  میئامنیم . هدـهاشم 
درک ؟ يریگولج  نوناق  تفلاخم  زا  هجیتن  رد  تخاس و  مار  ار  رشب  هاوخ  يدازآ 

نآ زا  دـناوتیمن  مـه  تاررقم  یتـح  دـشابیم و  عاـمتجا  رکیپ  رد  داـسف  ندرک  هـنخر  يارب  ببــس  نیرتـگرزب  هـک  رطخ  نـیا  همــشچرس 
هب ییاـنتعا  هتخود  دارفا  يداـم  هلحرم  هب  مشچ  دروآیم  دوجو  هب  ار  نیناوق  هک  یلومعم  یعاـمتجا  ياهـشور  هک  تسنیا  دـنک  يریگوـلج 

ماجنا يروط  ات  تسا  مدرم  لامعا  نایم  نزاوت  مظن و  ظفح  یگنهامه و  ناشفدـه  اـهنت  و  دـنرادن ؛ ناـشیا  ینورد  ياـههزیرغ  تاـیونعم و 
ددرگن . شکمشک  فالتخا و  هب  یهتنم  هک  دریگ 

ینورد و تافـص  هب  يراـک  رگید  دـیامن  لرتنک  ار  عاـمتجا  لاـمعا  هدـش و  لـمع  شداوم  هب  هکتـسنآ  دـهاوخیم  یعاـمتجا  نوناـق  هچنآ 
درادن . تسا  تاررقمم  یلخاد  نمشد  لامعا و  نیا  كرحم  هک  ناشیا  ینطاب  تاساسحا 

دـسافم یلـصا  تلع  هک  یتسرپ  توهـش  یهاوخ و  دوخ  دننام   ) رگید هزیرغ  اهدـص  رـشب و  هاوخ  يدازآ  عبط  هب  یهجوت  هاگره  هک  نیا  اب 
نیناوق هیلک  نوچ  دـش . دـهاوخ  رتعیـسو  تاـفالتخا  هنماد  زور  هب  زور  هدـمآ  دوجو  هب  عاـمتجا  رد  یمظن  یب  جرم و  جره و  دوـشن  تسا )

چیه دـنوشیم و  دـیدهت  دـنریگیم  همـشچرس  زئارغ  نیمه  زا  هک  یتسدربز  نادزد  نوخیبـش  دـنمورین و  ناـیغای  موجه  هلمح و  اـب  هشیمه 
. دیامن يریگولج  تافالتخا  زا  هتفرگ و  ار  دسافم  يولج  دناوتیمن  ینوناق 

نیناوق ریاس  رب  نید  تیزم 

روط نامه  یلو  تسا . نابـساپ  نتـشامگ  تازاجم و  نیناوق  عضو  نوناق ؛ ظفح  يارب  یعاـمتجا  شور  نیرخآ  نیناوق : ریاـس  رب  نید  تیزم 
یعامتجا تاررقم  هک  دنک  يراک  هتفرگ و  ار  رـشب  رگید  زئارغ  شکرـس و  عبط  يولج  دناوتیمن  نابـساپ  تازاجم و  نیناوق  دـش  هتفگ  هک 

دوش . یلمع 
مه رد  دنک و  بولغم  ار  یفلاخم  يورین  ره  اهنآ  اب  دناوتیم  هک  دراد  رایتخا  رد  زین  رگید  دـنمورین  هلیـسو  ود  هدربمان  لئاسو  رب  هوالع  نی 

دنکش :
نارذـگ ناهج  نیا  هزور  دـنچ  یگدـنز  هب  دودـحم  يو  یگدـنز  هک  تسا  هدرب  یپ  تقیقح  نیا  هب  نید  یئامنهار  هب  رادـنید  درف  ره   - 1

نیا يو  يدبا  یتحار  یگشیمه و  تداعـس  هار  اهنت  دوریمن و  نیب  زا  گرم  اب  هک  دراد  شیپ  رد  نایاپ  یب  دودحمان و  یتایح  هکلب  تسین 
زا ینید  تاررقم  هک  دـنادیم  اریز  دـنک ، يوریپ  تسا  هداتـسرف  دوخ  ناربمایپ  هلیـسو  هب  لاـعتم  راـگدرورپ  هک  ینید  تاررقم  زا  هک  تسا 

لفاغ دوخ  ياههدـیرفآ  زا  ياهظحل  دـشابیم و  راکـشآ  وا  دزن  رد  ناسنا  نوریب  نورد و  هک  تسا  یئانیب  اـناوت و  اـناد و  راـگدرورپ  فرط 
درک و دهاوخ  یگدیسر  وا  راکشآ  ناهنپ و  راتفر  باسح و  هب  هتشاد  زاب  دوخ  هاگشیپ  رد  ار  ناسنا  نیمه  هک  دمآ  دهاوخ  يزور  تسین و 

داد . دهاوخ  ار  وا  دب  کین و  لامعا  شاداپ 
دیامن . یلاخ  هناش  یلاعت  يادخ  نامرف  زا  هدرک  هدافتسا  یلمع  نتشاد  ناهنپ  زا  تسین  نکمم  نیا  ربانب 

تسا و هدومن  شیوخ  راگدرورپ  زا  یتعاطا  دهدیم  ماجنا  هک  ار  ینید  روتـسد  ره  دنادیم  دوخ  ینید  دیاقع  قبط  زین  رادـنید  درف  ره   - 2
دومن . دهاوخ  تفایرد  راگدرورپ  تیانع  لضف و  زا  یکین  شاداپ  درادن ، يدزم  رجا و  قاقحتسا  یگدنب  مسر  رظن  زا  هکنیا  اب 

تبغر لیم و  اب  اریز  تسا ، هدرک  يدتـس  داد و  دومن و  ياهلماعم  شیوخ  رایتخاب  تقیقح  رد  دهدیم  ماجنا  هک  ار  یتعاطا  ره  تهجنیا  زا 
تفرگ . دهاوخ  یکین  شاداپ  هدروآ و  تسدب  ار  نابرهم  دنوادخ  يدونشخ  نآ  ربارب  رد  هداد  تسد  زا  ار  شیوخ  يدازآ  زا  يرادقم 
نیدنچ دنکیم  فرـص  يدازآ  دقن  زا  هچ  ره  تسا و  هلماعم  مرگرـس  یـشوخ  لامک  اب  ینید  تاررقم  نیناوق و  زا  يوریپ  اب  رادنید  رفنکی 

. دراذگیم نآ  ياجب  هدیرخ  نآ  زا  رتهب  یعاتم  دشورفیم و  یئالاک  درادیم ، رب  دوس  ربارب 
زا وا  يوج  يدازآ  عبط  دنکیم و  ضرف  یتراسخ  دوخ  يارب  ار  نوناق  زا  يوریپ  تاررقم و  تیاعر  نوچ  تسین  نید  دـنبیاپ  هکیـسک  یلو 
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دروآ . تسدب  ار  دوخ  يدازآ  هدرک  هراپ  ار  دنب  نیا  ياهلیسوب  ات  تسا  تصرف  یپ  رد  دربیم  جنر  دوخ  يدازآ  زا  يرادقم  نتخاب 
هجیتن :

تسا . ینید  ریغ  ياهشور  زا  رترادهشیر  رتیوق و  یسب  عامتجا  نتشاد  هگن  هدنز  رد  نید  ریثأت  هک  دش  مولعم  هتشذگ  تانایب  زا 
نارگید : یئوج  هراچ 

طاقنب نوچ  یلو  دناهتفریذپن  ار  یعامتجا  تموکح  هچرگ  دناهداتفا  یلاعت  یقرت و  رکفب  ریخا  نرق  کی  رد  ناهج  هدـنام  بقع  ياهروشک 
تسا . هدش  يرگیشحو  زا  ياهنومن  ناشیگدنز  طیحم  هریت و  ناشراگزور  دناهدومنن ؛ هدافتسا  نید  يورین  زا  هدرکن و  هجوت  نوناق  فعض 

تاجن یعطق  تسکـش  زا  ار  نیناوق  هکنآ  يارب  دـناهدرب  یپ  نیناوق  فعـض  هطقن  هب  هک  ناهج  دنمـشوه  یقرتم و  ياـهتلم  ناـنیا  لـباقم  رد 
دناهدومیپ . ار  يرگید  هار  هدومن و  یئوج  هراچ  دنهد 

دراو هک  مه  یعقوم  و  دنیایب ، راب  حیحص  قالخا  هتـشرکی  اب  هاوخان  هاوخ  دارفا  هک  دننکیم  میظنت  يروط  ار  تیبرت  میلعت و  زرط  اهتلم  نیا 
دنرامشب . فلخت  لباق  ریغ  سدقم و  ار  نوناق  دنوشیم  تیلاعف  طیحم 

هدومن و نیمأت  ار  هعماج  تداعـس  یهجوت  لباق  هزادنا  ات  هجیتن  رد  هدرک و  ادـیپ  ار  يداع  نایرج  نوناق  هک  دوشیم  ببـس  تیبرت  عون  نیا 
دهد . تاجن  تسکش  زا  ار  نوناق 

دنمسق : ود  دنباییم ، شرورپ  نآ  اب  هک  یئاههعماج  رد  راکفا  عون  نیا  تسناد  دیاب  یلو 
ینامسآ نایدا  زا  کش  نودب  تسا و  راوتسا  ینیبعقاو  يور  هک  ناتسدریزب  محرت  یهاوخریخ و  یتسودرشب و  دننام  يدئاقع  راکفا و   - 1
هدرکیم توعد  راکفا  نیا  يوسب  ار  مدرم  نید  دـنیآ ، دوجوب  یقرتم  ياـههعماج  هکنآ  زا  شیپ  زارد ؛ ناراـگزور  زا  تسا و  هدـش  هتفرگ 

تسا .
دیآیم . رامشب  نید  تاکرب  زا  دوشیم  هدید  یقرتم  ياههعماج  رد  راکفا  نیا  هطساوب  هک  یتداعس  یتخبکین و  نیاربانب 

هار رد  رگا  هک  دـننکیم  نیقلت  دارفاب  هکنآ  لثم  تسین  اهنآ  يارب  یـشزرا  تافارخ  رازاب  رد  زج  هک  موهوم  هدوهیب و  راـکفا  دـئاقع و   - 2
ددرگیم : تبث  یئالط  طوطخ  اب  خیرات  تاحفص  رد  ناشمان  دنوش  هتشک  ای  دنربب  یجنر  وخ  روشک  تاجن 

گنج نادـیم  رد  دریگیم  رارق  اهنیقلت  نیا  ریثأت  تحت  هک  يدرف  تسا  نکمم  دـهدیم و  یلمع  جـیاتن  هچرگا  یفارخ  ياهرادـنپ  هنوگنیا 
موهوم ار  یمدآ  نوچ  دناسریم ، ررـض  دهدیم  هک  یعفن  ربارب  نیدنچ  یلو  دیامن ، دوبان  ار  نمـشد  زا  يدایز  هدع  دـنک و  یئاهیراکادـف 

گرم دنرادن و  ازج  زور  ادـخب و  نامیا  هکیمدرم  رظن  رد  اریز  تسا ؛ هتخادـنا  راک  زا  ار  وا  ینیب  عقاو  هزیرغ  هدروآ و  راب  یفارخ  تسرپ و 
. تشاد دهاوخن  یموهفم  گرم  زا  سپ  ینارماک  دیواج و  یناگدنز  دننادیم  يدوبان  یتسین و  ار 

رشب یگدوسآ  رد  مالسا  تیمها 

ریاس نایم  رد  زین  مالـسا  دراد ؛ يزاتمم  تیعقوم  رگید  یعاـمتجا  ياهـشورب  تبـسن  نید  هک  روطناـمه  رـشب : یگدوسآ  رد  مالـسا  تیمها 
دشابیم . اراد  ار  يزاتمم  تیعقوم  نایدا 

اب زین  نایدا و  رگید  مالسا و  نیب  شجنس  کی  اب  تقیقح  نیا  تسا . رتدنمدوس  يرشب  هعماج  لاحب  يرگید  شور  ره  زا  مالـسا  يورنیا  زا 
دـصرددص هک  تسا  ینید  اـهنت  ناـیدا  همه  ناـیم  رد  مالـسا  ناـیدا : رگید  اـب  مالـسا  هسیاـقم  دوشیم . نشور  رگید  یعاـمتجا  ياهـشور 

. تسا یعامتجا 
نانآ يویند  تداعـس  هرابرد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  مدرم  يورخا  تداعـس  اـهنت  هک  تسا  نایحیـسم  ینونک  شیک  دـننام  هن  مالـسا  تاـمیلعت 

دنناـم مالـسا  تاـمیلعت  دـهد ، رارق  تمه  ههجو  ار  یتـلم  کـی  تیبرت  میلعت و  اـهنت  هک  تسا  دوهی  یلعف  نییآ  دـننام  هن  و  دـشاب ، تکاـس 
تسا . هتخادرپن  لامعا  قالخا و  زا  دودحم  عوضوم  دنچب  رگید ، بهاذم  یضعب  سوجم و  ياهروتسد 
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یهیدب و  تسا ؛ هدـش  هتفرگ  رظن  رد  ناکم  نامز و  ره  رد  هشیمه و  يارب  مهنآ  مدرم  همه  یناهج  رد  تداعـس  تیبرت و  میلعت و  مالـسا  رد 
اریز : تسین ، مدرم  یناهج  ود  تداعس  اههعماج و  حالصا  يارب  یهار  نیا ، زا  ریغ  تسا 

دوشیم رتمکحم  رتکیدزن و  زوربزور  هک  یناـهج  طـباور  اـب  يرـشب  عماوج  همه  ناـیم  رد  تلم  کـی  اـی  هعماـج  کـی  حالـصا  اـهنت  ًـالوا 
هدولآ . يرهن  ای  گرزب  يرختسا  رد  تسبآ  هرطق  کی  ندرک  هیفصت  دننام  تقیقح  رد  هدوهیب و  تسا  یششوک 

هک يراکفا  مامت  مالسا  تامیلعت  رد  دشابیم . یبلطحالـصا  تقیقح  فالخ  يرما  رگید  عماوج  زا  تلفغ  اب  هعماج  کی  حالـصا  اهنت  ًایناث 
نینچمه دوش و  نیزگیاج  مدرم  سوفن  رد  دـناوتیم  هکیقـالخا  همه  و  دـنک ؛ هولج  رـشب  زغم  رد  تسا  نکمم  ناـسنا  ناـهج و  شیرفآ  رد 

تسا . هدش  یسررب  دیامن  زورب  یگدنز  طیحم  رد  ناسنا  کی  زا  دوشیم  هکیئاهتیلاعف  لامعا و  همه 
هدیدرگ و باختنا  دراد  اج  لاعتم  يادخ  دیحوت  اهنآ  سأر  رد  دراد و  ینیبعقاو  هبنج  هک  یئاههشیدنا  مسق  نآ  مالسا  رد  راکفاب  عجار  اما 

تسا . هدش  هداد  رارق  هشیر  لصا و 
تسا . هدیدرگ  راوتسا  دیحوت  لصا  رب  هدش و  باختنا  تسا  هدیدنسپ  میلس  لقع  دزن  عقاو و  رد  هچنآ  مالسا  قالخا  رد  و 

هدش و عیرـشت  دنکیم  یـسررب  ار  ناسنا  یگدنز  تایئزج  همه  هک  یلمع  نیناوق  تاررقم و  هلـسلس  کی  قالخا ، لصا  هیاپ و  يور  سپس 
، موکحم مکاح و  مودخم  مداخ و  گرزب ، کچوک و  نز ، درم و  ینابایب ، يرهش و  دیفس ؛ هایس و  ره  یعامتجا  يدرف و  فئاظو  هجیتن  رد 

ءامسلا . یف  اهعرف  تباث و  اهلصا  هبیط  هرجشک  هبیط  هملک  تسا . هدیدرگ  نشور  یئانثتسا  يداع و  لاح  رد  شیورد ، رگناوت و 
هیآ 24 . میهاربا  هروس 

هک درک  دـهاوخ  هدـهاشم  ار  ینارکیب  يایرد  درگنب  قیقحت  هدـیدب  یمالـسا  هقف  مالـسا و  یقالخا  تامیلعت  فراعم و  لوصا  رب  یـسک  ره 
بسانتم طبترم و  هتـسویپ و  رگید  ءازجا  اب  نآ  زج  ره  همهنیا  اب  تسا  نوبز  شرعقب  ندیـسر  زا  رکف  شطیحم و  هطاحا  زا  شیدنارود  لقع 

. هدومرف یحو  دوخ  یمارگ  ربمایپ  هب  ارنآ  هناگی  يادخ  هک  تسیرورپ  ناسناو  یتسرپادخ  لکشتم  دحاو  کی  مهیور  و 

یعامتجا رگید  ياهشور  اب  مالسا  هسیاقم 

تفرشیپ هک  میوشیم  هجوتم  یبوخب  مینک  رظن  تقد  اب  ناهج  یقرتم  عماوج  ياهشورب  هچنانچ  یعامتجا : رگید  ياهشور  اب  مالـسا  هسیاقم 
يروشک تالیکشت  هتخادنا و  تسد  خیرم  هام و  هب  اهنآ  يورین  تردق و  هتخاس و  هریخ  ار  درخ  مشچ  هچرگا  عماوج  نیا  یتعنص  یملع و 
تیرشب ناهج  يورب  ار  یتخبهریت  ياهرد  دوخ  شیاتس  لباق  تفرشیپ  اب  یقرتم  ياهشور  نیمه  یلو  تسا ؛ هدومن  تریح  قرغ  ارناسنا  اهنآ 

اب زین  نونکا  و  تسا ؛ هداد  انف  دابب  ار  هانگیب  اهنویلیم  هدـیناشک و  نوخ  كاخ و  هب  ار  ناهج  راب  ود  نرق  عبر  زا  رتمک  یتدـم  رد  هدوشگ و 
دنکیم . دیدهت  ار  نایناهج  دراد  تسدب  ار  رشب  يدوبان  نامرف  هک  موس  یناهج  گنج 

هدز و ناهج  للم  هیقب  یناشیپ  رب  یکدرب  ناشن  یـشخب ، يدازآ  یتسود و  رـشب  مانب  دوخ  شیادیپ  زور  نیتسخن  زا  هک  تسا  اهـشور  نیمه 
ضرع ناج و  لام و  رب  ار  زیچان  هورگ  کی  هدومن و  اپورا  هراق  طرـش  دـیق و  یب  میلـست  هتـسب  رامعتـسا  ریجنزب  ار  ایند  گرزب  هراـق  راـهچ 

تسا . هداد  هقلطم  تموکح  هانگیب  نویلیم  اهدص 
نوچ یناسنا  ياهوزرآ  زا  يرایـسب  هب  دـنرادروخرب و  يدام  ذـئاذل  اهتمعن و  زا  دوخ  طیحم  رد  یقرتم  ياهتلم  هک  تسین  راـکنا  لـباق  هتبلا 

هک هدـش  ناشریگنماد  رامـشیب  ياهيزورهریت  اهیتخبدـب و  اـما  دناهدیـسر ؛ هریغ  یتعنـص و  یگنهرف و  ياهتفرـشیپ  یعاـمتجا و  تلادـع 
یثداوح ضرعم  رد  ار  ناهج  هدـنیآ  مه  هظحل  ره  یناگمه و  ياهيزیرنوخ  یللملانیب و  ياهشکمـشک  زا  تسا  تراـبع  اـهنآ  نیرتمهم 

دنهدیم . رارق  هتشذگ  زا  رتخلت  رتموش و 
هک تسا  اههعماج  واهتلم  نیا  یگدنز  شور  میقتـسم  هجیتن  تیندـم و  تخرد  لوصحم  نیریـش  خـلت و  ياههویم  همهنیا  هک  تسا  یهیدـب 

دنیامیپیم . یقرت  هار  رهاظب 
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هدیدنسپ قالخا  هتشر  کی  زا  تسا  هتخاس  دنمتداعس  ار  هعماج  هدش و  دنمهرهب  نآ  زا  رشب  هک  نآ  نیریش  ياههویم  هک  تسناد  دیاب  نکل 
نامه اریز  نوناق ، زا  اهنت  هن  تسا  هتفرگ  همـشچرس  اهتلم  نیا  يراکادف  یهاوخریخ و  یـسانشهفیظو و  يراکتـسرد و  یئوگتـسار و  دننام 

دوشیم . هدوزفا  اهنآ  یتخبدب  یتسپ و  رب  زوربزور  هکیلاح  رد  دراد  دوجو  زین  اقیرفآ  ایسآ و  هداتفا  بقع  ياهتلم  نایم  نیناوق 
زین ار  یقرتم  ياهتلم  نیا  دوخ  هدروآ و  رابب  یتخبدب  يزورهریت و  هتخاس و  راوگان  خلت و  ار  رـشب  ماک  هک  تخرد  نیا  خـلت  ياههویم  اما  و 

رورغ و توخن و  یمحر و  یب  یفاصنا و  یب  عمط و  صرح و  دننام  دنـسپان  قالخا  هتـشر  کی  زا  دناشکیم  يدوبان  يوسب  نارگید  دننام 
دریگیم . همشچرس  یشک  ندرگ 

مـسق زا  دنکیم و  رما  تافـص  نیا  زا  لوا  شخب  هب  مالـسا  هک  میوشیم  هجوتم  مینک  رظن  تقدب  مالـسا  سدـقم  نید  ياهروتـسد  رد  رگا 
دوخ تیبرت  هیاپ  ارنآ  هدرک و  توعد  تسا  نآ  رد  تسیناسنا  حالـص  هک  یباوص  قح و  راـک  ره  يوسب  یلک  روطب  دـیامرفیم و  یهن  مود 

هتـشادرب رد  ار  یـصاخ  تلم  موق و  حالـص  هچ  رگا   ) دزاسیم لتخم  ار  رـشب  مارآ  یگدنز  هکیباوصان  قحان و  راک  ره  زا  و  دـهدیم ؛ رارق 
درادیم . رذحرب  دشاب )

هجیتن 
دوشیم : يریگهجیتن  ریز  بلطم  دنچ  هتشذگ  تانایب  زا 

ساـنلا ال رثـکا  نکلو  میقلا  نیدـلا  کـلذ  تسا  رتدـنمدوس  تیرـشب  لاـحب  رتهدیدنـسپ و  رگید  یعاـمتجا  شور  ره  زا  مالـسا  شور   - 1
هیآ 3 . مور  هروس  نوملعی 

زا هک  تسیداوم  هدنز  راثآ  مالـسا و  سدقم  نییآ  تاکرب  زا  همه  همه و  ناهج  يزورما  تیندم  نیریـش  ياههویم  نشور و  ياههطقن   - 2
داومنامه يوسب  ار  مدرم  دوش  نایامن  رهاظ و  برغ  ندمت  راثآ  هکنآ  زا  شیپ  اهنرق  مالسا  اریز  تسا ؛ هداتفا  اهبیرغ  تسدب  كاپ  نید  نیا 

دناهتفرگ . یشیپ  ام  زا  اهنآب  ندرک  لمع  رد  اهیبرغ  هک  تسا  هدرکیم  توعد  یقالخا 
یـشیپ امـش  رب  نآرق  هب  لمع  رد  نارگید  هک  دـینک  راتفر  يروط  ادابم  دومرفیم  مدرم  هب  گرم  رتسب  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

دنریگ .
هدیدنسپ و قالخا  ندرک  شومارف  اریز  داهن ، انب  نآ  ساسا  رب  ار  نیناوق  داد و  رارق  قالخا  رد  ار  یلصا  فده  دیاب  مالسا  روتسد  قبط   - 3

رگید رب  ناسنا  يرترب  هجو  اهنت  هک  ار  تیونعم  هتخاـس  هجوتم  تیداـمب  جـیردتب  ار  مدرم  هعماـج  يداـم ، عفاـنم  روظنمب  اـهنت  نیناوق  عضو 
نیـشناج ار  دنفـسوگ  واـگ  نوچ  یگدـنرچ  گـنلپ و  گرگ و  نوچ  یگدـنرد  يوخ  نآ  ياـجب  دریگیم و  ناشتـسد  زا  تسا  تاـناویح 

تیبرت نم  یلـصا  فده  ینعی  قالخالا  مراکم  ممتال  ثعب  دومرف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تهج  نیمه  زا  و  دزاسیم ؛
درادـن تعیبط  رد  یتباث  هشیر  هک  یعیبطریغ  لئاسو  دـنزیمن  تسد  یعیبطریغ  لئاسوب  دوخ  تفرـشیپ  رد  مالـسا  دـشابیم . مدرم  یقالخا 

يارب دـهاوخیم  هک  مالـسا  دـننام  ینییآ  رد  یعیبطریغ  لـئاسو  نیاـب  ندز  تسد  دوریم . ناـیم  زا  دوز  اـی  رید  تسا و  تسکـشب  موکحم 
تسین . تسرد  دیامن  تموکح  رشب  نایم  رد  هشیمه 

رد تسا  ریـشمش  نید  مالـسا  نید  دناهتفگ : یـضعب  هکنیا  و  تسا ، هدشن  لسوتم  روزب  زگره  دوخ  تفرـشیپ  رد  مالـسا  نید  ببـس  نیمهب 
هیاپ نامیا  ملع و  ساسا  رب  هک  ینید  اریز  دـناهدش ؛ راتفرگ  تواضق  نیاب  هناروکروک  هداتفا و  طلغب  مالـسا  ردـص  ياهگنج  رهاـظ  تقیقح 

هفـسلف هب   ) دوش لسوتم  ریـشمشب  مدرم  ياهلد  رد  ناـمیا  داـجیا  دوخ و  یلاـع  دـصاقم  تفرـشیپ  يارب  هک  تسا  رترب  نآ  زا  هدـش  يراذـگ 
هدبعـش يزادرپغورد و  گـنرین و  هار  دوـخ  ياههتـساوخ  تفرـشیپ  يارب  مالـسا  ببـس  نیمه  هـب  زین  و  دوـش ) هـعجارم  مالـسا  رد  داـهجو 

تسا . هدومیپن  ار  یسایس  ياهيزاب 
تسا . قح  نتفر  نیب  زا  ببس  دوخ  قح ، هب  ندیسر  يارب  لطاب  هار  ندومیپ  و  درادن . لطاب  ندرم  قح و  ندش  هدنز  زج  یفده  مالسا  اریز 
دوخ دـصاقمب  دـننکیم  یفخم  دـنناشوپیم و  ار  قح  هکیناسک  ناراکدـب و  ناراکمتـس و  ادـخ  دـیامرفیم  دوخ  مـالک  رد  لاـعتم  يادـخ 
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. دناسریمن

توعد غیلبت و 

تسا و راگزاس  قفاوم و  ناسنا  شنیرفآ  ترطف و  اب  هک  هدرک  باختنا  ار  یهار  قح  شرتسگ  مدرم و  تیادـه  يارب  مالـسا  توعد  غیلبت و 
تـسدب یناسآب  ار  وا  هدومن  رادـیب  ار  رـشب  یهاوخ  تداعـس  ینیبعقاو و  هزیرغ  قیاقح ؛ ندومن  نشور  اـب  هک  تسا  توعد  غیلبت و  هار  نآ ؛

دراپسیم . قح 
همه زا  رتزهجم  ناـیدا و  متاـخ  هک  مالـسا  رد  دـناهدرب  راـکب  ار  نآ  یهلا  ناربماـیپ  همه  هک  تسا  ياهیوش  توعد  غیلبت و  ینعی  شور  نیا 

یهاتوک نید  هعـسوت  رـشن و  رد  هتخاس  یلمع  ار  هار  نیا  هک  هدرک  بجاو  ناناملـسم  همه  رب  تسا و  هتفر  راکب  نآ  يـالعا  دـح  دـشابیم 
دننکن .

ادـخ يوسب  ار  مدرم  لماک  تریـصب  اب  هک  تسا  نیا  نم  ناوریپ  نم و  هار  وگب  دـیامرفیم : هتخاس  بطاـخم  ار  دوخ  ربماـیپ  لاـعتم  يادـخ 
هیآ 108 . فسوی  هروس  مینک . توعد 

دروم ینید  لئاسم  غلبم  الوا  دـیاب  هجیتن  رد  دریگ ، ماجنا  لماک  یئاـنیب  اـب  غیلبت  توع و  دـیاب  هک : دـیآیمرب  هتـشذگ  هیآ  زا  غیلبت -  شور 
یقلخ و شوخ  دننام  تسا  رایـسب  غیلبت  بادآ  طئارـش و  هتبلا  دشاب . انـشآ  الماک  نآ  بادآ  طئارـش و  غیلبت و  شورب  ًایناث  دـنادب و  ار  غیلبت 

ملع نودـب  هکنآ  اریز  لمع ، ملع و  تسا : زیچ  ود  اهنآ  نیرتمهم  یلو  فاصنا ؛ قحب و  مارتحا  يرابدرب و  ینیگنـس و  راقو و  یئورـشوخ و 
ملعب هکیسک  و  درادن ، كاب  مدرم  یهارمگ  قح و  ندش  لامیاپ  زا  لطاب  ناگدننک  غیلبت  دننام  دنادیمن  ار  رما  تقیقح  نوچ  دنکیم  غیلبت 

دوخ ياـههتفگ  اـب  ار  هچنآ  دـیامنیم و  بیذـکت  دوخ  لـمع  اـب  دـنکیم  رما  دوخ  هتفگ  اـب  هک  ار  هچنآ  تقیقح  رد  دـنکیمن  لـمع  دوخ 
هک تسا  یـسک  دـننام  دـنکیمن ؛ دوخ  دـنکیم و  توعد  يزیچب  ار  نارگید  هکیـسک  دـیوجیم . يرازیب  نآ  زا  دوخ  رادرک  اـب  دیاتـسیم 

دنزیم . سپ  رگید  تسد  اب  دشکیم و  شیپ  تسدکی  اب  ار  يزیچ 
هیآ 44 . هرقب ، هروس  دینکیم ؟ شومارف  ار  دوخ  رما و  یکینب  ار  مدرم  ایآ  دیامرفیم : شیوخ  مالک  رد  دنوادخ 

. اهنت راتفگ  اب  دینک  توعد  رادرک  راتفگ و  اب  ار  مدرم  هک  تسا  هدومرف  مالسلا ) هیلع   ) متشه ماما 

مالسا رد  شرورپ  شزومآ و 

ملع و بسکب  ار  دوخ  ناوریپ  دیاتـسیم و  ار  شتناد  ملع و  دـنکیم و  شهوکن  ار  یناداـن  لـهج و  مالـسا  مالـسا : رد  شرورپ  شزومآ و 
دیامنیم . قیوشت  تلیضف 

هچرگا قح  نتفریذپب  مالسا  ینمسآ  باتک  دننکیم  یهن  دوخ  نافلاخم  نانخـس  یـسررب  دازآ و  رکفت  زا  رگید  ینید  ياهباتک  هکیلاح  رد 
نیمز نامسآ و  شنیرفآ  رد  رکفتب  ار  مدرم  و  دیوگیم ، نخس  دازآ  ثحب  لالدتسا و  هار  زا  رشب  اب  و  دنکیم ، رما  دوش  هدینـش  فلاخم  زا 

رد هک  دنکیم  دیکات  اهنیا  زا  هتشذگ  و  دنکیم . توعد  تعیبط  ناهج  شدرگ  ناینیشیپ و  خیرات  ناسنا و  شنیرفآ  تساهنآ و  رد  هچنآ  و 
دنزادرپ . يواکجنکب  تعیبط  ناهج  ءاروام  سح و  هدرپ  سپ 

مرکا ربمغیپ  يردقب  تسا ؛ نوریب  امش  زا  هدیسر  ترـضح  نآ  نانیـشناج  یمارگ و  ربمغیپ  زا  عوضوم  نیاب  عجار  هکیتایاور  نآرق و  تایآ 
هدومرف : هک  تسا  هدرمش  مهم  ار  ملع  بلط 

. تسا بجاو  مزال و  یناملسم  ره  رب  ملع  بلط 

مالسا تامیلعت  رد  مهم  راکهاش  ود 
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زا هتشرکی  دشابیم  ای  هدوب  يراج  يرشب  فلاخم  ياههعماج  رد  هک  یعامتجا  ياهشور  زا  کی  ره  مالـسا : تامیلعت  رد  مهم  راکهاش  ود 
دراو یئاههبرـض  نانآ  يوهـش  ياههتـساوخ  هعماج و  ناـنادرگراک  تساـیرب  دوش  نشور  مدرم  هماـع  رب  رگا  هک  درادرب  رد  یناـهن  رارـسا 

بلاطم و زا  يرایسب  هک  تسن  بلطم ا  نیا  تلع  و  دنرادیم ، هدیشوپ  هماع  زا  ار  یقیاقح  هتـسویپ  نانآ  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دروآیم و 
لیـس دوش  فشک  رگا  هک  دنـسرتیم  دـشابیم  دارفا  عاـمتجا و  حالـص  لـقع و  فلاـخم  نوـچ  و  تسا ؛ اـهنآ  دوـخ  زغم  هتخاـس  تاررقم 

دتفا . رطخب  ناشعفانم  ددرگ و  يراج  ناشیورب  ضارتعا 
فراعم حیـضوت  ریبعت و  قح  هکلب  دـنهدیمن ، دازآ  رکفت  هزاـجا  مدرمب  ناـیدا  رگید  یناـحور  زکارم  تیحیـسم و  ياـسیلک  تهج  نیمهب 

ثحب نودب  ارچ و  نوچ و  یب  دنیوگیم  نانآ  هچ  ره  هک  تسا  مدرم  رب  و  دننادیم ؛ شیوخ  صئاصخ  زا  ار  یبهذم  باتک  تانایب  ینید و 
دنریذپب . دازآ )  ) يواکجنک و 

. تسا راتفگ  نیا  رب  قداص  يدهاش  تیحیسم  ینونک  شور  تسا و  هتخاس  دراو  همطل  ینید  ياهشور  زا  يرایسب  هب  هک  تسا  شور  نیمه 
ياهـشور همه  فالخرب  دـنیبیمن  دوخ  هار  رد  یکیرات  مهبم و  هطقن  هنوگچیه  دراد و  دامتعا  نانیمطا و  دوخ  تیناقحب  مالـسا  نوچ  یلو 

رگید : یبهذم  ریغ  یبهذم و 
قبط رب  كاپ  نید  نیا  عیارـش  اریز  دنناشوپب  ار  یقح  هک  دهدیمن  هزاجا  زین  شیوخ  ناوریپ  درادیمن و  هدیـشوپ  ار  یقح  بلطم  چیه   - 1

تسین . بیذکت  لباق  تقیقح  قح و  هیحان  زا  نآ  زیچ  چیه  هدش و  میظنت  شنیرفآ  ترطف و  نوناق 
رب هدرک  تنعل  دننکیم  نامتک  ار  قح  هکنانآ  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  تسا و  هدش  یفرعم  گرزب  ناهانگ  زا  قیاقح  نامتک  مالسا  رد 

هیآ 146 ) هرقب  هروس   ) دتسرفیم تنعل  ًاحیرص  نانآ 
ادـیپ نانآ  يارب  یماهبا  نیرتکچوک  هک  اج  ره  رد  دـنزادرپ و  رکفتب  هنادازآ  فراعم  قیاـقح و  هراـبرد  هک  هدومرف  رما  ار  دوخ  ناوریپ   - 2
ههبش راتفرگ  هچنانچ  دنامب و  ظوفحم  ههبش  کش و  یکیرات  دنزگ  زا  ناشنـشور  نامیا  هتـسویپ  ات  دنراذگن  شیپ  مدق  دیامن و  فقوت  دش 

دنزادرپب . نآ  لحب  هنادازآ  دنشوکب و  نآ  عفر  رد  یئوج  قح  فاصنا و  لامک  اب  دنوش  يدیدرت  و 
دیامرفیم : لاعتم  يادخ 

رکف و هار  زا  قیاـقح  كرد  قـح : راـهظا  دازآ  رکفت  زا  يرادوـخ  هیآ 36 . ءارـسا  هروـس  نکم . يوریپ  تسین  نشور  وـت  يارب  هـکیزیچ  زا 
تاناویح و ریاس  رب  ناسنا  زایتما  ببـس  هناگی  دنکیم و  دیلوت  تیناسنا  هاگتـسد  هک  تسا  یلوصحم  نیرتاهبنارگ  اهنآ  نتفریذـپ  هشیدـنا و 

رکف يدازآ  يدیلقت ؛ راکفا  لیمحت  اب  هک  داد  دهاوخن  هزاجا  ینیبعقاو  هزیرغ  یتسود و  ناسنا  سح  زگره  و  تسوا ، راختفا  تفارش و  هیاپ 
تقیقح نیا  زا  یلو  دوش . هتخادنا  راک  زا  یئادخ  راکفا  هجیتن ؛ رد  ددرگ و  هارمگ  وا  لقغ  قیاقح  نتـشاد  ناهنپ  اب  ای  دوش  بلـس  ناسنا  زا 

تفرـشیپ هب  يدـیما  فرط ؛ يزابجل  یتخـسرس و  هطـساوب  ای  درادـن  ار  یتقیقح  مهف  دادعتـسا  ناسنا  هکیئاـج  رد  هک  درک  تلفغ  دـیابن  زین 
تموکح سکعب  یتسود  ناسنا  ینیبعقاو و  هزیرغ  دش  دهاوخ  هدیـشک  ناسنا  یـضرع  ای  یناج  ای  یلام  ررـضب  نآ  راهظا  تسین و  تقیقح 

یـضرع یناج و  یلام و  رگید  ياهرطخ  یهارمگ  رطخ  زا  تیناسنا  هاگتـسد  دوش  مارتحا  سیدقت و  قیاقح  تحاس  هکنیا  يارب  و  دنکیم ؛
دیامنیم . باجیا  ار  قیاقح  یشوپهدرپ  دنامب  ظوفحم 

یهن تدـشب  دـنرادن  ار  اهنآ  مهف  دادعتـسا  ناسنا  دارفا  هک  قیاـقح  زا  ياهراـپ  رد  ندرک  رکف  زا  ار  مدرم  يداـیز  راـبخا  رد  تیب  لـها  همئا 
دناهدومن .

هیآ 106 .) لحن  هروس  هیآ 28 ؛ نارمع  لآ  هروس   ) درمشیم زاجم  هیقت  دروم  رد  ار  قح  نامتک  دوخ  مالک  زا  دروم  ود  رد  لاعتم  يادخ 
هجیتن 

درامشیم : مزال  هکلب  عنام  یب  ار  تقیقح  قح و  ندنام  هدیشوپ  دروم  دنچ  رد  مالسا 
دشاب . یضرع  ای  یناج  ای  یلام  رطخ  فوخ  نآ  راهظا  رد  هدوبن  قح  تفرشیپ  هب  يدیما  هک  تسا  یئاج  نآ  هیقت و  دروم   - 1
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قح سدـقم  تحاسب  تبـسن  تناها  ءازهتـسا و  ثعاب  ای  دوش  وا  یهارمگ  بجوم  نآ  راهظا  دـشابن و  موهفم  یـسک  يارب  قح  هکیئاج   - 2
ددرگ .

. دوش یهارمگ  بجوم  دهد و  هولج  هنوراو  ار  قح  دادعتسا ، ندوبن  هطساوب  دازآ  رکفت  هکیئاج   - 3

یعامتجا تایح  رد  مالسا  تامدخ 

شور کی  مالسا  سدقم  نیئآ  هک  دش  تشور  هتشذگ  ياهثحب  زا  تافالتخا : عفر  دارفا و  عفانم  ظفح  یعامتجا  تایح  رد  مالسا  تامدخ 
نیمأت ار  نانآ  یتایح  عفانم  هک  تسنیا  دارفا  يوزرآ  نیرتگرزب  هعماج و  کـی  لـماک  تداعـس  هک  تسا  یهیدـب  تسا .  یعاـمتجا  لـماک 
هارهاش رد  مارآ  لایخ  اب  ات  دوش  يریگولج  ناکما  ردقب  دنکیم  دیدهت  ارنآ  يافـص  یگدنز و  هک  یئاهزواجت  اهشکمـشک و  زا  ددرگ و 

دنهد . همادا  شیوخ  ریسب  لماکت 
دودح رد  دشاب و  هتشاد  یحور  یمسج و  تمالس  دوخ  یگدنز  رد  ینیبعقاو  هیاس  رد  هک  تسنیا  ناسنا  درف  کی  يزیرغ  يوزرآ  ياهتنم 

و دوش ؛ لئان  دوخ  يریپ  یناوج و  ياـهوزرآب  هداوناـخ  لیکـشت  اـب  و  دروآ ، تسدـب  ار  نکـسم  كاـشوپ و  كاروخ و  نیرتبـسانم  ناـکما 
دوخ ششوک  یعسب و  یمحازم  چیه  نودب  تیناسنا  هارهاش  رد  هرخالاب  و  هدرب ، رـسب  یتمالـس  ینمیا و  رد  هتـسویپ  هتـشاد  یمارآ  یگدنز 

دوش . رادروخرب  لماکت  زا  هداد و  همادا 
هدیناشوپ لمع  هماج  یئامتجا  يدرف و  يوزرآ  نیاب  مالـسا  درادـن  نیا  زا  رتالاب  یئوزرآ  دوخ  ءازجا  دارفاب  تبـسن  زین  يرـشب  هعماج  کی 

عفر ناـشتافالتخا  ظوفحم و  دارفا  یتاـیح  عفاـنم  ینیبعقاو  عاعـش  رد  نآ  شریذـپ  رثا  رب  هک  هتـشاد  هضرع  يرـشب  هعماـجب  ار  یـشور  اریز 
، كاپ شور  نیا  اریز  تسا  هدومن  فطع  ناسنا  ینیبعقاو  يوسب  ار  دوخ  هجوت  نیتسخن  مالسا  نآ  یساسا  هیاپ  مالسا و  شور  دش . دهاوخ 

دوجوم کـی  ناـسنا  درادـن . يریگتفج  يرورپ و  مکـش  زج  یئوزرآ  هک  ياهتـسب  ناـبز  ناویح  کـی  هن  دـنک  تیبرت  ناـسنا  دـهاوخیم 
دشابیم . زهبم  نیبعقاو  درخ  يورین  اب  تاساسحا  فطاوع و  رب  هوالع  هک  تسا  ياهدنز 

دنناـم تسا و  شنیرفآ  ناـهج  ءازجا  زا  یئزج  يو  هک  دـنکیم  كرد  دوخ  هدروخن  تسد  ینیبعقاو  هاگتـسد  ینعی  ترطف  قـبط  رب  ناـسنا 
. تسوا هدرورپ  هدیرفآ و  زین  درخ  هتـشاد  یگتـسب  یهانتمان  ملع  تردق و  تایح و  کیب  ینعی  تعیبط  ءاروامب  شنیرفآ  ناهج  ءازجا  ریاس 

درامشیمن . یعقاو  ناسنا  تسین  تسرپ  ادخ  هک  ار  یسک  تسا و  هتشاذگ  دیحوت  هیاپ  يور  ار  دوخ  شور  مالسا  تهج  نیمهب 
مه يزور  دـنکیم و  توعد  تداعـس  يوسب  ار  ناسنا  دوخ  نید  هلیـسوب  هک  تسا  يدـنوادخ  یگناگیب  داـقتعا  اـجنیا  رد  دـیحوت  زا  دارم 

داد . دهاوخ  بسانم  شاداپ  هدیسر  ار  وا  ياهراک  باسح 
هیآ ناقرف  هروس  دنـشابیم . نانآ  زا  دنرتهارمگ  هکلب  نایاپراچ  دننام  دنربخ  یب  دیح  زا ، هکیناسک  دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  یلاعت  يادخ 

تسا . مالسا  یساسا  هاگهیکت  هیاپ و  نیتسخن  دش  هتفگ  هک  یئانعمب  دیحوت  . 44
هدـیقع اب  بسانم  هک  یقالخاب  ناسنا  رگا  فرطکی  زا  اریز  تسا  هدـیدرگ  راوتـسا  دـیحوت  رب  هک  تسا  هدیدنـسپ  قالخا  مالـسا ، مود  هیاپ 
یقرتم مه  دنچ  ره  تاررقم  نیناوق و  تشذگ  هکنانچ  رگید  فرط  زا  و  دنام . دهاوخن  ظوفحم  شکاپ  نامیا  دوشن ، فصتم  تسا  دـیحوت 

دنک . هرادا  دراد  یقالخا  طاطحنا  هک  ار  ياهعماج  تسین  رداق  زگره  دشاب 
اهنیا ریاظن  تلادع و  تفع و  یلد ، مرن  یتسود ؛ ناسنا  دننام  دشابیم  دیحوت  هدیقع  اب  بسانم  هک  یقالخا  هتشر  کی  مالسا  رد  يورنیا  زا 

دنتسه . هیراج  تاررقم  نیناوق و  نابساپ  مه  دیحوت و  هدیقع  ءارجا  نماض  هک  هدش  میظنت  يرشب  هعماج  يارب 
دشابیم . تیمها  لوا  هجرد  رد  دیحوت  هکنانچ  هتفرگ ، رارق  تیمها  مود  هجرد  رد  دراد  هعماج  تداعس  رد  هک  يریثأت  رظن  زا  قالخا 

تاررقم ینعی  دـنراد ؛ طابترا  قالخا  اب  هک  تسا  هدومن  عضو  نیناوق  هلـسلس  کی  قـالخا  دـیحوت و  هیاـپ  نتخاـس  راوتـسا  زا  سپ  مالـسا 
عفانم هک  تسا  تاررقم  نیناوق و  نیمه  دوشیم و  تیوقت  نیا  اب  زین  هدیدنـسپ  قالخا  دریگیم و  همـشچرس  هدیدنـسپ  قـالخا  زا  هدربماـن 

نید www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 23 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


مه زا  ار  قافتا  داحتا و  هتـشر  هک  يرـشب  تافالتخا  هعماج : تافالتخا  درادیم . رب  مدرم  نایم  زا  ار  تاـفالتخا  ظـفح و  ار  هعماـج  یتاـیح 
تسا : هنوگ  ود  رب  دزاسیم و  لتخم  ار  عامتجا  ماظن  دلسگیم و 

دتفایم و قافتا  ینیعم  عوضوم  رس  رد  رفن  ود  نایم  هک  یعازن  دننام  دیآیم  شیپ  درف  ود  یصوصخ  سامت  رثا  رب  ًاقافتا  هک  یتافالتخا   - 1
تسا . یئاضق  نامزاس  تسدب  نآ  عفر 

هتـسدکی یعامتجا ؛ تلادع  شرتسگ  طسب و  رد  هحماسم  نیرتمک  دنکیم و  میـسقت  فلتخم  هتـسد  ودب  ار  هعماج  ًاعبط  هک  یتافالتخا   - 2
و موکحم ، مکاح و  هقبط  هکنانچ  دهدیم  صاصتخا  اناوتب  ار  ناوتان  هتسد  ششوک  یعس و  لوصحم  دزاسیم و  طلـسم  رگید  هتـسد  رب  ار 
و دـننکیم ، یگدـنز  لکـش  نیمهب  ینید  ریغ  یقرتم و  ياههعماج  رد  امرفراک  رگراک و  هقبط  و  درم ، نز و  هقبط  ریقف و  دـنمتورث و  هقبط 

مالسا تافالتخا : عفر  عفانم و  ظفح  رد  مالسا  یلک  شور  دنیامنیم . رامشتسا  ار  دوخ  ناتسدریز  ناناوتان و  هقبط ؛ کی  نادنمورین  هتسویپ 
دنکیم . نیمأت  زیچ  ود  اب  دشابیم  ناشتافالتخا  عفر  مدرم و  عفانم  ظفح  نوهرم  هک  ار  هعماج  تداعس  یلک  روطب 

دـنربارب و ردارب و  مه  اـب  یمالـسا ، هعماـج  رد  دارفا  هک  ینعم  نیاـب  تسا  هتخادـنا  شزرا  زا  هدومن و  وغل  یلکب  ار  یتاـقبط  تازاـیتما   - 1
هدرمش کبس  راوخ و  ار  نانآ  و  دیوج ؛ يرترب  نارگید  رب  یعامتجا  ياهورین  زا  يرگید  يورین  ای  تورث  دانتـساب  درادن  قح  یـسک  زگره 

ادیپ تینوصم  ای  دوش ، فاعم  عامتجا  نیگنس  فئاظو  زا  ياهراپ  زا  دوخ  صوصخم  تمـس  هطـساوب  ای  دهاوخب ؛ شنرک  ینتورف و  نانآ  زا 
رد دـیاب  یگمه  تسا و  ذـفان  شمکح  تاررقم  نیناوق و  ءارجا  رد  هعماج  تسرپرـس  دوشن . تازاجم  دـنکیم  هک  یهاـنگ  ربارب  رد  هدرک 

دنرازگ . مارتحا  واب  دنروآ و  دورف  میظعت  رس  وا  لباقم 
ضارتعا و قح  دنک  هچ  ره  ای  دندروآ  دورف  رـس  شربارب  رد  نارگید  هک  دشاب  هتـشاد  عقوت  دـیابن  دوخ  یـصخش  ضارغا  اهراک و  رد  یلو 

نینچمه دشاب و  فاعم  یمومع  فئاظو  زا  ياهراپ  زا  تسا ، تعامج  ياورنامرف  تسرپرس و  هکنیا  ساپب  ای  دنشاب  هتـشادن  واب  يریگهدرخ 
زین و  دـبوکب ؛ ار  ناتـسدریز  نادنمتـسم و  دوـخ  تورث  یناـبیتشپ  هب  هداد  رارق  دوـخ  راـختفا  هیاـم  ار  تورث  دـناوتیمن  دـنمتورث  درف  کـی 

دنراد . مدقم  ناریقف  ملسم  قوقحب  ار  وا  هدوهیب  نخس  ره  هدرک  يرادفرط  وا  زا  دنرادن  قح  هعماج  نایاورنامرف 
مالک رد  لاعتم  يادخ  دیامن  هقلطم  تموکح  ناوتان ؛ رب  قاقحتسا  نودب  اناوت  درف  ياهقبط  چیه  رد  هک  دهدیمن  هزاجا  زگره  مالـسا  زین  و 

هیآ 10 .) تارجح  هروس   ) دنربارب ردارب و  مه  اب  همه  مالسا  ناوریپ  دیامرفیم : دوخ 
دیامرفیم : زین  و 

. دـش دـهاوخ  تازاجم  دـهد  ماجنا  یفالخ  راک  سک  ره  تسین ؛ ناناملـسم ) باتک و  لها   ) امـش ياههتـساوخ  اـهوزرآ و  عباـت  ادـخ  نید 
(. هیآ 122 ءاسن  هروس  )

تاواسم دروم  نیا  رد  هک  تسه  مالـسا  نید  رد  اهنیا  دننام  نیدلاو و  مارتحا  نید و  نایاوشیپ  زا  تعاطا  دننام  تاصاصتخا ، هتـشرکی  هتبلا 
؛ تسا هدـش  وا  عـفنب  مکح  نیا  هکیـسک  مه  دروـم  نیا  رد  یلو  رگید  هـقبط  عـفنب  هـقبط  کـیب  صوـصخم  تـسا  یفئاـظو  طـقف  تـسین و 

دشکب . نانآ  خرب  ار  دوخ  ماقم  هتسج  يرترب  نارگید  رب  دناوتیمن 
هتفرگ رظن  رد  نآ  يارب  یلمع  دروم  کی  دـشکب  ار  يرطف  هزیرغ  نیا  هکنیا  نودـب  مالـسا  دراد ، یبلطزایتما  هزیرغ  ةرطف  ناسنا  نوچ  يرآ 

تسا . يوقت  نآ  تسا و 
دوش رتـشیب  هچ  ره  زاـیتما  هیاـم  نیا  دـشابیم  یلاـعت  يادـخ  يوقت ، باـسح  فرط  نوچ  تسا و  يراـگزیهرپ  زا  یعقاو  شزرا  مالـسا  رد 

دشابیم . دارفا  محازت  ببس  نیرتدنمورین  هعماج و  داسف  لماع  نیرتگرزب  هک  یتاقبط  زایتما  فالخرب  دروآ  دهاوخن  دیدپ  یتمحازم 
تسا . رتهب  راب  دنب و  یب  درم  اهدص  زا  راکزیهرپ  نزکی  دراد و  يرترب  راکزیهرپان  دنمتورث  یهورگ  رب  راکزیهرپ  ریقف  کی  مالسا  رظن  رد 

دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ 
هورگ ار  امش  و  دیرادن ، تقلخ  رهوگ  شنیرفآ و  هشیر  رد  یتوافت  هنوگچیه  میدیرفآ ، نز ) درم و   ) هدام رن و  کی  زا  ار  امـش  ام  مدرم  يا 
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ادـخ شیپ  تسا  رتراکزیهرپ  امـش  زا  هک  ره  دـیروآ ، دوجوب  یلکـشتم  تاـعامتجا  هتخانـش  ار  رگیدـمه  هک  میدرک  هتـسد  هتـسد  هورگ و 
(. هیآ 13 تارجح  هروس   ) دشابیم رتیمارگ 

دیامرفیم : زاب  و 
(. هیآ 195 نارمع  لآ  هروس   ) دنناسنا هدوب و  عون  کی  زا  همه  نز  ای  دشاب  درم  منادرگیمن  عیاض  ار  امش  زا  کی  چیه  ششوک  راک و  نم 
هک هدومن  عضو  ینیناوق  تسا  مرتحم  یگمه  شـشوک  راک و  دنکیرـش و  عامتجا  تیوضع  تیناسنا و  رد  دارفا  همه  هکنیا  هظحالم  اـب   - 2

دوشیم . هتسب  دوخبدوخ  یعامتجا  ياهشکمشک  يدعت و  هار  ًارهق  ددرگیم و  نیعم  نآ  هیاس  رد  سک  ره  عفانم 
زا تسا  نکمم  هک  يدـح  نیرخآ  اتار  هعماج  فلتخم  تاقبط  هلـصاف  هک  هدـش  میظنت  يروطب  یلوا  لـصا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  تاررقم  نیا 

دنکیم . کیدزن  مهب  ار  اهرود  هتشادرب  نایم 
مالسا هزرابم  دوشیم . نشور  لامجا  راصتخا و  روطب  یعامتجا  تافالتخا  عفر  دارفا و  عفانم  ظفح  رد  مالسا  یصاصتخا  شور  نایب  نیا  اب 

رگراک و مودخم و  مداخ و  مکاح ، تیعر و  هقبط  لثم  دیآیم  دوجوب  ًاعبط  هعماج  تاقبط  رگید  رد  هکیتافالتخا  اهینمشد : فالتخا و  اب 
تسا : هار  ود  زا  امرفراک 

ای دزادرپن  لماک  روطب  ار  رکون  مداخ و  يررقم  یمودـخم  ای  دـهدن  ار  رگراک  دزم  امرفراک  هکنآ  لثم  يرگید  قوقح  رب  یکی  يدـعت   - 1
. دیامن ءارجا  هناملاظ  یمکح  ایاعر  زا  یکی  قح  رد  مکاح  ای  دیامن  یفاصنا  یب  فاجحا و  وا  قح  رد 

قوقحب يدرف  ره  و  دنامیم ؛ ظوفحم  سک  ره  هقح  قوقح  اهنآ  ءارجا  اب  هک  هدومرف  عضو  یناوارف  تاررقم  لکشم ، نیا  لح  يارب  مالسا 
دسریم . دوخ  هتفر  تسد  زا 

هدرب تیاکش  یضاقب  دشاب ) تقو  رادنامرف  مکاح و  هچرگ   ) درک يدعت  واب  هک  ره  هک  تسا  هداد  هزاجا  عامتجا  زا  يدرف  رهب  راکنیا  يارب 
دیامن . یهاوخداد  و 

نآ درک  یهاوخداد  یـضاق  دزن  هدرک  ادـیپ  یتافالتخا  ترـضحنآ  اب  ناناملـسم  زا  یکی  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تفالخ  ماـیا  رد 
هک تساجنیا  بجعت  تفرگ ، ماجنا  همکاحم  هدش و  رـضاح  دوب ) هدرک  بصن  دوخ  هک   ) یـضاق شیپ  يداع  مدرم  زا  یکی  دننام  ترـضح 

دراذگن . یقرف  هجوچیه  هب  راتفر  رد  شمصخ  وا و  نیب  هک  تساوخ  یضاق  زا  ترضح 
یمودـخم اـی  درامـش  راوـخ  ار  دوـخ  نارگراـک  یئاـمرفراک  هـکنیا  دـننام  تـسدریز  فیعـض و  يدرف  رب  دـنمورین  يدرف  يزارفندرگ   - 2

ار یهاوخداد  ضارتعا و  قح  مکاح  ای  دراداو ؛ میظعت  شنرکب و  شیوخ  ربارب  رد  نانآ  ای  درادهگن . هداتسیا  دوخ  شیپ  ار  دوخ  ياهرکون 
دیامن . بلس  تیعر  زا 

چیه مالـسا  رد  دیامنیم . یهن  ًادیکا  دـنکیم و  يریگولج  اهنآ  زا  تدـشب  مالـسا  دراد  ار  ادـخ  ریغ  شتـسرپ  هبنج  اهراتفر  هنوگنیا  نوچ 
دشورفب . تمظع  یگرزب و  نانآ  رب  ای  دشاب  هتشاد  یعقوت  هفیظو  ماجنا  زا  شیب  دوخ  ناتسدریز  زا  درادن  قح  یقوفام 

دنکیم . توعد  قلخ  نسح  تلادع و  افص و  یتسردب و  ار  مدرم  هک  تسا  یناوارف  یقالخا  ياهروتسد  مالسا  رد 
رایـسب ار  نادـب  نالهاان و  اب  ترـشاعم  زا  يرود  ناراک و  دـب  تازاـجم  نارازگتمدـخ و  ناراـک و  وکین  قیوشت  ناـمیپ و  دـهع و  تاـعارم 

دیامنیم . شرافس 
كانلوه هرد  رد  دریگیم و  شیپ  ار  یتخبدـب  هار  هعماجنآ  ددـنب  رب  تخر  ياهعماج  زا  رگا  هک  تسا  هدیدنـسپ  قالخا  زا  هتـشر  کی  اـهنیا 

دنکیم . طوقس  یناهج  ود  یتخب  دب  طاطحنا و 
رگید فرط  زا  یلو  دـشاب  هتـشاد  وا  يارب  يزیچ  ان  عفن  رهاظ  تروصب  تسا  نکمم  نیناوق  نیاب  نیا  اب  یـسک  ندرکن  لـمع  یئاـنتعا و  یب 
بلـس يو  زا  زین  ار  يرگید  رایـسب  ياهدوس  هتفرگ و  شتـسد  زا  ار  زیچ  ان  عفاـنم  نیمه  هک  دروآـیم  دوجوب  كاـنلوه  كاـپ و  اـن  یطیحم 

دوخ راک  نیا  اب  هک  دزاسب  هزات  ینامتخاس  انب  نآ  زارف  رب  دنکب و  یکی  یکی  ار  انب  ریز  ياهرجآ  هک  تسا  یـسک  دننام  درف  نیا  دـیامنیم و 
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زا دـننک و  رکف  عامتجا  عفنب  هک  هداد  روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  مالـسا  تافالتخا  عفر  يارب  یمومع  هلیـسو  کـی  دـشوکیم . اـنب  یناریو  رد 
دننادب . دوخ  ررض  ار  عامتجا  ررض  دننیبیم و  یمالسا  هعماج  عفن  رد  ار  دوخ  عفن  هدرک  زیهرپ  یهاوخدوخ 

لیکـشت دهاوخیم  هک  يدرف  زین  و  رگراک ، ای  رگتعنـص  ای  زرواشک  ای  رجات  درفکی  دـعب  دـشاب  یعقاو  ناملـسم  لوا  دـیاب  ناملـسم  درفکی 
ماقم و ره  و  دنزب ؛ دهاوخیم  هک  يراک  رهب  تسد  هصالخ  دزاس  یلمع  ار  دوخ  میمـصت  سپـس  دـشاب  ناملـسم  دـیاب  لوا  دـهدب  هداوناخ 

تسا . مزال  حیحص  نامیا  نید و  دیامن  رایتخا  دهاوخیم  هک  یبصنم 
ار و نتشیوخ  تحلصم  سپس  دریگیم  رظن  رد  ار  نیملسم  مالسا و  عفانم  حلاصم و  تسخن  یمیمـصت  ره  يارب  راک و  ره  رد  یـسک  نینچ 

دیامنیمن . مادقا  دشاب  مه  شدوخ  عفنب  هچرگا  تسنآ  رد  ناناملسم  مالسا و  ررض  هک  يراکب  زگره 
لاعتم دنوادخ  دش  دهاوخن  ادیپ  یفالتخا  هعماج  نآ  دارفا  نیب  زگره  دـنک  ادـیپ  عویـش  هعماج  رد  يرکف  نینچ  رگا  هک  تسا  مولعم  هتبلا  و 

هوعبتاف و ال ًامیقتـسم  یطارـص  اذه  نا  و  دیامرفیم : زین  هیآ 103 و  نارمع  لآ  هروس  اوقرفت  ًاعیمج و ال  هللا  لـبحب  اومـصتعا  دـیامرفیم و 
مه ردارب  دیاب  ناناملسم  دیامرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هیآ 153 و  ماعنا  هروس  هلیبس  نع  مکب  قرفتف  لبسلا  اوعبتت 

هلأسم مالـسا  تاراختفا  زا  یکی  تافالتخا  عفر  هلیـسو  ای  جـح  هزور  زاـمن و  دـنهد . لیکـشت  يدـحاو  يورین  ناـگناگیب  ربارب  رد  دنـشاب و 
تدابع زا  یمومع  ياهدـبعم  ریغ  رد  دوخ  ینید  روتـسد  قبط  يراـصن  دوهی و  دـننام  رگید  بهاذـم  مدرم  هک  تسنیا  نآ  تسا و  تداـبع 

دنناوخب . زامن  دنهد و  ماجنا  یتدابع  دنناوتیمن  دوخ  دباعم  اهاسیلک و  رد  زج  یبهذم  نوناق  رظن  زا  دنمورحم و 
ماجنا دـشاب  هک  لاح  ره  رد  ار  دوخ  يدابع  هفیظو  هک  تسا  فظوم  یناملـسم  ره  تسا و  هدـش  هتـشادرب  تیدودـحم  نیا  مالـسا  رد  یلو 

رتسب رد  ای  دشاب  یتسردنت  لاح  رد  اهنت ؛ ای  دشاب  مدرم  نایم  رد  رفک ؛ دالب  رد  ای  دشاب  ناناملـسم  هعماج  رد  هن ؛ ای  دـشاب  دجـسم  رد  دـهد ؛
يرامیب .

یلص  ) مرکا ربمغیپ  تسا ، مالـسا  تیقفوم  رارـسا  زا  یکی  دوخ  نیا  دهد و  ماجنا  لاحنآ  بسانم  ار  دوخ  تدابع  دیاب  لاح  ره  رد  هلمجلاب 
رد ار  جح  هزور و  زامن و  مالـسا  عراش  تبـسانم  نیمهب  تسا  هاگـشتسرپ  دبعم و  نیمز  يور  همه  نم  يارب  دومرف : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 
مود هلحرم  رد  یلو  هتـسنادن ، تعاـمج  روضحب  فوقوم  هتـساوخ و  ار  اـهنآ  ماـجنا  درف  ره  زا  هک  ینعم  نیاـب  هداد  رارق  يدرف  لوا ، هلحرم 

تسا . هداد  اهنآ  هب  یعامتجا  هبنج  هتشادن و  رود  رظن  زا  مه  ار  تادابع  نآ  یعامتجا  دئاوف 
بابحتسا روطب  تعامج  رد  روضح  درادیم  مسجم  شیوخ  راگدرورپ  ربارب  رد  ار  دوخ  زاین  یگدنب و  نآ  هلیـسوب  ناسنا  هک  زامن  رد  ًالثم 

تسا . هتفرگ  رارق  تنس  هدش و  عیرشت 
یـسنج شزیمآ  ندـیماشآ و  ندروخ و  زا  اهزور  هامکی  یلاس  ناملـسم  درف  ره  دـیاب  هدـش و  عیرـشت  درف  تضایر  يارب  هک  هزور  رد  زین  و 

یعامتجا هبنج  هنوگ  چـیه  تسا و  يدرف  هفیظو  هکنیا  اب  دـیامن  داجیا  دوخ  رد  ار  يوقت  يراـکزیهرپ و  حور  هلیـسونیاب  دـنک و  يراددوخ 
تعامج اب  ار  رطف  زامن  هک  دنراد  هفیظو  ناناملـسم  هتفرگ  دـیع  ناضمر  كرابم  هام  هفیظو  ماجنا  هنارکـشب  ار  لاوش  لوا  زور  یلو  درادـن ،

دنناوخب .
هکنیا اب  دوشیم . مسجم  یبوبر  سدـق  تحاـسب  هجوت  يداـم و  قئـالع  كرت  یئادـخ و  توعد  تباـجا  نآ  هلیـسوب  هک  جـح  رد  نینچمه 
ربخاب رگیدـکی  لاـح  زا  هدـش  عمج  اـج  کـی  رد  ناـهج  ناناملـسم  ًارهق  تسا  نیعم  هطقن  شتـسرپ  لـحم  نوچ  یلو  تسا  يدرف  یتداـبع 

هک هدـش  هداد  رارق  یمالـسا  دـیع  دوـشیم  ماـجنا  زور  نآ  رد  جـح  لاـمعا  زا  یتمـسق  هک  هجح  يذ  مـهد  زور  نـیا  رب  هوـالع  دـنوشیم .
دنناوخب . تعامجب  ار  دیع  زامن  هدش  عمج  اجکی  رد  دنفظوم  ناناملسم 

تاـفالتخا هکنآ  يارب  هار  نیرترثؤـم  اریز  تسا ، تاـقبط  تاـفالتخا  عـفر  يارب  هلیـسو  نیرتـهب  هدـش  ررقم  مالـسا  رد  هک  یتاـعامتجا  نیا 
دوجوم لمکا  هجو  رب  قح  یعمج  هتسد  شتـسرپ  رد  تیـصاخ  نیا  و  تسا ؛ رگیدکیب  یـشیدنادب  ندرب  نیب  زا  دنک ؛ نک  هشیر  ار  یتاقبط 

يورب يراگدرورپ  تمحر  ياهرد  و  درادن ، راک  رـس و  یـسک  اب  ادخ  اب  زج  دهدیم  ماجنا  صالخا  اب  ار  ادخ  تدابع  هکیـسک  اریز  تسا 

نید www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 26 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


. دریذپیم دوخب  ار  یگمه  دیآ  دیدپ  یتمحازم  هکنآ  یب  وا  برق  تحاس  و  تسین ، یندش  مامت  وا  تمعن  نایاپ  یب  هنازخ  تسا و  زاب  همه 
ترودـک فالتخا و  عفر  يارب  دـیآیم  دـیدپ  مدرم  رد  تدابع  ماـگنه  رد  عاـمتجا  هطـساوب  هک  یتبحم  رهم و  تفلا و  سنا و  هجیتن  رد  و 

تسا . هلیسو  نیرتوکین 
هیهقف . عورف  قالخا ؛ نید ؛ لوصا  ددرگیم : مسقنم  یلک  شخب  هس  رب  مالسا  كاپ  نیئآ  فراعم  هک  مینادیم  همه 

جراـخ نید  زا  اـهنآ  زا  یکی  نتـشادن  اـب  ناـسنا  هک  تسا  لـصا  هس  نید  یلـصا  ياـههیاپ  هشیر و  ینعی  نید  لوصا  هک  تسا  نشور  زین  و 
دوشیم :

لجوزع . ناهج  يادخ  یگناگیب  داقتعا  ینعی  دیحوت   - 1
دشابیم . ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح  ناشرخآ  هک  ادخ  ناربمایپ  توبنب  داقتعا   - 2

ار ناراکوکین  هدومرف  یگدیـسر  ناشلامعا  باسحب  هدومن  هدنز  گرم  زا  سپ  ار  همه  لاعتم  يادـخ  هکنیاب  داقتعا  ینعی  داعمب  نامیا   - 3
دیناسر . دهاوخ  ناشراتفر  رادرک و  يازسب  ار  ناراکدب  داد و  دهاوخ  کین  شاداپ 

هعیـش بهذـم  زا  اهنآب  داقتعا  نتـشادن  اب  ناسنا  تسا و  هعیـش  بهذـم  تاملـسم  زا  هک  دـشابیم  قحلم  هدرب  مان  لصا  هسب  رگید  لـصا  ود 
. لدع تماما 2 -   - 1 تسین : نوریب  مالسا  زا  هچرگا  دوشیم  جراخ 

دیحوت  - 1 دئاقع : 

لئالد دنک  هاگن  هک  شنیرفآ  ناهج  رانک  هشوگ و  رهب  تخادـنا  راکب  ار  ینیبعقاو  هزیرغ  هک  یتقو  ناسنا  عناص  تابثا  دـیحوت   - 1 دئاقع : 
اههدـیرفآ نیا  زا  کی  ره  هک  دـنکیم  كرد  دوخ  ینیبعقاو  هزیرغ  اب  ناسنا  اریز  دـنیبیم ، ناهج  هدـننیرفآ  راگدرورپ و  دوجو  رب  یناوارف 
نارگیدب ار  دوخ  ياج  يدنچ  زا  سپ  دیامیپیم و  نیعم  یهار  هاوخان  هاوخ  دوخ  یتسه  رد  مادـک  ره  دـنرادروخرب و  یتسه  تمعن  زا  هک 

عارتخا ناشدوخ  يارب  ناشدوخ  دـنیامیپیم  هک  ار  یمظنم  هار  دنتـشادن و  ینازرا  ناـشدوخب  ناـشدوخ  ار  یتسه  يدـقن  زگره  دـنهدیم ،
دنرادن . دوخ  یتسه  ریس  طخ  میظنت  داجیا و  رد  ياهلخادم  نیرتمک  دناهدرکن و 

يوب یناسنا  ياهتیـصاخ  هدش و  هدیرفآ  نانا  هکلب  هدرکن  باختنا  رایتخا و  دوخ  يارب  ار  یناسنا  ياهتیـصاخ  تیناسنا  ناسنا و  دوخ  اریز 
هک یماظن  دشاب و  هدمآ  دوجوب  قافتا  هار  زا  دوخبدوخ و  ءایـشا  همهنیا  هک  دریذـپیمن  ناسنا  ینیبعقاو  هزیرغ  نینچمه  تسا  هدـش  ینازرا 

ًامظنم هک  ياهراپ  رجآ  دنچ  رد  ار  قافتا  نینچ  ناسنا  نادجو  هکیتروص  رد  دنـشاب  هدش  ادـیپ  باسح  نودـب  يرـسرس و  دـنراد  یتسه  رد 
عبنم هک  دراد  یهاگهیکت  ًامتح  یتسه  ناـهج  هک  درادیم  مـالعا  ناـسنا  ینیبعقاو  هزیرغ  هک  تسنیا  دریذـپیمن  دـشاب  هدـش  هدـیچ  مهیور 

يایرد زا  یتسه  ماظن  هک  تسا  ادـخ  تردـق ، ملع و  عبنم  نایاپ و  یب  یتسه  نآ  تسا و  ناهج  هدـنرادهگن  یقاب  هدـننک و  داجیا  یتسه و 
دریگیم . همشچرس  وا  دوجو 

دیامرفیم : لاعتم  يادخ  هکنانچ 
هیآ 50 . هط  هروس  يده  مث  هقلخ  ءیش  لک  یطعا  يذلا 

اقب یگدنز و  هارب  نآ  زا  سپ  تشاد و  ینازرا  ارنآ  صوصخم  تخاس  شنیرفآ و  زیچ  رهب  هک  تسا  یـسک  ناهج  يادخ  همجرت : هصالخ 
. دومرف يربهر 

ریاس مالسا  زا  ریغ  هدوب و  دقتعم  ناهج  يارب  یئادخ  یناسنا  هعماج  تیرثکا  هتسویپ  دهدیم  ناشن  خیرات  هک  اجنآ  ات  هزیرغ  نیمه  هطـساوب 
عناـص دوـجو  رکنم  هکیناـسک  دناناتـسادمه و  هدـیقعمه و  هراـب  نیا  رد  اـهیئادوب  تیـسوجم و  تیدوـهی و  تینارـصن و  دـننام  مه  ناـیدا 

شمدع رب  دنیوگیمن  میرادن و  عناص  دوجو  رب  لیلد  دنیوگیم  تقیقح  رد  هکلب  تشاد  دنهاوخن  زگره  دنرادن و  یفن  رب  یلیلد  دنشابیم 
میراد .
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دیوگیم : يدام  درم 
رکنم . هن  تسا  ددرم  يدام  رفنکی  رگید  ترابعب  تسین و  دیوگیمن : منادیمن 

دیامرفیم : هدومن  هراشا  ینعم  نیاب  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
هیآ 24 . هیثاج  هروس  نونظی  الا  مه  نا  ملع  نم  کلذب  مهل  ام  رهدلا و  الا  انکلهی  ام  ایحن و  تومن و  ایندلا  انتایح  الا  یه  ام  اولاق  و 

زا نامز  رورم  اب  دوشیم و  هدـنز  يرگید  دریمیم و  یکی  هک  تسا  ناهج  سوسحم  یگدـنز  نیمه  ام  یگدـنز  دـنیوگ  همجرت : هصـالخ 
اب ناـسنا  تسا : يرطف  شنیرفآ  ءدـبم  زا  ثحب  دـنرادن . نیقی  دوـخ  هتفگ  نیاـب  دارفا  نیا  تسین ) يربـخ  هدرپ  سپ  رگید   ) مـیوریم ناـیم 

لامتحا زگره  و  دیامنیم ، وجتـسج  نآ  شیادـیپ  ببـس  تلع و  زا  دـنکیم  هدـهاشم  هک  ار  ياهثداح  هدـیدپ و  ره  دوخ  يدادادـخ  هزیرغ 
هکیئاج زا  هدمآ  نیئاپ  دیامن  زاب  تکرح  زا  يو  نیـشام  هک  ياهدننار  دشاب . هدمآ  دوجوب  اقافتا )  ) ببـس نودـب  دوخبدوخ و  هک  دـهدیمن 

يارب هک  لماک  یگدامآ  دوجو  اـب  نیـشام  هک  درادـن  رواـب  زگره  دـنک و  ادـیپ  ار  فقوت  ببـس  اـت  دـنکیم  دـیدزاب  دربیم  یبارخ  ناـمگ 
هدش هیبعت  تکرح  يارب  نیـشام  رد  هک  یلئاسو  زا  دروآ  رد  تکرحب  ار  نیـشام  دهاوخیم  هکینامز  دنک و  فقوت  تهج  یب  دراد  تکرح 

دنیشنیمن . قافتا  دیماب  زگره  دیامنیم و  هدافتسا 
سابل رد  ار  دوخ  يدنمزاین  عفر  درک  امرس  ساسحا  رگا  دوریم و  بآ  یپ  دوشیم  هنـشت  هکیتقو  دتفایم و  نان  رکفب  دوش  هنـسرگ  رگا  ناسنا 

دباییمن . شمارآ  قافتا  یمرگلدب  هاگچیه  دنادیم و  شتآ  ًالثم  ای 
دوخ يو  هتـساوخ  هک  درادن  يدـیما  نیرتمک  دزادرپیم و  هلمع  انب و  نامتخاس و  مزاول  هیهت  هب  ًاعبط  دـنک  انب  ینامتخاس  دـهاوخیم  هکیـسک 

دیآ . دوجوب  دوخب 
تکرح اب  ار  نازورف  ناگراتس  هام و  دیشروخ و  هشیمه  دناهدوب . يواب  نیمز  يور  رد  مهروانهپ  ياهایرد  اهلگنج و  اههوک ، هدوب  رـشب  ات 

تسا . هدید  نامسآرد  اهنآ  یمئاد  مظنم و 
ياهدـیدپ تادوـجوم و  نیا  شیادـیپ  بابـسا  لـلع و  زا  هتـسویپ  دوـخ  یملع  ریذپانیگتـسخ  يوپاـکت  اـب  ناـهج  نادنمـشناد  هـمهنیا  اـب 

دناهدمآ . دوجوب  دوخبدوخ  سپ  میاهدید ؛ لاح  نامهب  ار  اهنآ  میاهدوب  ام  ات  دنیوگیمن  زگره  دنیامنیم و  ثحب  زیگناتفگش 
نآ زیگناتفگـش  ماـظن  شنیرفآ و  ناـهج  شیادـیپ  زا  هـک  دـنکیم  راداو  ار  ناـسنا  بابـسا  لـلع و  زا  ثـحب  يواـکجنک و  هزیرغ  نـیمه 

یگرزب هدـیدپ  کی  تقیقح  رد  تسا و  هتـسویپ  طوبرم و  رگبدـمهب  نآ  ءازجا  همه  هک  روانهپ  ناهج  نیا  ایآ  هکنیا  دـیامن و  يواـکجنک 
دریگیم ؟ یتسه  هیام و  يرگید  ياج  زا  ای  هدمآ  دوجوب  دوخبدوخ  تسا ،

ار زیچ  ره  تسا و  يراج  نآ  رانک  هشوگ  ره  رد  ناهج و  عومجم  رد  ریذپانانثتـسا  تباث و  نیناوق  قبط  هک  يزیگناتریح  ماـظن  نیا  اـیآ  و 
قافتا فداصت و  يور  زا  ای  دوشیم  هرادا  ءارجا و  ینایاپ  یب  ملع  تردق و  هیحان  زا  دنکیم  يربهر  شدوخ  هژیو  دصقم  فدـه و  يوسب 
هدیرفآ ار  ناهج  هک  یئادخ  هب  دـنرادنید و  نیمز  يور  تیرثکا  رـضاح  رـصع  رد  مینادیم  هکنانچ  للم : یـسانشادخ و  تسا ؟ هدـش  ادـیپ 

دننکیم . شتسرپ  ار  نآ  دندقتعم و 
ناهج يارب  یئادخ  هدوب و  رادـنید  رـشب  دارفا  تیرثکا  دـهدیم  ناشن  خـیرات  هکیئاج  ات  و  هتـشاد ؛ ار  يزورما  رـشب  لاح  زین  يزورید  رـشب 
ءدـبم یموق  ره  تسا و  هتـشاد  دوـجو  زین  رظن  فـالتخا  نیدـتم  سانـشادخ و  ياـههعماج  ناـیم  رد  هچرگا  دـناهدرکیم . تاـبثا  شنیرفآ 

زا هک  راثآ  نیرتیناتـساب  رد  یتح  دناهتـشاد  هملک  قافتا  بلطم ، لصا  رد  نکیلو  دـناهدومن  فیـصوت  یـصوصخم  فاصوا  اب  ار  شنیرفآ 
داقتعا و تعیبط  ءاروامب  نانآ  هک  تسا  تسد  رد  یمیالع  دوشیم و  تفای  یسانشادخ  نید و  دوجو  زا  یئاههناشن  هدش  فشک  یلوا  رشب 

دناهتشاد . نامیا 
سانـشادخ یموب  یلاها  هدش  فشک  ریخا  ياهنرق  رد  هک  میدـق  هراق  تسدرود  ریازج  ایلارتسا و  اکیرمآ و  دـننام  هزات  ياههراق  رد  یتح  و 

هدماین تسدب  زگره  میدق  يایند  اب  نانآ  طابترا  خیرات  هکنیا  اب  دناهدرکیم  تابثا  شنیرفآ  ناهج  يارب  یئدبم  اههقیلس  فالتخااب  هدوب و 
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تسا .
ترطف اـب  رـشب  تسا و  ناـسنا  يرطف  یـسانشادخ  هک  دـنکیم  نشور  هدوب  رـشب  ناـیم  رد  هشیمه  ادـخ  هب  داـقتعا  هک  بلطم  نیا  رد  لـمأت 

دیامرفیم : هدرک  هراشا  ناسنا  يرطف  تیصاخ  نیاب  میرک  نآرق  دنکیم . تابثا  ناهج  شنیرفآ  يارب  یئادخ  دوخ  يدادادخ 
هللا . نلوقیل  مهقلخ  نم  مهتلأس  نئل  و 

. 9 ادخ تفگ : دنهاوخ  هتبلا  تسا ؟ هدیرفآ  ار  نانآ  یسک  هچ  یسرپب  نانآ  زا  رگا 
دیامرفیم : زین  و 

هللا . نلوقیل  ضرالا  تاومسلا و  قلخ  نم  مهتلأس  نئل  و 
ناسنا رگا  ناسنا  یگدنز  رد  يواکجنک  نیا  رثا  . 10 ادخ تفگ : دنهاوخ  هتبلا  تسیک ؟ نیمز  اهنامسآ و  راگدیرفآ  یـسرپب  اهنآ  زا  رگا  و 

تبثم خساپ  دوشیم  رگهولج  يو  يارب  هزیرغ  ءاضتقاب  هک  نآ  دحاو  ماظن  هدنروآ  دیدپ  ناهج و  راگدیرفآ  صوصخ  رد  هک  اهشسرپ  نیاب 
یکتم هک  يو  ریذپانتسکـش  هداراب  ار  زیچ  همه  هدرک  تابثا  نآ  روآتفگـش  ماظن  شدرگ  ناهج و  شیادیپ  يارب  يریذپانانف  ءدبم  هداد 

تسا . هداد  طابترا  تسوا  نایاپ  یب  ملع  تردق و  هب 
اهنآ اـب  یگدـنز  ریـسم  رد  هک  یئاـهیراوشد  اهیتخـس و  رد  تفرگ و  دـهاوخ  ار  شدوجو  رـسارس  يراودـیما  یمرگلد و  عونکی  هجیتـن  رد 
اریز دـش  دـهاوخن  قلطم  يدـیمون  راـچد  هاـگچیه  ددـنبیم  يو  يورب  ار  یئوجهراـچ  هنوگ  ره  هار  هک  یتالکـشم  رد  دـنکیم و  دروخرب 

تسوا . نامرف  ریز  زیچ  همه  تسا و  گرزب  يادخ  ياناوت  تسدب  دشاب  مه  دنمورین  هچ  ره  یببس  تلع و  ره  مامز  هک  دنادیم 
غامد رد  داب  هتشگن و  رورغم  دوریم  شیپ  يو  ماکب  ناهج  عاضوا  هکیهاگ  دوشیمن و  قلطم  میلـست  للع ؛ بابـساب و  زگره  یـسک  نینچ 

ینامرف قبط  دنتـسین و  دوخ  رـس  يرهاظ  للع  بابـسا و  هک  دنادیم  اریز  دنکیمن  شومارف  ار  ناهج  دوخ و  یقیقح  تیعقوم  دزادنایمن و 
يادـخ زج  یتسه  ناهج  رد  هک  دـنکیم  كرد  یناسنا  نینچ  هرخـالاب  دـنوریم و  شیپ  دـننکیم  تفاـیرد  لاـعتم  يادـخ  هاگـشیپ  زا  هک 

دش . قلطم  میلست  دیابن  يو  نامرف  زج  ینامرف  چیهب  تبسن  دروآ و  دورف  میظعت  رس  دیابن  يرگید  زیچب  گرزب 
رادروخرب يرطف  تعاجـش  یعبط و  دنلب  نیا  زا  هرخالاب  ینیبعقاو و  يراودـیما و  نآ  زا  داد  یفنم  خـساپ  هدربمان  ياهـشسرپب  هکیـسک  یلو 

تسین .
همه هکیناـسک  دوـشیم و  رتداـیز  یــشکدوخ  راـحتنا و  زوربزور  دراد  هـبلغ  تیداـم  حور  هـک  یئاـهتلم  رد  مـنیبیم  هـک  تـسا  اــجنیا  زا 
یلو دنهدیم  همتاخ  دوخ  یگدنزب  هدش  دیمون  دوخ  تداعس  زا  دعاسمان  عاضوا  نیرتکچوک  اب  تسا  یسح  للع  بابساب و  ناشیگتسبلد 

دنهدیمن و هار  دوخب  يدیمون  دننکیم  هدـهاشم  مه  گرم  ماک  رد  ار  دوخ  هکیماگنه  دنتـسه  رادروخرب  یـسانشادخ  تمعن  زا  هکیناسک 
. دنشابیم راودیما  مرگلد و  دنراد  یئانیب  اناوت و  يادخ  هکنیاب 

دومرفیم : دوب  نمشد  ریشمش  ریت و  فده  وس  ره  زا  هک  دوخ  یگدنز  تاعاس  نیرخآ  رد  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح 
رد میرک  نآرق  شور  منیبیم . شیوخ  لامعا  رظان  هتسویپ  ار  ادخ  هک  تسنآ  دزاسیم  ناسآ  نم  رب  ار  راوگان  تبیصم  نیا  هک  يزیچ  اهنت 

راگدیرفآ كاپ  دوجو  لیالد  راثآ و  نآ  رانک  هشوگ و  ره  رد  دیامن  یتسه  ناهجب  یهاگن  مارآ  یلد  كاپ و  يداهن  اب  ناسنا  رگا  دیحوت :
درک . دهاوخ  هدهاشم  ار 

ادخ هک  تسیاهدیدپ  ای  دوشیم  وربور  هچ  ره  اب  ناهج  نیا  رد  ناسنا  هچ  دینـش . دـهاوخ  یهاوگ  تقیقح  نیا  توبثب  يراوی  رد و  ره  زا  و 
یکی زین  یمدآ  هتشگ  امرفمکح  يراج و  زیچ  همه  رد  یهلا  رماب  هک  تسا  یماظن  ای  هداهن ، نآ  رد  ادخ  هک  تسا  یتیـصاخ  ای  هدیرفآ  ارنآ 
شیپ شیادیپ  مد  نیتسخن  زا  هک  ار  یگدنز  همان  رب  هن  تسا و  هتـسب  شرایتخاب  دـهدیم  یهاوگ  تقیقح  نیاب  شیاپارـس  تساهنامه و  زا 

دناوتیم هن  و  دنک . ضرف  هتخیـسگ  مه  زا  هتـشاگنا  یفداصت  یقافتا و  ار  ماظن  نیا  دـناوتیم  هن  تسا و  هدومن  عضو  دوخ  ریبدـتب  دریگیم 
تموکح نآ  رد  هک  یماـظن  هدربماـن و  طـیحم  یتسه  اریز  دـهد  تبـسن  هدـمآ  دوجوب  نآ  رد  هک  یطیحمب  ار  دوخ  یتسه  ماـظن  یتـسه و 
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تسا . هدماین  دوجوب  مه  فداصت  قافتا و  هار  زا  تسین و  طیحم  نآ  دوس  هتخادرپ  هتخاس و  دنکیم 
. دشابیم اهنآ  هدنهد  شرورپ  ءایشا و  هدنروآ  دیدپ  هک  دنک  تابثا  یئدبم  شنیرفآ  ناهج  يارب  هکنیا  زج  درادن  يزیرگ  ناسنا  هک  تسنیا 

تیادـه شدوخ  صوـصخم  لاـمک  يوـسب  یـصاخ  ماـظن  اـب  اـقب  هارهاـش  رد  نآ  زا  سپ  دـشخبیم و  یتـسه  ار  يدوـجوم  ره  هک  تسوا 
دیامنیم .

ماظن هدننادرگ  شنیرفآ و  ءدبم  هک  دیامنیم  تواضق  ریزگان  دنیبیم  ناهج  رد  يدحاو  ماظن  طبترم و  رگیدمهب  ار  ءایشا  شنیرفآ  نوچ  و 
تسا و نشور  ناـسنا  يارب  یهجوـت  نیرتـمک  اـب  تقیقح  نیا  دوریمن ؟ تقیقح  نـیا  راـب  ریز  یهاـگ  ناـسنا  ارچ  تـسین . شیب  یکی  نآ 
رد ار  دوخ  روعـش  يورین  مامت  هک  دوشیم  یگدنز  ياهشکمـشک  راتفرگ  نانچ  یهاگ  ناسنا  هکنیا  زج  تسین ؛ نآ  رد  یماهبا  هنوگچیه 

نیاب یگدیسر  يارب  یلاجم  نیرتمک  رگید  دیامنیم  یگدنز  يوپاکت  فرـص  ار  دوخ  تقو  مامت  دزادنایم و  راکب  یتایح  ياههزرابم  هار 
ینارسوه و مرگرـس  هدش  تعیبط  بیرفلد  رهاوظ  بوذجم  هکنیا  ای  دزرویم  تلفغ  تقیقح  نیا  زا  هجیتن  رد  دنکیمن و  ادیپ  راکفا  هنوگ 
یئوج و یپ  زا  ًاعبط  دیامنیم  يریگولج  تیدام  ياهیراب  دنب و  یب  زا  يرایسب  زا  قیاقح  نیاب  يدنب  ياپ  نوچ  و  ددرگیم ، ینارذگـشوخ 

دوریمن . شراب  ریز  دنزیم و  زاب  رس  نآ  رئاظن  تقیقح و  نیا  یسررب 
تـسامرفمکح يراج و  اهنآ  ناـیم  رد  هک  یماـظن  تاـقولخم و  شنیرفآ  هراـبرد  نوگاـنوگ  ياـههار  زا  میرک  نآرق  رد  هک  تساـجنیا  زا 

رد ار  یتخبکین  دـنتعیبط و  بیرفلد  رهاوظ  هتفیـش  هک  نانآ  هژیوب  مدرم  رتشیب  هچ  تسا  هدـش  ناهرب  هماقا  هدـیدرگ و  لذـب  يرتشیب  تیانع 
یلقع قیقد  تایرظن  یسررب  یفـسلف و  رکفت  یئاناوت  تاسوسحم ، تایدامب و  سنا  هطـساوب  دننیبیم  یگدنز  ياهینارذگـشوخ  ینارماک و 

دنرادن . ار 
دنکیم تموکح  نآ  رد  هک  یلک  یئزج و  ياهماظن  زا  ناهج و  رگید  ءازجا  زا  شنیرفآ و  ناـهج  زا  تسا  یئزج  لاـح  ره  رد  ناـسنا  یلو 
دوـجوب دـیامن و  تسا  يراـج  نآ  رد  هک  یماـظن  و  شنیرفآ ، ناـهج  هجوـتم  ار  دوـخ  نهذ  دـناوتیم  هظحل  ره  تسین و  زاـین  یب  ياهظحل 

دربب . یپ  ناهج  راگدرورپ  راگدیرفآ و 
دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 

نم هللا  لزنا  ام  راهنلا  لیللا و  فالتخا  نونقوی و  موقل  تایآ  هباد  نم  ثبی  ام  مکقلخ و  یف  نینمؤملل و  تایال  ضرـالا  تاومـسلا و  یف  نا 
نولقعی . موقل  تایآ  حایرلا  فیرصت  اهتوم و  دعب  ضرالا  هب  ایحاف  قزر  نم  ءامسلا 

شنیرفآ رد  و  دـیامنیم ، يربـهر  دـیحوت  يوسب  ارناـنآ  هک  تسا  یئاـههناشن  اـههیآ و  ناـمیا  لـها  يارب  زا  نیمز  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد 
رد و  دـناسریم ، قح  یگناگیب  ار  نیقی  بابرا  هک  تسا  يراـثآ  مئـالع و  دنـشابیم  هدـنکارپ  نیمز  رد  هک  ناگدـنبنج  همهنیا  ناـتدوخ و 

رتدرـس رتـمرگ و  رتهاـتوک و  رتزارد و  رگیدـمه  زا  یهاـگ  ربارب و  مه  اـب  یهاـگ  هجیتـن  رد  دـننکیم و  ادـیپ  زور  بش و  هـک  یتاـفالتخا 
هجوتم رد  نینچمه  و  دزاسیم ، هدنز  ار  هدرم  نیمز  نآ  هطـساوب  هدرک  لزان  نامـسآ  زا  لاعتم  يادخ  هک  یناراب  رد  نینچمه  و  دـنوشیم ،

فرتـعم قـح  نیدـب  ار  مـهف  لـقع و  ناـبحاص  هـک  تـسا  يداـیز  دـهاوش  لـئالد و  رگید ، يوـسب  یئوـس  زا  اـهداب  ندـینادرگ  نتخاـس و 
. 11 دیامنیم

لاثم : حیضوت و 
اهایرد و اههوک و  نیمز و  ناگراتـس و  هام و  دیـشروخ و  نامـسآ و  شنیرفآ  رد  رکفتب  ار  ناسنا  هک  تسا  يرایـسب  تایآ  میرک  نآرق  رد 

دیامرفیم . دزشوگ  دنتکیم  تموکح  عاونا ، نیا  زا  کی  ره  رد  هک  ار  يروآ  تفگش  ماظن  دنکیم و  توعد  ناسنا  ناویح و  تابن و 
دناریم شیپ  یتسه  ياهنامرآ  شنیرفآ و  ياهفدـه  يوس  هب  ار  ناـهج  نوگاـنوگ  ياـهتیلاعف  هک  یماـظن  شنیرفآ و  هاگتـسد  زین  یتسارب 

تسا . شخبتریح  روآ و  تفگش  رایسب 
رارق كاخ  مکـش  رد  هک  مدـنآ  زا  و  دوشیم . راد  هویم  یتخرد  ای  لبنـس  ياراد  ياهتوب  هدـیئور  نیمز  زا  هک  یماداب  هتـسه  اـی  مدـنگ  هناد 
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دوصقم لزنم  رسب  هکیتقو  ات  دتسرفیم  كاخ  لدب  ار  دوخ  دیفس  هشیر  دهدیم و  نوریب  يزبس  كون  هدش  هتفاکـش  نآ  زا  سپ  دریگیم و 
دوشیم . ریحتم  نآ  تعسو  تمظع و  هدهاشم  زا  لقع  هک  دتفایم  راکب  روانهپ  گرزب و  سب  یئاهنامزاس  دسرب 

نینچمه دوخ و  هتفهن  ياوق  یلاقتنا و  یعـضو و  ياهتکرح  اب  مادـک  ره  نیمز  ناـبات و  هاـم  ناـشخرد و  دیـشروخ  نامـسآ و  ناـگراتس 
اهزور و داب و  ناراب و  ربا و  يوج و  عاضوا  لاس و  لوصف  تسا و  هدـش  هدراذـگ  هعیدو  هتـسه  اـی  هناد  نآ  رد  هک  يزیمآرارـسا  ياـهورین 

اهراتـسرپ اههیاد و  دننام  دناهدیناباوخ  دوخ  شرورپ  دهم  رد  هک  ار  هزات  هدیدپ  نیا  دننکیم و  راک  الثم  مدنگ  هتوب  کی  شیادیپ  رد  اهبش 
دسرب . دوخ  ومن  دشر و  هلحرم  نیرخآ  هب  ات  دننادرگیم  تسدب  تسد 

اهدرایلم هکلب  اهنویلم  لوصحم  تسا  يرگید  هدـیدپ  ای  یتابن  دازون  کی  زا  رتهدـیچیپ  یـسب  هک  یناسنا  دازون  کـی  شیادـیپ  نینچمه  و 
دشابیم . شنیرفآ  هاگتسد  مظنم  هدیچیپ و  تیلاعف  لاس 

تفگـش ماظن  کی  زا  دراد  شنیرفآ  ناهج  اـب  دوخ  دوجو  زا  جراـخ  رد  هک  یتاـطابترا  زا  هتـشذگ  ناـسنا  کـی  هرمزور  یگدـنز  شدرگ 
نآ رهاوظ  ياـشامت  مرگرـس  ناـهج  نادنمـشناد  نیبزیت  راـمفا  تسا  يداـمتم  ياـهنرق  هک  دریگیم  همـشچرس  شدوجو  لـخاد  رد  يروآ 
هار تسا . زیچان  یـسب  تالوهجم  ربارب  رد  ناـشتامولعم  مه  زونه  دوشیم و  هتـشادرب  نآ  رارـسا  يور  زا  هزاـت  ياهدرپ  زور  ره  دـشابیم و 

دهاوخیم ار  ریش  یتسار  دکمیم  ریش  ندیشون  يارب  ارنآ  هدز  ردام  ناتسپ  هب  تسد  رد  هک  يراوخریـش  كدوک  نآرق : رظن  زا  یـسانشادخ 
دید هچناـنچ  تسا و  یندروخ  وا  یلـصا  فدـه  دربیم  دوخ  ناـهد  يوسب  ارنآ  ندروخ  يارب  هتـشادرب  دوخ  تسد  اـب  ار  يزیچ  رگا  زین  و 

دنکفایم . رودب  تسین  یندروخ  هتشادرب  هک  يزیچ  هدرک و  هابتشا 
اطخ هار  هدرک و  هابتـشا  هک  دوش  نشور  يو  يارب  هاگره  دهاوخیم و  ار  رما  عقاو  دنکیم  بیقعت  هک  ار  يدصقم  ره  ناسنا  بیترت  نیمهب 

ناسنا هرخالاب  دروخیم و  فسأت  هدیـشک  هابتـشا  دصقم ، هار  رد  هک  ياهدوهیب  جنر  رب  دوشیم و  گنتلد  دوخ  ياطخ  هابتـشا و  زا  هدومیپ 
دیامنیم . ششوک  عقاوب  ندیسر  يارب  دناوتیم  ات  دزیهرپیم و  اطخ  هابتشا و  زا  هتسویپ 

وریپ عقاو و  يوجتـسج  رد  هشیمه  هاوخاـن  هاوخ  ینعی  تسا  نیبعقاو  هزیرغ ، ترطف و  بسحب  ناـسنا  هک  دوشیم  نشور  اـم  يارب  اـجنیا  زا 
تسا . هتخوماین  یئاج  زا  هتفرگن و  دای  یسک  زا  ار  يزیرغ  يوخ  نیا  دشابیم و  قح 

يو يارب  باوص  قح و  هدیدرگ و  هابتشا  اطخ و  راتفرگ  هک  تسا  هار  نیا  زا  دوریمن ، قح  رابریز  هداد  ناشن  یتخـسرس  یهاگ  رگا  ناسنا 
دومیپیمن . اطخ  هار  دشیم  نشور  رگا  تسا و  هدشن  نشور 

دیامنیم خـلت  شماک  رد  قح  نیریـش  هزم  هک  دوشیم  یناور  يرامیب  عونکی  راتفرگ  ینارـسوه  یتسرپ و  يوه  رثا  رد  ناسنا  زین  یهاـگ  و 
نآ تعباتم  زا  دراد  فارتعا  درک  يوریپ  نآ  زا  دـیاب  هکنیا  قح و  تیناقحب  هکنیا  اب  دـنکیمن و  يوریپ  دسانـشیم  ار  قح  هکنیا  اب  تقونآ 

دنزیم . زاب  رس 
ررـض زا  رارف  رطخ و  عفد  هک   ) ار دوخ  یناسنا  هزیرغ  شخب  نایز  رـضم و  ياهزیچب  دایتعا  رثا  رد  ناسنا  هک  دـتفایم  قافتا  رایـسب  هکناـنچ 

تاردخم .) لکلا و  تایناخدب و  نیداتعم  لثم   ) دیامنیم مادقا  تسا  شخب  نایز  دنادیم  هکیراکب  دنکیم و  لامیاپ  تسا )
زا نوگانوگ  ياهنایب  اب  دـیامنیم و  دایز  يراشفاپ  رارـصا و  هراب  نیا  رد  دـنکیم و  توعد  قح  يوریپ  ینیب و  عقاوب  ار  ناـسنا  میرک  نآرق 

دنرادهگن . هدنز  دوخ  رد  ار  قح  يوریپ  ینیبعقاو و  هزیرغ  هک  دنکیم  تساوخرد  مدرم 
دیامرفیم : لاعتم  يادخ 

لالضلا . الا  قحلا  دعب  اذامف 
. 12 تسین يزیچ  یهارمگ  زج  قح  زا  سپ 

دیامرفیم : و 
ربصلاب . اوصاوت  قحلاب و  اوصاوت  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  رسخلا  یفل  ناسنالا  نا  رصعلاو 
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مدرم همه  دننکیم  شرافس  قح  رد  يراشفاپب  ار  رگیدکی  هدرک و  يوریپ  قح  زا  دنتـسه و  حلاص  لمع  ياراد  هک  نامیا  اب  نامدرم  زا  ریغ 
. 13 دنراکنایز

قـح و يوریپ  رد  درادـن و  هگن  هدـنز  ار  دوـخ  ینیبعـقاو  هزیرغ  رگا  ناـسنا  هک  تسنیا  يارب  یئادـخ  شرافـس  همهنیا  هک  تـسا  نـشور  و 
درک و دـهاوخ  لابند  ار  دـنیآ  شوخ  زیمآسوه و  رادرک  راـتفگ و  ره  دوب و  دـهاوخن  دوخ  یباـیماک  تداعـس و  دـنبیاپ  دـشوکن  تقیقح 
( تسا یناسنا  هیامرـس  هک   ) دوخ هار  زا  اپراهچ  ناویح  کی  دننام  هک  تسا  تقونآ  دش و  دـهاوخ  یفارخ  راکفا  چوپ و  ياهرادـنپ  راتفرگ 

دیدرگ . دهاوخ  دوخ  ینادان  يراب و  دنب  یب  سوه و  يوه و  ینابرق  هداتفا  رودب 
دیامرفیم : لاعتم  يادخ 

ًالیبس . لضا  مه  لب  ماعنالاک  الا  مه  نا  نولقعی  وا  نوعمسی  مهرثکا  نا  بسحت  ما  ًالیکو  هیلع  نوکت  تنافأ  هیوه  ههلا  ذختا  نم  تیأرأ 
؟ یئامن تیبرت  حالصا و  ار  اهنآ  یناوتیم  ینکیم  رکف  ایآ  ینکیم ؟ رکف  هنوگچ  دننکیم  شتسرپ  ار  دوخ  سفن  ياوه  هکیناسک  هرابرد 

دنمهفیم هن  دنونشیم و  ار  قح  نخس  هن  هک  دنتـسه  نایاپراهچ  دننام  نانآ  هن ، دنمهفیم ؟ ای  دنونـشیم  نانآ  رتشیب  هک  يربیم  نامگ  ایآ 
. 14 دنرتهارمگ زین  نایاپراهچ  زا  هکلب 

يو يارب  يرگید  زا  سپ  یکی  قئاـقح  دومن  تیلاـعفب  عورـش  يو  رد  قح  يوریپ  يوخ  دـش و  هدـنز  ناـسنا  ینیبعقاو  هزیرغ  هکیتـقو  هتبلا 
یتخبکین تداعس و  هار  رد  ياهزات  مدق  کی  زور  ره  تفریذپ و  دهاوخ  زاب  شوغآ  اب  تفای  هک  ار  یتقیقح  قح و  ره  درک و  دهاوخ  هولج 

تسیچ ؟ لامک  تسا : لامک  تافص  همه  ياراد  لاعتم  يادخ  تشاد . دهاوخرب 
نتسشن يارب  یفاک  ياهقاطا  هکنانچ  دشاب  هتـشاد  رب  رد  ار  هداوناخ  کی  یگدنز  ياهيدنمزاین  همه  هک  تسا  لماک  یتقو  هناخ  باب  کی 

دـشاب دقاف  ار  مزاول  نیا  هک  هزادنا  ره  دشاب و  لماش  ار  هریغ  بآ و  عبنم  یئوشور و  زین  اذـغ و  خـبط  يارب  هناخزپشآ  نامهم و  یئاریذـپ  و 
. تسا صقان  رادقم  نامهب 

نیا زا  رگا  دوب و  دهاوخ  لماک  دشاب  اراد  تسا  زاین  دروم  یعیبط  ناسنا  کی  يدوجو  نامزاس  رد  هک  ار  هچنآ  ناسنا  درفکی  رگا  نینچمه 
تسا . صقان  تهج  نامه  زا  دشاب  هتشادن  مشچ  ای  اپ  ای  تسد  ًالثم  دشاب  دقاف  ار  یکی  هلمج 

تفـص دننام  دزاس  فرطرب  ار  صقن  دیامن و  عفر  ار  یتسه  ياهيدنمزاین  زا  یعون  هک  تسا  يزیچ  لامک  تفـص  دـش  هتـسناد  هچنآ  ربانب 
هک ار  یـصخش  ياههتـساوخ  دـصاقم و  هک  تردـق  دـننام  و  دزاسیم ، نشور  ملاـع  يارب  ار  مولعم  هدومن  عفر  ار  لـهج  یکیراـت  هک  ملع 

اهنآ . ریغ  هطاحا و  تایح و  تفص  دننام  دیامنیم و  طلسم  اهنآب  ار  وا  دزاسیم و  ریذپناکما  يو  يارب  تسا و  تردق  ياراد 
هک ار  يزاین  ره  دریگیم و  همـشچرس  يو  زا  نایناهج  ناهج و  یتسه  هکیـسک  ینعی   ) ناهج راگدـیرفآ  هک  دـنکیم  تواضق  اـم  نادـجو 

زگره ینیبعـقاو  رظن  زا  اریز  تـساراد  ار  لاـمک  تافـص  هـمه  درادـیم ) ینزرا  وا  ار  لاـمک  تـمعن و  ره  دـیامنیم و  عـفر  وا  دوـش  ضرف 
دیامن عفر  نارگید  زا  تسنآ  راتفرگ  دوخ  هک  ار  یـصقن  دشخبب و  نارگیدب  درادـن  دوخ  هک  ار  یتمعن  دـناوتب  یـسک  درک  روصت  ناوتیمن 

دیامنیم : یفرعم  كاپ  هزنم و  ار  دوخ  صقن  ره  زا  دیاتسیم و  لامک  تافص  همهب  ار  شیوخ  دوخ  مالک  رد  زین  لاعتم  يادخ 
همحرلاوذ . ینغلا  کبر  وه و 

. 15 دنکیم عفر  ار  يدنمزاین  ره  زاین  تسا و  قلطم  زاینیب  اراد و  هک  تسا  وا  اهنت 
دیامرفیم : زاب  و 

ینسحلا . ءامسالا  هل  وه  الا  هلا  هللا ال 
. 16 تسین یئادخ  وا  زا  ریغ  هک  تسا  یئادخ  زا  تافص  نیرتابیز  نیرتوکین و 

تحاس و  لامک ؛ تافص  مامت  ياراد  ار  لاعتم  يادخ  دیاب  سپ  تسا ) زاین  یب  راگدیرفآ و  اناوت و  اونـش و  انیب و  اناد و  هدنز و  هک  تسوا  )
تـسیابیم وا  زا  رتالاب  یئادخ  دوب و  دنمزاین  تهج  نامه  زا  تشاد  صقن  رگا  اریز  تسناد  هزنم  كاپ و  صقن  تفـص  ره  زا  ار  وا  سدقم 
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اتدسفل . هللا  الا  ههلآ  امهیف  ناک  ول  یگناگی  دیحوت و  نوکرشی . امع  یلاعت  هناحبس و  دنک  عفر  ار  وا  يدنمزاین  هک 
. 17 دشیم هابت  بارخ و  ناهج  دنتشاد  دوجو  ناهج ) رد   ) نیمز نامسآ و  رد  نایادخ  هناگی  يادخ  زج  رگا 

هرادا هناگادج  يادخ  ار  ناهج  شخب  ره  دنیوگیم  ناتـسرپ  تب  هکنانچ  دندرکیم و  تموکح  ناهج  رد  يدـنچ  نایادـخ  رگا  حیـضوت :
مظن ناـهج  ياـج  ره  رد  نایادـخ  فـالتخا  هطـساوب  تشاد ، یئادـخ  دوـخ  يارب  مادـک  ره  لـگنج  اـیرد و  نامـسآ و  نـیمز و  درکیم و 

یگتسب و مه  اب  ناهج  دارفا  همه  مینیبیم  هکنیا  اب  دیشکیم  یهابت  داسفب و  ناهج  راک  ریزگان  تروص  نیرد  دشیم و  رارقرب  ياهناگادج 
شیب یکی  ناهج  هدـننیرفآ  راگدرورپ و  هک  تفگ  دـیاب  نیاربانب  دـنهدیم  لیکـشت  ار  هاگتـسد  کی  یگمه  دـنراد و  لـماک  یگنهآ  مه 

. تسین
اب زگره  دشکیم  داسف  یهابت و  يوسب  ار  ناهج  ناشفالتخا  هک  دننادیم  دنـشابیم و  لقاع  ضورقم  نایادخ  نوچ  هک  درک  روصت  دیابن  و 

نذا تقفاوم و  جاتحم  هکنیا  هطـساوب  کی  ره  دوب و  دنهاوخ  رثؤم  رگیدـکی  راک  رد  اهنآ  همه  تروصنیا  رد  اریز  دـننکیمن . فالتخا  مه 
لاعتم يادخ  ملع  تردق و  دوجو و  دشاب . جایتحا  زا  هزنم  ادخ  دیاب  هکنآ  اب  دهد ، ماجنا  ار  يراک  چیه  دناوتیمن  یئاهنت  هب  تسا  نارگید 

ره رد  هک  مهب  طبترم  هدـننک و  هریخ  یئزج  ياهماظن  نآ و  زیگناتریح  یمومع  شدرگ  روانهپ و  ناـهج  نیا  هتـسویپ  مهب  ءازجا  هدـهاشم 
بیترت مظن و  تیاهن  اب  دوخ  هژیو  دصقم  صاخ و  فده  يوسب  اههدـیدپ  عاونا  زا  کی  ره  هجیتن  رد  تسا و  نایرج  رد  نآ  رانک  هشوگ و 

کی زا  دوخ  ءاقب  دوجو و  رد  تسنآ  رد  هچ  ره  یتسه و  ناهج  هک  دزاسیم  نشور  دنمدرخ  ناسنا  ره  يارب  دـشابیم ، تکرح  ریـس و  رد 
زا کی  ره  تسا و  هدـیرفآ  ار  نایناهج  ناهج و  دوخ  نایاپ  یب  ملع  نارکیب و  تردـق  اب  هک  دریگیم  همـشچرس  يریذـپانانف  ماقم  دوجو و 

ریذپانانف شایتسه  هک  تسوا  دهدیم . قوس  شیلامک  دصقم  يوسب  دوخ  صاخ  تیانع و  اب  هداد  رارق  شرورپ  دهم  ار  دوخ  ياههدـیرفآ 
دشابیم . اناد  اناوت و  زیچ  رهب  تسا و 

دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
میلع . ءیش  لکب  وه  نطابلا و  رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه  ریدق  ءیش  لک  یلع  وه  تیمی و  ییحی و  ضرالا  تاوامسلا و  کلم  هل 

هک تسوا  تسا  اناوت  زیچ  رهب  هک  تسوا  و  دناریمیم ، دـنکیم و  هدـنز  وا  تسا و  ادـخ  نآ  زا  نیمز  اهنامـسآ و  قلطم  یئاورنامرف  کلم و 
کلم هللاو  ادخ  تردق  . 18 تساناد زیچ  همهب  هک  تسوا  دراد و  هطاحا  تهج  هیحان و  ره  زا   ) نطاب رهاظ و  رخآ و  لوا و  هیحان  زا  زیچ  رهب 

ریدق . ءیش  لک  یلع  هللا  ءاشی و  ام  قلخی  امهنیب  ام  ضرالا و  تاوامسلا و 
. 19 تسا اناوت  رداق و  زیچ  همه  هب  دنیرفآیم و  دهاوخب  هچ  ره  تسا  ادخ  يارب  طقف  ناهج  یقیقح  تنطلس 

میئوگیم : یتقو  حیضوت :
اراد یفاک ) لوپ   ) تسا دنمزاین  نادب  نیـشام  ندیرخ  هک  ار  هچنآ  هک  تسنیا  نامدصقم  دراد  ار  يراوس  نیـشام  ندیرخ  یئاناوت  سکنالف 

رد ینم  تسیب  گنس  نتشادرب  يورین  هک  تسنیا  نامروظنم  دراد  ار  ینم  تسیب  گنس  نتـشادرب  یناناوت  سکنالف  میئوگب  رگا  دشابیم و 
تسا . دوجوم  وا 

ضرف یتسه  ناهج  رد  هک  یئهدـیدپ  ره  نوچ  تسا و  زیچ  نامه  مزال  هلیـسو  نتـشاد  زیچ  کیب  تبـسن  تردـق  یئاـناوت و  هتفر  مه  يور 
ار زیچ  همه  تردق  یئاناوت و  لاعتم  يادخ  هک  تفگ  دیاب  دوشیم  عفر  لاعتم  يادخ  اب  شیگدنز  شدرگ  یتسه و  رد  نآ  يدنمزاین  دوش 

قلخ . نم  ملعی  الا  ادخ  ملع  تسا . یتسه  همشچرس  هک  تسوا  كاپ  تاذ  دراد و 
20 ؟ دنادیمن هدیرفآ  دوخ  ار  هچنآ  دنوادخ  ایآ 

نآ ناـیم  هک  دوشیمن  زگره  تسا  هدز  هیکت  لاـعتم  يادـخ  ناـیاپ  یب  یتـسهب  دوخ  یتـسه  شیادـیپ و  رد  يدوـجوم  ره  نوـچ  حیـضوت :
نوریب نوردب و  وا  دشابیم و  راکـشآ  وا  يارب  زیچ  ره  هکلب  تسناد  ناهنپ  دنوادخ  زا  ارنآ  ای  دومن  ضرف  یلئاح  باجح و  ادـخ  دوجوم و 

هدـنامرد مینکیم  عفر  ار  وا  يدـنمزاین  دوخ  یئاناوت  هزادـناب  مینیبیم و  ار  یناوتاـن  دـنمزاین  ادـخ  تمحر  تسا . طـیحم  طلـسم و  زیچ  ره 
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راک هدرمـش ؛ تمحر  ای  یناـبرهم  ار  اـهراک  هنوگنیا  میناـسریم  دـصقمب  هتفرگ  ار  یئاـنیبان  تسد  اـی  میئاـمنیم  يریگتـسد  ار  یئهراـچیب 
. مینادیم هدوتس  هدیدنسپ و 

دنمهرهب ار  همه  دوخ  رامـشیب  ياهتمعن  ندیـشخب  اب  اریز  دشاب ؛ دـناوتیمن  تمحر  زج  دـهدیم  ماجنا  زاین  یب  زاسراک  يادـخ  هکیئاهراک 
هکناـنچ دـیامنیم  عفر  ار  تادوجوم  ياهيدـنمزاین  زا  یئهشوگ  دـشاب  هتـشاد  زاـین  یـسکب  شدوخ  هکنآ  یب  شـشخب  ره  اـب  دزاـسیم و 

دیامرفیم :
. 21 اهوصحت هللا ال  همعن  اودعت  نا  و 

دیامرفیم : و 
همحرلاوذ . ینغلا  کبر  لامک و  تافص  ریاس  . 22 ءیش لک  تعسو  یتمحر 

. دشابیم نابرهم  دوخ  ياههدیرفآب  تسا و  قلطم  زاین  یب  اراد و  وت  يادخ 
اطع دوخ  ناگدیرفآب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یتمعن  مینک  روصت  هک  لامک  تفـص  ره  تسه و  ناهج  رد  هک  یئابیز  یبوخ و  ره  حیـضوت :

نارگیدـب ندیـشخب  زا  دوبن  لامک  نآ  ياراد  شدوخ  رگا  هتبلا  تسا ، هدرک  عفر  ار  شنیرفآ  ياهيدـنمزاین  زا  یکی  هلیـسو  نآب  هدومرف و 
زا یلامک  هکنیا  یب  تسا و  اراد  دوخ  زا  ار  لامک  تافـص  همه  دـنوادخ  سپ  دوب  کیرـش  نارگید  اب  اهیدـنمزاین  رد  زین  دوخ  دوب و  زجاع 
ریغ تردق و  ملع و  تایح و  لیبق  زا  لامک  تافـص  همهب  دوخ  دنک  زارد  یـسک  يوسب  زاین  تسد  ای  دراد  تفایرد  نارگید  زا  ار  تالامک 

یهار هریغ ، يراتفرگ و  گرم و  ینادان و  یناوتان و  دننام  جایتحا  يدنمزاین و  تابجوم  صقن و  تافـص  هنوگ  چـیه  و  تسا . فصتم  اهنآ 
. درادن شکاپ  تحاسب 

توبن  - 2 دئاقع : 

توبن

یتسه و ناهج  تسا  زاـین  یب  تهج  ره  زا  هکیلاـح  رد  دوخ  لـماک  تردـق  اـب  لاـعتم  يادـخ  ربمغیپ : هب  رـشب  جاـیتحا  توبن   - 2 دـئاقع : 
تسا . هدرک  رادروخرب  شرامش  زا  نوریب  ياهتمعن  زا  هدروآ و  دوجوب  ارنآ  نوگانوگ  ياههدیرفآ 

مادک ره  هتفرگ  رارق  يو  شرورپ  دهم  رد  یتسه  زور  نیرخآ  ات  شیادیپ  زور  نیتسخن  زا  رادناج  ریغ  رادناج و  رگید ؛ هدیرفآ  ره  ناسنا و 
وا نایاش  تیاـنع  دروم  تاـظحل  ماـمت  رد  هکیلاـح  رد  دوریم  شیپ  هدـش و  يربهر  نیعم  مولعم و  یفدـه  يوسب  صاـخ  یبیترت  مظن و  اـب 

دشابیم .
رظن رد  ار  يریپ  یناوج و  یکدوک و  یگراوخریـش و  نارود  ینعی  میهد  رارق  لمأت  هجوت و  دروم  ار  نامدوخ  یگدـنز  ياهنارود  اهنت  رگا 

یب ام  لقع  میوشیم  نشور  هلأسم  نیا  رد  هچنانچ  داد و  دـهاوخ  یهاوگ  دراد  امب  لاعتم  يادـخ  هک  یلماک  تیاـنعب  اـم  نادـجو  میرواـیب 
ینابرهم نیمه  رثا  دـشابیم ر  رتناـبرهم  سک  ره  زا  دوخ  ياههدـیرفآ  زا  کـی  رهب  ناـهج  راگدـیرفآ  هک  درک  دـهاوخ  تواـضق  دـیدرت 

ناسنا عون  دهدیمن . تیاضر  ناشراک  یهابت  داسفب و  تحلـصم ، تمکح و  نودـب  زگره  دـنکیم و  تیاعر  ار  اهنآ  لاح  حالـص  هشیمه 
حیحـص و دـیاقع  ياراد  ینعی  راکوکین  نیبعقاو و  هک  تسنیا  رد  شیتخبـشوخ  راک و  حالـص  مینادیم  تسا و  ادـخ  ناگدـیرفآ  زا  یکی 

دشاب . کین  رادرک  هدیدنسپ و  قالخا 
دهد . صیخشت  هار  زا  ار  هاچ  هتخانش  ار  دب  کین و  دناوتیم  دادادخ  لقع  اب  ناسنا  هک  دیوگب  یسک  تسا  نکمم 

تافـص همهنیااریز  دـنک  يربهر  يراکوکین  ینیبعقاوب و  ار  ناسنا  دـیاشگب و  ار  هرگ  نیا  دـناوتیمن  یئاهنت  هب  لقع  هک  تسناد  دـیاب  یلو 
دوخ رثا  رد  هکنیا  زج  دـنراد  زیمت  هوق  لقع و  هک  تسا  یناسک  زا  همه  دوشیم  هدـهاشم  یناسنا  هعماـج  رد  هک  اوراـن  ياـهراک  دنـسپان و 

نید www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 34 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


سپ دـناهدش . یهارمگ  راـچد  هجیتـن  رد  هدـیدرگ  سوه  يوه و  عباـت  فطاوع و  بولغم  ناـنآ  لـقع  ینارـسوه  یتـسرپدوس و  یهاوخ و 
هابتـشا طـبخ و  دوخ  يربـهر  رد  هاـگچیه  دوشیمن و  سوه  يوـه و  موـکحم  زگره  هک  یئهلیـسو  اـی  رگید و  هار  زا  دـیاب  لاـعتم  يادـخ 

دـنکیم و ام  لقع  هک  یتواـضق  ناربماـیپ )  ) ءاـیبنا تسین . توبن  هار  زج  هار  نیا  دـیامن ؛ توعد  يربهر و  تداعـس  يوسب  ار  اـم  دـنکیمن 
دارفا زا  یهورگ  تسا ؛ هتفای  ماجنا  هدش و  دیکات  زین  المع  دشاب  زاب  رـشب  يورب  توبن  هار  مانب  یهار  دیاب  هک  دـیامنیم  مکح  نآ  بجومب 

توعد تسار  هارب  ار  نانآ  هدروآ  مدرم  يارب  یلمع  يداقتعا و  تاررقم  هتـشرکی  هدـش و  هتخیگنارب  راگدرورپ  بناج  زا  ربمغیپ  مانب  رـشب 
دناهدرک .

دوخ یتیبرت  بتکم  رد  و  هدومن ، تباث  مدرم  يارب  مهف  لـباق  یئاـههار  زا  ار  دوخ  نید  یتسرد  یتسار و  دوخ و  يوعد  تحـص  هورگ  نیا 
دناهداد . شرورپ  یئهتسیاش  دارفا 

ره زا  هک  دهدیم  هزاجا  امب  مینکیم ) هرادا  ار  دوخ  یگدنز  نآ  هلیسوب  هک  يروعش  ینعی   ) دوشیم هدیمان  زین  یلمع  لقع  هک  شاعم  لقع 
بآ زا  شتآ ، زا  بوچ  زا  ارحـص ، زا  ایرد ، زا  نیمز ، زا  اوه ؛ زا  اضف ؛ زا  میئاـمن  هدافتـسا  دوخ  یگدـنز  عفنب  تسا  هدافتـسا  لـباق  هک  زیچ 
اهنآ مشپ  تسوـپ و  ریـش و  تشوـگ و  تاـناویح و  زا  اـهنآ ، بوـچ  گرب و  هوـیم و  ناـتخرد  زا  اـهنآ ؛ مخت  ناـهایگ و  زا  مـیرادرب ، هرهب 

مینک . يرادربهرهب  دوخ  دوسب  رگید  ناعونمه  تیلاعف  زا  میراد  هک  یناوارف  يدنمزاین  رثا  رد  نینچمه  میوش . رادروخرب 
تهج نیا  زا  هدومن و  ءاضما  ار  نآ  زاوج  هدرک و  رداص  ام  يارب  یگدـنز  روعـش  لقع و  ناـمه  ار  اههدافتـسا  تافرـصت و  نی  همه  ناـمرف 

! دینکیم سفنت  اوه  زا  ارچ  ای  دیشونیم ؟ بآ  یگنـشت  تقو  ای  دیروخیم ؟ اذغ  یگنـسرگ  ماگنه  ارچ  دسرپب : ام  زا  یـسک  رگا  هک  تسا 
. دوب دهاوخ  رادهدنخ  یئاهشسرپ 

ام دـننام  زین  نانآ  هک  مینکیم  سح  میریگیم  سامت  نانآ  اـب  دوخ  ناـعونمه  شـشوک  راـک و  زا  دافتـسا  روظنمب  هک  هعفد  نیلوا  رد  یلو 
هکنانچ دننک و  هدافتسا  ام  تیلاعف  زا  هک  دنهاوخیم  زین  ناشیا  میوش  دنمهرهب  نانآ  تیلاعف  هجیتن  زا  میهاوخیم  ام  هک  روطنامه  دنشابیم 

ام رایتخا  رد  تهج  یب  دـنراد  تسد  رد  هچنآ  دنتـسین  رـضاح  زین  ناـشیا  میهدـب  اـهنآب  ناـگیارب  ار  دوخ  تیلاـعف  هجیتن  میتسین  رـضاح  اـم 
دنراذگب .

رد ات  مینکیم  کمک  ناشیگدـنز  ياهيدـنمزاین  عفر  رد  دوخ  ناعونمهب  میهدیم و  رد  نت  ینواعت  یعامتجا  هلئـسمب  ریزگاـن  هک  تسنیا 
. دننک کمک  امب  اهنآ  ربارب 

يور دارفا  ششوک  راک و  تقیقح  رد  دننکیم و  هدافتسا  رگیدمه  يرای  زا  هدمآ  مه  درگ  ناسنا  دارفا  ترورـض ، جایتحا و  نیمه  رثا  رد 
دهاوخیم تاررقم  نوناق و  عاـمتجا ؛ دربیم . هرهب  نآ  زا  دوخ  یعاـمتجا  تیلاـعف  تیعقوم و  هزادـناب  سک  ره  سپـس  دوشیم  هتخیر  مه 

دـهاوخیم و ار  دوخ  یگدـنز  عفانم  یلوا  عبط  بسحب  هنرگو  دوریم  ینواعت  یعامتجا  راب  ریز  يراچان  هار  زا  ناـسنا  دـش  هتفگ  هکناـنچ 
سب .

رارقرب ار  لداعت  هداد  ناشیاب  يزیچ  دوخ  عفانم  زا  هکنیا  یب  دـنکیم  يدـعت  نارگید  عفانمب  دروآ  اتـسدب  تصرف  تقو  ره  هک  تساجنیا  زا 
زا دـنامب و  ظوفحم  دارفا  یعامتجا  شزرا  اهنآ  تیاـعر  اـب  هک  دـنک  تموکح  یتاررقم  نیناوق و  دـیاب  هعماـج  ره  رد  ببـس  نیمهب  دزاـس 

سک ره  ات  دریگ  رارق  شریذـپ  دروم  ناشیا  تیرثکا  اـی  دارفا  قاـفتا  هیحاـن  زا  دـیاب  تاررقم  نیناوق و  نیا  دوش و  يریگولج  ناـنآ  يدـعت 
حلاصم ظفح  يارب  هک  تسا  یفئاظو  تاررقم  نیناوق و  تاررقم : نیناوق و  ینیوکت  هشیر  ددرگ . انـشآ  دوخ  یمومع  یـصوصخ و  هفیظوب 

رد هک  ینیناوق  دـننام  ینعی  ینیوکت  یعیبط و  شزرا  هن  تسا  یعامتجا  شزرا  اـهنآ  شزرا  تهج  نیا  زا  تسا و  هدـش  عضو  عون  یگدـنز 
یب هناسفا  کی  هنرگو  دننکیم  ادیپ  نایرج  دندرک  ءارجا  ار  اهنآ  هعماج  دارفا  رگا  هکلب  دنرادن  ریثأت  دوخبدوخ  دـنکیم  تموکح  تعیبط 

دوب . دنهاوخ  رثا 
یعیبط جایتحا  ترطف و  زا  دـنراد و  ینیوکت  هشیر  دنتـسین و  نیوکت  تعیبط و  هب  طابترا  یب  یعامتجا  تاررقم  نیناوق و  نیا  لاح  نیع  رد 
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دنریگیم . همشچرس  ناسنا 
یگدنز دهدیم و  رارق  هدافتسا  دروم  هدروآ  دوجوب  ار  یعامتجا  راکفا  هلسلس  کی  هاوخان  هاوخ  هک  هتخاس  يروط  ارناسنا  شنیرفآ ؛ ینعی 

لاعتم يادخ  مینادیم  ام  یگدنز : نیناوق  يوسب  ینیوکت  تیاده  دسریم . دوخ  يدوجو  ياهفدـه  هب  هداد  قیبطت  اهنآ  اب  ار  دوخ  ینیوکت 
نیا زا  زین  ناـسنا  عون  دـناسریم و  شیدوجو  ياهفدـه  هب  ار  شنیرفآ  عاونا  زا  عون  ره  دوـخ  ناـیاپ  یب  یناـبرهم  هلماـک و  تیاـنع  بسحب 

دهدیم لیکـشت  ار  شیگدـنز  مسر  هار و  هک  تاررقم  نیناوق و  هلـسلس  کیب  ارناسنا  لاعتم  يادـخ  دـیاب  سپ  تسین  ینثتـسم  یلک  نوناـق 
لقع اریز  تسین ، یفاک  لقع  يربهر  اهنت  نآ  لوصح  يارب  دوش و  نیمأت  اهنآ  هب  لمع  هلیـسوب  ناسنا  عفانم  حـلاصم و  هک  دـیامرف  تیادـه 

ارناسنا هدش  سوه  يوه و  بولغم  دربیم  ثراب  هک  یتافـص  دـیلقت و  تداع و  رثا  رد  تاقوا  رتشیب  دـنکیم و  اطخ  دوخ  كرد  رد  یهاگ 
رظن رد  یقوقح  نارگید  يارب  رگا  دنکیم و  يربهر  یئوج  عفن  یبلطدوس و  نوناقب  ارناسنا  لقع  میتسناد  هکنانچ  اریز  دناشکیم  تکالهب 
ًابلاـغ هک  تسا  تهج  نیا  زا  تسوا و  دوخ  یـصخش  عفاـنم  نیمأـت  يارب  يراـچان و  هار  زا  دـیامنیم  يوریپ  یمومع  نوناـق  زا  دریگیم و 
رگید عفانم  دننزیم و  زاب  رـس  یمکح  نوناق و  ره  زا  دننیبیمن  دوخ  ربارب  رد  یـضراعم  فیرح و  دنـسریم و  تردـق  جواب  هک  ار  یمدرم 

دنزاسیم . لاکیاپ  ارنآ  هقح  قوقح  هداد  صاصتخا  دوخب  ارنآ 
نآ دـشاب و  نوصم  شزغل  اطخ و  هنوگ  ره  زا  هک  دـیامرف  تیادـه  یقیرط  زا  یگدـنز  مسر  هار و  يوسب  ارمدرم  لاـعتم  يادـخ  دـیاب  سپ 

فراعم و هلـسلس  کی  دوخ  ناگدـنب  زا  یخربب  یحو ) هار   ) يرگید هار  زا  رکف  هار  زج  لاعتم  يادـخ  هک  تسنیا  نآ  تسا و  توبن  هقیرط 
دیامن . يربهر  یعقاو  تداعس  يوسب  ار  رشب  اهنآ  نتسب  راکب  هک  دنک  میلعت  ار  یماکحا 

ثحب : هجیتن 
رـشب تداعـس  نماض  هک  ینیناوق  فراعمب و  ار  دوخ  ناگدنب  زا  یخرب  یبیغ  میلعت  اب  دیاب  لاعتم  يادـخ  هک  دـمآ  تسدـب  هتـشذگ  نایب  زا 

دتسرفب . نانآ  يوسب  هتخاس  هاگآ  دشابیم 
هدروآ مدرم  يوسب  ادخ  شیپ  زا  هک  ار  یئاهمایپ  عومجم  دوشیم و  هدیمان  ادخ  هداتـسرف  ربمایپ و  تسا  یئادـخ  ياهمایپ  لماح  هک  ناسنا 

دنیوگیم . نید 
تـسدب هتفاین  رییغت  هدروخن و  تسد  تسرد و  دیاب  دوشیم  رداص  لالج  ردـصم  زا  هک  یهلا  نیناوق  ینید و  فراعم  هک  دـش  نشور  زین  و 
ندینسر رد  و  دوشن ؛ شزغل  يراکشومارف و  راتفرگ  نآ  يرادهگن  رد  دنکن و  اطخ  یهلا  یحو  نتفرگ  ارف  رد  ادخ  ربمایپ  ینعی  دسرب  مدرم 

و دشابیم ، شنیرفآ  نامزاس  وزج  یگدنز  نیناوق  همزال و و  فراعمب  مدرم  تیاده  میتفگ  هکنانچ  اریز  دنکن  تنایخ  ای  هابتـشا  مدرمب  نآ 
هاگتـسد هک  دوشیمن  الثم  دریذپیمن  شزغل  اطخ و  دوخ  هار  ندومیپ  رد  شنیرفآ  تقلخ و  زگره  تسا و  ناسنا  تقلخ  دـصاقم ، زا  یکی 

عـضو اب  الثم  ناسنا  مشچ  ای  دوش  ادـیپ  ناویح  مدـنگ ، هناد  ندـینایور  هار  زا  ای  دروآ  دوجوب  هایگ  ای  گنـس  ناسنا ، لسانت  هار  زا  شنیرفآ 
دهد . ماجنا  ار  بلق  راک  شوگ  ای  دنکب  ار  هدعم  راک  دوخ  هژیو  تیلاعف  یلعف و 

دوخ هک  اریراک  دننکن و  كرت  دننادیم  بجاوادخ  هک  ار  يراک  ینعی  دنشاب  موصعم  دیاب  ادخ  ناربمایپ  هک  دوشیم  مولعم  اج  نیمه  زا  و 
دنهدن . ماجنا  دننادیم  هانگ 

رد تسین  دـقتعم  نآ  یتـسار  یتسردـب و  تقیقح  رد  دـنکن  لـمع  دوخ  هتفگب  هکیـسک  مینادیم  دوخ  نادـجو  اـب  ناـسنا ) هورگ   ) اـم اریز 
هبوت راهظا  ًادعب  رگا  یتح  دنام و  دهاوخ  رثا  یب  غیلبت  هلئسم  تشاد و  دهاوخن  رواب  ار  دوخ  هتفگ  دوش  هانگ  بکترم  ربمایپ  رگا  تروصنیا 

دنام . دهاوخ  گنل  غیلبت  دصقم  لاح  ره  رد  دش و  دهاوخن  فاص  ام  لد  دیامن  زین  تمادن  و 
دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 

مهبر تالاسر  اوغلب  أدق  نا  ملعیل  ًادصر  هقلخ  نم  هیدی و  نیب  نم  کلـسی  هناف  لوسر  یـضترا  نم  الا  ًادحا  هبیغ  یلع  رهظ  الف  بیغلا  ملاع 
. 28 :ء 25 -  هیآ نج  هروس 
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، ار دوخ  ناگداتـسرف  زا  ياهدنـسپ  ناسک  رگم  دزاسیمن  طلـسم  ار  يدـحا  دوخ  بیغب  دـنادیم و  ار  بیغ  هک  تسادـخ  همجرت : هصـالخ 
تسد ار  شیاهمایپ  وا  ناگداتسرف  هک  دوش  نشور  ات  دنکیم  ینابهگن  يدنزگ  بیـسآ و  ره  زا  ار  دوخ ) ياهمایپ   ) یحو هار  لاعتم  يادخ 

دـش نشور  میدومن  دـیحوت  هرابرد  هک  یئاهثحب  زا  رگید : تادوجوم  اب  ناسنا  تیادـه  توافت  دـناهدیناسر . مدرمب  ریذـپانرییغت  هدروخن و 
زا هک  ناهج  ياههدیدپ  زا  کی  ره  رتنشور  ترابعب  تسواب و  هتـسباو  زین  اهنآ  شرورپ  تسا  لاعتم  يادخ  نآ  زا  ءایـشا  شنیرفآ  هکنانچ 

عفترم يرگید  زا  سپ  یکی  ار  دوخ  ياهیدنمزاین  صقاون و  هدومن  تیلاعفب  عورـش  دوخ  صقاون  لیمکت  ءاقب و  يارب  شیادـیپ  مد  نیتسخن 
میظنت دهدیم  همادا  دوخ  دوجوب  دیامنیم و  ءاقب  طخ  رد  هکار  یمظنم  ریس  دنکیم ؛ زاینیب  لماک و  ار  دوخ  ناکما  دودح  رد  دزاسیم و 

تسا . لاعتم  يادخ  رگید  لزنمب  لزنم  ره  زا  شربهر  نآ و  ریس  هدننک 
هک دراد  دوخ  ءاقب  رد  یـصاخ  ینیوکت  همانرب  ناهج  ياههدیدپ  عاونا  زا  عون  ره  هکنیا  نآ  دیآیم و  تسدب  یعطق  هجیتن  کی  رظن  نیا  زا 

فیاـظو هتـشرکی  دوخ  ءاـقب  ریـس  رد  ناـهج  ياههدـیدپ  زا  ینیعم  هتـسد  ره  رگید  تراـبعب  دـیامنیم و  ءارجا  ارنآ  دوخ  هژیو  تیلاـعف  اـب 
دیامرفیم : هدومن  هراشا  تقیقح  نیاب  میرک  ناارق  هکنانچ  دوشیم  تیاده  اهنآ  يوسب  لاعتم  يادخ  هیحان  زا  هک  دراد  صخشم 

يده . مث  هقلخ  ءیش  لک  یطعا  يذلا  انبر 
.23 هدرک شتیاده  نآ  زا  سپ  هدومرف و  اطع  ار  شاهژیو  شنیرفآ  زیچ  رهب  هک  تسا  یسکنآ  ام  يادخ 

تساـم و ياـپ  ریز  هک  نـیمز  نامـسآ و  ناگراتـس  تـسین  راـک  رد  یئانثتـسا  زگره  دنکیرـش و  یلک  مـکح  نـیا  رد  شنیرفآ  ءازجا  هـمه 
دنراد . ار  لاح  نیمه  همه  ناویح  تابن و  دنزاسیم و  رادیدپ  ار  یئادتبا  ياههدیدپ  هک  یتابیکرت  دندوجوم و  نآ  رد  هک  يرصانع 

تسا . قرف  کی  نارگید  وا و  نایم  هکنیا  زج  تسا  نارگید  لاح  یمومع  تیاده  نیرد  زین  ناسنا  لاح 
: نارگید ناسنا و  نایم  قرف  حیضوت 

لماوع هکیدودـح  ات  دوخ  یتسه  طیحم  رد  هتخادـنا  راکب  ار  دوخ  هتفهن  ياهورین  عومجم  هدـش و  هدـیرفآ  شیپ  لاس  اهنویلیم  نیمز  هرک 
بیترت نیاب  دهدیم و  زورب  ار  دوخ  يدوجو  راثآ  دوخ  یلاقتنا  یعـضو و  تکرح  هنیمز  رد  دزادرپیم و  تیلاعفب  دـهدیم  هزاجا  فلتخم 

ياهفیظو چـیه  نداد  ماجنا  زا  داد و  دـهاوخ  همادا  تیلاعف  نیمهب  دریگن  ار  شولج  يرتیوق  فلاخم  لماع  ات  دـنکیم و  نیمأت  ار  دوخ  ءاقب 
درک . دهاوخن  یهاتوک  دوخ  فیاظو  زا 

رگید ترابعب  و   ) نآ ریغ  ومن و  دشر و  هیذغت و  رد  ددرگ  لماک  یتخرد  هکیزور  ات  هدمآ  نوریب  هتسه  نایم  زا  هکیماگنه  زا  ماداب  تخرد 
دهاوخن يراذگورف  اهنآ  ماجنا  رد  زگره  دنکن  دس  ار  شهار  يرتدنمورین  فلتخم  لماع  رگا  هک  دراد  هدهعب  یفئاظو  دوخ ) ریـس  طخ  رد 

رایتخا هار  زا  ار  دوخ  یـصاصتخا  ياهتیلاعف  ناسنا  عون  یلو  تسا  روط  نیمه  شلاـح  زین  يرگید  هدـیدپ  ره  دـنکب ، مه  دـناوتیمن  درک و 
عفنب دصرددص  هک  يراک  ندرک  زا  اسب  هچ  ناسنا  دریگیم . همـشچرس  يو  میمـصت  رکف و  زا  دهدیم  ماجنا  هکیئاهراک  دهدیم و  ماجنا 

باختنا هدیمهف  هتـسناد و  دشابیم  يو  ررـضب  دصرددص  هک  ار  يراک  دـنزیمن و  زاب  رـس  هتفرگن  ار  شولج  زین  یفلاخم  لماع  تسا و  وا 
دشکیم . ار  دوخ  دشکیم و  رسب  رهز  هساک  یهاگ  دنکیم و  يراددوخ  ورادشون  ندروخ  زا  یهاگ  دنکیم 

ریخ و هار  ناربمغیپ  ینعی  دوب  دهاوخن  يرابجا  يو  قح  رد  یئادـخ  یمومع  تیادـه  هدـش  هدـیرفآ  راتخم  هک  يدوجوم  تسا  نشور  هتبلا 
راـگدرورپ تمحرب  ارناـنآ  هداد  باوث  هدژم  ار  نید  ناوریپ  دـننکیم و  غـالبا  مدرمب  لاـعتم  يادـخ  فرط  زا  ار  تواقـش  تداعـس و  رش و 

دوب . دنهاوخ  راتخم  دازآ و  اهنآ  زا  کی  ره  نتفرگ  ارف  رد  نانآ  دنناسرتیم و  ادخ  باذع  زا  ار  نایغای  ناشکندرگ و  دنزاسیم و  راودیما 
زا هتخاـب  ار  دوخ  ًاـبلاغ  لـقع  ناـمه  یلو  دـنکیم  كرد  لـقع  هار  زا  ـالامجا  ار  دوخ  ررـض  عـفن و  رـش و  ریخ و  ناـسنا  هک  تسا  تسرد 
رب هوالع  يرگید  هار  زا  دیاب  یئادخ  تیاده  هک  تسا  یعطق  نیاربانب  دوریم ؛ اطخ  هار  زین  یهاگ  دیامنیم و  يوریپ  یناسفن  ياهـشهاوخ 

لقع هار  زا  هک  ار  دوخ  ياهروتـسد  لاعتم  يادـخ  رگید  ترابعب  ای  دـشاب  نوصم  شزغل  اطخ و  زا  یلکب  هار  نآ  هک  دریگ  ماجنا  لـقع  هار 
دیامنیم . دییأت  رگید  هار  کی  زا  دنامهفیم  مدرمب  الامجا 
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يوب دنامهفب و  دوخ  ناگدـنب  زا  یکیب  یحو  هار  زا  ار  دوخ  شخب  تداعـس  ياهروتـسد  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  توبن  هار  نامه  هار ، نیا 
دیامن . راداو  تاروتسد  نآ  تعباتمب  دیدهت  قیوشت و  میب و  دیما و  هار  زا  ارنانآ  دنناسرب و  مدرمب  ار  اهنآ  هک  دهد  تیرومأم 

دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
لسرلا . دعب  هجح  هللا  یلع  سانلل  نوکیالئل  نیرذنم  نیرشبم و  ًالسر  هدعب ....... نم  نییبنلا  حون و  یلا  انیحوا  امک  کیلا  انیحوا  انا 

نید ناوریپ  هب  هک  میداتـسرف  مدرم  يوسب  یناربمایپ  میدرک ... یحو  دـندوب  يو  زا  سپ  هک  یناربمایپ  حونب و  هکناـنچ  میدرک  یحو  وتب  اـم 
هطـساوب مدرم  ناربماـیپ ، زا  سپ  هکنآ  اـت  دـندیناسرتیم . ادـخ  باـقع  زا  ار  نادرمتم  دـنتخاسیم و  راودـیما  ار  ناـنآ  هدادیم  باوث  هدژم 

دیاب : ربمایپ  هک  دش  نشور  هتشذگ  نایب  زا  یبن : تافص  . 24 دنشاب هتشادن  تجح  ادخ  رب  تیاده  عون  نیا  نتشادن 
هکنآ ات  دـباین  هار  يوب  ینهذ  رگید  ياهتفآ  یـشومارف و  هنوگچیه  ودـشاب  موصعم  نوصم و  اـطخ  زا  دوخ  تیرومأـم  نداد  ماـجنا  رد   - 1

رد اریز  دناسرب  مدرم  هب  هابتـشا  شزغل و  نودب  تسا  هتـشاد  تفایرد  ار  هچنآ  دیامن و  تفایرد  تسرد  دوشیم  یحو  يوب  ار  هچنآ  دـناوتب 
دنامیم . زاب  ریثأت  زا  ناسنا  دروم  رد  هداتفا  دوخ  تیلک  زا  یمومع  تیاده  نوناق  دسریمن و  دوخ  فدهب  یهلا  تیاده  تروصنیا  ریغ 

اب شرادرک  هکیسک  اریز  دنامیمن  غیلبت  يارب  يرثا  تیـصعم  دوجو  اب  هچ  دشاب  نوصم  تیـصعم  شزغل و  زا  دوخ  راتفگ  رادرک و  رد   - 2
رگا هک  دنریگیم  شیدایش  یئوگغورد و  رب  لیلد  ار  شرادرک  یتح  دنتـسین و  لئاق  شراتفگ  يارب  یـشزرا  مدرم  تسا  فلاخم  شراتفگ 

درکیم . لمع  دوخ  هتفگب  تفگیم  تسار 
تیـصعم اطخ و  زا  ربمایپ  تسا  مزال  دـشاب  رثؤم  حیحـص و  غیلبت  هکنیا  يارب  تفگ : درک و  عمج  تراـبع  کـی  رد  ناوتیم  ار  رما  ود  نیا 

دیامرفیم : هدومن  هراشا  ینعم  نیمهب  زین  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  دشاب  موصعم 
تالاسر اوغلبا  دق  نا  ملعیل  ًادصر  هقلخ  نم  هیدـی و  نیب  نم  کلـسی  هناف  لوسر  نم  یـضترا  نم  الا  ًادـحا  هبیغ  یلع  رهظی  الف  بیغلا  ملاع 

. مهبر
و هدیدنسپ ) ربمایپ   ) ددنسپیم راکنیا  يارب  شیادخ  هکیسک  رگم  دنکیمن  طلسم  ار  یسک  دوخ  بیغب  تسا  وا  شیپ  بیغ  ملع  هک  یئادخ 

. 25 دوش غالبا  مدرمب  هدروخن  تسد  یئادخ  ياهمایپ  ات  دهدیم  رارق  تبقارم  تحت  ار  وا  لاعتم  يادخ  تروصنیا  رد 
دنوشیم و هدرمـش  هدیدنـسپ  تافـص  زا  همه  اهنیا  اریز  دشاب  هتـشاد  اهنآ  ریغ  تلادع و  تعاجـش و  تفعدـننام و  ار  یقالخا  لئاضف   - 3

نایم رد  ناربمایپ  دوشیمن . رادهکل  یقالخا  لئاذر  اب  زگره  دـنکیم  لماک  تعباـتم  نید  زا  تسا و  نوصم  تیـصعم  هنوگ  ره  زا  هکیـسک 
نشور نادنچ  ناشیگدنز  خیرات  فصونیا  اب  یلو  دناهدومن  مایق  توعدب  هدوب و  یناربمایپ  رشب  نایم  رد  هک  تسا  ملسم  خیرات  هار  زا  رـشب :

باتک هک  میرک  نآرق  دـشابیم و  ماهبا  زا  یلاخ  هک  تسا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح  یناگدـنز  خـیرات  اـهنت  تسین 
ار نانآ  فده  دـصقم و  هتخاس  نشور  زین  ار  هتـشذگ  ناربمایپ  توعد  عوضوم  تسا  لماش  ار  ینید  هیلاع  دـصاقم  ترـضحنآ و  ینامـسآ 

دنکیم . نایب  مه 
توعد قح  نید  دـیحوتب و  هملک  قافتاب  دـناهدمآ و  مدرم  يوسب  لاعتم  يادـخ  بناج  زا  يرایـسب  ناربمایپ  هک  دـنکیم  ناـیب  میرک  نآرق 

دیامرفیم : هکنانچ  دناهدرک 
. نودبعاف انا  الا  هلا  هنا ال  هیلا  یحون  الا  لوسر  نم  کلبق  نم  انلسرا  ام  و 

بحاص ناربمایپ  . 26 دیتـسرپب ارم  تسین ، یئادـخ  نم  زج  هک  میدرکیم  یحو  يوب  هکنآ  رگم  میداتـسرفن  ار  يربماـیپ  چـیه  وـت  زا  شیپ  )
همیرک : هیآ  هکنانچ  هکلب  دناهدوبن  لقتسم  تعیرش  ینامسآ و  باتک  ياراد  ادخ  ناربمایپ  همه  هک  دنکیم  نایب  میرک  نآرق  تعیرش :

. 27 یسیع یسوم و  میهاربا و  هب  انیصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلا  ًاحون و  هب  یصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرش 
دنتعیرش : هب  لمتشم  ینامسآ  باتک  نابحاص  دنگرزب  ناربمایپ  هک  ناشنایم  زا  نت  جنپ 

مالسلا .) هیلع   ) حون ترضح   - 1
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مالسلا .) هیلع   ) میهاربا ترضح   - 2
مالسلا .) هیلع   ) یسوم ترضح   - 3
مالسلا .) هیلع   ) یسیع ترضح   - 4

ملس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم ترضح   - 5
. دشابیم شقباس  تعیرش  لمکم  ناراوگرزب  نیا  زا  کی  ره  تعیرش  و 

: ناربمغیپ ریاس  مزعلاواوا و  ناربمغیپ 

هیآ : نیا  رد  هک  دنرفن  جنپ  دناهدوب  لقتسم  نوناق  ینامسآ و  باتک  ياراد  هک  یناربمغیپ  ناربمغیپ : ریاس  مزعلاواوا و  ناربمغیپ 
هیف . اوقرفتت  نیدلا و ال  اومیقا  نا  یسیع  یسوم و  میهاربا و  هب  انیصو  ام  کیلا و  انیحوا  يذلاو  ًاحون  هب  یصو  ام  نیدلا  نم  مکل  عرش 

هدش : هراشا  نانآ  هب 
مزعلاولوا ناربمغیپ  دنتعیرـش  باتک و  بحاص  هک  ار  نت  جـنپ  نیا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم یـسیع و  یـسوم ، میهاربا ؛ حون ؛

دنیوگیم .
هداتسرف رشب  يوسب  ادخ  بناج  زا  رایسب  ناربمغیپ  هتشاد و  ياهداتسرف  یتما  ره  هکلب  دناهدوبن  نت  جنپ  نیاب  رـصحنم  ادخ  ناگداتـسرف  یلو 

تسا . هدشن  هدرب  نانآ  رفن  تسیب  زا  رتشیب  مان  میرک  نآرق  رد  هک  دناهدش 
دیامرفیم : لاعتم  يادخ  هکنانچ 

کیلع . صصقن  مل  نم  مهنم  کیلع و  انصصق  نم  مهنم 
دیامرفیم : و 

. 29 داهموق لکل  و  دیامرف : یمو   28 لوسر هما  لکل  و 
بیترت نیمهب  دناهدرک و  توعد  ناربمغیپ  نامه  تعیرش  يوسب  ار  رشب  دناهدمآ  مزعلاولوا  ناربمغیپ  زا  کی  ره  زا  دعب  هک  یناربمغیپ  يرآ 

لبق و ناربمغیپ  متخ  يارب  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللادبع نب  دمحم  مرکا  ربمغیپ  دـنوادخ  هکنیا  ات  تشاد  همادا  توعد  تثعب و 
نید هجیتن  رد  دـیدرگ و  ینامـسآ  باتک  نیرخآ  وا  ینامـسآ  باتک  تخیگنارب و  یبهذـم  تاررقم  نیرتلماـک  اهروتـسد و  نیرخآ  غـالبا 

نابرهم يادخ  هک  يربمایپ  نیتسخن  مالسلا :) هیلع   ) حون ترضح   - 1 دشابیم . هدنز  هشیمه  يارب  تعیرش و  رمتسم و  تمایق  ات  ترضحنآ 
دوب . مالسلا ) هیلع   ) حون داتسرف  تیرشب  ناهج  يوسب  ینامسآ  باتک  تعیرش و  اب  تخیگنارب و  ار  وا 

صـصق زا  هکنانچ  درکیم . توعد  یتسرپ  تب  كرـش و  زا  بانتجا  یتسرپ و  هناگی  دیحوت و  يوسب  ار  يزورنآ  رـشب  مالـسلا ) هیلع   ) حون
لالدتسا هار  زا  دومنیم و  تخس  هزرابم  يرگدادیب  متـس و  نتخاس  نکهشیر  یتاقبط و  تافالتخا  عفر  يارب  تسادیپ  میرک  نآرق  رد  يو 

درکیم . دزشوگ  ار  دوخ  تامیلعت  تشاد  یگزات  يزورنآ  رشب  يارب  هک 
لاعتم يادـخ  هدومرف و  تیادـه  ار  یمک  تعامج  دوب  نابیرگب  تسد  شکرـس  جوجل و  نادان و  ناـمدرم  اـب  هک  يزارد  راـگزور  زا  سپ 
ناوریپ زا  ياهدـع  اب  هک  مالـسلا ) هیلع   ) حون و  دومن ، كاپ  ناـشدوجو  ثول  زا  ار  نیمز  كـاله و  ار  راـفک  داتـسرف  هک  یناـفوط  هطـساوب 

دنتخیر . ناهج  رد  ون  زا  ار  ینید  هعماج  کی  هدولاش  دندوب ، هتفای  تاجن  شیوخ 
هیاس رد  تسا . هدرک  هزرابم  نایغط  دادـیب و  متـس و  اب  هک  تسا  یئادـخ  رومأـم  نیتسخن  دـیحوت و  تعیرـش  راذـگهیاپ  یمارگ  ربمغیپ  نیا 

تسا اپرب  تیرشب  ناهج  ات  هک  هتفای  یصاصتخا  یمالـس  دورد و  هب  لاعتم  يادخ  زا  هدومن  تقیقح  قح و  نیدب  هک  اهبنارگ  تمدخ  نیمه 
دوب : دهاوخ  دنبیاپ  هدنز و 

يرایسب ناربمایپ  هکنیا  اب  تشذگ  حون  نامز  زا  هک  يزارد  ناراگزور  مالسلا :) هیلع   ) میهاربا ترـضح   - 2 نیملاعلا . یف  حون  یلع  مالس 
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تفرگیم قنور  یتسرپ  تب  كرـش و  رازاب  زوربزور  دندومرفیم  يربهر  یتسرد  ادخ و  يوسب  ار  مدرم  زین  نارگید  حلاص و  دوه و  دننام 
تخیگنارب . ار  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  دوخ  هغلاب  تمکح  اب  لاعتم  يادخ  و  دش . ریگناهج  هرخالاب  هکنیا  ات 

يادخ یگناگی  درک و  وجتـسج  تقیقح  زا  دوخ  شیالآ  یب  كاپ و  داهن  اب  هک  دوب  يرطف  ناسنا  کی  لماک  هنومن  مالـسلا ) هیلع   ) میهربا
دومن . هزرابم  ملظ  كرش و  اب  دوب  هدنز  ات  تفایرد و  ار  شنیرفآ 

يوهایه زا  رود  يراغ  رد  ار  دوخ  یکدوک  نارود  دنکیم  دیکأت  ارنآ  رین  تیب  لها  همئا  رابخا  تسا و  ادیپ  میرک  نآرق  زا  هکنانچ  میهاربا 
دیدیم . دروآیم  بآ  اذغ و  يو  يارب  یهاگهاگ  ار  دوخ  ردام  اهنت  دینارذگیم ، رهش  ياغوغرپ  یگدنز  مدرم و 

تشاد یگزات  يو  يارب  دیدیم  هچ  ره  یلو  دمآ  دوب  شیومع  هک  مان  رزآ  شیپ  دش و  رهـش  هجوتم  هدمآ  نوریب  دوخ  ردام  لابندب  يزور 
دوب . روآ  تفگش  رایسب  و 

يوجتـسج رد  درکیم و  هدهاشم  هک  دوب  یئایـشا  شنیرفآ  هجوتم  یمارآ  یباتیب و  تیاهن  اب  بجعت  تریح و  نارازه  نایم  رد  شکاپ  داهن 
دوب . اهنآ  شنیرفآ  تلع  شیادیپ و  زار  ندرک  ادیپ 

دندیتسرپیم . دندیشارتیم و  ار  اهنآ  نارگید  رزآ و  هک  دید  یئاهتب 
درکن . عناق  ار  وا  دنداد  يوب  اهنآ  تیبوبر  هرابرد  هک  یحیضوت  یلو  دومن  لاؤس  اهنآ  تیوه  زاژ 

دنچ یتعاس  زا  سپ  اهنآ  زا  کی  ره  نوچ  دندیتسرپیم و  ار  دیـشروخ  یهورگ  هام و  یهورگ  هرهز و  هراتـس  هک  دید  ار  مدرم  زا  یهورگ 
درک . داقتعا  یب  اهنآ  تیبوبرب  تبسن  ار  میهاربا  دندرکیم  بورغ 

مالعا مدرمب  اباحم  یب  كرـش  زا  ار  شیـسوخ  يرازیب  هناگی و  يادخب  تبـسن  ار  دوخ  شتـسرپ  لحارم  نیا  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) میهاربا
ناتـسرپ تب  اب  دـهد  هار  دوخب  یگتـسخ  یتسـس و  نیرتمک  هکنآ  یب  و  تشادـن ؛ كرـش  یتسرپ و  تب  اب  هزراـبم  زج  يرکف  رگید  درک و 

دومرفیم . توعد  دیحوت  يوسب  ار  ناشیا  درکیم و  هزرابم 
شاهمکاحم دشیم  هدرمـش  تیانج  نیرتگرزب  مدرم  شیپ  هک  هیـضق  نیمه  رـس  رد  تسکـش و  ار  اهتب  هدرک  ادـیپ  هناختب  هب  یهار  هرخالاب 

اریو لاعتم  يادـخ  یلو  دـنتخادنا  شتآ  هب  تافیرـشت  ماـجنا  زا  دـعب  و  دـندرک . موکحم  شتآ  رد  ندـنازوسب  همکاـحم  زا  سپ  دـندرک و 
. دمآ نوریب  شتآ  زا  ملاس  هدومرف  يرادهگن 

دوخ توعدـب  ناماس  نآ  رد  دومرف و  ترجاهم  نیطـسلف  هیروس و  يوسب  دوب  شیلـصا  هاـگداز  هک  لـباب  روشک  زا  يدـنچ  زا  سپ  میهاربا 
داد . همادا 

رصم . برع  ردپ  لیعامسا  يرگید  دشابیم و  لیئارسا  ردپ  قاحسا  یکی  هک  دش  دنزرف  ود  ياراد  دوخ  رمع  رخاوا  رد 
زا یلاخ  فلع و  بآ و  یب  ینیمز  رد  هماهت  ياههوک  نایم  رد  هدرب  زاجحب  شردام  اب  ادخ  رماب  یگراوخریش  ماگنه  نامه  رد  ار  لیعامسا 
هک دومرف  عیرشت  ار  جح  لمع  هداهن  انب  ار  هبعک  هناخ  دعب  و  درک . توعد  دیحوت  هب  ار  نیـشن  هیداب  ياهبرع  هلیـسونیدب  و  داد ؛ ياج  هنکس 

دوب . جئار  اهبرع  نایم  رد  مرکا  ربمغیپ  توعد  مالسا و  روهظ  ات 
مانب ارنآ  ناوریپ  مالسا و  مانب  ار  ادخ  نیدهک  تسا  یسک  نیلوا  تشاد و  ینامسآ  باتک  نآرق  صنب  و  تسا ؛ ترطف  نید  بحاص  میهاربا 

میلک و ترـضح  اریز  دوشیم . یهتنم  ترـضح  نآ  هب  ناهج  رد  دشاب  مالـسا  تینارـصن و  تیدوهی و  هک  دیحوت  نایدا  دناوخ و  نیملـسم 
ترضح  - 3 دناهدوب . يو  توعد  طخ  رد  همه  دنشابیم  هدربمان  نید  هس  نایاوشیپ  هک  مالسلا  مهیلع  دمحم  ترـضح  حیـسم و  ترـضح 
یمالسا تعیرش  باتک و  بحاص  مزعلاولوا و  ناربمغیپ  زا  ربمغیپ  نیموس  مالـسلا ) هیلع   ) نارمع نب  یـسوم  مالـسلا :) هیلع   ) میلک یـسوم ،

دشابیم . بوقعی )  ) لیئارسا دالوا  زا  تسا و 
تراسا تلذ و  لاح  رد  اهیطبق  نایم  رصم  رد  لیئارسا  ینب  هک  دش  دلوتم  یتقو  ترضحنآ  دراد . یئاغوغرپ  یناگدنز  مالسلا ) هیلع   ) یسوم

دندیربیم . رس  ار  ناشناکدوک   30 نوعرف رماب  دنتسیزیم و 
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بآ درک ؛ اـهر  لـین  دور  رد  هتـشاذگ و  نیبوچ  یقودنـص  رد  ار  یـسوم  دوب  هدـش  هداد  روتـسد  يوب  باوخ  رد  هچناا  قـبط  یـسوم  رداـم 
قودنـص نایم  رد  ار  ياهچب  دـندرک  زاب  هکیتقو  دـنتفرگ  ار  قودنـص  نوعرف  رماـب  دروآ . نوعرف  رـصقب  هرـسکی  هداد  تکرح  ار  قودـنص 

دنتفای .
نامه ًاقافتا  هک   ) هیادـب دـندرک و  لوبق  يدـنزرفب  ار  وا  دنتـشادن  دـنزرف  نوچ  درک و  رظنفرـص  هچب  نتـشک  زا  هکلم  رارـصا  رثا  رد  نوعرف 

. دندرپس دوب ) شردام 
نیدمب هدرک  رارف  رصم  زا  نوعرف  سرت  زا  یلتق  هثداح  رثا  رد  نآ  زا  سپ  دوب . نوعرف  رابرد  رد  یناوج  نس  لیاوا  ات  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم

درک . جاودزا  مالسلا ) هیلع   ) بیعش نارتخد  زا  یکی  اب  دروخرب و  مالسلا ) هیلع   ) ربمغیپ بیعشب  اجنآ  رد  تفر و 
هدرک هیهت  هک  یمـشح  اب  هتـشادرب  ار  دوخ  هلئاع  هداتفا  شیوخ  هاگداز  رکفب  لاس  دنچ  زا  سپ  دـینارچیم  ار  وا  نادنفـسوگ  لاس  نیدـنچ 
تفای تیرومأم  دش و  هدیزگرب  تلاسر  يارب  یلاعت  يادخ  بناج  زا  دیـسر  انیـس  روطب  هنابـش  هکیتقو  هار  ءانثا  رد  دش و  رـصم  هجوتم  دوب 

دهد . رارق  دوخ  ریزو  ار  نوراه  دوخ  ردارب  دشخب و  تاجن  نایطبق  تسد  زا  ار  لیئارسا  ینب  و  دنک . توعد  دیحوت  تیدب  ار  نوعرف  هک 
تلاـسر درکیم  یفرعم  نایادـخ  زا  یکی  ار  دوـخ  ًانمـض  تسرپتب و  هـک  نوـعرف  یهلا ؛ ماـغیپ  ندـناسر  تیرومأـم و  غـالبا  زا  سپ  یلو 

درکن . نیمأت  ار  لیئارسا  ینب  يدازآ  تفریذپن و  ار  ترضحنآ 
زج یلمعلا  سکع  وا  موق  نوعرف و  داد  ناـشن  يرایـسب  تازجعم  درک و  توعد  دـیحوتب  ار  مدرم  اـهلاس  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم هکنیا  اـب  و 
انیس نابایبب  ور  رصم  زا  هنابش  هداد  چوک  ار  لیئارسا  ینب  ادخ  رماب  مالـسلا ) هیلع   ) یـسوم هرخالاب  دندادن  ناشن  یئوخ  تشرد  یتخـسرس و 

درک . بیقعت  ار  ناشیا  دوخ  نایرکشل  اب  هتفای  عالطا  نایرج  زا  زین  نوعرف  دندیسر  خرس  يایردب  هکیتقو  درک  رارف 
؛ هعقاو نیا  زا  دعب  دندش . قرغ  نایرکشل  نوعرف و  یلو  تشذگ  بآ  زا  دوخ  موق  اب  تفاکش و  ار  ایرد  زاجعا  هار  زا  مالسلا ) هیلع   ) یـسوم

حیسم یسیع ، ترضح   - 4 تخاس . رقتسم  لیئارسا  ینب  نایم  رد  ار  یمیلک  تعیرش  دومرف و  لزان  مالـسلا ) هیلع   ) یـسومب ار  تاروت  ادخ 
يدا ریغ  روطب  ترضحنآ  دلوت  تسا . تعیرـش  باتک و  بحاص  مزعلاولوا و  ناربمایپ  زا  ربمغیپ  نیمراهچ  حیـسم  ترـضح  مالـسلا :) هیلع  )
لزان يو  رب  ادخ  بناج  زا  سقدلا  حور  هک  دوب  تدابع  لوغـشم  سدـقملا ) تیب   ) رد دوب  اسراپ  ياهزیـشود  هک  میرم  شردام  تسا ، هدوب 

درک . روراب  حیسم  هب  ار  وا  دیمد  شنیتسآب  هکیمد  اب  داد و  يوب  ار  حیسم  هدژم  هدش و 
توبن و درک و  عافد  دوخ  ردام  زا  هدـمآ  نخـسب  هراوهگ  رد  دـندزیم  شردام  هب  تبـسن  مدرم  هک  اوران  ياهتمهت  لباقم  رد  دـلوت  زا  سپ 
دومرف و ءایحا  یمک  تارییغت  اب  ار  یـسوم  تعیرـش  تخادرپ و  مدرم  توعدب  یناوج  نس  رد  نآ  زا  سپ  داد . ربخ  مدرم  هب  ار  دوخ  باتک 

داتسرف . فانکا  فارطاب و  نیغلبم  دوخ  نییراوح  زا 
رگید سک  دوهی  داد و  تاجن  ار  وا  دنوادخ  یلو  دندمآ  رد  يو  لتق  ددصب  ترضحنآ ) موق   ) دوهی دش  رشتنم  شتوعد  هک  يدنچ  زا  سپ 

دندز . رادب  هتفرگ  يو  ياجب  ار 
ترـضحنآ رب  هک  دنکیم  تابثا  لیجنا  مانب  ینامـسآ  باتک  ترـضحنآ  يارب  میرک  نآرق  رد  لاعتم  يادخ  هک  دوب  هتکن  نیا  رکذتم  دـیاب 

هک لیجنا  راـهچ  تسا و  هدـش  هتـشون  يو  توعد  تریـس و  رد  ترـضح  نآ  زا  سپ  هک  تسا  یئاـهلیجنا  زا  زیغ  نآ  و  تسا . هدـش  لزاـن 
: ناربمایپ متاخ  هلآو ) هیلع  هللایلص   ) دمحم ترـضح  - 5 دـش . هتخانـش  تیمـسرب  اهنآ  نایم  زا  تسا  انحوی  یتم و  سقرم -  اقول -  فیلأـت 

ناـیم رد  هکم  رد  ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) دـمحم ترـضح  ترجه ) زا  شیپ  لاـس  هـس  هاـجنپ و   ) يدـالیم داـتفه  دـصناپ و  لاـس 
تفای . دلوت  مشاه ) ینب  هداوناخ   ) زاجح برع  ياههداوناخ  نیرتبیجن  نیرتفیرش و 

ورف ینادان  بادرگ  رد  رتشیب  زورب  زور  هدوب و  يروآ  تفگـش  یقالخا  طاطحنا  راتفرگ  دـیآیم  تسدـب  خـیرات  زا  هکنانچ  زورنآ ، ناـهج 
هدوب و نیـش  هیداب  نآ  یلاـها  تیرثکا  هک  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  صوصخلاـب  و  دـشیم ؛ رترود  یناـسنا  تاـیونعم  زا  هظحل  ره  تفریم و 

دوخ تسدب  هکیئاهنتب  ندیتسرپ  هلمج  نآ  زا   ) یفارخ راکفا  هتـشر  کی  اب  دندوب و  مورحم  تیندم  يایازم  همه  زا  دنتـشاد  ینالیا  یگدنز 
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راتشک جارات و  لواپچ و  دوخ و  ناگتشذگ  دیلقت  زج  يراختفا  دندینارذگیم  راگزور  دنتخاسیم ) کشک  زا  یهاگ  بوچ و  گنس و  زا 
دنتشادن .

تلافک تحت  دـنام و  ردامیب  لاس  راهچ  زا  سپ  تفگ و  یگدـنز  دوردـب  هللادـبع  شردـپ  هک  دوب  هدـشن  دـلوتم  ردام  زا  زونه  ترـضحنآ 
دننام درب و  لزنمب  ار  يو  ترـضحنآ  يومع  بلاطوبا  داد و  تسد  زا  زین  ار  شدج  یمک  تدم  زا  سپ  تفرگ و  رارق  بلطملادبع  شدـج 

دومن . یتسرپرس  ترضح  نآ  زا  دوخ  نادنزرف  زا  یکی 
تراجت هیروس  ًاصوصخم  رواجم  ياهروشک  اب  زین  یهاگ  دنتخادرپیم و  ریـش  دنفـسوگ و  نتـشادهگن  هب  بارعا  ریاس  دـننام  هکم  بارعا 

دنتشادن . دوخ  ناکدوک  شرورپ  شزومآ و  رد  یمامتها  هنوگچیه  هدوب و  داوسیب  یمدرم  دندرکیم و 
زایتما هدیدنـسپ  فاصوا  هلـسلس  کی  اب  یگدـنز  زاغآ  ناـمه  زا  یلو  دوب  هتفرگن  داـی  نتـشون  ندـناوخ و  دوخ  موق  دـننام  زین  ترـضحنآ 

اب دوـمنیم و  زیهرپ  کبـس  دنـسپان و  تشز و  ياـهراک  زا  درکیمن ؛ تناـیخ  يدزد و  تفگیمن ؛ غورد  دـیتسرپیمن ، تب  زگره  تشاد :
هکنانچ دش  فورعم  نیما  دمحمب  هدرک  ادیپ  مدرم  نایم  رد  یهجوت  لباق  تیبوبحم  ینامز  كدـنا  رد  ببـس  نیمهب  و  دوب . تیافک  لقع و 
ناوناب زا  یکی  هک  تشاد  لاس  تسیب  دودح  رد  دنتفگیم . اهنخس  يو  تیافک  تناما و  زا  دندرپسیم و  واب  ار  دوخ  ياهتناما  ًابلاغ  بارعا 

تراجت زا  ترـضحنآ  تیافک  لقع و  یتسرد و  یتسار و  هجیتن  رد  داد و  رارق  دوخ  تراـجت  لـماع  ار  وا  يربک ) هجیدـخ   ) هکم دـنمتورث 
داهنـشیپ ترـضح  نآ  هب  هرخالاب  هدـش  ترـضحنآ  يراوگرزب  تیـصخش و  بوذـجم  شیپ  زا  شیپ  ًاعبط  دـیدرگ و  شدـیاع  ناوارف  دوس 

تشاد . لاغتشا  دوخ  رسمه  یتراجت  راکب  اهلاس  زین  نآ  زا  سپ  دومن و  جاودزا  يو  اب  هتفریذپ  زین  ترضح  نآ  درک  جاودزا 
تشاد و هدیدنـسپ  یقالخا  هکنیا  زج  دـشیم  هدرمـش  نانآ  زا  یکی  تشاد و  فراعتم  شزیمآ  مدرم  اب  یگلاـس  لـهچ  نس  اـت  ترـضحنآ 
ور نیا  زا  تشادن و  یبلطهاج  یلدگنس و  يرگمتس و  هویـش  تشگیمن و  دندوب  هدولآ  نارگید  هک  یتشز  ياهراتفر  رادرک و  درگ  زگره 

نایم دوسالارجح  بصن  رس  رد  دندرکیم  ریمت  ار  هبعک  هناخ  بارعا ، یتقو  هکنانچ  دوب  هدرک  بلج  دوخب  تبسن  ار  مدرم  دامتعا  مارتحا و 
ناگرزب دنتشاذگ و  نآ  نایم  رد  ار  دوسالارجح  هدرک  نهپ  یئابع  دومرف  رما  دنداد ، رارق  مکح  ار  ترضحنآ  داتفا  هعزانم  هرجاشم و  لئابق 

نودب تعامج  شکمـشک  بیترت  نیدب  دومن و  بصن  شدوخ  ياج  رد  ار  دوسالارجح  ترـضح  نآ  دندرک و  دنلب  ار  ابع  فارطا  لئابق  و 
تفای . همناخ  يزیرنوخ 

هزراـبم یتـسرپ  تب  دـئاقع  اـب  نوچ  دوـب ؛ نادرگور  اـهتب  شتـسرپ  زا  دـیتسرپیم و  یگناـگیب  ار  ادـخ  هکنیا  اـب  تثعب  زا  شیپ  ترـضحنآ 
بارعا دنتـسیریم و  مارتحا  اب  ناشنایم  رد  يراصن  دوهی و  دـننام  رگید  نایدا  ناـبحاص  هکناـنچ  دنتـشادن  شراـکب  يراـک  مدرم  درکیمن 

دندشیمن . ناشمحازم 
: بهار ياریحب  هصق 

دـش و ماش  راپـسهر  تراـجت  يارب  بلاـطوبا  هدوب  هدیـسرن  غولب  دـحب  زونه  تسیزیم و  بلاـطوبا  دوخ  يومع  شیپ  ترـضحنآ  هکیماـیا 
دوب . هارمه  دوخ  اب  زین  ار  ترضحنآ 

رد دندیـسر  يرـصب )  ) رهـشب هدـش  هیروس  نیمز  دراو  ات  دـندومیپیم  هار  یناوارف  هراـجتلا  لاـم  هارمهب  يریثک  عمج  دوب و  ینیگنـس  هلفاـق 
دنتخادرپ . تحارتساب  دندز و  هاگرخ  همیخ و  هدمآ  نیئاپ  يرید  یکیدزن 

. دـنتفر ریدـب  هدرک  تباـجا  ار  ءاریحب  توعد  همه  درکتوعد ، یناـمهمب  ار  هلفاـق  لـها  هدـمآ  نوریب  رید  زا  تشاد  بقل  ءاریحب  هک  یبـهار 
تفر . ءاریحب  ینامهم  هب  نیریاس  اب  هتشاذگ  ثاثا  يولهپ  ار  ترضحنآ  زین  بلاطوبا 

دناهدمآ ؟ همه  ایآ  دیسرپ  ءاریحب 
دناهدمآ . همه  تسا  رتلاسدرخهمه  زا  هک  یناوج  زج  تفگ : بلاطوبا 

دیروایب . زین  ار  وا  تفگ  ءاریحب 
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. دمآ بهار  شیپ  هدناوخ  ارف  دوب  هداتسیا  ینوتیز  تخرد  ریز  رد  هک  ار  ترضحنآ  بلاطوبا 
تفگ : هدرک و  ترضح  نآ  هب  یقیمع  هاگن  ءاریحب 

تفر . ناشیا  دزن  زین  بلاطوبا  دیشک  يرانکب  ار  ترضحنآ  سپ  مراد ؛ ینخس  وت  اب  ایب  نم  کیدزن 
دندوب تب  ود  مان  يزع  تال و   ) یهد خساپ  هک  مهدیم  تدنگوس  يزع  تال و  هب  مسرپیم و  يزیچ  وت  زا  تفگ : ترـضح  نآ  هب  ءاریحب 

دندیتسرپیم .) هکم  مدرم  هک 
. دنشابیم تب  ود  نیا  نم  شیپ  ءایشا  نیرتضوغبم  دومرف : ترضح  نآ 

یئوگب . تسار  هک  مهدیم  دنگوس  هناگی  يادخب  ارت  تفگ : ءاریحب 
نکب . ار  تدوخ  لاؤس  وت  ماهتفگن  غورد  زگره  میوگیم و  تسار  هشیمه  نم  دومرف :

يراد ؟ تسود  رتشیب  ار  زیچ  هچ  تفگ : ءاریحب 
ار . یئاهنت  دومرف :

ینک ؟ هاگن  نآ  يوسب  هک  يراد  تسود  ینکیم و  هاگن  رتشیب  زیچ  هچب  تفگ : ءاریحب 
تسه . نآ  رد  هک  یناگراتس  نامسآ و  دومرف :

ینکیم ؟ رکف  هچ  تفگ : ءاریحب 
درکیم . هاگن  يو  یناشیپ  هب  تقدب  ءاریحب  یلو  درک . توکس  ترضح 

یباوخیم ؟ هشیدنا  هچب  ماگنه و  هچ  تفگ : ءاریحب 
مباییم . اهنآ  يالاب  ار  دوخ  دوخ و  ناماد  رد  ار  اهنآ  مرگنیم و  ار  ناگراتس  هتخود  نامسآب  مشچ  هک  یماگنه  دومرف :

ینیبیم ؟ مه  باوخ  ایآ  تفگ : ءاریحب 
منیبیم . ارنامه  زین  يرادیب  رد  منیب  باوخ  رد  ار  هچ  ره  و  يرآ ، دومرف :

ینیبیم ؟ یباوخ  هچ  الثم  تفگ : ءاریحب 
دش . شوماخ  زین  ءاریحب  درک . توکس  ترضحنآ 

تفگ : فقوت  یکدنا  زا  سپ  ءاریحب 
منیبب ؟ ار  وت  هناش  ود  نایم  تسا  نکمم  ایآ 

نیبب . ایب و  دومرف : دنک  تکرح  دوخ  ياج  زا  هکنیا  یب  ترضح 
دوخ بل  ریز  درک و  یهاگن  دش و  رادیدپ  هایس  یلاخ  دز  رانک  شاهناش  يور  زا  ار  ترضحنآ  سابل  ودمآ  کیدزن  هتـساخرب  اج  زا  ءاریحب 

تفگ :
تسا . نامه 

یئوگیم ؟ هچ  تسا ؟ مادک  دیسرپ : بلاطوبا 
دناهداد . ربخ  نآ  زا  ام  ياهباتک  رد  هک  ياهناشن  تفگ : ءاریحب 

ياهناشن ؟ هچ  دیسرپ : بلاطوبا 
دراد ؟ یتبسن  هچ  وت  اب  ناوج  نیا  وگب  تفگ : ءاریحب 

تسا . نم  دنزرف  تفگ : تشادیم  تسود  دوخ  نادنزرف  زا  یکی  دننام  ارترضح  نآ  نوچ  بلاطوبا 
دشاب . هدرم  دیاب  ناوج  نیا  ردپ  هن  تفگ : ءاریحب 

تسا . نم  ردارب  دنزرف  ناوج  نیا  يرآ  یتسناد ؟ اجک  زا  وت  تفگ :
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وا دننیب و  هب  نارگید  ماهدید  نم  ار  هچنآ  رگا  تسا  روآتفگـش  ناشخرد و  یـسب  ناوج  نیا  هدنیآ  نک  شوگ  تفگ : بلاطوبا  اب  ءاریحب 
رادهگن . نک و  ناهنپ  نانمشد  زا  ار  وا  دنشکیم ، دسانشب  ار 

تسیک ؟ وا  وگب  تفگ : بلاطوبا 
دشابیم . هراب  نیا  رد  ینشور  هناشن  وا  تشپ  رد  گرزب و  ربمغیپ  کی  ياهمشچ  تمالع  وا  ياهمشچ  رد  تفگ : ءاریحب 

بهار : ياروطسن  هصق 
ار هرسیم  دوخ  مالغ  هجیدخ  دیدرگ  ماش  مزاع  يربک  هجیدخ  هراجتلا  لام  اب  تراجت  لماع  تمسب  ترـضحنآ  رگید  راب  لاس  دنچ  زا  سپ 

رهش یکیدزن  رد  دندیسر  هیروس  نیمزب  هکیتقو  زین  رفس  نیا  رد  دنک  لماک  تعاطا  يو  زا  هک  درک  شرافـس  داتـسرف و  ترـضحنآ  هارمهب 
تشاد . یئانشآ  هرسیم  اب  شیپ  زا  هک  اروطسن  مانب  دوب  یبهار  هعموص  یکیدزن  نآ  رد  دندمآ  نیئاپ  یتخرد  ریز  يرصب 

دیسرپ : هرسیم  زا  اروطسن 
تسیک ؟ هدیمرآ  تخرد  ریز  هکنآ 

شیرق . زا  تسا  يدرم  تفگ : هرسیم 
ادخ . ناربمغیپ  زا  يربمغیپ  رگم  دنکیمن  هدرکن و  لزنم  یسک  تخرد  نیا  ریز  تفگ : بهار 

تسه ؟ یخرس  رثا  شنامشچ  رد  ایآ  تفگ : نآ  زا  سپ 
دراد . ار  لاحنیا  يو  نامشچ  هتسویپ  يرآ  تفگ : هرسیم 

كرد دـنکیم  ادـیپ  توعد  تیرومأـم  هک  ار  يزور  نم  شاـک  تسا . ادـخ  ناربمغیپ  زا  ربمغیپ  نیرخآ  يو  و  تسا ، ناـمه  تفگ : بهار 
مدرکیم .

هلآو :) هیلع  هللایلص   ) دمحم ترضح  تثعب 
تسا . هداتسرف  نایناهج  يوسب  تیاده  يارب  نابرهم  يادخ  هک  تسا  يربمغیپ  نیرخآ  مالسا  یمارگ  ربمغیپ 

یـسانشادخ یتسرپ و  هناگی  زا  مدرم  دوب و  هدـنامن  شیب  یمان  دـیحوت  نید ، زا  هک  تسیزیم  یلاح  رد  تیناسنا  ناهج  شیپ  نرق  هدراهچ 
نطوم ادخ و  هناخ  لحم  هک  ناتـسبرع  هریزج  هبـش  رد  و  دوب ، هتـسب  رب  تخر  نانآ  هعماج  زا  تلادع  تیناسنا و  يادآ  هدـنام و  رود  یلکب 

دوب . هدش  لیدبت  یتسرپ  تب  هب  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا نید  هناختب و  هب  هفرشم  هبعک  دوب  میهاربا  نید 
برع تعامج  دشیم . هرادا  بیترت  نامهب  دنتشاد  اهنیا  ریغ  نمی و  زاجح و  رد  هک  رهش  نیدنچ  یتح  دوب و  یلئابق  یگدنز  برع  یگدنز 
رامق يراوخ و  بارش  یشایع و  یتفع و  یب  گنهرف ، نتشاد  ياجب  دنتسیزیم . لاوحا  عاضوا و  نیرتهداتفا  بقع  طئارـش و  نیرتتسپ  رد 

لاوما و تراغ  لتق و  ینزهار و  يدزد و  هار  زا  مدرم  رتشیب  یگدنز  دـندرکیم ؛ روگب  هدـنز  ار  نارتخد  دوب ؛ جـئار  يرما  نانآ  نایم  رد  و 
تفریم . رامشب  راختفا  نیرتالاب  يرگمتس  يزیرنوخ و  دشیم ؛ نیمأت  رگید  مه  نایاپراهچ  یشاوم و 

هقح فراعم  رب  لمتشم  هک  ار  نآرق  تخیگنارب و  نایناهج  يربهر  ناهج و  حالـصا  يارب  ار  مرکا  ربمغیپ  نابرهم  يادخ  یطیحم  نینچ  رد 
ینامسآ دنس  نآ  اب  هک  تخاس  رومأم  ار  ترضح  نآ  دومرف و  لزان  يورب  دوب  دنمدوس  ياهزردنا  دنپ و  تلادع و  يارجا  یسانشادخ و  و 

کی رد  هکم  رهش  رد  ترجه ) زا  لبق  لاس   53  ) يدالیم لاس 570  هب  مرکا  ربمغیپ  دـنک . توعد  قح  زا  يوریپ  تیناسنا و  يوسب  ار  مدرم 
دمآ . دوجوب  دشیم  هدرمش  یبرع  هداوناخ  نیرتفیرش  نیرتلیصا و  هک  ياهادوناخ 

شدـج رگید  لاس  ود  زا  سپ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  ردام  هک  دوب  هلاـس  شـش  تشذـگرد و  شردـپ  دوش  دـلوتم  رداـم  زا  هکنآ  زا  شیپ 
هیلع  ) نینمؤملاریما ردپ   ) بلاطوبا دوخ  میقتسم  تلافک  تحت  ترضحنآ  تفگ و  یگدنز  دوردب  تشاد  ار  وا  یتسرپرـس  هک  بلطملادبع 

دیآرد . مالسلا ))
يرادـهاگن تیاـمح و  رد  هتـسویپ  ترجه  زا  لـبق  هاـم  دـنچ  اـت  هتـشاد و  یمارگ  دوخ  نادـنزرف  زا  یکی  دـننام  ار  ترـضح  نآ  بلاـطوبا 
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تشادیمن . اور  ياهحماسم  نیرتکچوک  دوب و  اشوک  ترضحنآ 
هناخ رد  هکم  رد  نآ  زا  سپ  دوخ  یئاضر  ردام  هلیبق  رد  هکم  نوریب  رد  دوب و  هدـناوخن  سرد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 

بهار ءاریحب  هک  دوب  رفـس  نامه  رد  دومن و  ماشب  یترفاسم  یتراجت  ناوراک  اب  غولب  نس  کیدزن  و  درکیم . یگدـنز  دوخ  يومع  دـج و 
درک . هیصوت  شناهارمهب  يو  هرابرد  داد و  ربخ  شتوبن  زا  دید و  ار  وا 

یتسارب و تخادرپ  مدرم  اب  شزیمآ  ترشاعمب و  دش و  یگدنز  طیحم  دراو  هکیزور  نیتسخن  زا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 
هجیدخ  ) هکم ناوناب  زا  یکی  ببـس  نیمهب  دیدرگ و  فورعم  نیما  دـمحمب  مدرم  شیپ  دـش و  هتخانـش  سفن  تمالـس  تناما و  یتسرد و 

يو اب  ترـضحنآ  هدومن و  زین  جاودزا  داهنـشیپ  هک  تشذـگن  يرید  داد و  رارق  دوخ  تراجت  لماع  ار  وا  تشاد ، ناورف  یتورث  هک  يربک )
درواین و دورف  میظعت  رس  اهتب  هب  دوب  یتسرپ  تب  طیحم  رد  هکنیا  اب  تثعب  زا  لبق  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  درک . جاودزا 

راگدرورپ اب  مدرم  يادص  رس و  زا  رود  تفریم و  دوب  هکم  یکیدزن  ءارح  هوک  رد  هک  يراغب  یهاگ  دیتسرپیم و  ار  هناگی  يادخ  هتسویپ 
تشاد . زاین  زار و  دوخ 

تلاسر ماقم  يارب  نابرهم  يادخ  بناج  زا  دوخ  فیرش  رمع  زا  لاس  لهچ  ندینارذگ  زا  سپ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
مدرم غیلبت  توعد و  رومأم  دـیدرگ و  لزان  يو  رب  کبر ) مساب  أرقا  هروس   ) ینآرق هروس  تیبوا  و  تفای . يربمایپ  تمـس  دـش و  هدـیزگرب 

دهد . ماجنا  یناهنپ  توعد  هک  دوب  نیا  تشاد  راک  زاغآ  رد  هک  یتیرومأم  دش .
هیلع و هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تسیزیم و  ترـضح  نآ  هناخ  رد  هک  دوب  مالـسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  دروآ  نامیا  يوب  هکیـسک  لوا 
ود نیا  یتدـم  تسج و  فیرـشت  مالـساب  مالـسلا  اـهیلع  يربـک  هجیدـخ  نآ  زا  سپ  تشاـمگیم و  تمه  شتیبرتـب  ًاصخـش  ملـس ) هلآ و 

ناـمیا مدرم  زا  یمک  هدـع  يدـنچ  زا  سپ  و  دنتـسیزیم ؛ رفک  رد  نارگید  زوـنه  هکیلاـح  رد  دـندناوخیم  زاـمن  ترـضحنآ  اـب  راوـگرزب 
دناهدروآ .

عورش دوخ  نادنواشیوخ  زا  دزاس و  ینلع  ار  دوخ  توعد  هک  تفای  تیرومأم  لاس  هس  زا  سپ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
هک داد  دـیون  تشاد و  راهظا  ناشیاب  ار  دوخ  تلاسر  دروآ و  لمعب  یتوعد  دوخ  نادـنواشیوخ  مومع  رما  نیا  وریپ  رد  ترـضحنآ  دـیامرف 

، دومرف رارکت  ار  نخـس  نیا  راب  هس  دوب و  دـهاوخ  يو  نیـشناج  یـصو و  دـنک  لوبق  ار  يو  توعد  راب  نیـسخن  يارب  هک  نانآ  زا  کی  ره 
داهنـشیپ نتفریذـپ  يارب  ار  دوـخ  یگداـمآ  دـش و  دـنلب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع راـب  هس  ره  رد  هکنیا  زج  درکن  تباـجا  ار  ترـضحنآ  يدـحا 

يور زا  دنتـساخرب و  تعاـمج  نآ  هرخـالاب  داد . يوب  ار  دوخ  ینیـشناج  هدـعو  هدرک  قـیوضت  ار  وا  مرکا  ربـمغیپ  تشاد . مـالعا  ترـضح 
دندش . قرفتم  و  ینک ! تعاطا  دوخ  دنزرف  زا  دیاب  نیا  زا  سپ  دنتفگ : بلاطوباب  ءازهتسا 

یتخسرس تمواقم و  کی  اب  مدرم  هیحان  زا  یلو  تخادرپ  یمومع  یتلع و  توعدب  نآ  زا  سپ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
تجاـجل ینمـشد و  ماـقم  رد  دنتـشاد  یتسرپ  تب  هب  هک  یتداـع  يرگیـشحو و  يوخ  اـب  هکم  مدرم  دـش  هجاوم  یئاـسرف  تقاـط  بیجع و 

ینادانب و زور  ره  دـندرکیمن و  يراددوخ  شناوریپ  ترـضحنآ و  هب  تبـسن  تناـها  ءازهتـسا و  هجنکـش و  رازآ و  هنوگ  چـیه  زا  هدـمآرب 
دندوزفایم . دوخ  يریگتخس 

رتراکـشآ تنحم  ربارب  رد  شیراـبدرب  ربص و  دوخ و  توعد  رد  ترـضحنآ  يراـشفاپ  تفرگیم  ـالاب  مدرم  يریگتخـس  راـشف و  هچ  ره 
شیپ عیمطت  هار  زا  رافک  زین  یهاگ  دیازفایم و  مالسا  ناوریپ  هرامـشب  ًاجیردت  دندرکیمن و  ینیـشن  بقع  دوخ  توعد  زا  زگره  دشیم و 

تنطلـسب ار  وا  ای  دـننک  هیهت  يو  يارب  ار  تورث  نیرتگرزب  هتخادرپ  يو  هب  یناوارف  لام  هک  دـندرکیم  داهنـشیپ  ترـضحنآب  دـندمآیم و 
نانآ نایادـخ  هب  يراک  هدرک  توعد  شدوخ  يادـخ  يوسب  لقاال  اـی  درادرب  تسد  دوخ  توعد  زا  نآ  ربارب  رد  زین  يو  دـنیامن ، باـختنا 

یئادخ و تیرومأم  ءارجاب  ار  دوخ  یعطق  میمصت  هدرک  در  ار  ناشیا  داهنشیپ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  یلو  دشاب  هتشادن 
اب ار  ناناملـسم  هدوزفا و  دوخ  راـشفب  هراـبود  دـندش  سویأـم  عیمطت  هار  زا  هکنآ  زا  سپ  راـفک  درک . مـالعا  تعاـمجب  ینید  توعد  همادا 
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ینب سیئر  هک  بلاطوبا  زا  هک  ياهظحالم  تهجب  اهنت  دنتشادیم ، زاب  مالسا  زا  دشیم  یهتنم  لتقب  یهاگ  هک  تخـس  ياهباذع  هجنکش و 
رازآ ریاس  يولج  زگره  هظحالم  نیا  یلو  دندرکیم  يراددوخ  ترضحنآ  نتشک  زا  دنتشاد ، دوب  يو  یماح  ترضحنآ و  يومع  مشاه و 

تفرگیمن . ار  اههجنکش  و 
ترجه هشبح  يوسب  شنارای  هک  داد  هزاجا  مرکا  ربمغیپ  دیسر ؛ ناوختسا  هب  دراک  رگید  دش و  رتتخـس  ناناملـسم  رب  راک  يدنچ  زا  سپ 

( مالـسلا هیلع   ) نینمؤملاریما ردارب  بلاطیبا  نب  رفعج  اهنآ  سأر  رد  هک  یتعامج  دنوش  نمیا  دوخ  موق  رازآ  هجنکـش و  زا  يدـنچ  دـننک و 
دندرک . ترجاهم  هشبحب  دوخ  هداوناخ  اب  دوب ) ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  نارای  نیرتهدیزگرب  زا  یکی  رفعج   ) تشاد رارق 

هاـشداپ شیپ  رایـسب  ییایادـه  فحت و  اـب  ار  دوـخ  ناـنادراک  زا  رفن  ود  دـندش ؛ رادربـخ  ناناملـسم  ترجاـهم  زا  هکنآ  زا  سپ  هکم  راـفک 
اپاترس تیصخش  درک  داریا  هشبح  هاشداپ  روضح  رد  هک  ینایب  اب  بلاطیبا  نب  رفعج  یلو  دندومن  اضاقت  ار  هکم  نارجاهم  دادرتسا  هداتـسرف 
روضح هک  روشک  نارس  یحیسم و  ناشیـشک  هاشداپ و  يارب  ار  مالـسا  هیلاع  لوصا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تینارون 

. درک توالت  میرم  هروس  زا  دنچ  یتایآ  دومن و  حیرشت  دنتشاد 
دروآرد . هیرگب  ار  سلجم  لها  همه  ناهاشداپ و  هک  دوب  باذج  يروطب  رفعج  شیالآ  یب  تانایب 

شیاسآ و یتحار و  لئاسو  داد  روتـسد  و  درک ؛ در  دندوب  هداتـسرف  هک  ار  یئایادـه  فحت و  هداد  یفنم  باوج  هکم  لها  ياضاقتب  هاشداپ 
دنیامن . مهارف  رجاهم  ناناملسم  يارب  تهج  ره  زا  ار  یگدوسآ 

دننک و هطبار  عطق  دندوب  يو  نارادـفرط  مرکا و  ربمغیپ  نادـنواشیوخ  هک  مشاه  ینب  اب  هک  دـندرک  هدـهاعم  نایرج  نیا  زا  سپ  هکم  رافک 
هبعک رد  هدـیناسر  مومع  ءاضماب  هتـشون  ياهمان  دـهع  صوصخ  نیا  رد  دـندنبب و  یلکب  ناشیا  اب  ار  دتـس  داد و  هملاـکم و  ترـشاعم و  هار 

دنتشاذگ .
بعـشب هک  اههرد  زا  یکی  رد  هدـمآ  نوریب  هکم  زا  ریزگان  دوب  ناشیا  هارمه  زین  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  مشاه  ینب 

دندرب . رسب  یگنسرگ  یتخس و  تیاهن  اب  ًابیرقت  دندش و  نصحتم  دوب  فورعم  بلاطوبا 
نابیرگب تسد  ناکدوک  نانز و  هلان  اب  اهبش  نازوس و  يامرگ  اب  اهزور  تشادن ؛ ار  بعـش  زا  ندمآ  نوریب  تأرج  یـسک  تدـم  نیا  رد 

دندوب .
دندش و فرـصنم  دوخ  هدهاعم  زا  دندینـش  فارطا  لئابق  زا  هک  يدایز  ياهتمالم  هماندهع و   31 ندـش وحم  رثا  رد  رافک  لاس ؛ هس  زا  سپ 

دندمآ . نوریب  نصحت  زا  مشاه  ینب 
ترـضحنآ هجوز  يربک  هجیدخ  نینچمه  دوب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  یماح  هناگی  هک  بلاطوبا  مایا  نامه  رد  یلو 

دهد ناشن  یسکب  ار  دوخ  ای  دیآرد  مدرم  نایم  هکنیا  تردق  هجوچیه  هب  دش و  تخس  رایـسب  مرکا  ربمغیپ  رب  راک  دنتفگ و  یگدنز  دوردب 
دوب . هدش  بلس  يو  زا  یناج  تینما  یلکب  و  تشادن ، دنک  فقوت  ینیعم  لحم  رد  ای 

فئاطب : ترضحنآ  ترفاسم 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  دوب . تثعب  مهدزیـس  لاس  دـندمآ  نوریب  بلاطیبا  بعـش  زا  مشاه  ینب  مرکا و  ربمغیپ  هکیلاس 

رهـش لاهج  یلو  دومرف  توعد  مالـساب  ار  فئاط  مدرم  دومن و  هکم ) يرتمولیک  دص  رد  ًابیرقت  تسا  يرهـش   ) فئاطب یترفاسم  مایا  نامه 
دندنار . نوریب  رهش  زا  هرخالاب  دندرک و  شراسگنس  هداد  مانشد  دنتخیر و  فرط  ره  زا 

دادیمن ناشن  مدرمب  ار  دوخ  تشادن  یناج  تینما  هنوگ  چـیه  نوچ  دوب و  هکم  رد  يدـنچ  هدومن و  تعجارم  هکمب  فئاط  زا  مرکا  ربمغیپ 
دوب يروش  سلجم  هلزنم  هب  هک  هودنلاراد  رد  دوب  دـعاسم  ترـضح  نآ  ندرب  نایم  زا  يارب  لاوحا  عاضوا و  هکنیاب  رظن  زین  هکم  ناگرزب  و 

دنتخیر . ترضحنآ  راک  ندرک  هرسکی  يارب  ار  حرط  نیرخآ  يرس  سلجم  کی  رد  هدومن ؛ عامتجا 
هتخیر ترضح  نآ  هناخ  هب  یعمج  هتسد  روطب  ناگدش  باختنا  دوش و  باختنا  رفنکی  برع  لیابق  زا  هلیبق  ره  زا  هک  دوب  نیا  هدربمان  حرط 
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ماـیق يو  یهاوخدوخب  دـنناوتن  مشاـه  ینب  ینعی  ترـضحنآ  هریـشع  هک  دوب  نیا  لـیابق  همه  نداد  تکرـش  زا  روظنم  هتبلا  دـنناسر ، شلتقب 
تسبیم . ار  مشاه  ینب  نابز  یلکب  مشاه  ینب  دوخ  زا  رفن  کی  نتسج  تکرش  نینچمه  و  دنگنجب ، لتق  نایدصتم  ای  هدومن 

هک دندومن  هرـصاحم  ار  شاهناخ  هنابـش  هدـش  ترـضحنآ  لتق  دزمان  فلتخم  لئابق  زا  رفن  لهچ  دودـح  رد  درک  ادـیپ  تیعطق  میمـصت  نیا 
دومن بآ  رب  شقن  ار  نانآ  میمصت  و  دوب . موق  هدارا  قوف  یئادخ  هدارا  یلو  دنیامن  ءارجا  ار  موق  میمصت  دنتخیر  هناخ  نوردب  ناهاگرحس 
نوریب هکم  زا  هنابش  هک  دومرف  رماو  دومن . شربخاب  موق  میمصت  زا  هداتسرف  یحو  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپب  لاعتم  يادخ 

دنک . ترجاهم  هنیدمب  هدمآ 
يو باوختخر  رد  هنابـش  هک  دومرف  رما  هتخاـس  علطم  هعقاو  ناـیرج  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ 

شیپ ار  هنیدم  هار  هتشادرب  دوخ  اب  زین  ار  يو  هدید  ار  رکب  یبا  هار  رد  و  تفر ؛ نوریب  هناخ  زا  هنابش  هدومن  يوب  ار  دوخ  يایاصو  دباوخب و 
تفرگ .

ًانمض دندوب و  هدروآ  نامیا  هدرک  تاقالم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  اب  هکم  رد  ترجه  زا  لبق  هنیدم  ناگرزب  زا  ياهدع 
. دننکیم عافد  دوخ  ضرع  ناج و  زا  هکنانچ  دننک  عافد  يو  زا  هتساخرب  يو  تیامحب  دیایب  هنیدمب  ترضحنآ  رگا  هک  دندوب  هتسب  ینامیپ 

دندادیم : هنیدم  نایدوهی  هک  یتراشب 
هدمآ و زاجحب  هتفگ  كرت  ار  دوخ  یلصا  نطو  دندوب  هدناوخ  ار  ترضح  نآ  لحم  فصو و  دوخ  بتک  رد  هک  دوهی  زا  يرایـسب  فئاوط 

بارعا دندوب  رادلام  دنمتورث و  یتامج  نوچ  دندربیم و  رـسب  یما  یبن  روهظ  راظتنا  رد  هتخادـنا و  تماقا  لحر  نآ ، فارطا  هنیدـم و  رد 
دندزیم . یئاهدربتسد  ناشلاوماب  دندشیم و  ناشضرعتم  یهاگهاگ 

دنتفگیم : ملظت  لاح  اب  هتسویپ  دوهی 
نآب ام  هک  تسا  زورنآ  دراذگ ؛ مدق  ناماس  نیاب  هدمآ  نوریب  هکم  زا  یما  یبن  ات  درک  میهاوخ  ربص  مینیبیم  امش  زا  هک  یمتس  لواپچ و  رب 

میشکب . امش  زا  ار  دوخ  ماقتنا  هدروآ  نامیا  ترضح 
دندروآ نامیا  نانآ  هرخالاب  دنتشاد و  اهربخ  نیا  زا  هک  دوب  ینهذ  هقباس  درک  کمک  هنیدم  لها  عیرـس  نامیاب  هک  یمهم  بماوع  زا  یکی 

دندز . زاب  رس  نامیا  زا  یموق  بصعت  هطساوب  دوهی  یلو 
توبن : ياهتراشب  هب  نآرق  هراشا 

دیامرفیم : باتک  لها  زا  ياهفیاط  نامیا  صوصخ  رد  دیامنیم ، هراشا  اهتراشب  نیاب  دوخ  مالک  زا  اج  نیدنچ  رد  لاعتم  يادخ 
لحی رکنملا و  نع  مهاهنی  فورعملاب و  مهرمأی  لیجنالا  هاروتلا و  یف  مهدـنع  ًابوتکم  هنودـجی  يذـلا  یمـالا  یبنلا  لوسرلا  نوعبتی  نیذـلا 

. مهیلع تناک  یتلا  لالغالا  مهرصا و  مهنع  عضی  ثئابخلا و  مهیلع  مرحی  تابیطلا و  مهل 
رما فورعمب  ار  نانآ  دنباییم و  ار  وا  ناشن  مان و  تاروت  رد  هک  یما ) یبن   ) ام هداتـسرف  زا  دننکیم  يوریپ  تیعبت و  باتک  لها  زا  هکیناسک 

ینیگنس یتخـس و  هنوگ  ره  دنکیم و  مارح  نانآ  رب  ار  دساف  دیلپ و  ياهزیچ  لالح و  نانآ  رب  ار  كاپ  ياهزیچ  دنکیم و  یهن  رکنم  زا  و 
.32 دشخبیم يدازآ  نانآب  هتشادرب  نانآ  زا  دندوب  شراتفرگ  هک  ار  یئاهریجنز  و 

دیامرفیم : زاب  و 
هب . اورفک  اوفرع  ام  مهءاج  املف  اورفک  نیذلا  یلع  نوحتفتسی  لبق  نم  اوناک  مهعم و  امل  قدصم  هللادنع  نم  باتک  مه  ءاج  امل  و 

هکنیا اب  درکیم و  قیدصت  دشابیم  ناشیا  ینامـسآ  باتک  هک  ار  تاروت  فراعم  باتک  نیا  هکنیا  اب  دـش  غالبا  دوهیب  ادـخ  باتک  هکیتقو 
ناـمیا همهنیا ) اـب   ) دـنبای رفظ  حـتف و  برع  راـفکب  ملـس )) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ  هلیـسوب   ) هک دنتـشاد  راـظتنا  دوـب  یتدـم 

. 33 دندرواین
هنیدمب : هلآو ) هیلع  هللایلص   ) مرکا ربمغیپ  دورو 

نید www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 47 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


هک یلخاد  گنج  زا  هنیدم  لها  هک  دوب  نیا  شببـس  و  دمآ ، مهارف  دـش ؛ هدـیمان  هنیدـم  اهدـعب  هک  برثی ، رهـش  رد  مالـسا  تفرـشیپ  هنیمز 
هدرک باختنا  یهاشداپ  دوخ  يارب  هک  دـنداتفا  رکفب  هرخالاب  دـندوب  هدـمآ  هوتـسب  دوب  اپرب  جرزخ  سوا و  گرزب  هلیبق  ود  نایم  رد  اـهلاس 

دنهد . همتاخ  راتکشب  بیترت  تیدب 
هک دوب  ینامز  هعقاو  نیا  و  دننک ، تروشم  هکم  لها  نارـس  اب  هراب  نیا  رد  ات  دنداتـسرف  هکمب  ار  دوخ  ناسانـشرس  را  یعمج  راک  نیا  يارب 

دوب . هدرک  مایق  دوخ  ینلع  توعدب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 
رد دمحم  تسا  یتدم  هک  رذع  نیاب  شیرق  نارس  دنداهن  نایم  رد  شیرق  نارـس  اب  ار  دوخ  دصقم  دندیـسر  هکمب  یتقو  هنیدم  ناسانـشرس 
زا درادیم ؛ شوشم  ار  ام  راکفا  دنکیم و  دساف  ار  ام  ناناوج  دیوگیم و  ازـسان  ار  ام  سدقم  نایادـخ  دـنکیم و  توبن  يوعد  ناماس  نیا 

دندز . زاب  رس  ناشیا  تروشم  رد  تکرش 
هک تخادـنا  رکف  نیاب  داد و  ناکت  دـندوب  هدینـش  دوهی  زا  هکم  رد  ار  یما  یبن  روهظ  تراشب  اهراب  هک  ار  هنیدـم  لـها  نخـس  نیا  ندـینش 

دنوش . علطم  شتوعد  یگنوگچ  زا  دننیب  هب  ار  مرکا  ربمغیپ 
اب رگید  لاس  هک  دنداد  هدعو  دندروآ و  نامیا  دنداد  شوگ  ینآرق  تایآب  دندینـش و  ار  شنانخـس  دندیـسر و  ترـضحنآ  روضحب  هکیتقو 

دنزاس . مهارف  ار  مالسا  تفرشیپ  تامدقم  هدمآ  هنیدم  مدرم  زا  یعمج 
دهع دـندرک و  تعیب  تاقالم و  ترـضح  نآ  اب  یتولخ  ياج  رهـش  نوریب  ماگنه  بش  هدـمآ  هکمب  هنیدـم  نارـس  زا  یتعاـمج  رگید  لاـس 

رد ترضحنآ  زا  دننکیم  عافد  دوخ  نادناخ  زا  هک  روطنامه  دور  هنیدمب  ترضحنآ  رگا  دنهد و  جاور  هنیدم  رد  ار  مالسا  نید  هک  دنتسب 
دنیامن . عافد  نانمشد  ربارب 

زا دیدرگ ؛ یمالسا  رهش  نیتسخن  هنیدم  رهـش  دندش و  فرـشم  مالـسا  نیدب  هنیدم  لها  رثکا  دنتـشگرب  هنیدمب  تعامج  نیا  هکنآ  زا  سپ 
دنتفاتش و شترـضح  لابقتـساب  زاب  یـشوغآ  اب  یبات و  یب  لامک  اب  هدش  داش  دندینـش  ار  مرکا  ربمغیپ  یئامرف  فیرـشت  ربخ  هکیتقو  يورنیا 

نیمه هب  و  دنتـشاذگ ؛ يو  رایتخا  رد  مالـسا  تفرـشیپ  يارب  ار  دوخ  لام  ناج و  صولخ  تیاهن  اـب  دنتـشاد و  یمارگ  ار  ترـضحنآ  مدـقم 
. دندش هدیمان  راصنا  تبسانم 

ناـنآ زا  هدومرف  هراـشا  راـصنا  تامدـخب  مه  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  ترجه  هصق  هب  دوخ  مـالک  رد  لاـعتم  يادـخ 
دیامنیم . ینادردق 

ول مهـسفنا و  یلع  نورثؤی  اوتوا و  امم  هجاح  مهرودص  یف  نودجی  مهیلا و ال  رجاه  نم  نوبحی  مهلبق  نم  نامیالا  رادـلا و  اؤوبت  نیذـلا  و 
هصاصخ . مهب  ناک 

ترجاهم ناشیوسب  هک  ار  یناناملـسم  نانیا  دندرک  تیوقت  ار  نامیا  دنتخاس و  ناناملـسم  يارب  هناخ  نارجاهم  زا  شیپ  هک  راصنا )  ) نانآ و 
مدـقم دوخ  رب  ار  نارگید  یگنت ، تسد  دوجو  اب  دنتـشادن و  دوب  نارجاهم  تسد  رد  یعمط  زاـین و  هکیلاـح  رد  دـنرادیم  تسود  دـندرک 

.34 دنتشادیم

مرکا ربمغیپ  ياهگنج  رد  هاتوک  يریس 

: ردب گنج  مرکا 1 -  ربمغیپ  ياهگنج  رد  هاتوک  يریس 
داتفا . قافتا  ردب  نیمز  رد  هکم  رافک  ناناملسم و  نایم  گنج  نیتسخن  ترجه  مود  لاس  رد  هرخالاب 

دنتـشاد و دارفا  نانآ  موس  کی  لداعم  ناناملـسم  و  دـندوب ، یفاک  گرب  زاس و  لماک و  زیهجت  اب  رفن  رازهب  کـیدزن  راـفک  گـنج  نیا  رد 
تسکش ار  رافک  یعضو  نیرتدبب  هدومرف  ناناملـسم  بیـصن  یناشخرد  حتف  یئادخ  تینع  یلو  دندوب  هشوت  بکرم و  گرب و  زاس و  دقاف 

داد .
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ریـسا رفن  داتفه  و  دـندوب ؛ هتـشذگ  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ریـشمش  مد  زا  نانآ  فصن  ًابیرقت  هک  دـش  هتـشک  رفن  داتفه  رافک  زا  گنج  نیا  رد 
دنتخیرگ . هکم  ات  هرسکی  هتشاذگ  اجب  ار  دوخ  گرب  زاس و  همه  دنداد و 

: دحا گنج   - 2
دنداد . فاصم  ناناملسم  اب  دحا  نابایب  رد  دنتخات و  هنیدمب  رفن  رازه  هس  اب  نایفس  یبا  تسایرب  هکم  رافک  موس  لاس  رد 

سپ یلو  دوب  ناناملسم  اب  هبلغ  گنج  زاغآ  رد  درک . یئارآ  فص  نمشد  ربارب  رد  ناناملـسم  زا  رفن  دصتفه  اب  مرکا  ربمغیپ  گنج  نیا  رد 
دنتشاذگ . نانآ  نایم  رد  ریشمش  هتخیر  فرط  ره  زا  رافک  داتفا و  مالسا  رکشلب  تسکش  ناناملسم  زا  یضعب  هابتشا  رثا  رد  یتعاس  زا 

راصنا زا  ناشرثکا  هک  ترـضح  نآ  نارای  زا  رفن  داتفه  اب  ًاـبیرقت  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  يومع  هزمح  گـنج  نیا  رد 
تسکش و ترضحنآ  نیشیپ  ياهنادند  زا  یکی  تشادرب و  مخز  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  یناشیپ  دندش و  دیهـش  دندوب 

دندش . هدنکارپ  مالسا  رکشل  هجیتن  رد  متشک و  ار  دمحم  هک  دیشک  دایرف  تخاس  دراو  يو  هناش  هب  یتبرض  هک  رافک  زا  یکی 
یلع زج  دندیسر  لنقب  ناش  همه  دندنام و  اجرباپ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  درگ  رد  رفن  دنچ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع اهنت 

درکیم . عافد  ترضحنآ  زا  هدومن  تمواقم  گنج  رخآ  ات  هک  مالسلا ) هیلع  )
نمشد رکشل  یلو  دندش ، گنج  يایهم  هدمآ  درگ  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  رود  مالسا  رکـشل  نایرارف  هاربود  زور  رخآ 

. دنتفرگ شیپ  ار  هکم  هار  هتشادرب  تسد  گنج  زا  هدرمش  تمینغ  ار  تیقفوم  زا  هزادنا  نامه 
ار ناشلاوما  ریسا و  ار  ناناملـسم  هچب  نز و  دندرکن و  بیقعت  یئاهن  حتف  ات  ار  گنج  هکنیا  زا  هار  خسرف  دنچ  ندومیپ  زا  سپ  رافک  رکـشل 
هک دیـسر  ربخ  ناشیاب  یلو  دننک ، هلمح  هنیدـم  هب  هرابود  هک  دـندوب  هرواشم  لوغـشم  هجیتن  رد  دـندش و  نامیـشپ  تخـس  دـندرکن  تراغ 

فرـصنم هنیدم  يوس  هب  تعجارم  زا  هدش  بوعرم  ربخ  نیا  ندینـش  اب  دنهار . رد  هداتفا  ناشلابندـب  گنج  بیقعت  روظنم  هب  مالـسا  رکـشل 
دندیدرگ . هکم  راپسهر  هلجع  اب  دندش و 

یتسرپرسب هدومن  زیهجت  گنج  ناگدید  بیـسآ  زا  يرکـشل  ادخ  رماب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  اریز  دوب ، زین  روطنیمه 
دوب . هتشاد  مازعا  تعامج  لابندب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

فرط ود  هک  ور  نیا  زا  ًاصوصخم  و  دـش . ماـمت  مالـسا  دوسب  تقیقح  رد  یلو  دیـسر  ناناملـسمب  ینیگنـس  تاـفلت  هچرگا  گـنج  نیا  رد 
اب ربمغیپ  دنیامن  اپرب  يرگید  گنج  ردب  رد  تقو  نامه  رگید  لاس  هک  دنداد  هدعو  رگیدـکیب  دنتـشادرب  گنج  زا  تسد  هکیتقو  مصاختم 

دندز . زاب  رس  روضح  زا  رافک  یلو  دندش  رضاح  ردب  رد  دعوم  رس  دوخ  نارای  زا  یعمج 
يوس ره  زا  فئاط  هکم و  هقطنم  زج  هریزج  هبـش  لخاد  رد  دنداد و  يرتهب  ناماس  رـس و  دوخ  رـضاح  عضوب  ناناملـسم  گنج  نیا  زا  سپ 

دندرکیم . تفرشیپ 
: قدنخ گنج   - 3

دش عقاو  هکم  له  يربهرب  هک  دوب  یگنج  نیرخآ  دناهدرک و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  اب  برع  رافک  هک  یموس  گنج 
دوشیم . هدیمان  بازحا  گنج  قدنخ و  گنج  دوب ، یتخس  گنج  و 

هللا یلص   ) مرکا ربمغیپ  رب  ار  يراک  تبرض  نیرخآ  هک  دندوب  رکف  رد  تشاد  رارق  نایفسوبا  اهنآ  سأر  رد  هکم  نارـس  دحا  گنج  زا  سپ 
کمک يراکمهب و  هدرک  کیرحت  ار  برع  لئابق  روظنم  نیا  يارب  دـننک . شوماخ  یلک  هب  ار  مالـسا  رون  هتخاس  دراو  ملـس ) هلآ و  هیلع و 

هرخالاب دندزیم و  شتآ  نیاب  نماد  یناهنپ  دـندوب  هتـسب  ضرعت  مدـع  نامیپ  مالـسا  اب  هکنیا  اب  زین  دوهی  فئاوط  دـندرکیم . توعد  دوخ 
دنتسب . يراکمه  نامیپ  رافک  اب  هدرک  ضقن  ار  دوخ  نامیپ 

دنتخات . هنیدم  يوسب  لماک  گرب  زاس و  اب  دوهی  فئاوط  برع و  هقرفتم  لئابق  شیرق و  زا  نیگنس  يرکشل  ترجه  مجنپ  لاس  هجیتن  رد 
زا سپ  تخادرپ . هدرواـشم  هب  دوـخ  ناراـی  اـب  دوـب  هتفاـب  عـالطا  نمـشد  میمـصت  زا  ـالبق  هک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ 
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و دندش ، نصحتم  رهش  لخاد  رد  دندنک و  یقدنخ  هنیدم  رهش  رود  دوب  مارگ  هباحـص  زا  یکی  هک  یـسراف  ناملـس  هراش  اب  دایز  يوگتفگ 
دنتخادرپ و گنجب  وحن  نامه  هب  دندرک و  هرصاحم  ار  رهش  ریزگان  هتفاین  رهش  لخادب  یهار  دندیسر  هنیدمب  هکنیا  زا  سپ  نمـشد  رکـشل 

ناعاجـش نیرتروهـشم  ناراوس و  نیرتیمان  زا  یکی  هک  دودبع  نب  ورمع  هک  دوب  گنج  نیا  رد  دیماجنا . لوط  هب  یتدم  گنج  هرـصاحم و 
یئادج فالتخا و  هرصاحم و  لوط  زا  بارعا  ندش  هتسخ  امرـس و  داب و  رثا  رد  هرخالاب  دش . هتـشک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسدب  دوب  برع 

دندش . قرفتم  هنیدم  رود  زا  رافک  رکشل  تسکش و  مه  رد  هرصاحم  داتفا ؛ برع  دوهی و  نایم  هک 
: ربیخ گنج   - 4

. دندوب هدرک  ضقن  مالـسا  اب  ار  دوخ  نامیپ  ًانلع  هدرک  يراکمه  برع  رافک  اب  هدوب و  دوهی  نآ  یلـصا  نیکرحم  هک  قدنخ  گنج  زا  سپ 
اب همه  هک  درک  یئاهگنج  تخادرپ و  دندوب  هنیدم  رد  هک  دوهی  فئاوط  یلامـشوگب  ادخ  رماب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 

لباق هدـع  دنتـشاد و  تسد  رد  یمکحتـسم  ياهعلق  ربیخ  دوهی  دوب . ربیخ  گنج  اهگنج  نیا  نیرتمهم  تفای . همتاخ  ناناملـسم  رفظ  حـتف و 
دوب . ناشرایتخا  رد  یفاک  گرب  زاس و  تسدربز و  نایوجگنج  هجوت و 

هعلق يوسب  نآ  زا  سپ  تخاـس و  قرفتم  ار  دوهی  رکـشل  هتـشک  ار  دوهی  یماـن  ناولهپ  يربـیخ  بحرم  مالـسلا ) هیلع   ) یلع گـنج  نیا  رد 
لاس رد  هک  اهگنج  نیمه  اب  هدروآرد و  زازتهاب  نآ  زارف  رب  ار  حـتف  مچرپ  دـیدرگ و  هعلق  لخاد  مالـسا  رکـشل  اـب  هدـنک  ار  هعلق  رد  هتخاـت 

دش . هرسکی  زاجح  دوهی و  راک  تفای  همتاخ  ترجه  مجنپ 
نیطالس  كولم و  توعد 

مور رصیق  ناریا و  هاش  دننام  نایاورنامرف  نیطالس و  كولمب و  یئاههمان  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  ترجه  مشـش  لاس  رد 
اب ترضحنآ  و  دندمآرد ؛ مالسا  همذب  سوجم  يراصن و  زا  یهورگ  دومرف . توعد  مالساب  ار  نانآ  هتشون  هشبح  یشاجن  رصم و  ناطلس  و 

نانمشد دنهدن و  هجنکش  رازآ و  دنتسه  هکم  رد  یناملـسمب  رافک  هک  دوب  نیا  نآ  طیارـش  هلمج  زا  تسب و  ضرعت  مدع  نامیپ  هکم  رافک 
دننکن . يرای  ناناملسم  ررضب  ار  مالسا 

تفرگ هکم  حتف  هب  میمصت  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  نآ  رثا  رد  و  دندومن ؛ ضقن  ار  نامیپ  يدنچ  زا  سپ  هکم  رافک  یلو 
ار همه  دوب  هبعک  هناخ  رد  هک  يرایـسب  ياهتب  دومن و  حتف  يزیرنوخ  گنج و  نودـب  ار  هکم  هتخات  هکمب  رازه  اب 10  ترجه  مشش  لاس  و 

تسکش . هتخاس و  نوگنرس 
وا و قح  رد  یناسناریغ  ياهراتفر  هدومن  يواب  ینمـشد  همهنآ  لاس  فرظ 20  رد  هک  ار  هکم  نارس  و  دنتفریذپ ؛ ار  مالـسا  هکم  لها  مومع 

رارق دوخ  وفع  لومـشم  ار  همه  يراوگرزب  تیاهن  اب  دنک  یئورـشرت  يدنت و  نیرتمک  هکنآ  یب  هدومرف  راضحا  دندوب  هتـشاد  اور  شناوریپ 
داد .

: نینح گنج   - 5
ياـهگنج تخادرپ و  دوب  هلمج  نآ  زا  زین  فئاـط  رهـش  هک  فارطا  هیفـصتب  هکم  حـتف  زا  سپ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 

دشابیم . نینح  گنج  اهنآ  زا  یکی  هک  درک  بارعا  اب  يددعتم 
اب هکم  حتف  زا  سپ  یمک  نینح  يداو  رد  گنج  نیا  تسا . ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  مهم  ياهگنج  زا  یکی  نینح  گنج 

یتخس گنج  داتـسیا و  دندوب  راوس  رازه  نیدنچ  هک  نزاوه  لباقم  رد  یگنج  درم  رازه  هدزاود  اب  مالـسا  رکـشل  داتفا  قافتا  نزاوه  هفئاط 
تفرگرد . نانآ  نایم 

تشاد و تسد  رد  ار  مالـسا  مچرپ  هک  مالـسلا ) هیلع   ) یلع زج  هک  يروطب  دـنداد  ناناملـسمب  یـشحاف  تسکـش  گنج  يادـتبا  نزاوه ر 
لوا دنچ ؛ یتعاس  زا  سپ  یلو  دندرک  رارف  همه  رامش ؛ تشگنا  رفن  دنچ  دیگنجیم و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  شیپاشیپ 

دنداد . تسکش  ار  نمشد  دندومن  هک  یتخس  گنج  اب  هتشگزاب  دوخ  زکارمب  ناناملسم  ریاس  نآ  زا  سپ  راصنا و 
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همه ناناملسم  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تساوخردب  انب  یلو  دوب  هداتفا  مالسا  رکشل  تسدب  ریـسا  رازه  گنج 5  نیا  رد 
دومرف . دازآ  هدومن  يرادیرخ  لوپ  اب  ارنانآ  بیصن  ترضحنآ  دندوب  یضاران  هک  يرفن  دنچ  دندرک و  دازآ  ار  ناریسا 

كوبت : گنج   - 6
زرم رد  تسا  یئاج  كوبت   ) دیشک كوبتب  يرکـشل  مور  اب  گنج  دصقب  ترجه  مهن  لاس  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 

شیپ زین  هتوم  گنج  دهدیم و  زکرمت  يرکـشل  بارعا  اهیمور و  زا  دودح  نآ  رد  مور  رـصیق  هک  دوب  هدش  عیاش  اریز  ماش ) زاجح و  نایم 
هحاور نب  هللادـبع  هثراح و  نبا  دـیز  بلاطیبا و  نب  رفعج  مالـسا : نارادرـس  تداهـشب  رجنم  هداتفا و  قافتا  دودـح  نامه  رد  مور  اب  نآ  زا 

دوب . هدش 
دندوب اجنآ  هک  یتعامج  مالـسا  رکـشل  ندیـسر  اب  یلو  دش  كوبت  هجوتم  رکـشل  رازه  اـب 30  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 

دندوب . هدش  قرفتم 
دومرف . تعجارم  هنیدمب  نآ  زا  سپ  تخادرپ و  یحاون  نآ  هیضقب  هدومن  فقوت  كوبت  رد  زور  هس 

: رگید یمالسا  ياهگنج 
گرزب گنج  ًابیرقت 80  هنیدم  رد  دوخ  فقوت  لاس  تدم 10  رد  دش  هدربمان  هک  یئاهگنج  زج  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 

تسا . هدومن  تکرش  ًاصخش  ترضح  دوخ  اهنآ  مراهچ  کی  رد  ًابیرقت  تسا و  هدرک  زین  رگید  کچوک  و 
شود زین  دوخ  دهد  راتـشک  موجه و  نامرف  هتفرگ  رارق  یهاگهانپ  رد  ناهدنامرف  ریاس  دـننام  هکنآ  یب  دومنیم  تکرـش  هک  یئاهگنج  رد 

. دنک ترشابم  یسک  لتقب  هک  داتفین  قافتا  زگره  یلو  درکیم  تکرش  اههلمح  رد  نازابرس  شودب 

( هلآو هیلع  هللایلص   ) مرکا ربمغیپ  يونعم  تیصخشب  يرظن 

رد یعطق  یخیرات  كرادـم  قبط  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هلآو ) هیلع  هللایلـص   ) مرکا ربمغیپ  يونعم  تیـصخشب  يرظن 
زا هکنآ  یب  یطیحم  نینچ  رد  دوب . یقالخا  لئاذر  داسف و  تلاهج و  نوناـک  یگدـنز و  طـیحم  نیرتتسپ  هک  دوب . هتفاـی  شرورپ  یطیحم 

. دوب هدینارذگ  ار  دوخ  یناوج  یکدوک و  راگزور  دوش  رادروخرب  دوخ  یملع  شرورپ  شزومآ و 
یگدنز هجوچیهب  دوب و  یمدرم  نانچ  نایم  رد  یلو  تشگن ، هدولآ  تیناسنا  فالخ  ياههویـش  اب  دیتسرپن و  تب  زگره  هچرگا  ترـضحنآ 

. دوبن یندرک  رواب  هتسب ؛ شوگ  مشچ و  هدناوخن  سرد  تسدیهت -  یمیتی  زا  یتسار  و  دادیمن . ناشن  ار  یئاغوغرپ  هدنیآ  نانچ  يو  يداع 
یلاخ نهذ  ریمض و  شمارآ  نامه  اب  هک  اهبش  زا  یبش  ات  هدینارذگ  عضو  نیمهب  ار  يراگزور  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 

تفای . يرگید  تیصخش  یناهگان  روطب  دوب  تدابع  لوغشم 
شور تسناد و  یفارخ  ار  يرشب  هعماج  هلاس  نارازه  دئاقع  راکفا و  دش ، لیدبت  ینامسآ  تیصخش  کیب  يو  شوماخ  ینورد  تیـصخش 

دید . هناراکمتس  هناملاظ و  دوخ ، ینیبعقاو  اب  ار  نایناهج  نیئآ  و 
تقیقح قح و  زج  و  دش ، ضوع  ترضحنآ  شوگ  مشچ و  هداد  صیخشت  ار  رـشب  تداعـس  هار  هداد  دنویپ  مهب  ار  ناهج  هدنیآ  هتـشذگ و 

يرگادوس و زیچان  طیحم  رد  هک  ینورد  هیحور  دش و  زاب  تظعوم  تمکح و  ینامسآ و  راتفگ  یئادخ و  نخسب  شنابز  دینـشن و  دیدن و 
نارازه نامزاس  نتخاس  نوگژاو  نایناهج و  ناهج و  حالصا  ددصب  هدرک  زاب  لاب  رپ و  دوب  هرمزور  ياهراک  حالصا  مرگرـس  دتـس ، داد و 

هدرـشف و مهرد  یناهج  ياـهورین  همهنآ  دومن و  ماـیق  اـهنت  هکی و  تقیقح  قح و  ءاـیحا  يارب  و  دـمآرب ، رـشب  يرگمتـس  یهارمگ و  هلاـس 
درک . جاتنتسا  ناهج  راگدیرفآ  یگناگی  زا  ار  یتسه  قیاقح  همه  و  تفگ ؛ نخس  هیهلا  فراعم  رد  درمش . چیهب  ار  فلاخم  كانتشهد 

ره زا  شیپ  درکیم  نایب  هچنآب  شدوخ  دومن و  نشور  فشک و  ار  اهنآ  طباور  دومرف و  حیرـشت  یهجو  نیرتهبب  ار  یناـسنا  هیلاـع  قـالخا 
درکیم . لمع  شدوخ  لوا  دومنیم  بیغرت  صیرحت و  هچ  رهب  و  دوب ، دقتعم  سک 
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تمظع و ربارب  رد  ار  یگدنب  ماقم  یتروص  نیرتابیز  اب  هک  تسا  یئاهشتسرپ  اهتدابع و  هلسلس  کی  رب  لمتشم  هک  دروآ  یماکحا  عیارش و 
دهدیم . ناشن  هناگی  يادخ  يایربک 

لماک طابترا  گیدمه  اب  هک  ینیناوق  دهدیم  یفاک  خـساپ  يرـشب  هعماج  زاین  دروم  لئاسم  همهب  هک  دروآ  یئازج  یقوقح و  رگید  نیناوق 
تسا . راوتسا  یناسنا  هیلاع  قالخا  مارتحا  دیحوت و  ساسا  رب  دراد و 

يدرف و یگدنز  لئاسم  همهب  هک  دشابیم  هنمادرپ  عیـسو و  نانچ  تالماعم  تادابع و  زا  معا  تسا  هدروآ  نرـضحنآ  هک  ینیناوق  هعومجم 
روتسد هدرک  یگدیسر  دیآیم  شیپ  نامز  تشذگ  اب  هک  نوگانوگ  ياهيدنمزاین  درک و  ضرف  ناوتیم  تیرـشب  ناهج  رد  هک  یعامتجا 

دهدیم . صیخشت 
همه يورخا  يویند و  ياهيدنمزاین  دناوتیم  يو  نید  هک  تسا  دقتعم  ینعی  دنادیم  یگشیمه  یناهج و  ار  دوخ  نید  نیناوق  ترـضحنآ 

ار نخس  نیا  ترضح  هتبلا  دننک  ذاختا  ار  شور  نیمه  دوخ  تداعس  نیمأت  يارب  دیاب  مدرم  دیامن و  عفر  هشیمه  يارب  ار  يرشب  ياههعماج 
هب و  تسا . هدیـسر  هجیتن  نیاب  تیناـسنا  ناـهج  هدـنیآ  ینیب  شیپ  شنیرفآ و  یـسررب  زا  سپ  هکلب  تسا  هدومرفن  هعلاـطم  نودـب  هدوهیب و 

هکنآ : زا  سپ  رگید  ترابع 
تخاس . نشور  ناسنا  یحور  یمسج و  شنیرفآ  دوخ و  نیناوق  نایم  ار  لماک  یگنهآ  مه  قفاوت و  الوا 

نآ زا  سپ  هتفرگ ، رظن  رد  یلک  روطب  دیـسر  دهاوخ  ناملـسم  هعماج  هب  هک  ار  تامدص  دش و  دهاوخ  عقاو  هدنیآ  رد  هک  ار  یتالوحت  ًایناث 
تسا . هدومن  دوخ  نید  ماکحا  تیدبا و  ماودب و  مکح 

يرود رایسب  ياهنامز  ات  ار  دوخ  تلحر  زا  سپ  یمومع  لاوحا  عاضوا و  هدیـسر ، امب  ترـضحنآ  زا  یعطق  كرادم  اب  هک  یئاهیئوگـشیپ 
. تسا هدومن  حیرشت 

نآ روآتریح  تغـالب  تحاـصف و  هک  هدرک  توـالت  مومع  يارب  نآرق  رد  هدـنکارپ  روـطب  ار  طیارـش  فراـعم و  نیا  لوـصا  ترـضحنآ 
تسا . هتخاس  ریحتم  ار  ناهج  نادنمشناد  راکفا  هدروآرد و  ونازب  دندوب  تغالب  روشک  نایاورنامرف  هک  ار  برع  ءاحصف 

هکم رافک  ياسرف  تقاط  ینکشراک  رازآ و  هجنکش و  ریز  رد  ارنآ  لاس  هدزیس  هک  هداد  ماجنا  لاس  هس  تسیب و  تدم  رد  ار  اهراک  همهنیا 
هرادا نانکـشراک و  ناقفانم و  اب  یلخاد  هزرابم  ینلع و  نانمـشد  اب  یجراخ  هزرابم  یـشکرکشل و  گنج و  اب  مهارنآ  لاس  هد  هدینارذگ و 

تسا . هدرب  رسب  رگید  يراتفرگ  نارازه  نانآ و  لامعا  قالخا و  دیاقع و  حالصا  ناناملسم و  روما 
انـشآ قح  اب  اهنت  وا  نیب  عقاو  رظن  دومیپ ؛ تشاد  نآ  ندرک  هدنز  قح و  يوریپ  هب  هک  ریذپانللخ  میمـصت  کی  اب  ار  هار  همهنیا  ترـضحنآ 

تـسناد قح  ار  هچنآ  دوب . یمومع  تاساسحا  تـالیامت و  اـب  اـی  شدوخ  عفاـنم  اـب  قفاوم  هچرگا  تشاذـگیمن  قح  فـالخب  یعقو  دوب و 
تفریذپن . زگره  درک و  در  تسناد  لطاب  ار  هچنآ  درکن و  در  رگید  تفریذپ و 

: دوب هداعلا  قوف  ترضحنآ  یحور  تیصخش 
عاضوا و نانچ  رد  یتیصخش  نینچ  شیادیپ  هک  تشاد  میهاوخن  دیدرت  میئامن  هتـشذگ  لصف  بلاطم  رد  لمأت  نیرتمک  فاصنا  رظن  اب  رگا 

. تسا هتشادن  یببس  یئادخ  صاخ  دییأت  زجب  هدوبن و  زاجعا  تداع و  قرخ  زج  طئارش ،
هک ار  یتیـصخش  دنکیم و  يروآدای  ترـضحنآ  نیـشیپ  یتسدـیهت  یمیتی و  ندوب و  یما  زا  اهراب  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  يورنیا  زا 

دیامرفیم : هچنانچ  دنکیم  جاجتحا  شتوعد  تیناقحب  نآ  اب  هدرمش  ینامسآ  هزجعم  کی  هدومرف  اطع  يوب 
. ینغاف ًالئاع  كدجو  يدهف و  ًالاض  كدجو  يواف و  ًامیتی  كدجی  ملا 

ناشن مان و  تیادـخ  هک  يدوبن  یمانمگ  و  درک ؟ زاین  یب  تیادـخ  هک  يدوبن  يدـنمزاین  و  داد ؟ هانپ  اج و  تیادـخ  هک  يدوبن  یمیتی  رگم 
.35 دیشخب

دیامرفیم : زین  و 

نید www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 52 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


کنیمیب . هطلخت  باتک و ال  نم  هلبق  نم  ولتت  تنک  ام  و 
.36 يدوبن انشآ  نتشون  ندناوخ و  هب  نآرق  لوزن  يربمایپ و  زا  شیپ  وت 

دیامرفیم : زاب  و 
هلثم . نم  هروسب  اوتأفان  دبع  یلع  انلزن  امم  بیر  یف  متنک  نا  و 

ياهروس دیراد  کش  میداتـسرف  هدیدن ) تیبرت  میلعت و  هدش و  گرزب  داسف  ینادان و  طیحم  رد  هک  دـمحم  دوخ ؛ هدـنب  رب  هچنآ  رد  رگا  و 
.37 دیروایب نآ  دننام 

(: هلآو هیلع  هللایلص   ) مرکا ربمغیپ  تریس 

نید داینب  لاعتم  يادخ  رماب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  هک  یساسا  هیاپ و  هناگی  هلآو :) هیلع  هللایلـص   ) مرکا ربمغیپ  تریس 
تسا . دیحوت  لصا  هتخانش  نایناهج  تداعس  هیام  ارنآ  هداد و  رارق  نآ  يور  ار  دوخ 

لاعتم يادـخ  زج  یـسک  يارب  دـشابیم و  هناگی  يادـخ  تسا  شتـسرپ  راوازـس  ناهج و  شنیرفآ  أدـبم  هکیـسک  دـیحوت ؛ لـصا  بجومب 
دومن . شنرک  هدروآ  دورف  میظعت  رس  ناوتیمن 

دیق و یب  ياورنامرف  ادخ  زج  ار  یسک  دنشاب و  ردارب  ربارب و  مه  اب  همه  هک  تسنیا  دوش  لومعم  دیاب  يرشب  هعماج  رد  هک  یشور  نیاربانب ،
دیامرفیم : لاعتم  يادخ  هکنانچ  دنهدن ، رارق  دوخ  طرش 

هللا . نود  نم  ًابابرا  ًاضعب  انضعب  ذختی  ًائیش و ال  هب  كرشن  هللا و ال  الا  دبعن  نا ال  مکنیب  اننیب و  ءاوس  هملک  یلا  اولاعت  باتکلا  لها  ای  لق 
یضعب ام  زا  یضعب  هکنیا  میتسرپن و  ناهج  يادخ  زج  ار  یسک  هک  تسنیا  نآ  میـشاب و  هتـشاد  قافتا  هملک  کی  رد  دیئایب  باتک  لها  وگب 

. 38 دهدن رارق  طرش  دیق و  یب  ياور  نامرف  راک و  دنوادخ  ار  رگید 
زگره یهلا  دودـح  ماـکحا و  ءارجا  رد  و  دادیم ؛ رارق  مه  ردارب  ربارب و  ار  همه  دوـخ  تریـس  رد  ترـضحنآ  ینامـسآ ، روتـسد  نیا  قـبط 

رب ار  سک  ره  و  تشاذـگیمن ، یقرف  نز  درم و  ریقف و  ینغ و  فیعـض و  يوق و  هناـگیب و  انـشآ و  ناـیم  و  دوـبن ؛ لـئاق  ءانثتـسا  ضیعبت و 
دیناسریم : دوخ  قوقحب  نید  نیناوق  ماکحا و  ساسا 

هتبلا  ) دنتـشاد ار  يدازآ  رثکادـح  نوناـق  زرم  زا  نوریب  رد  مدرم  تشادـن و  يرگید  سکب  یئوـگروز  یئاورناـمرف و  مکحت و  قـح  یـسک 
درادن .) ینعم  یعامتجا  نیناوق  زا  ینوناق  چیه  رد  هکلب  مالسا  رد  اهنت  هن  نوناق  لباقم  رد  يدازآ 

دیامرفیم : رکذ  شدوخ  یمارگ  ربمغیپ  یفرعم  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یعامتجا  تلادع  يدازآ و  شور  نیمه 
لحی رکنملا و  نع  مه  اهنی  فورعملاب و  مهرمأی  لیجنالا  هاروتلا و  یف  مه  دنع  ًابوتکم  هنودـجی  يذـلا  یمالا  ینبلا  لوسرلا  نوعبتی  نیذـلا 
رونلا اوعبتا  هورصن و  هورزع و  هب و  اونمآ  نیذلاف  مهیلع  تناک  یتلا  لالغالا  مهرـصا و  مهنع  عضی  ثئابخلا و  مهیلع  مرحی  تابیطلا و  مهل 

ًاعیمج . مکیلا  هللا  لوسر  ینا  سانلا  اهیا  ای  لق  نوحلفملا  مه  کئلوا  هعم  لزنا  يذلا 
داهن ترطف و  اب  هچنآب  ار  ناـشیا  هک  يربماـیپ  تسا ؛ روطـسم  لـیجنا  هاروت و  رد  وا  فصو  هک  اـم  یما  ربماـیپ  زا  دـننکیم  يوریپ  هکناـنآ 

ار كاپ  ياهزیچ  دنکیم و  یهن  دنرامـشیمن  بوخ  دوخ  ترطف  اب  هچنآ  زا  دـیامنیم و  رما  دـننکیم  كرد  ارنآ  یبوخ  دوخ  يدادادـخ 
زا ار  شک  يدازآ  ياـهریجنز  راوشد و  تخـس و  تاررقم  هنوگ  ره  هک  يربماـیپ  دـنکیم ؛ مارح  ار  دـیلپ  ياـهزیچ  لـالح و  ناـشیا  يارب 

راگتسر دندرک ؛ يوریپ  هدش  لزان  يوب  هک  نآرق )  ) يرون زا  دندرک و  شیرای  مارتحا و  دندروآ و  نامیا  يوب  هکیناسک  درادیم . رب  ناشیا 
هداد روتسد  نمب  لاعتم  يادخ  هک  یـشور  ینعی  ماهدش . هداتـسرف  امـش  همه  يوسب  ادخ  بناج  زا  نم  وگب ؛ مدرمب  ام  ربمایپ  يا  دنـشابیم .

. 39 درک مهاوخ  ارجا  امش  نایم  رد 
شیپ زگره  دادـن و  رارق  دوخ  يارب  يزایتما  هنوگ  چـیه  دوخ  یگدـنز  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  اجنیا  زا  و 
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دشیمن . هداد  زیمت  مدرم  ریاس  زا  تشادن  ترضح  نآ  اب  ییانشآ  هقباس  هک  یسک 
سلجم ردص  رد  تخت و  يور  دادیم ؛ شوگ  ًاصخش  تجاح  بابرا  نخسب  تفریذپیم و  ًاصخش  ار  همه  تخادرپیم ؛ یگناخ  ياهراکب 

تشادن . یمسر  تافیرشت  بکوم و  تکرح  عقوم  رد  تسشنیمن ،
دوخ هداد  نادنمتسمب  زین  ار  دوخ  يرورض  يدوجوم  یهاگ  دادیم و  ارقفب  ار  دوخ  يرورض  جراخم  زا  رتشیب  دیسریم  شتسدب  یلام  رگا 

جرخب هحماسم  نیرتمک  مدرم  قوقح  قاـقحا  رد  تسـشنیم ، ارقف  اـب  درکیم و  یگدـنز  ارقف  دـننام  هشیمه  دـینارذگیم و  یگنـسرگ  اـب 
دربیم . راک  هب  ضامغا  وفع و  رثکادح  دوخ  یصخش  قوقح  رد  یلو  دادیمن 

اههنتف زین  ترجه  زا  سپ  هدرک و  يوب  اهمتس  همهنآ  ترجه  زا  شیپ  هکنیا  اب  دندرک  بلج  شروضحب  ار  شیرق  نارس  هکم  حتف  رد  یتقو 
دومرف . وفع  ار  همه  دادن و  زورب  يدنت  نیرتمک  دندوب ؛ هدومن  يو  اب  نینوخ  ياهگنج  دندوب و  هتخیگنارب 

داب . شنادناخ  رب  وا و  رب  ادخ  دورد 
نیرتاسر يور و  نیرتهداشگ  قالخا و  نیرتنیریـش  اـب  تشادـن و  دـیحوت  نید  رـشن  زج  یفدـه  ترـضح  نآ  هک  دوب  هاـگآ  یبوخب  دـیاب 

لاـعتم يادـخ  هکناـنچ  دومرفیم . هیـصوت  شور  نیمه  بیقعتب  زین  ار  دوخ  ناراـی  دوـمرفیم و  توـعد  دـیحوتب  ار  مدرم  ناـهرب  تجح و 
دهدیم : شروتسد 

ینعبتا . نم  انا و  هریصب  یلع  هللا  یلا  وعدا  یلیبس  هذه  لق 
.40 دنانینچ زین  نم  ناوریپ  منک و  توعد  ادخ  يوسب  لماک  یتریصب  اب  هک  تسا  نیا  نم  شور  وگب 

قوقحب دـشاب ) مالـسا  همذ  رد  ناملـسم و  ریغ  هچ  رگا   ) يدرف ره  یمالـسا  هعماج  رد  هک  تشاد  بلطم  نیاب  ار  تیانع  لاـمک  ترـضحنآ 
یسک رب  یـسک  دنـشاب . ربارب  تلادع  قح و  هاگـشیپ  رد  همه  و  دوشن ؛ ادیپ  یئانثتـسا  نیرتمک  یهلا  نیناوق  ءارجا  رد  دیآ و  لئان  دوخ  هقح 

تاقبط و  دشورفن ؛ يرترب  دیوجن و  مدقت  یـسک  رب  رگید  یلومعم  ياهتردق  بسن  ای  تورث  هار  زا  هتـشادن و  يرایتما  يوقت ) هیحان  زا  زج  )
دنرادن . اور  متس  ار  ناتسدریز  دنیوگن و  روز  ناگدنامرد  ءافعضب و  عامتجا  دنمورین 

یگناخ ياهراکب  دربیمن ، راکب  تافیرشت  هجوچیهب  ندمآ  نتفر و  نتساخرب و  نتسشن و  رد  تسیزیم و  ءارقف  دننام  زین  دوخ  ترضحنآ 
هب و  داتفایمن ؛ شیپ  تفریم  هار  هک  مدرم  اـب  دـشیمن  هتخانـش  يداـع  دارفا  زا  مدرم  ناـیم  رد  تشادـن ، ناـبهگن  ناـبرد و  تخادرپیم و 

ردص و ناشـسلجم  ات  دننیـشنن  راو  هقلح  هک  تشاد  یماو  ار  شنارای  تسـشنیم و  یلاخ  ياج  نیرتکیدزن  رد  دـشیم  دراو  هک  یـسلجم 
كاخب يو  يولج  تساوخیم  هک  شنارای  زا  یکی  هب  يزور  درکیم  مالـس  ناکدوک  نانزب و  یتح  دیـسریم  هک  رهب  دـشاب  هتـشادن  لیذ 
شرافـس شنارایب  وا  تسا ، یگدنب  يربمغیپ و  نم  نأش  تسا و  يرـسک  رـصیق و  شور  اهنیا  یئوگیم ؟ هچ  دومرف : دـنک ، هدجـس  دـتفا و 

دوـمرف هک  نخـس  نیرخآ  دـنیوگ  دـیرادم . اور  هحماـسم  هراـب  نیا  رد  دـیناسر ، نمب  ار  نافیعـض  تیاکـش  نادـنمزاین و  زاـین  هـک  درکیم 
تـشگنا دوخ  همیرک  قالخا  رد  مرکا  ربمغیپ  مرکا : ربمغیپ  تریـس  زا  هتکن  دـنچ  دومن . مدرم  هب  نانز  ناگدرب و  هرابرد  هک  دوب  یـشرافس 

دیدیمد دوخ  نادان  ناتسود  راکمتس و  نانمشد  زا  هک  يراتفردب  هجنکش و  رازآ و  همهنآ  ترشاعم  نسح  رد  دوب . نمـشد  تسود و  يامن 
بناج زا  هک  یماگنه  زا  تفرگیم . یشیپ  مالس  رد  ناتـسدریز  ناکدوک و  نانزب و  درکیمن ، یگنتلد  راهظا  دروآیمن و  ورباب  مخ  زگره 

دوخ ریذپانیگتسخ  ششوک  رد  درکن و  تلفغ  هفیظو  ماجنا  رد  ياهظحل  درک  ادیپ  ار  مدرم  يربهر  تیاده و  نید و  غیلبت  تیرومأم  ادخ 
تدابعب هتسویپ  تشاد  برع  نیکرشم  هیحان  زا  هک  اسرف  تقاط  يراتفرگ  اب  دوب  هکم  رد  هک  ترجه  زا  شیپ  لاس  هدزیس  تسـشنن . ياپ  زا 

ینکشراک تشاد و  نید  نانمـشد  هیحان  زا  هک  نوزفا  زور  ياهيراتفرگ  اب  ترجه  زا  دعب  لاس  هد  رد  و  تشاد . لاغتـشا  ادخ  نید  غیلبت  و 
شیب دیناسر و  مدرمب  دراد  هک  يزیگنا  تریح  تعسو  اب  ار  مالسا  نیناوق  نید و  فراعم  دندرکیم ، امن  ناملسم  ناقفانم  دوهی و  هک  یئاه 

دومن . مالسا  نانمشد  اب  گنج  زا 80 
اهتیاکـشب و یتـح  تـشاد ، هدـهعب  دـیدرگیم  هریزج  هبـش  هـمه  لـماش  عـقومنآ  رد  هـک  ار  یمالــسا  هعماـج  روـما  هرادا  هـکنآ  رب  هوـالع 
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درکیم . یگدیسر  ًاصخش  نابرد  بجاح و  یب  مدرم ؛ یئزج  ياهيدنمزاین 
تموکح یشک  قح  یئوگروز و  زج  يزیچ  هک  زورنآ  ناهج  ربارب  رد  اهنت  هکی و  هک  سب  هزادنا  نیا  مرکا  ربمغیپ  تعاجش  تماهـش و  رد 

داجیا يدرـسلد  یتسـس و  يو  رد  زگره  دـید ، تقو  ناراکمتـس  زا  هک  باذـع  هجنکـش و  همهنآ  درک و  ملع  دـق  هقح  توعد  اب  درکیمن 
. تشاذگن بقعب  ياپ  یگنج  چیه  رد  درکن و 

وا نامالغ  نامداخ و  وا و  نایم  و  درکیم ، یگدـنز  هداـس  تشاد و  ار  ارقف  يز  دوخ  یگدـنز  رد  تشاد . یبلاـج  سفن  تفع  مرکا  ربمغیپ 
دوخ و یگدنز  يارب  زین  یمک  هشوت  درکیم و  لذب  ناناملـسم  ءارقفب  دیـسریم  شتـسدب  هک  ریطخ  لاوما  همهنآ  دیـسریمن و  رظنب  یقرف 
رد دـیدرگیمن ؛ هیهت  ياهتخپ  ياذـغ  دـشیمن و  دـنلب  دود  يو  هناخ  زا  تشذـگیم و  اهزور  یهاگ  یتح  تشادیم . رب  دوخ  هناـخ  لـها 
اب دادـن و  لاح  رییغت  زگره  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تشاد . يدایز  هقـالع  یلیخ  رطعب  ًاـصوصخم  تفاـظنب و  یگدـنز 

يزایتما زگره  تشاد  هک  یـشزرااب  تیعقوم  نآ  اب  درکیم و  یگدـنز  زین  یگدـنز  رخوا  رد  تشاد  لیاوا  رد  هک  ینتورف  عضاوت و  ناـمه 
هار ماگنه  دادن و  صاصتخا  دوخ  هب  ار  سلجم  ردـص  تسـشنن و  تخت  يور  دـشن . لئاق  دوخ  يارب  دـهد  ناشن  ار  وا  یعامتجا  شزرا  هک 
دوب دوخ  ناراـی  ناـیم  رد  یموـمع  سلجم  رد  هک  یهاـگ  تفرگن . دوـخب  ینارمکح  یئاورناـمرف و  هفاـیق  زگره  داـتفین و  مدرم  وـلج  نتفر 

ربمغیپ ناتمادک  دنتفگیم : هتخاس  بطاخم  ار  سلجم  لها  دنتخانشیمن و  ار  ترـضح  نآ  دندمآیم  وا  تاقالم  يارب  سانـشان  صاخـشا 
دندادیم . ناشن  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  مدرم  هاگنآ  دیتسه ؟ ادخ 

یلمع دیدنخن و  ههقهق  اب  تفگن و  هدوهیب  نخـس  دادـن و  مانـشد  یـسکب  زگره  دوخ  رمع  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
شخساپب هاگنآ  دادیم  شوگ  یـضرعتم  ره  ضارتعاب  يدنمدرد و  ره  نخـسب  تشاد و  هقالع  لمأت  رکفتب و  دادن . ماجنا  جرا  یب  کبس و 

ینورد مخز  يور  هتخاس  نشور  ار  هبتـشم  ره  هابتـشا  یلو  تشکیمن ؛ ار  دازآ  رکف  درکیمن ؛ عطق  ار  یـسک  نخـس  زگره  تخادرپیم و 
تشاذگیم . محرم  يو 

رد زگره  یلو  دـشیم ؛ رثأتم  يراـتفرگ  ره  ندرب  جـنر  زا  دوب و  بلقلا  قیقر  رایـسب  ناـبرهم و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
تشاذگیمن . قرف  هناگیب  انشآ و  کیدزن و  رود و  نایم  ءارجا  رد  تخابیمن و  ار  دوخ  نارادرکدب  ناراک و  هزب  تازاجم 

هدمآ ترـضح  نآ  شیپ  راصنازا  يریثک  عمج  دندوب  مهتم  ناملـسم  کی  يدوهی و  کی  دوب  هدـش  راصنا  زا  یکی  هناخ  زا  هک  یتقرـس  رد 
یلو دوش  تازاـجم  يدوهی  درم  دوهی ؛ ینلع  ياهینمـشدب  رظن  و  راـصنا ، صوصخلاـب  ناناملـسم و  يوربآ  ظـفح  يارب  هک  دـندروآ  راـشف 

دومن . موکحم  ار  ناملسم  درم  هدرک و  يرادفرط  دوهی  زا  اراکشآ  داد ، صیخشت  دنتساوخیم  هچنآ  فالخب  ار  قح  نوچ  ترضحنآ 
زا رتولج  يردـق  هک  دیـسر  ناـیوجگنج  زا  یکی  هب  تخادرپیم  مالـسا  رکـشل  فوفـص  هیوستب  ترـضحنآ  هک  ردـب  گـنج  راد  ریگرد و 
درم دـیامن . تسار  ار  فص  هداتـسیا  رتبقع  هک  داد  راـشف  درم  نآ  مکـشب  تشاد  تسد  رد  هک  یئاـصعاب  ترـضحنآ  دوب  هداتـسیا  نارگید 
رانک دوخ  مکش  زا  ار  سابل  داد  يو  تسدب  ار  اصع  ترضح  مشکب . صاصق  دیاب  دمآ  دردب  مکش  مسق  ادخب  هللا  لوسر  ای  تفگ  وجگنج 

موـشیم هتـشک  زورما  هک  منادیم  نم  تـفگ : دیـسوب و  ار  ترـضحنآ  مکـش  هدـیود  وـجگنج  درم  شکب  ار  دوـخ  صاـصق  دوـمرف  دز و 
دش . دیهش  ات  دز  ریشمش  درک  هلمح  نمشدب  نآ  زا  سپ  منک  لصاح  سامت  تسدقم  نبب  هلیسو  نیدب  متساوخیم 

ناناملسم هب  مرکا  ربمغیپ  تیصو 

دشابیم لدبت  ریغت و  سومان  موکحم  تسا  ام  دوهشم  هک  یتسه  ناهج  ءازجا  ریاس  دننام  تیرشب  ناهج  ناناملسم : هب  مرکا  ربمغیپ  تیصو 
يدنت و رد  مدرم  سوفن  نآ  رثا  رد  هک  هدروآ  دوجوب  فلتخم  ياهقیلس  تسا  روهـشم  دارفا  نامتخاس  رد  هک  يدیدش  فالتخا  نینچمه  و 

. تسا فلتخم  راکفا  یشومارف  يرادهگن و  كاردا و  مهف و  يدنک 
لباـق ناـمیا و  اـب  ناـنابهگن  تباـث و  هشیر  رگا  دـنکیم  تموـکح  یتـیعمج  ناـیم  رد  هک  یتاررقم  موـسر و  نینچمه  دـئاقع و  ور  نیا  زا 
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هار هلئـسم  نیا  هبرجت ، هدهاشم و  تفر . دـهاوخ  نایم  زا  هتفرگ  رارق  فیرحت  رییغت و  ضرعم  رد  یتقو  نیرتمک  رد  دـشاب  هتـشادن  يدامتعا 
دنکیم . تابثا  ام  يارب  یهجو  نیرتنشورب 

ناـنابهگن اـجرب و  ياـپ  یکردـم  دوـخ  یمئاد  یناـهج و  نید  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربـمغیپ رطخ  نـیا  زا  يریگـشیپ  هار  رد 
دومن . هیصوت  مدرمب  ار  دوخ  مارک  تیب  لها  ادخ و  باتک  دومرف و  یفرعم  يراد  تیحالص 

ادخ باتک  دوخ  زا  سپ  نم  هدومرف : اهراب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  دناهدرک  لقن  رتاوت  وحنب  هصاخ  هماع و  هکنانچ 
. دش دیهاوخن  هارمگ  دینک  کسمت  اهنیاب  هکیمادام  امـش  دنوشیمن و  ادـج  مه  زا  زگره  اهنیا  مراذـگیم . امـش  نایم  رد  ار  دوخ  تیبلها  و 

هریزج هبـش  رب  مالـسا  ماـن  يـالیتسا  بجوـم  نآ  حـتف  هک  يرهـش  نیرخآ  ینیـشناج : هلئـسم  و  هلآو ) هیلع  هللایلـص   ) مرکا ربـمغیپ  تـلحر 
زا سپ  داتفا و  مالسا  نایرکشل  تسدب  يرجه  متـشه  لاس  رد  رهـش  نیا  تسا ، هبعک  هاگیاج  ادخ و  مرح  هک  دوب  هکم  رهـش  دش  ناتـسبرع 

دش . حتف  زین  فئاط  رهش  یمک  هلصافب  نآ 
تاـمیلعت جـح و  يرازگرب  زا  سپ  تفر و  هکمب  جـح  مسارم  ماـجنا  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ  ترجه  مهد  لاـس 

دص و نایم  رد  دنتشاد و  زاب  تکرح  زا  ار  هلفاق  ات  داد  روتـسد  مخ  ریدغ  مانب  یلحم  رد  هار  نایم  رد  تفرگ  شی  ار  هنیدم  هار  مدرمب  همزال 
ینیـشناج تیـالو و  هدوـمن و  دـنلب  هتفرگ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تسد  دـندوب  هدـمآ  درگ  هقرفتم  یحاوـن  زا  هک  یجاـح  رفن  رازه  تـسیب 

تشاد . مالعا  همهب  ار  ترضحنآ 
نیناوق فراعم و  زا  ینابهگن و  تنـس  باتک و  زا  دشاب و  هتـشاد  ار  نیملـسم  روما  تیالو  هک  یمالـسا  هعماج  رد  یلاو  هلئـسم  مادقا  نیا  اب 

هفیرش : هیآ  مکح  دش و  لح  دنک  يرادهگن  ینید 
( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  دیدرگ . ارجا  . 41 هتلاسر تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی 

. دومرف تلحر  ترجه  مهدزای  لاس  رفص  هام  متشه  تسیب و  رد  ًابیرقت  زور  داتفه  زا  سپ  تشگرب و  هنیدمب 

توبن دنس  نآرق 

ردـصم و یمالـسا  فراـعم  عورف  لوصا و  يارب  درک و  یفرعم  توبن  دنـس  ارنآ  مرکا  ربمغیپ  هک  ياهناوتـشپ  نیرتـگرزب  توبن  دنـس  نآرق 
دوشیم . هدیمان  نآرق  هک  تسا  ترضحنآ  ینامسآ  باتک  داد ؛ رارق  هاگ  هیکت  رگید  ترابعب  كردم و 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپب تمظع  ایربک و  ماقم و  تزع و  ردـصم  زا  هک  تسا  یتاباطخ  و  لاـعتم ؛ يادـخ  مـالک  میرک  نآرق 
تسا . هدش  هداد  ناشن  تداعس  هار  نآ  هلیسوب  هتشگ و  لزان 

ناهج نآ  ناهج و  نیا  تداعسب  اهنآ  نتـسب  راکب  اب  یمدآ  هک  دهدیم  ناشن  یناسنا  ناهجب  یلمع  یملع و  داوم  هلـسلس  کی  میرک  نآرق 
دش . دهاوخ  لئان 

زجاـع و تهج  ره  زا  ار  مصخ  هک  تسا  یکردـم  تجح و  کـی  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  توبن  هزجعم  میرک  نآرق 
دنکیم . تابثا  یهجو  نیرتنشورب  ار  دوخ  دصاقم  ددنبیم و  يو  رب  ار  هضراعم  هشقانم و  ضارتعا و  رذع و  ره  هار  دنکیم و  نوبز 
ناشدوخ يدادادخ  قطنم  يداع و  نابز  اب  ناشیا  اب  دیامن  توعد  هناروکروک  دـیلقتب  ار  مدرم  هکنآ  یب  دوخ  دـصاقم  نایم  رد  میرک  نآرق 

ناسنا زگره  هک  دهدیم  رکذت  هدش  روآدای  دنکیم  كرد  دوخ  ترطف  اب  هاوخان  هاوخ  ناسنا  هک  ار  تامولعم  هتشرکی  و  دیوگیم . نخس 
دنز . زاب  رس  اهنآ  اب  فارتعا  زا  دیامن و  یلاخ  هناش  اهنآ  نتفریذپ  زا  دناوتیمن 

دیامرفیم : لاعتم  يادخ 
لزهلاب . وه  ام  لصف و  لوقل  هنا 

همجرت : هصالخ  هیآ 14  قراط  هروس 
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دشاب . هدش  هتفگ  يرسرس  هدوهیب و  هک  تسین  یمالک  تسا ؛ لطاب  زا  قح  هدننک  ادج  هک  تسا  ینخس  میرک  نآرق 
نانخـس دننام  هن  تسا ؛ هدنیاپ  هدنز و  سک  همهب  تبـسن  هشیمه  يارب  دوریم  شیپ  شتلالد  عاعـش  هک  اجنآ  ات  دنکیم  نایب  هک  ار  یبلطم 

هتـشاد هار  نآ  رد  لامها  تلفع و  تاهج  هیقب  زا  دوش و  هدیجنـس  دنک  هطاحا  دناوتیم  رکفت  مهف و  هک  دـنچ  یناهج  زا  هک  مدرم  یلومعم 
دشابیم . ربخاب  هدسفم  تحلصم و  ره  زا  طیحم و  ناهن  ایپ و  رهب  هک  تسا  یئادخ  مالک  هکلب  دشاب ،

هدنز و ار  ادخ  مالک  هدوب  هفیرش  هیآ  ود  نیا  رکذتم  هتسویپ  دیاشگب و  ار  دوخ  ینیب  عقاو  مشچ  هک  تسا  مزال  ناملـسم  درف  ره  رب  ورنیا  زا 
و تسا ، تیناسنا  یصاصتخا  هیامرـس  هناگی  هک  ار  دازآ  رکفت  رد  و  دزرون ، تعانق  دناهتفگ  هدیمهف و  نارگید  هچنآب  و  دیامن ، یقلت  هدنیاپ 

لـصف لوق  سک  همهب  تبـسن  هشیمه و  يارب  ادخ  باتک  اریز  ددنبن ، دوخ  يورب  دیامنیم  نآ  نتخادنا  راکب  رد  دیکات  همهنآ  میرک  نآرق 
دش . دهاوخن  رصحنم  ینیعم  هتسد  مهفب  یباتک  نینچ  تسا و  هدنز  یتجح  و 

دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ 
مهبولق . تسقف  دمالا  مهیلع  لاطف  لبق  نم  باتکلا  اوتوا  نیذلاک  اونوکی  و ال 

. 42 دنتفریذپن ار  یهلا  فراعم  هدش  تخس  ناشیاهلد  تدم  لوط  رثا  رد  دش و  هداد  باتک  نانآ  هب  هک  دنشابن  باتک  لها  دننام  ناناملسم 
هدامآ قح  طرـش  دـیق و  یب  لوبق  يارب  ار  دوخ  الوا  ینعی  دـنریذپب  ار  قح  هدرک  هعجارم  دوخ  ترطفب  هک  دـهاوخیم  مدرم  زا  میرک  نآرق 
سوه يوه و  يادن  ناطیـش و  ياههسوسوب  هکنیا  یب  تسا  نآ  رد  ناشترخآ  ایند و  عفن  ریخ و  تسا و  قح  دـندید  هک  ار  هچنآ  دـنزاس و 

دنیامن . لوبق  دنهد  شوگ 
نتفریذپ و رد  نانآ  یعقاو  یگدوسآ  تحلصم و  تسا و  قح  دندید  رگا  دنراد ؛ هضرع  دوخ  هدنز  روعـشب  ار  یمالـسا  فراعم  نآ  زا  سپ 

دوشیم لومعم  يرـشب  هعماج  رد  هک  ینیئآ  ناـسنا و  یگدـنز  شور  تروص  نیا  رد  هتبلا  و  دـنوش ؛ اـهنآ  میلـست  تسا  اـهنآ  نتـسب  راـکب 
دهاوخیم . ار  اهنآ  دوخ  يرطف  لیامت  يزیرغ و  تساوخ  اب  ناسنا  هک  دوب  دهاوخ  یئاهروتسد  تاررقم و 

ضقانت داضت و  زا  دشاب و  هتـشاد  لماک  قفاوت  یناسنا  هژیو  نامتخاس  اب  نآ  داوم  ءازجا و  همه  هک  دوب  دـهاوخ  یتخاونکی  شور  هرخالاب  و 
و میلس ، لقع  اب  قفاوم  يدروم  رد  تایدام و  زا  یئاجرد  و  دریگ ، همـشچرس  تایونعم  زا  یئاج  رد  هک  يداضتم  شور  هن  دنام ؛ رود  یلکب 

. سوه يوه و  عبات  يدروم  رد 
دیامرفیم : میرک  نآرق  فصو  رد  لاعتم  يادخ 

میقتسم . قیرط  یلا  قحلا و  یلا  يدهی 
داـضت و هنوگ  ره  زا  تخاونکی و  هک  یـشور  هار و  کـی  يوسب  دـنکیم  یئاـمنهار  و  قح ، قلطم  يوـسب  دـنکیم  یئاـمنهار  میرک  نآرق 

. 43 دشاب رود  ضقانت 
دیامرفیم : زاب  و 

موقا . یه  یتلل  يدهی  نآرقلا  اذه  نا 
تسا و رتاناوت  اهنیئآ  اهـشور و  ریاس  زا  ناسنا  یگدـنز  يربهر  هرادا و  رد  هک  دـنکیم  یئاـمنهر  ینیئآ  نید و  يوسب  نآرق  نیا  یتسردـب 

. 44 دراد يرتشیب  یگداتسیا 
یهار شور و  هک  تسا  نشور  رپ  اریز  دنکیم ، یفرعم  ناسنا  شنیرفآ  اب  مالسا  تقباطم  نامه  ار  مالـسا  یئاناوت  نیا  ببـس  رگید  هیآ  رد 
تخاس : دهاوخ  تخبشوخ  بایماک و  ار  ناسنا  یهجو  نیرتهبب  دهدیم  خساپ  ار  ناسنا  یعقاو  ياهيدنمزاین  يرطف و  ياههتساوخ  هک 

میقلا . نیدلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  ًافینح  نیدلل  کهجو  مقأف 
قفاوت تسین  لیدـبت  رییغت و  لباق  زگره  هک  یناسنا  صوصخم  شنیرفآ  اب  هک  ینید  يورهنایم . تیاعر  اب  شاب  راوتـسا  نید  نتفریذـپ  يارب 

. 45 دناسرب تداعس  لزنم  رسب  دیامن و  هرادا  ار  یناسنا  هعماج  دناوتیم  هکتسا  ینید  نینچ  دراد ، لماک 
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دیامرفیم : زاب  و 
رونلا . یلا  تاملظلا  نم  سانلا  جرختل  کیلا  هانلزنا  باتک 

. 46 يروآ نوریب  یئانشور  يوسب  اهیکیرات  زاار  مدرم  هک  میدرک  لزان  وتب  هک  تسا  یباتک 
یهار ریزگاـن  هار  نیا  دـهد ، ناـشن  ینـشورب  ار  دوـصقم  لزنم  رـس  دـشاب و  نشور  هک  دـنکیم  توـعد  ینـشور  هارب  ار  مدرم  میرک  نآرق 

دهدیم میلـس  لقع  هک  يرظن  اب  دـهدب و  تسرد  خـساپ  تسا  وا  یعقاو  ياهيدـنمزاین  نامه  ناسنا  يرطف  ياهتساوخب  هک  دوب  دـهاوخ 
دوشیم . هدیمان  مالسا  هک  تسا  يرطف  نید  نامه  نآ  و  دشاب ؛ هتشاد  قفاوت 

هک یشور  هار و  نینچمه  و  هدش ؛ هتشاذگ  هعماج  ذوفن  اب  دارفا  ای  هعماج  بضغ  توهش و  ءاضرا  سوه و  يوه و  ساسا  رب  هک  یـشور  اما 
اناوت و تلم  کی  زا  ناوتان  هدنام و  بقع  تلم  کی  هک  یـشور  هار و  نینچمه  و  هدیدرگ ، ذاختا  ناکاین  ناردپ و  زا  هناروکروک  دـیلقت  اب 
ار دوخ  هتفریذپ  ارچ  نوچ و  یب  دنتفای  نانآ  شیپ  هچ  ره  دنیامن  قیبطت  میلس  لقع  قطنم  اب  هدرک  یـسررب  هکنیا  یب  دشاب و  هتفرگ  دنمورین 

دصقم هب  ندیسر  هجو  چیه  هب  هک  تسا  یهار  ندومیپ  تقیقح  رد  تسین و  یکیرات  رد  نتفر  ورف  زج  اهشور  هنوگنیا  دننک ، هیبشت  ناشیاب 
تاملظلا یف  هلثم  نمک  سانلا  یف  هب  یشمی  ًارون  هل  هانلعج  هانییح و  أفاتیم  ناک  نموا  دیامرفیم : لاعتم  يادخ  هکنانچ  دنکیمن  نیمـضت  ار 

هیآ 122 . ماعنا  هروس  اهلثم . جراخب  سیل 
رد نآ  یئامنهار  اب  هک  میداد  یئانشور  يوب  میدرک و  هدنز  نید ) يوسب  تیاده  هلیـسوب   ) ار وا  ام  دوب و  هدرم  هکیـسک  ایآ  ینعم : هصالخ 

؟ دمآ دهاوخن  نوریب  اهنآ  زا  هتفر و  ورف  نوگانوگ  ياهیکیرات  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دیامیپیم  ار  یگدنز  هار  مدرم  نایم 

دیجم نآرق  تیمها 

اب نآ  رد  مالسا  فاعم  تایلک  تسا و  مالسا  یگشیمه  یناهج و  نیئآ  هناوتشپ  هک  ینامـسآ  تسا  یباتک  میرک  نآرق  دیجم : نآرق  تیمها 
یقیقح یتخبکین  یعقاو و  تداعـس  هک  نید  و  تسا ، ادـخ  نید  شزرا  اب  يواسم  نآ  شزرا  رظن  نیا  زا  تسا و  هدـش  رکذ  باذـج  یناـیب 

نیا زا  هتـشذگ  تسین . نآ  اب  شجنـس  لباق  شزرا  رد  هک  زیچ  چیه  هکلب  تسا  رتالاب  رتمهم و  رتشزرارپ و  زیچ  ره  زا  تسا  نآب  هتـسب  رـشب 
ینابز یبرع  تغل  هک  تسا  ملسم  نآرق : زاجعا  دشابیم . ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  هیقاب  هزجعم  ادخ و  نخس  میرک  نآرق 

نیرتلماـک صوصخ  نیا  رد  دـنک و  ءادا  یهجو  نیرتقیقد  نیرتنـشورب و  ار  ناـسنا  ینورد  دـصاقم  دـناوتیم  هک  رواـنهپ  دـنمورین و  تسا 
تسا . اهنابز 

يایازم رتشیب  زا  هرهب و  یب  تیندم  موسر  زا  نیـشنرداچ و  بلغا  هک  مالـسا ) زا  شیپ   ) تیلهاج بارعا  هک  تسا  هدـش  تباث  خـیرات  هار  زا 
ناوتیمن زگره  خیرات  تافـص  رد  هکنانچ  دناهتـشاد  یگرزب  ماقم  عقوم و  مالک ، تغالب  نایب و  تردق  رد  دناهدوب  مورحم  الماک  یگدنز 

درک . ادیپ  یبیقر  نانآ  يارب 
اهتب و هک  روطنامه  و  دنتـشاذگیم . مارتحا  رایـسب  ار  هنابیدا  ابیز  نانخـس  تشاد و  ار  شزرا  نیرتالاب  اویـش  نخـس  برع ؛ تایبدا  رازاب  رد 
و دنتخیوآیم . هبعک  راویدب  ار  کی  هجرد  يارعش  نارونخس و  نیـشنلد  ابرلد و  راعـشا  دندرکیم  بصن  هبعک  هناخ  رد  ار  شیوخ  نایادخ 
رد دندربیم و  راکب  یهابتـشا  نیرتکچوک  طلغ و  نیرتمک  نودـب  ار  قیقد  ياهروتـسد  مئالع و  همه  نآ  اب  يروانهپ و  نآب  ینابز  هکنآ  اب 

( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هک  نیتسخن  ياهزور  رد  دـندرکیم ، دادـیب  مـالک  شیاریپ  شیارآ و 
رد نانچ  نآرق  ینعم  رپ  باذـج و  نایب  تخادـنا و  موق  نآ  نارونخـس  بارعا و  نایم  رد  ياهلغلغ  دـش  توالت  مدرم  يارب  دـیدرگ و  لزان 

نخس ناداتـسا  زا  هک  يرادبآ  ياهرعـش  هدرک و  شومارف  ار  یئاویـش  نخـس  ره  هک  تخاس  دوخ  هتفیـش  ار  نالدبحاص  هدرک و  ياج  اهبلق 
دندروآ . نیئاپ  دوب  هدش  هتخیوآ  هبعکب  تاقلعم )  ) مانب

نیریش ناهدب  یشوماخ  رهم  دوخ  نیریش  مظن  اب  تخاسیم و  بوذجم  ار  یلد  ره  دوخ  نایاپ  یب  یئابرلد  یئابیز و  اب  یئادخ  نانخـس  نیا 
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. دزیم اهنابز 
نهربم ار  دیحوت  نیئآ  دوخ  عطاق  تجح  اسر و  نایب  اب  اریز  دوب  راوگان  خلت و  رایسب  تسرپ  تب  كرـشم و  ماوقا  يارب  رگید  يوس  زا  یلو 

اهنآ يوسب  زاین  تسد  دندیمانیم و  نایادخ  مدرم ، هک  ار  یئاهتب  درکیم و  شهوکن  ار  یتسرپ  تب  كرـش و  شور  تخاسیم و  للدم  و 
یبوچ یگنس و  يهمسجم  ار  اهنآ  هدرک و  یئوگدب  دندیتسرپیم  ار  اهنآ  هرخالاب  دندومنیم و  اهینابرق  اهنآ  هاگـشیپ  رد  دندرکیم و  زارد 
ساسا رب  ار  دوخ  یناگدـنز  هتفرگ و  ارف  ار  ناـنآ  ياپارـس  توخن  ربک و  هک  ار  یـشحو  بارعا  دومنیم  یفرعم  رمث  رثا و  نودـب  ناـجیب و 

هزیتس و هار  زا  بارعا  هک  دوب  نیا  درکیم  توعد  تیناسنا  تلادـع و  مارتحا  یتسرپ و  قح  نیئآب  دـندوب  هداـهن  اـنب  ینزهار  يراوخنوخ و 
زج دوخ  هناراکبان  شـشوک  زا  زگره  یلو  دندزیم  تسد  ياهلیـسو  رهب  تیادـه  لعـشم  نیا  ندرک  شوماخ  يارب  دـندمآ و  شیپ  هزرابم 

نخـس زا  هک  دـیلو  مانب  احـصف  زا  یکی  شیپ  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تثعب ، لئاوا  رد  دـندربیمن . يدوس  يدـیمون 
تقد اب  تشاد  هک  یتوخن  ربک و  اب  دـیلو  دومن . توالت  هدجـس  مح  هروس  لوا  زا  دـنچ  یتاـیآ  ترـضح  نآ  دـندرب  دوب  فورعم  ناـسانش 

توالت ار  هیآ  نیا  هکنیمه  دیـسر  دومث  وداع  هقعاص  لثم  هقعاص  مکترذـنا  لقف  اوضرعا  ناف  هفیرـش  هیآـب  ترـضح  نآ  اـت  دادیم  شوگ 
دندش . قرفتم  تعامج  هدروخ  مهب  سلجم  دیدرگ و  دوخیب  دوخ  زا  هکنانچ  داتفا  شمادنا  رب  هزرل  هدیدرگ  نوگرگد  دیلو  لاح  دومرف 

دینادیم امـش  مسق  ادخب  هن  تفگ : يدرک  اوسر  هدنکفارـس و  دمحم  شیپ  ار  ام  هک  دندرک  زاغآ  هلگ  هدمآ  دیلو  شیپ  ياهدع  نآ  زا  دـعب 
درادن مدرم  نانخسب  یتهابش  مدینش  دمحم  زا  هک  ینانخـس  مسانـش ، نخـس  هک  دینادیم  مرادن و  زین  یعمط  مسرتیمن و  یـسک  زا  نم  هک 

یتواضق هراب  نیا  رد  هک  مریزگان  نم  رگا  تسا و  رادهشیر  زغمرپ و  رثن ، هن  دـیمان  دـناوتیم  شرعـش  هن  بیرفلد ، باذـج و  تسا  ینانخس 
وداج دحـس و  دمحم  نانخـس  تفگ : دیلو  دندمآ  يو  دزن  هک  زور  هس  زا  سپ  میامنب  يرکف  ات  دیهد  متلهم  زور  هس  میوگب  ینخـس  هدرک 

دزاسیم . دوخ  هتفیرف  ار  اهلد  هک  تسا 
عنم نآ  هـب  نداد  شوـگ  زا  زین  ار  مدرم  دــندرکیم و  زیهرپ  نآ  ندینــش  زا  هدــیمان  وداـج  رحــس و  ار  نآرق  دــیلو  یئاـمنهارب  ناکرــشم 
فک هدرک  دنلب  اهزاوآ  تخادرپیم  نآرق  توالت  هب  مارحلادجسم  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  هک  یهاگ  و  دندومنیم .

دنوشن . ار  ترضح  نآ  يادص  نارگید  ات  دندزیم 
تـشپ هدرک  هدافتـسا  بش  یکیرات  زا  دنتفرگیمن و  مارآ  تاقوا  رتشیب  دندوب  هدادلد  نآرق  يابرلد  اویـش و  نایب  ربارب  رد  نوچ  همه  نیا  اب 
قولخم نخـس  ار  نخـس  نیا  دـنتفگیم  رگیدـکیب  هتـسهآ  هاگنآ  دـندادیم  شوگ  نآرق  توـالت  هب  هدـش  عمج  ترـضح  نآ  هناـخ  راوید 

دیامرفیم : هدومن  هراشا  ینعم  نیاب  لاعتم  يادخ  تفگ . ناوتیمن 
هیآ 47 يرـسا  هروس  ًاروحـسم  ًـالجر  ـالا  نوعبتت  نا  نوملاـظلا  لوقی  ذا  يوـجن  مه  ذا  کـیلا و  نوعمتـسی  ذا  هب  نوعمتـسی  اـمب  ملعا  نحن 

نیا هک  مینادیم  رتهب  دنونـشیم و  یـشوگ  هچ  اب  ار  نآرق  دـنهدیم  شوگ  وت  توالتب  هکیتقو  نانآ  هک  مینادیم  رتهب  ام  همجرت : هصـالخ 
دنیوگیم . هچ  رگیدمه  شوگ  هب  هتسآ  هتشگرب  تقونآ  تسا  هدزوداج  درم  نیا  دنیوگیم  ناراکمتس 

زا دنتـساوخیم  هک  برع  نارونخـس  تخادرپیم  مدرم  توعد  نآرق و  توـالتب  هبعک  دزن  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هکیهاـگ 
: دیامرفیم لاعتم  يادخ  هکنانچ  دنوشن  هتخانش  هدید و  هک  دندشیم  مخ  دنرذگب  ترضح  نآ  ولج 

هیلع و هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  ار  دوخ  هک  دندشیم  مخ  نانآ  همجرت : هصالخ  هیآ 5  دوه  هروس  هنم  اوفختسیل  مهرودص  نونثی  مهنا  الا 
مرکا ربمغیپ  توعد  قلطمب  هکلب  دندیمان  رحس  ار  میرک  نآرق  اهنت  هن  نیکرشم  رافک و  مرکا  ربمغیپ  نتخاس  مهتم  دننک . ناهنپ  ملس ) هلآ و 

دزـشوگ نانآ  هب  ار  یقئاقح  دومنیم و  توعد  ادـخ  هارب  ار  مدرم  ترـضحنآ  تقو  ره  دـنتفگیم و  رحـس  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
داهن اب  هک  دومرفیم  نشور  ناشیارب  ار  یلئاسم  لاوحا  همه  رد  هکیتروص  رد  دنکیم ، رحـس  دـنتفگیم : دادیم  زردـنا  دـنپ و  ای  دومرفیم 

تداعـس و هک  دادـیم  ناشن  نانآ  هب  ار  ینـشور  شور  تسار و  هار  دـندومنیم و  كرد  ار  اهنآ  تحـص  دوخ  یناسنا  روعـش  يدادادـخ و 
مان رحـس  ناوتیمن  ار  یبلاطم  نینچ  دنتـشادن و  نآ  نتفریذـپ  رد  ياهناهب  چـیه  دـندرکیم  هدـهاشم  نآ  رد  ًانیع  ار  يرـشب  هعماج  یبایماک 
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تشاذگ .
تافارخ یپ  دـیئامنم و  نان  ینابرق ا  ار  دوخ  نادـنزرف  دـینکن و  شتـسرپ  دیـشارتیم  دوخ  تسد  اب  ار  یبوچ  گنـس و  هک  نخـس  نیا  اـیآ 
مارتحا تلادـع و  افـص و  حلـص و  یتسود و  ناسنا  یهاوخریخ و  یتسرد و  یتسار و  دـننام  هدیدنـسپ  قالخا  اـیآ  و  تسا ؟ وداـج  دـیورم 

دیمان ؟ رحس  ناوتیم  ار  یناسنا  قوقح 
دیامرفیم : هدومن  هراشا  ینعم  نیاب  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 

همجرت : هصالخ  هیآ 7  دوه  هروس  نیبم . رحسلا  اذه  نا  اورفک و  نیذلا  نلوقیل  توملا  دعب  نم  نوثوعبم  مکنا  تلق  نئل  و 
ناکرشم رافک و  دبلطیم : هضراعمب  ار  ناکرشم  نآرق  دنکیم . رحـس  دنیوگیم  دش  دیهاوخ  هدنز  گرم  زا  سپ  یئوگیم  رافکب  هکیتقو 

تقیقح قح و  ربارب  رد  دنریذپب و  ار  یمالـسا  توعد  هک  دـندوبن  هدامآ  زگره  دوب  هدـیناود  هشیر  ناشاهلد  نیمز  رد  یتسرپ  تب  نیئآ  هک 
هک ار  ینآرق  تسا و  وگغورد  دنتفگیم : هدرک  بیذکت  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  يور  نیا  زا  دنروآ  دورف  میظعت  رس 

دشابیم . شدوخ  نخس  دهدیم  تبسن  ادخب 
هزرابمب دندوب  تغالب  تحاصف و  نادیم  نازات  هکی  ناورـشیپ و  هک  ار  یتیعمج  هدمآرب  يدـحت  ماقم  رد  میرک  نآرق  تمهت  نیا  عفر  يارب 

ساسا یب  هار  نیا  زا  دنروایب و  راتفگ  نیا  دننامه  يراتفگ  دنیوگیم  تسار  ربمغیپ  بیذـکت  رد  رگا  هک  تساوخ  ناشیا  زا  درک و  توعد 
. دننک تباث  ار  یمالسا  توعد  ندوب 

دیامرفیم : لاعتم  يادخ  هکنانچ 
. نیقداص اوناک  نا  هلثم  ثیدحب  اوتأیلف  نونمؤی  لب ال  هلوقت  نولوقی  ما 

همجرت : هصالخ  هیآ 34  روط  هروس 
دنروایب . نآ  دننام  یمالک  زین  نانآ  دنیوگیم  تسار  رگا  تسا . هتخاس  شدوخ  ار  نآرق  دنیوگیم  هکلب 

دیامرفیم : زاب  و 
نیقداص . متنک  نا  هللا  نود  نم  متعطتسا  نم  اوعدا  هلثم و  هروسب  اوتأف  لق  هیارتفا  نولوقی  ما 

همجرت : هصالخ  هیآ 38  سنوی  هروس 
دننام ياهروس  زین  امـش  دیئوگیم  تسار  رگا  وگب  ادخ ) مالک  هن  تسا  دمحم  مالک   ) هدش هتـسب  ادخب  هک  تسا  یغورد  نآرق  دـنیوگیم 

دیئوجب . دادمتسا  دیناوتیم  هک  سک  ره  زا  و  اهتب )  ) دوخ نایادخ  زا  هراب  نیا  رد  دیروایب و  نآرق  ياههروس  زا  یکی 
يرونخس رد  هک  رورغ  توخن و  رفک و  همهنآ  اب  دندوب  تغالب  تحاصف و  کلم  نایاورنامرف  نخس و  ناداتسا  هک  برع  نیکرشم  رافک و 

، دـندومن نینوخ  هزرابمب  لیدـبت  ار  يراتفگ  هضراعم  ریزگان  دندیـشوپ و  مشچ  هقباسم  زا  دـندز و  زاب  رـس  فیلکت  نیا  تباجا  زا  دنتـشاد 
دوب . هضراعم  یئاوسر  زا  رتناسآ  ناشیارب  ندش  هتشک  ینعی 

رـصع زا  سپ  هک  مه  یناسک  دندرکیم  یگدـنز  نآرق  لوزن  رـصع  رد  هک  نانآ  اهنت  هن  دـندش  زجاع  نآرق  اب  هضراعم  زا  برع  نارونخس 
دندومن . ینیشن  بقع  یئامزآروز  زا  سپ  دنهد و  ماجنا  يراک  دنتسناوتن  دندمآ  دوجوب  نآرق  لوزن 

هچرگا دیامن  بلج  دوخب  ار  مدرم  هجوت  دوش و  رهاظ  يرگید  زا  يرنه  ای  راکهاش و  ره  هک  تسا  نآ  هب  لیامتم  هتسویپ  رـشب  تعیبط  اریز 
ای نآ  لثم  ندروآ  ددص  هب  مدرم  زا  یهورگ  دشاب  هتـشادن  هعماج  یگدنز  رد  یمیقتـسم  ریثأت  نیرتمک  يزاب  نامـسیر  ینز و  تشم  دننام 
اب هضراعم  يارب  یهار  رگا  دنتـسه و  نآرق  نیمک  رد  یهورگ  هتـسویپ  تسا  مولعم  اجنیا  زا  دـنتفایم و  هقباـسم  رکفب  هدـمآرد  نآ  زا  رتهب 

دننیشنن . زا  ياهظحل  نآ  كولس  زا  دنبایب  ینامسآ  باتک  نیا 
بسحب هک  تسا  یلمع  رحس  اریز  تسا  رحس  نآرق  دنیوگب  هداد  رارق  هناهب  ار  وداج  رحس و  مان  دنتسناوتن  دندش و  زجاع  هضراعم  زا  نانیا 

مظن اـبیز و  هجهل  اـب  نآرق  رگا  دـیامنیم و  غورد  ار  تسار  تسار و  ار  غورد  دـهدیم ، هولج  قح  ار  لـطاب  اـی  لـطاب و  ار  قح  تیـصاخ 
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هلـسلس کی  يوسب  ظفل  هار  زا  رگا  درادـن و  رحـس  ملاعب  یلخد  تسا و  وا  یعیبط  یئاـبیز  تیـصاخ  دزادرپیم  اـهلد  راکـشب  دوخ  ياویش 
ار اهنآ  تیناقح  تیعقاو و  دوخ  يدادادـخ  داهن  یناسنا و  روعـش  اب  هک  دـنکیم  يروآداـی  مدرمب  ار  یفراـعم  دـیامنیم و  توعد  دـصاقم 

میلـس لقع  هک  درادیم  او  یتسود  ناسنا  يرگداد و  یهاوخریخ و  یـسانشقح و  دـننام . رادرک  راتفر و  هتـشر  کیب  ار  مدرم  دـنمهفیم و 
درادن . اهنآ  ندوتس  نتفریذپ و  زا  يریزگ 

يور نیا  زا  هتفرگ و  رارق  رشب  مالک  جوا  رد  هک  تسا  یمالک  نآرق  دنیوگب  دنتسناوتن  دندش و  زجاع  نانیا  تسین  يزیچ  تقیقح  نایب  زج 
. تسا ادخ  مالک  هک  دوشیمن  لیلد  نیا  درادن و  بیقر  ینیشنلد  تغالب و  یئابرلد و  یئابیز و  رد 

رشب خیرات  رد  ًارهق  تسا  تفرشیپ  لباق  هک  اهنآ  رئاظن  نتشون و  ندناوخ و  تماهـش و  تأرج و  دننام  یتعنـص  ای  یتفـص  ره  رگید  ترابعب 
رد صوصخم و  مظن  اب  یبرع  ملکت  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  دراد  عنام  هچ  تشاد و  دـهاوخ  دـشاب  هقباسم  هدـنرب  لوا  هلزنمب  هک  ياهغبان  کی 

. دوب دهاوخ  یندشن  هضواعم  تسا  يرشب  مالک  هکنیا  اب  وا  مالک  تروص  نیا  رد  دشاب و  تغالب  لوا  هجرد 
توبث هب  ای  دیوگب  هتسناوتن  یسک  زین  نآرق  نایعدم  زا  دنتفگن  ار  نخس  نیا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  رـصاعم  نارونخس 

دادعتـسا تیلباق و  زا  هک  تسا  يرما  هرخالاب  دشاب  هچ  ره  دـسرب  یقرت  جواب  غباون  زا  یکی  تسدـب  هک  یتعنـص  تفـص و  ره  اریز  دـناسر 
هدـش زاـب  هغباـن  نآ  هلیـسوب  هک  ار  یهار  تسا  نکمم  زین  نارگید  يارب  ور  نیا  زا  تسا و  يرـشب  تعیبط  دولوم  هتفرگ  همـشچرس  یناـسنا 

هچرگا ار  نآ  زا  رتهب  هکلب  بولسا  نامه  اب  نآ  عون  زا  هغبان و  نامه  ياهراک  دننامه  يراک  مزال  شـشوک  شالت و  رثا  رد  دنریگ و  شیپ 
دنهد . ماجنا  دسرن  واب  تهج  ره  زا 

دنامیم . یمدقشیپ  یئاوشیپ و  تمس  اهنت  تسا  هار  هدننک  زاب  نیتسخن  هک  هدربمان  هغبان  يارب  لاح  نیا  اب 
رد ار  تقبـس  يوگ  ناوتیمن  درک ؛ وا  ياهراک  دـننامه  يراک  ناوتیم  یلو  تسـشن  یئاط  متاـح  تسد  ـالاب  تواخـس  رد  ناوتیمن  ـالثم 
ریم هویـشب  ياهملک  ناوتیم  نایاش  شـشوک  شالت و  رثا  رد  یلو  تفرگ  شاـقن  یناـم  تسد  زا  یـشاقن  رد  ریم و  تسد  زا  یـسیون  شوخ 

درک . یشاقن  ینام  بولساب  ار  یکچوک  يولبات  ای  تشون 
ناکما ناهج  یمان  نارونخس  هصاخ  نارگید و  يارب  ادخ ) مالک  هن   ) دوب يرشب  مالک  نیرتغیلب  میرک  نآرق  رگا  یمومع  نوناق  نیمه  هب  انب 

دنزاسب . نآرق  ياههروس  زا  یکی  دننام  هیبش و  ياهروس  مک  تسد  یباتک و  بولسا  نیمه  رد  یگدیزرو  رثا  رد  هک  تشاد 
رشعب اوتأف  هلثم  هروس  اوتاف  هلثم ؛ ثیدحب  اوتأیلف  دوخ  زا  رتهب  هن  هتساوخ  مدرم  زا  دوخ  مالک  دننامه  یمالک  هضراعم ؛ ماقم  رد  میرک  نآرق 
توعد نامز  لاس  هس  تسیب و  تدـم  رد  میرک  نآرق  نآرق : تامیلعت  ًاریهظ . ضعبل  مهـضعب  ناک  ولو  هلثمب  نوتأی  ـال  تاـیرتفم  هلثم  روس 

تسا . هتفگ  خساپ  ار  يرشب  هعماج  ياهيدنمزاین  هدش و  لزان  ًاجیردت  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 
ار هتسیاش  لمع  هدیدنسپ و  قلخ  تسرد و  داقتعا  درادن . تداعس  يوسب  مدرم  یئامنهار  زج  یفده  دوخ  تانایب  رد  هک  تسا  یباتک  نآرق 

دنکیم : میلعت  اسر  یمالک  اب  تسا  یناسنا  هعماج  درف و  تداعس  ياههیاپ  هک 
فراـعم نآرق  میداتـسرف . وت  يوـسب  دـنکیم  نشور  ار  زیچ  ره  هک  یباـتک  هیآ 89 . لحن  هروس  ءیـش  لکل  ًانایبت  باـتکلا  کـیلا  اـنلزن  و 

تیاده توبن  هناخ  ردب  ار  مدرم  یهقف  لئاسم  تاحیـضوت  يارب  ًاصوصخم  فراعم  نآ  تالیـضفت  يارب  هدومرف  نایب  راصتخاب  ار  یمالـسا 
هک ار  هچنآ  ات  میداتسرف  ار  نآرق  همجرت : هصالخ  هیآ 44  لحن  هروس  مهیلا  لزن  ام  نیبتل  رکذلا  کیلا  انلزنا  و  دیامرفیم : هکنانچ  دـنکیم 

يزاس . نشور  نانآ  يارب  تسا  هدش  هداتسرف  مدرم  يارب  ادخ  بناج  زا 
وت يوسب  روـظنم  نیدـب  ار  باـتک  نیا  همجرت : هصـالخ  هیآ 64  لـحن  هروس  هیف  اوفلتخا  يذـلا  مهل  نیبتل  ـالا  باـتکلا  کـیلع  اـنلزنا  اـم  و 

يزاس . نشور  نانآ  يارب  ار  قح  هدرک  لح  ار  مدرم  فالتخا  هک  میداتسرف 
دننام ار  دوخ  تیب  لها  راتفگ  نید ، فراعم  حیضوت  ادخ و  باتک  ریسفت  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  تسناد  دیاب  و 

هک : تسا  هدومرف  هتسناد و  دوخ  نخس 
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نم تیب  لها  نمادب  تسد  دیاب  دنک  هدافتسا  نآرق  زا  دهاوخب  سک  ره  دنوشیمن و  ادج  رگیدکی  زا  تمایق  هنماد  ات  نم  تیب  لها  نآرق و 
هدمآ لمعب  لقعت  رکفت و  هب  تبـسن  هک  یقیوشت  هدش و  شناد  ملع و  زا  میرک  نآرق  رد  هک  یـشیاتس  نآرق : رظن  زا  ینادان  شناد و  دـنزب .
تـسا نآرق  تاـصتخم  زا  هدـیدرگ  یناداـن  لـهج و  زا  هک  یـشهوکن  نینچمه  دوـشیمن و  تفاـی  رگید  ینامـسآ  بتک  زا  کـی  چـیه  رد 
طیحم ار  نآ  مالـسا  زا  لبق  داسف  زا  رپ  طیحم  لماک  یفرعم  يارب  هدـیمان و  گرم  ار  ینادان  تایح و  یگدـنز و  ار  شناد  ملع و  هکیروطب 

تسا . هدناوخ  تیلهاج 
هیآ ماعنا  هروس  رد  دـنربارب ؟ نادان  مدرم  اب  اناد  مدرم  ایآ  نوملعی  نیذـلا ال  نوملعی و  نیذـلا  يوتـسی  له  دـیامرفیم  هیآ 9  رمز  هروـس  رد 

ناور هک  یسک  ایآ  اهنم  جراخب  سیل  تاملظلا  یف  هلثم  نمک  سانلا  یف  هب  یشمی  ًارون  هل  انلعج  هانییحأف و  ًاتیم  ناک  نموأ  دیامرفیم :  122
دننام دنکیم  یگدنز  مدرم  نایم  نآ  یئانشور  اب  هک  میتخاس  شناد  تفرعم و  زا  یغارچ  شیارب  میدرک و  هدنز  ار  وا  ام  تشاد و  یئهدرم 

تسا ؟ هتفر  ورف  ینادان  لهج و  یکیرات  رد  هشیمه  يارب  هدرم  یناور  اب  هک  تسا  یسک 
ملع زا  هک  تسا  یسک  روک  تقیقح  رد  همجرت : هصالخ  هیآ 46  جح  هروس  رودـصلا  یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکلو  راصبالا  یمعت  اهنا ال 

دنیبیمن . شمشچ  هک  سکنآ  هن  تسا و  هرهب  یب  مهف  و 
ینادان لهج و  يور  زا  هکنانآ  هیآ 179 . فارعا  هروس  اهب  نوعمـسی  ناذآ ال  مهل  اهب و  نورـصبی  نیعا ال  مهل  اهب و  نوهقفی  بولق ال  مهل 

رک تسرد  نانخس  ربارب  رد  ناشیاهشوگ  دنیبیمن و  ار  اهیندید  ناشیاهمشچ  دمهفیمن ، دیاب  ار  هچنآ  ناشیاهلد  دنریذپیمن  ار  قح  تخس 
زا نانیا  یلو  دـننکیم  يرادربهرهب  مهف  لـئاسو  زا  ناـیاپراهچ  اریز   ) دـنیاهنآ زا  رتهارمگ  هکلب  ناـیاپراهچ  ناروتـس و  دـننام  ناـنآ  تسا ؛

دننارذگیم . يربخ  یب  تلفغ و  اب  ار  دوخ  یگدنز  هک  دنتسه  نانآ  دنیامنیمن ) هدافتسا  دوخ  كاردا  لئاسو 
22 هیآ 19 -  رطاف  هروس  تاومالا  ءایحالا و ال  يوتـسی  ام  رورحلا و  الا  لظلا و  رونلا و ال  تاملظلا و  ریـصبلا و ال  یمعالا و  يوتـسی  اـم  و 

دنتسین . ناسکی  ناگدرم  ناگدنز و  نازوس ، مرگ و  داب  کنخ و  هیاس  ینشور ؛ یکیرات و  انیب ، انیبان و  همجرت : هصالخ 
رد هک  دهدیم  روتسد  ار  دوخ  ناگدنب  دیامرفیم و  قیوشت  بیغرت و  ربدت  رکفتب و  ار  رـشب  دوخ  مالک  زا  يرایـسب  تایآ  رد  لاعتم  يادخ 

هیـصوت زین  و  دـننک ؛ رکفت  ناسنا  تقلخ  رد  ًاصوصخم  دیـشیدنیب و  تسا  اهنآ  رد  هک  ینوگاـنوگ  ياهدـیدپ  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ 
تـسا یناسنا  هقرفتم  نونف  مولع و  عقاو  رد  هک  ناشیاراوطا  تاداـع و  موسر و  راـثآ و  هتـشاذگ و  ياـهتما  اـهتلم و  خـیرات  رد  هک  دـنکیم 
لئاسم ینف و  تارظن  ندرک  ور  ریز و  هک  تسناد  دیاب  دنیامن و  هدافتسا  دوخ  یقیقح  تداعـس  يارب  تاعلاطم  نیا  جیاتن  زا  دننک و  هعلاطم 

تایح شیاسآ  تداعـس و  یملع  تاعلاطم  ساسا  رب  دیاب  هکلب  تسین  ناهج  نیا  دودحم  هزور و  دنچ  یگدـنز  یقرت  دوبهب و  يارب  یملع 
راگدیرفآ : دوجو  ناهج  راگدیرفآ  هب  تبسن  نآرق  میلعت  هدرک . نیمأت  ار  يدعب  ینادواج 

نیمز اهنامـسآ و  هدنروآ  دیدپ  هدننیرفآ و  هکیئادخ  دوجو  رد  ایآ  همجرت : هیآ 10  میهاربا  هروس  ضرالا  تاوامـسلا و  رطاف  کش  هللا  یفأ 
درک ؟ کش  دوشیم  تسا 

اما مینیبیم  ار  ایرد  لگنج و  هوک و  نابایب ؛ رهش ، هناخ ؛ نارگید ، نامدوخ ، تسا ؛ نایامن  مشچ  شیپ  زیچ  همه  زور  یئانشور  رد  حیـضوت :
میمهفیم تقونآ  رد  دـنهدیم  تسد  زا  ار  دوخ  ینـشور  رادـیدپ  نشور و  ياهزیچ  نآ  همه  تفرگ  ارف  ار  طیحم  بش  یکیراـت  هک  یتقو 

دوخ دیـشروخ ، تسا . هدرکیم  نشور  ار  اهنآ  طابترا  یعون  هطـساوب  هک  هدوب  دیـشروخب  طوبرم  هکلب  هدوبن  ناشدوخ  زا  ینـشور  نآ  هک 
زا ارنآ  زگره  دوب  ءایـشا  نیا  دوخ  زا  ینـشور  رگا  دنکیم ، راکـشآ  نشور و  تسا  نآ  رد  هک  هچنآ  نیمز و  دوخ  شبات  اب  تسا و  نشور 

دندادیمن . تسد 
ینوریب ینورد و  ءاضعا  ریاس  اپ و  تسد و  اب  دننکیم  كرد  ار  ءایشا  دوخ  رگید  ساوح  شوگ و  مشچ و  اب  هدنز  تاناویح  ریاس  ناسنا و 
ترابعب دنهدیمن و  زورب  دوخ  زا  یتیلاعف  شبنج و  هنوگ  چـیه  رگید  هداتفا  تکرح  سح و  زا  يدـنچ  زا  سپ  یلو  دـنزادرپیم . تیلاعفب 

دنریمیم . رگید 

نید www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 62 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


دبلاک لکیه و  زا  دسریم  روهظب  نارادـناج  نیا  زا  هک  یـشوج  بنج و  هدارا و  روعـش و  هک  مینکیم  تواضق  هنحـص  نیا  هدـهاشم  اب  ام 
. دنهدیم تسد  زا  ار  دوخ  تیلاعف  یگدنز و  نآ ، نتفر  اب  هک  دشابیم  ناشناج  حور و  زا  هکلب  تسین  اهنآ 

لاح دشاب  هتـشاد  همادا  مه  ندینـش  ندـید و  دوب  مزال  تشاد  دوجو  وضع  ود  نیا  ات  دوب  اهنت  شوگ  مشچ و  زا  الثم  ندینـش  ندـید و  رگا 
تسین . روطنیا  هکنیا 

یتسه و نیا  مینک ، دیدرت  نآ  دوجو  یتسه  رد  میناوتیمن  زگره  میشابیم و  نآ  ءازجا  زا  یکی  دوخ  ام  هک  یتسه  روانهپ  ناهج  روطنیمه 
نآ ءازجا  هک  مینیبیم  مشچب  هکنآ  لاح  دادیمن و  تسد  زا  ار  نآ  زگره  دوب  شدوخ  نآ  زا  شدوخ و  زا  رگا  دـیدرت  لـباق  ریغ  شیادـیپ 

دـنهدیم و تسد  زا  ار  یلاح  هدوب  لدـبت  ریغت و  ینوگرگد و  لاـح  رد  هتـسویپ  دـنهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  دوجو  يرگید  زا  سپ  یکی 
دنریگیم . دوخب  رگید  یتروص 

هدـنروآ دـیدپ  هدـننیرفآ و  هک  دریگیم  همـشچرس  يرگید  زیچ  زا  تادوجوم  مامت  شیادـیپ  یتسه و  هک  دومن  یعطق  تواضق  دـیاب  سپ 
: نآرق مارتـحا  دوـشیم . ادـیپان  هتفر  ورف  يدوباـن  یتـسین و  هناـخناهن  رد  درک  عـطق  يزیچ  اـب  ار  دوـخ  شنیرفآ  هـطبار  هـکنیمه  و  تـسوا .

یحو قیرط  زا  لاعتم  يادـخ  هک  تسا  میرک ) نآرق   ) مالـسا ینامـسآ  باتک  نامه  تسا  ماکحا  فراـعم و  نیا  رب  لمتـشم  هک  ياهنیجنگ 
تسا . هدومرف  لزان  دوخ  یمارگ  ربمایپ 

نیمهب ار  باتک  نیا  اهراب  مرکا  ربمایپ  تسا  ناـهج  ناناملـسم  يونعم  يداـم و  یگدـنز  هناوتـشپ  نیرتشزرارپ  نیرتاـهبنارگ و  میرک  نآرق 
تسا . هدرپس  دوخ  تماب  ناونع 

تمایق ات  هک  مراذگیم  امـش  نایم  رد  اهبنارگ  زیچ  ود  دوخ  زا  سپ  نم  هدومرف : مدرمب  دوخ ) یگدنز  ياهزور  نیرخآ  رد  هژیوب   ) ًارارک و 
نایب هک  نم  ترتع  يرگید  تسا و  نآرق  یکی  دش : دیهاوخن  هارمگ  زگره  دیئوج  کسمت  ودنآب  هکینامز  ات  و  دش ، دـنهاوخن  ادـج  مه  زا 

دشابیم . بجاو  ناهج  ناناملسم  همه  رب  نآرق  مارتحا  سیدقت و  نیا  نیاربانب  دشابیم ، نآرق  هدننک 
هک : سب  ردق  نیمه  نآرق  مارتحا  سیدقت و  موزل  رد 

تسا . ادخ  مالک   - 1
دشابیم . مالسا  ربمایپ  هدنز  یعطق و  دنس   - 2

تسا . مالسا  یساسا  نوناق  نمضتم   - 3
زا درادرب و  رد  ار  امـش  ناگتـشذگ  ناینیـشیپ و  شرازگ  اریز  دیوشم  ادج  نآرق  زا  دـیامرفیم : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمایپ 

ياهشور ادخ : هار  رد  يراکادف  هدهاجمب و  نآرق  روتسد  دنکیم . تموکح  داد  لدع و  اب  امـش  نایم  رد  دهدیم و  ربخ  امـش  هدنیآ  عضو 
يرایبآ و رد  دوش و  هدـناشن  یبسانم  نیمز  رد  دـیاب  ندـش  روراب  ندرک و  هفوکـش  يارب  هک  تسا  ياهویم  تخرد  نوچ  یگمه  یعاـمتجا 

زاب هفوکش  بسانم  لصف  رد  هدومن و  یفاک  يامن  وشن و  سپـس  ددرگ  راوتـسا  هدیناود  هشیر  نیمز  رد  ات  دیآ  لمعب  شـشوک  نآ  شرورپ 
دهد . هویم  هدرک 

تسا : دنمزاین  لحارم  نیا  ندومیپب  دیاشخبب  ار  دوخ  لماک  رثا  هکنآ  يارب  تسا  یعامتجا  دصرددص  ینید  هک  مالسا  تخرد 
دوش . هتفریذپ  مدرم  فرط  زا   - 1

دهد . همادا  دوخ  یگدنزب  ات  دوش  يرادهگن  شزرمآ  هلیسوب   - 2
يرـشب هعماج  رد  ار  دوخ  دـئاوف  راثآ و  ات  دوش  ینابهگن  ثداوح  دـنزگ  زا  و  دـیآ ؛ لمعب  يریگولج  شتاررقم  اـب  یملع  تفلاـخم  زا   - 3

. دهد شرتسگ  طسب و 
ثحب : همتاخ 

یعقاو خـساپ  رب  هکنیا  تهج  زا  هکلب  تسا  هدرکن  زجاع  ار  نارگید  دوخ  مظن  ياویـش  اب  اهنت  نآرق  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  ثحب  همتاخ  رد 
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نیا رد  هک  تاهج  رئاس  زا  هدومن و  نایب  هک  یقئاقح  تهج  زا  هداد و  هک  یبیغ  ياهربخ  تهج  زا  تسا و  لمتشم  رشب  ياهيدنمزاین  همه 
. دنروایب ارنآ  لثم  تسناوت  دنهاوخن  هک  دنکیم  نالعا  رشب  مومعب  دیامنیم و  يدحت  دنکیم  هولج  ینامسآ  باتک 

زیخاتسر ای  داعم   - 3 دئاقع : 

زیخاتسر ای  داعم 

تسا . كاپ  نید  نیا  تایرورض  زا  مالسا و  سدقم  نید  هناگ  هس  لوصا  زا  یکی  داعم  زیخاتسر  ای  داعم   - 3 دئاقع : 
ناـیب ماـمت  تحارـص  اـب  يدـه  همئا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ  زا  تیاور  نارازه  میرک و  نآرق  تاـیآ  زا  هیآ  اهدـص 

هدیـسر ناشلامعا  باـسحب  دـنکیم و  هدـنز  هراـبود  نیعم  زور  کـی  رد  گرم  زا  سپ  ار  دوخ  ناگدـنب  همه  لاـعتم  يادـخ  هک  دـنکیم 
دهدیم . ياج  یگشیمه  باذع  رد  ناشراتفر  رادرک و  يازسب  ار  ناراکدب  دشخبیم و  يدبا  تاذل  تمعن و  ار  ناراکوکین 

دناهدادیم . رکذت  مدرمب  ار  زیخاتسر  زور  داعم و  هتشذگ  ناربمایپ  همه  هک  دیامرفیم  میرک  نآرق  رد  دنوادخ 
لاس نارازه  هب  طوبرم  یناتـساب  نهک و  ياهربق  زا  اهنیا  زا  هتـشذگ  دـنکیم و  تابثا  ار  داعم  مالـسا  نید  دـننام  زین  رگید  ینامـسآ  ناـیدا 

عونکی ناـسنا  يارب  زین  خـیرات  لـبقام  رـشب  یلوا و  ناـسنا  دوشیم  مولعم  هک  دـیآیم  تسدـب  یمئـالع  راـثآ و  دوشیم  فـشک  هک  شیپ 
ناراکدب ناراکوکین و  يارب  یـشاداپ  زور  دوخ  هداس  مهف  اب  ناسنا  هک  دیمهف  ناوتیم  اجنیا  زا  و  تسا ، هدوب  لئاق  گرم  زا  سپ  یگدـنز 

نایدا و همه  للم : نایدا و  داعم و  دوب . دـهاوخ  رگید  یناـهج  رد  ریزگاـن  درادـن  دوجو  اـیند  نیا  رد  يزور  نینچ  نوچ  دـنکیم و  تاـبثا 
یگدنز داعم و  ناسنا  يارب  دنیامنیم ؛ یهن  يراکدب  زا  رما و  يراکوکین  هب  ار  رشب  دننکیم و  توعد  لاعتم  يادخ  شتـسرپب  هک  یبهاذم 

هتـشاد دوخ  لابندب  یکین  شاداپ  هک  تشاد  دهاوخ  شزرا  یتقو  يراکوکین  هک  دننکیمن  دیدهت  زگره  اریز  دنلئاق  گرم  زا  سپ  يرگید 
دوب . دهاوخ  يرگید  یگدنز  اب  يرگید و  ناهج  رد  گرم  زا  سپ  ریزگان  تسین  دوهشم  ناهج  نیا  رد  شاداپ  نیا  نوچ  دشاب و 

یگدنزب میدق  ناسنا  هکنیا  رب  دراد  تلالد  هک  دوشیم  هدید  يراثآ  مئالع و  دوشیم  فشک  هک  یناتساب  رایـسب  رباقم  رد  نآ ؛ زا  هتـشذگ 
هدادیم ماجنا  یتافیرـشت  دـشاب  هتـشاد  شیاسآ  ناهج  نآ  زا  هدرم  هکنیا  يارب  دوخ  داقتعا  بسحب  هتـشاد و  ناـمیا  گرم  زا  سپ  يرگید 

رد دـنکیم و  یفن  نآ  زا  ار  بیر  کـش و  هنوـگ  ره  دـهدیم و  رکذـت  مدرمب  ار  داـعم  هیآ  اهدـص  رد  میرک  نآرق  نآرق : رد  داـعم  تسا .
نانچ دیامنیم  يروآدای  مدرمب  ار  يدنوادخ  هقلطم  تردـق  ءایـشا ، نیتسخن  شنیرفآ  داعتـسا  عفر  تریـصب و  شیازفا  يارب  يدایز  دراوم 

دیامرفیم : هک 
يذلا اهییحی  لق  میمر  یه  ماظعلا و  ییحی  نم  لاق  هقلخ  یسن  الثم و  انل  برض  نیبم و  میـصخ  وه  اذاف  هفطن  نم  هانقلخ  انا  ناسنالا  ری  ملوا 
هاگنآ میدـیرفآ ؟ یبآ  هرطق  زا  ار  وا  ام  هک  دـنیبیمن  ناسنا  ایآ  همجرت : هصالخ  هیآ 79 . سی  هروس  میلع  قلخ  لکب  وه  هرم و  لوا  اـهأشنا 

هدنز یسک  هچ  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  دیوگیم  هدروآ  لثم  ام  يارب  دنکیم و  شومارف  ار  دوخ  شنیرفآ  دیآیم  رب  همـصاخم  ماقمب 
زین هرابود  هدـیرفآ  نیتسخن  زور  هکنانچ  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  یتسین  زا  نیتسخن  زور  هک  دـنکیم  هدـنز  یـسک  ار  اـهنآ  وگب : دـنکیم ؟

دهد . دوجو  دناوتیم 
: دیامرفیم هکنانچ  دهدیم  رکذت  ار  ادخ  تردق  هدرک  تیاده  یناتسمز  گرم  زا  سپ  راهب  رد  نیمز  ندش  هدنزب  ار  مدرم  راکفا  یهاگ  و 

هروس ریدق  ءیش  لک  یلع  هنا  یتوملا  ییحمل  اهایحا  يذلا  نا  تبر  تزتها و  ءاملا  اهیلع  انلزنا  اذاف  هعـشاخ  ضرالا  يرت  کنا  هتایآ  نم  و 
هدهاشم تکرح  یب  سح و  یب  ياهدرم  دننام  ار  نیمز  هک  تسا  نیا  لاعتم  يادخ  ياههناشن  زا  یکی  همجرت : هصالخ  هیآ 39  هدجس  مح 

هدنز زین  ار  ناگدرم  دنکیم  هدنز  ار  هدرم  نیمز  نیا  هک  ییادخ  دوشیم ، زبسرـس  دـمآرد  شبنجب  میدرک  لزان  یناراب  هکنیمه  ینکیم و 
نیاب فارتعا  يارب  ار  ناسنا  يدادادخ  داهن  هدمآ  شیپ  یلقع  لالدتـسا  هار  زا  یهاگ  و  تسا . اناوت  رداق و  زیچ  همهب  يو  اریز  درک  دهاوخ 
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دیامرفیم : هکنانچ  دنکیم  رادیب  تقیقح 
اولمع اونمآ و  نیذـلا  لعجن  ما  راـنلا  نم  اورفک  نیذـلل  لـیوف  اورفک  نیذـلا  نظ  کـلذ  ًـالطاب  اـمهنیب  اـمف  ضرـالا  ءامـسلا و  اـنقلخ  اـم  و 

اهنآ نایم  رد  هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  همجرت : هصالخ  هیآ 28  هروس ص  راجفلاک  نیقتملا  لعجن  ما  ضرالا  یف  نیدـسفملاک  تاحلاصلا 
یکی زاب  دریمب و  دـباوخب و  ددرگب و  يزور  دـنچ  دـیآ و  دوجوب  الثم  ناسنا  هک  دوب  نیمه  رگا  اریز   ) میدـیرفاین هچیزاـب ) و   ) هدوهیب تسا 
هکنانآ دـنزیمن ) رـس  میکح  يادـخ  زا  هدوهیب  راک  هکنیا  اب  دوبن  شیب  هچیزاب  هدوهیب و  يراک  ناهج  شنیرفآ  دوش ، ررکم  بیترت  نیمهب 

رد اریز  ( ؟ میهدیم رارق  ناسکی  راکهبت  دسفم و  یمدرم  اب  ار  راکوکین  نمؤم و  نامدرم  ایآ  دناهتـشادنپ . هدوهیب  ار  شنیرفآ  دنرفاک  داعمب 
ود نیا  زا  مادـک  ره  نآ  رد  هک  دـشابن  نیب  رد  يرگید  ناهج  رگا  دنـسریمن  ناشلامعا  لماک  شاداپب  رادرک  تشز  راکوکین و  ناهج  نیا 

گرم زا  تسا .) یهلا  لدع  یفانم  نیا  دوب و  دنهاوخ  یکی  ادخ  شیپ  هتسد  ود  ره  دنـسرب  ناشدوخ  رادرک  راتفر و  بسانم  شاداپب  هتـسد 
نت تسا  هتفای  لیکـشت  ندـب ) حور و   ) ناور نت و  زا  هک  تسا  ياهدـیرفآ  ناـسنا  مالـسا  رظن  زا  ناور  هن  تسا  نت  دریمیم  هچنآ  تماـیق  اـت 

امرـس زا  تسا و  یناکم  نامز و  رد  وا  یناگدنز  دراد و  نزو  مجح و  ینعی  دـشابیم  نیناوق  موکحم  هدام و  تابیکرت  زا  یکی  دوخ  ناسنا 
هتفای شیادـیپ  لاعتم  يادـخ  رماب  يزور  هکنانچ  هرخالاب  ددرگیم و  هدوسرف  و  ریپ )  ) هنهک ًاجیردـت  دوشیم و  رثأـتم  اـهنآ  ریغ  اـمرگ و  و 

دوریم . نیب  زا  هدش  هیزجت  زین  يزور 
رگید تافـص  هدارا و  رکف و  ساـسحا و  ملع و  تفـص  هکلب  درادـن  ار  هداـم  هدربماـن  ياهتیـصاخ  زا  کـیچیه  تسین و  يداـم  ناور ؛ یلو 
درادن ار  هدام  هدربمان  ياهتیـصاخ  ناور  هکنانچ  تسوا و  نآ  زا  اهنآ  دـننام  دـیما و  میب و  هودـنا و  يداش و  هنیک و  رهم و  دـننام  یحور 
یناور تافص  ناور و  رادربنامرف  دوخ  رامشیب  ياهتیلاعف  رد  ندب  ءازجا  ریاس  زغم  بلق و  هکلب  دنرود  اهتیصاخ  نیا  زا  زین  یحور  تافص 

درک . نییعت  ناوتیمن  یهدنامرف  زکرم  ناونعب  ار  ندب  ءازجا  زا  کیچیه  دشابیم و 
هلقعلا انقلخف  ۀـقلع  هفطنلا  انقلخ  مث  نیکم  رارق  یف  هفطن  هانلعج  مث  نیط  نم  همالـس  نم  ناـسنالا  اـنقلخ  دـقل  و  دـیامرفیم : لاـعتم  يادـخ 
ناسنا راب  نیتسخن  يارب  ام  همجرت : هصالخ  هیآ 13  نونمؤم  هروس  رخآ  ًاقلخ  هاناشنا  مث  ًامحل  ماظعلا  انوسکف  ًاماظع  هغضملا  انقلخف  هغـضم 

نآ زا  سپ  دریگیم  رارق  یمارآ  هاـگیاج  رد  هک  میداد  رارق  ياهفطن  ار  وا  نآ  زا  سپ  میتخاـس  دوب  هدـش  هتفرگ  لـگ  زا  هک  ياهداـم  زا  ار 
قلخ ار  اهناوختـسا  هغـضم  زا  و  میتخاـس . هغـضم )  ) هدـش هدـیوج  تشوگ  دـننام  ارنآ  سپـس  میدروآ و  رد  ینوخ  هعطق  تروـصب  ار  هفطن 

. میداد يرگید  هقباسیب  یـساسا و  شنیرفآ  ار  وا  نآ  زا  سپ  میدرک ) تسرد  ار  ندـب  تروص  میدـیناشوپ  تشوگ  اهناوختـسا  رب  میدرک و 
ناور هک  تسنیا  هکلب  دوش  دوبان  چـیه و  ناسنا  هک  تسنیا  هن  مالـسا  رظن  زا  گرم  ینعم  هدربماـن ، لـصا  يور  مالـسا : رظن  زا  گرم  ینعم 
دهد . همادا  دوخ  یگدنزب  نت  نودب  ناور  دورب و  نیب  زا  نت  هجیتن  رد  دنک و  عطق  نت  زا  ار  دوخ  هطبار  هقالع و  تسا  ریذپانف  هک  ناسنا 

يذلا و توملا  کلم  مکیفوتی  لق  نورفاک  مهبر  ءاقلب  مه  لب  دیدج  قلخ  یفل  انئأ  ضرالا  یف  انللـضا  اذا  اولاق  و  دیامرفیم : لاعتم  يادـخ 
نیمز رد  ام  ياهندب  میریمیم و  هکنیا  زا  سپ  هک  دوشیم  هنوگچ  دنیوگیم : داعم  نیرکنم  همجرت : هصالخ  هیآ 11  هدجس  هروس  مکب  لک 

زا ار  امش  تسا  لکوم  امشب  هک  گرم  هتـشرف  وگب : نانآ  خساپ  رد  میوش ؟ دوجوم  ياهزات  شنیرفآ  اب  هرابود  دوشیم ، مگ  هدش  یـشالتم 
دنکیمن . دوبان  ار  امش  اهنت  ندش  یشالتم  درادیم و  تفایرد  اهنت 

دیوشیم . لقتنم  رگید  هناخب  ياهناخ  زا  هکلب  دیدرگیمن  دوبان  امش  دیامرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 
رگا رادروخرب و  تداعس  تمعن و  زا  تسا  راکوکین  رگا  دشابیم  هدنز  یصاخ  زرطب  ندرم  زا  سپ  ناسنا  هک  تسا  دقتعم  مالـسا  خزرب - 

ات گرم  زا  سپ  ناسنا  هک  یملاع  دنوشیم ؛ رـضاح  یمومع  باسح  يارب  دوش  اپرب  تمایق  هک  یماگنه  دوب و  دهاوخ  بذعم  تسا  راکدب 
دوشیم . هدیمان  خزرب  دنکیم  یگدنز  نآ  رد  تمایق  زور 

زور ات  گرم  زا  سپ  مدرم  لابندـب  همجرت : هصالخ  هیآ 101  نونمؤم  هروس  نوثعبی  موی  یلا  خزرب  مهئارو  نم  و  دیامرفیم : لاعتم  يادـخ 
تسا . خزرب  تمایق 
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نینچ همجرت : هصالخ  هیآ 169  نارمع  لآ  هروس  نوقزری  مهبر  دنع  ءایحا  لب  ًاتوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبسحت  و ال  دیامرفیم : زین  و 
. دنروخیم يزور  دوخ  يادخ  شیپ  دنتسه و  هدنز  نانآ  هکلب  دنوشیم  دوبان  هدرم و  ادخ  هار  ناگتشک  هک  رادنپم 

: تسا یمتح  زیخاتسر 

و دـنکیم ، كرد  ار  يراکدـب  يراـکوکین و  ناـیم  قرف  دوـخ  يدادادـخ  داـهن  اـب  ءانثتــسا ) نودـب   ) یناـسنا ره  تـسا : یمتح  زیخاتــسر 
، دنیبیم بانتجالا  مزال  ودب  دشاب ) شراتفرگ  مه  هچرگا   ) ار يراکدب  دنادیم و  لمعلا  مزال  بوخ و  دنکن ) لابند  هچرگا   ) ار يراکوکین 

تـسین يدیدرت  زین  دنراد و  تفـص  ود  نیا  هک  تسا  یـشاداپ  رثا و  تهج  زا  يراکدب  يراکوکین و  يدب ، یبوخ و  هک  تسین  يدـیدرت  و 
هک مینیبیم  انیع  ام  اریز  دناسرب ؛ ناشیاب  ار  ناراکدـب  ناراکوکین و  دـب  کین و  ياهراک  شاداپ  هک  درادـن  دوجو  يزور  ناهج  نیا  رد  هک 

تیانج مرج و  اپارـس  هک  ناراکدـب  زا  يرایـسب  و  دـننارذگیم ، يزور  هریت  یخلت و  تیاهن  رد  ار  دوخ  راـگزور  ناراـکوکین ؛ زا  يرایـسب 
دنربیم . رسب  یئاورماکو  یشوخ  اب  ار  یگدنز  دوخ  نیگنن  تشز و  رادرک  دیلپ و  راتفر  اب  دنتسه 

يو لاـمعا  دـب  کـین و  باـسحب  زور  نآ  رد  هک  دـشاب  هتـشادن  يزور  ناـهج  نیا  زج  یناـهج  رد  دوخ و  هدـنیآ  رد  ناـسنا  رگا  نیارباـنب 
رد تسا ) بانتجالا  مزال  ودـب  يراکدـب  لیـصحتلا و  مزال  بوخ و  يراکوکین   ) يرکف نینچ  دوش ، هداد  بسانم  شاداـپ  هدـش  یگدیـسر 

دشیمن . هتشاذگ  ناسنا  داهن 
دوشیم و رارقرب  هعماج  رد  تاماظتنا  نآ ؛ هطـساوب  هک  تسنیا  درامـشیم  بوخ  ار  نآ  ناـسنا  هک  يراـکوکین  شاداـپ  درک : روصت  دـیابن 

راتفر رادرک و  اب  راکدـب  نینچمه  و  دـسریم ؛ راـکوکین  دوخب  نآ  عفاـنم  زا  یمهـس  هجیتن  رد  دـندرگیم و  لـئان  یگدـنز  تداعـسب  دارفا 
دش . دهاوخ  زین  شدوخ  ریگنماد  هرخالاب  نآ  راوگان  رثا  دزاسیم و  لتخم  ار  هعماج  دوخ  ياوران 

هعماج لالتخا  ماظتنا و  دناهدیـسر و  تردق  جواب  هک  يدارفا  یلو  تسا  يراج  ياهزادـنا  ات  اپ  تسدـیب و  دارفا  رد  هچرگا  روصت  نیا  اریز 
رتتقوشوخ نانآ  دشاب  رتهریت  مدرم  راگزور  رتشیب و  هعماج  رد  داسف  بوشآ و  هچ  ره  هکلب  درادن  يریثأت  نانآ  یبایماک  یتخبـشوخ و  رد 

دنادب . دب  ار  يراکدب  بوخ و  ار  يراکوکین  دارفا  نیا  داهن  هک  درادن  لیلد  دندرگیم ؛ رتبایماک  و 
نیگنن ناشمان  هشیمه  يارب  يراکدب ، هطساوب  دنشابیم  اورماک  دوخ  هزور  دنچ  یگدنز  رد  هچ  رگا  نانیا  هک  درک  روصت  دیابن  نینچمه  و 

دشابیم . ناشهارمه  یمومع  ترفن  هدش و 
نیرتمک دـناهدش و  چـیه  هتفر و  نایم  زا  ناشیا  هک  تسا  یتقو  ناشقح  رد  ناگدـنیآ  راوگان  تواضق  نانآ و  ماـن  ندومن  هولج  نیگنن  اریز 

درادن . نانآ  یبایماک  تذل و  یشوخ و  رساترس  یگدنز  رد  يریثأت 
هب دزیهرپب و  نآ  زا  دنیب و  دب  ار  يراکدب  دیامن و  لیصحت  دنادب و  کین  ار  يراکوکین  ناسنا  هک  دوب  دهاوخن  یلیلد  چیه  تروص  نیا  رد 

دوب . دهاوخ  یفارخ  داقتعا  کی  اعطق  دشابن  نیب  رد  يداعم  رگا  هکنیا  اب  دیارگب . هدربمان  داقتعا 
يارب يزور  و  تسا ، راک  رد  يداعم  هک  میمهفب  دـیاب  هتـشاذگ  ام  داـهن  رد  شنیرفآ  تسد  هک  ریذـپانلزلزت  كاـپ  داـقتعا  نیا  زا  اـم  سپ 
يوب ار  دب  ياهراک  يازس  کین و  ياهراک  شاداپ  و  دنشکب ؛ ار  يو  رادرک  راتفر و  باسح  راگدیرفآ  هاگشیپ  رد  هک  دیسر  دهاوخ  ناسنا 

ادخ رادربنامرف  اهنآ  يوریپ  اب  ار  ناسنا  هک  دراد  یلمع  يداقتعا و  تاررقم  ياهراپ  ینامـسآ  نایدا  زا  کی  ره  نید : رظن  زا  داعم  دـنناسرب .
هک تسنیا  نآ  ياضتقم  دزاسیم و  موکحم  دب  يازس  ینامرفانب و  اهنآ ، زا  یشکرس  فلخت و  اب  و  دهدیم ، هدعو  کین  شاداپب  دنادیم و 

دوب . دهاوخ  گرم  زا  سپ  رگید و  ناهج  رد  راچان  میرادن  يزور  نینچ  ناهج  نیا  رد  نوچ  و  دشاب ، هتشاد  دوجو  یشاداپ  زور 
یفرعم ریذـپن  کش  هدرک و  تابثا  تحارـص  لامک  اب  دوشیم  هدـیمان  زیخاتـسر ) زور   ) تمایق زور  هک  ار  زور  نیا  مالـسا  هک  تسا  نیا  زا 

لقن هتـشذگ  ناربماـیپ  توـعد  زا  ار  بلطم  نیمه  میرک  نآرق  رد  درامـشیم و  نید  هناـگ  هـس  لوـصا  زا  یکی  ار  نآـب  داـقتعا  دـنکیم و 
. دیامرفیم
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لدع  - 4 دئاقع : 

اراد ار  لامک  تافـص  همه  ملاع  دنوادخ  و  تسا . لامک  تافـص  زا  یکی  لدع  اریز  تسا  رگداد  لداع و  یلاعت  يادخ  لدع   - 4 دئاقع : 
یهن ملظ  زا  هدوـمن و  رما  تلادـعب  ار  مدرم  دـنکیم و  شهوـکن  ار  متـس  مـلظو و  هدوتـس  ار  لدـع  دوـخ  مـالک  رد  ًارارک  زین  و  دـشابیم .

نآ ياراد  دوخ  درامش و  ابیز  بوخ و  ار  يزیچ  ای  دوش  فصتم  نآب  دوخ  درامش و  تشز  ار  يزیچ  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  دیامرفیم و 
دشابن . زیچ 

دنکیمن . ملظ  یسکب  یئهرذ  هزادنا  هب  ادخ  همجرت : هصالخ  هرذ  لاقثم  ملظی  هللا  نا  دیامرفیم : هیآ 40  ءاسن  هروس  رد 
. دنکیمن متس  يدوجوم  چیهب  دنوادخ  ًادحا  کبر  ملظی  و ال  دیامرفیم : هیآ 44  فهک  هروس  رد  زین  و 

هچنآ همجرت : هصالخ  کسفن  نمف  هئیـس  نم  کباصا  ام  هللا  نمف  هنـسح  نم  کـباصأ  اـم  دـیامرفیم : هیآ 72  ءاـسن  هروـس  رد  نینچمه  و 
تسا . وت  دوخ  زا  دسریم  وتب  يدب  هچنآ  ادخ و  زا  دسریم  وتب  یکین 

وکین هدـیرفآ  ار  هچ  ره  هک  تسا  یئادـخ  نآ  همجرت : هصـالخ  هقلخ  ءیـش  لـک  نسحا  يذـلا  دـیامرفیم : هیآ 7  هدجـس  هروـس  رد  زین  و 
. تسا هدیرفآ 

تادوجوم زا  یـضعب  رد  هک  یـصقن  بیع و  ای  یئاوران  یتشز و  تسا ، هدش  هتخاس  یبوخ  تیاهن  رد  دوخ  شیپ  رد  یئهدـیدپ  ره  نیاربانب 
دوش سایق  لگ  هب  نوچ  راخ  و  تسا ، اوران  دب و  تبـسن  ناشدوجو  مدژک  رام و  الثم  دیآیم ؛ شیپ  تبـسن  هسیاقم و  هار  زا  دوشیم  هدـید 

دنتسه . یئابیز  اپاترس  زیگناتفگش و  ياهدیرفآ  دوخ  ياج  رد  اما  تسین  ابیز 
رگید : ترابع  هب 

عفر زین  فداصت  قافنا و  هار  زا  دـننک و  عفر  ارنآ  دـنناوتیمن  ناـشدوخ  دـنراد  دوخ  دوجو  ءاـقب  دوجو و  رد  ءایـشا  هک  یـصقن  زاـین و  ره 
ددرگیم . نیمأت  تسا  دوهشم  ناهج  قوفام  هک  یماقم  کی  زا  هکلب  دوشیمن 

صقن زاین و  هک  تسا  مزال  يرگید  ءدبم  هنرگو  تسا  هزنم  یصقن  زاین و  ره  زا  شدوخ  هتبلا  دنکیم و  عفر  ار  یصقن  زاین و  ره  هک  تسوا 
دوب . دهاوخ  ناهج  دنمزاین  ءازجا  زا  یکی  زین  شدوخ  تروصنیا  رد  دنک و  عفر  ار  وا 

لماکت هارهاش  رد  ار  نایناهج  ناهج و  دـشخبیم و  یتسه  ار  ناهج  ياههدـیدپ  زا  هدـیدپ  ره  دوخ  یهاـنتمان  ملع  تردـق و  اـب  هک  تسوا 
دنکیم . يربهر  لامک  لزنم  رس  دوجو و  فده  يوسب  ریذپانانثتسا  ینیناوق  اب  هتخادنا 

هک : دوشیم  هتفرگ  هجیتن  نایب  نیا  زا 
مکح و زا  دریذپیم  ققحت  هک  ياهثداح  ره  دیآیم و  دوجوب  هک  يدوجوم  ره  دراد و  هقلطم  تنطلـس  یتسه  ناهج  رد  لاعتم  يادخ   - 1

دیامرفیم : هکنانچ  دریگیم  همشچرس  وا  نامرف 
راوازـس روخ و  رد  تقیقح  رد  یـشیاتس  ره  تسوا و  صوصخم  قـلطم  یهاـشداپ  تنطلـس و  هیآ 1 ؛ نباغت  هروس  دـمحلا  هل  کـلملا و  هل 

زا مکح  ره  تقیقحب  هیآ 40  فسوی  هروس  هللا  الا  مکحلا  نا  دیامرفیم : زین  و  تسا ) هتـساخرب  وا  شنیرفآ  زا  یبوخ  یکین و  اریز   ) تسوا
. دشابیم لاعتم  يادخ  نآ 

دنمکح لومـشم  هکیدراوم  درادـنرب و  ضیعبت  انثتـسا و  هک  تسنیا  نآ  ءارجا  رد  ای  مکح  رد  تلادـع  اریز  تسا  لداع  لاعتم  يادـخ   - 2
نآ ءازجا  یتسه و  ناهج  دـش  مولعم  هکنانچ  و  دوش ، ءارجا  تخاونکی  روطب  تسا  ءارجا  لباق  هکیدراوم  رد  دوش و  تباث  تخاونکی  روطب 

یمسج یصاخ  طئارش  اب  شتآ  الثم  دوشیم  هرادا  تسا  تیلولعم  تیلع و  نوناق  اهنآ  عماج  هک  ریذپانانثتسا  نیناوق  هلسلس  کی  عاعـش  رد 
اونیب . يدنمزاین  هماج  ای  دشاب  کشخ  مزیه  ساملا ؛ ای  دشاب  هایس  لاغذ  دینازوس  دهاوخ  تسا  قارتحا  لباق  هک  ار 

هاوخ دنزیم  موش  راک  نیاب  تسد  يدـنمزاین  عون  کی  عفر  يارب  دزادرپیم  متـس  ملظب و  هتفگ  كرت  ار  تلادـع  هکیـسک  نآ  زا  هتـشذگ 
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يدعت زا  هکیـسک  دننام  يونعم  يدنمزاین  ای  دیازفایم  دوخ  هتخودـناب  دـیابریم و  ار  نارگید  لام  هکیـسک  دـننام  دـشاب  هتـشاد  يدام  زاین 
دربیم . تذل  هطلس  ذوفن و  تردق و  راهظا  زا  ای  نارگید  قوقحب 

دوشیم رداص  لالج  ردصم  زا  هک  یمکح  ره  تسین و  هار  ناهج  راگدیرفآ  سدقم  تحاسب  ار  يدنمزاین  هنوگچیه  دش  مولعم  هکنانچ  و 
یعیرـشت تسا  یمکح  رگا  دشابیم و  مزال  نآ  تاعارم  شنیرفآ  طیحم  رد  هک  تسا  هماع  حلاصم  نیمأت  يارب  ینیوکت  تسا  یمکحرگا 

ددرگ . یمرب  ناشدوخب  شعفانم  تسا و  ناگدنب  یتخبکین  تداعس و  يارب 
ملظ هرذ  کی  ینیگنـس  هزادـناب  لاعتم  يادـخ  هیآ 40  ءاـسن  هروس  هرذ  لاـقثم  ملظی  ـال  هللا  نا  دـیامرفیم : دوخ  مـالک  رد  لاـعتم  يادـخ 

دنکیمن .
. دنک ملظ  دوخ  ناگدنبب  دهاوخیمن  لاعتم  يادخ  هیآ 31  نمؤم  هروس  دابعلل  املظ  دیری  هللا  ام  و  دیامرفیم : زین  و 

تما یئاوشیپ  تماما و   - 5 دئاقع : 

تما یئاوشیپ  تماما و 

نیئآ هملسم  لوصا  زا  یکی  تماما  میمانیم ، تماما  ار  یمالـسا  هعماج  يایند  نید و  روما  یتسرپرـس  تما  یئاوشیپ  تماما و   - 5 دئاقع : 
تسا . هدرک  حیرصت  بلطم  نیاب  دیامنیم  یفرعم  ار  دوخ  نید  نامزاس  لاعتم  يادخ  هک  یتایآ  رد  دشابیم و  مالسا  سدقم 

زا ربمایپ  تشذگرد  زا  سپ  هک  تسا  دقتعم  هعیش  دوشیم . هدیمان  ماما  اوشیپ  صخش  تسا و  مدرم  يایند  رد  نید  یئاوشیپ  تماما  زا  دارم 
دنک . تیاده  قح  هارب  ار  مدرم  دشاب و  نید  ماکحا  فراعم و  نابهگن  ظفاح و  هک  دوش  نییعت  مدرم  يارب  یماما  لاعتم  يادخ  بناج 

دارفا زا  یعمج  اـت  تسین و  راـک  دوخ  دـنکیم  هرادا  ار  مدرم  یمومع  ياـهراک  دوشیم و  لیکـشت  يروشک  رد  هک  یتلود  ناـمزاس  کـی 
تخاس . دهاوخن  دنمرهب  دوخ  دئاوف  زا  ار  مدرم  دوب و  دهاوخن  اقب  لباق  دننکن  ششوک  نآ  هرادا  يرادهگن و  رد  نادراک  هتسیاش و 

مکح نیمه  يداصتقا  فلتخم  ياهنامزاس  یگنهرف و  ياهنامزاس  دـننام  دـیآیم  دوجوب  يرـشب  ياههعماج  رد  هک  زین  يرگید  نامزاس  ره 
نیا دـیئارگ . دـهاوخ  لالحناب  هتفر  نیب  زا  ینامز  كدـنا  رد  هنرگو  تسین  زاین  یب  راکتـسرد  هتـسیاش و  ناگدـننادرگ  زا  زگره  دراد و  ار 

دهدیم . یهاوگ  نآ  یتسردب  زین  رایسب  ياهشیامزآ  هبرجت و  دنکیم و  كرد  ار  نآ  یئهداس  رظن  ره  هک  تسا  ینشور  تقیقح 
نایرج اقب  رد  دراد و  ار  مکح  نیمه  دیمان  یناهج  ياهنامزاس  نیرتعیسو  ارنآ  ناوتیم  تأرجب  هک  زین  مالسا  نید  نامزاس  هک  تسین  کش 

قیقد تاررقم  دنناسرب و  مدرمب  ارنآ  نیناوق  فراعم و  هک  دهاوخیم  یئهتـسیاش  دارفا  هتـسویپ  تسا و  دـنمزاین  هدـننادرگ  نابهگنب و  دوخ 
دنرادن . اور  نآ  يرادهگن  تیاعر و  رد  هحماسم  تلفغ و  نیرتمک  دننک و  ءارجا  یمالسا  هعماج  رد  ارنآ 

دـشابیم تسار  هارب  مدرم  تیادـه  شنیرفآ  دـصاقم  زا  یکی  میتفگ  توبن  لیلد  رد  هکناـنچ  رگید  فرط  زا  و  لـقع -  هار  زا  رگید  لـیلد 
دیاب هتـشاذگ  ناشرایتخا  رد  ار  اهنآ  تفرـشیپ  لیاسو  هدرک  عفر  ار  دوخ  ياههدـیرفآ  همه  تاجایتحا  ناـبرهم  يادـخ  هک  روطناـمه  نوچ 

فرطرب دوخ  ياهماغیپ  ندـیناسر  ناربمغیپ و  نداتـسرف  اب  دراد  وکین  ياهراک  هدیدنـسپ و  قالخا  حیحـص و  داـقتعاب  ناـسنا  هک  ار  يزاـین 
دیامن .

لقعب ار  مدرم  دـیامن و  نییعت  یئاوشیپ  ماما و  دـیاب  مدرم  تیادـه  نید و  ینابهگن  يارب  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  نابرهم  يادـخ  لیلد  نیمهب 
ياهدرد مامت  نامرد  اهيدـنمزاین و  همهب  ار  ربمغیپ  هک  روط  نامه  دراذـگناو و  دوشیم  سوه  يوه و  بولغم  تاقوا  رتشیب  هک  ناشدوخ 

زین ار  ینید  ياوشیپ  ماما و  هک  تسا  مزال  هتـشاد  ظوفحم  نوصم و  اطخ  هابتـشا و  هنوگ  ره  زا  ار  وا  هدومن و  هاگآ  رـشب  یعامتجا  يدرف و 
دیامرف . تمحرم  تمصع  ملع و 

یماما دـیاب  ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  نآ  تاررقم  ءارجا  نید و  تسارح  ظفح و  مدرم و  تیادـه  يارب  هک  دوشیم  نشور  یلقع  لیلد  نیا  اب 
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دوش . نییعت  لاعتم  يادخ  بناج  زا 
لقن : هار  زا  رگید  لیلد 

ینایاوشیپ ناماما و  ترـضح  نآ  زا  سپ  مالـسا  تما  هک  تسا  هدش  تیاور  فلتخم  قرطب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  زا 
دنشابیم . يو  نانیشناج  هک  دراد 

: دیامرفیم ترضح  نآ  دناهدرک  لقن  ینس  هعیش و  هک  یفورعم  تیاور  رد 
ياهمان سپـس  دـنرفن  هدزاود  ناماما  هک  هدومرف : يراـصنا  رباـج  هب  روهـشم  تیاور  رد  دنـشیرق و  زا  همه  دنـشابیم و  رفن  هدزاود  ناـماما 

ناسرب . واب  ارم  مالس  درک  یهاوخ  كرد  ار  ماما  نیمجنپ  وت  هک  دومرف  رباجب  هدرمش  یکی  یکی  ار  ناشیا 
( صوصخب  ) دشاب مالسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  هک  ار  دوخ  نیـشناج  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  اهنیا  زا  هتـشذگ 

تسا . هدومن  نیعم  ار  دوخ  زا  دعب  ماما  یماما  ره  نینچمه  هدرک و  یفرعم  ار  دوخ  زا  سپ  ماما  زین  ترضحنآ  تسا  هدومرف  نییعت 
ناـهج راـنک  هشوگ و  رد  هدـیناود و  هشیر  تیناـسنا  هداوناـخ  رد  عاـمتجا  تسا و  هدـش  عورـش  تیرـشب  خـیرات  هکیزور  زا  تسین  دـیدرت 

نیرتمک تسا  هتـسناوتن  تسرپرـس  رادـمامز و  نودـب  ياهعماج  زگره  هتفای  لیکـشت  یقرتم  ریغ  ای  یقرتم  گرزب ، ای  کـچوک  ياـههعماج 
رد یتح  تسا  هتـشاد  باختنا  ای  هبلغ  رهق و  هار  زا  یتسرپرـس  رادـمامز و  هدوب  یلکـشتم  هعماج  اـج  ره  دـهد  همادا  دوخ  یگدـنزب  یناـمز 

دوخ يدادادـخ  ترطف  اب  ناسنا  هک  تسا  اجنیا  تسا  یلمع  شور  نیمه  درادـن  وضع  دـنچ  زا  شیب  هک  کچوک  یگداوناـخ  تاـعامتجا 
دشابیم . رادمامز  تسرپرسب و  دنمراین  هعماج  ره  هک  دنکیم  كاردا  دیدرت  نودب 

مور هروس  میقلا  نیدلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  ًافینح  نیدـلل  کهجو  مقاف  هفیرـش : هیآ  رد  لاعتم  يادـخ 
شیالآ یب  داهن  اب  ناسنا  هک  یئاهزیچ  اب  كاپ  نیئآ  نیا  تاروتـسد  هک  دـنکیم  نایب  دـیامنیم و  یفرعم  يرطف  نید  ار  دوخ  نید  هیآ 30 

. دراد لماک  قفاوت  دنکیم  كرد  دوخ 
هلئـسم اهنآ  نیرتنـشور  زا  یکی  هک   ) ار يو  شیالآ  یب  داهن  ياهتواضق  ناـسنا و  يرطف  تاـکاردا  همه  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  لاـعتم  يادـخ 

رد لاعتم  يادـخ  تیالو : هرابرد  مرکا  ربمغیپ  نایب  دـیامرفیم . ءاضما  دـهدیم و  رابتعا  دـشابیم ) هعماـج  رد  تسرپرـس  رادـمامز و  موزل 
هروس میحر  فؤر  نینمؤملاب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاـج  دـقل  دـیامرفیم : دوخ  یمارگ  ربمغیپ  تفص 

همجرت : هصالخ  هیآ 128  تئارب 
تسا و دنمقالع  امش  همهب  وا  تسا  راوگان  يو  يارب  امش  نداتفا  یتخـسب  يراتفرگ و  دشابیم ، ناتدوخ  زا  هک  هدمآ  امـش  يوسب  يربمایپ 

دشابیم . نابرهم  زوسلد و  ناگدنروآ  نامیاب 
ماکحا زا  یمکح  رد  دوب  رتنابرهم  رتزوسلد و  همه  زا  دوخ  تماـب  تبـسن  ادـخ  باـتک  صنب  هک  یمارگ  ربمغیپ  درک  رواـب  ناوتیمن  زگره 

همه رد  دـنکیم  مکح  نآ  بوجو  رب  میلـس  ترطف  لقع و  دـشاب و  یک  تیمها  لوا  هجرد  رد  دـیدرت  یب  یمالـسا  هعماـج  يارب  هک  یهلا 
دنک . رظن  فرص  شنایب  زا  دنیشن و  شوماخ  رمع  تدم 

ناـمزاس نیرترواـنهپ  هک   ) مالـسا رواـنهپ  لکـشتم و  ناـمزاس  نیا  هک  تسنادیم  رتهب  همه  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
هک یـشگیمه  یناگمه و  تسا  ینامزاس  هکلب  دریک  هدـهعب  ارنآ  یتسرپرـس  شدوخ  هک  تسین  هلاس  تسیب  هد  نامزاس  اهنت  تسا ) یناـهج 

. دنک هرادا  ار  تیرشب  ناهج  دبا  ات  دیاب 
مرکا ربـمغیپ  درکیم  رداـص  اـهنآب  عـجار  مزـال  ياهروتــسد  هدرک  ینیب  شیپ  ار  دوـخ  زا  سپ  لاـس  اـهرازه  عاــضوا  هـک  دوـب  يورنیا  زا 

ياپرـس تعاسکی  یتح  رادمامز  نودب  تسرپرـس و  یب  دناوتیمن  یعامتجا  نامزاس  چـیه  یعامتجا و  تسا  ینامزاس  نید  هک  تسنادیم 
. دهد همادا  دوخ  یگدنزب  دتسیاب و 

تداعس يوسب  ار  مدرم  دروآرد و  شدرگب  ار  هعماج  خرچ  دیامن و  يرادهگن  نید  نیناوق  فراعم و  زا  هک  تسا  مزال  یتسرپرـس  نیاربانب 
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دنک . يربهر  یئامنهار و  ترخآ  ایند و 
دهدن ؟ ناشن  هقالع  نآ  هب  تبسن  ای  دنک  شومارف  ار  دوخ  تلحر  زور  يادرف  هک  تسا  روصتم  هنوگچ  نیاربانب 

ار یسک  مدرم  روما  هرادا  يارب  دومرفیم  تبیغ  هنیدم  زا  جح  ای  گنج  يارب  زور  دنچ  هکنیمه  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 
ياهتـسد رکـشل و  ره  يارب  و  درکیم ، بصن  رادنامرف  داتفایم  ناناملـسم  تسدب  هک  یئاهرهـش  يارب  نینچمه  تشامگیم و  دوخ  ياجب 

دومرفیم : یهاگ  یتح  دومنیم و  نییعت  یئاورنامرف  ریما و  تشادیم  مازعا  یگنج  هب  هک 
ناوتیم هنوگچ  تشاد  ترـضحنآ  هک  شور  نیا  اب  دشابیم  نالف  دش  هتـشک  زین  يو  رگا  نالف و  دوش  هتـشک  رگا  تسا و  نالف  امـش  ریما 

دشاب ؟ هدرکن  یفرعم  دوخ  ياجب  ار  یسک  ترخآ  رفس  ماگنه  هک  درک  رواب 
درک دهاوخ  قیدصت  دیدرت  نودب  دنک  هاگن  نآ  نأشلا  میظع  هدنروآ  كاپ  فدـه  مالـسا و  هیلاع  دـصاقمب  قیمع  رظن  اب  هکیـسک  هصالخ 

هیلع و هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  ربمغیپ : فرط  زا  نیشناج  نییعت  تسا . هدیدرگ  نشور  هدش و  لح  نیملسم  روما  رب  تیالو  تماما و  رما  هک 
زور نیلوا  زا  هکلب  دومرفن  افتکا  هتسبرس  تانایب  هب  اهنت  دوخ  زا  سپ  ناناملسم  روما  یتسرپرـس  تیالو و  هلئـسم  صوصخ  رد  ملـس ) هلآ و 

ایند و نید و  روما  رب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع تیالو  یتسرپرـس و  هدومرف و  نایب  ًاحیرـص  توبن  دـیحوت و  هارمه  ار  تیـالو  هلأـسم  توعد ،
دومرف . مالعا  نیملسم  روما  همه  رد  اریو  ینیشناج 

دـش ینلع  توعدـب  رومأـم  ترـضحنآ  هک  يزور  نیتـسخن  رد  دـناهدرک  لـقن  هصاـخ  هماـع و  هـک  یتـیاور  بجوـمب  تشذـگ  هکناـنچ  و 
یلع نینمؤملاریما  تفـالخ  تیاـصو و  ترازو و  سلجم  نآ  رد  تخاـس و  عمج  یـسلجم  رد  ارناـنآ  هدومن  توعد  ار  دوخ  نادـنواشیوخ 

تـسد تیعمج  رازه  تسیب  دص و  نایم  مخریدغ  رد  یگدـنز  ياهزور  نیرخآ  رد  زین  تخاس  رقتـسم  تابثا و  اراکـشآ  ار  مالـسلا ) هیلع  )
زین یلع  مراد  یتسرپرـس  تمـس  تیالو و  نم  سک  رهب  هالوم  یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دومرف : درک و  دـنلب  هتفرگ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

راگدرورپ هک  یهجوت  تیانع و  ياضتقم  دش  نشور  توبن  تحب  رد  هکنانچ  تماما : موزل  رب  رگید  لیلد  دراد . یتسرپرس  تمس  تیالو و 
( دـشاب لاـمک  هجردـب  ندیـسر  هک   ) نیعم فدـه  يوسب  ار  دوـخ  ياههدـیرفآ  زا  ياهدـیرفآ  ره  هک  تسنیا  دراد  شنیرفآ  هلـسلسب  ناـهج 

کی ریسم  زا  ریغ  نآ  یگدنز  ریسم  دوشیم و  يربهر  نداد  هویم  ندرک و  هفوکش  ومن و  دشر و  يوسب  ار  هویم  تخرد  الثم  دیامن  تیاده 
کی فدـه  هار و  هن  دـنکیم  بیقعت  ار  دوخ  صوـصخم  فدـه  دـیامیپیم و  ار  دوـخ  هژیو  هار  زین  هدـنرپ  کـی  نینچمه  و  تسا ؛ هدـنرپ 

یئاـمنهار رگید  زیچب  نآ  بساـنم  هار  ندوـمیپ  شدوـخ و  صوـصخم  لزنم  رـسب  ندیـسر  زج  ياهدـیرفآ  ره  بیترت  نیمهب  و  ار ؛ تـخرد 
دشابیم . تیاده  یلک  نوناق  نیمه  لومشم  ادخ و  ياههدیرفآ  زا  یکی  زین  ناسنا  هک  تسا  مولعم  و  دوشیمن .

غیلبت و توعد و  هار  زا  يوب  صوصخم  یهلا  تیاده  دیآیم  تسدب  هدارا  رایتخا و  هار  زا  نوچ  ناسنا  یگدنز  تداعـس  هک  دش  نشور  و 
نیرـشبم و الـسر  هفیرـش : هیآ  هکنانچ  دشابن  لاعتم  يادخ  رب  یتجح  ار  ناسنا  ات  دریگ  ماجنا  دـیاب  ناربمایپ  هلیـسوب  نیئآ  نید و  نداتـسرف 
ار ینید  توعد  نتخاس  رارقرب  ناربمایپ و  نداتسرف  هک  یلیلد  نامه  دنکیم . تلالد   47 لسرلا دعب  هجح  هللا  یلع  سانلل  نوکیالئل  نیرذنم 

لاعتم يادـخ  دـیاب  دوب  مدرم  ربهر  نید و  نابهگن  دوخ  تمـصع  اب  هک  ربمایپ  نتـشذگرد  زا  سپ  هک  دـنکیم  اضتقا  ًانیع  درکیم  باـجیا 
هدروخن تسد  ار  نید  عیارـش  فراـعم و  هک  دراـمگب  يو  ياـجب  دـشاب  وا  دـننام  توبن ) یحو و  زا  ریغب   ) یلاـمک فاـصوا  رد  هک  اریـسک 

ماـما زا  دوـشیم . ماـمت  ادـخ  رب  مدرم  تجح  دروـخیم و  مهب  یموـمع  تیادـه  هماـنرب  هنرگ  دـیامن و  يربـهر  ار  مدرم  دـنک و  یناـبهگن 
دوجو نینچمه  دـیامن  زاین  یب  ادـخ  ناربمایپ  زا  ار  مدرم  دـناوتیمن  دراد  هک  یـشزغل  اطخ و  هطـساوب  لقع  هکناـنچ  دوب  زاـین  یب  ناوتیمن 
مدرم هک  تسین  نیا  رد  ثحب  دش  نشور  هکنانچ  اریز  دـنکیمن ؛ ینغتـسم  ماما  زا  ار  مدرم  نانآ  ینید  تاغیلبت  تما و  نایم  رد  نید  ءاملع 

زا ای  دریذپ  لیدـبت  رییغت و  هکنیا  یب  هدروخن و  تسد  دـیاب  ادـخ  نید  هک  تسا  نیا  رد  نخـس  هکلب  دـننکیمن  ای  دـننکیم  يوریپ  نید  زا 
دسرب . مدرمب  دورب  نایم 

زا یخرب  نتفای  رییغت  ای  ندش  هابت  دنتسین و  موصعم  نوصم و  تیصعم  اطخ و  زا  دنشاب  مه  يوقتاب  حلاص و  هچ  ره  تما  ءاملع  تسا  مولعم 
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نوگاـنوگ و بهاذـم  دوجو  بلطم  نیا  دـهاش  نیرتـهب  تسین . لاـحم  دـشاب  يدـمع  ریغ  هچ  رگا  ناـنآ  هیحاـن  زا  ینید  نیناوق  فراـعم و 
تسا . هدمآ  دوجوب  مالسا  رد  هک  تسا  یتافالتخا 

ادـیپ دادعتـسا  مدرم  تقو  ره  دـنامب و  ظوفحم  وا  شیپ  ادـخ  نید  یقیقح  نیناوق  فراعم و  هک  تسا  مزال  یماما  دوجو  لاـح  ره  رد  سپ 
اطخ و زا  دـیاب  ربمایپ  دـننام  زین  ماما  هک  دوشیم  نشور  هتـشذک  نایب  زا  ماما  تمـصع  دـنیامن . هدافتـسا  يو  یئاـمنهار  زا  دـنناوتب  دـندرک 

یقالخا لئاضف  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  رثا  یهلا  تیاده  دـنامیم و  صقان  ینید  توعد  تروصنیا  ریغ  رد  اریز  دـشاب  نوصم  تیـصعم 
تسا نوصم  تیصعم  زا  هکیسک  اریز  دشاب  تلادع  تواخس و  تفع و  تماهـش و  تعاجـش و  دننام  یقالخا  لئاضف  ياراد  دیاب  ماما  ماما 

تسا . نید  مزاول  زا  هدیدنسپ  قالخا  دوب و  دهاوخ  لماع  ینید  نیناوق  همهب 
لدع هتبلا  دیامن و  یئاوشیپ  دوخ  زا  رترب  رتالابب و  یسک  درادن  ینعم  اریز  دشاب  هتشاد  يرترب  مدرم  همهب  تبـسن  یقالخا  لئاضف  رد  دیاب  و 
زاین دروم  ترخآ  انید و  درد  هک  یلئاسم  همهب  تسا  مزال  تسا  نایناهج  ياوشیپ  نید و  لماح و  ماما  نوچ  ماـما  ملع  تسنآ . یفاـنم  یهلا 
ینعم یهلا  یمومع  تیاده  رظن  زا  تسین و  زیاج  القع  لهاج  یئاوشیپ  اریز  دشاب  هتـشاد  ملع  تسا  نآ  هب  هتـسباو  ناسنا  تداعـس  و  مدرم ،

نید نایاوشیپ  ترضحنآ و  نانیشناج  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  زا  سپ  هک  يده  همئا  مالـسلا ) مهیلع   ) يده همئا  درادن .
ماما ار  ناماما  زا  کی  ره  زین  و  دناهدرک ؛ لقن  ربمغیپ  زا  يرایسب  تایاور  ینس  هعیـش و  هراب  نیا  رد  دنـشابیم . نت  هدزاود  دنمدرم  يایند  و 

مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ترضح  ناماما 1 -  ياهمان  تسا . هدومرف  نییعت  وا  زا  شیپ 
مالسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترضح   - 2

مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیس  نیسح  ماما  ترضح   - 3
مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ترضح   - 4

مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح   - 5
مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترضح   - 6
مالسلا ) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  ترضح   - 7

مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترضح   - 8
مالسلا ) هیلع   ) یقت دمحم  ماما  ترضح   - 9

مالسلا ) هیلع   ) یقنلا یلع  ماما  ترضح   - 10
مالسلا ) هیلع   ) يرگسع نسح  ماما  ترضح   - 11

( مالسلا هیلع  ( ) نسحلا نب  هجح   ) رصع ماما  ترضح   - 12

ناماما یمومع  تریس 

زا یلو  دندوب ، مدرم  نایم  رد  لاس  هاجنپ  تسیود و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  زا  سپ  ماما  هدزاود  ناماما  یمومع  تریس 
یـسرک دوب  هلیـسو  رهب  هک  دـش  ادـیپ  ناـشیا  يارب  یناـفلاخم  دومرف  تلحر  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  نیتـسخن  زور 

ظفح تیعقوم ؛ میکحت  يارب  هتسویپ  هدربمان  فلاخم  هتسد  نیا  زا  هتشذگ  دنتخاس . فرحنم  ار  نید  یعیبط  ریسم  هدومن  بصغ  ار  تفالخ 
راشف رد  دوب  ياهناهب  رهب  دندومنیم و  هدافتسا  هلیسو  ره  زا  ربمغیپ  تیبلها  رون  ندرک  شوماخ  رد  یلامتحا ؛ رطخ  ره  زا  شیوخ  تموکح 

، دنزادرپ یمومع ؛ تاحالص  اب  دنتسناوتیمن  زگره  يده  همئا  بیترت  نیدب  دندیشوکیم . نانآ  ندرب  نیب  زا  هرخالاب  رازآ و  هجنکـش و  و 
دنهد . شرتسگ  یناگمه  روطب  یمالسا  هعماج  رد  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تریس  مالسا و  نیناوق  فراعم و  ای 

هشیاع و ریبز و  هلط و  دننام  نایعدم  یلخاد و  تافالتخا  هطساوب  دوخ  هلاس  جنپ  يرهاظ  تفالخ  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  یتح 
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یلاع ياهفده  تسناوتن  دنتخادنایم ، هار  نینوخ  ياهگنج  وس  ره  زا  هدومن  يرگلالخا  هک  ادخ  لوسر  هباحص  زا  رگید  نیذفنتم  هیواعم و 
دنک . یتاحالصا  تساوخیم  شلد  هک  يروطب  هدومن  لابند  ار  دوخ 

یناگنه تیبرت  میلعت و  زا  دوب  ناشهدهعب  هک  ياهفیظو  دنتشاد و  لاعتم  يادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یتیلوئـسم  بسحب  يده  همئا  هک  تسا  نیا 
هدرک لزنت  ناکما ) دودح  رد   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  رما  هب  یمومع  تاحالـصا  زا  یـصوصخ و  دارفا  شرورپ  شزومآ و  هب  هعماج ؛ رد 
هتفرگ تسدب  ار  روما  مامز  دـنزاس و  رـشتنم  هعماج  رد  ًانلع  ار  قح  نخـس  ینید  نیناوق  فراعم و  رد  هکنیا  ياجب  ینعی  دـندیزرو . تعانق 

رادتیحالـص دعتـسم و  دارفا  تیبرت  میلعتب و  ریزگان  دنتـشادن  نکمت  نوچ  دنروآرد ، شدرگب  ینید  حلاصم  يور  ار  هعماج  یگدنز  خرچ 
یلک لالحمـضا  انف و  زا  ار  نید  هلیـسونیدب  ات  دـندرک  مایق  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تقو  ياهتموکح  مدرمب و  تبـسن  و  دـنتخادرپ ،

ار ناهج  هتشگرب و  دوخ  یلوا  تلاحب  زاب  يزور  دهد و  همادا  دوخ  يادص  رس و  یب  یناشفارونب  ًاجیردت  یئادخ  نشور  نیئآ  دنرادهگن و 
دنادرگ . نشور 

؛ تسا نشور  ًالماک  هتفرگ  شیپ  دوخ  یگدـنز  طیحم  رد  تماـما و  ماـمز  رد  يدـه  همئا  زا  کـی  ره  هک  یـشور  یـسررب  اـب  تقیقح  نیا 
دنـشابیم يو  لزنم  کـچوک  هعماـج  ءاـضعا  هک  دوشیم  هتفگ  یناـسکب  درم  هداوناـخ  تیب و  لـها  تغل  فرع و  رد  مرکا : ربمغیپ  تیبلها 

دننکیم . یگدنز  هناخبحاص  درم  یگدنز  عاعش  رد  ًاعمج  هک  راکتمدخ  رتخد و  رسپ و  نز  دننام 
همع ومع و  دنزرف و  رهاوخ و  ردارب و  ردام و  ردپ و  دننام  کیدزن  نادنواشیوخ  رد  ار  هملک  نیا  هداد  میمعت  تیب  لها  ینعک  رد  یهاگ  و 

دننکیم . لامعتسا  اهنآ  نادنزرف  هلاخ و  یئاد و  و 
هماـع و قرط  زا  هک  هرتاوتم  تاـیاور  قبط  اریز  تسین ؛ یفرع  ینعم  ود  نیا  زا  کـی  چـیه  تنـس  باـتک  رد  ربـمغیپ  تیب  لـها  زا  دارم  یلو 

نسح همطاف و  یلع و  تارضح  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  ترـضحب  هک  یتبهوم  تسا  یمان  تیب  لها  هدش  دراو  هصاخ 
لها تغل  فرع و  بسحب  هکنیا  اب   ) مرکا ربمغیپ  رگید  نادـنواشیوخ  هناخ و  لها  نیارباـنب  دراد و  صاـصتخا  مالـسلا ،) مهیلع   ) نیـسح و 

مالـسلا اهیلع  همطاف  ردام  مرکا و  ربمغیپ  نانز  نیرتیمارگ  هک  يربک  هجیدـخ  یتح  دنتـسین  ینعم  نیاب  تیب  لها  دـنوشیم ) هدرمـش  تیب 
دنتسین . تیب  لها  لخاد  دراد  ار  راختفا  نیرتگرزب  دشابیم و  ترضح  نآ  یبلص  رسپ  هک  میهاربا  نینچمه  تسا و 

لها زا  دنتسه  وا  لسن  زا  و  مالسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  نادنزرف  هک  ماما  هدزاود  زا  ماما  هن  يرگید  تایاور  تایاور و  نیمه  بجومب  يرآ 
نآ ترتع  مرکا و  ربمغیپ  زا  دعب  هک  نت  هدزیسب  ربمغیپ  تیب  لها  الومعم  دنتسه و  موصعم  هدراهچ  نامه  تیب  لها  نیاربانب  دنـشابیم  تیب 

دوشیم . هتفگ  دنترضح 
هک دـنراد  تباقر  هضراعم و  لباق  ریغ  تاـماقم  داـیز و  بقاـنم  لـئاضف و  مالـسا  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تیب  لـه 

تسا : ماقم  ود  اهنآ  نیرتمهم 
تراهط تمصع و  ماقم  هیآ 33 . بازحا  هروس  ًاریهطت  مکرهطی  تیبلالها و  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  هفیرش : هیآ  بجومب   - 1

دنزیمن . رس  ناشیا  زا  هانگ  زگره  ماقم  نیا  ياضتقمب  دنراد و  ار 
باتک نایم  ناشنایم و  یئادـج  زگره  دنتـسه و  نآرق  اب  هشیمه  ترتع  دـش ، هراـشا  زین  ًاـقباس  هک  نیلقت  رتاوتم  يوبن  ثیدـح  بجومب   - 2

دنوشیمن . شزغل  اطخ و  راچد  نیبم  نید  دصاقم  میرک و  نآرق  یناعم  مهف  رد  هجیتن  رد  دتفایمن و  ادخ 
تریـس تسا .) نیمه  هعیـش  هدیقع  هکنانچ   ) دشاب تجح  مالـسا  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  لعف  لوق و  هک  تسنآ  ماقم  ود  نیا  مزال  و 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تیبرت  میلعت و  لماک  ياههنومن  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  مالـسلا :) مهیلع   ) تیب لها  یمومع 
تسا . ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تریس  نامه  ناشیا  تریس  دنشابیم و 

لاس يرجه  تصـش  تسیود و  لاس  ات  تسا  مرکا  ربمغیپ  تلحر  لاس  هک  يرجه  مهدزای  لاس  زا   ) لاـس هاـجنپ  تسیود و  تدـم  رد  هتبلا 
زرط هک  تسا  هدمآ  شیپ  یگدـنز  زا  یفلتخم  ياهطیحم  دـندوب  روشحم  مدرم  اب  مالـسلا ) مهیلع   ) يدـه همئا  هک  تجح ) ترـضح  تبیغ 
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ار ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  شور  زا  یلـصا  فده  یلو  هتخاس  رادومن  فلتخم  ياهلکـش  رد  ار  همئا  تارـضح  یگدنز 
دندرکن . اهر  زگره  ناکما  دح  ات  مدرم  تیبرت  میلعت و  و  لدبت ، رییغت و  زا  نید  عورف  لوصا و  ظفح  زا  دوب  ترابع  هک 

یناـهنپ توعد  ار  تثعب  لوا  زا  لاـس  هس  اریز  دومرف  یط  ار  یگدـنز  زا  هلحرم  هس  دوخ  توعد  لاـس  هس  تسیب و  تدـم  رد  مرکا  ربـمغیپ 
یگدـنز هعماـج  رازآ  هجنکـش و  نیرتتخــس  ریز  رد  شناوریپ  شدوـخ و  یلو  تـشاد  ینلع  توـعد  ار  نآ  زا  دـعب  لاـس  هد  و  درکیم ،
دـشابیم ترجه  زا  سپ  هک  رگید  لاـس  هد  و  دنتـشادن ، دـشخب  ینـشور  رثا  هعماـج  حالـصا  رد  هک  لـمع  يدازآ  هنوگچیه  دـندرکیم و 

دادیم و همادا  دوخ  هناحتاف  تفرشیپ  هب  زورب  زور  كاپ  مالسا  دوب و  تقیقح  قح و  ندرک  هدنز  نآ  فده  هک  دوب  یطیحم  رد  ترضحنآ 
دشیم . زاب  مدرم  يورب  لامک  شناد و  زا  ياهزات  رد  هظحل  ره 

هک ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تریـس  تشاد و  دهاوخ  فلتخم  ياهاضتقا  فلتخم  طیحم  هس  نیا  هک  تسا  نشور  هتبلا 
. داد دهاوخ  هولج  نوگانوگ  ياهلکشب  تشادن  تقیقح  قح و  ندرک  هدنز  زج  یفده 

یلـص  ) مرکا ربمغیپ  ترجه  زا  شیپ  توعد  نامزب  تهابـش  یب  هتفر  مه  يور  دندوب  فداصم  يده  همئا  نامز  اب  هک  نوگانوگ  ياهطیحم 
هفیظوب طایتحا  تیاهن  اب  ماما  دوبن و  ریذـپناکما  قحب  رهاـظت  هجوچیه  هب  تثعب  لوا  لاـس  هس  دـننام  یهاـگ  دوبن ؛ ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

زا لبق  لاس  هد  دننام  یهاگ  تشاد و  ار  اضتقا  نیمه  مالسلا  امهیلع  مشـش  ماما  نامز  رخآ  مراهچ و  ماما  نامز  هکنانچ  درکیم  راتفر  دوخ 
راشف ریز  رد  شناوریپ  شدوخ و  تهج  ره  زا  تخادرپیم و  ینلع  توعدب  هکم  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  هک  ترجه 

هجنکش و زا  دنتـسناوتیم  ات  تقو  ناذفنتم  یلو  تخادرپیم ، ماکحا  رـشن  نید و  فراعم  میلعتب  زین  اما  دننک ، ملع  دق  دنتـسناوتیمن  رافک 
دندروآیم . دوجوب  ياهزات  لکشم  زور  ره  دندرکیمن و  راذگورف  رازآ 

هلاسجنپ طیحم  نامه  دشاب  هتشاد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  ترجه  زا  دعب  طیحمب  تهابش  ياهزادنا  ات  هک  یطیحم  يرآ 
دنچ کچوک و  طیحم  و  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  همطاف و  ترـضح  یگدنز  طیحم  زا  یمک  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  تفالخ 

ناشن ار  مرکا  ربمغیپ  نامز  یمومع  عضو  یکاپ  هنیئآ  دننام  درکیم و  هولج  هدرپ  یب  تقیقح  قح و  هک  دوب  يو  نارای  نیسح و  ماما  هزور 
دادیم .

تفلاـخم تقو  ناـیاورنامرف  ناـنارمکح و  اـب  دنتـشادن  تردـق  زگره  تفر  هراـشا  هکنآ  زج  يدـه  همئا  هک  تفگ  ناوتیم  هصـالخ  روطب 
تقو ياهتموکح  تسدب  ياهناهب  دنریگ و  شیپ  هیقت  هقیرط  دوخ  راتفر  راتفگ و  رد  هک  دـندوب  ریزگان  يورنیا  زا  دـننک و  ینلع  یـساسا و 

. دندیشوکیم ناشراثآ  ندرب  نایم  زا  راونا و  ندرک  شوماخ  رد  هدیشارت  یئاههناهب  دشیم  اج  ره  زا  ناشنانمشد  همهنیا  اب  دنهدن ؛

رصاعم ياهتموکح  اب  همئا  فالتخا  یلصا  هشیر 

هعماج رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  زا  سپ  هک  یفلتخم  ياهتموکح  رـصاعم : ياهتموکح  اب  همئا  فـالتخا  یلـصا  هشیر 
ینمـشد نیا  دنتـشاد و  یـساسا  تفلاخم  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  اـب  همه  تفرگ  دوخب  یمالـسا  تموکح  ماـن  دـمآ و  دوجوب  یمالـسا 

دشیمن . کشخ  زگره  هک  تشاد  ياهدنز  هشیر  ریذپانیتشآ 
زایتمااهنآ نیرتمهم  زا  یکی  هک  دوب  هدومرف  یبقانم  لئاضف و  دوخ  تیب  لها  يارب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تسا  تسرد 

هیـصوت و نیا  قح  تما  یلو  دوب ، مزـال  تما  همهب  ناـشماقم  مارتحا  میظعت و  هجیتن  رد  و  دوب ؛ مارح  لـالح و  ناـیب  نآرق و  فراـعمب  ملع 
دندرکن . ادا  ار  دیکأت 

ار دوخ  نادـنواشیوخ  هدرک  ینلع  ار  دوـخ  توـعد  هکیزور  نیتـسخن  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ  هک  تسا  تسرد  و 
صن نآ  ریغ  مخریدـغ و  رد  زین  دوخ  تاـیح  ياـهزور  نیرخآ  رد  درک و  یفرعم  دوخ  ینیـشناجب  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع دـناوخ ، مالـساب 

دوخ ملسم  قح  زا  ار  تیب  لها  دندیزگرب و  مرکا  ربمغیپ  ینیشناج  يارب  ار  نارگید  مدرم  ترشحنآ  تلحر  زا  سپ  و  دومرف ، يو  ینیشناج 
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نانآ هیحان  زا  دندرمـشیم و  كانرطخ  یبیقر  دوخ  يارب  ار  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لـها  تقو  ياـهتموکح  هشیمه  هجیتن  رد  دـندز و  راـنک 
دندرکیم . هدافتسا  ناشندرک  دوبان  يارب  نوگانوگ  تاناکما  زا  دندوب و  كانساره 

( دوب نآ  تاعورف  زا  یکی  تفالخ  هلئـسم  دوخ  هک   ) یمالـسا ياهتموکح  و  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نایم  فالتخا  هیام  نیرتقیمع  یلو 
. دوب رگید  زیچ 

ار یمالسا  تموکح  دنتسنادیم و  مزال  یمالسا  تما  يارب  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تریـس  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها
هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  سپ  هک  یمالسا  ياهتموکح  یلو  دندیدیم  مالسا  ینامسآ  ماکحا  ءارجا  ظفح و  تیاعرب و  فظوم 
هللا یلص   ) مرکا ربمغیپ  تریس  تعباتم  مالسا و  ماکحا  ءارجا  لماک  تیاعر  دنبیاپ  تسادیپ  ناشلامعا  زا  هکنانچ  دندمآ  راک  يور  ملـس ) و 

دندوبن . ملس ) هلآ و  هیلع و 
ینامـسآ ماکحا  لیدبت  رییغت و  زا  ار  تما  نینچمه  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  دوخ  مالک  زا  اج  دنچ  رد  لاعتم  يادـخ 

هیلع هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  درادیم و  رذح  رب  ینید  ياهروتـسد  ماکحا و  زا  یکی  فالخب  لیامت  نیرتکچوک  زا  یتح  دیامرفیم و  یهن 
نیناوق ءارجا  رد  هک  دوب  هدرک  ذاختا  یتریـس  مدرم  نایم  رد  لیدـبت ، رییغت و  لباق  ریغ  نیناوق  ماکحا و  نیمه  عاعـش  رد  زین ؛ ملـس ) هلآ و  و 

یلـص  ) مرکا ربمغیپ  دوخ  یتح  سک  همه  يارب  ینامـسآ  ماکحا  تیاعر  تشاذـگیمن . یتوافت  صاخـشا  ناکم و  نامز و  تهج  زا  ینید 
دوب . ذفان  هدنز و  اج  ره  رد  لاح و  ره  رد  تعیرش  و  دوب ؛ ارجالا  مزال  سک  همه  قح  رد  بجاو و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

مزال ياورنامرف  مکاح و  ادخ  رماب  هک  ترضح  نآ  دوخ  دوب ؛ هتـشادرب  مدرم  نایم  زا  ار  زایتما  هنوگ  ره  تلادع  تاواسم و  نیمه  رثا  رد  و 
یتافیرشت هنوگچیه  دربیمن ، راکب  یلمجت  تشادن ؛ مدرم  ریاسب  تبسن  دوخ  یجراخ  یلخاد و  یگدنز  رد  يزایتما  نیرتمک  هدوب  هعاطالا 

هرخالاب و  دادیمن . جرخب  توطس  تمشح و  و  دیشکیمن ، مدرم  خرب  ار  دوخ  تیعقوم  تمظع  و  دادیمن ، رارق  دوخ  ینارمکح  ماقم  يارب 
دشیمن . هتخانش  يروص  زیمم  کی  اب  نارگید  زا 

، ریقف ینغ و  عیضو ؛ فیرش و  درم ؛ نز و  تسجیمن ، يرترب  دوخ  زایتماب  ءاکتا  ای  نارگیدب  تبـسن  مدرم  فلتخم  تاقبط  زا  ياهقبط  چیه 
زا دوبن و  فلکم  دوخ  ینید  فیاظو  زا  رتشیب  هب  سکچیه  دندوب و  فص  کی  رد  همه  دازآ  هدـنب و  يودـب ، يرـضح و  فیعـض ، يوق و 

دوب . دازآ  نمیا و  دوش  درخ  نارگمتس  يدوگروز  ذوفن و  لباقم  رد  ای  دروآ  دورف  میظعت  رس  هعماج  نادنمورینب  هکنیا 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب  هک  ینالوط  ياهـشیامزآ  زا  سپ  ًاـصوصخم   ) دوشیم نشور  اـم  يارب  لـمأت  یمک  اـب 

ینامـسآ ماکحا  هک  هدوب  نیا  دوخ  كاپ  تریـس  زا  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  روظنم  هناگی  هک  میاهدرک ) نونکاـت  ملس )
ياهتموکح یلو  دـنامب . ظوفحم  نوصم و  لیدـبت  رییغت و  زا  مالـسا  نیناوق  و  دوش ، ارجا  يواسم  روطب  هنالداع و  مدرم  ناـیم  رد  مالـسا 

هجیتن : رد  دندومن و  ضوع  ار  شور  هار و  دندرکن و  قیبطت  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تریس  هب  ار  دوخ  تریس  یمالسا 
دنمورین و هتـسد  ودـب  ناناملـسم  تعامج  درک و  روهظ  یمالـسا  هعماج  رد  یهجو  نیرتدـیدش  اب  یتاقبط  فالتخا  یتقو  نیرتمک  رد   - 1

تفرگ . رارق  رگید  هتسد  سوه  يوه و  هچیزاب  هتسدکی  ضرع  ناج و  لام و  هدش  مسقنم  فیعض 
تیعقوم ظفح  ناونعب  یهاگ  یمالـسا و  هعماج  تیاعر  مانب  یهاگ  دنتخادرپ و  یمالـسا  نیناوق  رییغتب  ًاجیردت  یمالـسا  ياهتموکح   - 2

دندز . زاب  رس  یمالسا  تاررقم  نیناوق و  ءارجا  ینید و  ماکحاب  لمع  زا  تلود ، تسایس  تموکح و 
یتیلوئسم هنوگچیه  دوخ  رد  دندشیم  هدیمان  یمالـسا  تموکح  هک  یئاهنامزاس  هک  دیـشک  یئاجب  راک  هتفای  هعـسوت  زوربزور  هقیرط  نیا 

هتشادن یمیمـص  ءارجا  رومأم  هک  یمومع  تاررقم  نیناوق و  لاح  تسا  مولعم  دندرکن و  ساسحا  یمالـسا  نیناوق  ءارجا  تیاعرب و  تبـسن 
مهیلع  ) تیب لها  رـصاعم  یمالـسا  ياهتموکح  هک  دـمآ  تسدـب  هتـشذگ  نایب  زا  هجیتن : هصالخ و  دـش . دـهاوخ  یهتنم  اجکب  هداع  دـشاب 
ربمغیپ تریس  اب  ناشتریس  تافرصت  نیمه  عاعش  رثا  رد  دندرکیم و  یتافرصت  مالسا  نیناوق  ماکحا و  رد  تقو  تحلـصم  بسحب  مالـسلا )

مرکا ربمغیپ  تریس  ماکحا  ینآرق  روتسد  قبط  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  یلو  تشاد ، تریاغم  الماک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا
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دندیدیم . مزال  هشیمه  يارب  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )
يراذـگورف هنوگچیه  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ندرک  درخ  رد  رـصاعم  دـنمورین  ياهتموکح  هک  دوب  داـضت  فـالتخا و  نیمه  ياـضتقاب 

دندزیم . تسد  هدوب  نکمم  هک  ياهلیسو  رهب  ناشرون  ندرک  شوماخ  يارب  دندرکیمن و 
یموش تخـسرس و  نانمـشدب  وربور و  یناوارف  تالکـشم  اـب  هتـسویپ  هکنیا  اـب  دوخ  یئادـخ  تیرومأـم  قبط  زین  مالـسلا ) هیلع   ) تیب لـها 

دنتسشنیمن . اپ  زا  حلاص  دارفا  میلعت  تیبرت و  رد  دنتخادرپیم و  نید  قیاقح  غیلبت  توعدب و  دندوب  راتفرگ 
هیلع  ) نینمؤملاریما تفالخ  نامز  لاسجنپ  رد  ار  هعیـش  تیعمج  ترثک  هدومن  هعجارم  خـیرات  اب  هک  تسا  یفاک  بلطم  نیا  كرد  يارب  زا 

ترـضح نآ  يریگهشوگ  مایا  لاسجنپ  تسیب و  نامه  رد  تیعمج  نیا  هک  دـیمهف  میهاوخ  لمأت  یمک  اـب  اریز  میئاـمن ؛ هظحـالم  مالـسلا )
يادص رس و  یب  ناگتفای  تیبرت  دشیم  ریزارس  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ترـضح  هناخ  ردب  هک  هعیـش  هورگ  لیـس  نینچمه  و  دندوب ؛ هدش  هیهت 
هشوخ دندوب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح  هتـسبلد  هک  تیبلها  ناتـسود  هعیـش و  اهدص  نینچمه  و  دندوب ، مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ترـضح 

تخادرپیم . اهنآ  رشنب  کیرات  ياهنادنز  هشوگ  رد  یتح  مالسلا ) هیلع   ) رفعج نب  یسوم  ترضح  هک  دندوب  یقیاقح  نانیچ 
هدع ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تلحر  زور  هک  هعیـش  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  موادـم  تیبرت  میلعت و  رثا  رد  هرخالاب  و 

ربمغیپ تیبلها  تیبلها : شور  رد  یئانثتسا  هتکن  دندش . غلاب  يروآ  تشهد  هرامش  کیب  مالسلا ) هیلع   ) همئا رـصع  رخاوا  رد  دندوب  يزیچان 
یطیارـش رد  هیقت و  طیحم  رد  ار  دوخ  هلوحم  فیاظو  دندینارذگ و  تیموکحم  تیمولظم و  اب  ار  دوخ  یگدـنز  نارود  دـش  هتفگ  هکنانچ 
هدـهاشم هیقت  یب  هنادازآ و  ینعی  یئانثتـسا  يراتفر  یهاتوک  رایـسب  تدـم  رد  رفن  راهچ  زا  ناـشنایم  رد  طـقف  دـنداد  ماـجنا  تخـس  رایـسب 

( مالسلا هیلع   ) نیسح همطاف و  یلع و  زا  دنترابع  هدربمان -  ياهتیصخش  راتفر  یناگدنز و  خیرات  زا  یلامجاب  تبـسانم  نیمهب  ام  دوشیم و 
: میئامنیم هراشا 

تیب لها  لئاضف 

لها ترـضح و  نآ  بقانم  رد  ثیدـح  نارازه  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  كاپ  نابز  زا  هصاخ  هماع و  تیب : لها  لئاضف 
میزادرپیم . تسا  ناشیاورشیپ  ترضح  نآ  هک  ربمغیپ  تیب  لها  بقانم  زا  تبقنم  هس  رکذب  ام  دناهدومن و  لقن  تیب 

دنداتسرف . هنیدمب  هدرک  باختنا  ار  دوخ  نادنمشناد  ناگرزب و  زا  ياهدع  نارجن  رهش  ياراصن  يرجه  مشش  لاس  رد   - 1
هلهابم هیآ  لاعتم  يادخ  بناج  زا  دـندش و  بولغم  موکحم و  یلو  دـنتخادرپ  هجاحم  هرظانمب و  مرکا  ربمغیپ  اب  تسخن  ناگداتـسرف  تئیه 

: دش لزان 
لعجنف لهتبن  مث  مکـسفنا  انـسفنا و  مکءاسن و  انئاسن و  مکءانبا و  انئانبا و  عدـن  اولاعت  لقف  ملعلا  نم  كءاج  ام  دـعب  نم  هیف  کـجاح  نمف 

هیآ 61 . نارمع  لآ  هروس  نیبذاکلا  یلع  هللا  هنعل 
همجرت : هصالخ 

نامدوخ نادنزرف  نانز و  نامدوخ و  ایب  وگب  دنک  هجاحم  وت  اب  هراب  نیا  رد  یسک  زاب  رگا  يراد  تسد  رد  هک  نشور  ياهتجح  نیا  زا  سپ 
میهاوخب . باذع  تنعل و  نانآ  يارب  لاعتم  يادخ  زا  هدرک  نیرفن  ار  نایوگغورد  مینک و  عمج  ار 

رـضاح ناشنادـنزرف  نانز و  دوخ و  هک  بیترت  نیدـب  دومرف  هلهابم  داهنـشیپ  ناینارجن  تئیه  هب  مرکا  ربمغیپ  هیآ ، نیا  روتـسد  رما و  قبط  رب 
دتسرف . باذع  نانآ  يارب  لاعتم  يادخ  ات  دننک  نیرفن  ار  نایوگغورد  هدش 

تئیه نینچمه  ناناملـسم و  زا  يریثـک  عـمج  ادرف  دـنداد ؛ رارق  دـعوم  ار  زور  ناـمه  يادرف  هتفریذـپ  ار  هلهاـبم  داهنـشیپ  ناـینارجن  تـئیه 
اب اریناسک  هژ  دمآ و  دهاوخ  نوریب  یتافیرشت  هچ  اب  دننیبب  ات  دندوب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  ندمآ  نوریب  رظتنم  ناینارجن 

. دروآ دهاوخ  هلهابمب  دوخ 
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ترـضحنآ لابندـب  هتفرک و  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح یتسد  اـب  دراد و  لـغب  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح هکیلاـح  رد  مرکا  ربـمغیپ  دـندید 
هک دادیم  روتسد  دوخ  یمارگ  ناهارمهب  مرکا  ربمغیپ  دمآ ؛ نوریب  دیآیم  مالسلا ) هیلع   ) یلع يو  لابندب  مالـسلا و  اهیلع  همطاف  شرتخد 

. دیئوگب نیمآ  امش  مدرک  اعد  نم  یتقو 
تشپ دندوبن  هدنهانپ  لاعتم  يادخ  زج  یهاگهانپ  چیه  هب  دوب و  ادیوه  تیعقاو  تیناقح و  نآ  ياپ  ات  رس  زا  هک  ینارون  تئیه  نیا  هدهاشم 

تفگ : دوخ  نارایب  ناشیا  سیئر  دروآرد ، هزرلب  ار  ناینارجن  تئیه 
ربمغیپ شیپ  هک  دوب  نیا  دننکیم ، كاله  ار  نیمز  يور  ياراصن  همه  دنوش  ادخ  هاگرد  هجوتم  هچرگا  هک  منیبیم  یئاهتروص  مسق  ادخب 

دراد . روذعم  هلهابم  زا  ارنانآ  ات  دندرک  اضاقت  دندمآ و  مرکا 
دیروایب . مالسا  سپ  دومرف : ترضح  نآ 

میروذعم . زین  مالسا  زا  دنتفگ :

میگنجیم . امش  اب  سپ  دومرف :
مینکیم . یگدنز  مالسا  هانپ  رد  میزادرپیم و  یتایلام  هنایلاس  یلو  میرادن  ار  ناناملسم  اب  گنج  یئاناوت  دنتفگ :

تفای . همتاخ  فالتخا  بیترت  نیدب 
ناتساد : هجیتن 

دش نشور  هلهابم  نایرج  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  اب  مالـسلا ) مهیلع   ) نینـسح همطاف  یلع و  تارـضح  ندمآ  هارمه 
رگید ترابعب  تسا ؛ هدوبن  رگید  یـسک  نیـسح  نسح و  همطاف و  یلع و  ربمغیپ و  زج  همیرک  هیآ  رد  انـسفنا  انئاسن و  انئانبا و  قادـصم  هک 

مالـسلا اهیلع  همطاف  اـم  ناـنز  دومرفیم  هکنیا  تسا و  هدوب  روظنم  مالـسلا  اـمهیلع  یلع  شدوخ و  ناـمدوخ  دومرفیم : مرکا  ربمغیپ  هکنیا 
دوب . هدرک  هدارا  ار  نینسح  ام  نادنزرف  دومرفیم : هکنیا  هدوب و  دوصقم 

یلص  ) مرکا ربمغیپ  تیبلها  هک  دوشیم  نشور  زین  دشابیم و  مرکا  ربمغیپ  دوخ  هلزنمب  یلع  هک  دیآیم  تسدب  حوضو  لامک  اب  اجنیا  زا  و 
نامهچب نز و  نامدوخ و  هملک  اب  ناشیا  زا  فراعتم  ریبعت  هب  هک  دنتسه  یناسک  سک  ره  تیبلها  دناهدوب  نت  راهچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا 

هلهاـبم يارب  زین  ار  اـهنآ  ملـس ) هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ  دوـب  تیبـلها  لـخاد  رگید  یـسک  ناـشیا  زج  رگا  دوـشیم و  ریبـعت 
دروآیم .

امنا دهدیم  تداهـش  مرکا  ربمغیپ  تیبلها  تمـصع  تراعطب و  لاعتم  يادخ  اریز  درک  تواضق  نت  راهچ  نیا  تمـصعب  دـیاب  اج  نیمه  زا 
هیآ 33 . بازحا  هروس  ًاریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری 

درادب . هزیکاپ  كاپ و  ار  امش  دربب و  ار  يدیلپ  ره  توبن  نادناخ  امش  زا  دهاوخیم  ًاققحم  دنوادخ  همجرت : هصالخ 
اهنع فلخت  نم  یجن و  اهبکر  نم  حون  هنیفـس  لثمک  یتیب  لها  لثم  هک  تسا  هدومرف  ربمغیپ  دـناهدرک  لـقن  هصاـخ  هماـع و  هکیروطب   - 2
قرغ درک  فلخت  نآ  زا  سک  ره  تفای و  تاجن  دـش  شراوس  سک  ره  هک  تسا  حون  یتشک  لثم  نم  تیبلها  لثم  همجرت : هصـالخ  قرغ 

دش .
دیامرفیم : دناهدرک  تیاور  هصاخ  هماع و  هک  يرگید  رتاوتم  تیاور  رد  مرکا  ربمغیپ   - 3

يدعب . اولضت  نل  امهب  متکسمت  نا  ام  ضوحلا  یلع  ادری  یتح  ًاقرتفی  نل  یتیب  لها  یترتع و  هللا و  باتک  نیلقثلا : مکیف  كرات  ینا 
لها ادخ و  باتک  زیچ  ود  نآ  مراذگیم  راگدایب  دش  دـنهاوخن  ادـج  مه  زا  زگره  هک  اهبنارگ  زیچ  ود  امـش  نایم  رد  نم  همجرت : هصالخ 

( مالـسلا هیلع   ) یلع تماما  ناماما : نییعت  دش . دیهاوخن  هارمگ  دـیربب  هانپ  هدز  گنچ  مهم  راگدای  ود  نیاب  هکینامز  ات  دنـشابیم ؛ نم  تیب 
هک رگید  ناماما  صوصخ  رد  نینچمه  دوب و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  صنب  لاعتم و  يادخ  بناج  زا  دش  مولعم  هکنانچ 

ياوشیپ لوا و  ماـما  هک  نینمؤملاریما  هکناـنچ  دومن  یفرعم  مدرمب  ادـخ  رماـب  ار  دوخ  زا  دـعب  ماـما  یماـما  ره  دـندوب  ترـضح  نآ  زا  سپ 
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زین مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  دومرف و  حیرـصت  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  شدـنزرف  تماما  تشذـگرد ؛ ماگنه  دوب  ناناملـسم  نیتسخن 
مهدزاود . ماما  ات  رارق  بیترت  نیمهب  ار و  نیسح  ماما  شردارب  تماما  تافو ، ماگنه 

هدیسر هصاخ  هماع و  زا  هک  يدایز  تایاور  بجومب   ) زین ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  رگید ، ماما  رب  ماما  ره  صن  زا  هتشذگ 
. تسا هدومرف  حیرصت  ناماما  ياهمانب  تایاور  نیا  زا  یخرب  رد  یتح  ناماما و  ندوب  رفن  هدزاودب  تسا )

ناماما یگدنز  رد  هاتوک  يریس 

( اوشیپ نیلوا  ( ) مالسلا هیلع   ) یلع ترضح 

میلعت و زا  تسا  یلماـک  هنومن  نیلوا  مالـسلا ) هیلع   ) بلاـطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  ترـضح  اوشیپ ) نیلوا  ( ) مالـسلا هیلع   ) یلع ترـضح 
ملس .) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تیبرت 

دننام ترـضحنآ  یگدـنز  تاظحل  نیرخآ  ات  نآ  زا  سپ  و  دوب ، هتفای  شرورپ  مرکا  ربمغیپ  نماد  رد  یکدوک  ناوا  زا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
دوب ياهظحل  درک  تقرافم  ترضح  نآ  هک  ياههظحل  نیرخآ  تشگیم و  شدوجو  عمش  رودب  هتسویپ  راو  هناورپ  دوب و  يو  لابندب  هیاس 

درپس . كاخب  هتفرگ  لغب  رد  ار  وا  كاپ  دسج  هک 
رد هدش ، گکرزب  تیصخش  نیا  دروم  رد  هک  ییوگتفگ  ثحب و  هک  تفگ  ناوتیم  تارجب  دراد و  یناهج  تیصخش  مالسلا ) هیلع   ) یلع

رازه زا  شیب  ناملسم  ریغ  ناملسم و  ینس و  هعیش و  ناگدنسیون  نادنمشناد و  تسا ، هدشن  ناهج  گرزب  ياهتیصخش  زا  کیچیه  دروم 
دناهتشون . يو  تیصخش  فارطا  رد  باتک 

یفعض هطقن  تسا  هتسناوتن  یسک  دناهدرک ؛ ترضح  نآ  صوصخ  رد  نمـشد  تسود و  هک  رامـش  زا  نوریب  يواکجنک  ثحب و  همهنیا  اب 
یصخش يو  اریز  دریگ  ياهدرخ  يو  هدیدنـسپ  قالخا  ریاس  تلادع و  تفرعم و  تفع و  تعاجـش و  رد  ای  دنک  ادیپ  ترـضحنآ  نامیا  رد 

تشادن . رب  رد  يزیچ  لامک  تلیضف و  زج  مه  تخانشیمن و  يزیچ  لامک  تلیضف و  زج  هک  دوب 
دنسمب نونکات  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تلحر  زور  زا  هک  نارادمامز  همه  نایم  رد  خیرات  تداهشب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تریس  اب  یمالسا  هعماج  رد  دوخ  يرادمامز  تدم  رد  هک  تسا  یسک  اهنت  دناهدز  هیکت  ناناملـسم  ینارمکح 
مرکا ربمغیپ  تایح  رد  هک  لکش  نامهب  مالسا  عیارش  نیناوق و  دشن و  فرحنم  ترضح  نآ  شور  زا  یئوم  رس  دومن و  راتفر  ملس ) هلآ و  و 

دومن . ارجا  فرصت  لخد و  نیرتمک  نودب  دشیم  ارجا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  )
دایز يوگتفگ  زا  دعب  دوب  هدش  دقعنم  يو  روتسد  قبط  مود  هفیلخ  تشذگ  رد  زا  سپ  هک  هفیلخ  نییعت  يارب  يرفن  شش  ياروش  هیضق  رد 

تریس اب  مدرم  نایم  هک  طرش  نیاب  دنتشاد  هضرع  مالسلا ) هیلع   ) یلعب ار  تفالخ  دش  ددرم  نامثع  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نایم  تفالخ  رما 
مراذگیمن . رتارف  مدق  دوخ  ملع  زا  نم  دومرف  هتفریذپن  ترضحنآ  دنک  راتفر  مود  لوا و  هفیلخ 

درک . ذاختا  يرگید  تریس  تفالخ  زا  سپ  هچرگا  درب  ار  تفالخ  تفریذپ و  يو  دنتشاد  هضرع  طرش  نامهب  نامثعب  سپ 
هیلع هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  نارای  نایم  رد  هدومن  قح  هار  رد  هک  یئاهیگتشذگ  دوخ  زا  اهیراکادف و  اهیزابناج و  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

ترجه بش  رد  نیکرشم  رافک و  دوبن  مالسا  هتشذگ  دوخ  زا  زاتـشیپ  نیا  رگا  هک  درک  راکنا  ناوتیمن  زگره  درادن . بیقر  ملـس ) هلآ و  و 
ار قـح  مچرپ  هدرک و  شوماـخ  یناـسآ  هب  ار  توـبن  روـن  نـینح  ربـیخ و  قدـنخ و  دـحا و  ردـب و  ياـهگنج  زا  کـی  ره  رد  نآ  زا  سپ  و 

دندوب . هتخاس  نوگنرس 
مرکا ربمغیپ  تایح  نامز  رد  تشاد و  ياهداس  رایـسب  یگدـنز  تشاذـگ  عامتجا  طـیحمرد  ياـپ  هکیزور  نیتسخن  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

یگدـنز یعـضو  نیرتهداـتفا  اـب  ارقف و  يز  رد  دوخ  تمظع  رپ  تفـالخ  ماـیا  رد  یتـح  تلحر و  زا  سپ  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
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دومرفیم : تشادن و  يزایتما  دارفا  نیرتتعاضب  یب  زا  نکسم  كاشوپ و  كاروخ و  رد  درکیم 
نانآ . یگتسکشلد  ترسح و  بجوم  هن  دشاب  لاحناشیرپ  دنمزاین و  دارفا  یلست  هیام  هک  دنک  یگدنز  يروط  دیاب  هعماج  کی  رادمامز 

تاونق جارختـسا  يراکتخردـب و  تشاد و  هقالع  تحـالف  هب  هژیوب  درکیم و  راـک  یگدـنز  ياهيدـنمزاین  عفر  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
هک ار  یکالما  درکیم و  تمسق  ارقف  نایم  دشیم  شدیاع  یگنج  ناوارف  مئانغ  زا  ای  دروآیم  تسدب  هار  نیا  زا  هچ  ره  یلو  تخادرپیم 
يو تاقوا  دئاوع  هک  داد  روتـسد  لاسکی  دوخ  تفالخ  مایا  رد  دـیناسریم ، نادـنمزاین  هب  ارنآ  لوپ  هتخورف  ای  دومنیم  فقو  درکیم  دابآ 

دوب . الط  رانید  رازه  راهچ  تسیب و  دش  عمج  هدربمان  دئاوع  هکیتقو  دنناسرب  فرصمب  دعب  دنروایب  شدوخ  شیپ  لوا  ار 
ینمشدب زگره  دروآرد و  ياپ  زا  ار  وا  هکنیا  رگم  دشن  نابیرگب  تسد  یفیرح  اب  دومن  تکرـش  هک  اهگنج  همهنآ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

مرادن . یکاب  مزابن و  ار  دوخ  دنزیخرب  نم  گنج  تفلاخمب و  برع  همه  رگا  دومرفیم : درکن و  تشپ 
اب نابرهم و  هزادنا  یب  تسا  هدرکن  دای  نآ  يارب  ینیرق  بیقر و  ناهج  ناعاجش  خیرات  هک  يروالد  تعاجش و  نینچ  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع

بیقعت ار  ناـیرارف  و  تفرگیمن ، ریـسا  و  تشکیمن ، ار  ناـناوتان  ناـکدوک و  ناـنز و  اـهگنج  رد  دوب ، توـتف  اـب  درمناوـج و  تفوـطع و 
درکیمن .

اب ترضحنآ  دنتسب  ترضحنآ  نایرکشل  يورب  ار  بآ  دندرک و  لاغشا  ار  تارف  هعیرش  هتفرگ  تقبـس  هیواعم  نایرکـشل  نیفـص  گنج  رد 
دنرازگ . زاب  نمشد  يورب  ار  بآ  هار  هک  درک  رما  نآ  زا  سپ  تفرگ  ار  هعیرش  ینینوخ  گنج 

تشگیم و رازاب  هچوک و  رد  تفریم و  هار  هدایپ  اـهنت و  تفریذـپیم و  روضحب  ار  سک  همه  ناـبرد  بجاـح و  یب  تفـالخ ، ناـمز  رد 
دومنیم و کمک  ناـنز  هویب  ناگدـنامردب و  ینتورف  یناـبرهم و  اـب  تشادیم و  زاـب  رگیدـمهب  يدـعت  زا  رما و  يوقت  تمزـالمب  ار  مدرم 

تخادرپیم . ناشتیبرت  هب  درکیم و  مایق  نانآ  یگدنز  جئاوحب  ًاصخش  هتشادهگن  دوخ  لزنم  رد  ار  هانپ  یب  نامیتی 
دومرفیم : تشاد و  یصوصخم  تیانع  فراعم  رشنب  دادیم و  دایز  شزرا  شناد  ملعب و  مالسلا ) هیلع   ) یلع

تسین . ینادان  دننام  يدرد  چیه 
برع درمب  وی  ره  زا  مدرم  دیسرپ  ار  دیحوت  يانعم  هدمآ  شیپ  یبرع  هک  دوب  دوخ  رکشل  ياهفص  نتسارآ  لوغشم  لمج  نینوخ  گنج  رد 
دومرف : درک و  رود  یبارعا  زا  ار  مدرم  ترضح  نآ  تسا ؛ ثحب  لاؤس و  هنوگنیا  تقو  هن  یتعاس  نینچ  نیا  هک  دندرک  شاخرپ  هتخات 

میگنجیم . قیاقح  نیمه  ندرک  هدنز  يارب  مدرم  اب  ام 
دومن . حیرشت  يو  يارب  ار  هلئسم  باذج  ینایب  اب  تخادرپیم  اهفص  نتسارآ  هب  هکیلاح  رد  هدیبلط  شیپ  ار  یبارعا  هاگنآ 

دناهدرک لقن  زین  نیفص  گنج  رد  دنکیم  ترضحنآ  روآ  تفگـش  یئادخ  يورین  ینید و  طابـضنا  کی  زا  تیاکح  هک  ار  هصق  نیا  ریظن 
يارب یبآ  هدیسر  دوخ  نازابرس  زا  یکیب  دوب  يراج  وس  ره  زا  نوخ  لیـس  هتخیر و  مهب  ناشورخ  يایرد  ود  دننام  رکـشل  ود  هک  یلاح  رد 

تساوخ . ندیشون 
دومرف : دومن  هدهاشم  یکرت  هساک  رد  ترضح  نآ  تشاد ، میدقت  هدرک  بآ  زا  رپ  دروآرد و  نیبوچ  ياهساک  هدربمان  زابرس 

تسا : هورکم  مالسا  رد  یفرظ  نینچ  رد  بآ  ندیشون 
درک : ضرع  زابرس 

تسین . تقد  نیا  يارب  یلاجم  میاهداتسیا  ریشمش  نارازه  قرب  ریت و  ناراب  ریز  رد  هک  یلاح  نینچ  رد 
درادن . کچوک  گرزب و  تاررقم  و  میگنجیم ؛ ینید  تاررقم  نیمه  يارجا  يارب  ام  هک  دوب  نیا  شاهصالخ  دینش  هک  یخساپ 

دیشون . درک و  یلاخ  شتسدب  ار  بآ  هساک  ات  دومرف  درک و  عمج  هدروآ  شیپ  ار  دوخ  تسد  ود  هاگنآ 
ینعی یفسلف  رکفت  زرطب  یملع  قیاقح  رد  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
یبرع نابز  روتسد  دعاوق  فیرحت  طلغ و  زا  میرک  نآرق  ظفح  يارب  درک و  عضو  يدایز  یملع  تاحالطصا  تفگ و  نخس  دازآ  لالدتسا 
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. دومن میظنت  عضو و  ار  وحن ) ملع  )
ياویـش تانایب  ریاس  همان و  اهینارنخـس و  رد  هک  یـضایر  یتح  یـسایس و  یعاـمتجا و  یقـالخا و  لـئاسم  یهلا و  فراـعم  یملع و  قیاـقد 

هیلع و هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  مالسلا :) هیلع   ) یلع لئاضف  زا  يرـصتخم  دشابیم . روآ  تریح  تسا  دوجوم  هدیـسر  ام  تسدب  ترـضحنآ 
هیلع  ) یلع تخادرپ  يو  شرورپب  ًاصخش  دروآ و  دوخ  هناخب  هتفرگ  بلاطوبا  زا  یگلاس  شش  نس  رد  ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ملـس ) هلآ و 

دش ادج  ترـضح  نآ  زا  هک  یتعاس  نیرخآ  دوب و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  مزالم  راو  هیاس  هتـسویپ  زورنآ  زا  مالـسلا )
درپس . كاخب  ار  شرهطم  دسج  هک  دوب  یعقوم 

لوا دـمآ و  نوریب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تیبرت  میلعت و  بتکم  زا  هک  تسا  یلماـک  هنومن  نیلوا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
. دش ادج  يو  زا  هک  تسا  یسک  نیرخآ  هکنانچ  دروآ  نامیا  ترضح  نآ  هب  هک  تسا  یسک 

تسا . هتسویپن  عوقوب  سک  چیه  زا  نمشد  تسود و  قیدصتب  درک  ادخ  نیدب  تثعب  تدم  لوط  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع هک  یتامدخ 
يزوریپ دیلک  ناناملسم و  زات  هکی  گنج  نینوخ  ياهنادیم  همه  رد  تشاد و  تکرش  یمالـسا  ياهگنج  نیرتمهم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

يو ریـشمش  مخز  زا  یفیرح  چـیه  هدرکن و  نمـشدب  تشپ  زگره  يو  دـندرکیم  رارف  نمـشد  زا  اهگنج  رد  ناگرزب  اهراب  هکنیا  اب  دوب و 
ار یمخز  ناـفیرح  هاـگچیه  دوب ؛ یناـبرهم  يزوسلد و  اـب  مأوت  دوب  لـثملا  برـض  هک  يو  ریظن  یب  تعاجـش  لاـحنیا  اـب  دربن ؛ ردـب  ناـج 

درکیمن . بیقعت  ار  نایرارف  تشکیمن و 
يدرف نیرتانـشآ  ناناملـسم  نایم  رد  هدـنام  راگدایب  يو  زا  هک  رابررد  تانایب  راصق و  تاملک  اهینارنخـس و  تداهـشب  مالـسلا ) هیلع   ) یلع

انا يوبن  فیرش  ثیدح  تحص  تسا و  هتفایرد  دیاب  دیاش و  هک  يوحنب  ار  مالسا  یلمع  يداقتعا و  فراعم  هک  نآرق  هیلاع  دصاقمب  تسا 
تسا . هتشاد  مأوت  لمع  اب  ار  ملع  نیا  هدیناسر و  توبثب  ار  اهباب  یلع  ملعلا و  هنیدم 

هژیوب درکیم و  راـک  دوـخ  هنازور  شاـعم  يارب  تشادـن و  يدـننامه  ریظن و  ینید  ياوـقت  دـهز و  سفن و  تفع ، رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع
رب درکیم  دابآ  هک  ار  اج  ره  تشاکیم و  تخرد  دومنیم  ثادـحا  تاونق  درکیم و  دابآ  ار  ریاب  ياهنیمز  تشاد  ناوارف  هقالع  تحـالفب 

. درکیم یگدنز  تعانق  دهز و  لامک  اب  ءارقف  زا  یکی  دننام  دوخ  درکیم و  میسقت  ءارقف  نایم  تخورفیم و  ای  دومنیم ، فقو  ناناملسم 
يراک تمدخ  هیهت  فرص  تساوخ  هک  تشاد  مهرد  دصتفه  طقف  دوب  یمالسا  ياهروشک  رسارس  ياورنامرف  هکنآ  اب  دش  دیهـش  هکیزور 

دیامن . دوخ  هناخ  يارب 
رازاب هچوک و  رد  ًاصخـش  دـشیمن و  لئاق  ءانثتـسا  زگره  مدرم  قوقح  ءایحا  ادـخ و  ماـکحا  ءارجا  رد  هک  دوب  ناـنچ  ترـضحنآ  تلادـع 
مرکا ربمغیپ  تلحر  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما ترـضح  شور  تشاد . یماو  مالـسا  نیناوق  تیاـعرب  ار  مدرم  دومنیم و  شدرگ 

نینمؤملاریما ترـضح  اب  دـنوادخ  بناج  زا  ترـضحنآ  صن  هب  هک  نیملـسم  روما  تیالو  مینادیم  هکنانچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  )
دندرک . لاغشا  نارگید  ار  تفالخ  یسرک  دیدرگ و  یباختنا  تفالخب  لیدبت  دوب  مالسلا ) هیلع  )

دندینشن . دعاسم  باوج  یلو  دندرک  یتاجاجتحا  مدرم  اب  دادقم  رذوبا و  ناملس و  دننام  هباحص  صاوخ  زا  رفن  دنچ  ترضحنآ و 
دوب . میرک  نآرق  يروآ  عمج  لوغشم  هناخ  رد  یتدم  ات  تفرگ و  هرانک  مدرم  زا  ترضحنآ 

. دیدرگ نارگید  هباحص و  صاوخ  زا  ياهدع  تیبرت  میلعتب و  نآ  زا  سپ 
ریزو و  تشاد ، ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تایح  ناـمز  رد  هک  یتباـقر  لـباق  ریغ  ناـشخرد و  قباوس  همه  اـب  ترـضحنآ 
هفیلخ نامز  رد  دوب ، رترب  ناناملسم  همه  زا  یحور  لئاضف  ریاس  يرونخس و  يرواد و  شناد و  رد  و  دوب ؛ یمالسا  تاحوتف  دیلک  ربمغیپ و 
دننام تخادرپیم و  دـنچ  ینارای  یلمع  یملع و  تیبرت  قح و  تدابعب  اـهنت  و  دـشن ؛ هدافتـسا  چـیه  وا  دوجو  زا  یمومع  ياـهراک  رد  لوا 

درکیم . یگدنز  يداع  رایسب  درف  کی 
مهم روما  رد  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  ياهزادنا  ات  یلو  دندرکیمن  عاجرا  يوب  یساسح  راک  زگره  هچرگا  مود  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد 
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تفگیم : اهراب  مود  هفیلخ  هکنانچ  تفرگیم  رارق  هرواشم  فرط  هدومن و  هدافتسا  شتارظن  زا 
دشیم . كاله  رمع  دوبن  یلع  یئامنهار  رگا 

میلعت و هرئاد  زوربزور  لاسجنپ ) تسیب و   ) تدم نیا  همه  رد  دش و  رتشیب  ترضح  نآ  هب  تبسن  مدرم  هجوت  موس  هفیلخ  تفالخ  نامز  رد 
تیالو بتکم  میقتسم  ریغ  میقتسم و  ناگتفای  شرورپ  زا  يرامشیب  هدع  ات  دشیم  رتعیـسو  شلمع  عاعـش  رتراد و  هنماد  ترـضحنآ  تیبرت 

دندومن . راداو  تفالخ  نتفریذپب  ار  ترضح  نآ  هدروآ  موجه  وس  ره  زا  موس  هفیلخ  ندش  هتشک  زا  سپ  هلصافالب  دندمآ و  راک  يور 
دوب هدش  سومارف  دوب  اهتدـم  هک  ار  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  تریـس  نتفرگ  تسدـب  ار  روما  مامز  هکنیمه  ترـضحنآ 

دـنب و یب  نایاورنامرف  نانارمکح و  و  درب ، نیب  زا  ار  اجیب  تازاـیتما  ماـمت  هدرک و  ءارجا  ار  یعاـمتجا  تلادـع  تاواـسم و  تشاد ، لومعم 
یباسح یب  تالغتـسم  كالما و  دوب و  هتفر  تراغب  لاملا  تیب  زا  هک  ار  یلاوما  و  دومن ، لزع  دـندوب  هتفرگ  رارق  روما  رداصم  هک  ار  يراـب 

تخادرپ . دندرکیم  فلخت  ینید  تاررقم  زا  هک  یناسک  تازاجمب  و  تفرگ . سپ  دوب  هدیشخب  نآ  نیاب و  تفالخ  ماقم  هک  ار 
یهاوخدوخ هناهبب  دنتشارفارب و  تفلاخم  مچرپ  دندید  رطخ  رد  ار  دوخ  یـصخش  عفانم  هکنیمه  تسرپدوس  رگتراغ و  نیذفنتم  زا  ياهدع 

دیدرگ . رگید  تاحالصا  زا  عنام  ترضحنآ و  يراتفرگ  بجوم  هک  دنتخادنا  هار  ینینوخ  یلخاد  ياهگنج  نامثع 
نونف رد  یئاهبنارگ  رئاخذ  درک و  تیبرت  ار  يرامـشیب  دارفا  تشاد  دوخ  هلاـسجنپ  تفـالخ  رد  هک  نکـشرمک  ياـهیراتفرگ  اـب  ترـضحنآ 
تسا یبرع  نابز  روتسد  هک  ار  وحن  ملع  لوصا  هلمجنآ  زا  تشاذگ و  راگدایب  دوخ  ياویش  تانایب  اهینارنخـس و  هار  زا  ار  یملع  فلتخم 

دومرف . عضو 
درادن دایب  ار  یتیصخش  خیرات  زگره  و  تسا ؛ نوریب  هرامش  زا  يو  نایاپ  یب  لئاضف  دجنگیمن و  فصوب  ترـضحنآ  هتـسجرب  تیـصخش 

. دشاب هدرک  بلج  دوخب  ار  ناهج  نیرکفتم  راظنا  نادنمشناد و  راکفا  يو  هزادناب  هک 

اوشیپ نیمود  مالسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  ترضح 

تفالخب دوخ  راوگرزب  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  اوشیپ  نیمود  مالـسلا ) هیلع   ) یبتجم نسح  ماـما  ترـضح 
درک لابند  ار  دوخ  ردپ  دج و  تریـس  نامه  زین  مدرم  نایم  رد  دش و  يرکـشل  زیهجت  لوغـشم  هیواعم  هلئاغ  ندـیناباوخ  روظنمب  تسـشن و 

هیواعم اب  يو  هاپـس  نارـس  تسین و  بآ  رب  یـشقن  زج  هیواعم  يرـس  ياهيرگلالخا  رثا  رد  يو  یعاـسم  هک  تفاـیرد  يدـنچ  زا  سپ  یلو 
دنشکب . ای  دنهد  لیوحت  هتسب  تسد  ار  ترضح  نآ  هک  دناهدش  رضاح  یتح  دناهتخاس و 

ناسک اب  ای  اهنت  ماما  دوخ  رگا  یتح  و  تشادـن . ياهجیتن  یبتجم  ماما  یعطق  تسکـش  زج  هیواعم  اـب  گـنج  تروص  نیا  رد  تسا  یهیدـب 
اریز تشادن  مدرم  بولق  بلج  ای  هیواعم  تنطلـس  ناکرا  لزلزت  رد  يرثا  نیرتمک  دشیم  هتـشک  تساوخیم و  رب  تمواقمب  دوخ  کیدزن 
يو ناـسک  تسدـب  یتـح  نوگاـنوگ و  لـئاسوب  ار  ترـضح  نآ  تسناوتیم  یناـسآ  هب  تشاد  هک  یـصوصخم  هناروزم  شور  اـب  هیواـعم 

زا ترـضحنآ  دیوشب . دوخ  نماد  زا  ار  ربمغیپ  رـسپ  نوخ  هلیـسو  نیدب  دیآرب و  یهاوخنوخ  ماقمب  هدیـشوپ  ازع  هماج  نآ  زا  سپ  و  دشکب ،
اپ ریز  ار  طئارـش  همه  هیواـعم  هچرگا  تفرگ ؛ هراـنک  تفـالخ  زا  دوـمرف و  تقفاوـم  یطئارـش  تحت  هیواـعم  اـب  حلـص  داهنـشیپ  اـب  يورنیا 

درکن . لمع  اهنآ  زا  مادکچیه  هب  تشاذگ و 
یعطق رطخ  زا  ار  دوخ  ناراـی  ناـسک و  زا  يودـعم  هرامـش  و  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما  شردارب  دوخ و  ناـج  هلیـسو  نیدـب  ترـضحنآ 

زا ار  مالسا  داد و  لیکشت  یمالـسا  تروص  هب  هعماج  لخاد  رد  کچوک  رایـسب  یلو  تقیقح  اب  هعماج  کی  دوخ  صاوخ  زا  تشادهگن و 
دومن . ظفح  یمتح  يدوبان 

ناتسود و زا  هک  ره  لماک  ءالیتسا  حلص و  يرارقرب  زا  سپ  تهج  نمیهب  دربن و  روظنم  نیاب  یپ  ماما  شور  زا  هک  دوبن  یـسک  هیواعم  هتبلا 
نارای و هک  دوب  نیا  حلـص  طئارـش  زا  یکی  هکنیا  اب  درب ؛ نیب  زا  فلتخم  لئاسو  نیوانع و  اـب  تفاـی  اـج  ره  رد  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ناراـی 
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. دنشاب ناما  رد  تلاسر  نادانخ  ناتسود و 
شرسمه هلیسوب  ار  یبتجم  ماما  دیزی  شرـسپ  دهع  تیالو  میکحت  تامدقم  رد  هکنیا  زج  تفاین  تسد  تلاسر  نادناخب  لاح  نیع  رد  یلو 

. ددرگرب نسح  ماما  هب  هیواعم  زا  دعب  تفالخ  هک  دوب  نیا  حلص  طئارش  زا  رگید  یکی  اریز  دومن ؛ دیهش  هدرک  مومسم 

( اوشیپ نیموس  ( ) مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  ترضح 

هب ردارب  تیصو  ادخ و  رماب  دوخ  راوگرزب  ردارب  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  اوشیپ ) نیموس  ( ) مالـسلا هیلع   ) نیـسح ماما  ترـضح 
شیپ ار  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  تریـس  نامه  تدـم  نیا  رد  تسیز و  هیواعم  تفالخ  رود  رد  لاس  هد  هب  کـیدزن  دومن و  ماـیق  تماـما 

دهد . ماجنا  يرثؤم  راک  تسناوتن  دوب  هدنز  هیواعم  ات  تفرگ و 
دیدرگ . دیزی  شرسپ  هب  لقتنم  دوب  هدش  تنطلسب  لیدبت  هک  تفالخ  تفگ و  یگدنز  دوردب  هیواعم  ًابیرقت  مین  لاس و  هن  زا  سپ 

تـسدب ار  روما  مامز  هکنیمه  دیزی  راب . دنب و  یب  ءاشحف و  یـشایعب و  رهاظتم  رورغ و  تیم  دوب  یناوج  دوخ ؛ راکایر  ردپ  فالخ  رب  دـیزی 
هکنآ زا  سپ  دتسرف . يو  شیپ  ار  شرـس  هنرگو  دریگب  تعیب  يو  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  زا  هک  داد  روتـسد  هنیدم  یلاوب  تفرگ 
مرحب و  دش . هکم  راپسهر  دوخ  ناسک  اب  هنیدم  زا  هنابـش  تساوخ و  تلهم  يو  تشاد  هضرع  ترـضح  نآ  هب  ار  تعیب  رمالا ، بسح  یلاو 

و تسین ؛ رادرب  تسد  وا  زا  هجوچیه  هب  دیزی  هک  دیمهف  تماقا  هام  دنچ  زا  سپ  یلو  دش  هدنهانپ  تسا  یمسر  هاگهانپ  مالـسا  رد  هک  ادخ 
هک دوب  هدیـسر  ترـضح  نآ  هب  قارع  زا  همان  رازه  نیدنچ  تدم  نیا  رد  رگید  يوس  زا  تسا و  یمتح  يو  لتق  دنکن  تعیب  هکیتروص  رد 

دندرکیم . توعد  هیما  ینب  نارگمتس  دض  رب  تضهنب  هداد  يرای  هدعو  ار  يو 
يرهاظ تفرـشیپ  يو  تضهن  هک  تسنادیم  نئارق  دـهاوش و  تلـالد  یمومع و  لاوحا  عاـضوا و  هدـهاشم  زا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماـما 

دش هجوتم  هفوک  يوسب  هکم  زا  تضهن  ناونعب  دوخ  ناسک  اب  هتفرگ  ندش  هتشکب  میمـصت  دیزی  تعیب  زا  عانتما  اب  همهنیا  اب  تشاد  دهاوخن 
دومن . دروخرب  نمشد  هوبنا  رکشل  اب  هفوک ) يرتمولیک  داتفه  ًابیرقت   ) البرک نیمز  رد  هار  رد  و 

ندش هتـشکب  ار  دوخ  یعطق  میمـصت  دندوب  يو  هارمه  هک  مه  یناسکب  درکیم و  توعد  يرایب  ار  صاخـشا  دوخ  ریـسم  رد  ترـضح  نآ 
نارای و زا  دـندش  وربور  نمـشد  رکـشل  اب  هکیزور  يورنیا  زا  تشادیم ؛ ریخم  دوخ  تمزـالم  تبحاـصم و  كرت  رد  دومنیم و  دزـشوگ 

یگنت رایـسب  هقلح  رد  یناـسآ  هب  هجیتـن  رد  و  دوـب ، هدـنامن  یـسک  دـندوب  هتـشذگ  ناـج  زا  هداد و  لد  هک  يزیچاـن  هرامـش  زج  ناـهارمه 
دندرک . شریخم  لتق  تعیب و  نایم  رد  یطیحم  نینچ  رد  دش و  هتسب  ناشیورب  بآ  یتح  دندمآرد و  نمشد  هوبنا  رکشل  هرصاحمب 

گنج نیا  رد  دیگنج و  نمشد  اب  دوخ  ناهارمه  اب  رصع  ات  حبص  زا  يزور  دش و  لتق  هدامآ  دادن و  تعیب  هب  نت  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما 
دنزرف اهنت  دـندش . دیهـش  دـندوب  رفن  داتفه  دودـح  رد  ًاعمج  هک  شنارای  ناگدازومع و  ناـگدازردارب و  ناردارب و  نادـنزرف و  شدوخ و 

دنام . هدنز  دوبن  گنجب  رداق  دیدش  ضرم  تلعب  هک  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  شیمارگ 
البرک زا  ادهـش  هدیرب  ياهرـس  هارمهب  دندرک و  ریـسا  ار  شاهداوناخ  هدومن  تراغ  ار  شلاوما  ترـضحنآ  تداهـش  زا  سپ  نمـشد  رکـشل 

دنداد . قوس  ماش  هب  هفوک  زا  هفوکب و 
یمومع عماجم  رد  هک  یئاهینارنخـس  اب  يربک  بنیز  نینچمه  دـناوخ و  ماش  رد  هک  ياهبطخ  اب  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  تراـسا  نیا  رد 

يارب ار  هیما  ینب  يرگمتس  یئوگروز و  هتـشادرب  قح  يور  زا  هدرپ  درک  داریا  ماش  رد  دیزی  سلجم  هفوک و  یلاو  دایز  نبا  سلجم  هفوک و 
دندرک . یباتفآ  نایناهج 

نادنزرف و ترـضحنآ و  كاپ  نوخ  ندش  هتخیر  اب  هک  يراب  دنب و  یب  يرگدادـیب و  یئوگروز و  ربارب  رد  ینیـسح  تضهن  لاح  ره  رد  و 
هعقاو کی  دراد ؛ هک  یتاصخـشم  تایـصوصخ و  اب  تفریذـپ ، همتاخ  يو  هچب  نز و  ندـش  ریـسا  لام و  نتفر  جارات  شنارای و  ناشیوخ و 
هدنز مالسا  هک  تفگ  ناوتیم  تأرجب  تفای و  ناوتیمن  يو  يارب  يدننامه  یناهج  ياهتضهن  خیرات  تاحفـص  رد  هک  تسا  یـصاصتخا 
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دندوب . هتشاذگن  یقاب  مالسا  زا  یمسر  یمسا و  هیما  ینب  دوب  هداتفین  قافتا  هعقاو  نیا  رگا  تسا و  هعقاو  نیا 
ار لطاب  قح و  تخاـس و  ادـج  ناـشیا  نارادـفرط  هیما و  ینب  تاـیونم  زا  ار  ربمغیپ  تیبلها  مارم  فدـه و  ناـیع  روطب  زادـگناج  هعقاو  نیا 

دومن . یباتفآ 
دش رایسب  ياهيزیرنوخ  دیدش و  تابالقنا  زورب  بجوم  تفای و  راشتنا  یمالسا  هعماج  رانک  هشوگ و  ره  رد  یتقو  نیرتمک  رد  هثداح  نیا 

دیدرگ . هیما  ینب  تنطلس  طوقس  یساسا  لماوع  زا  یکی  هرخالاب  تشاد و  همادا  لاس  هدزاود  ات  هک 
تفرگ ياج  ناشاهلد  رد  مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  تیالو  شقن  هک  دوب  يرامـشیب  هورگ  یحور  شرورپ  هعقاو  نیا  رثا  نیرتنشور 

ناملسم نویلیم  دصب  کیدزن  زورما  ات  دنداد  شیازفا  دوخ  يورین  هرامشرب و  زورب  زور  دنتخاس و  دوخ  راعش  ار  تلاسر  نادناخ  یتسود  و 
هک مظعم  ياوشیپ  ود  نیا  شور  هچرگا  دوب ؟ فلتخم  نیسح  ماما  نسح و  ماما  شورایآ  دننکیم . یگدنز  ناهج  ياج  همه  رد  هعیش  مانب 

دوب دیدش  ياهزادناب  ردارب  ود  نیا  رظن  فالتخا  دناهتفگ : یـضعب  یتح  دـسریم  رظنب  فلتخم  رهاظب  دنتـسه  قحب  ماما  مرکا  ربمغیپ  صنب 
تساخرب گنجب  ناشیوخ ) زا  ریغ   ) باحصا نارای و  زا  رفن  لهچ  اب  يرگید  داد و  حلص  رد  نت  یگنج  درم  رازه  لهچ  نتشاد  اب  یکی  هک 

داد . هار  نیا  رد  ار  دوخ  راوخریش  هچب  ات  و 
تنطلـس رد  مین  لاس و  هن  ًابیرقت  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  هکنانچ  منیبیم  ام  اریز  دناسریم  توبثب  ار  رظن  نیا  فالخ  قیقد  یـسررب  یلو 

هیواعم تنطلس  رد  مین  لاس و  هن  ًابیرقت  ردارب  تداهـش  زا  سپ  زین  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دزن  ینلع  تفلاخم  زا  مد  درب و  رـسب  هیواعم 
دومرفن . ملع  تفلاخمب  دق  هدرکن  تضهن  زا  يدای  دومن و  یگدنز 

ياوشیپ ود  نیا  رظن  فالتخا  زا  هن  درک ، وجتـسج  دیاب  دیزی  هیواعم و  شور  فالتخا  زا  ار  يرهاظ  شور  فالتخا  نیا  یتقیقح  هشیر  سپ 
مظعم .

دریگب . هیرخسب  ار  نید  ماکحا  دوخ  ینلع  تفلاخم  اب  دشاب و  هدش  راوتسا  يراب  دنب و  یب  ساسا  يور  هک  دوبن  یشور  هیواعم  شور 
هلآ و هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هجوز  هک   ) دوخ رهاوخ  هطـساوب  درکیم و  یفرعم  یحو  بتاک  یباحـص و  درم  کی  ار  دوخ  هیواعم 

تدارا لماک و  دامتعا  مدرم  هماع  دوب و  مود  هفیلخ  دیدش  تیانع  هجوت و  دروم  و  دـشیم ؛ هدـیمان  نینمؤملا  لاخ  دوب ) نینموملا  ما  و  ملس )
دنتشاد . هفیلخ  هب  تبسن  یصاخ 

هبعش و نب  هریغم  رـسب ؛ هرمـس ؛ صاعورمع ، هریرهوبا ، دننام   ) دندوب مدرم  میظعت  مارتحا و  دروم  هک  ار  ربمغیپ  هباحـص  بلاغ  نیا  رب  هوالع 
دـندرکیم و بلج  يوب  تبـسن  ار  مدرم  نظ  نسح  هک  دوـب  هتـشامگ  يروـشک  ساـسح  ياـهراک  ریاـس  تاـیالو و  تموـکحب  اـهنآ ) ریغ 
ره هیواعم  هجیتن  رد  و  دشیم . لقن  دنروذعم  دننک  يراک  ره  هکنیا  هباحـص و  ینید  تینوصم  نانآ و  لئاضف  رد  مدرم  نایم  يدایز  تایاور 

نیا هکیئاج  رد  تسبیم و  ار  ضرتعم  ناهد  نیگنـس ؛ ياهـششخب  لذب و  اب  هنرگا  و  دشیم ، هیجوت  حیحـصت و  لباق  رگا  درکیم  هکیراک 
، يو یباحـص  ناهاوخاوه  نیمه  تسدـب  هکنانچ  دربیم  نایم  زا  ار  فلاخم  ناهاوخاوه ؛ ناتـسدمه و  نیمه  تسدـب  دوبن  رگراک  لیاسو 

دندش . هتشک  ربمغیپ  هباحص  زا  یعمج  یتح  ناناملسم و  ریاس  زا  و  مالسلا ) هیلع   ) یلع نایعیش  زا  هانگیب  رازه  اههد 
تبحم یصاخ  تفطالم  اب  و  تفریم ؛ شیپ  صوصخم  یئابیکـش  يرابدرب و  اب  تفرگیم و  دوخ  یبناجب  قح  هفایق  اهراک  همه  رد  هیواعم 

رد دادیم و  خـساپ  شـشخب  یئورـشوخ و  اب  یلو  دـیدیم  هزیتس  دینـشیم و  مانـشد  یهاگ  یتح  درکیم و  بلج  دوخب  ار  مدرم  تعاط  و 
درکیم . ءارجا  ار  دوخ  تسایس  ياهنیمز  نینچ 

دروآیم . لمعب  يرهاظ  مارتحا  مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) نسح ماما  زا 
یلام و تینوصم  هنوگچیه  دـنک  لقن  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بقانم  رد  یثیدـح  سک  ره  هک  درکیم  یمومع  نالعا  رگید  يوس  زا  و 

تشاد : دهاوخ  تفایرد  هزیاج  دنک  لقن  هباحص  بقانم  رد  یثیدح  هک  ره  درادن و  یناج  یضرع و 
ره ار  ترضحنآ  ناهاوخاوه  يورما  هب  دنهد و  مانشد  مازلا ) روطب   ) ار مالسلا ) هیلع   ) یلع ناناملسم ، ربانم  رد  نابیطخ  هک  دادیم  روتسد  و 
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زا یتسود  تمهتب  دندوب  ترضحنآ  نانمشد  زا  هک  ار  يریثک  عمج  هک  دندرک  يورهدایز  ياهزادناب  راکنیا  رد  دنتشکیم و  دنتسجیم  اج 
دندرب . نایم 

دور ردهب  يو  نارای  يو و  نوخ  هکنیا  زج  دشیمن و  مامت  مالسا  ررضب  زج  مالـسلا ) هیلع   ) نسح ماما  مایق  هک  دیآیم  تسدب  نایب  نیا  زا 
راـکفا نیکـست  يارب  نآ  زا  سپ  دـشکب و  ار  يو  ترـضحنآ  ناـسک  تسدـب  هیواـعم  تروصنیا  رد  هک  دوبن  رود  یتح  و  دیـشخبیمن ، رثا 
هلماعم نیمه  ریظن  هکنانچ  دشکب  نایعیـش  زا  ار  يو  ماقتنا  صاصق  هدمآرد  یهاوخنوخ  مامقب  دنز و  كاچ  نابیرگ  يو  يازع  رد  یمومع 

. 48 دومن نامثع  اب  ار 
و تشادن ؛ روز  زج  یقطنم  راب ، دنب و  یب  دنسپدوخ و  دوب  یناوج  يو  تشادن  شردپ  شور  اب  یتهابش  هنوگچیه  دیزی  یسایس  شور  یلو 

دادیمن . یتیمها  نیرتمک  یمومع  راکفاب 
دیرد . ار  هدرپ  درک و  راکشآ  هرابکی  دوخ  هاتوک  تموکح  رد  دشیم  دراو  مالساب  هدرپ  سپ  هک  یئاههمطل  دیزی 

دینارذگ . ریشمش  مد  زا  ار  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  نادناخ  دوخ  تموکح  لوا  لاس  رد 
دومن . حابم  دوخ  نایرکشلب  ار  مدرم  لام  ناج و  ضرع و  زور  هس  درک و  بارخ  ار  هنیدم  رهش  مود  لاس  رد  و 

درک . بارخ  ار  هبعک  موس  لاس  رد  و 
لکـشب رما  ءادـتبا  رد  دـیدرگ و  رتزراـب  رتقـیمع و  شرثا  زورب  زور  تفرگ و  ياـج  مدرم  راـکفا  رد  ینیـسح  تـضهن  تـهج  نـیمه  زا  و 
دوجوب تیبـلها  ناتـسود  تقیقخ و  قح و  ناـهاوخاوه  ناونعب  ناناملـسم  زا  ار  یمیظع  تیعمج  هرخـالاب  دومن و  روهظ  نینوـخ  تاـبالقنا 

دروآ .
هتـشادن مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح راـکب  يراـک  هک  دومن  دـیکا  شرافـس  دـیزی  هب  دوخ  ياهتیـصو  نمـض  رد  هیواـعم  هک  دوب  رظن  نیمه  زا  و 

. دهد زیمت  ررض  زا  ار  دوخ  عفن  هک  دادیم  هزاجا  دیزیب  يدنسپدوخ  یتسمرس و  ایآ  یلو  دوشن ؛ شلاح  ضرعتم 

اوشیپ نیمراهچ  مالسلا ) هیلع   ) داجس ماما  ترضح 

میـسقت هناگادج  شخب  ودب  دوخ  تماما  تدـم  رد  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  شور  اوشیپ  نیمراهچ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  ترـضح 
رد دوب و  دوخ  راوگرزب  ردپ  هارمه  البرک  رادگناج  هعقاو  رد  ترضح  نآ  اریز  ددرگیم ، قبطنم  ناماما  یمومع  شورب  ًاعمج  هک  دوشیم 

تدم لوط  رد  دش  هدرب  ماشب  هفوک  زا  هفوک و  هب  البرک  زا  دمآرد و  تراساب  هک  ردپ  تداهـش  زا  سپ  تشاد و  تکرـش  ینیـسح  تضهن 
دومنیم داریا  هک  یتانایب  اهینارنخس و  هلیسوب  یضتقم  عقاوم  رد  درکیم و  راهظا  ار  تقیقح  قح و  اباحم  یب  تشادن و  هیقت  زگره  يریـسا 

هناراک و متـس  عیاجف و  و  دوخ ، راوگرزب  ردـپ  تیمولظم  و  دومرفیم ، ماع  صاخ و  دزـشوگ  ار  نانآ  رخاـفم  تلاـسر و  نادـناخ  تیناـقح 
تخاسیم . اپرب  مدرم  فطاوع  تاساسحا و  زا  ینافوط  هدرک و  یباتفآ  ار  هیماینب  هنامحریب 

يورب رد  هتفرگ  ار  هناخ  هشوگ  تفای ؛ لیدبت  شمارآ  طیحمب  يزابناج  طیحم  تشگرب و  هنیدمب  هتفای  یئاهر  يریسا  زا  هکنآ  زا  سپ  یلو 
تخادرپ . دندوب  تقیقح  قح و  ناوریپ  هک  يدارفا  بیترت  هب  ادص  رس و  یب  تشگ و  لوغشم  قح  تدابع  هب  تسب و  ناگناگیب 

رد ار  یمالسا  فراعم  هداد  شرورپ  ار  يرامشیب  هورگ  میقتسم  ریغ  میقتسم و  روطب  دوخ  تما  تدم  لاس  جنپ  یس و  فرظ  رد  ترضحنآ 
داد . ياج  ناشبولق 

زاین زار و  ماقمب  زاسراک  يادـخ  اب  اهنآ  هلیـسوب  هدرک و  ءاشنا  دوخ  ینامـسآ  هجهل  اـب  تداـبع  بارحم  رد  ترـضحنآ  هک  یئاـهاعد  اـهنت 
فورعم هیداجـس  هفیحـص  مانب  يروآ و  عمج  اهاعد  نیا  و  دشابیم . یمالـسا  هیلاع  فراعم  زا  لماک  هرود  کی  رب  لمتـشم  تسا  هدـمآرب 

. تسا هدش 

اوشیپ نیمجنپ  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح 
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اوشیپ نیمجنپ  مالسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح 

ات ینید  مولع  رـشن  يارب  هنیمز  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم  ماما  تماما  ناـمز  رد  اوشیپ  نیمجنپ  مالـسلا ) هیلع   ) رقاـب دـمحم  ماـما  ترـضح 
مزال ثیدـح  اهرازه  ماکحا ، يارب  هکنیا  اـب  دوب و  هتفر  تسد  زا  تیب  لـها  هقف  ثیداـحا  هیما  ینب  راـشف  رثا  رد  اریز  دـش  مهارف  ياهزادـنا 

دوب . هدنامن  یقاب  ثیدح  دصناپ  زا  شیب  هدش  لقن  هباحص  هلیسوب  مرکا  ربمغیپ  زا  هکیرابخا  زا  یتح  تسا 
زا یهوبنا  هورگ  مالـسلا ) هیلع   ) داجـس ماما  هلاسجنپ  یـس و  یعاسم  رثا  رد  البرک و  زادـگناج  هعقاو  هجیتن  رد  ماـیا  نآ  رد  هکنیا  هصـالخ 

دندوب . تسدیهت  یمالسا  هقف  زا  یلو  هدمآ  دوجوب  هعیش 
رد یتسـس  راثآ  زوربزور  هداهن  فعـضب  ور  تلود  لاـجر  یتیاـفک  یب  يرورپ و  نت  یلخاد و  تاـفالتخا  رثا  رد  هیما  ینب  تنطلـس  نوچ  و 

بتکم زا  يدایز  نادنمشناد  تخادرپ و  یمالـسا  هقف  تیب و  لها  مولع  رـشنب  هدومرف  هدافتـسا  تصرف  زا  مجنپ  ماما  دشیم ؛ رهاظ  نآ  رکیپ 
. داد هعماج  لیوحت  شیوخ 

اوشیپ نیمشش  مالسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترضح 

رتمهارف و هنیمز  یمالـسا  مولع  رـشن  يارب  مالـسلا ) هیلع   ) مشـش ماما  نامز  رد  اوشیپ  نیمـشش  مالـسلا ) هیلع   ) قداص رفعج  ماـما  ترـضح 
؛ يو بتکم  ناگتفای  شرورپ  تاغیلبت  و  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دـمحم  ماما  ثیداحا  تاراشتنا  رثا  رد  فرطکی  زا  اریز  دوب  رتدـعاسم  عاـضوا 

دندوب . رتهنشت  ثیدح  ذخا  يارب  هدرب و  یپ  رتشیب  تیبلها  مولع  یمالسا و  فراعمب  دوخ  يدنمزاین  هب  مدرم 
يارب هک  رظن  نیا  زا  هژیوب  ساـبع  ینب  و  دوب ، هدرکن  ادـیپ  لـماک  رارقتـسا  زونه  یـسابع  تنطلـس  ضرقنم و  يوما  تنطلـس  فرطکی  زا  و 

تیبلها اب  دندوب ، هدرک  زیواتـسد  ار  البرک  نادیهـش  نوخ  تیب و  لها  تیمولظم  يوما ، تموکح  داینب  نتخادنارب  دوخ و  دصاقم  تفرـشیپ 
. دندادیم ناشن  شوخ  يور 

زا دنتفای و  راب  شروضحب  دندروآ و  موجه  شاهناخ  ردب  هتسد  هتسد  وس  ره  زا  نادنمشناد  املع و  تخادرپ و  مولع  عاونا  رشنب  ترـضحنآ 
دندینش . اهخساپ  دندرک و  اهشسرپ  تظعوم  تمکح و  ماما و  ءایبنا و  خیرات  قالخا و  یمالسا و  فراعم  هفلتخم  نونف 

شرورپ ینادرگاش  مولع ، نوگانوگ  ياهـشخب  رد  دومن و  اههرظانم  نوگانوگ  لحن  للم و  اب  درک و  اهثحب  فلتخم  تاقبط  اـب  ترـضحنآ 
دوشیم . هدیمان  لوصا  مانب  هک  دش  فیلأت  ترضحنآ  یملع  تانایب  ثیداحا و  طبض  رد  باتک  اهدص  و  داد ،

دندروآرد ماهبا  زا  یلکب  ترـضحنآ  تاکرب  زا  ار  دوخ  ینید  لئاسم  دصاقم و  دنکیم  لابند  ار  ربمغیپ  تیبلها  شور  مالـسا  رد  هک  هعیش 
نایم رد  دشابیم ) تیب  لها  بهذم  نامه  هک   ) هعیش بهذم  ببس  نیمهب  دندرک ؛ لح  ناشیا  هیفاش  تانایب  اب  ار  دوخ  یبهذم  تالوهجم  و 

هچرگا مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  زا  سپ  مالـسلا : امهیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  یملع  تضهن  تشگ . فورعم  يرفعج  بهذم  هب  مدرم 
تیب لها  ناوریپ  هب  هیما  ینب  تنطلـس  هک  يدـیدش  راشف  هطـساوب  یلو  دـشیم  هدوزفا  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ناوریپ  هرامـشب  زوربزور 
نامز رد  ات  دوبن  دزادرپب  یمالسا  فراعم  ینلع  لماک و  رشنب  دناوتب  داجس  ماما  ترضح  هک  یلمع  نادیم  تخاسیم  دراو  مالسلا ) مهیلع  )

فعضب و يور  دنتشاد  سابع  ینب  اب  هک  یئاهشکمشک  یلخاد و  تافالتخا  هطـساوب  يوما  تنطلـس  مالـسلا ) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  تماما 
داهن . لالحنا 

فارطا و زا  هدرک  ادیپ  یتصرف  مالسلا ) هیلع   ) داجس ترـضح  هلاس  تماما 35  هرود  ناگدرورپ  تسد  تیبلها و  ناوریپ  نایعیـش و  ورنیا  زا 
دنتخادرپ . یمالسا  فراعم  ذخا  نید و  مولع  نتفرگ  ارفب  هتخیر  رقاب  دمحم  ماما  هناخ  ردب  لیس  دننام  فانکا 

يور شکاپ  ناتـسآ  هب  ناهج  رانک  هشوگ و  زا  هک  ار  ینادنمـشناد  تخادرپ و  فراعم  رـشنب  قداـص  رفعج  ماـما  زین  ترـضحنآ  زا  سپ  و 
زا دنمـشناد  نارازه  ترـضحنآ  یعاسم  رثا  رد  تشادیم و  لوذبم  شـشوک  یعـس و  لامک  نانآ  تیبرت  میلعت و  رد  هتفریذـپ  دـندروآیم 

. دنتخادرپ مولع  رشنب  دندش و  هدنکارپ  ناهج  فارطاب  دندوب  دمآرس  هفلتخم  مولع  نونف و  رد  هک  نید  لاجر 
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هعیـش ياملع  نایم  رد  ءأمعبرا ) لوصا   ) مانب هک  تسا  باـتک  دـصراهچ  هدـنام  راـگدایب  ترـضحنآ  بتکم  نادرگاـش  زا  هک  یئاـهباتک  زا 
تسا . فورعم 

؛ دوب تخـس  رایـسب  ساـبع  ینب  راـشف  هکنآ  اـب  دـنتخادرپ و  یمالـسا  فراـعم  رـشنب  هدرک و  بیقعت  ار  ماـما  ود  نیا  شور  مه  ناـماما  هیقب 
( مالـسلا مهیلع   ) يدـه همئا  هلیمج  یعاسم  نیمه  رثا  رد  و  دـندرپس ؛ ناـشیاب  ار  مالـسا  یملع  رئاـخذ  هدومن  تیبرت  ار  يداـیز  نادنـشمناد 

. دننکیم یگدنز  ناهج  زا  فلتخم  طاقن  رد  قح  لها  رفن  اهنویلم  زورما 

اوشیپ نیمتفه  مالسلا ) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  ترضح 

هضبق ار  تفالخ  هتخاس  نوگژاو  ار  هیما  ینب  تموکح  هکنآ  زا  سپ  سابع  ینب  اوشیپ  نیمتفه  مالـسلا ) هیلع   ) مظاک یـسوم  ماما  ترـضح 
و روگب ؛ هدنز  ار  یعنج  هدز ؛ ندرگ  ار  ياهدع  دندیشوک  تلاسر  نادناخ  لاصیتسا  رد  يوق  مامت  اب  دنتـشگرب و  همطاف  ینب  يوسب  دندومن 

دنتشاذگ . اهراوید  نایم  رد  ای  اهنامتخاس  هیاپ  رد  ار  ياهتسد 
هیقت مشـش  ماما  یگدنز  رخاوا  رد  بیترت  نیاب  دـندرک  بلج  قارعب  ار  شدوخ  راب  دـنچ  دـندز و  شتآ  ار  مالـسلا ) هیلع   ) مشـش ماما  هناخ 
هفیلخ روصنم  هیحاـن  زا  هرخـالاب  تفریذـپیمن و  ار  هعیـش  صاوخ  زج  یـسک  دوب  دـیدش  تبقارم  تحت  نوچ  ترـضحنآ  دـش و  رتدـیدش 

دیدش و نیفلاخم  راشف  مالسلا ) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  متفه  ماما  تماما  هرود  رد  يورنیا  زا  دیدرگ و  دیهش  مومـسم و  یـسابع 
دوب . نوزفازور 

یهقف تایاور  تفگ  ناوتیم  هکنانچ  تشاذگ  هعیـش  رایتخا  رد  يرایـسب  ثیداحا  تخادرپ و  مولع  رـشنب  دیدش  هیقت  دوجو  اب  ترـضحنآ 
يو زا  هدش  لقن  ترضحنآ  زا  هک  یتایاور  بلاغ  رد  هیقت  تدش  هطساوب  تسا و  رتشیب  همئا  ریاس  زا  مشش  مجنپ و  ماما  زا  سپ  ترـضحنآ 

تسا . هدیدرگن  حیرصت  ترضح  نآ  مسا  هب  هدش و  اهنیا  ریاظن  حلاص و  دبع  ملاع و  هب  ریبعت 
دوب : رصاعم  یسابع  يافلخ  زا  رفن  راهچ  اب  ترضحنآ 

لقتنم ینادنز  هب  ینادنز  زا  اهلاس  تشگ و  ینادـنز  نوراه  رماب  هرخالاب  ات  دوب  نانآ  راشف  ریز  هتـسویپ  نوراه و  يدـهم و  يداه ؛ روصنم ؛
. دش دیهش  مومسم و  نادنز  رد  مه  ماجنارس  دشیم و 

اوشیپ نمیتمشه  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترضح 

رـصاعم و ءافلخ  هک  دوب  نشور  يرظن  بحاص  ره  يارب  هیراـج  عاـضوا  رد  لـمأت  زا  اوشیپ  نمیتمـشه  مالـسلا ) هیلع   ) اـضر ماـما  ترـضح 
تخـس ناشنایعیـشب  دندیـشوکیم و  مالـسلا ) هیلع   ) يده همئا  لاصیتسا  رازآ و  هجنکـش و  رد  هچ  ره  مالـسلا ) مهیلع   ) تیب لها  نافلاخم 
كاپان دـیلپ و  هاگتـسد  کی  نانآ  راظنا  رد  تفالخ  نامزاس  دـشیم و  رتمکحم  ناشنامیا  رتشیب و  ناشناوریپ  هرامـش  زوربزور  دـنتفرگیم ،

درکیم . هولج 
دوب . هدرک  هراچیب  نوبز و  ار  اهنآ  تقیقح  رد  دادیم و  جنر  ار  همئا  رصاعم  ءافلخ  هتسویپ  هک  دوب  ینورد  هدقع  کی  بلطم  نیا  و 

نیاب تشگ  یلوتسم  تفالخ  رب  هتشک  ار  نیما  دوخ  ردارب  هکنآ  زا  سپ  دوب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  رصاعم  هک  یسابع  متفه  هفیلخ  نومأم 
دنیچرب . راشف  روز و  هار  ریغ  زا  ار  عیشت  طاسب  دنک و  تحار  یمئاد  ینارگن  ینورد و  جنر  زا  ار  دوخ  هک  داتفارکف 

دورو هطـساوب  ار  ترـضحنآ  ات  دـهدب  اضر  ماماب  ار  دوخ  دـهعتیالو  هک  دوب  نیا  درک  باختنا  روظنم  نیا  نتخاس  یلمع  يارب  هک  یتساـیس 
يارب يزایتما  تروصنیا  رد  دنک . نوریب  ناشزغم  زا  ار  ماما  تراهط  تمصع و  هب  داقتعا  دزاس و  دولآ  هعیش  شیپ  تفالخ ، دساف  هاگتسدب 

تشگیم . یشالتم  دوخب  دوخ  بهذم  داینب  دنامیمن و  یقاب  تسا  هعیش  بهذم  ساسا  هک  تماما  ماقم 
تفـالخ نتخاـس  نوگژاو  يارب  هک  همطاـف  ینب  یپ  رد  یپ  ياهتـضهن  زا  هکنیا  نآ  تشادرب و  رد  زین  يرگید  تیقفوم  تسایـس  نیا  ءارجا 
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زا ًاـعبط  دـندرکیم  هدـهاشم  ناـشدوخ  هب  ار  تفـالخ  لاـقتنا  هکنآ  زا  سپ  همطاـف  ینب  هچ  دومنیم ، يریگوـلج  دـشیم  اـپرب  ساـبع  ینب 
نومأم يارب  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  صخـش  ندرب  نیب  زا  روظنم  نیا  ندـش  یلمع  زا  سپ  هتبلا  دـندومنیم . يراددوخ  نینوخ ، ياـهمایق 

تشادن . یلاکشا 
، دیدهت هرخالاب  رارـصا و  دیکأت و  زا  سپ  دومن و  توعد  دهع  تیالو  نتفریذپب  نآ  زا  سپ  تفالخ و  لوبقب  تسخن  ار  ترـضحنآ  نومأم 

تفریذپ . دشاب  فاعم  هیلاع  روما  رد  هلخادم  بصن و  لزع و  زا  هک  طرش  نیاب  ار  دهع  تیالو  ترضحنآ 
رد دومرف و  اهثحب  نایدا  بهاذم و  بابرا  اب  دوب  زاب  شتسد  هک  ياهزادنا  ات  تخادرپ و  مدرم  راکفا  تیادهب  ياهنیمز  نینچ  رد  ترضحنآ 

لوصا رد  هک  یتانایب  تشاد ) یبهذـم  ياـهثحبب  یطرفم  هقـالع  زین  نومأـم   ) دومن داریا  یئاـهبنارگ  تاـنایب  نید  قیاـقح  مالـسا و  فراـعم 
رد همئا  ریاس  زا  هچنآ  زا  تسا و  مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما تانایب  دـننام  ترثک  تهج  زا  تسا  روثأم  ترـضح  نآ  زا  یمالـسا  فراعم 

دشابیم . رتشیب  هدیسر ؛ اهشخب  نید 
هراشاب و دـش و  ضرع  يوب  دوب  هعیـش  تسد  رد  شراوگرزب  ناردـپ  زا  هک  يرایـسب  ثیداحا  هک  دوب  نیا  ترـضح  نآ  تاکرب  زا  یکی  و 

دیدرگ . كورتم  صخشم و  دوب  هدرک  لخاد  تیبلها  رابخا  نایم  رد  كاپان  ياهتسد  هک  ياهعوضوم  هلوعجم و  تایاور  يو  صیخشت 
نایم رد  یبیجع  شوج  بنح و  ناریا  رد  هصاخ  هار و  لوط  رد  دومرف  ورم  يوسب  هنیدم  زا  دهع  تیالو  ناونعب  هک  یترفاسم  رد  ترضحنآ 

شدوجو عمـش  رودب  راوهناورپ  زور  بش و  دـندشیم و  شرابرد  هجوتم  ترایز ؛ دـصقب  هتـسد  هتـسد  اج  ره  زا  دوب و  هدروآ  دـیدپ  مدرم 
دنتفرگیم . دای  ار  نید  ماکحا  فراعم و  دندیدرگیم و 

دوخ یـسایس  تسکـش  میمرت  روظنمب  درب و  یپ  دوخ  تسایـس  ندوب  طلغب  ترـضحنآ  هب  مدرم  روآ  تفگـش  هقباس و  یب  هجوت  زا  نوماـم 
. دش لابند  ناشیا  نایعیش  تیبلها و  هب  تبسن  افلخ  نیرید  تسایس  زاب  نآ  زا  سپ  دیهش و  مومسم و  ار  ترضحنآ 

اوشیپ هس  یگدنز 

هیلع  ) يرگسع نسح  ماما  اوشیپ ) نیمهد  ( ) مالسلا هیلع   ) یقن یلع  ماما  اوشیپ ) نیمهن  ( ) مالـسلا هیلع   ) یقت دمحم  ماما  اوشیپ : هس  یگدنز 
دنزرف هناگی  نومأم  مالـسلا ) هیلع   ) اضر ماما  تداهـش  زا  سپ  دوب . مه  هباشم  راوگرزب  هس  نیا  یگدنز  طیحم  اوشیپ ) نیمهدزای  ( ) مالـسلا

شیپ مامت  زازعا  اب  جـیوزت و  ترـضحنآب  ار  دوخ  رتخد  هدـمآ  شیپ  تفطالم  رهم و  رد  زا  درک و  راضحا  دادـغبب  ار  یقت  دـمحم  ماـما  يو 
تشادهاگن . دوخ 

تبقارم رظن و  تحت  تهج  ره  زا  ار  مالـسلا ) هیلع   ) ماما عقاو  رد  تسایـس  نیمه  اـب  نومأـم  اـما  دیـسریم  رظنب  هناتـسود  هچرگ  راـتفر  نیا 
دوب . هدروآرد  دوخ  دیدش 

سبح ناونع  تقیقح  رد  دوب  تفالخ  تختیاـپ  ناـشتماما  ناـمز  رد  هک  ءارماـس  رد  يرگـسع  نسح  ماـما  یقنلا و  یلع  ماـما  تماـقا  نیمه 
تشاد . يرظن 

دنتـشاد تماقا  هیروس  قارع و  ناریا و  رد  هک  نامزنآ  رد  هعیـش  ترثک  تسا ؛ لاـس  تفه  هاـجنپ و  مهیور  راوگرزب  هس  نیا  تماـما  تدـم 
نیا زا  هک  یثیداـحا  نیا ؛ دوجو  اـب  تسا . هتـشاد  دوجو  ناـشیا  ناـیم  رد  ثیدـح  لاـجر  نارازه  و  دوب ، رازه  اهدـصب  غلاـب  هجوـت و  لـباق 

یگلاس و لهچ  رد  مهد  ماما  یگلاس و  جنپ  تسیب و  رد  مهن  ماما  هدوب ، هاتوک  ناشرمع  تدم  زین  و  تسا ؛ مک  یلیخ  هدش  لقن  ناراوگرزب 
ینکشراک تبقارم و  لرتنک و  هکنیا  رب  تسا  نشور  یهاوگ  تاکن  نیا  همه  دناهدیـسر ؛ تداهـشب  یگلاس  تفه  تسیب و  رد  مهدزای  ماما 

رابخا همهنیا  اب  دـنهد ، ماجنا  هنادازآ  ار  دوخ  فئاـظو  دناهتـسناوتن  ناراوگرزب  نیا  تسا و  هدوب  دـیدش  رایـسب  ناـشیا  ناـمز  رد  نیفلاـخم 
. تسا هدیسر  راوگرزب  هس  نیا  زا  نید  عورف  لوصا و  رد  یئاهبنارگ 

( اوشیپ نیمهدزاود   ) دوعوم يدهم  ترضح 

نید www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 86 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


( اوشیپ نیمهدزاود   ) دوعوم يدهم  ترضح 

ره زا  هک  دوب  هتفرگ  میمـصت  مالـسلا ) هیلع   ) يرکـسع نسح  ماما  نامز  رد  تفالخ  هاگتـسد  اوشیپ ) نیمهدزاود   ) دوعوم يدهم  ترـضح 
ماما دهد و  همتاخ  عیشت  بهذمب  هجیتن  رد  تماما و  هلئسمب  هلیسو  نیدب  دربب و  نیب  زا  ار  ترضح  نآ  نیشناج  دشاب  ياهلیسو  رهب  یهار و 

. تشاد رارق  تبقارم  تحت  زین  تهج  نیا  زا  رگید  تاهج  زا  هتشذگ  يرکسع 
هاـگن ناـهنپ  راـظنا  زا  ار  وا  دوب  هدـنز  شراوگرزب  ردـپ  هک  یگلاـس  شـش  اـت  دوـب و  هدیـشوپ  مالـسلا ) هیلع   ) رـصع ماـما  دـلوت  يورنیا  زا 

دیدیمن . ار  ترضح  نآ  یسک  هعیش  صاوخ  زا  ياهدع  زجب  دنتشادیم و 
فرـشب يرگید  زا  سپ  یکی  هک  صاخ  بئان  راهچ  طسوت  دومرف و  رایتخا  يرغـص  تبیغ  ادخ  رماب  ترـضح  نآ  ردپ ، تداهـش  زا  سپ  و 

درکیم . لح  ار  ناشیا  تالکشم  دادیم و  باوج  هعیش  تالاؤسب  دندوب  هدیسر  تباین 
روج اب  هکنآ  زا  سپ  دنک و  رپ  داد  لدع و  اب  ار  نیمز  هدومن و  روهظ  ادخ  رماب  هکینامز  ات  دومرف  رایتخا  يربک  تبیغ  نآ  زا  سپ  ترـضح 

دشاب . هدش  رپ  متس  و 
لقن ینـس  هعیـش و  هدیـسر و  شروهظ  تبیغ و  تیفیک  ترـضحنآ و  صوصخ  رد  مالـسلا ) مهیلع   ) همئا مرکا و  ربمغیپ  زا  يدایز  تایاور 

ار شلاثمیب  لامج  هدیـسر  ترـضح  نآ  تمدـخب  شراوگرزب  ردـپ  تایح  ناـمز  رد  هعیـش  ناـگرزب  زا  يریثک  عمج  نینچمه  و  دـناهدرک .
دناهتشاد . تفایرد  ار  تماما  هدژم  شراوگرزب  ردپ  زا  دناهدومن و  هدهاشم 

تسنآ نابهگن  لماح و  هک  یماما  زا  ادخ و  نید  زا  تیرشب  ناهج  زگره  هک  میدیسر  هجیتن  نیاب  تماما  توبن و  ثحب  رد  اهنیا  زا  هتشذگ 
. دوشیمن یلاخ 

نید نایاوشیپ  شور  زا  یقالخا  يریگهجیتن 

نانآ هک  تسنیا  دیآیم  تسدب  نید  نایاوشیپ  ادـخ و  ناربمایپ  خـیرات  زا  هصالخ  روطب  هچنآ  نید  نایاوشیپ  شور  زا  یقالخا  يریگهجیتن 
يراکادف و هنوگچیه  زا  هارنیا  رد  و  دندرکیم ؛ توعد  قح  يوریپ  ینیب و  عقاوب  ار  تیناسنا  ناهج  و  قح ؛ وریپ  نیب و  عقاو  دـندوب  ینادرم 

دندرکیمن . يراذگورف  یگتشذگ  دوخ  زا 
ای ینادان  هکنآ  یب  مدرم  دنتـساوخیم  دیآ ، رابب  دیاب  دیاش و  هک  روطنآ  یناسنا  هعماج  ناسنا و  درف  هک  دنتـشاد  شـشوک  رگید  ترابعب  و 

تیناسنا كاپ  نماد  هکنآ  یب  و  دندرگ ؛ هتسارآ  حیحص  دیاقع  راکفا و  هلـسلس  کی  اب  دیامن  تموکح  ناشنایم  رد  یفارخ  راکفا  هتـشرکی 
يوخ دنـسانشن  يزیچ  مکـش  ندرک  رپ  رگیدمه و  ندیرد  زج  ناگدنرچ  ناگدنرد و  دـننام  دـننک و  هدولآ  راد و  هکل  تاناویح  يوخب  ار 

دنروآ . تسدب  ار  تداعس  دقن  تیناسنا  دوسب  دنزادنا و  راکب  ار  تیناسنا  هیامرس  یگدنز  رازاب  رد  هتفرگ  ار  یناسنا  هژیو 
صیخـشت نیا  زج  ياهفیظو  تیناسنا  ناـهج  يارب  هعماـج و  تداعـس  هار  رد  یلو  دنتـساوخیمن  ار  دوخ  تداعـس  هک  دـندوب  یمدرم  ینعی 

دندادیمن .
نیا زین  نارگید  دنتـساوخیم  دنـشاب و  همه  هاوخریخ  هک  دـندید  نیا  رد  دـهاوخیمن ) يزیچ  نآ  زج  ناـسنا  هک   ) ار دوـخ  تداعـس  ریخ و 

زین نارگید  يارب  دهاوخیمن  دوخ  يارب  ار  هچنآ  دشاب و  هتشاد  تسود  همه  يارب  دراد  تسود  دوخ  يارب  ار  هچنآ  سک  ره  دنشاب ، نینچ 
دهاوخن .

هک یئزج  فئاظو  ریاس  و  یهاوخریخ )  ) ناسنا یمومع  هفیظو  نیا  تیمهاب  ناراوگرزب  نیا  هک  تسا  قح  يوریپ  ینیب و  عقاو  نیمه  رثا  رد 
یهاـتوک قح  هار  رد  دوخ  لاـم  ناـج و  لذـب  زا  دـندیدرگ و  فصتم  یگتـشذگ  دوخ  زا  يراکادـف و  فصب  دـندرب و  یپ  تسا  نآ  عورف 

رازیب تمائل  يدنـسپدوخ و  زا  دـندیزرویمن ؛ لخب  دوخ  ناج  لامب و  دـندز . تسا  ماوت  یهاوخدـب  اـب  هک  ار  یتفـص  ره  هشیر  دـندومنن و 
برد ار  اهنآ  راثآ  تافص و  نیا  حیضوت  دندرکیمن . ضرعت  نارگید  هاج  ضرعب و  و  دندزیمن ، تمهت  یسکب  دنتفگیمن ، غورد  دندوب ،
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. تسج دیاب  قالخا  شخب 

یلامجا تاصخشم 

مالسلا ) هیلع   ) بلاطیبا نب  یلع  نینمؤملاریما  لوا  ماما  یلامجا  تاصخشم 
ترجه . زا  لبق   23 دلوت :
يرجه . لاس 35  تفالخ :

يرجه . لاس 40  تافو :
ًابیرقت . لاس  جنپ  تفالخ : تدم 

دمحم . ابا  هینک  یبتجم ؛ روهشم  بقل  نسح ، مسا : مالسلا ) هیلع   ) یبتجم ماما  ترضح  مود  ماما  لاس .  63 رمع : تدم 
مالسلا .) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  ترضح  شراوگرزب : ردپ 

يرجه . موس  لاس  دلوت :
. دش مومسم  دوخ  رسمه  تسدب  هیواعم  کیرحتب  يرجه . لاس 50  تداهش :

لاس .  10 تماما : تدم 
هللادبعوبا . هینک  ءادهشلا ، دیس  بقل  نیسح ، مسا  مالسلا .) هیلع   ) ءادهشلادیس ترضح  موس  ماما  لاس .  48 رمع : تدم 

مالسلا .) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  شراوگرزب : ردپ 
يرجه . مراهچ  لاس  دلوت :

دش . دیهش  هیواعم  نب  دیزی  روتسدب  يرجه  لاس 61  تداهش :
لاس .  10 تماما : تدم 

دمحمابا . هینک  نیدباعلا ، نیز  داجس و  بقل  یلع ، مسا  مالسلا .) هیلع   ) داجس ترضح  مراهچ  ماما  لاس .  57 رمع : تدم 
مالسلا .) هیلع   ) نیسح ماما  ترضح  شراوگرزب : ردپ 

يرجه . لاس 38  دلوت :
دش . مومسم  کلملادبع  نب  ماشه  روتسدب  يرجه ؛ لاس 94  تافو :

لاس .  35 تماما : تدم 
رفعجابا . هینک  رقاب ، بقل  دمحم  مسا  مالسلا ) هیلع   ) رقاب ماما  ترضح  مجنپ  ماما  لاس .  66 رمع : تدم 

مالسلا .) هیلع   ) داجس ماما  ترضح  شراوگرزب : ردپ 
يرجه . لاس 58  دلوت :

دش . مومسم  دیلو  نب  میهاربا  روتسدب  يرجه  لاس 117  تافو :
لاس .  59 رمع : تدم 

. هللادبعوبا هینک  قداص ، بقل  رفعج ، مسا  مالسلا ) هیلع   ) قداص ماما  ترضح  مشش  ماما  لاس .  23 تماما : تدم 
مالسلا .) هیلع   ) رقاب دمحم  ماما  ترضح  شراوگرزب : ردپ 

يرجه . لاس 80  دلوت :
دش . مومسم  یسابع  روصنم  روتسدب  يرجه   148 تافو :

لاس .  68 رمع : تدم 
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. نسحلاوبا هینک  مظاک ، بقل  یسوم ، مسا  مالسلا ) هیلع   ) مظاک ماما  ترضح  متفه  ماما  لاس .  31 تماما : تدم 
مالسلا .) هیلع   ) قداص رفعج  ماما  ترضح  شراوگرزب : ردپ 

يرجه .  128 دلوت :
يرجه .  182 تافو :

لاس .  54 رمع : تدم 
نسحلاوبا . هینک  اضر ، بقل  یلع ، مسا  مالسلا ) هیلع   ) اضر ماما  ترضح  متشه  ماما  يرجه .  35 تماما : تدم 

مالسلا .) هیلع   ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  شراوگرزب : ردپ 
يرجه . لاس 148  دلوت :

دش . مومسم  یسابع  نومأم  تسدب  يرجه ، لاس 203  تافو :
لاس .  55 شفیرش : رمع 

رفعجابا . هینک  داوج ، یقت و  بقل  دمحم ، مسا  مالسلا ) هیلع   ) یقت دمحم  ماما  ترضح  مهن  ماما  لاس .  21 تماما : تدم 
مالسلا .) هیلع   ) اضر ماما  ترضح  شراوگرزب : ردپ 

يرجه . لاس 195  دلوت :
. دش مومسم  دوخ  رسمه  تسدب  یسابع  مصتعم  کیرحتب  لاس   220 تافو :

لاس .  25 شفیرش : رمع 
نسحلاوبا . هینک  یقن ، يداه و  بقل  یلع ، مسا  مالسلا .) هیلع   ) یقنلا یلع  ماما  ترضح  مهد  ماما  لاس .  17 تماما : تدم 

مالسلا .) هیلع   ) یقت دمحم  ماما  ترضح  شراوگرزب : ردپ 
يرجه .  214 دلوت :

يرجه . لاس 254  تافو :
لاس .  40 رمع : تدم 

دمحمابا . هینک  يرکسع  بقل  نسح ، مسا  مالسلا .) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  مهدزای  ماما  لاس .  34 تماما : تدم 
مالسلا .) هیلع   ) یقنلا یلع  ماما  ترضح  شراوگرزب : ردپ 

يرجه . لاس 232  دلوت :
يرجه . لاس 260  تافو :

لاس .  28 شفیرش : رمع 
هینک يدـهم  يداـه و  بقل  مسا م ح م د ، مالـسلا ) هیلع  ( ) دوـعوم يدـهم   ) رـصع ماـما  ترـضح  مـهدزاود  ماـما  لاـس .  7 تماما : تدـم 

مساقلاابا .
مالسلا .) هیلع   ) يرکسع نسح  ماما  ترضح  شراوگرزب : ردپ 

يرجه . لاس 256  دلوت :
. دومن دهاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ارناهج  هدومرف  روهظ  دهاوخب  ادخ  هکیزور  تسا و  روتسم  راظنا  زا  ادخ  رماب  ترضحنآ 

ماکحا قالخا - 

قالخا زا  ییاهسرد   - 1
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بناج زا  هک  تسا  یگـشیمه  یمومع و  همانرب  کی  مالـسا  سدقم  نید  دش  هتـسناد  لوا  دـلج  زاغآ  رد  هکنانچ  قالخا  زا  ییاهـسرد   - 1
دیآرد و ارجا  دروم  هب  يرـشب  هعماج  رد  ات  تسا  هدـش  لزان  ناربمغیپ  متاخ  يوس  هب  ناهج  ود  ره  رد  ناسنا  یگدـنز  يارب  لاعتم  يادـخ 

دناسرب . تاجن  لحاسب  هدیشک  نوریب  یتخبدب  تلاهج و  بادرگ  زا  ار  تیناسنا  یتشک 
ار شماجنا  هداد و  صیخشت  ناسنا  يارب  یئهفیظو  دراد  طابترا  یگدنز  اب  هک  هچنآ  هب  تبسن  ریزگان  تسا  یگدنز  همانرب  نید  هکنیاب  رظن 

. دهاوخیم يو  زا 
دراد : طابترا  رما  هس  هب  ام  یگدنز  یلک  روطب 

یبجاو ره  زا  وا  سدقم  تحاس  هب  تبـسن  یـسانشهفیظو  رتگرزب و  یقح  ره  زا  وا  تمعن  قح  میتسه و  وا  هدیرفآ  ام  هک  لاعتم  يادخ   - 1
تسا . رتبجاو 
نامدوخ   - 1

نیارب انب  میهد  ماجنا  ناشیا  يرایتسد  يراکمه و  اب  ار  دوخ  شـشوک  راک و  مینک و  یگدنز  نانآ  اب  میریزگان  هک  نامدوخ  ناعونمه   - 3
میراد : یلک  هفیظو  هس  ام  روتسد  بسح  رب 

فئاظو همه  نیرتمهم  لاعتم  يادـخب  تبـسن  هفیظو  ادـخب  تبـسن  ناـسنا  هفیظو   - 1 نارگیدب . تبـسن  دوخب ؛ تبـسن  ادخب ؛ تبـسن  هفیظو 
ار دوخ  راگدـیرفآ  هک  تسا  یناسنا  هفیظو  راـب  نیتسخن  يارب  هدیـشوک و  نآ  ماـجنا  رد  صلاـخ  یتین  كاـپ و  یلد  اـب  دـیاب  هک  دـشابیم 

دوجوب ملع  یئاسانـش و  تسا  یتیعقاو  هدـیدپ و  ره  دوجوم  هدـیرفآ و  ره  یتـسه  همـشچرس  لاـعتم  يادـخ  دوجو  هکناـنچ  اریز  دسانـشب .
یتریـصب و یب  تلاـهج و  هنوـگ  ره  أـشنم  ینادـجو  تقیقح  نیاـب  یئاـنتعا  یب  و  تـسا ، ینیب  عـقاو  هدـید  ره  شخب  یئانـشور  زین  شکاـپ 

يارب یهار  هنوگچیه  دـشکب  ار  دوخ  نادـجو  نشور  غارچ  هجیتن  رد  دـنامب و  اـنتعا  یب  قح  تفرعمب  هکیـسک  دـشابیم و  یـسانشنهفیظو 
درادن . یناسنا  یعقاو  تداعس  تدروآ  تسدب 

یلکب یناسنا  تایونعم  زا  دنهدیمن  تقیقح  نیاب  یتیمها  دوخ  یگدنز  رد  دنشابیم و  نادرگور  یـسانشادخ  زا  هکیمدرم  مینیبیم  هکنانچ 
مل انرکذ و  نع  یلوت  نم  نع  ضرعأف  دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  دنرادن . هدنرد  هدـنرچ و  تاناویح  قطنم  زج  یقطنم  رود و 

هیآ 28 : مجن  هروس  ملعلا  نم  مهغلبم  کلذ  ایندلا  هایحلا  الا  دری 
شاب نادرگور  دنرادن  يرگید  دوصقم  ندیباوخ  ندروخ و  ایند و  یگدنز  زا  ریغ  دـننادرگ و  ور  ادـخ  دای  زا  هکیناسک  زا  همجرت : هصالخ 

دننادیمن : ندیباوخ  ندروخ و  زا  ریغ  يزیچ  ایند  زا  مدرم  نیا  نوچ 
دشابیم يرهق  يرارطـضا و  تسا  لالدتـسا  هزیرغ  ياراد  نیبعقاو و  دوجوم  کی  هک  ناسنا  يارب  یـسانشادخ  هک  دش  روآدای  دیاب  هتبلا  و 

. دیامنیم هدهاشم  ار  يو  تردق  ملع  ناهج و  يادخ  دوجو  راثآ  دنک  هاگن  هک  شنیرفآ  رانک  هشوگ و  رهب  دوخ  يدادادـخ  روعـش  اب  اریز 
تقیقح نیاـب  ناـسنا  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دروآ  دوـجوب  دوـخ  يارب  ار  یـسانشادخ  ناـسنا  هک  تسین  نیا  یـسانشادخ  ینعم  نیارباـنب 
دنکیم شتوعد  ادـخ  يوسب  هظحل  ره  هک  دوخ  نادـجوب  درگنن و  یئانتعا  یب  هدـید  اب  دـناشوپ  ارنآ  دوشیمن  یئهدرپ  چـیه  اـب  هک  نشور 

دیادزب . دوخ  لد  زا  ار  دیدرت  کش و  هنوگ  ره  تفرعم  نیا  يریگیپ  اب  دهد و  تبثم  خساپ 
یتسرپ  ادخ 

یتخبکین تداعس و  هک  دوشضیم  نشور  تقیقح  نیا  قح  یئاسانش  نمض  رد  اریز  تسا  یتسرپادخ  ام  هفیظو  نیمود  یسانشادخ  زا  سپ 
ناگداتـسرف هلیـسوب  هدومرف و  نیعم  ام  یگدنز  يارب  نابرهم  يادخ  هک  تسا  ياهمانرب  ءارجا  ندرک و  لمع  رد  تسا  ام  فدـه  هناگی  هک 

زیچاـن و نآ  ربارب  رد  يرگید  هفیظو  ره  هک  تسیا  هـفیظو  هناـگی  وا  یگدـنب  يدـنوادخ و  ناـمرف  تعاـطا  سپ  تـسا  هتـشاد  غـالبا  دوـخ 
تسا . کچوک 

زا ریغ  هک  تسنیا  دنوادخ  روتـسد  همجرت : هصالخ  هیآ 23 . لیئارـسا  ینب  هروس  هایا  الا  اودبعت  الا  کبر  یـضق  و  دیامرفیم : لاعتم  يادخ 
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دننکن . تعاطا  يرگید  زا  دیتسرپن و  ار  یسک  وا 
هیآ سی  هروس  میقتـسم  طارـص  اذه  ینودبعا  نا  نیبم و  ودع  مکل  هنا  ناطیـشلا  اودبعت  نا ال  مدآ  ینب  ای  مکیلا  دهعأ  ملا  دیامرفیم : زین  و 

تعاطا و ارم  اهنت  دـینکن و  تعاطا  ناطیـش  دوخ  راکـشآ  نمـشد  زا  هک  مدادـن  ناـمرف  امـشب  اـیآ  ناـیمدآ  هورگ  يا  همجرت : هصـالخ  . 60
. تسار هار  تسنیا  دینک ؟ یگدنب 

وا میشاب و  هتشاد  رظن  رد  ار  دنوادخ  دودحمان  يایربک  تمظع و  میـسانشب و  ار  دوخ  يدنمزاین  یگدنب و  ماقم  هک  تسا  ام  هفیظو  نیاربانب 
یمارگ ربمغیپ  زا  ریغ  میتسرپن و  ار  لاعتم  يادخ  زج  هک  تسا  ام  رب  مینک ؛ تعاطا  وا  ياهنامرف  زا  هتسناد  طیحم  نتـشیوخب  تهج  ره  زا  ار 

مینکن . تعاطا  يرگید  زا  هداد  روتسد  نانآ  يرادربنامرفب  ار  ام  ملاع  دنوادخ  هک  يده  همئا  و 
ربـمغیپ و ادـخ و  زا  هـمجرت : هصـالخ  هیآ 59 . ءاـسن  هروـس  مکنم  رمـالا  یلوا  لوـسرلا و  اوـعیطأ  هللا و  اوـعیطأ  دـیامرفیم : لاـعتم  يادـخ 

دینک . تعاطا  همئا )  ) نید نایاورنامرف 
ادـخ و كرابم  مان  دومن ؛ تیاعر  ار  لـماک  مارتحا  تسا  ادـخب  بوسنم  هکیزیچ  رهب  دـیاب  ـالمع  نید  ياـیلوا  ادـخ و  تعاـطا  رثا  رد  هتبلا 

دیاب نید  ءایلوا  هسدـقم  باتعا  دـجاسم و  هفرـشم  هبعک  و  میرک ) نآرق   ) ادـخ باتک  مارتحا  رد  درک ؛ دای  بدا  اـب  ار  نید  ياـیلوا  ياـهمان 
رد هکیسک  همجرت : هصالخ  هیآ 32 . جح  هروس  بولقلا  يوقت  نم  اهناف  هللا  رئاعـش  مظعی  نم  و  دیامرفیم : لاعتم  يادـخ  هکنانچ  دیـشوک 
رد ناسنا  دوخب : تبسن  ناسنا  هفیظو   - 2 درادیم . راهظا  ار  دوخ  ینطاب  يراکزیهرپ  دشوکیم ، لاعتم  يادـخ  ياههناشن  مارتحا  میظعت و 

نوچ دهاوخیمن و  يزیچ  دوخ  یبایماکو  تداعـس  زج  تقیقح  رد  دیامیپب  هک  ار  یهار  ره  دـنک و  لابند  هک  ار  یـشور  ره  دوخ  یگدـنز 
عفر رد  ام  تداعـس  هک  ار  دوخ  یعقاو  ياهيدـنمزاین  میـسانشن  ار  دوخ  ات  ینعی  تسا ؛ زیچنآ  دوخ  نتخانـش  عرف  يزیچ  تداعـس  نتخانش 

ار دوخ  یتخبـشوخ  تداعـس و  هلیـسو  نیدـب  ات  دسانـشب  ار  دوخ  هک  تسنیا  ناسنا  هفیظو  نیرتمزال  نیاربانب  تخانـش : میهاوخن  تسا  اهنآ 
ناگیارب تسا  وا  هیامرـس  اهنت  هک  ار  هیامنارگ  رمع  دشوکب و  دوخ  ياهيدـنمزاین  عفر  رد  دراد و  تسد  رد  هک  یلئاسو  اب  هدومن و  كرد 

دهدن . تسد  زا 
تسا . هتخانش  ار  ادخ  دسانشب  ار  دوخ  هک  ره  دیامرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 

تسا . هدیسر  تفرعم  هلحرم  نیرتالابب  دسانشب  ار  دوخ  هکیسک  دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  و 
دراد . یمارگ  ار  دوخ  تیناسنا  رهوگ  هک  تسنیا  شاهفیظو  نیرتگرزب  هک  دوشیم  هجوتم  تخانش  ار  دوخ  ناسنا  هکنآ  زا  دعب 

شخب تذل  نیریـش و  یگدنز  کیب  ات  دشوکب  دوخ  ینطاب  يرهاظ و  تشادهب  رد  دیامنن و  سوه  يوه و  لامیاپ  ار  یکانبات  رهوگ  نینچ 
. دوش لئان  ینادواج 

دش . دهاوخ  زیچان  تسپ و  يو  شیپ  یناسفن  ياهتوهش  دراد  یمارگ  ار  دوخ  هکیسک  دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 
و دشوکب ، دوخ  نک  رود  ره  تماقتسا  تحص و  ظفح  رد  هک  تسا  ناسنا  هفیظو  نت . ناور و  تسا : هتفای  لیکشت  زیچ  ود  زا  ناسنا  دوجو 

یعـس دوخ  نت  ناور و  تشادـهب  رد  تسا  هدـش  هداد  یفاـک  قیقد و  ياهروتـسد  شخب  ود  رهب  تبـسن  مالـسا  سدـقم  نیئآ  رد  هکیروطب 
دیامن .

یعمج : تشادهب 
زا یهن  دننام  تسا  هدومن  نیمأت  یفاک  روطب  ار  یمسج  تشادهب  تاررقم ، هلسلس  کی  نمض  رد  مالسا  سدقم  نیئآ  تارـضم -  زا  زیهرپ 

ندز ررض  يروخرپ ؛ كاپان ؛ ياهبآ  تارکسم و  ندیشون  زا  یهن  یمس و  ياهاذغ  تاناویح و  زا  یضعب  تشوگ  رادرم و  نوخ و  ندروخ 
درادن . ار  اهنآ  لیصفت  شیاجنگ  لصف  نیا  هک  يرگید  ياهروتسد  ندبب و 

تفاظن : ظفح 
. تسا هدـش  هداد  لوصا  نیاـب  يداـیز  تیمها  مالـسا  سدـقم  نیئآ  رد  ببـس  نیمهب  تسا  تشادـهب  لوصا  نیرتـمهم  زا  یکی  یگزیکاـپ 
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تسا هدومرف  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  دوشیمن  تفای  يرگید  نیئآ  چیه  رد  هدش  هداد  یگزیکاپب  مالـسا  رد  هک  یتیمها 
نامیالا . نم  هفاظنلا 

ندیچ دننام  دیامنیم  هیصوت  اهتفاظن  زا  یکی  رهب  زین  صوصخ  روطب  دنکیم  رما  یگزیکاپ  تفاظنب و  مومع  روطب  هکنیا  زا  هتشذگ  مالـسا 
يزور قاشنتسا ، هضمضم و  وم  ندز  هناش  نآ ، زا  سپ  اذغ و  زا  شیپ  اهتسد  نتسش  ندب ، رـس و  دئاز  ياهوم  ندرتس  اپ ، تشد و  ياهنخان 

اهنیا . دننام  اهتخرد و  ریز  اههناخ و  رد  اههار و  نتشاد  هاگن  هزیکاپ  هناخ ، هدرک  بوراج  ندرک ؛ كاوسم  راب  دنچ 
زا سابل  ندـب و  ندرک  كاپ  دـننام  تسا  یمئاد  تفاظن  یگزیکاپ و  اب  مأوت  هک  هدرک  عیرـشت  یئاهتدابع  اهروتـسد  نیا  زا  هتـشذگ  مالـسا 

هزور . زامن و  يارب  نوگانوگ  ياهلسغ  زامن و  يارب  وضو  هبترم  دنچ  يزور  اهتساجن و 
كاوسم  هضمضم و 

ياهاج ریاس  نابز و  حطـس  اهنادند و  نب  رد  اذـغ  ياههزیر  دوشیم و  هدولآ  اذـغ  لوانت  هطـساوب  دـشابیم  اذـغ  يارجم  هک  ناسنا  ناهد 
نایم رد  هک  یئایمیـش  یتالاعفنا  لعف و  تاریمخت و  هلیـسوب  یهاگ  ددرگیم و  وبدب  هدولآ و  ناهد ؛ لخاد  هجیتن  رد  دنامیم و  یقاب  ناهد 

یـصخش نینچ  سفنت  نیا  رب  هوالع  دوشیم . هدعم  دراو  هدش  هتخیمآ  اذغ  اب  دیآیم و  دوجوب  یمـس  داوم  دریگیم  ماجنا  اذـغ  ياههدرخ 
درازآیم . ار  نارگید  هدش  عمجم  نآ  ياوه  داسف  بجوم  عمج  کی  نایم  رد 

دننک و كاوسم  ار  دوخ  ياهنادند  وضو ) ره  زا  شیپ  ًاصوصخم   ) زور ره  هک  تسا  هداد  روتسد  ناناملسم  هب  مالـسا  سدقم  عرـش  ورنیا  زا 
دنیامن . كاپ  یگدولآ  زا  ار  دوخ  ناهد  هدرک  هضمضم  زیمت  بآ  اب 

قاشنتسا :
یلاخ تافاثک  رابغ و  درگ و  زا  دـشابیم  ناـسنا  ینوکـسم  ياـههقطنم  رد  هک  یئاوه  ًاـبلاغ  تسا و  ناـسنا  یگدـنز  تایرورـض  زا  سفنت 
ناسنا ینیب  نورد  رد  نابرهم  يادـخ  ررـض  نیا  زا  يریگـشیپ  يارب  دراد ، ررـض  سفنت  هاگتـسد  يارب  یئاوه  نینچ  اـب  سفنت  هتبلا  تسین و 

دوشیم و عمج  ینیب  رد  رابغ  درگ و  هکنآ  هطـساوب  یهاگ  لاـح  نیا  اـب  دـسرب  اهـشش  هب  راـبغ  درگ و  دراذـگیمن  هک  هدـینایور  یئاـهوم 
شیپ هبترم  دنچ  يزور  ناناملسم  هک  هدش  هداد  روتسد  مالـسا  عرـش  رد  تهج  نیا  زا  دنامیم  زاب  دوخ  هفیظو  لماک  ماجنا  زا  ینیب  ياهوم 

دنیامن . ظفح  ار  دوخ  سفنت  هب  طوبرم  تشادهب  دوخ  ینیب  هب  كاپ  بآ  ندیشک  هطساوب  دننک و  قاشنتسا  وضو  زا 
حور  تشادهب 
قالخا  بیذهت 

زا دربیم  یپ  یعامتجا  رظن  زا  يدارفنا و  رظن  زا  نآ  تیمها  هب  هدرک و  كرد  ار  هدیدنسپ  قالخا  شزرا  دوخ ؛ يدادادخ  نادجو  اب  ناسنا 
درامشن . مرتحم  ار  هدوتس  قالخا  بحاص  دیاتسن و  ار  وکین  قالخا  هک  دوشیمن  ادیپ  یسک  يرشب  هعماج  رد  تهج  نیا 

يارب دراد  قالخا  رد  مالـسا  هک  يراد  هنماد  عیـسو و  ياهروتـسد  تسین و  نایب  هب  جاتحم  دـهدیم  هدیدنـسپ  قالخا  هب  ناسنا  هک  یتیمها 
اهیـسد نم  باخ  دق  اهیکز و  نم  حلفا  دق  اهیوقت  اهروجف و  اهمهلاف  اهیوس  ام  سفن و  و  دـیامرفیم : لاعتم  يادـخ  تسا  نشور  سک  همه 

.10 هیآ 7 -  سمش  هروس 
هک یـسک  تسا  راگتـسر  هدینامهف ؛ وا  هب  ار  اهیبوخ  اهیدب و  نآ  زا  سپ  هدـیرفآ و  ار  نآ  هک  یئادـخ  هب  سفن و  هب  مسق  همجرت : هصالخ 

. تسا هدنام  زاب  يراگتسر  زا  دنک  یهاتوک  شیوخ  تیبرت  رد  هک  یسک  و  دنک ، هزیکاپ  اهیتشز  زا  ار  دوخ 
ملع  لیصحت 

تسا . رتنشور  باتفآ  زا  نادان  رب  اناد  يرترب  تلیضف و  تسا و  ملع  نتشاد  یحور  هدیدنسپ  تافص  زا  یکی 
دوخ هژیو  نامتخاس  قبط  مادـک  ره  رگید  تاناویح  تسا  ملع  رویز  لقع و  يورین  انامه  دـهدیم  زاـیتما  تاـناویح  ریاـس  زا  ارناـسنا  هچنآ 
اهنآ یگدـنز  رد  زگره  دـننکیم و  عفر  اهنآ  قباطم  ار  دوخ  یگدـنز  ياهيدـنمزاین  تخاونکی  روطب  هک  دنتـسه  یتباث  ياههزیرغ  ياراد 
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ره درخ  يورین  هطـساوب  هک  تسا  ناسنا  اهنت  دـننک . زاب  نارگید  دوخ و  يورب  یئهزات  ياهرد  دـنناوتیمن  تسین و  یلاـعت  یقرتب و  يدـیما 
هب ياهزات  قنور  شزرا و  نامز  ره  تعیبط  ءاروام  تعیبط و  نیناوق  فشک  اب  دـیازفایم و  دوخ  هتـشذگ  تامولعم  رب  یئهزات  تامولعم  زور 

دیامنیم . يراذگهیاپ  نارگید  دوخ و  هدنیآ  يارب  هدنکفا  رظن  هتشذگ  راودا  هب  دهدیم  دوخ  يونعم  يدام و  یگدنز 
یناملسم ره  رب  ملع  لیصحت  دیامرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا  هدومرف  دیکأت  يردقب  ملع  لیصحت  رد  مالسا 

دیشوکب . شناد  نتخومآ  رد  روگ  ات  هراوهگ  زا  دیامرفیم : زین  دشاب و  نیچ  رد  هچرگا  دیورب  ملع  لابندب  دیامرفیم : زین  تسا و  بجاو 
یضایر و مولع  هفسلف و   ) ناگتـشذگ راثآ  للم و  خیرات  ناسنا و  تعیبط  نیمز و  اهنامـسآ و  رد  رکفت  شنیرفآ و  رارـسا  نتخانـشب  مالـسا 
هک عیانص  ماسقا  و  یمالـسا ) قوقح  قالخا و   ) یعرـش یقالخا و  لئاسم  نتفرگ  دای  نینچمه  دنکیم و  هیـصوت  رایـسب  اهنآ ) ریغ  یعیبط و 

( ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  رظن  زا  ملع  تیمها  هدش  دیکأت  بیغرت و  رایسب  مالسا  رد  دهدیم  تروص  رس و  ناسنا  یگدنزب 
اب ناریـسا  زا  کی  ره  ات  دنداد  روتـسد  ترـضح  دـندش  ریـسا  ناناملـسم  تسدـب  رافک  زا  یهورگ  یتقو  ردـب  گنج  رد  هک  تسا  يردـقب 

مادک ره  هکنآ  طرشب  دندش  فاعم  رادقم  نآ  نتخادرپ  زا  دنتشاد  داوس  هک  ناریـسا  زا  یئهدع  طقف  دنوش  دازآ  یتفگنه  ياهلوپ  نتخادرپ 
دنزومایب . نتشون  ندناوخ و  ناملسم  ناناوج  زا  رفن  هد  هب  نانآ 

مالسا : رظن  زا  لصحم  تیمها 
تیمها دوخ  يدادادخ  ترطف  اب  یناسنا  ره  نوچ  تسا و  فده  نامه  تیمها  هزادناب  یفده  رهب  ندیسر  هار  رد  ششوک  یعـس و  تیمها 

تـسا ینید  مالـسا  هکنیاب  رظن  دوب و  دهاوخ  اهـشزرا  نیرتالاب  لصحم  شزرا  دـنادیم  رتالاب  زیچ  ره  زا  تیناسنا  ملاع  رد  ار  شناد  ملع و 
( ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ  دـهدیم . لـصحم  هب  ار  اهـشزرا  نیرتـالاب  دـیدرت  نودـب  تسا  راوتـسا  ترطف  ساـسا  رب  هـک 

دومرفیم :
تسا . ادخ  بوبحم  دشاب  ملع  لیصحت  هار  رد  هکیسک 

دننک تکرـش  گـنج  رد  دـیاب  ناناملـسم  مومع  دـهد  گـنج  روتـسد  ماـما  اـی  ربمغیپ  رگا  تسا و  نید  ياـههیاپ  زا  یکی  داـهج  هکنیا  اـب 
ملع لیصحتب  یملع  زکارم  رد  ناناملسم  زا  یفاک  هدع  هتسویپ  دیاب  و  دنفاعم ، مکح  نیا  زا  دنتـسه  ینید  مولع  لیـصحت  لوغـشم  هکیناسک 

دنزادرپب .
دیامرفیم : لاعتم  يادخ 

نورذحی مهلعل  مهیلا  اوعجر  اذا  مهموق  اورذـنیل  نیدـلا و  یف  اوهقفتیل  هفئاط  مهنم  هقرف  لک  نم  رفن  الولف  هفاک  اورفنیل  نونمؤملا  ناک  ام  و 
هیآ 122  هبوت  هروس 

همجرت : هصالخ 
تـسدب ار  نید  قیاـقح  هدرک  چوک  یملع  زکارم  يوسب  یهورگ  هقرف  ره  زا  دـیاب  هکلب  دـنور  نوریب  داـهج  يارب  یگمه  دـیابن  ناناملـسم 

دنزاس . انشآ  مالسا  میلاعتب  ار  دوخ  موق  تعجارم ، زا  سپ  دنروآ و 
راگزومآ : ملعم و  تیمها 

دوشیم . نشور  مالسا  رظن  زا  زین  راگزومآ  شزرا  تشذگ  هوژپ  شناد  شناد و  صوصخ  رد  هک  ینایب  زا 
دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

تسا . هدرک  دوخ  هدنب  ارم  تخومآ  يزیچ  نمب  سک  ره 
دنشابیم : هتسد  هس  مدرم  دیامرفیم : زاب  و 

ینابر . ملاع  لوا 
دزادرپیم . ملع  لیصحتب  نارگید  دوخ و  تاجن  يارب  هکنآ  مود 
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هک يداب  ره  اب  دننیـشنیم و  نایاپراهچ  تروص  رـسب و  هک  دنتـسه  یئاهـسگم  دـننام  ناشیا  دنتـسه  يراع  درخ  شناد و  زا  هکیناسک  موس 
دنودیم .) وس  نآب  دنونشب  یتفاثک  يوب  وس  ره  زا  ای   ) دنوریم وس  نآ  وس و  نیا  دزویم 

درگاش : ملعم و  هفیظو 
تشادن . یقرف  چیه  هدرم  دامج و  اب  ناسنا  دوبن  شناد  رگا  هچ  دسانشیم  ناسنا  یقیقح  یگدنز  تایح و  ار  شناد  ملع و  میرک  نآرق 

زا درادیم و  تفایرد  يو  زا  ار  دوخ  یعقاو  یگدنز  ًاجیردـت  هک  دـنک  روصت  یگدـنز  زا  ینوناک  ار  دوخ  ملعم  دـیاب  زومآشناد  نیاربانب 
تنوشخ و اب  هارمه  هچرگا  وا  تیبرت  میلعت و  نتفریذپ  رد  دنکن و  یهاتوک  وا  میظعت  مارتحا و  رد  دـنادب و  وا  هدـنز  ار  دوخ  دـیاب  تهجنیا 

دنکن . یهاتوک  يو  تشادگرزب  رد  وا  گرم  زا  سپ  یگدنز و  تبیغ و  روضح و  رد  دهدن و  ناشن  یتخسرس  دشاب  يدنت 
دوشن و هتـسخ  هدیناسرن  راختفا  اب  هدنز و  ناسنا  کی  هیاپب  ار  وا  هکیماگنه  ان  دـنادب و  درگاش  یگدـنز  لؤسم  ار  دوخ  دـیاب  ملعم  نینچمه 

دریگن . مارآ 
يو زا  دـنک  تفرـشیپ  تیبرت  میلعت و  رد  رگا  دوشن و  درـسلد  دـنک  یهاـتوک  يو  شرورپ  شزومآ و  نتفریذـپ  زا  زومآشناد  یهاـگ  رگا 

دنکن . هدرسفا  دوخ  راتفر  راتفگ و  اب  ار  زومآشناد  هیحور  زگره  دروآ و  شطاشنب  قیوشت  اب  دنک  هحماسم  رگا  دیامن و  ریدقت 
ردام : ردپ و  هب  تبسن  ناسنا  هفیظو 

تعاطا و رد  دیکأت  هیصوت و  نیرتالاب  مالسا  سدقم  نید  رد  ببس  نیدب  دنشابیم  وا  یئادتبا  تیبرت  دنزرف و  شنیرفآ  هطساو  ردام  ردپ و 
دیامرفیم : هدومرف و  هیصوت  نیدلاو  ناسحاب  دیحوت  رکذ  زا  سپ  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  هکیئاج  ات  هدش  دراو  ناشیا  مارتحا 

هیآ 22 . يرسا  هروس  اناسحا  نیدلاولاب  هایا و  الا  اودبعت  نا ال  کبر  یضق  و 
دینک . یکین  ردام  ردپب و  دیتسرپن و  ار  وا  زج  هک  تسا  هداد  نامرف  وت  يادخ  همجرت : هصالخ 

تسا . هدش  هدرمش  نیدلاو  هب  تبسن  يراتفردب  كرش ، زا  سپ  درامشیم  ار  گرزب  ناهانگ  هکیرابخا  رد  و 
دیامرفیم : هتشذگ  هیآ  لیذ  رد  لاعتم  يادخ  زین  و 

همحرلا نم  لذلا  حانج  امهل  ضفخا  امیرک و  الوق  امهل  لق  امه و  رهنت  فا و ال  امهل  لقت  الف  امهالک  وا  امهدحا  ربکلا  كدـنع  نغلبی  اما 
هیآ 23 . يرسا  هروس 

همجرت : هصالخ 
اب مارتحا  اب  نزم و  ناشیارب  کناب  وگم و  یئهدننز  هملک  نانآ  هب  دندیسر  يریپ  نسب  هدش و  دنملاس  ناشود  ره  ای  ردام  ردپ و  زا  یکی  رگا 

رتسگب . ینتورف  لاب  ناشربارب  رد  ینابرهم  اب  يوگ و  نخس  ناشیا 
لیپ نکفا و  کنلپ  شدـید  وچ  افج  نم  رب  زور  نیا  رد  يدرکن  يدـمآ  دای  تیدرخ  دـهع  زا  رگ  شیوخ  دـنزرف  هب  یلاز  تفگ  شوخ  هچ 

كرتب هکیدروم  رد  زج  ردام  ردـپ و  تعاطا  مالـسا  سدـقم  نید  رد  نز  ریپ  نم  يدرم و  ریـش  وت  هک  نم  شوغآ  رد  يدوب  هراچیب  هک  نت 
رد دنناجنریم  ار  دوخ  ردام  ردپ و  هکیدرم  هک  تسا  هدیسر  هبرجتب  و  تسا . بجاو  دننک ، رما  تامرحم  زا  یکی  لعف  ای  تابجاو ؛ زا  یکی 

دنوشیمن . راگتسر  هرخالاب  اورماک و  تخبشوخ و  دوخ  یگدنز 
ناگرزب : مارتحا 

ادخ مارتحا  لیلجت و  ناریپ  مارتحا  لیلجت و  دومرف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هکنانچ  تسا  مزال  زین  دنملاس  ناریپ  مارتحا 
عامتجا داقعنا  یعیبط  ببـس  دـنراد  یبسن  هطبار  ناسنا  ردام  ردـپ و  هلیـسوب  هک  نادـنواشیوخ  نادـنواشیوخب : تبـسن  ناـسنا  هفیظو  تسا .

مالسا یعیبط  طابترا  احتا و  نیا  ساپب  دنهدیم . رارق  هداوناخ  کی  زا  یئزج  ار  ناسنا  لولس ، كارتشا  نوخ و  داحتا  هطـساوب  دنـشابیم و 
تسا ؛ هدش  هراب  نیا  رد  يدیکا  ياههیصوت  نید  نایاوشیپ  رابخا  نآرق و  رد  دنکیم و  رما  محر  هلصب  ار  دوخ  ناوریپ 

دیامرفیم : لاعتم  يادخ 
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هیآ 1  ءاسن  هروس  ًابیقر  مکیلع  ناک  هللا  نا  ماحرالا  هب و  نولءاست  يذلا  هللا  اوقتا  و 
همجرت : هصالخ 

تسا . امش  لامعا  بقارم  ملاع  دنوادخ  اریز  دینک ؛ تیاعر  ار  دوخ  نادنواشیوخ  و  دیزیهرپب ؛ دیهدیم  مسق  واب  ار  رگیدمه  هکیئادخ  زا 
دیامرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 

مه زا  ار  یـشیوخ  دـنویپ  دـیاب  دـشاب  هلـصاف  هار  لاـسکی  نادـنواشیوخ  ناـیم  رد  رگا  منکیم و  شرافـس  محر  هلـص  هب  ار  دوـخ  تما  نم 
رد ًاعبط  دنراد و  رگیدکی  اب  يرتشیب  طابترا  شیاسآ  لحم  یکیدزن  هطـساوب  ناگیاسمه  نوچ  ناگیاسمهب : تبـسن  ناسنا  هفیظو  دنلـسگن .

دهاوخ ریثأت  نیریاـس  زا  رتشیب  رگید  ياـههیاسمه  رد  ناـنآ  زا  یکی  يراتفردـب  يراتفرـشوخ و  دنـشابیم  يرتگرزب  هداوناـخ  کـی  مکح 
تشاد .

بلـس دوخ  هیاسمه  زا  یلو  دـناسریمن  رازآ  تسا  رهـش  فرطنآ  رد  هک  یـسکب  دـناسریم  زورب  وهایه  اب  ار  بش  دوخ  هناخ  رد  هکیـسک 
. دنکیم شیاسآ 

لدب هظحل  ره  یلو  تسا  رودب  تسد  رود  نایاونیب  مشچ  شیپ  زا  دـنارذگیم  راگزور  شون  شیع و  اب  دوخ  يابیز  خاک  رد  هک  يرگناوت 
رد ورنیا و  زا  دشچب ، ار  دوخ  رادرک  رفیک  هک  دسریم  ارف  يزور  ًاعطق  دنزیم و  شتآ  هدیزخ ، یلگ  هبلک  رد  هک  دوخ  تسدـگنت  هیاسمه 

هدش . هیصوت  رایسب  هیاسمه  لاح  تیاعر  مالسا  سدقم  عرش 
دومرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ 

داد . دهاوخ  رارق  ثارو  زا  یکی  ار  هیاسمه  لاعتم  يادخ  مدرب  نامگ  هک  درک  شرافس  نمب  ردقنآ  هیاسمه  صوصخ  رد  لیئربج 
دومرفیم : زین  و 

مغ و رد  و  دهدیم ؛ واب  دهاوخب  یـضرق  يو  زا  رگا  دـنکیمن و  متـس  ملظ و  دوخ  هیاسمهب  زگره  دراد و  لوبق  ار  تمایق  ادـخ و  هکیـسک 
درزآ . دیابن  دشاب  رفاک  هچرگا  ار  هیاسمه  و  دوب ، دهاوخ  وا  کیرش  يداش 

دیامرفیم : زاب  و 
دشاب ریس  هک  یسک  تسین و  ام  زا  دنکن  تاعارم  ار  هیاسمه  قح  هکیسک  دینـش و  دهاوخن  ار  تشهب  يوب  درازایب  ار  دوخ  هیاسمه  هکیـسک 

هک تسین  کش  ناگراچیب : ناتـسدریزب و  تبـسن  ناسنا  هفیظو  تسین . ناملـسم  دهدن  يزیچ  واب  تسا و  هنـسرگ  شاهیاسمه  هک  دـنادب  و 
يریگتـسد ناناوتان  ناگدـنامرد و  زا  هک  تسنآ  هعماج  ره  ءاضعا  هفیظو  نیرتمهم  و  تسا . دارفا  ياهیدـنمزاین  عفر  يارب  هعماـج  لیکـشت 

دنیامن . عفر  یئهلیسوب  دنرادن  ارنآ  عفر  یئاناوت  دوخ  هک  ار  یناسک  یگدنز  ياهیدنمزاین  دننک و 
دناوتیم هک  تسا  يرطخ  نیرتگرزب  تسدگنت  دارفا  يراتفرگ  هب  تبـسن  نیلومتم  يدیق  یب  هک  تسا  هدـش  نشور  هلأسم  نیا  رگید  زورما 

دنشابیم . رطخ  نیا  ینابرق  نیتسخن  دوخ  نارگناوت  دنک و  دوبان  ار  یئهعماج 
و دننک ؛ تمسق  ناناوتان  نایم  رد  ار  دوخ  تورث  زا  یشخب  لاس  ره  نارگناوت  هک  هداد  روتسد  رطخ  نیاب  هجوت  اب  شیپ  نرق  هدراهچ  مالـسا 
. دنیامن قافنا  ادخ  هار  رد  دناوتیم  هکیرادقمب  ناریقف  یگدنز  هعسوت  يارب  هک  تسا  بحتسم  دشن  ناشیدنمزاین  عفر  هزادنا  نیا  اب  هچنانچ 

دیامرفیم : لاعتم  يادخ 
هیآ 92 . نارمع  لآ  هروس  نوبحت  امم  اوقفنت  یتح  ربلا  اولانت  نل 

همجرت : هصالخ 
دیهدب . ادخ  هار  رد  تسا  امش  هقالع  دروم  هک  ار  هچنآ  زا  يرادقم  رگم  دیسر  دیهاوخن  يراگتسر  یکین  هب 

دومرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تسا  رامشیب  هدیسر  قلخب  تمدخ  صوصخ  رد  هکیرابخا 
دشاب . دنمدوس  مدرم  يارب  همه  زا  شیب  هک  تسا  یسک  مدرم  نیرتهب  سانلل  مهعفنأ  سانلا  ریخ 
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دومرفیم : زین  و 
دشاب . هتشادرب  مدق  ادخ  ناگدنب  یهاوخریخ  هار  رد  همه  زا  شیب  هک  تسا  رتالاب  شماقم  لاعتم  يادخ  دزن  رد  یسک  زیخاتسر  زور  رد 

يراک  نامزنیا  هک  یکین  مخت  يرای  تدزیا  لضف  دنک  ات  يزور  يوردب  لاح  همهب  ار  نارای  شاب  رای  الب  رد 
هدافتسا رگیدمه  شـشوک  راک و  زا  نآ  رثا  رد  دنکیم و  راک  مه  يرایتسدب  ناسنا  دارفا  مینادیم  هچنانچ  هعماج : هب  تبـسن  ناسنا  هفیظو 

ره تسا و  گرزب  ناسنا  کی  هلزنمب  دـیآیم  دوجوب  دارفا  نیا  زا  هک  یئاـههعماج  دـنیامنیم  عفر  ار  دوخ  یگدـنز  ياهیدـنمزاین  هدرک و 
دشابیم . گرزب  ناسنا  ياضعا  زا  يوضع  دننام  دارفا  زا  کی 

رگید ءاضعا  عفانم  هوالعب  دوخ  راک  تعفنم  زا  دـهدیم و  ماجنا  تسا  وا  دوخ  هب  صوصخم  هک  ار  يراک  ناسنا  ندـب  ءاـضعا  زا  کـی  ره 
نارگید یگدـنز  عاعـش  رد  و  دـنکیم ، نیمأت  رگید  ءاضعا  عفانم  نمـض  رد  ار  دوخ  عفانم  دوخ  تیلاـعف  طـیحم  رد  ینعی  دوشیم  دـنمرهب 

اپ ای  تسد  هک  یئاج  الثم  دروخیمن  نارگید  دردـب  دادیم و  جرخب  یهاوخدوخ  ءاضعا  زا  کی  ره  رگا  و  دـهدیم ؛ همادا  دوخ  یگدـنزب 
عفر يارب  هدرک  تعانق  نآ  زا  ندرب  تذل  اذغ و  ندیوج  هب  اهنت  ناهد  ای  درکیمن ، يراکمه  اهنآ  اب  دوخ  هاگن  اب  مشچ  تسا  راک  لوغشم 
زین بلط  يدارفنا  هاوخدوخ  ياضعا  نامه  هجیتن ؛ رد  تفگیم و  یگدـنز  دوردـب  گنردـیب  ناسنا  دربیمن ، ورف  ار  اذـغ  هدـعم  يدـنمزاین 

. دندرمیم
هعماج عفانم  نمـض  رد  ار  دوخ  عفانم  دـیاب  یمدآ  ینعی  تسا  ناـسنا  کـی  ياـضعا  هفیظو  ناـمه  هعماـجب  تبـسن  زین  عاـمتجا  دارفا  هفیظو 

دوخ ات  دـناسرب  عفن  همهب  دوش و  رادروخرب  شدوخ  تمحز  زا  ات  دریگ  رظن  رد  ار  هعماج  يرادربهرهب  دوخ  شـشوک  راک و  زا  دـهاوخب و 
میمهفیم دوخ  يدادادخ  ترطف  اب  ام  هک  تسا  یتقیقح  نیا  دورن  نیب  زا  شدوخ  قوقح  ات  دنک  عافد  همه  قوقح  زا  دربب ، یعفن  دناوتب  زین 

تشاد . دهاوخن  نیا  زج  يرظن  مکح و  تسا  راوتسا  شنیرفآ  ترظف و  ساسا  رب  هک  زین  مالسا  سدقم  نید  و 
دیامرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 

دنشابیم . تهج  کی  لدکی و  تسدکی ؛ هلزنمب  ناگناگیب  ربارب  رد  رگیدمه و  ردارب  ناناملسم 
دیامرفیم : زاب  و 

دنشاب . ناما  رد  وا  نابز  تسد و  زا  ناناملسم  هک  تسا  یسک  ناملسم  هناسل  هدی و  نم  نوملسملا  ملس  نم  ملسملا 
دیامرفیم : زاب  و 

. تسین ناملسم  دهدن  تیمها  ناناملسم  روماب  هکیسک  ینعی  ملسمب  سیلف  نیملسملا  روماب  متهی  مل  حبصأ و  نم 
هکنآ هطساوب  دندرک  تکرح  مور  دح  رسب  مالسا  رکشل  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  هک  كوبت  گنج  رد  تهج ، نیا  زا 
مالس ترضح  نآب  هتفر و  لابقتسا  هب  رفن  هس  نآ  یتقو  مالسا  نایرکشل  تعجارم  زا  سپ  دندومنن  تکرـش  گنج  رد  ناناملـسم  زا  رفن  هس 

رهش رد  یسک  دنتفاترب و  ناشیا  زا  يور  ناناملسم  نینچمه  دادن  ار  ناشمالس  باوج  هدینادرگرب و  ناشیا  زا  ار  دوخ  كرابم  يور  دندرک 
دنچ زا  سپ  ات  دنتخادرپ  هبانا  هبوتب و  دندرب و  هانپ  هنیدم  ياههوکب  هدش  هراچیب  هرخالاب  دـنتفگن  نخـس  نانآ  اب  ناشیا  ياهنز  یتح  هنیدـم 

. دنتشگرب رهش  لخادب  تفریذپ و  ار  ناشیا  هبوت  دنوادخ  زور 
تلادع :

تسا : مسق  ود  رب  تلادع  نید ، نایاوشیپ  رابخا  نآرق و  رد 
دشابیم . مالسا  سدقم  نیئآ  لماک  تیانع  دروم  ینعم  ود  رهب  و  یعامتجا ؛ يدرف و 

يدرف : تلادع 
نیا ياراد  هکیـسک  دـنکن و  يراشفاپ  ناهانگ  ریاس  ماجنا  رد  هدومن و  بانتجا  رگید  گرزب  ناهانگ  تبیغ و  غورد و  زا  ناسنا  هک  تسنآ 

لغاـشم ریاـس  دـیلقت و  یئاوشیپ  تموکح و  تواـضق و  يدـصتم  دـناوتیم  یمالـسا  تاررقم  قبط  دوـشیم و  هدـیمان  لداـع  تسا  تفص 
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ددرگ . دنمرهب  ایازم  نیا  زا  دناوتیمن  دشاب  هتشادن  ار  ینید  تیصخش  نیا  هکیسک  یلو  دوش  یعامتجا 
یعامتجا : تلادع 

قح زا  ینید  تاررقم  ءارجا  رد  دنیبهب و  يواسم  یهلا  نوناق  ربارب  رد  ار  همه  درادن و  اور  طیرفت  دارفا و  نارگید  قوقحب  ناسنا  هک  تسنآ 
. دوشن فرحنم  تسار  هار  زا  هتفرگن  رارق  تاساسحا  فطاوع و  ریثأت  تحت  دنکن و  زواجت 

دیامرفیم : لاعتم  يادخ 
دنکیم . رما  تلادعب  لاعتم  يادخ  هیآ 90 . لحن  هروس  لدعلاب  رمأی  هللا  نا 

تنعل ًاحیرص  دوخ  مالک  زا  دروم  دنچ  رد  ار  ناراکمتس  لاعتم  يادخ  هدش و  رما  راتفر  راتفگ و  رد  تلادعب  يرامشیب  تایاور  تایآ و  رد 
تسا . هدرک 

يدرف و تلادـع  هک  دـشابیم  تفـص  نیا  ياراد  یـسک  تسا و  یناسفن  تافـص  تاکلم و  رد  يورهناـیم  ینعمب  تلادـع  قـالخا  ملع  رد 
دیامن . تاعارم  ار  یعامتجا 

یئوگتسار :
تقیقح هک  تسار  نخـس  نیاربانب ، دوشیم  رارقرب  نتفگ  نخـس  هلیـسوب  تسا  يرـشب  یعامتجا  ساسا  هک  رگیدکی  اب  ناسنا  دارفا  طابترا 
تـسین زاین  یب  اهنآ  زا  عامتجا  زگره  هک  یمهم  دئاوف  تسا و  عامتجا  يرورـض  ناکرا  زا  یکی  دنکیم  فشک  ناسنا  يارب  ار  یئهدیـشوپ 

دوشیم . نیمأت  تسار  نخس  هطساوب 
دومن : نایب  ناوتیم  هلمج  دنچ  رد  ار  یئوگتسار  دئاوف  و 

دنکیم . هدوسآ  دونشیم  يو  زا  هک  ینخس  ره  یسررب  زا  ار  نانآ  تسا و  شیوخ  ناعونمه  دامتعا  دروم  وگتسار   - 1
تسا . هدوسآ  غورد  جنر  زا  دنلبرس و  دوخ  نادجو  شیپ  وگتسار   - 2

راتفگ رد  یتسار  زا  راتفر  رد  یتسار  اریز  دیامنیمن  تنایخ  هدش  هدرپس  واب  هک  یتناما  رد  دنکیم و  افو  دوخ  نامیپ  دـهعب و  وگتـسار   - 3
تسین . ادج 

فرط ود  ره  اـی  فرط  کـی  هک  تسا  نیا  رثا  رد  اـهعازن  رثکا  اریز  دوریم  نیب  زا  تارجاـشم  تاـفالتخا و  رتشیب  یئوگتـسار  هلیـسوب   - 4
دنوشیم . رکنم  ار  تقیقح  قح و  عازن ؛

نیمه ندـیناشوپ  يارب  مدرم  بلاـغ  اریز  دوریم  نیب  زا  دوخب  دوخ  تاررقم  نیناوق و  زا  فـلخت  یقـالخا و  بوـیع  زا  یگرزب  شخب   - 5
دنیوگیم . غورد  هک  تسا  اهراتفر  اهرادرک و  عون 

دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 
نیا زا  دـهد و  حـیجرت  دوشیم  دـنمرهب  نآ  زا  هک  یغورد  رب  دوش  ماـمت  وا  ررـضب  هچرگا  ار  یئوگتـسار  هک  تسا  یـسک  یعقاو  ناملـسم 

دبای . ینورد  شیاسآ  حیجرت 
غورد :

تسا . هدش  هداد  هدعو  یعطق  باذع  اهنآ  ربارب  رد  لاعتم  يادخ  مالک  رد  هک  تسا  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  مالسا  رد  غورد 
رادرک نیا  عویـش  تسا و  نشور  نآ  یئاوران  یتشز و  زین  لقع  رظن  زا  هکلب  هدـش  یفرعم  تشز  يرادرک  هاـنگ و  عرـش ، رد  اـهنت  هن  غورد 

ياهطبار نینچ  ندـش  هابت  اب  دربیم و  نیب  زا  تسا  مدرم  یعامتجا  هطبار  هناـگی  هک  ار  داـمتعا  یتصرف ؛ نیرتمک  رد  هعماـج  رد  هدیدنـسپان 
مـشچب عاـمتجا  تئیه  رد  تروص  هب  هچرگا  دـننکیم  یگدـنز  دارفنا  لاـح  رد  دـنراد  رگیدـمه  زا  هک  ینارگن  تیاـهن  اـب  ینعم  رد  مدرم 

دنروخیم .
غورد : تارضم 
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هک دوخ  غورد  اب  دشابیم و  يرشب  هعماج  راکبان  نمشد  وگغورد  دوشیم . نشور  یئوگغورد  راضم  تشذگ  یئوگتسار  رد  هک  ینایب  زا 
قیاقح هتشک و  ار  هعماج  روعش  مهف و  يورین  هک  تسا  يردخم  هدام  دننام  غورد  اریز  دشوکیم  هعماج  یبارخ  رد  تسا ، یگرزب  تیانج 

درادیم . زاب  رش  ریخ و  زیمت  زا  ار  هلقاع  هوق  هدومن و  تسم  ار  مدرم  هک  تسا  یلکلا  هباشون  دننام  ای  دناشوپیم  ار 
تسین . لئاق  ینید  تیصخش  وگغورد  يارب  هدرمش و  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  ار  غورد  مالسا  هک  تساجنیا  زا  و 

دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 
تنایخ تناما  رد  هکیـسک  دـنکیمن و  افو  شدوخ  هدـعوب  هکیـسک  وگغورد ؛ دـنقفانم ، دـنریگب  هزور  دـنناوخب و  زاـمن  هچرگا  هفیاـط  هس 

دیامن .
دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  زین  و 

دیامن . كرت  دشاب  یخوش  يور  زا  هچرگا  ار  غورد  هک  دشچیم  ار  نامیا  تذل  یتقو  ناسنا 
ءارتفا : تبیغ و 

دوشیم . هدیمان  ناتهب  یهاگ  ءارتفا و  دشاب  غورد  رگا  تسا و  تبیغ  دشاب  تسار  رگا  ناشیا  شهوکن  نارگید و  زا  یئوگدب 
تسین و نوصم  شزغل  زا  دراد  هک  یـصیاقن  هطـساوب  یـسسک  ره  هدـیرفاین و  موصعم  ناماما ) ناربمایپ و  زج   ) ار ناسنا  لاعتم  يادـخ  هتبلا 

نیا ياهظحل  رگا  هکناـنچ  دـننکیم  یگدـنز  هدیـشک  ناـشلامعا  يور  دوخ  هغلاـب  تمکحب  لاـعتم  يادـخ  هکیاهدرپ  سپ  رد  مدرم  مومع 
ناریو هـعفد  ناـشعامتجا  داـینب  دـنوشیم و  نازیرگ  رفنتم و  رگیدـمه  زا  هـمه  دوـش  هتـشادرب  ناـشبویع  صقاوـن و  يور  زا  یهلا  باـجح 

هتـسارآ ناشیگدنز  طیحم  رهاظ  دنـشاب و  نما  رد  رـس  تشپ  رد  رگیدـمه  زا  هک  هدومرف  مارح  ار  تبیغ  لاعتم  يادـخ  يورنیا  زا  ددرگیم 
دیامن . حالصا  ار  ینورد  یتشز  ینوریب  یئابیز  نامه  ًاجیردت  ات  دنک  هولج 

دیامرفیم : لاعتم  يادخ 
همجرت : هصالخ  هیآ 12  تارجح  هروس  ًاتیم  هیخا  محل  لکای  نا  مکدحا  بحیا  ًاضعب  مکضعب  بتغی  و ال 

دیروخب . هدیرد  تسا ) ربخیب  هک   ) ار وا  ناج  یب  هدرم و  نت  هک  تسنیا  دننام  ناملسم  ردارب  تبیغ  اریز  دینکن  ار  رگیدمه  تبیغ 
یئاوران يدب و  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  تسا ، نشور  درخ  شیپ  نآ  یتشز  دشابیم و  تبیغ  زا  رتدـیدش  بتارمب  ءارتفا  یتشز  هانگ و 

دیامرفیم : زین  و  هدرمش ، ارچ  نوچیب و  ملسم و  ارنآ 
دنرادن . نامیا  دنیوگیم  ارتفا  هکیناسک  هیآ 105  لحن  هروس  نونمؤی  نیذلا ال  بذکلا  يرتفی  امنا 

مدرم : ضرع  هب  ضرعت 
مجر لتق و  هنایزات و  لیبق  زا  یتخـس  ياهتازاجم  دروم  فالتخا  بسحب  تسا و  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  مالـسا  رظن  زا  تفع  هدرپ  ندیرد 

تسا . هدش  عضو  نآ  يارب 
ماکحا نایرج  لزلزتم و  دهدیم  نآب  دایز  تیمها  مالسا  هک  ار  اهبـسن  داینب  دشاب  نیفرط  تیاضر  اب  هچرگا  تشز  رادرک  نیا  هار  ندوب  زاب 

ار عامتجا  یقیقح  نماض  و  دزادـنایم ، رثا  زا  ار  يدـنزرف  يردام و  ردـپ و  هقالع  هفطاع و  هرخالاب  و  دزاسیم ، فقوتم  ار  نآ  ریغ  ثرا و 
دربیم . نایم  زا  تسا  لسانت  دلاوت و  یعیبط  هلقع  هک 

هوشر :
دوشیم . هدیمان  هوشر  تسا  هدنریگ  هفیظو  هک  یلمع  نداد  ماجنا  ای  مکح  ربارب  رد  یناغمرا  ای  لوپ  نتفرگ 

يدنوادخ باذع  قحتـسم  مورحم و  تلادـع )  ) ینید یعامتجا  يایازم  زا  نآ  بکترم  هک  تسا  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  هوشر  مالـسا ، رد 
دنقطان . ینعم  نیاب  تنس  باتک و  تسا و 

تسا . هدومرف  نیرفن  تسا  هطساو  نانآ  نایم  هک  ار  یسک  هدنریگ و  هوشر  هدنهد و  هوشر  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 
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دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) مشش ماما  و 
تسا . ادخب  رفک  ربارب  یسرداد  رد  نتفرگ  هوشر 

قح و فـالخ  مکح  ربارب  رد  هک  ياهوشر  و  دوش ، هتفرگ  هنـالداع  لـمع  اـی  قح  مکح  يارب  هک  تسا  ياهوـشر  رد  شهوـکن  همهنیا  هتبلا 
تسا . رتتخس  نآ  يازس  رتگرزب و  یسب  نآ  هانگ  دش  هتفرگ  هناملاظ  لمع 

ترشاعم : نسح 
ناسنا هک  تسنیا  يارب  ترـشاعم  دـیدرت  یب  درادـن و  يزیرگ  مدرم  اب  ترـشاعم  زا  دـنکیم  یگدـنز  عامتجا  رد  هاوخان  هاوخ و  هک  ناسنا 
رتناسآ رتهب و  ار  یگدنز  تالکـشم  دـیازفیب و  دوخ  يونعم  يدام و  تفرـشیپ  یقرت و  رب  زوربزور  دـیامن و  ظفح  ار  دوخ  یعامتجا  عضو 

دنک . لح 
يو نارای  هرامش  رب  دیازفیب و  ناسنا  یعامتجا  نزو  رب  زورب  زور  ددرگ و  تیبوبحم  بجوم  هک  درک  دروخرب  يروط  مدرم  اب  دیاب  نیاربانب 

هرخالاب دش و  دهاوخ  داجیا  یگنتلد  ترفن و  ناشاهلد  رد  دننک  كرد  یخلت  ای  ینیگنـس  یـسک  اب  دروخرب  رد  مدرم  رگا  اریز  دوش  هفاضا 
اب تیعمج  نایم  رد  دیاب  دش و  دهاوخ  عامتجا  ضوغبم  روفنم و  یـسک  نینچ  دنوشیم و  نازیرگ  وا  زا  همه  هک  دیـسر  دـهاوخ  ارف  يزور 

. تسا ناسنا  یتخب  هریت  ياههنومن  نیرتراوگان  نیرتخلت و  زا  یکی  عضو  نیا  دنک و  یگدنز  هنابیرغ  دوخ  نطو  رد  یئاهنت و  لاح 
هدرک ناـیب  ار  اهروتـسد  بادآ و  نیرتـهب  نآ  هراـبرد  هدومرف و  هیـصوت  دوخ  ناوریپ  هب  ار  وکین  ترـشاعم  مالـسا  سدـقم  نید  هک  تسنیا 
دیامن . مالسب  ادتبا  هک  هتسناد  یسک  زا  ار  تلیضف  دننک و  مالس  رگیدکیب  تاقالم ، ماگنه  ناناملسم  هک  هداد  روتسد  هلمجنآ  زا  تسا .
یسک رگا  درکیم و  مالس  مه  ناکدوک  نانزب و  یتح  تفرگیم  تقبس  سک  همهب  مالـس  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 

دادیم . وا  زا  رتهب  ار  شمالس  باوج  درکیم  مالس  ترضح  نآب 
دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ 

هیآ 85. ءاسن  هروس  اهودروأ  اهنم  نسحأب  اویحف  هیحتب  متییح  اذا  و 
همجرت : هصالخ 

ینتورف عضاوت و  مدرم  اب  دروخرب  رد  ناسنا  هک  هداد  روتـسد  زین  و  دینک . در  ارنآ  نیع  ای  دیهد  خساپ  نآ  زا  رتهب  دـنداد  مالـس  امـشب  یتقو 
دیامن . مارتحا  شیعامتجا  عضو  روخارف  ار  سک  ره  دنک و 

دیامرفیم : لاعتم  يادخ 
مدرم اب  هک  دنتـسه  یناسک  ادخ  هتـسیاش  ناگدنب  همجرت : هصالخ  هیآ 63  ناقرف  هروس  ًانوه  ضرـالا  یلع  نوشمی  نیذـلا  نمحرلا  داـبع  و 

دننکیم . ینتورف  عضاوت و 
تیناسناب دنک و  کبـس  راوخ و  راظنا  رد  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسنآ  هن  ینتورف  عضاوت و  ینعم  هک  تسنیا  دـش  رکذـتم  دـیاب  هک  ار  ياهتکن 

ار مدرم  ددـنبن و  دوخب  يرگید  فازگ  ياـیازم  دـشکن و  مدرم  خرب  ار  دوخ  تاراـختفا  اـیازم و  هک  تسنیا  دوصقم  هکلب  دـنز  همطل  دوـخ 
هکلب دـشکب  یـسولپاچ  قلمتب و  هک  دـنک  مارتحا  يدـحب  ار  مدرم  هک  تسین  نیا  مدرم  هب  مارتحا  ینعم  نینچمه  درامـشن و  زیچان  کـبس و 

تیاعرب زین  ار  نارگید  دـیامن و  مارتحا  ناشیگرزب  هزادـناب  ناـگرزبب  دـهد  شزرا  شیعاـمتجا  ینید و  ياـیازم  هزادـناب  ار  یـسک  ره  دـیاب 
دنک . مارکا  نانآ  تیناسنا 

همه هک  یـسلجم  رد  ای  درذگب  ددنب و  ورف  بل  دـید  هک  ره  زا  یئهتـسیاشان  راک  ره  هک  تسنیا  هن  مدرم  تشادـگرزب  مارتحا و  ینعم  زاب  و 
سرت زا  دنک و  شزیمآ  نانآ  اب  دنهدیم  ماجنا  ینید  تاررقم  فلاخم  ار  یلمع  ای  دننکیم  راتفر  یماسنا  تفارـش  فالخ  سلجم  نآ  لها 

لـکیه و مارتـحا  هن  تسا  ناـنآ  ینید  تیزم  یناـسنا و  تفارـش  مارتـحا  تقیقح  رد  مدرم  مارتـحا  اریز  دوـش  تعاـمج  گـنرمه  یئاوـسر 
. تسین نایم  رد  يو  تشادگرزب  يارب  یلیلد  دربب و  نیب  زا  ار  دوخ  ینید  تیزم  یناسنا و  تفارش  یصخش  هکیتروص  رد  ناشمادنا و 
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دومن . ادخ  تیصعم  دیابن  نارگید  زا  يرادربنامرف  هطساوب  دومرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 
ناکین : اب  ینیشنمه 

ترشاعم نارگید  زا  رتشیب  مدرم  زا  یـضعب  اب  هک  تسا  ریزگان  یگدنز  ياضتقا  بسحب  دراد  ترـشاعم  نامدرم  زا  يرایـسب  هکنیا  اب  ناسنا 
دنوشیم . هدیمان  تسود  مانب  هک  دنتسه  یناسک  نانیا  دنک 

دراد و دوجو  رفن  دـنچ  ای  ود  نیب  هک  تسا  اهنآ  رئاـظن  هشیپ و  اـی  شور  اـی  قـالخا  رد  يدـننامه  عونکی  یکیدزن  یتسود  نیا  ثعاـب  هتبلا 
ناکین ینیشنمه  دیاب  ناسنا  ورنیا  زا  دهدیم  لاقتنا  يرگیدب  ار  نیشنمه  ود  زا  یکی  قالخا  تاداع و  مک  مک  ینیـشنمه  تمزالم و  نوچ 
ناشیا هناهاوخریخ  هبئاش و  یب  يرای  یتسود و  زا  درک و  دـهاوخ  تیارـس  يوب  نانآ  هدیدنـسپ  قـالخا  تروصنیا  رد  اریز  دـنک  راـیتخا  ار 
دهاوخ مدرم  شیپ  دوخ  یعامتجا  نزو  شزراب و  اهنیا  همه  زا  هتشذگ  دوب و  دهاوخ  مرگلد  ناشیا  یتسود  يرادیاپ  هب  درب و  دهاوخ  دوس 

دوزفا .
دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

ریخلا . یلع  کل  دی  نم  باحصالا  ریخ 
دنک . يربهر  کین  راک  هب  ار  وت  هک  تسا  یسک  نارای  نیرتهب 

دیامرفیم : زین  و 
دوشیم . هدیجنس  شتسود  اب  درم  هلیلخب  نزوی  ءرملا 

نادب : اب  ینیشنمه  وت  ناج  شزرا  تمیق و  دوب  یتسیک  وت  هک  میوگب  نم  ات  هک  وت  نایانشآ  تمیق  نامه  یتسیز  سک  هچ  اب  وگب  لوا  وت 
زا رگا  هک  سب  نیمه  بلطم  نیا  ندش  نشور  يارب  تسا و  یماجرفدب  یتخبهریت و  هنوگ  ره  هیام  ناراکهبت  نادب و  اب  تساخرب  تسشن و 
اب ینیـشنمه  تفگ  دنهاوخ  دیدرت  نودـب  میـسرپب  ار  ناشیورجک  فارحنا و  ببـس  نانزهار  نادزد و  دـننام  نارادرک  تشز  ناراکتیانج و 

تسیاشان هار  دوخ  شیپ  زا  هک  دوشیمن  ادیپ  یکی  راکدب  رفن  رازه  ره  نایم  رد  و  تسا . هتخادنا  زور  نیدب  ار  ام  نانآ  اب  ترشاعم  نادب و 
دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما  دنک . باختنا  ار 

ددنویپیمن . وتب  دزاسن  دوخ  دننام  ار  وت  ات  اریز  دزاسیم . دوخ  دننامه  ارت  دب  رای  هکنآ  هچ  نک  يرود  نادب  اب  ینیشنمه  زا 
دیامرفیم : زین  و 

دشورفیم . يزیچ  كدناب  ار  وت  اریز  نک  يرود  رادرکدب  یتسود  زا  هفاتلاب  کعیبی  هناف  رجافلا  هقداصم  كایا و 
ردام : ردپ و  رب  نادنزرف  قوقح  یناسنا  سفن  تسا  ریذپوخ  ینامرد  هک  نیشن  مک  نادب  اب 

ماجنا ار  اهنآ  دیاب  هکیسکب  تبسن  دوشیم و  هدیمان  قح  تسا  عفن  يذ  نآ  هجیتن  رد  هکیـسکب  تبـسن  دهد  ماجنا  دیاب  ناسنا  هک  یئاهراک 
هفیظو ترجا  نتخادرپ  دـهد . ماجنا  يراـک  يرگید  يارب  ترجا  لـباقم  رد  هکیـسک  ـالثم  دوشیم  هدـیمان  فیلکت  مکح و  هفیظو و  دـهد 

. دیامن عافد  دوخ  قح  زا  دنک و  هبلاطم  ارنآ  دناوتیم  رگراک  دزادرپن  ار  ترجا  امرفراک  رگا  و  تسا ؛ رگراک  قح  امرفراک و 
دنوادخ ددنبیم ، رب  تخر  يدنچ  زا  سپ  هاوخان  هاوخ و  تسین و  دیواج  ناهج  نیا  رد  يو  یگدنز  هک  هدش  هدـیرفآ  يروط  ناسنا  نوچ 
فطاوع هدومن و  زهجم  لسن  داجیا  لئاسوب  ار  دارفا  هتخاس و  رارقرب  ار  لسانت  دـلاوت و  شور  درادـهگن  يدوبان  زا  ار  رـشب  عون  هکنیا  يارب 

تسا . هدرک  راکنیا  هجوتم  ار  شینورد 
هار ا رد  دـنکیم و  ضرف  دوخ  ءاقب  ار  وا  ءاقب  دـنادیم و  دوخ  زا  ياهراپ  ار  دوخ  دـنزرف  ناسنا  ًاـعبط  هک  تسا  لـماک  زیهجت  نیمه  رثا  رد 
ای صخـش  يدوبان  اریز  دزاسیم ؛ راومه  دوخ  رب  ار  نوگانوگ  ياهجنر  دـیامنیم و  ار  یـششوک  شالت و  هنوگ  ره  يو  یبایماک  شیاس و 

دهاوخیم ار  رـشب  عون  ءاقب  هک  شتیرفآ  ناـمزاس  ناـمرف  زا  تقیقح  رد  و  دـنادیم ، دوخ  تیـصخش  اـی  صخـش  يدوباـن  ار  وا  تیـصخش 
وکین ار  وا  دنیامن و  ءارجا  دنزرف  دروم  رد  دنقفتم  نآ  رد  عرش  نادجو و  هک  ار  یمکح  هک  تسا  ردام  ردپ و  هفیظو  سپ  دنکیم . تعاطا 
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یتمسقب کنیا  دنرادیم و  اور  دوخ  يارب  تیناسنا  رظن  زا  هک  دنراد  اور  ار  يزیچ  وا  قح  رد  دیآ و  راب  ياهتـسیاش  ناسنا  ات  دنهد  شرورپ 
دوشیم . هراشا  اهنآ  زا 

ات و  دنزاس ، راوتسا  هداهن  انب  يو  ناور  رد  ار  هتسیاش  تافص  هدیدنـسپ و  قالخا  هیاپ  دمهفیم  ار  هراشا  ای  نخـس  هکیزور  نیتسخن  زا   - 1
یئوگدب و غورد و  زا  يو  دزن  زین  دوخ  و  دنراد ؛ زاب  تفع  فالخ  تشز و  ياهراک  زا  دـنناسرتن و  یفارخ  تاعوضوم  زا  ار  وا  دـنناوتیم 
تمه و تیدج و  دوخ  زا  و  دیآ . راب  عبط  یلاع  فیفع و  ات  دننک  هدیدنسپ  ياهراک  يو  ربارب  رد  و  دننک ؛ بانتجا  کیکر  ظافلا  مانشد و 
تمه و یتسپ  یئوگروز و  زا  دوش و  لقتنم  يوب  قالخا  لاقتنا  نوناق  يور  زا  نانآ  يرورپ  عون  یتسود و  تلادـع  ات  دـنهد  زورب  تلادـع 

دنام . رود  یهاوخدوخ 
ات دننک  تیاعر  ار  يو  یمسج  تشادهب  دنهد و  جرخب  تیانع  شیگدنز  ياهیدنمزاین  ریاس  باوخ و  روخ و  رد  هدیـسرن  زیمت  دحب  ات   - 2

دوش . تیبرت  میلعت و  هدامآ  هتفای  يوق  یجازم  زغم و  ملاس و  یندب 
هک دـنراد  لوذـبم  ار  یعـس  لامک  دنراپـسب و  شراگزومآ  تسدـب  متفه ) لاس  زا  ـالومعم   ) دـنک ادـیپ  شزومآ  دادعتـسا  هکیعقوم  زا   - 3

سفن و هیکزت  حور و  فیطلت  بجوم  دراذـگب و  يو  رد  یبوـلطم  کـین و  رثا  دونـشیم  هچنآ  اـت  دـیآرد  ياهتـسیاش  راـگزومآ  تسدریز 
ددرگ . يو  قالخا  بیذهت 

ياهمـسرب یئانـشآ  يارب  دنک  تکرـش  یگداوناخ  ياهتاقالم  رد  ای  یمومع  عماجم  رد  هک  دراد  ار  نآ  ياضتقا  دـنزرف  نس  هکیماگنه   - 4
دنزاس . انشآ  هدیدنسپ  ياهترشاعم  زرطب  دنربب و  عماجمب  دوخ  هارمه  اریو  یعامتجا 

دالوا : رب  نیدلاو  قح 
عرـش نادجو و  ارنآ  دننامه  دیامنیم ، فظوم  دالوا  هرابرد  ارنانآ  هدیـسر  ردام  ردپ و  شوگب  عرـش  نادجو و  يدانم  زا  هک  یئادـن  نامه 

دنک . يرازگساپس  رگید  هلیسو  ره  ای  نابز و  تسد و  اب  ردام  ردپ و  ياهیکین  زا  هک  دزاسیم  فظوم  ار  وا  هتخاس  دنزرف  هجوتم 
وا یمـسج  یحور و  شیاسآ  يادف  ار  دوخ  یگدنز  شیاسآ  دناهدروآ و  دوجوب  ار  دنزرف  ادخ  تساوخب  هک  دنتـسه  یناسک  ردام  ردـپ و 

دناهدیناسر . دنمورب  ناسنا  کی  دحب  ار  وا  هدرب  جنر  اهزور  هدیشک و  يرادیب  اهبش  رمع  کی  هدومن ،
یئاناوت اب  یناوتان  يریپ و  زور  رد  ای  درازایب  دوخ  زا  ار  ردام  ردـپ و  ناسنا  هک  تسا  یـسانشن  کمن  یترطف و  تسپ  يدرمناوجاـن و  یـسب 

دنکن . يریگتسد  ناشیا  زا  دوخ 
ردام ردپب و  یکین  هدومرف  نیعم  مدرم  يارب  مالـسا  هک  ار  ياهفیظو  نیمود  دـشابیم  ناسنا  هفیظو  نیلوا  هک  لاعتم  يادـخ  دـیحوت  زا  سپ 

تسا :
هیآ 23  يرسا  هروس  ًاناسحا  نیدلاولاب  هایا و  الا  اودبعت  نأ ال  کبر  یضق  و 

همجرت : لصاح 
دینک . یئوکین  نیدلاو  رب  دیتسرپن و  وا  زج  ار  یئادخ  هک  تسا  هداد  نامرف  وت  يادخ 

هک دـهد  ماجنا  يراک  اـی  درامـشب  راوخ  ار  دوخ  رداـم  ردـپ و  هجو  چـیهب  درادـن  قح  دـنزرف  هدـش  ررقم  مالـسا  رد  هک  ياهفیظو  بجومب 
رد ًاصوصخم  یئوکین  ناسحا  زا  هدرک و  ینتورف  نانآ  هب  تبسن  هدومن و  مارتحا  ردام  ردپ و  زا  هتسویپ  دیاب  و  دوش ، ناشیا  شجنر  بجوم 

تاعارم تابجاو  رد  تسا و  تاحابم  تابحتـسم و  رد  طقف  ناشیا  تیاـضر  هک  تسناد  دـیاب  یلو  دـنکن  هقیاـضم  ناـشیا  يدـنمزاین  عقوم 
تسین . مزال  نانآ  تیاضر 

رگیدکیب : تبسن  نارهاوخ  ناردارب و  قح 
ردام و ردپ و  زا  دعب  رهاوخ  ردارب و  هدیدرگ و  یهن  ًادیکا  محر  عطق  زا  تسا و  هدش  شرافـس  نادـنواشیوخ  هرابرد  اهراب  میرک  نآرق  رد 

هفیظو تسا ، رتراد  هشیر  رتراوتـسا و  اههطبار  ریاس  زا  یعیبط و  نانآ  نایم  رد  یعامتجا  هطبار  دنـشابیم و  دـنواشیوخ  نیرتکیدزن  دـنزرف 
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رد دـنهد و  يرای  رگیدـمهب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  هتخادرپ  نواعتب  دـننکن و  كرت  ار  دوخ  یبسن  لاـصتا  هک  تسا  نارهاوخ  ناردارب و 
نارتگرزب هب  تبسن  زین  نارتکچوک  دنـشاب  زوسلد  نابرهم و  نارتکچوک  هب  تبـسن  نارتگرزب  دننک ؛ يریگتـسد  رگیدمه  زا  يدنمزاین  زور 

دنیامن . مارتحا 
نیدلاو : قوقع 

تخرد ياههخاش  تیدوجوم  لسن و  هکنانچ  اههخاشب  تبـسن  دنتخرد  هشیر  هلزنمب  نادنزرفب  تبـسن  یگداوناخ  عامتجا  رد  ردام  ردـپ و 
دالوا نیدلاو و  هقبط  ود  زا  یناسنا  هعماج  هکنیاب  رظن  دشابیم و  يو  ردام  ردپ و  دنزرف  یگدنز  راذگهیاپ  نینچمه  تسا  نآ  هشیرب  هتـسب 

دنشابیم . ردام  ردپ و  نامه  هعماج  یلصا  هشیر  هتفای  بیکرت 
تیناسنا و ضارقنا  بجوم  تسا  يدرمناوجان  یـسانشان و  قح  تیاهن  هکنیا  زا  هتـشذگ  اهنآب  ندـیناسر  رازآ  ردام و  ردـپ و  اب  يراتفردـب 

سکعنم یئانتعا  یب  يرهم و  یب  لکـش  رد  زین  ردام  ردـپ و  بناج  زا  ردام  ردـپب و  تبـسن  دـنزرف  یمارتحا  یب  اریز  تسا ؛ هعماـج  مادـهنا 
زا رتشیب  عقوت  دوخ  نادنزرف  زا  دننک  هاگن  یتسپ  يراوخ و  مشچ  اب  دوخ  ردام  ردپ و  هب  دنزرف  هقبط  هچنانچ  رگید  يوس  زا  دـش و  دـهاوخ 

هداوناخ لیکـشت  زا  ًارهق  دوب و  دنهاوخن  راودـیما  یناوتان  يریپ و  زور  رد  ناشیریگتـسد  ینابرهمب و  تشاد و  دـنهاوخن  دـنراد  دوخ  هکنآ 
دوشیم . هدهاشم  لاحنیا  زورما  ناناوج  زا  يرایسب  رد  هکنانچ  دش  دنهاوخ  درسلد 

یلاـهن شرورپ  تقو  ار  هیاـمنارگ  رمع  یلقاـع  زگره  اریز  ددـنبیم  ار  لـسانت  دـلاوت و  هار  عطق  روطب  رکفت  زرط  نیا  ندرک  ادـیپ  تیمومع 
. درب دهاوخ  هودنا  مغ و  زج  يدوس  نآ  ياشامت  زا  هن  تسـشن و  دهاوخ  شاهیاس  ریز  رد  رد  دروخ و  دـهاوخ  ار  شاهویم  هن  هک  دـنکیمن 

قیرط نیدـب  و  دـیامن ، قیوشت  هداوناـخ  لیکـشت  هب  ار  مدرم  نوگاـنوگ  ياـههزئاج  هلیـسوب  دـناوتیم  تلود  هک  مینک  روـصت  تسا  نکمم 
یعیبط هناوتـشپ  هک  یعامتجا  موسر  زا  یمـسر  هقیرط و  چیه  هک  دوب  رکذـتم  دـیاب  ار  هتکن  نیا  یلو  دـنک . لح  ار  لسانت  دـلاوت و  لکـشم 

. تسین ماود  لباق  دشاب  هتشادن  يدنزرف ) يردام و  ردپ و  هفطاع  دنام  )
تخاس . دهاوخ  مورحم  كاپ  یحور  ياهتذل  هتشر  کی  زا  ارناسنا  ریزگان  یعیبط  ياههزیرغ  زا  یکی  ندرک  اهر  هکنیا  زا  هتشذگ 

يراکتسرد : سفن و  تزع 
یصخش يورین  اب  عامتجا  طیحم  رد  هک  هدومن  زهجم  يروط  ار  وا  تسا  هدیرفآ  نواعتب  دنمزاین  یعامتجا و  ار  ناسنا  هک  شنیرفآ  هاگتـسد 

دنادرگب . ار  دوخ  یگدنز  خرچ  دهدیم  ماجنا  هکیراک  هرهب  زا  هدیشک  نوریب  بآ  زا  ار  دوخ  میلگ  دناوتیم  دوخ 
يدادادخ ياهورین  زا  یگدنز  رد  ناسنا  هک  تسنآ  زا  ترابع  سفن  تزع  تفص  هک  دراذگیمن  یقاب  دیدرت  ياج  هتـشذگ  نایب  رد  لمأت 

يرطف قالخا  زا  یکی  دوخ  نیا  و  دنکن ، هیکت  نارگید  يورین  هب  دزادنا و  راکب  ار  اهنآ  شیوخ  دصاقم  هب  ندیـسر  هار  رد  دنک و  هدافتـسا 
تسا . ناسنا  هدیدنسپ  و 

سفن تزع  هکیسک  درادیم ؛ هگن  تشز  ياهرادرک  اوران و  ياهراک  زا  يرایـسب  تسپ و  یگدنز  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يدس  سفن  تزع 
هچ ره  زیچاـن  یئاون  عـمطب  و  دـشورفب ؛ نارگیدـب  ار  دوـخ  تیـصخش  هدارا و  دـناوتیم  یناـسآب  هتخود  نآ  نیا و  تسدـب  مشچ  درادـن و 

دنک . راثن  دشاب  تفارش  تزع و  وربآ و  يرطف و  يدازآ  هچرگا  دنهاوخب  وا  زا  هچ  ره  و  دنک ؛ نآ  دنیوگب 
یتسرپ و یبنجا  یـشورف و  نطو  یـسولپاچ و  یئوگغورد و  تنایخ و  يرب و  بیج  يدزد و  ینزهار و  یـشکمدآ و  دـننام  اهتیانج  بلاـغ 

تسا . نارگید  رب  ندز  هیکت  عمط و  موش  جیاتن  زا  اهنیا  دننام 
چیه لباقم  رد  و  دروآیمن ؛ دورف  رس  لاعتم  يادخ  تمظع  زج  یتمظع  چیه  ربارب  رد  دراد  رسب  ار  سفن  تزع  راختفا و  جات  هکیـسک  یلو 

دنکیم . عافد  دهدیم  صیخشت  قح  هچنآ  زا  هشیمه  دیآیمن و  رد  ونازب  یتمشح  تلوص و 
دومن . ظفح  هدروآ  تسدب  اریراکتسرد  تفص  نآ  اب  ناوتیم  هک  تسا  ياهلیسو  نیرتهب  سفن  تزع 

ناگدنامرد : زا  يریگتسد  ناسحا و 
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دنتسه . يریگتسد  کمک و  قحتسم  نایاونیب  ناگدنامرد و  ياهعماج  ره  رد  هک  تسا  ملسم  بلطم  نیا 
تیاعر رد  دکؤم  ياهـشرافس  زین  مالـسا  سدقم  عرـش  دننکن و  لامیاپ  ار  ملـسم  قح  نیا  دننک و  يرای  ار  اهنآ  هک  تسا  نارگناوت  هفیظو 

. دنیامن يریگتسد  ناگدنامرد  ناناوتان و  زا  هک  درادیم  فظوم  ار  نارگناوت  هدومرف و  قح  نیا 
هدیدنـسپ تافـص  نیا  نتـشاد  هب  ار  دوخ  ناگدنب  هدومن و  یفرعم  هدنـشخب  هدنیاشخب و  راکوکین و  ار  دوخ  دیجم ، نآرق  رد  لاعتم  يادخ 

دیامرفیم : هکیئاج  ات  دیامرفیم ، قیوشت  بیغرت و 
تسا . ناراکوکین  هارمه  ادخ 

دیامرفیم : زین  و 
تسا . ناتدوخ  عفنب  دینکیم  قافنا  هک  اریزیچ 

دیامرفیم : رگید  ياج  رد  و 
دیاهدربن . یتراسخ  تشگرب و  دهاوخ  ناتدوخب  دینکیم  قافنا  هک  ار  هچنآ 

ياوق همه  تقیقح  رد  اریز  دزاـسیم  نشور  ار  تاـیآ  نیا  فیرـش  نومـضم  ناـسحا  دـئاوف  رد  زین  یعاـمتجا و  عـضو  رد  تقد  هعلاـطم و 
تبسن نامهب  دننامیم  زاب  شـشوک  راک و  زا  یگنت  تسد  رثا  رب  هدنامرد  یهورگ  هک  ياهعماج  رد  دنکیم و  راک  دارفا  همه  يارب  عامتجا 

رتهدنامرد همه  زا  نارگناوت  هک  دسریم  یئاجب  راک  دوشیم و  دارفا  همه  ریگنماد  نآ  بولطمان  جـیاتن  دوشیم و  هتـساک  تورث  دـیلوت  زا 
دنوشیم .

هلمجنآ زا  هک  دوشیم  ناشدیاع  یلاع  رایـسب  جـیاتن  دـنیامن  يریگتـسد  ناگدـنامرد  زا  دوخ  شـشخب  يراکوکین و  اب  نارگناوت  رگا  یلو 
تسا :

دناهتخاس . دوخ  هتفیش  ار  یهورگ  لد  هدرک  تبحم  داجیا  دوخ  هب  تبسن  نارگید  رد  راکنیا  اب   - 1
دناهدومن . بسک  دایز  مارتحا  يزیچان  هیامرس  اب   - 2

دننکیم . يرادفرط  راکوکین  زا  مدرم  اریز  دناهدرک  بسک  دوخ  هب  تبسن  ار  مدرم  همه  ینابیتشپ   - 3
دنشابیم . نمیا  دنازوسب  ار  رت  کشخ و  ره  هدرک  مکارت  مهیور  ناتسدگنت  مشخ  هنیک و  هک  يزور  رطخ  زا   - 4

ددرگیمرب . ناشدوخب  هدش  فعاضم  هعماج  داصتقا  خرچ  داتفا  هارب  هطساوب  دناهدرک  جرخ  قافنا  رد  هک  يزیچان  لام  نامه   - 5
تسا . رامش  یب  نآ  رب  بیغرت  صیرحت و  ادخ و  هار  رد  قافنا  تلیضف  رد  تایاور  تایآ و 

نواعت :
، عامتجا تقیقح  هچ  تسا  يرـشب  عامتجا  ساسا  هک  تسا  نواـعت  فلتخم  ياههبعـش  زا  یکی  دـش  رکذ  هک  يراـکوکین  ناـسحا و  هلأـسم 
دوـش و راوتـسا  همه  یگدـنز  ددرگ و  تسرد  همه  راـک  دـننکیم  رگیدـمهب  هک  یکمک  هطـساوب  هک  تسا  دارفا  نداد  مه  تسدـب  تسد 

ياهدنامرد ره  زا  يریگتـسد  هکلب  هتـساوخ  لام  رد  اهنت  ار  يراکوکین  مالـسا  سدقم  نید  هک  درک  روصت  دیابن  دوش . عفر  همه  يدـنمزاین 
تسا . ناسنا  نادجو  ياههتساوخ  زا  یکی  مه  مالسا و  سدقم  نید  بولطم  دشاب  هتشادن  یلام  زاین  هچرگا 

ناسحا قیداصم  زا  همه  ندرک و ... کمک  ار  ياهداتفا  ندرک ، یئامنهار  ار  یهارمگ  نتفرگ ؛ تسد  ار  یئانیبان  نتخومآ ؛ شناد  ار  یناداـن 
نـشور رپ  میاهدومن و  ءاضما  هدرک و  قیدـصت  ار  نآ  رابتعا  عامتجا  لیکـشت  زور  نیتسخن  رد  ام  هک  تسا  ینواعت  زا  تسا و  يراکوکین  و 

ار مهم  ریغ  یئزج  فیاظو  رگا  داد و  دـهاوخن  ماجنا  ار  یـساسا  ياهراک  دـهدن  ماجنا  ار  یعرف  ياـهراک  زا  یـشخب  ناـسنا  رگا  هک  تسا 
. تفر دهاوخن  مهم  یلک و  فئاظو  راب  ریز  دنکن  تیاعر 

تاربم : تاریخ و  رد  مادقا 
دشاب رتهدنیاپ  رتیناگمه و  راثآ ؛ جیاتن و  نیا  هچ  ره  هتبلا  دوشیم و  لصاح  نآ  زا  هک  تسا  یئاههجیتن  يارب  يراکوکین  ندوب  هدیدنـسپ 
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نتخادـنا هارب  نتخاـس و  یلو  تسا  ناـسحا  يراـکوکین و  راـمیب ، کـی  هجلاـعم  دوب  دـهاوخ  رتیلاـع  رتهدیدنـسپ و  زین  دوخ  يراـکوکین 
هیاپب زگره  یلو  تسا  هدیدنـسپ  وجـشناد  کی  میلعت  تسین . شجنـس  لـباق  نآ  اـب  دـنک  هجلاـعم  ار  راـمیب  اهدـص  هنازور  هک  یناتـسرامیب 

زا یناگمه  تاربم  تاریخ و  هماع و  فاقوا  هک  تسنیا  دیسر ؛ دهاوخن  دهدیم  نوریب  دنمشناد  اهدص  هنالاس  هک  ياهسسؤم  کی  سیـسأت 
تسا . يراکوکین  ناسحا و  هیلاع  بتارم 

بابسا زیچ  ود  دیامرفیم : ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  دوشیم . ریبعت  هیراج  هقدصب  یمومع  تاریخ  نیا  زا  عرـش  نابز  رد 
يادـخ تساپرب  هیراج  هقدـص  ات  دوشیم  مولعم  تنـس  باتک و  زا  هکنانچ  هیراـج و  يرگید  حـلاص و  دـنزرف  یکی  تسا : درم  يدـنلبرس 

دسیونیم . تانسح  هدرک  هقدص  ارنآ  هکیسک  قح  رد  لاعتم 
میتی : لام  رب  يدعت 

سدقم عرـش  رد  یلو  دشابیم  هدیهوکن  اوران و  زین  ادخ  ناگدـنب  هب  يدـب  تسا  هدیدنـسپ  ًاعرـش  القع و  مدرم  هب  یکین  هک  هزادـنا  نامه 
تسا . میتی  لام  رد  طیرفت  اهنآ  زا  یکی  هک  هدش  یهن  تدش  هب  فاهجا  ملظ و  دروم  زا  دروم  دنچ  زا  مالسا 

رد دروخیم  ار  یمیتی  لاـم  هک  یـسک  هک  هدـش  حیرـصت  میرک  نآرق  رد  هدرمـش و  گرزب  ناـهانگ  زا  یکی  ار  میتی  لاـم  ندروخ  مالـسا 
نیا دیکأت  همه  نیا  ببس  دناسریم  يده  همئا  تانایب  هکنانچ  و  دش . دهاوخ  ياهتخورفارب  شتآ  لخاد  يدوزب  دروخیم و  شتآ  تقیقح 
عافد زا  لاسدرخ  میتی  یلو  دنک  عافد  دوخ  قح  زا  هدمآرب  همـصاخم  ماقم  رد  تسا  نکمم  دسر  یمتـس  دنملاس  یـصخش  هب  رگا  هک  تسا 

دشابیم . زجاع 
سفن : لتق 

تسا . هانگیب  نتشک  سفن و  لتق  تسا  هدیهوکن  هدیدنسپان و  رایسب  مالسا  سدقم  عرش  رد  هک  ملظ  دراوم  زا  رگید  یکی 
نیا و  دریگیم ، ربارب  مدرم  همه  نتشک  اب  ار  ناسنا  کی  نتـشک  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  دشابیم و  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  سفن  لتق 

تسا . ناسکی  رفن  رازه  رفن و  کی  رد  تیناسنا  دراد و  تیناسنا  اب  راک  رس و  ناسنا  هدنشک  هک  هار  نیا  زا  رگم  تسین 
ادخ : تمحر  زا  يدیمون 

تسا . ادخ  تمحر  زا  يدیمون  مالسا  رد  ناهانگ  نیرتکانرطخ  زا  یکی 
روفغلا وه  هنا  ًاعیمج  بونذـلا  رفغی  هللا  نا  هللا  همحر  نم  اوطنقت  مهـسفنا ال  یلع  اوفرـسأ  نیذـلا  يداـبع  اـی  لـق  دـیامرفیم : لاـعتم  يادـخ 

هیآ 54 . رمز  هروس  میحرلا 
تسا نابرهم  هدنزرمآ و  ادخ  اریز  دیوشن  دیمون  نم  شزرمآ  تمحر و  زا  دیاهدرک  متـس  دوخ  هب  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب  همجرت : هصالخ 

دزرمآیم . ار  یهانگ  ره  دینک  هبوت  رگا  و 
رگید دوـش  دـیمون  ادـخ  شزرمآ  تمحر و  زا  یـسک  رگا  هک  تسا  نیا  شتهج  درامـشیم و  رفاـک  ار  تـمحر  زا  دـیمون  رگید  ياـج  رد 

تشز و ياهرادرک  کچوک و  گرزب و  ناهانگ  زا  ای  دهد  ماجنا  ياهدیدنـسپ  بوخ و  راک  دوخ  یگدـنز  رد  هک  درادـن  ینورد  كرحم 
دوجو یمدآ  نینچ  رد  دـیما  نیا  تسا و  ادـخ  باذـع  زا  تاجن  تمحر و  دـیما  زیچ  ود  نیا  رد  یلـصا  كرحم  اریز  دزرو ، بانتجا  اوراـن 

درادن . یقرف  نیرتمک  ینورد  تافص  یبلق و  تلاح  تهج  زا  تسین  نیئآ  نید و  چیه  هب  دنبیاپ  هک  يرفاک  اب  درف  نیا  درادن و 
عافد : داهج و  زا  رارف 

هعماـج یگدـنز  زا  رتیمارگ  رتشزرارپ و  ار  دوـخ  ناـج  هدـنزیرگ  هک  تـسنیا  شیاـمعم  ندرک  نمـشدب  تـشپ  گـنج و  نادـیم  زا  رارف 
دیدهت ار  ناشیگدنز  نوئـش  همه  هک  ینمـشدب  تسا  هعماج  لام  ضرع و  ناج و  ینید و  تاسدـقم  ندرک  میلـست  تقیقح  رد  و  دـنادیم ،

دنکیم .
هدـعو ًاحیرـص  هدـننک  رارف  يارب  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ  هدـش و  هدرمـش  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  عافد  داهج و  زا  رارف  ببـس  نیدـب 
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دیامرفیم : هک  نانچ  تسا  هداد  شتآ 
هیآ 16 . لافنا  هروس  منهج  هیوأم  هللا و  نم  بضغب  ءاب  دقف  هئف  یلا  ًازیحتم  وا  لاتقل  ًافرحتم  الا  هربد  ذئموی  مهلوی  نم  و 

همجرت : هصالخ 
هکنیا رگم  تسا  منهج  يوسب  يو  تشگزاب  هتـشگرب و  یلاعت  يادـخ  مشخ  اب  ددرگرب  دـنک و  نمـشدب  تشپ  عاـفد  داـهج و  رد  هکیـسک 

دگنجب . نمشد  اب  هتفرگ  ياج  دوخ  نارای  نایم  رد  هک  ددرگرب  ای  دگنجب  دناوتب  رتهب  هکنیا  يارب  دریگ  هرانک 
كاخ  بآ و  زا  عافد 

تسا . یمالسا  تابجاو  نیرتمهم  زا  یکی  ناناملسم  هناشاک  هناخ و  یمالسا و  هعماج  زا  عافد  تشذگ  هچنآ  ربانب 
دیامرفیم : لاعتم  يادخ 

هیآ 154 . هرقب  هروس  نورعشت  نکلو ال  ءایحا  لب  تاوما  هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت  و ال 
دینکیمن . كرد  امش  یلو  دنتسه  هدنز  نانآ  دیناوخن  ناگدرم  دناهدش  هتشک  ادخ  هار  رد  هک  ار  یناسک  همجرت : هصالخ 

هتشغآ دوخ  كاپ  نوخ  رد  هک  یئادهش  و  دنتفاتـشیم ، نینوخ  ياهگنج  هب  هتفرگ  فکب  ناج  مالـسا  شیادیپ  زاغآ  رد  هکینادرم  ناتـساد 
نیئآ نیا  هیاپ  دوخ  كاچ  كاچ  ياهنت  كاپ و  نوخ  اب  هک  دـندوب  ناـنیا  تسا  زیمآتربع  لاـح  نیع  رد  زیگناتریح و  رایـسب  دـندشیم ،

دنتخاس . راوتسا  ار  سدقم 
قح : زا  عافد 

. دشابیم مالسا  سدقم  نیئآ  فده  هناگی  هک  تسا  قح  زا  عافد  دشابیم  كاخ  بآ و  عافد  زا  رتعیـسو  رتقیمع و  یـسب  هک  يرگید  عافد 
زا هک  ینید  ینعی  هدش  هدـیمان  قح  نید  كاپ  نیئآ  نیا  رظن  نیمهب  تسا و  تقیقح  قح و  ءایحا  یئادـخ  شور  نیا  دـصقم  نیرترادهشیر 

دهدیمن . رارق  فده  قح  زج  ار  يزیچ  و  درادن ، رب  رد  قح  زج  تسا و  قح  نآ 
هیآ 30 فاقحا  هروس  میقتسم  قیرطلا  یلا  قحلا و  یلا  يدهی  دیامرفیم : تسا  قیاقح  همه  عماج  هک  دوخ  باتک  فصو  رد  لاعتم  يادخ 

تسین . نآ  رد  داضت  ضقانت و  هنوگچیه  هک  یهار  يوسب  قح و  يوسب  دنکیم  یئامنهار  نآرق 
نکمم هک  هار  ره  زا  دوخ و  ياوق  عیمج  اب  دونـش و  قح  دـیوگ و  قح  دـنک و  يوریپ  ار  قح  هک  تسا  مزال  ناملـسم  درف  ره  رب  هک  تسنیا 

. دنک عافد  قح  زا  تسا 
بضغ : مشخ و 

هچنانچ دـهدیم و  ناشن  ماقتنا  نتفرگ  رد  ار  نورد  یتحار  دزادـنایم و  ماقتنا  رکفب  ار  وا  دـنک  زورب  رگا  هک  ناسنا  رد  تسا  یتلاح  مشخ 
یئاوران تشز و  ره  دوشیم و  مشخ  روهقم  يو  میلس  لقع  گنردیب  دزرو  دوخ  سفن  ندرک  راهم  رد  یتسس  نیرتمک  لاح  نیا  رد  ناسنا 
رتهدنزوس یـشتآ  ره  زا  رتهدنرد و  ياهدنرد  ره  زا  نآ  هطـساوب  هک  دـسریم  یئاجب  دـیآیم و  تسرد  شرظن  رد  یئازـسان  هتـسیاشان و  و 

ددرگیم .
لاعتم يادـخ  تسا ، هدـش  نآ  تعباتم  زا  يرایـسب  شهوکن  هدیـسر و  لاح  نیا  ناـیغط  زا  يریگولج  رد  يدـکؤم  ياهـشرافس  مالـسا  رد 

تسا . هدومرف  دننکیم  وفع  هدرب  راکب  يرابدرب  مشخ  لاح  رد  دنربیم و  ورف  ار  دوخ  ظیغ  هکیناسکب  تبسن  يدایز  تیانع 
دیامرفیم : هکنانچ 

دننکیم . ضامغا  وفع و  مدرم  زا  هدرب  ورف  ار  دوخ  ظیغ  هکنانآ  هیآ 134  نارمع  لآ  هروس  سانلا  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلا  و 
دیامرفیم : نانمؤم  تمالع  رد  و 

راک و بوجو  دـنیاشخبیم . دـنوشیم  كانمـشخ  یتقو  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنمؤم  هیآ 37  يروـش  هروـس  نورفغی  مه  اوبـضغ  اـم  اذا  و 
ره ءاقب  نماض  هک  تسنآ  دـشابیم و  راوتـسا  نآ  يور  شنیرفآ  ماـظن  هک  تسا  یـساسا  هیاـپ و  راـک ؛ تیلاـعف و  تعنـص : هفرح و  تیمها 
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بلج ار  عفانم  اهنآ  نتخادنا  راکب  اب  هک  هدرک  زهجم  یلئاسو  اب  کی  ره  لاح  بسانم  ار  دوخ  ياههدیرفآ  لاعتم  يادـخ  تسا . ياهدـیرفآ 
دنک . عفد  دوخ  زا  ار  راضم  و 

جایتحا يرتشیب  تیلاعفب  ببس  نیدب  دشابیم و  رتشیب  ناگدیرفآ  رگید  زا  شزاین  تسا  شنیرفآ  شقن  نیرتهدیچیپ  نیرتفگش و  هک  ناسنا 
درادهگن . اپارس  دهد  لیکشت  دیاب  ًاعبط  هک  ار  یگداوناخ  ماظن  مه  دیامن و  عفر  ار  دوخ  یصخش  رامشیب  جئاوح  نآ  هلیسوب  ات  دراد 

لئاق یشزرا  دننیـشنیم  راکیب  هکیدارفا  يارب  هدرمـش و  بجاو  ار  راک  بسک و  هظحالم  نیمهب  یعامتجا ، يرطف و  تسا  ینید  هک  مالـسا 
. تسا هدشن 

هدومرف تیاده  اهنآ  يوسب  ار  ناسنا  رکف  لاعتم  يادخ  هک  تعنص  هفرح و  همهنیا  زا  یکی  دوخ  قوذ  هقیلس و  قبط  دیاب  درف  ره  مالـسا  رد 
دشوکب . مدرم  یگدوسآ  رد  هدیشک  شودب  ار  عامتجا  ياهراب  زا  يراب  دروآ و  تسدب  ار  دوخ  يزور  هارنیا  زا  دنک و  باختنا  تسا 

دیامرفیم : لاعتم  يادخ 
هیآ 39 . مجن  هروس  یعس  ام  الا  ناسنالل  سیل  نأ  و 

همجرت : هصالخ 
دسرب . یئاجب  دناوتیم  راک  ششوک و  هلیسوب  اهنت  ناسنا 

تسا . عونمم  ًادیدش  مالسا  رد  یلبنت  رثا  رد  يراکیب  هک  تساجنیا  زا  و 
يراکیب : راضم 

تداعـس نآ ، ندومیپ  اب  اـت  هتـشاذگ  ناـسنا  ياـپ  شیپ  شنیرفآ  هک  تسار  تسا  یهار  شـشوک  راـک و  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  ناـیب  زا 
رد دش و  دهاوخن  مامت  ناسنا  ررضب  زج  دنـشاب  مه  مک  رایـسب  هچرگا  تعیبط  تقلخ و  يارجم  زا  فارحنا  هتبلا  دبایرد و  ار  دوخ  یگدنز 

تشاد . دهاوخن  رب  رد  ترخآ  ایند و  یتخبدب  زج  تسا  راوتسا  نآ  يور  یگدنز  ماظن  ساسا  هک  يرما  زا  فارحنا  تروص  نیا 
دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) متفه ماما  هک  تسا  اجنیا  زا 

یهدیم . تسد  زا  ار  ترخآ  ایند و  هنرگو  نکم  یگتسخ  یتسس و  راهظا  اهراک  رد 
تنعل دنزادنایم  نارگید  شودب  ار  دوخ  یگدـنز  ینیگنـس  هدرک  وخ  يراکیب  هب  هک  اریناسک  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ 

. تسا هدومرف 
يراکیب دزیخیمرب . يراکیب  زا  یعامتجا  دـسافم  مظعا  تمـسق  هک  تسا  هدـش  نشور  یبوخب  یعامتجاو  یناور  ياهـشجنس  هار  زا  زورما 

. دـهدیم جاور  ار  یتـسرپ  هفارخ  یقـالخا و  طاـطحنا  هنوگ  ره  درادیم و  زاـب  شدرگ  زا  ار  هعماـج  یگنهرف  يداـصتقا و  خرچ  هک  تسا 
نیرتهدیدنـسپ زا  یکی  دراد  هک  یتـیمها  هطـساوب  دوشیم  هیهت  هعماـج  یئاذـغ  داوم  نآ  هلیـسوب  هک  يزرواـشک  نآ : عفاـنم  يزرواـشک و 

تسا . هدش  دراو  لغش  نیا  ذاختا  رد  يدایز  دیکأت  مالسا  رد  ببس  نیمهب  تسا و  یناسنا  ياههفرح 
دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) مشش ماما 

تسا . رتالاب  یماقم  ره  زا  نازرواشک  ماقم  تمایق  زور 
دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) مجنپ ماما 

لاـح ناـبزب  دـنربیم و  عفن  نآ  زا  هدـنرپ  هدـنرچ و  راکدـب ، راـکوکین و  اریز  تسین  رتیموـمع  نآ  هدـئاف  رتـهب و  تعارز  زا  يراـک  چـیه 
يادخ زج  ناسنا  هک  تسنیا  مالـسا  یمومع  همانرب  هک  دش  هداد  رکذت  تاداقتعا  شخب  رد  اهراب  سفنب : دامتعا  دـننکیم . اعد  ار  زرواشک 

درواین . ورف  میظعت  رس  دنکن و  شنرک  تسا  ناهج  راگدرورپ  هک  يو  زج  یسکب  دتسرپن و  اریسک  هناگی 
ادخ يوسب  هچنآ  رگم  تسین  مدقت  قح  یسک  رب  ار  یسک  دنروخیم و  ار  وا  يزور  دنشابیم و  ادخ  ناگدرورپ  ناگدیرفآ و  همه ، همه و 

ددرگرب .
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يوب هک  ار  یلئاسو  دـنک و  هدافتـسا  هداد  يوب  لاعتم  يادـخ  هک  یلالقتـسا  زا  دـشاب و  هتـشاد  داـمتعا  دوخ  سفنب  دـیاب  یناملـسم  درف  ره 
ياهزات تب  دریگب و  ادخ  يارب  یکیرـش  زور  ره  هتـسب و  دـیما  نارگیدـب  هکنیا  هن  دـیامیپ  هب  ار  یگدـنز  هار  دزادـنا و  راکب  هتـشاد  ینازرا 

دشارتب .
ناگیار شـشخب  هن  دربیم  ار  دوخ  جـنرتسد  هرهب  هک  دـنادب  دـیاب  رگراک  ار ، مودـخم  نان  هن  دروخیم  ار  دوخ  نان  هک  دـنادب  دـیاب  مداخ 

ای طوبرم  هرادا  ای  سیئر  هیدـه  هیطع و  هن  دربیم  ار  دوخ  راک  دزم  هک  دـشاب  هتـشاد  نامیا  دـیاب  يدـنمراک  ره  ار ؛ دوخ  بابرا  ای  امرفراک 
ار . هعماج  ای  تلود 

هک تشاد  دهاوخ  ار  كرـش  یگدرب  یتسپ و  نامه  نطاب  رد  هنرگو  دنک  شنرک  هتـسب و  دیما  یـسکب  ادخ  زج  دـیابن  دازآ  ناسنا  هرخالاب 
دنراد . رهاظ  رد  ناتسرپ  تب 

یلاکتا : یگدنز  راضم 
همه أشنم  يدازآ و  لالقتسا و  تفارش  یناسنا و  راختفا  نداد  تسد  زا  تقیقح  رد  نتسیز  نارگید  ینابیتشپ  دیماب و  ینعی  یلاکتا  یگدنز 

دریگیم . همشچرس  یتسپ  يراوخ و  زا  هک  تسا  یعامتجا  ياهیراکتشز  هزب و  هنوگ 
؛ دنک قلمت  دیاب  دشورفیم ، هار  نیا  رد  ار  دوخ  روعش  هدارا و  تقیقح  رد  دزودیم  نآ  نیا و  تسدب  مشچ  هتسشن  نارگید  دیماب  هکیـسک 
متس و رهب  دیامن ، یتسرپ  هناگیب  دهد ، رد  نت  یگنن  راع و  ره  هب  دهد . ماجنا  ابیز ) ای  تشز  لطاب ؛ ای  قح   ) دنیوگب دنهاوخب و  هچ  ره  دیاب 

درمش . چیهب  ار  یناسنا  تاررقم  دودح و  همه  هرخالاب  و  دوش ، یضار  یئاوران 
تسا یناریقف  لاح  لماش  اهنت  تسا  یمالـسا  تاررقم  ءزج  هک  ارقف  یلام  تدعاسم  تسا و  مارح  مالـسا  رد  ترورـض  لاح  ریغ  رد  لاؤس 

یگرزب ناهانگ  زا  یکی  یـشورف  مک  مالـسا  رظن  زا  یـشورف : مک  دناهدنامزاب . راک  زا  ای  دـنکیمن  يربارب  ناشجراخم  اب  ناشراک  دزم  هک 
دیامرفیم : دنکیم و  دیدهت  شنزرس و  ار  نآ  نیبکترم  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  هک  تسا 
همجرت : هصالخ  هیآ 1  نیففطم  هروس  میظع  مویل  نوثوعبم  مهنا  کئلوا  نظی  نیففطملل ... لیو 

دش ؟ دنهاوخ  هتخیگنارب  یگرزب  زور  يارب  هک  دننادیمن  نانیا  ایآ  ناشورف ... مک  رب  ياو 
ًاجیردـت بلـس و  دوـخ  زا  ار  مدرم  قوـثو  ناـنیمطا و  دـیابریم  يدزد  هار  زا  ار  ناـشلاوما  هدرک  متـس  مدرمب  هکنیا  رب  هوـالع  شورف  مـک 

هدرک دای  ملظ  زا  راب  اهدص  دوخ  ینامسآ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  يرگمتس : ملظ و  دهدیم . تسد  زا  ار  دوخ  هیامرـس  هرخالاب  نایرتشم و 
هروس هدراهچ  دص و  ًاعومجم  هک  میرک  نآرق  ساه  هروس  موس  ود  رد   ) هدومرف شهوکن  تسا  ناگدنرد  يوخ  هک  تسپ  تفص  نیا  زا  و 

(. هدمآ نایمب  نخس  ملظ  زا  دشابیم 
هچ متـس  ملظ و  زا  هک  دـنادن  شیب  مک و  ای  دـشاب  هدرکن  كرد  ار  ملظ  یئاوران  يدـب و  دوخ  ترطف  اـب  هک  درک  ادـیپ  ناوتیمن  ار  یـسک 

تسا . هتفر  داب  رب  یئاههناخ  هچ  هدیدرگ و  ناور  یئاهنوخ  هچ  هدش و  دراو  يرشب  هعماج  رکیپ  هب  یکاندرد  ياهتبیصم 
يادخ تخیر . دهاوخ  ورف  ناراکمتـس  رـس  رب  رید  ای  دوز  تسین و  رادیاپ  دـشاب  مکحم  هچ  ره  متـس  خاک  هک  تسا  هدیـسر  یعطق  هبرجتب 

: دیامرفیم لاعتم 
هیآ 144 . ماعنا  هروس  نیملاظلا  موقلا  يدهی  هللا ال  نا 

همجرت : هصالخ 
دیناسر . دهاوخن  ناشیئاهن  دصقمب  ار  ناراکمتس  هتبلا 

دناهدومرف : نید  ءایلوا  و 
دنکیدزن رگیدمهب  تفـص  ود  تیا  ترارـش : مدرم و  ءاذیا  دوب . دهاوخن  رادـیاپ  متـس  ملظ و  اب  یلو  دـنامیم  یقاب  رفک  اب  کلم  تنطلس و 

تسد هار  زا  ای  دناجنرب ، ار  نارگید  هک  ینخـس  نتفگ  نداد و  مانـشد  دننام  نابز  هار  زا  نارگید  هب  تسا  جنر  تیذا و  ندیناسر  ءاذیا  اریز 
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دنک . رش  داجیا  مدرم  يارب  هک  تسا  یئاهراک  نداد  ماجنا  ترارش  و  دنک . تحاران  ار  مدرم  هک  يراک  لثم 
شیاـسآ نآ  و  تسا ؛ هدروآ  دوجوب  نآـب  ندیـسر  يارب  ار  عاـمتجا  ناـسنا  هک  دـنراد  رارق  یئوزرآ  لـباقم  هطقن  تفـص  ود  نیا  لاـح  رهب 

دشابیم . رطاخ  شمارآ  یگدنز و 
لاعتم يادـخ  هکنانچ  تسا  هدرک  میرحت  ار  اهنآ  دـهدیم  رارق  تیمها  لوا  هجرد  ار  هعماج  حالـص  هک  مالـسا  عرـش  هک  تسا  اـجنیا  زا  و 

دیامرفیم :
هیآ 58 . بازحا  هروس  ًامیظع  ًامئا  ًاناتهب و  اولمتحا  دقف  اوبستکا  ام  ریغب  تانمؤملا  نینمؤملا و  نوذؤی  نیذلا  و 

همجرت : هصالخ 
دناهتفرگ . شودب  ار  یگرزب  هانگ  ناتهب و  راب  دننکیم  تیذا  تهج  یب  ار  ناملسم  نانز  نادرم و  هکیناسک 

دیامرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 
هدش تنعل  نآرق  لیجنا و  هاروت و  رد  یـسک  نینچ  تسا ، ادـخ  تیذا  نم  تیذا  تسا و  هدرک  تیذا  ارم  دـنک  تیذا  ار  یناملـسم  هکیـسک 

ناسنا یناگدـنز  یلوا  هدام  هک  تسا  یهیدـب  دـنکیم و  دـیدهت  ار  هعماج  یلام  نما  هک  تسا  یئاوران  تشز و  هشیپ  يدزد  تقرـس  تسا .
يدعت و هنوگ  ره  دنزگ  زا  هک  دشکیم  نآ  رودب  يراصح  نما ، هطساوب  دروآیم و  تسدب  ارنآ  دوخ  رمع  تمیقب  هک  تسا  یتورث  لام و 

هیامرـس نتخاس  هابت  مظن ، نیا  نتخاس  لتخم  راصح و  نیا  نتـسکش  هتبلا  دشاب  هعماج  یگدـنز  نابیتشپ  هناوتـشپ و  دـنامب و  نوصم  زواجت 
اهنآ تسد  تیدرب  مدرم و  تیلاعف  مظعا  تمسق  نتخادنا  راک  زا  ببـس  تسا و  هدش  فرـصم  نآ  ندروآ  تسدب  هار  رد  هک  تسا  يرمع 

تسا .
تسد هک  هتـشاد  ررقم  دهدیم  یهاوگ  نآ  ندوب  تنایخب  زین  دزد  دوخ  نادجو  هک  شخب  ترفن  لمع  نیا  تازاجم  رد  مالـسا  هک  تسنیا 

دنربب . ار  تسار ) تسد  زا  تشگنا  راهچ   ) يو
دیامرفیم : لاعتم  يادخ 

هیآ 38. هدئام  هروس  ابسک  امب  ءازج  امهیدیا  اوعطقاف  هقراسلا  قراسلا و  و 
همجرت : هصالخ 

ناسنا سرتسد  رد  زورما  هک  رامـش  زا  نوریب  یگدنز  لئاسو  همهنیا  یـسانشهفیظو  دیناسرب . شرادرک  يازـسب  ار  وا  دیربب و  ار  دزد  تسد 
رشب تیلاعف  رثا  رد  ًاجیردت  هدوبن و  ناسنا  سرتسد  رد  زور  نیتسخن  زا  میشوکیم ؛ بش  زور و  اهنآ  زا  هدافتسا  لیـصحت و  هار  رد  مینیبیم 

تسا . هتفرگ  رارق  هدافتسا  دروم  هدمآ  دوجوب 
یگدنز لئاسو  هیهت  يارب  هتسشنن و  مارآ  ششوک  راک و  زا  زگره  يزورما  ندمتم  ناسنا  ات  هتفرگ  یلوا  ناسنا  زا  رشب  تروص  ره  رد  یلو 

تسا . هدیشوکیم  دوخ  يدادادخ  ترطف  اب 
اپ و تسد و  ناهد و  شوگ و  مشچ و  دـننام  وا  یجراخ  یلخاد و  تازاهج  رازبا و  دـتفیب و  تیلاعف  زا  وا  يدوجو  يورین  هک  یناـسنا  اریز 

دوب . دهاوخن  هدرم  زج  دنامب  راک  زا  وا ؛ دبک  هیر و  بلق و  زغم و  نینچمه 
؛ دهدیم زورب  دوخ  زا  نوگانوگ  ياهتیلاعف  تسا  ناسنا  هک  تهج  نیا  زا  هکلب  دنکیم  راک  يراچان  هار  زا  اهنت  هن  ناسنا  هک  تسا  اجنیا  زا 
راکب و دـنک ، نیمأت  ار  دوخ  یگدـنز  یـشوخ  تداعـس و  دـیاب  تسه  هک  هار  ره  هک  دـنکیم  كرد  دوخ  یناسنا  روعـش  اـب  هکنیا  يارب  و 

یگدـنز یـشور  ره  اب  یطیحم و  ره  رد  ناـسنا  هک  تسا  اـجنیا  زا  مه  درادیم و  رب  مدـق  دوخ  ياههتـساوخ  هار  رد  دزادرپیم و  شـشوک 
ماجنا هکیئاهراک   ) یفئاظو فیلاکت و  هتـشر  کی  دوخ  يارب  يدرگنابایب ، ای  يرهـش و  يدادبتـسا و  ای  ینوناـق  ینید ؛ ریغ  اـی  ینید  دـیامن ؛
شوخ یگدنز  يو  يارب  دروآیم و  رب  ار  تیناسنا  یعقاو  ياهوزرآ  اهنآ  نداد  ماجنا  هک  دنکیم  سح  تسا ) مزال  یگدـنز  رد  نآ  نداد 

دزاسیم . ایهم  ار  ياهنادنمتداعس  هدوسآ و  و 
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رتاهبنارگ رتشزرا و  رپ  ام  هک  تسا  تیناسنا  دوخ  شزرا  تمیق و  تسا  يدنمتداعـس  قیرط  اهنت  هک  فئاـظو  فیلاـکت و  نیا  شزرا  هتبلا  و 
مینکیمن . ضوع  يرگید  يالاک  چیه  اب  ار  نآ  میئامنیمن و  روصت  یئالاک  نآ  زا 

تسا . وربور  نآ  اب  دوخ  یگدنز  رد  ناسنا  هک  تسا  یلمع  هلئسم  نیرتمهم  نآ  ماجنا  یسانشهفیظو و  نیاربانب 
نامهب دیآیم  هاتوک  یهاگ  ای  دـنزیم  زابرـس  دوخ  هملـسم  فئاظو  ماجنا  زا  هکیـسک  دـشابیم و  ناسنا  دوخ  تیمها  نامه  شتیمها  اریز 

تبرض دزرویم  هک  یفلخت  ره  ای  و  دنکیم ؛ فارتعا  دوخ  یـشزرا  یب  یتسپ و  هب  ًاعبط  دیامنیم و  طوقـس  تیناسنا  يالاو  ماقم  زا  هزادنا 
دزاسیم . دراو  دوخ  رکیپ  هب  تقیقح  رد  دوخ و  هعماج  رکیپ  هب  ياهزات 

دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
هیآ 3 . رصع  هروس  ربصلاب  اوصاوت  قحلاب و  اوصاوت  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیذلا  الا  رسخ  یفل  ناسنالا  نا  رصعلا  و 

دیامرفیم : زین  و 
نتخانـش تیمها  هفیظو : صیخـشت  رد  اهشور  رظن  فـالتخا  هیآ 41 . مور  هروس  ساـنلا  يدـیا  تبـسک  اـمب  رحبلا  ربلا و  یف  داـسفلا  رهظ 

رکنم دوخ  یناسنا  ترطف  اب  هک  تفای  ناوتیمن  یناسنا  زگره  و  ملـسم ، تباث و  تسا  ياهفیظو  کی  تیناسنا  ناهج  رد  نآ  ماجنا  هفیظو و 
ددرگ . تقیقح  نیا 

رظن فالتخا  ناسنا  یگدنز  هرابرد  ینیدریغ  ياهشور  اب  نید  و  دراد ، ناسنا  یگدنز  تداعـس  اب  لماک  طابترا  یناسنا  فئاظو  نوچ  يرآ 
تشاد . دهاوخ  فالتخا  رگید  ياهشور  فئاظو  اب  ینید  فئاظو  ًارهق  دراد ،

زا سپ  شخب  هیامرـس  دوریمن و  نایم  زا  گرم  اب  هک  تسا  یناـیاپ  یب  دودـحمان و  یگدـنز  کـی  ناـسنا  یگدـنز  هک  تسا  دـقتعم  نید 
هاشن نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  ياهحلاص  لامعا  هدیدنـسپ و  قالخا  حیحـص و  كاپ و  دـئاقع  هدروآرف  نامه  نایاپ ، یب  یگدـنز  نیا  گرم 

تسا . هدومن  بسک  گرم  زا  شیپ 
هدش . هتفرگ  رظن  رد  زین  نادیواج  ناهج  نآ  یگدنز  هدرک  میظنت  هعماج  درف و  يارب  نید  هک  یفیلاکت  فئاظو و  رد  يورنیا  زا 

درم دهاوخ  هولج  زیخاتـسر  زور  گرم و  زا  سپ  نآ  زراب  رثا  هک  ادخ  یگدـنب  شتـسرپ و  یـسانشادخ و  عاعـش  رد  ار  دوخ  تاررقم  نید 
. دیامنیم عضو 

رد هک  دننکیم  عضو  یفئاظو  ناسنا  يارب  دنریگیم و  رظن  رد  ار  ناهج  نیا  هزور  دـنچ  یگدـنز  اهنت  دـشاب ) هچ  ره   ) ینید ریغ  ياهـشور 
دیامن . يرادربهرهب  دناوتب  رتهب  تسا  كرتشم  تاناویح  ریاس  ناسنا و  نایم  هک  ینامسج  عبانم  يدام و  یگدنز  زا  اهنآ  هیاس 

ناـسنا يارب  دریگیم  همـشچرس  ناگدـنرد  ناگدـنرچ و  فطاوع  تاـساسحا و  زا  هک  یقطنم  اـب  ار  یناویح  یگدـنز  کـی  تقیقح  رد  و 
دنرادن . يو  تایونعم  زا  ولمم  دیواج و  یگدنز  ناسنا و  ینیب  عقاوب  یهجوت  رگید  و  دننکیم ؛ میظنت 

زورب زور  ددنبیم و  تخر  ینید  ریغ  ياههعماج  زا  ًاجیردـت  دـهدیم ) ناشن  یعطق  هبرجت  هکنانچ   ) یناسنا هیلاع  قالخا  هک  تسا  اجنیا  زا 
ددرگیم . رتراکشآ  رتنشور و  نانآ  یقالخا  طاطحنا 

دنیوگیم : یخرب 
لباق زور  قطنمب  یعامتجا  ياهـشور  یلو  تسا  تاررقم  فئاـظو و  هتـشرکی  يارچ  نوچ و  یب  نتفریذـپ  تسا و  دـیلقت  نید  ساـسا  هیاـپ 

. دشابیم قابطنا 
ارجا ارچ  نوچ و  یب  دیاب  ددرگیم  ارجا  هعماج  رد  هک  یتاررقم  نیناوق و  هک  دناهدرک  تلفغ  هتکن  نیا  زا  دناهتفگ  ار  نخـس  نیا  هکیناسک 

دوش .
تمکح هک  ره  و  دـندنبب ، راکب  یملع  يوگتفگ  هرظانم و  اب  مأوت  ار  روشک  هیراج  نیناوق  يروشک  دارفا  هک  هدـشن  هدینـش  ای  هدـید  زگره 

دنرادن . قرف  ینید  ریغ  ینید و  شور  تهج  نیرد  دشاب و  راتخم  نآ  نتفریذپ  رد  فاعم و  نآ  نتسب  راکب  زا  دیمهفن  ار  ینوناق 
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روشک و نآ  نیناوق  تاـیلک  تمکح  هب  ناوتیم  نآ  یمومع  شور  رد  يواـکجنک  يروشک و  یعاـمتجا  یعیبط و  عاـضوا  هعلاـطم  اـب  یلب 
درب . یپ  همهب ) هن   ) تایئزج زا  ياهراپ 

ناوتیم ناسنا  يرطف  ياهیدـنمزاین  شنیرفآ و  تقلخ و  رد  يواـکجنک  ینیب و  عقاو  هار  زا  تسه و  زین  ینید  تاررقم  رد  تیـصاخ  نیا  و 
درب . یپ  اهنآ  تایئزج  زا  یخرب  تسا و  يرطف  شور  هک  نید  تاررقم  تایلکب 

دیامرفیم و هراشا  مکح  یلامجا  تحلصمب  ماکحا  زا  یخرب  رد  دننکیم و  توعد  ربدت  رکفت و  لقعت و  هب  يدایز  تایاور  میرک و  نآرق 
روطنامه تشذگ : عافد و  تسا . تسد  رد  ماکحا  للع  رد  يدایز  رابخا  يو  مارگ  تیبلها  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  زا 

نیع ردو  دناسریم  فرصمب  نآ  بلج  هار  رد  ار  دوخ  تیلاعف  تسا و  تایح  تداعس  یشوخ و  هتفیـش  دوخ  یگدنز  رد  ناسنا  درفکی  هک 
فدـه ار  يو  یگدـنز  یـشوخ  تداعـس و  یخرب  دوجو و  لصا  اهنآ  زا  یخرب  هک  دوشیم  دـیدهت  رامـشیب  ياهرطخ  اب  يوس  ره  زا  لاح 

دومن . دیاب  تمواقم  اهنآ  ربارب  رد  تخادرپ و  دیاب  اهنآ  عفدب  ریزگان  دناهداد و  رارق 
تسا . هدمآ  لمعب  شدوجو  نامتخاس  رد  یبسانم  تازیهجت  هدش و  ینیب  شیپ  عفد  بذج و  هلحرم  ود  نیمه  زین  ناسنا  شنیرفآ  رد 

اهنآ ربارب  رد  دـیاب  لاح  ره  رد  هک  دراد  رارق  یئاـهرطخ  ضرعم  رد  دوش و  نیمأـت  بلج و  دـیاب  هک  دراد  يدوجو  عفاـنم  هعماـج  نینچمه 
دومن . عافد  یگدنز  تاسدقم  زا  درک و  یگداتسیا 

هداد دوخ  فده  ههجو  ار  ناشیا  يدازآ  نتـشک  ای  لالقتـسا  مچرپ  نتخاس  نوگنرـس  ای  تسا  دارفا  ناج  ندرب  نایم  زا  ددصرد  هک  یـسک 
تیعقاوب ینعی  یگدنز  تداعـسب  ینعی  دوخ  هعماج  هب  هکیـسک  تسا و  هعماج  نمـشد  ینادان  نامیا و  فعـض  رقف و  تسا . هعماج  نمـشد 

دزادرپب . عافدب  دوخ ، كانرطخ  نانمشد  نیا  ربارب  رد  دیاب  تسا  دنبیاپ  دوخ  یناسنا 
یگتشذگدوخ  زا 

تفارـش اب  هک  یگدنز  و  تسا ، هیاپ  کیب  هنادنمتفارـش  یگدـنز  یگدـنز و  لصا  ناسنا  ینادـجو  سوماق  رد  هک  تشاد  دـیدرت  ناوتیمن 
يارب هک  یناسنا  و  یعیبط ، گرم  زا  رتراوگان  رتخلت و  سب  تسا  یگرم  هکلب  تسین  یگدنز  درادـن  رب  رد  ار  ناسنا  تداعـس  تسا و  مأوت 

دزیرگب . گرم  دننام  تسپ  یگدنز  نیا  زا  دیاب  تسا  لئاق  یشزرا  دوخ  تداعس  تفارش و 
دنکیم سیدقت  هچنآ  هار  رد  گرم  هک  دمهفیم  دوخ  يدادادخ  داهن  اب  دـیامن  لیامت  یـشور  رهب  دـنک و  یگدـنز  یطیحم  ره  رد  ناسنا 
روتـسدب هکیـسک  اریز  تسا . رترود  هفارخ  رادنپ و  زا  رتنشور و  رگید  قطنم  ره  زا  هلئـسم  نیا  نید  قطنم  رد  هچرگا  تسا  تداعـس  دوخ 

هک ار  هزور  دنچ  نیریش  ناج  تسا و  هدرکن  راومه  دوخب  ار  یتیمورحم  هک  دنادیم  دراپـسیم  ناج  هدومن  عافد  دوخ  ینید  هعماج  زا  نید 
تسین . لاوز  لباق  يو  تداعس  یتسارب  دروآیم و  تسدب  نادیواج  رتاهب و  نارگ  رتنیریش و  یگدنز  کی  دنکیم  لذب  ادخ  هار  رد 
نارمع لآ  هروس  نوقزری  مهبر  دنع  ءایحا  لب  ًاتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذلا  نبـسحت  و ال  دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  هکنانچ 

هیآ 169.
يدنوادخ ياهتمعن  زا  برق  ماقم  رد  دنراد و  ینادواج  یگدنز  هکلب  دنتـسین  هدرم  دنوشیم  هتـشک  ادخ  هار  رد  هکیناسک  همجرت : هصالخ 

دنتسه . رادروخرب 
تفگ ناوتیمن  زگره  دننادیم  رـصحنم  ناهج  نیا  نارذگ  هزور  دنچ  یگدـنز  نیمهب  ار  ناسنا  یگدـنز  هک  ینید  ریغ  ياهـشور  رد  یلو 

هکیـسک هک  دوش  نیقلت  يوب  هفارخ  رادنپ و  هار  زا  هکنیا  زج  دروآیم  تسدب  یتخبکین  تداعـس و  ای  دشابیم ، هدـنز  گرم  زا  سپ  ناسنا 
اب خـیرات  هفیحـص  رد  جرد و  تلم  ناگتـشذگ  دوخ  زا  نازاـبناج و  تسرهف  رد  يو  ماـن  دوش  هتـشک  ـالثم  یلم  تاسدـقم  اـی  نطو  هار  رد 

دوب . دهاوخ  دیواج  هدنز و  هشیمه  يارب  دوشیم و  هتشون  یئالط  طوطخ 
هللا یلص   ) مرکا ربمغیپ  هدماین ، لمعب  یحلاص  لمع  چیه  زا  هدش  ادخ  هار  رد  ندش  هتـشک  تداهـش و  زا  مالـسا  رد  هک  یـسیدقت  دیجمت و 

تسین يراک  وکین  نآ  زا  رتالاب  هک  تداهـشب  دسرب  ات  تسه  يرگید  يراک  وکین  يراک  وکین  ره  زا  رتالاب  دیامرفیم : ملـس ) هلآ و  هیلع و 
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هجردب ترضح  نآ  ياعد  رثا  رد  دندرکیم و  رافغتسا  تساوخرد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  زا  مالـسا  ردص  ناناملـسم 
شـشخب و دندرکیمن . هیرگ  هدرمن  تسا و  هدـنز  هکنیا  يارب  دـنتفریم  ایند  زا  تداهـش  اب  هک  یناسکب  و  دـندشیم ؛ لئان  تداهـش  هعیفر 

نامه ار  یگدنز  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسنآ  تیمها  زا  و  تسین ؛ نایب  جاتحم  دراد  هدهعب  یگدنز  لیدعت  رد  لام  هک  یمهـس  لام : لذـب 
لوپ ندومن  هریخذ  نتـشابنا و  رد  ار  دوخ  تیلاـعف  همه  دـننکیمن و  روـصت  یئاراد  زج  یتفارـش  تلیـضف و  یناـسنا  يارب  دـننادیم و  لاـم 
رتارف یمدق  یهاگ  دنزاسیم و  مورحم  ار  نارگید  هدـیدرگ  لخب  تفـص  راتفرگ  صرح  یگتفیـش و  نیمه  هجیتن  رد  دـنزاسیم و  زکرمتم 

اهنت دنهدیم و  نارگیدب  هن  دنروخیم  دوخ  هن  دـنزاسیم ، مورحم  لام  زا  يرادرب  هرهب  زا  زین  ار  دوخ  هداد  نت  تمائل  یتسپ و  هب  هتـشاذگ 
دنربیم . تذل  لوپ  يروآعمج  زا 

رد دناهداتفا و  رانکب  یناسنا  ترطف  زا  دنرتتسپ ) نانآ  زا  تمائل  ناراتفرگ  هتبلا  و   ) دنشابیم لخب  هدیدنسپان  تفص  راتفرگ  هک  یصاخشا 
اریز : دناهتسکشرو ، یگدنز  رازاب 

یگدـنز ناسنا  ترطف  هکنیا  اب  دـندقتعم  يدرف  یگدـنز  هب  دـنهاوخیم و  ار  دوخ  یگدوسآ  یتخبکین و  تداعـس و  اهنت  یگدـنز  رد   - 1
تسا . تسکشب  موکحم  دشاب  هک  هار  ره  زا  يدرف  یگدنز  دیامنیم و  یفرعم  یگدنز  ام  يارب  ار  یعامتجا 

ار نانآ  دنـسریمن  نادنمدرد  دردب  هکنیا  اب  دنیامنیم و  بلج  دوخب  ار  نایاونیب  نادنمتـسم و  عوضخ  نارگیدب  تردـق  نداد  ناشن  اب   - 2
ولع تعاجـش و  تماهـش و  هنوگ  ره  هجیتن  رد  و  دنرادیم ؛ هدنز  ار  یتسرپتب  حور  دنریگیم و  هدرب  هتـشادهگن  شنرک  لاح  رد  هتـسویپ 

ددنبیم . تخر  هعماج  زا  یناسنا  تاراختفا  عبط و 
مرج و عاونا  دـنراذگیم  اپ  ریز  ار  یهاوخریخ  يزوسلد و  یتسود و  ناسنا  تدوم و  رهم و  كاپ  فطاوع  ناشدوخ  هکنیا  زا  هتـشذگ   - 3

یتفع یب  یئوگدب و  دننام  مرج  تیانج و  یعیبط  لماع  نیرتيوق  اریز  دـنیامنیم  جـیورت  هعماج  رد  ار  تلاذر  یتسپ و  هنوگ  ره  تنایخ و 
رد نارگناوت  هک  تسا  یماـقتنا  سح  هنیک و  مشخ و  و  تسا ؛ دـنمزاین  هقبط  رد  هک  تسا  ياهقاـف  رقف و  یـشک ، مدآ  ینزهار و  يدزد و  و 

بـسحب هعماج  رد  لیخب  درم  هک  تسا  اجنیا  زا  دـننزیم . نآ  رب  نماد  میئل  لیخب و  نارگناوت  دوشیم و  ریگیاج  ناناشیرپ  ناراـتفرگ و  لد 
دوب . دهاوخ  نایناهج  ترفن  ناهج و  يادخ  تخس  شاداپ  مشخ و  راتفرگ  لاح  رد  تسا و  هعماج  نآ  کی  هرامش  نمشد  تقیقح 

ادخ و هار  رد  قافنا  اخس و  دوج و  تفـص  حدم  رد  سکعلاب  كاسما و  لخب و  هلیذر  تمذم  شهوکن  رد  يرایـسب  تایآ  میرک  نآرق  رد 
تسا . دراو  نادنمتسم  نایاونیب و  يریگتسد 

دـصتفهب و ات  داتفه و  ات  يدراوم  رد  هد و  هب  کی  دریگیم  رارق  قافنا  دروم  هک  ار  یلام  هک  دـهدیم  هدـعو  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادـخ 
دنادگرب . دننک  قافناب  هدومن  فعاضم  رتشیب 

لیمکت ار  یناـسنا  هعماـج  صقاون  دـننکیم و  يریگتـسد  نادـنمزاین  زا  هنادرمناوج  دـنرادزاب و  تسد  هکیناـسک  هدـش  تباـث  رین  هبرجتب  و 
دوشیم . هدوزفا  ناشتمعن  تورثب و  زورب  زور  دنیامنیم 

تسا ناشیا  هارمه  اهلد  همه  دنتفیب  یتخـسب  يزور  ًاقافتا  رگا  دنب و  هناش  تشگنا  رد  دیدن  یـسک  زگره  دنب  هنامز  رد  دوشن  اشگهرگ  راک 
ددرگ . یمرب  ناشدوخ  يوسب  یعمج  هتسد  تروصب  دناهدرک  نارگید  زا  هک  يریگتسد  و 

قوقحب تبسن  ار  ینامسآ  يادن  دناهدیشخب و  شمارآ  ار  دوخ  نادجو  فیرـش  ناسنا  کی  دننام  دوخ  بوخ  رادرک  اب  هکنیا  زا  هتـشذگ  و 
هتخادـنا و راـکب  یهاوـخریخ  یتـسود و  ناـسنا  تقفـش و  تفأر و  زا  ار  تیناـسنا  كاـپ  فـطاوع  و  دـناهدومن ؛ تباـجا  هبودـنم  هبجاو و 

تـسدب یتمیق  نیرتمکب  ار  دیواج  تداعـس  لاعتم و  يادـخ  يدونـشخ  هرخالاب  دـناهدرک و  بسک  هبئاش  یب  یمارتحا  یمومع و  تیبوبحم 
یناسنا تسین و  زاین  یب  يو  زا  زگره  دوخ  یگدـنز  رد  ناسنا  هک  تسا  یتباـقر  لـباق  ریغ  تورث  گـنهرف  شناد و  ملع : لذـب  دـناهدروآ .
دیامنن . تواضق  نادنمشناد  ملع و  لها  مارتحاب  ای  دنکن  كرد  لهج  هبار  ملع  يرترب  دوخ  یناسنا  ترطف  اب  هک  درک  ادیپ  ناوتیمن 

مالـسا رد  هک  یتیمها  و  دـیامرفیم ، لیثمت  انیبان  انیب و  هدرم و  هدـنز و  نایم  قرف  اب  ار  نادان  اناد و  نایم  قرف  دوخ  مالک  رد  لاـعتم  يادـخ 
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دیامرفیم : مرکا  ربمغیپ  هک  اجنآ  ات  هدشن  هداد  ینیئآ  نید و  چیه  رد  هدش  هداد  شناد  ملعب و 
تسا . بجاو  یناملسم  ره  رب  ملع  بلط 

دیامرفیم : و 
دشاب . ناهج  فرط  نآ  رد  هچرگا  روگ و  بل  ات  هراوهگ  زا  دیناوخب  ار  ملع 

مارح ار  ینید  مولع  ناـمتک  هکلب  هدومن  شهوکن  ار  ملع  ناـمتک  هدرک  یهن  كاـسما  لـخب و  زا  هکناـنچ  مالـسا  هک  تسا  رظن  نیمه  زا  و 
هعماج یجراخ  نانمـشد  اب  ترطف ؛ مکحب  هکنانچ  هعماج : یلخاد  نانمـشد  اب  هزرابم  تسا . هتخانـش  لهاج  تیبرت  لوئـسم  ار  ملع  هدرک و 
هعماج یلخاد  نمـشد  تساخرب . گنج  هزرابمب و  دـیاب  هعماج  یلخاد  نانمـشد  اب  نانچمه  درک  عافد  هعماج  تراـسخ  زا  دـیگنج و  دـیاب 

ار هیراج  ماظن  دنکیم و  هراپ  ار  هعماج  یگدـنز  هتـشر  قیرط  نیدـب  دزرویم و  فلخت  هیراج  نیناوق  یمومع و  شور  زا  هک  تسا  یـسک 
يارب نوگانوگ  ياهتازاجم  ینیمأت و  ياوق  روما ، نایرج  مظن و  ظفح  يارب  لکـشتم  ياهتیعمج  رد  هک  تسا  ور  نیا  زا  دزاسیم . لتخم 

دوشیم . هدرب  راکب  نیفلختم  شاداپ 
باـجیا ضرف و  هعماـج  دارفا  مومع  يارب  ار  رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  هضیرف  فلتخم ، ياـهتازاجم  یئارجا و  هوق  رب  هفاـضا  زین  مالـسا 

ریاس رد  هک  تسا  نیا  رگید  یعامتجا  ياهشور  مالسا و  نایم  یساسا  قرف  تسا . هتخاس  رترثؤم  رتیمومع و  ار  هزرابم  هلیسو  نیدب  هدومن 
ود ره  رد  هدومن و  انتعا  ناشقالخاب  مه  مدرم و  لاعفا  اب  مه  مالسا  یلو  تسا ، هدش  تیانع  لذب  مدرم  لامعا  لاعفا و  حالصاب  اهنت  اهـشور 

تسا . هدرک  هزرابم  داسف  اب  هلحرم 
فـصو نیا  اب  دـنراد  راوگان  ياههلابند  موش و  راثآ  هعماج  رد  هک  دنتـسه  یلامعا  هدومن  میرحت  ار  اـهنآ  مالـسا  هک  یناـهانگ  یـصاعم و 

ياهمخز دننام  دروآیم  دوجوب  هنخر  هعماج  رد  ياهطساوب  دنکیم و  دساف  دنوشیم  بکترم  هک  ار  يدارفا  ای  درف  ًامیقتسم  اهنآ  زا  یخرب 
عییـضت ار  یئادخ  قوقح  تسا و  یگدـنب  لاح  محازم  هک  یناهانگ  بلاغ  دوشیم . ادـیپ  ناسنا  ندـب  رد  هک  يوضع  ياههضراع  یلحم و 

دراد . ار  لاح  نیا  ندروخ  هزور  ندناوخن و  زامن  دننام  دنکیم 
ناسنا تایح  اب  ًامیقتسم  هک  یـضارما  دننام  دروآیم  رد  اپ  زا  ار  هعماج  زکیپ  هدومن  دیدهت  ار  یعامتجا  یگدنز  ًامیقتـسم  اهنآ  زا  یخرب  و 

تبیغ و نیدلاو و  قوقح  مالـسا  رظنب  و  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  ندز  تمهت  نتفگ و  غورد  دیامنیم ، هراپ  ار  یگدنز  هتـشر  دراد و  راک  رس و 
گرزب ناـهانگ  مالـسا  رد  تشز  ياـهرادرک  هنوگنیا  مالـسا : رد  گرزب  ناـهانگ  یمومع  شاداـپ  دراد . ار  مکح  نیمه  زین  مدرم  ضرعت 

تسا . هداد  اهنآ  نیبکترمب  باذع  هدعو  ًاحیرص  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  هدش  هدیمان 
تلادع دنهد ) ماجنا  هبترمکی  هچرگا   ) اهنآ نیبکترم  زا  یلک  روطب  هدش  عضو  تخس  ياهتازاجم  اهنآ  زا  یخرب  دروم  رد  هکنیا  زا  هتشذگ 

. هدومن بلس  ناشیا  زا  ار  یناسنا  هعماج  حلاص  وضع  کی  تفارش  ینعی  تسا  هدرک  ءاغلا  ار 
دنمرهب دناوتیم  هعماج  ءاضعا  زا  حلاص  وضع  کی  هک  یئایازم  زا  دهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  تلادع  دوش  گرزب  هانگ  بکترم  هکیـسک 

، دنز هیکت  تفالخ  دنـسمب  دناوتیمن  دشاب ؛ یمالـسا  تموکح  نوگانوگ  لغاشم  زا  یکی  يدصتم  دـناوتیمن  دوشیمن ؛ رادروخرب  ددرگ 
موادم ياوقت  اب  دنک و  هبوت  ات  دنام  دهاوخ  لاح  نامهب  و  تسین . لوبق  یـسک  ررـض  عفن و  رب  يو  تداهـش  دشاب ، دناوتیمن  تعامج  ماما 

. دیامن رارقرب  دوخ  رد  ار  تلادع  تفص  هرابود  دوخ 

ماکحا زا  ياهسرد   - 2

ماجنا دـیاب  اهنآ  عفر  يارب  هک  یئاهتیلاعف  دراد  دوخ  یگدـنز  طیحم  رد  ناسنا  هک  یئاهیدـنمزاین  دـیلقت  داهتجا و  ماـکحا  زا  ياهـسرد   - 2
هدرک و ادـیپ  صـصخت  اهنآ  همه  رد  هکنیاب  دـسر  هچ  ات  تسین  رداق  اهنآ  مان  ندرمـشب  یلومعم  ناسنا  کی  هک  تسا  داـیز  يردـقب  دـهد 

دروآ . تسدب  یفاک  عالطا 
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یفاک عالطا  دیاب  دریگب  میمصت  دهاوخیم  هکیئاج  رد  دهدیم و  ماجنا  هدارا  رکف و  يور  زا  ار  دوخ  ياهراک  ناسنا  نوچ  رگید  فرط  زا 
زا ای  دشاب  هربخ  دهد  ماجنا  دهاوخیم  هکیئاهراک  رد  دوخ  ای  دیاب  دریگب  میمصت  دناوتیمن  دشاب  هتـشادن  یفاک  عالطا  رگا  دشاب و  هتـشاد 

هـشقن رد  و  میئامن ؛ هعجارم  کشزپب  ضارما  هجلاعم  رد  هزیرغ  ياضتقاب  هکنانچ  دوش  لمع  هلحرم  دراو  وا  روتـسد  اـب  دـسرپب و  هربخ  لـها 
مینکیم . دامتعا  راجنب  هرجنپ  رد و  هیهت  رد  انیب و  یئانب  رد  نامتخاس و  سدنهمب  نامتخاس 

. مینارذگیم دیلقت  اب  ار  دوخ  یگدنز  يزیچان  رایسب  دروم  رد  زج  هتسویپ  ام  سپ 
تسا . يرکف  تفآ  کی  راتفرگ  ای  دمهفیمن  ار  دوخ  نخس  ینعم  ای  موریمن  دیلقت  راب  ریز  دوخ  یگدنز  رد  نم  دیوگیم  هکیسک 

تسا . هتفرگ  شیپ  ار  شور  نیمه  هداهن  انب  یناسنا  ترطف  ساسا  رب  ار  دوخ  تعیرش  هک  زین  مالسا 
همئا ربمغیپ و  تنـس  ادـخ و  باتک  زج  فراعم  نیا  عبنم  دـنریگب و  دای  ار  ینید  ماـکحا  فراـعم و  هک  هداد  روتـسد  دوخ  ناوریپ  هب  مالـسا 

. تسین يده 
زج هکلب  دشابیمن  رسیم  ناملـسم  دارفا  يارب  تسین و  سک  ره  راک  تنـس  باتک و  زا  ینید  فراعم  همه  ندروآ  تسدب  هک  تسا  یهیدب 

دنرادن . ناکما  دودعم  یهورگ  يارب 
هار زا  ار  ماکحا  فراعم و  ندروآ  تسدـب  یئاناوت  هک  ناناملـسم  زا  ياهدـع  هک  دـیآیم  رد  تروص  نیاب  ینید  روتـسد  نیا  ًاعبط  نیاربانب 

دنهد . ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  هدومن  هعجارم  دناهدروآ  تسدب  لیلد  اب  ار  ینید  ياهروتسد  هکیناسکب  دنرادن  لالدتسا 
هعجارم دهتجم  هب  هک  ار  یـسک  دـنیوگیم و  داهتجا  ار  شلمع  دـهتجم و  دروآیم  تسدـب  لالدتـسا  هار  زا  ار  ینید  ماکحا  هکیدنمـشناد 

دنمانیم . دیلقت  ار  وا  هعجارم  دلقم و  دنکیم 
يروـما هک  نید  لوـصا  رد  اـما  تسا ، نید  یلمع  ياهروتـسد  ریاـس  تـالماعم و  تاداـبع و  رد  دـیلقت  هک  تسناد  دـیاب  ار  هتکن  نیا  هـتبلا 

هن تسا  بولطم  هدیقع  نامیا و  نید ، لوصا  دروم  رد  اریز  درک  افتکا  دـیلقتب  هدومن  دامتعا  نارگید  رظنب  دوشیمن  زگره  تسا و  يداقتعا 
درک . ضرف  دوخ  نامیا  ار  نارگید  نامیا  ناوتیمن  زگره  لمع و 

همه اریز  تسا  قح  گرم  زا  سپ  یگدـنز  اـی  دـنیوگیم  نینچ  اـم  نادنمـشناد  اـی  ناردـپ  هکنیا  لیلدـب  تسا  یکی  ادـخ  تفگ  ناوتیمن 
دنراد . داقتعا  نآب  ناناملسم 

تاساجن تاساجن  دشاب . مه  ياهداس  يروطب  هچرگا  دنادب  لیلد  هار  زا  ار  دوخ  نید  لوصا  هک  تسا  بجاو  ناملسم  درف  ره  رب  يورنیا  زا 
تسا : هلمجنآ  زا  تسا و  زیچ  دنچ 

 49 طئاغ لوب و  مود -  لوا و 
هابور هبرگ و  دننام  دنکیم  نتـسج  نآ  زا  نوخ  دنربب  ار  شگر  رگا  هک  یناویح  ینعی  تسا  هدنهج  نوخ  ياراد  هک  یتشوگ  مارح  ناویح 

تسا . سجن  زین  نآ  طئاغ  لوب و  دشاب  هدش  تشوگ  مارح  تساجن ؛ ندروخ  هطساوب  يرگید  ناویح  ای  غرم  رگا  هکلب  هریغ  شوگرخ و  و 
وم و مشپ و  دـننام  هک  هدرم  ناویح  زا  یئازجا  یلو  تشوگ  مارح  هچ  تشوـگ و  لـالح  هچ  دراد  هدـنهج  نوـخ  هکیناوـیح  رادرم  موـس - 

تسا . كاپ  درادن  حور  نخان 
تشوگ . مارح  هاوخ  تشوگ و  لالح  هاوخ  دراد  هدنهج  نوخ  هک  یناویح  نوخ  مراهچ - 

دشابیم . سجن  مه  اهنآ  يوم  یتح  اهنآ  ءازجا  همه  هک  ینابایب  كوخ  گس و  مشش -  مجنپ و 
دشاب . عیام  لصا  رد  دنک و  تسم  ارناسنا  هک  يزیچ  ره  بارش و  متفه - 

تسا : هلمج  نآ  زا  دنیوگیم و  رهطم  دوشیم  كاپ  تساجن  نآ  هلیسوب  هک  ار  زیچ  ره  اههدننک ) كاپ   ) تارهطم وجبآ . متشه - 
فاضم بآ  اب  نیاربانب  دشاب  قلطم  بآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یلو  دنکیم  كاپ  دشاب  هدـش  سجن  هک  ار  يزیچ  ره  نآ  و  بآ -   - 1

. 50 تسین حیحص  نآ  اب  مه  لسغ  وضو  و  دوشیمن ، كاپ  تساجن  بالگ  هناودنه و  بآ  دننام 
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دنکیم . كاپ  ار  اپ  فک  شفک و  هت  نآ  و  نیمز -   - 2
دیامنیم . كاپ  دنک  کشخ  شبات  هلیسوب  هک  ار  سجن  ریصح  نیمز و  نآ  و  باتفآ -   - 3

دوش . کمن  دتفیب و  رازکمن  رد  گس  هکنآ  دننام  دیآرد  یکاپ  زیچ  تروصب  دوش و  ضوع  سجن  ریچ  سنج  ینعی  هلاحتسا -   - 4
نوخ ندش  لقتنم  دننام  دورب  درادـن  هدـنهج  نوخ  هکیناویح  ندـبب  دراد  هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  ای  ناسنا  ندـب  نوخ  ینعی  لاقتنا -   - 5

اهنیا . دننام  شگم و  هشپ و  ندبب  ناسنا  ندب 
فرطرب زا  دعب  دش  دولآ  نوخ  ناسنا  ینیب  لخاد  ای  ناویح  تشپ  رگا  الثم  ناسنا  نطاب  ناویح و  رهاظ  زا  تساجن  نیع  ندـش  فرطرب   - 6

درادن . ندیشک  بآب  جایتحا  دوشیم و  كاپ  شدندش 
دنزرف هک  دوش  ناملـسم  يرفاک  هکنآ  دننام  دوش  كاپ  رگید  سجن  زیچ  ندش  كاپ  هطـساوب  یـسجن  زیچ  هک  تسنآ  تیعبت  تیعبت -   - 7

دوشیم . كاپ  وا  زا  تیعبت  هب  مه  وا 
ود ندیـشوج  هلیـسوب  هکنآ  زا  دـعب  دوشیم و  سجن  دـیایب  شوج  روگنا  بآ  رگا  هک  روگنا  بآ  موس  ود  ندـش  مک  ینعی  ناصقن -   - 8

داد : ماجنا  ناوتیم  عون  ود  هب  ار  لسغ  لسغ  دوشیم . كاپ  هدنامیقاب  دش  راخب  نآ  موس 
یسامترا  یبیترت و 

دریگ . ماجنا  بیترت  هب  هک  ندب  پچ  فرط  تسار و  فرط  ندرگ و  رس و  نتسش  زا  تسا  ترابع  یبیترت  لسغ 
درب . ورف  بآ  رد  هبترمکی  ار  ندب  همه  ناسنا  هک  تسنآ  یسامترا  لسغ 

تسا : مسق  ود  رب  لسغ 
تسا : تفه  بجاو  ياهلسغ  رایسب و  مالسا  عرش  رد  بحتسم  ياهلسغ  بحتسم ، بجاو و 

تبانج . لسغ   - 1
تیم . لسغ   - 2

وا ندـب  هب  ار  شندـب  زا  یئاج  ینعی  دـیامن  سم  دـناهدادن  شلـسغ  هدـش و  درـس  هک  ار  یئهدرم  ندـب  ناسنا  رگا  هک  تیم  سم  لسغ   - 3
. دنک لسغ  دیاب  دناسرب 

دنک . لسغ  هک  دشاب  هدروخ  مسق  ای  هدرک  دهع  ای  رذن   - 4
ضیح . لسغ   - 5
سافن . لسغ   - 6

تسا . نانز  يارب  طقف  رخآ  لسغ  هس  نانز و  نادرم و  يارب  لوا  لسغ  راهچ  هضاحتسا ، لسغ   - 7
تسا : رارقنیا  زا  دشابیم  مارح  بنج  رب  هکیئاهزیچ  و 

ناماما . ربمغیپ و  ادخ  مسا  نآرق و  طخب  ندب  زا  یئاج  ندناسر   - 1
هنیدم . دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  ندش  لخاد   - 2

اهنآ . رد  يزیچ  نتشاذگ  رگید و  دجاسم  رد  فقوت   - 3
تبانج و ماکحا  ریاس  و  هدجس ؛ مح  لیزنت و  ملا  أرقا و  مجنلاو و  هروس  ینعی  دراد  بجاو  هدجس  هک  یئهروس  راهچ  زا  یکی  ندناوخ   - 4

دروآ . تسدب  دیاب  هیلمع  ياههلاسر  زا  ار  هضاحتسا  سافن و  ضیح و 
. دشابن ندب  رد  بآ  ندیـسر  زا  مه  یعنام  دشاب و  كاپ  لسغ  زا  شیپ  ندب  دـیاب  تسا و  مزال  تین  وضو  دـننام  مه  مه  لسغرد  هرـصبت - 

زین و  دـنادرگب ، ناهد  رد  كاپ  بآ  ینعی  دـنک  هضمـضم  دـیامن و  كاوسم  ناـسنا  وضو  زا  شیپ  تسا  بحتـسم  نآ 1 -  ماـکحا  وضو و 
دشک . هب  الاب  ینیب  رد  كاپ  بآ  ینعی  دیامن  قاشنتسا  تسا  بحتسم 
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وضو : روتسد و 
، درک حسم  ار  اهاپ  تشپ  رس و  يولج  تسش و  ناتشگنا  رس  ات  جنرآ  زا  ار  اهتسد  هناچ و  ات  رـس  يوم  هاگتـسد  زا  ار  تروص  دیاب  وضو  رد 

دوش : تاعارم  وضو  رد  دیاب  زیچ  دنچ  نیا  و 
دنشاب . كاپ  وضو  ءاضعا   - 1

دشاب .  51 حابم قلطم و  كاپ و  ءوضو  بآ   - 2
تسین . حیحص  دنریگب  وضو  يرگید  روظنم  ای  ندش  کنخ  يارب  رگا  سپ  دوش  ماجنا  ادخ  ياضر  يارب  دیاب  وضو  ینعی  تین -   - 3

درک . حسم  ار  اهاپ  دعب  رس و  نآ  زا  سپ  تسش  ار  پچ  تسد  نآ  زا  دعب  تسار  تسد  دعب  تروص  دیاب  لوا  ینعی  بیترت -   - 4
يوضع ندرک  حسم  ای  نتسش  عقوم  رد  هک  دزادنین  هلصاف  يردقب  اهنآ  نیب  دهد و  ماجنا  مه  رس  تشپ  ار  وضو  لاعفا  ینعی  تالاوم -   - 5

دننام ندب و  دایز  ترارح  ای  اوه  يامرگ  هطـساوب  یلو  دروآ  اجب  مه  رـس  تشپ  ار  وضو  ياهراک  رگا  یلو  دشاب  هدـش  کشخ  یلبق  وضع 
تسا . حیحص  وا  يوضو  دوش و  کشخ  تبوطر  اهنیا 

عمج رس  يولج  رس  رگید  ياهاج  يوم  رگا  یلو  تسا  حیحص  مه  رس  يولج  يوم  رب  دشاب  نآ  تسوپ  رب  رـس  حسم  تسین  مزال  هرـصبت - 
ار اهوم  خیب  دیاب  دزیریم  تروصب  دننک  هناش  الثم  رگا  هک  دـشاب  دـنلب  يردـقب  رـس  يولج  يوم  رگا  زین  دـننزب و  بقع  ار  اهنآ  دـیاب  دوش 

دنیامن . حسم  رس  تسوپ  رب  هدرک  زاب  ار  رس  قرف  ای  دننک  حسم 
وضو : تالطبم 

تسا : تشه  اهنآ  دنیوگ و  تالطبم  دنکیم  لطاب  ار  وضو  هکیئاهزیچ 
لوب   - 1

طیاغ   - 2
دشاب . هدش  رگید  ياج  جرخم  یحارج ، تلاسک و  رثا  رد  ای  دنیآ  نوریب  یلومعم  لحم  زا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  داب )  ) حیر  - 3

یشوهیب   - 4
یتسم   - 5

دوشیمن . لطاب  دونشب  شوگ  یلو  دنیبن  مشچ  رگا  نیاربانب  دونشن  شوگ  دنیبن و  مشچ  نآ  هطساوب  هک  یباوخ   - 6
یگناوید   - 7

. دنکیم لطاب  ار  وضو  دننیبیم  تاقوا  یـضعب  رد  نانز  هک  هضاحتـسا  زین  درک و  لسغ  دیاب  اهنآ  يارب  هک  يرگید  ياهزیچ  تبانج و   - 8
دیاب دهد  ماجنا  ار  لسغ  ای  وضو  نآ  دننام  زامن و  يارب  دناوتن  اهنیا  دننام  بآ و  نتـشادن  ای  ضرم  ای  تقو  یگنت  هطـساوب  ناسنا  رگا  ممیت 

دنک . ممیت 
ممیت : روتسد 

تسا : بجاو  زیچ  راهچ  ممیت  رد 
تین . لوا - 

. تسا حیحص  نآ  رب  ممیت  هکیزیچ  ای  كاخ  رب  مه  اب  تسد  ود  فک  ندز  مود - 
اهوربا يور  اهتسد  هک  تسا  رتهب  ینیب و  يالاب  اهوربا و  ات  دیوریم  رـس  يوم  هکیئاج  زا  یناشیپ  مامتب  تسد  ود  ره  فک  ندیـشک  موس - 

. دوش هدیشک  مه 
ممیت رد  پچ . تسد  تشپ  مامتب  تسار  تسد  فک  ندیـشک  نآ  زا  دعب  تسار و  تسد  تشپ  مامتب  پچ  تسد  فک  ندیـشک  مراهچ - 
حـسم ار  اهتـسد  تشپ  دنزیم و  نیمزب  ار  اهتـسد  رگید  هبترمکی  دشاب  لسغ  زا  لدب  ممیت  رگا  یلو  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  وضو  زا  لدب 
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دیامنیم .
ممیت : ماکحا 

اهنیا کی  چیه  هکیتروص  رد  درک و  ممیت  گنـسب  دـیاب  دـشابن  مهنآ  رگا  خولکب و  دوبن  گیر  رگا  گیر و  هب  دوشن  ادـیپ  كاخ  رگا   - 1
دومن . ممیت  هدش  عمج  یئاج  رد  هک  يرابغ  درگب و  دیاب  دشابن 

تسا . حیحص  رگید  یندعم  ياهزیچ  چگ و  رب  ممیت   - 2
هدومن و يرادیرخ  اربآ  دیاب  هکلب  دنک  ممیت  دناوتیمن  دیامن  يرادیرخ  دـناوتب  ناسنا  هکیتروص  رد  دنـشورفب  نارگ  تمیقب  اربآ  رگا   - 3

دیامرفیم : لاعتم  دنوادخ  زامن  دهد . ماجنا  ار  لسغ  وضو و 
هیآ 42 . رثدم  هروس  نیلصملا  نم  کن  مل  اولاق  رقس  یف  مککلس  ام 

دنسرپیم : نایخزود  زا  یتقو 
دنیوگیم : درک ؟ یمنهج  ار  امش  زیچ  هچ 

میدناوخیمن . زامن  ایند  رد  ام  هک  دوب  نآ  شتلع 
دومرف : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 

مه رگید  ياهتدابع  دوشن  لوبق  رگا  و  دوشیم ؛ لوبق  مه  رگید  ياهتدابع  دوش  ملاع  دـنوادخ  هاگرد  لوبق  رگا  هک  تسا  نید  نوتـس  زامن 
ياـهزامن دـنامیمن  شندـب  رد  كرچ  دـنک  وشتـسش  یبآ  رهن  رد  هبترم  جـنپ  يزور  هنابـش  یـسک  رگا  هـک  روطناـمه  و  ددرگیمن ، لوـبق 

دنکیم . كاپ  ناهانگ  زا  ار  ناسنا  مه  هناگجنپ 
دیجم نآرق  رد  دـنوادخ  دـناوخیمن ؛ زاـمن  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـهدیمن  تیمها  نآـب  یلو  دـناوخیم  زاـمن  هکیـسک  تـسناد  دـیاب  و 

دیامرفیم :
دننکیم . تلفغ  ادخ  دای  زا  هک  ینارازگزامن  رب  ياو  نوهاس  مهتالص  نع  نیذلا  نیلصملل  لی  و 

الماک ار  شدوجـس  عوکر و  یلو  دناوخیم  زامن  رفنکی  دـندید  دـندش و  دجـسم  دراو  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  يزور 
دومرف : ترضحنآ  دهدیمن  ماجنا 

تسا . هتفرن  ایند  زا  ناملسم  دورب  ایند  زا  دناوخیم  زامن  روطنیا  هکیلاح  رد  درمنیا  رگا 
عوکر دیوگیم و  نخس  یـسک  هچ  اب  هک  دشاب  هجوتم  زامن  ندناوخ  عقوم  رد  دروآ و  اجب  عوشخ  عوضخ و  اب  ار  زامن  ناسنا  دیاب  نیاربانب 

. ددرگ دنمرهب  زامن  هیلاع  جیاتن  زا  ات  دهد  ماجنا  حیحص  روطب  ار  شلامعا  ریاس  دوجس و  و 
دیامرفیم : زامنب  عجار  نآرق  رد  دنوادخ 

هیآ 45 . توبکنع  هروس  رکنملا  ءاشحفلا و  نع  یهنت  هالصلا  نا 
رازگزامن رگا  هک  تسا  يروط  زاـمن  بادآ  اریز  تسا  روطنیمه  هتبلا  و  درادیم . زاـب  تسیاـشان  تشز و  ياـهراک  زا  ار  یمدآ  زاـمن  ینعی 

ددرگیمن . اهیدب  درگ  هاگچیه  دنک  تاعارم 
تـسرد وا  زامن  دشاب  شـسابل  رد  یبصغ  خن  کی  رگا  یتح  دشابن  یبصغ  رازگزامن  سابل  ناکم و  هک  تسا  نیا  زامن  يادآ  زا  یکی  الثم 

عیاض ار  یـسک  قح  ای  دـیامن  فرـصت  مارح  لام  رد  تسین  نکمم  دـنک  بانتجا  مارح  زا  ردـقنیا  ات  تسا  روبجم  هک  يرازگزامن  تسین و 
دنک .

اهیدب همه  أشنم  هک  تسا  ملـسم  دـشاب و  رانکرب  هلیذر  تافـص  ریاس  دـسح و  صرح و  زا  یمدآ  هک  دوشیم  لوبق  زامن  یتروص  رد  زین  و 
دوب . دهاوخ  رانکرب  اهیدب  اهیتشز و  همه  زا  ًاملسم  دنک  رانکرب  تافص  نیا  زا  ار  دوخ  هک  رازگزامن  تسا و  دنسپان  تافص  نیا 

دننکیمن راتفر  زامن  مزال  ياهروتسدب  هک  تسا  شتلع  دنوشیم  دنسپان  ياهراک  بکترم  دنناوخیم  زامن  هکنیا  اب  مدرم  زا  یـضعب  رگا  و 
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دننکیمن . هدافتسا  نآ  هیلاع  تارمث  زا  دوشیمن و  لوبق  ناشزامن  هجیتن  رد  و 
زامن دناوتن  رگا  هدرک و  بجاو  نانآ  رب  ار  زامن  راضتحا  لاح  رد  یتح  لاح  ره  رد  هک  هداد  تیمها  زامنب  مالـسا  سدـقم  عراش  يردـقب  و 

دناوخب زامن  هلبقب  ور  دناوتیمن  هک  يراچان  رارطضا و  لاح  ای  نمـشد  زا  سرت  گنج و  تلاح  رد  دنارذگب و  لد  رد  دیاب  دروایب  نابزب  ار 
دهد . ماجنا  ار  زامن  دیاب  تسه  هک  لاح  رهب  تسا و  طقاس  هلبقب  هجوت 

بجاو : ياهزامن 
تسا  شش  بجاو  ياهزامن 

. 52 هیموی ياهزامن   - 1
تایآ  زامن   - 2
تیم  زامن   - 3

بجاو  فاوط  زامن   - 4
تسا . بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  هک  ردام  ردپ و  ياضق  زامن   - 5

دوشیم . بجاو  دهع  مسق و  رذن و  ای  هراجا  هطساوب  هک  يزامن   - 6
زامن : تامدقم 

دنوشن مهارف  ات  هک  تسا  مزال  یتامدقم  سدقم  تاذ  نآ  شتسرپ  یگدنب و  راهظا  ملاع و  دنوادخ  ربارب  رد  روضح  ینعی  زامن  ماجنا  يارب 
زا : دنترابع  تامدقم  نآ  تسین و  حیحص  زامن 

تراهط   - 1
تقو   - 2
سابل   - 3
ناکم   - 4

هلبق   - 5
دوشیم : هتفگ  بیترتب  تامدقم  نیا  لیصفت 

تراهط  لوا - 
شـسابل ندب و  دهد و  ماجنا  ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  ار  زامن  دراد  هک  یئهفیظو  قباطم  ینعی  دشاب  تراهط  اب  زامن  لاح  رد  دیاب  رازگزامن 

دشابن . تساجن  هب  هدولآ 
تقو : مود - 

ندناوخ هزادناب  هکیتقو  ات  تسا   53 رهظ لوا  زا  رهظ  زامن  صوصخم  تقو  دنراد  یکرتشم  صوصخم و  تقو  مادک  ره  رـصع  رهظ و  زامن 
. تسا لطاب  شزامن  دناوخب  تقو  نیا  رد  ار  رصع  زامن  مه  ًاوهس  یسک  رگا  هک  درذگب  رهظ  زامن 

ار رهظ  زامن  عقومنیا  ات  یـسک  رگا  هک  دشاب  هدنام  برغمب  تقو  رـصع  زامن  ندناوخ  هزادناب  هک  تسا  یعقوم  رـصع  زامن  صوصخم  تقو 
زامن مامت  تقو  نیا  رد  ًاهابتـشا  یـسک  رگا  هک  تسا  رـصع  رهظ و  زامن  كرتشم  تقو  رـصع  زاـمن  صوصخم  تقو  وا  رهظ  زاـمن  دـناوخن 

دروآ . اجب  نآ  زا  دعب  ار  رهظ  زامن  دیاب  تسا و  حیحص  شزامن  دناوخب  رهظ  زامن  زا  شیپ  ار  رصع 
زامن صوصخم  تقو  درذـگب  زامن  تعکر  هس  ندـناوخ  هزادـناب  برغم  زا  هکیتقو  ات  تسا  برغم  لوا  زا   54 برغم زامن  صوصخم  تقو 
زامن لوا  دیاب  دشاب  هدناوخن  ار  برغم  زامن  عقوم  نیا  ات  یـسک  رگا  هک  دشاب  هدنام   55 بش فصنب  ءاشع  زامن  ندناوخ  هزادنا  هب  هک  اشع 

دناوخب . ار  برغم  زامن  نآ  زا  دعب  اشع و 
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زامن ًاهابتـشا  تقونیا  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  زامن  ود  نیا  كرتشم  تقو  اـشع  زاـمن  صوصخم  تقو  برغم و  زاـمن  صوصخم  تقو  نیب 
. دروآ اجب  نآ  زا  دعب  ار  برغم  زامن  دیاب  تسا و  حیحص  شزامن  دناوخب  برغم  زامن  زا  شیپ  ار  اشع 

باتفآ . ندمآ  نوریب  ات  تسا  قداص   56 رجف لوا  زا  حبص  زامن  تقو 
سابل : موس - 

دراد : طرش  دنچ  رازگزامن  سابل 
دشاب . یضار  نآ  رد  ندناوخ  زامنب  شبحاص  تسین  شدوخ  لام  رگا  دشاب  رازگزامن  دوخ  لام  ینعی  دشاب  حابم  هک  نآ   - 1

دشابن . سجن   - 2
تشوگ . مارح  ای  تشوگ  لالح  ناویح  زا  هاوخ  دشابن ؛ رادرم  تسوپ   - 3

دناوخ . زامن  دوشیم  زخ  سابل  اب  یلو  دشابن  تشوگ  مارح  ناویح  كرک  وم و  ای  مشپ  زا   - 4
سابل ندیـشوپ  مه  زاـمن  ریغ  رد  دـنکن و  تنیز  ار  دوخ  مه  ـالط  اـب  دـشابن و  فاـب  ـالط  مشیربا و  شـسابل  تسا  درم  رازگزاـمن  رگا   - 5

تسا . مارح  نادرم  يارب  الطب  ندرک  تنیز  یمشیربا و 
ناکم : مراهچ - 

دراد . طرش  دنچ  دناوخیم  زامن  نآ  رد  هکیئاج  ینعی  رازگزامن  ناکم 
دشاب . حابم   - 1

زا ار  اهنآ  هچنانچ  درادن و  یعنام  دناوخب  زامن  دراد  تکرح  یتشک  لیبموتا و  دـننام  هکیئاج  رد  دـشاب  راچان  رگا  دـشاب و  تکرح  یب   - 2
ددرگرب . هلبق  فرطب  دننک  تکرح  رگید  فرطب  هلبق 

سجن رگا  دراذگیم  نآ  رب  ار  یناشیپ  هکیئاج  یلو  دسرب  وا  سابل  ای  ندـبب  نآ  تبوطر  هک  دـشابن  رت  يروطب  تسا  سجن  ناکم  رگا   - 3
تسا . لطاب  زامن  دشاب  مه  کشخ  هکیتروص  رد  دشاب 

دشابن . رتدنلب  ای  رتتسپ  هتسب  تشگنا  راهچ  زا  شیب  وا  ياپ  ناتشگنا  رس  واهنآز  ياج  زا  یناشیپ  ياج   - 4
هلبق : مجنپ - 

دنیـشنب اـی  دتـسیاب  يروط  رگا  تسا  رود  هکیـسک  یلو  دـناوخ  زاـمن  نآ  يورب  ور  دـیاب  تسا و  هلبق  تسا  همظعم  هکم  رد  هک  هبعک  هناـخ 
دریگ . ماجنا  هلبقب  ور  دیاب  تاناویح  ندیرب  رس  دننام  هک  يرگید  ياهراک  تسا  نینچمه  تسا و  یفاک  دناوخیم  زامن  هلبق  هب  ور  دنیوگب 

رگا دشاب و  هلبق  هب  ور  وا  ندـب  يولج  هک  دـباوخب  يروط  تسار  يولهپب  زامن  لاح  رد  دـیاب  دـناوخب  زامن  دـناوتیمن  مه  هتـسشن  هکیـسک 
هکیروطب دباوخب  تشپ  هب  دشاب  دناوتیمن  مه  ارنیا  رگا  دشاب و  هلبقب  ور  وا  ندب  يولج  هک  دباوخب  يروط  پچ  يولهپب  دیاب  تسین  نکمم 

ای ناناملـسم  بارحم  زا  هک  ینامگب  دیاب  تسا  فرط  مادک  هلبق  هک  دمهفن  قیقحت  زا  دـعب  رازگزامن  رگا  دـشاب . هلبق  هب  ور  وا  ياهاپ  فک 
دیامن . لمع  دوشیم  ادیپ  رگید  ياههار  زا  ای  نانآ  ياهربق 

زامن : تانراقم 
تسا . زیچ  هدزای  دوشیم  بجاو  زامن  رد  هک  یئاهراک  ینعی  زامن  تانراقم 

تین . لوا - 
مارحالا . هریبکت  مود - 

مایق . موس - 
تئارق . مراهچ - 

عوکر . مجنپ - 
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دوجس . مشش - 
دهشت . متفه - 
مالس . متشه - 
بیترت . مهن - 

. دزادنین شیپ  سپ و  دناوخب و  هدش  نیعم  هکیروتسدب  ار  زامن  ءارجا  ینعی 
دناوخب . شمارآ  راقو و  اب  ار  زامن  ینعی  هینأمط ، مهد - 

دزادنین . هلصاف  اهنآ  نیب  دروآ و  اجب  مه  رس  تشپ  ار  زامن  ءازجا  ینعی  تالاوم  مهدزای - 
یتروص رد  طقف  تسین و  نکر  هیقب  تسا و  لطاب  زامن  دوش  دایز  اـی  مک  ًاوهـس  اـی  ًـالمع  رگا  هک  تسا  نکر  زیچ  هدزاـی  نیا  زا  زیچ  جـنپ 

ددرگ . دایز  ای  مک  ًادمع  هک  دوشیم  لطاب  زامن 
زامن : ناکرا 

زا : تسا  ترابع  زامن  ناکرا 
تین .  - 1

مارحالا . هریبکت   - 2
عوکر . هب  لصتم  مایق  مارحالا و  هریبکت  عقوم  رد  مایق   - 3

عوکر .  - 4
هدجس . ود   - 5

تین   - 1
ای دنارذگب  دوخ  بلق  زا  ار  تین  تسین  مزال  دروآ و  اجب  نلاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دصق  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  نآ  تین 

دیوگب : نابزب  الثم 
هللا . یلا  هبرق  مناوخیم  رهظ  زامن  تعکر  راهچ 

مارحالا : هریبکت 
ندروخ و دننام  یئاهزیچ  ریبکت  نیا  متفگ  هطساوب  نوچ  دوشیم و  عورش  زامن  ربکا  هللا  نتفگ  تین و  نتشاد  اب  هماقا  ناذا و  نتفگ  زا  سپ 

نتفگ عقوم  رد  تسا  بحتـسم  و  دـنیوگیم . مارحـالا  هریبکت  ار  ریبـکت  نیا  دوشیم  مارح  ندومن  هلبقب  تشپ  ندرک و  هدـنخ  ندـیماشآ و 
میزادنیب . رس  تشپ  هدرمش و  کچوک  ار  وا  ریغ  هدروآ و  رظن  رد  ار  ادخ  یگرزب  لمع  نیا  اب  میربب و  الاب  ار  اهتسد  ریبکت 

مایق :  - 3
نکر عوکر  زا  دـعب  مایق  هروس و  دـمح و  ندـناوخ  عقوم  رد  مایق  یلو  تسا  نکر  عوکر  هب  لـصتم  ماـیق  مارحـالا و  هریبکت  لاـح  رد  ماـیق 
روطب هچنانچ  دور و  عوکرب  دعب  دتـساب  دیاب  دـیایب  شدای  هدجـسب  ندیـسر  زا  شیپ  دـنک و  شومارف  ار  عوکر  یـسک  رگا  نیاربانب  تسین ؛

تسا . لطاب  شزامن  هدادن  ماجنا  ار  عوکرب  لصتم  مایق  نوچ  ددرگرب  عوکر  لاحب  یگهدیمخ 
عوکر :  - 4

میظعلا و یبر  ناحبس  هبترمکی  عوکر  دنیوگیم و  عوکر  ار  لمع  نیا  دسرب و  ونازب  اهتـسد  هک  دوش  مخ  يردقب  دیاب  تئارق  ناوخ  زا  دعب 
دور . هدجسب  دعب  دتسیاب  الماک  دیاب  عوکر  زا  سپ  تفگ  دیاب  هللا  ناحبس  هبترم  هس  ای  هدمحب 

هدجس :  - 5
ای هدمحب  یلعالا و  یبر  ناحبس  هبترمکی  دراذگب و  نیمز  رب  ار  اهاپ  گرزب  تشگنا  ود  رس  اهوناز و  رـس  ار  اهتـسد  یناشیپ و  ینعی  هدجس 
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. دیامنیم رارکت  ار  قباس  رکذ  هتفر  هدجسب  هبترم  ود  دنیشنیم و  دعب  دیوگب . هللا  ناحبس  هبترم  هس 
هدجس یندعم  یکاشوپ و  یکاروخ و  ياهزیچ  رب  دیوریم و  نیمز  زا  هک  دشاب  يزیچ  ای  نیمز  دیاب  دراذگیم  نآ  رب  ار  یناشیپ  هک  یلحم 

. تسین زیاج 
مالس : دهشت و 

ود عوکر و  زا  سپ  هداد و  ماجنا  ار   57 تونق دناوخیم و  ار  هروس  دمح و  هتساخرب و  هدجس  ود  ماجنا  زا  سپ  تسا  یتعکر  ود  زامن  رگا 
دهدیم .  59 مالس ار  زامن  دناوخیم و  ار   58 دهشت هدجس 

هللا و الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس  دیوگیم  هبترم  هس  ای  هدناوخ  ار  اهنت  دمح  دزیخیمرب و  دهـشت  زا  سپ  تسا  یتعکر  هس  زامن  رگا 
دهدیم . ماجنا  ار  مالس  دهشت و  هدجس و  ود  عوکر و  دعب  ربکا و  هللا 

دهدیم . مالس  ار  زامن  دهشت  زا  دعب  هداد و  ماجنا  موس  تعکر  لثم  ار  مراهچ  تعکر  تسا  یتعکر  راهچ  زامن  هچنانچ 
: تایآ زامن 

دوشیم : بجاو  زیچ  راهچ  هطساوب  تایآ  زامن 
دیشروخ . نتفرگ  لوا - 

دسرتن . نآ  زا  مه  یسک  دوش و  هتفرگ  اهنآ  زا  یمک  هچرگا  هام  نتفرگ  مود - 
دسرتن . مه  یسک  هچرگا  هلزلز  موس - 

دنسرتب . مدرم  رتشیب  هکیتروص  رد  اهنیا  دننام  خرس و  هایس و  ياهداب  قرب و  دعر و  مراهچ - 
تایآ : زامن  روتسد 

دمح و کی  دـیوگب و  ریبکت  تین ؛ زا  دـعب  ناسنا  هک  تسنیا  نآ  روتـسد  دراد و  عوکر  جـنپ  تعکر  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  تایآ  زامن 
زا دعب  هبترم و  جنپ  ات  دور  عوکرب  دناوخب و  هروس  کی  دمح و  کی  هرابود  درادرب  عوکر  زا  رس  دور و  عوکرب  دناوخب و  مامت  هروس  کی 

دهد . مالس  دناوخب و  دهشت  دروآ و  اجب  لوا  تعکر  لثم  مه  ار  مود  تعکر  دزیخرب و  دیامن و  هدجس  ود  مجنپ  عوکر  زا  ندش  دنلب 
زا رتشیب  ای  هیآ  کی  دنک و  تمـسق  جنپ  ار  هروس  کی  ياههیآ  دـمح ، ندـناوخ  ریبکت و  تین و  زا  دـعب  ناسنا  تسا  نکمم  تایآ  زامن  رد 

شیپ ات  روطنیمه  دور و  عوکب  دناوخب و  ار  هروس  نامه  زا  مود  تمسق  دناوخب  دمح  هکنیا  نودب  دزیخرب و  دور و  عوکرب  دناوخب و  ار  نآ 
مامت ار  زامن  دهد و  ماجنا  روتسد  نیمهب  ار  مود  تعکر  دنک و  هدجس  ود  دور و  عوکرب  نآ  زا  دعب  دیامن و  مامت  ار  هروس  مجنپ ، عوکر  زا 

دیامن .
رفاسم : زامن 

دناوخب . تعکر  ود  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دیاب  طرش  شش  اب  تسا  رفاسم  هکیسک 
ددرگرب . خسرف  راهچ  دورب و  خسرف  راهچ  دهاوخب  ای  دشابن  خسرف  تشه  زا  رتمک  وا  رفس   - 1

دشاب . هتشاد  ار  خسرف  تشه  دصق  ترفاسم  لوا  زا   - 2
ددرگنرب . دوخ  دصق  زا  هار  نیب  رد   - 3

دشابن . تیصعم  شرفس   - 4
دشابن . ترفاسم  وا  لغش   - 5

تروصنیا رد  هک  دنامب  دوخ  لزنم  رد  زور  هد  هکنآ  رگم  دناوخب  مامت  ار  شزامن  دیاب  هدننار ) دننام   ) تسا ترفاسم  وا  لغش  هکیسک  سپ 
دناوخب . هتسکش  ار  شزامن  دیاب  دنک  ترفاسم  هک  هبترم  هس  ات 

يادص دنیبن و  ار  رهـش  راوید  هک  دوش  رود  يردقب  دنامب  اجنآ  رد  زور  هد  هدرک  دصق  هکیئاج  ای  شنطو  زا  ینعی  دسرب ؛ صخرت  دحب   - 6
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. دونشن ار  اجنآ  ناذا 
تعامج : زامن 

هک تسا  يزامن  ربارب  رازه  نیدـنچ  تعاـمج  زاـمن  باوث  دـنناوخب و  عاـمتجا  تلاـح  هب  ار  هیموی  ياـهزامن  ناناملـسم  هک  تسا  بحتـسم 
دوش . هدناوخ  يدارف  یئاهنتب و 

درم دـیاب  مه  وا  ماما  تسا  درم  أم  رگا  دـناوخب و  حیحـص  روطب  ار  زامن  دـشاب و  هداز  لالح  لداع و  نمؤم و  فلکم و  دـیاب  تعامج  ماما 
لاکشا نآ  دننام  هدرپ و  ندوب  دشاب  مومأم  رگا  یلو  دوش  ماما  ندید  زا  عنام  هک  دشابن  يرگید  زیچ  ای  هدرپ  مومأم  ماما و  نیب  دیاب  دشاب - .

دیاب مومأم  رادن  لاکـشا  دشاب  رتدنلب  رتمک ) تراهچ  ردقب   ) یمک یلیخ  رادقم  رگا  یلو  دشابن  مومأم  ياج  زا  رتدـنلب  ماما  ياج  درادـن - .
دتسیاب . وا  يواسم  ای  ماما  زا  رتبقع 

تعامج : زامن  ماکحا 
دـشاب ماما  مراهچ  ای  موس  تعکر  وا  مود  ای  لوا  تعکر  رگا  یلو  دناوخب  شدوخ  ار  زامن  زیچ  همه  هروس  دـمح و  زا  ریغ  دـیاب  مومأم   - 1

ماماب عوکر  رد  ار  دوخ  دناوخب و  ار  دمح  طقف  دیاب  دسریمن  ماما  عوکرب  هروس  ندناوخ  هطـساوب  رگا  دناوخب و  مه  ار  هروس  دمح و  دیاب 
دنک . مامت  ار  زامن  يدارف  دصقب  دیاب  دیسرن  رگا  دناسرب و 

ًامتح ار  زامن  مالـس  مارحالا و  هریبکت  یلو  دروآ  اجب  ماما  زا  دعب  یمک  ای  ماما  اب  ار  زامن  رگید  ياهراک  دوجـس و  عوکر و  دیاب  مومأم   - 2
دیوگب . ماما  زا  دعب  دیاب 

یکی هزور  دوشیم . باسح  تعکر  کی  تسا و  حیحـص  شزامن  دسرب  ماما  عوکرب  دنک و  ادتقا  تسا  عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا   - 3
دنوادـخ نامرف  تعاطا  يارب  ینعی  دریگب  هزور  ار  ناـضمر  هاـم  هک  تسا  بجاو  یفلکم  ره  رب  تسا و  هزور  مالـسا  سدـقم  نید  عورف  زا 

دیامن . يراددوخ  هزور ) تارطفم   ) دنکیم لطاب  ار  هزور  هکیئاهزیچ  زا  برغم  ات  حبص  ناذا  زا  ملاع 
هزور : تارطفم 

تسا : هلمج  نآ  زا  دنکیم و  لطاب  ار  هزور  زیچ  دنچ 
تخرد . هریش  كاخ و  دننام  دشابن  لومعم  زیچنآ  ندیماشآ  ندروخ و  هچرگا  ندیماشآ  ندروخ و   - 1

ربمغیپ . نانیشناج  ربمغیپ و  ادخب و  نتسب  غورد   - 2
قلحب . ظیلغ  رابغ  ندیناسر   - 3
بآ . رد  رس  مامت  ندرب  ورف   - 4

دشاب . دمع  يور  زا  رگا  ندرک  یق   - 5
داهج : یلک  لئاسم  مالسا  رد  داهج  دوش . هعجارم  هیلمع  ياههلاسرب  دیاب  تارطفم  هیقب  حرش  يارب 

تموکح ارچ  نوچ و  یب  شنیرفآ  ناهج  رد  هک  تسا  یمومع  سومان  کی  دوخ ؛ عفام  زا  نینچمه  و  دوخ ؛ یتسه  زا  ياهدـیرفآ  ره  عاـفد 
دنکیم .

هزرابم شیوخ  نانمـشد  اب  دناوتب  هک  عافد  يورین  اب  نارگید  دننام  دـیامنیم و  عافد  دوخ  عفانم  زا  دوخ و  یتسه  زا  دوخ  هبون  هب  زین  ناسنا 
ندرک دوبان  رکفب  هک  ار  ینمـشد  هدومن  عافد  دوخ  زا  دیاب  هک  تسا  دقتعم  دوخ  يدادادخ  ترطف  هزیرغ و  اب  یمدآ  دشابیم . زهجم  دـنک 
عافدب دراذگب  تسد  وا  یتایح  عفانم  يور  یسک  رگا  نینچمه  دزاس  دوبان  دوشیمن  فرـصنم  دوخ  ینمـشد  زا  ياهلیـسو  چیهب  تسا و  وا 

دنک . هاتوک  ار  وا  تسد  تسا  نکمم  هک  یهار  ره  زا  هتساخرب 
ینمشد ینعی  دشابیم ، راوتسا  تباث و  مه  يرشب  ياههعماج  نایم  رد  تساجرب  ياپ  تباث و  ناسنا  درفکی  داهن  رد  هک  يرطف  عوضوم  نیا 

هدوب یناسنا  ياههعماج  ناسنا و  ات  و  تسا . گرمب  موکحم  هعماج ؛ نآ  شیپ  دنکیم  دیدهت  ار  نآ  یعامتجا  لالقتـسا  ای  هعماج  دارفا  هک 
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دریگب میمـصت  هنوگ  ره  دناوتیم  دوخ  یتایح  نمـشد  قح  رد  هعماج  درف و  ره  هک  تسا  هدوب  رارقرب  تباث و  نانآ  نایم  رد  رکف  نیا  تسا 
دهد . جرخب  لمع  تدش  و 

دوخ یتایح  نمشد  دنوریمن  تلادع  قح و  راب  ریز  هک  اریناسک  هدیدرگ ، راوتـسا  دیحوت  ساسا  رب  یعامتجا و  تسا  ینید  هک  مه  مالـسا 
چیه دنادیم و  یناهج  نید  ار  دوخ  نوچ  و  دوب ؛ دهاوخن  لئاق  نانآ  يارب  یناسنا  مارتحا  شزرا و  هنوگ  چیه  هتـسناد  تیرـشب  ماظن  لخم  و 

ياهزردـنا دـنپ و  نشور و  قطنم  اب  تسا و  كرـش  هدـیقع  راتفرگ  هک  سک  ره  اـب  تسا ، هتفرگن  رظن  رد  دوخ  ناوریپ  يارب  يزرم  نطو و 
دوش . عضاخ  تلادع  قح و  لباقم  رد  ات  دگنجیم  دوریمن  ینامسآ  ماکحا  قح و  راب  ریز  هنامیکح 

نانمـشد اب  دوخ  ترطف  يور  زا  یناسنا  هعماج  ره  هک  تسا  یـشور  قباطم  ینعم  ماـمتب  تسا و  نیمه  داـهج  رد  مالـسا  تاررقم  هصـالخ 
. دراد دوخ  یتایح 

یسایس ياهیزاب  ریشمش و  اهنت  شلیلد  هک  هناروطارپما  شور  مالسا  اریز  تسین  ریشمش  نید  شیدنادب ، نایعدم  تاغیلبت  مغر  یلع  مالـسا 
دـیوگیم و نخـس  مدرم  اـب  لـقع  قـطنم و  هار  زا  دوـخ  ینامـسآ  مـالک  رد  تسا و  ادـخ  نآ  راذـگهیاپ  هک  تسا  ینید  هکلب  هدوـبن  تسا 

دنکیم . توعد  تسا  نانآ  شنیرفآ  قباطم  هکینیدب  ار  دوخ  ناگدیرفآ 
دهاوخن ریـشمش  نید  زگره  دشابیم  ریخ  حلملا   60 نآرق حیرـص  صن  ياضتقمب  نآ  یمومع  همانرب  مالـس و  نآ  یمومع  تیحت  هک  ینید 

دوب .
ياهگنج راتفرگ  ناناملسم  تفرگ و  ارف  ار  ناتسبرع  همه  مالسا  تینارون  هک  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  یگدنز  نارود  رد 

نینچ هک  یفاصنا  یب  یهز  61 و  دیسرن رازهب  رافک  تافلت  تفرن و  الاب  رفن  تسیود  زا  ناناملـسم  تافلت  دندوب  تخـس  ياههزرابم  مهم و 
دنمانب . ریشمش  نید  ار  ینید 

مالسا : رد  گنج  دراوم 
دناهفیاط : دنچ  دگنجیم  نانآ  اب  مالسا  هکیناسک 

ماهبا و هطقن  چیه  هک  يروطب  دنوش و  توعد  مالساب  لوا  دیاب  هک  دنتسین  لئاق  داعم  توبن و  دیحوت و  هب  هک  یتعامج  ینعی  نیکرشم ؛  - 1
عفن و رد  ردارب و  ناناملـسم  رگید  اب  دـنتفریذپ  رگا  سپ  دـنهد  حیـضوت  هدومن  نشور  نانآ  يارب  ار  نید  قیاقح  دـنامن  یقاب  يرذـع  ياج 

لباقم رد  مالـسا  دـندرواین  دورف  رـس  دـش  نشور  نانآ  يارب  تقیقح  قح و  هکنآ  زا  سپ  دـندرکن و  لوبق  رگا  و  دوب ؛ دـنهاوخ  ربارب  ررض 
داد . دهاوخ  ماجنا  ار  داهج  ینید  هفیظو  نانآ 

لئاق داعم  هقلطم و  توبن  دیحوتب و  دنادیم و  ینامـسآ  باتک  نید و  بحاص  ارنآ  مالـسا  هک  سوجم ) يراصن و  دوهی و   ) باتک لها   - 2
مالـسا هانپ  هب  دنناوتیم  هیزج  نداد  اب  دنراد  هدیقع  دیحوت  لصاب  نوچ  یلو  دننک  راتفر  نیکرـشم  دننام  دـیاب  زین  فئاوط  نیا  اب  دنتـسه و 

ناج و ناناملـسم  همه  لثم  هدومن  لمع  دوخ  ینید  تاررقمب  دننک و  ظفح  ار  دوخ  لالقتـسا  دنریذپب و  ار  مالـسا  یتسرپرـس  ینعی  دنیایب .
راک ای  نید  نانمـشد  کمک  ای  ءوس  تاغیلبت  دـیابن  یلو  دـنزادرپب ، نیملـسم  هعماـجب  یلاـم  نآ  ربارب  رد  و  دـشاب ، مرتحم  ناـشلام  ضرع و 

دنهد . ماجنا  تسا  ناناملسم  ررضب  هک  يرگید 
اب یمالسا  هعماج  دنزادرپب ، راتشک  تشک و  هب  هدرک  هناحلسم  مایق  ناناملـسم  مالـسا و  ررـض  رب  هکیناناملـسم  ینعی  داسف ، یغب و  لها   - 3

دنرادرب . بوشآ  داسف و  زا  تسد  دنوش و  میلست  ات  دگنجیم  نانیا 
ناناملسم همه  رب  تروص  نیا  رد  هک  دننک  هلمح  یمالسا  تموکح  ندرب  نیب  زا  ای  نید  ساسا  ندومن  ناریو  دصقب  هک  نید  نانمـشد   - 4

دنیامنب . ار  یبرح  رفاک  راتفر  نانآ  اب  دننک و  عافد  تسا  بجاو 
ددنبب ضرعت  مدع  نامیپ  مالسا  نانمشد  اب  تقوم  روطب  دناوتیم  یمالسا  هعماج  دیامن  باجیا  مالـسا  نیملـسم و  تحلـصم  هکیتروص  رد 
دساف ار  ناناملـسم  لامعا  راکفا و  هدیـشخب  ءوس  رثا  نانآ  رادرک  راتفگ و  هک  دنک  رارقرب  نانآ  اب  ار  یتسود  طباور  يروط  درادن  قح  یلو 
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دیامن .
داهج : رد  مالسا  یلک  شور 

هک یناملـسم  ره  رب  داهج  دگنجب و  ادـخ  هار  رد  دوخ  زرم  مه  رافک  اب  دـشاب  دوجوم  داهج  طئارـش  رگا  هک  تسا  فظوم  یمالـسا  هعماج 
. تسا یئافک  بجاو  دشابن  صقان  مشچ  اپ و  تسد و  زا  دشاب و  تسردنت  لقاع و  غلاب و 

نـشور نانآ  يارب  دـنامن  نآ  رد  یماهبا  هطقن  چـیه  هکیروطب  ار  ینید  قیاقح  دـش  وربور  نمـشد  اب  یتقو  هک  تسا  فظوم  مالـسا  رکـشل 
دیامن . مادقا  گنج  هب  دنتفریذپن  ار  نید  قح ؛ ندش  نشور  زا  سپ  هک  یتروص  رد  اهنت  دیامن و  ناشتوعد  قح  يوسب  هدومن 

عافد هوق  هک  اریناسک  ناوتان و  ناریپ  ناـکدوک و  ناـنز و  دـنزب و  نوخیبش  نمـشدب  ددـنبب و  نمـشد  يورب  اربآ  دـیابن  ناملـسم  يوجگنج 
دیامن . رارف  گنج  نادیم  زا  هک  درادن  قح  دشاب  ربارب  ود  ای  يواسم  نمشد  هکیتروص  رد  دشکب و  دنرادن 

دـننازوسیم و ار  يرت  کشخ و  ره  هک  میریگب  رظن  رد  دـنراد  اهگنج  رد  ناـهج  یقرتم  لـلم  هک  يراـتفر  اـب  ار  مالـسا  یگنج  شور  رگا 
تسا . دنبیاپ  تیناسنا  لوصاب  هزادنا  هچ  ات  مالسا  هک  دوشیم  نشور  دننکیمن ، محر  ياهراچیب  فیعض و  چیه  لاحب 

تسا ؟ درم  صوصخم  داهج  تواضق و  تموکح و  ارچ 
نوئش دنک  تلاخد  نآ  رد  وحن  چیهب  دیابن  تاساسحا  فطاوع و  درپس و  لقعت  تسدب  اهنت  ارنآ  مامز  دیاب  هک  یعامتجا  نوئش  نیرتساسح 

جـیهم و هرظنم  اهرازه  دـتفایم  قافتا  هعماـج  رد  هک  یئاـهتموصخ  لـصف  يروشک و  روما  هرادا  اریز  تسا ، یگنج  یئاـضق و  یتموکح و 
ارنآ تمواقم  بات  ياهوق  چـیه  لقتـسم  لقعت  يورین  کی  زج  هک  دراد  یئوربآ  یناج و  یلام و  ياهدـیدهت  راوگاـن و  ياهدونـش  تفگ و 
نیا هکیسک  دزادرپب  یعامتجا  تلادعب  فلاخم  ياهبطق  نایم  رد  دزاسب و  ربص  یخلت  اب  هدرک  یشوپ  مشچ  اهنآ  همه  زا  دناوتیمن  درادن و 

زیمآسوه تالیامت  فالخ  رب  دنیبب و  مشچ  کیب  ار  نادان  اناد و  وگدب و  قلمتم و  ابیز و  تشز و  نمـشد و  تسود و  دیاب  دراد  ار  تمس 
ار راـکنیا  یئاـناوت  تردـق و  دراد  هبلغ  وا  دوجو  رد  تاـساسحا  فطاوع و  هک  سکنآ  تسا  مولعم  دـهد و  يأر  دـنک و  تموـکح  دوـخ 

اریز دوب  دهاوخ  رتراگزاسان  یگنج  نوئـش  اب  دشاب  زجاع  تواضق  تموکح و  هرادا  زا  تاساسحا  فطاوع و  یتقو  هتبلا  تشاد و  دهاوخن 
نمشد راوخ  ریـش  هچب  كانرطخ و  یگنج  درم  نایم  دنازوسیم و  ار  رت  کشخ و  ره  گنج ، رد  هک  رگید  یعامتجا  ياهـشور  فالخ  رب 

ساسحا هفطاع و  هبلغ  اب  یـشور  نینچ  هتبلا  تسا و  راوتـسا  تلادع  ساسا  رب  ینعم  مامتب  مالـسا  یگنج  شور  دراذگیمن ؛ یقرف  نیرتمک 
ار دوخ  هدـمآ  رتهاتوک  تسا  مزال  هک  ياهزادـنا  زا  دـنک  لیامت  قفاوم  بطقب  ساسحا  هفطاع و  رگا  گـنج  عقوم  رد  اریز  دوشیمن  یملع 

لامیاپ ار  تیناسنا  تاررقم  لوصا و  هدرمـش  یکی  ار  هانگ  اب  هانگیب و  هدرک  يورهدایز  دیامن  لیامت  فلاخم  بطقب  رگا  تخاب و  دـهاوخ 
دومن . دهاوخ 

دناهداد رارق  نادرم  شودمه  عامتجا  رد  ارنانز  هک  تسا  اهتدم  یبرغ  لود  هک  تسا  نیا  دروم  نیا  رد  مالـسا  رظن  تباصا  رب  لیلد  نیرتهب 
نانز هدـع  یگنج  یمان  نارادرـس  ماقمیلاع و  هاضق  اهتلود و  ياسؤر  تسرهف  رد  نونکات  و  دـنهدیم ، امن  وشن و  ارنانآ  تیبرت  میلعت و  اب  و 

هفطاع و زا  ًاعبط  هک  نارامیب  يراتـسرپ  ناکدوک و  شرورپ  يراد و  هناخ  ياهـشخب  رد  يرآ  دـناهدرکن . ادـیپ  نادرمب  یهجوت  لباق  نبـسن 
. دناهدوب مدقشیپ  هشیمه  دریگیم  همشچرس  ساسحا 

دیامرفیم : هدومن  نیعم  عامتجا  رد  ار  نز  ماقم  یهاتوک  هلمج  اب  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 
دهدیم . ناشن  یمالسا  هعماج  رد  ارنز  یعامتجا  تیعقوم  هک  تسا  ياهملک  نیرتهب  نیا  هنامرهقب و  تسیل  هناحیر و  یه  امنا 

تاـظحل نیرخآ  رد  هک  ار  ياهملک  نیرخآ  یتـح  دوـمرفیم  شرافـس  ناـنز  هراـبرد  هشیمه  ملـس ) هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ 
ءاسنلا . یف  هللا  هللا  دومرف  هک  دوب  نیا  دش  عطق  شفیرش  يادص  دومرف و  دوخ  یگدنز 

فلتخم : ياهتازاجم  رکنمزا و  یهن  فورعم و  هب  رما 
دیآ . لمعب  يریگولج  شتاررقم  تفلاخم  زا  هک  تسنآ  دراد  دوخ  ياقب  تایح و  يارب  مالسا  هک  یئاهیدنمزاین  زا  یکی 
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تسا : هدش  هدافتسا  رما  ود  زا  يدنمزاین  نیا  عفر  يارب 
لمعب يریگولج  یعرـش  ماکحا  اب  تفلاخم  هار  نیا  زا  ددرگ و  ارجا  یمالـسا  تموکح  تسدب  دیاب  هک  تازاجم  يارب  تاررقم  عضو   - 1

دیآ .
دننیـشنن مارآ  دوشیمن  لمع  نیناوق  زا  یکیب  دندید  رگا  هک  هتخاس  فظوم  ار  دوخ  ناوریپ  همه  مالـسا  رکنم ، زا  یهن  فورعمب و  رما   - 2

دنراد . زاب  ینامرفان  زا  دننک و  راداو  يرادرب  نامرفب  ار  فلتخم  و 
طیارـش اب  دنتـسه و  ینید  هفیظو  نیا  ءارجا  رومأم  گرزب  کـچوک و  نز ، درم و  فیعـض ، يوق و  تیعر ، هاـش و  زا  ناملـسم  دارفا  مومع 

رتدنمورین رتهب و  یسب  نیناوق  فلخت  زا  يریگولج  يارب  هک  تسا  مالسا  ياهراکهاش  زا  یکی  نیا  دنزادرپب و  لمع  نیاب  دیاب  یـصوصخم 
اضق : لئاسم  تایلک  مالسا  رد  تواضق  دوشیم . سیسأت  رگید  یعامتجا  ياهشور  رد  هک  تسا  یسیلپ  ینوگانوگ  ياهنامزاس  زا 

زا : دنترابع  دشاب  اراد  ًاعرش  دیاب  یضاق  هک  ار  یتافص 
غولب   - 1

لقع  لامک   - 2
مالسا   - 3

دشاب . هتشادن  رارصا  کچوک  ناهانگب  دهدن و  ماجنا  ار  گرزب  ناهانگ  هک  دشاب  يروط  دیاب  ینعی  تلادع ؛  - 4
دشابن . عورشمان  شبسن  ینعی  دلوم ، تراهط   - 5

تسین . یفاک  دنک  تواضق  نارگید  ياوتق  اب  دهاوخب  رگا  و  دنادب . شدوخ  داهتجا  هار  زا  ار  یقوقح  لئاسم  ینعی  ملع ،  - 6
دنک . تواضق  دناوتیمن  تسا  راکشومارف  هکیسک  نیاربانب  طبض ،  - 7

تسا . مورحم  تواضق  زا  انیبان  ءاهقف  رتشیب  هتفگب  انب  یئانیب ،  - 8
دوشیم . لوزعم  تواضق  بصنم  زا  دوخبدوخ  دوش  تافص  نیا  زا  یکی  دقاف  یضاق  رگا 

یضاق  فئاظو 
دهد : ماجنا  ار  فئاظو  نیا  دیاب  تسا  تواضق  بصنم  ياراد  هکیسک  مالسا  سدقم  عرش  رد 

تسا . هدش  نیعم  هقف  بتک  رد  هکیئاهروتسد  اب  رگیدکی  ربب  مدرم  يواعد  لصف  عطق و   - 1
دنشاب . هدرکن  نیعم  یتسرپرس  نانآ  يارب  يردپ  دج  ای  ردپ  رگا  ناگناوید  نامیتی و  یتسرپرس   - 2

بحاص . الب  لاوما  یمومع و  فاقواب  یگدیسر   - 3
ناهیفس . لاوما  ندرک  هرادا   - 4

مکح . رودص  زا  سپ  سلفم  لاوماب  یگدیسر  سالفا و  یگتسکشرو و  مکح  ندومن  رداص   - 5
دوش . رداص  وا  زا  یتنایخ  هک  یتروص  رد  یصو  لیدبت   - 6

دیاینرب . تیاصو  فئاظو  ماجنا  هدهع  زا  یئاهنتب  رگا  یصو  هب  نیما  ندومن  همیمض   - 7
دزارپب . ار  دوخ  یهدب  دناوتیمن  هک  یسکب  نداد  تلهم   - 8

دننکیم . يراددوخ  هبجاو  هقفن  نداد  زا  نکمت  دوجو  اب  هکیناسک  مازلا   - 9
تسا . هدش  هدرپس  واب  هک  یئاهتناما  دانسا و  ظفح   - 10

هیعرش . دودح  يارجا   - 11
. تسا هدش  نیعم  ًاعرش  هکیناسک  يارب  سبح  مکح  ندرک  رداص   - 12

اضق : ماقم  تیمها 
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تواضق رد  یـضاق  تهج  نیمهب  درب  یپ  تواضق  ماقم  لماک  تیمهاب  ناوتیم  هدش  نیعم  یـضاق  يارب  مالـسا  رد  هک  یفئاظو  یـسررب  زا 
تسا . عونمم  ًادیدش  دشابیم  وا  بناجب  قح  هکیسک  زا  یتح  هوشر  نتفرگ  زا  درب و  راکب  ساسحا  هفطاع و  دناوتیمن  دوخ 

. دراذگب توافت  دننکیم  عوجر  واب  هکیناسک  نیب  دوخ  راتفر  رد  دیابن  زین  و 
دیامرفیم : تاضقب  عجار  دسیونیم  رتشا  کلام  يارب  هک  يروتسد  رد  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

یئابیکـش اهراکب  یگدیـسر  رد  ددرگن و  گنتلد  هتـسخ و  يواـعد  باـبرا  هعجارم  زا  هک  نک  باـختنا  اریـسک  مدرم  نیب  اـم  يرواد  يارب 
یـسررب و روما  تالکـشم  رد  دنرمـشن ، ریقح  راوخ و  ار  وا  يوعد  باحـصا  دیاین  راوشد  يو  رب  روما  لصف  لح و  و  دـشاب ؛ هتـشاد  لماک 

تحت تسا  نشور  يو  يارب  هدنورپ  رگا  دهدن  مکح  دوز  هبتـشم  تاعوضوم  هب  تبـسن  و  دریگن ، يرـسرس  ار  يراک  چـیه  دـیامن و  تقد 
ورف مدرم  لانم  لام و  زا  عمط  مشچ  و  دیامن ؛ ارجا  راهظا و  دیدرت  یب  ار  یهلا  مکح  دوشن و  عقاو  مدرم  عیمطت  دیدهت و  ای  یـسولپاچ  ریثأت 

ددنب .
دنمزاین دوخ  هنادـنموربآ  یگدـنز  رد  ات  نک  نیعم  ناشریطخ  هفیظو  اب  بسانم  ارنآ  قوقح  دـنوشیم  ادـیپ  تردـنب  مدرم  لیبق  نیا  نوچ  و 

ناما رد  نارگید  گنرین  یئوگدـب و  زا  ات  نک  اطع  یئاضق  لالقتـسا  نانآ  هب  و  دنـشاب ، هتـشادن  يریگهوشر  يارب  ياهناهب  دـشابن ، نارگید 
نز : درم و  تداهش  تداهش  دنشاب .

درم کی  تداهش  اب  ربارب  نز  ود  تداهش  مالسا  رد  تسیوق ؛ نز  رد  ساسحا  يورین  درم و  رد  لقعت  يورین  نوچ  دش  نایب  ًاقباس  هکیروطب 
نم نوضرت  نمم  ناتارمأ  لجرف و  نیلجر  انوکی  مل  ناف  مکلاجر  نم  نیدیهـش  اودهـشتسا  دیامرفیم و  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ  تسا .
رگا ات  ار  نز  ود  درم و  کی  هنرگا  دـیریگب و  هاوگ  ار  درم  ود  هیآ 282 . هرقب  هروس  يرخالا  امهادحا  رکذتف  امه  ادحا  لضت  نا  ءادهـشلا 

. دهد رکذت  ار  وا  يرگید  دش  هارمگ  یکی 
تداهش  لئاسم  تایلک 

رگید لئاسو  و  تسا ؛ نآ  ءادا  تداهش و  لمحت  درک  طبض  ار  ثداوح  ناوتیم  نآ  هلیـسوب  طئارـش  عاضوا و  همه  رد  هک  یمومع  هار  اهنت 
رـشب سرتـسد  رد  دنتـسین و  یممع  هدـش ، هیهت  تاـفارتعا  لکـش و  تیبـثت  ثداوـح و  طبـض  يارب  هک  ینف  لـئاسو  دـننام  نتـشون و  دـننام 

دشابیمن .
رد دـننک و  طبـض  ار  ثداوح  هارنیا  زا  مدرم  هک  تسا  هداد  روتـسد  هداد و  تیمها  یعیبط  هداس و  رایـسب  هلیـسو  نیاب  مالـسا  تهج  نیا  زا 

دنهد . تداهش  موزل  عقوم 
دهاش : طورش 

رد دناوتیم  دشاب  هدرکن  تیـصعم  رگا  هدیـسر  هدب  شنـس  هک  ياهچب  طقف  تسین و  عومـسم  غلابان  هچب  تداهـش  نیاربانب  دـشاب ؛ غلاب   - 1
دهد . تداهش  ندز  مخز  دروم 

دشابن . هیفس  هناوید و   - 2
مالسا هانپ  رد  هک  باتک  لها   ) یمذ رفاک  تداهـش  دشابن  ناملـسم  دهاشب  یـسرتسد  ندرک  تیـصو  عقوم  رد  رگا  یلو  دشاب  ناملـسم   - 3

دوشیم . لوبق  مه  دشاب )
دوشیمن . لوبق  نآ  ندش  رقتسم  هبوت و  زا  شسپ  دهدب  غورد  تداهش  هکیسک  قساف و  تداهش  سپ  تلادع ،  - 4

درک . مکح  دوشیمن  دراد  عورشمان  بسن  هکیسک  تداهش  اب  نیاربانب  دلوم ، تراهط   - 5
دوشیمن . هداد  رثا  بیترت  تسا  عفنیذ  یئاوعد  عوضوم  رد  هکیسک  تداهشب  نیاربانب  دشابن ، مهتم  هکنآ   - 6

تداهش هطسوب  رگا  داد و  تداهـش  دوشیمن  هدماین  تسدب  سح  هار  زا  هک  ینیقی  سدح  هب  نیاربانب  دشاب ، هتـشاد  یمتح  نیقی  هکنآ   - 7
رارقا دـنیامن . مـالعا  مدرمب  مه  ار  وا  یئوگغرد  دـننک و  شهیبـنت  دـیاب  تسا و  نماـض  دـهاش  دوش  رداـص  یـسک  ررـض  رب  یمکح  غورد 
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رارقا : تیمها 
هک ار  يراک  اریز  تسین  نایب  هب  جاتحم  تسا  ندیدرگ  عیاض  ندش و  لامیاپ  ضرعم  رد  هک  یقوقح  ءایحا  رد  هعماجب  تبـسن  رارقا  تیمها 

نیرتناسآب رارقا  دهدیم  ماجنا  نیمخت  سدح و  اب  دوهش  داهشتسا  نئارق و  لئالد و  ندروآ  درگ  اب  جنر  ششوک و  زا  سپ  یئاضق  نامزاس 
دروآیم . اجب  هملک  ود  اب  یهجو  نیرتنشور  و 

ندرک و هدنز  فورصم  مالسا  یعاسم  مامت  هک  دریگیم  همشچرس  ياهزیرغ  زا  اریز  دراد  ناوارف  تیمها  مالـسا  رد  زین  يدرف  رظن  زا  رارقا 
تسا . هتفرگ  رارق  یتسرپاوه  لباقم  هطقن  رد  هک  دشابیم  یناسنا  یتسرپ  قح  هزیرغ  نآ  و  تسنآ ؛ نتخادنا  راکب 

دیامرفیم : مالسا  ناوریپ  هب  باطخ  دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
ردام و ردپ و  ررـضب  ای  ناتدوخ  ررـضب  هچرگا  دیئوگب  دینادیم  هکنانچنآ  هب  دینادیم  ار  هچنآ  و  دینک ، مایق  تلادـع  هفیظوب  دـیناوتیم  ات 

هیآ 134 . ءاسن  هروس  دشاب . ناتکیدزن  ناشیوخ 
دیامرفیم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  و 

دشاب . ناتدوخ  ررضب  هچ  رگا  دیئوگب  ار  قح 
رارقا : طئارش  ینعم و 

دیوگب : هکنیا  دننام  دنکیم  تباث  هدنیوگ  دوخ  رب  ار  يرگید  قح  هک  تسا  ینخس  عرش  رد  رارقا 
مراکهدب . لایر  رازه  ینالفب 

تسا و باوخ  رد  هک  یـسک  شوهیب و  تسم و  هناوید و  كدوک و  رارقا  نیارباـنب  تسا و  طرـش  راـیتخا  لـقع و  غوـلب و  هدـننک  رارقا  رد 
ار دوخ  مهـس  نانآ  زا  یکی  دنـشاب و  کیرـش  عاـشم  روطب  يرگید  کـلم  اـی  هناـخ  ود  رفن  ود  رگا  هعفـش  تسین . حیحـص  روبجم  صخش 

دنیوگیم . هعفش  ار  قح  نیا  درادرب و  ار  وا  مهس  تمیق  نامهب  دقع و  نامه  اب  هک  دراد  قح  رگید  کیرش  دشورفب  ثلاث  صخشب 
دیآیم شیپ  ءاکرـش  تافرـصت  زا  هک  يرگید  دسافم  اهررـض و  عفد  اهتکرـش و  لیدعت  روظنمب  مالـسا  رد  قح  نیا  هک  تسا  حـضاو  رپ  و 

فالتخا هطساوب  ای  دوشیم  مامت  هعفش  بحاص  کیرش  ررضب  کلم  رب  هزات  کیرش  طلست  هک  دتفایم  قافتا  رایـسب  اریز  تسا  هدش  لعج 
هتـشاد يدئاوف  هعفـش  بحاص  کیرـش  يارب  تیکلام  رد  لالقتـسا  دوخ  ای  ددرگیم ؛ اهـشکمشک  تافالتخا و  هلـسلس  کی  أشنم  اههقیلس 

دیامن . بلج  يررض  هدنشورف  کیرشب  تبسن  هکنآ  یب  دشاب 
تسین . هعفش  لوقنم  لام  رد  تسا و  تباث  هلوقنم  ریغ  لاوما  ریاس  ناتسب و  هناخ و  نیمز و  رد  هعفش 

نز  درم و  هقبط 
نیا ءاقب  نماض  اهنت  هک  لسانت  دلاوتب و  هلیـسو  نیدب  هدرک و  میـسقت  هدام  رن و  هب  رادناج  تادوجوم  دـننام  ار  رـشب  عون  شنیرفآ  هاگتـسد 

تسا . هدش  لسوتم  تسا  عون 
درفکی لماک  ياهورین  زئارغ و  ناـنآ  زا  کـی  ره  دنـشابیم  زهجم  فلتخم  هاگتـسد  ود  اـب  لـسن  داـجیا  يارب  هک  لاـح  نیع  رد  نز  درم و 

دنربارب . مه  اب  زین  ناسنا  یتاذ  صئاصخ  رد  و  دنتسه ؛ اراد  ار  یناسنا 
هک : تسنیا  دنوش  هناگادج  ياهزایتما  أشنم  دنناوتیم  عامتجا  رد  هک  فنص  ود  نیا  تیصوصخ  اهنت 

؛ عامتجا رد  هک  تسا  تایصوصخ  نیمه  هطساوب  تسا و  رتشیب  تاساسحا  هفطاع و  نز  فنص  رد  رتیوق و  لقعت  تیـصاخ  درم  فنـص  رد 
زا عامتجا  خرچ  دـنهن  نوریب  دوخ  یعیبط  هریاد  زا  اپ  رگا  دـننادرگیم و  ار  عامتجا  خرچ  هتفرگ و  هدـهعب  ار  یـصوصخم  هفیظو  مادـک  ره 

دتفایم . راک 
تاررقم رد  هتفرگ و  رظن  رد  ار  کی  ره  تاـصاصتخا  تافـص و  یلک  روطب  هدومرف  عضو  فنـص  ود  نیاـب  عجار  هک  یماـکحا  رد  مالـسا 

تسا . هتخاس  کیدزن  مهب  ناکما  دح  ات  ار  فنص  ود  نیا  هداد  رارق  رظن  دروم  ار  یعون  كارتشا  نامه  كرتشم 
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ًاصوصخم هتشادرب و  فنص  ود  نیا  تافالتخا  عفر  رد  ياهتسجرب  ياهمدق  هچ  دوخ ؛ ینیبعقاو  وترپ  رد  مالسا  هک  دوش  هتـسناد  هکنآ  يارب 
نیا رد  میوش و  علطم  مالـسا  زا  شیپ  نانز  مومع  لاح  زا  دیاب  تسا  هتخاس  رارقرب  ینیناوق  هچ  ناشیا  یگدوسآ  نانز و  لاح  يدوبهب  يارب 

تاررقم هاگنآ  میریگب  رظن  رد  هدـشیم  نانز  اب  نیـشیپ  ینید  یقرتم و  ریغ  یقرتم و  ياههعماج  رد  هک  ار  يراتفر  میئاـمنب و  یقیقحت  هراـب 
میهد . رارق  یسررب  دروم  هدش  عضو  نانز  هرابرد  هک  ار  یمالسا 

مالسا زا  شیپ  ياههعماج  رد  نز 

اهنت هدوبن و  ینید  ای  ینوناق  اهنآ  یعامتجا  شور  هک  یناتساب  ياهتلم  رد  یلئابق : ياههعماج  رد  فلا -  مالـسا : زا  شیپ  ياههعماج  رد  نز 
دندومنیم . ار  یلها  ناویح  کی  راتفر  يو  اب  هکلب  دشیمن  باسح  ناسنا  نز  دندرکیم  یگدنز  یموق  موسر  بادآ و  هب 

يارب تـخادرپیم و  شتیبرت  مـیلعتب و  تخاـسیم و  دوـخ  ریــسا  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یلها  تاـناویح  هـک  يزور  نیتـسخن  زا  ناــسنا 
دهد و رارق  دوخ  هعماج  زا  يوضع  ای  دسانشب  تیناسناب  ار  اهنآ  هک  دوب  نیا  يارب  هن  دیشکیم  ناوارف  جنر  اهنآ  یگدنز  هرادا  يرادهگن و 

دوش . لئاق  شیارب  یقوقح 
دنک . يرادربهرهب  اهنآ  دئاوف  رگید  یشکراب و  يراوس و  زا  ریش و  مشپ و  تسوپ و  توشگ و  زا  هک  تساوخیم  هکلب 

يزوسلد هار  زا  تامحز  نیا  لمحت  یلو  درکیم  مهارف  نکسم  كاروخ و  لیبق  زا  یلئاسو  تاناویح  نیا  تایح  همادا  ءاقب و  يارب  ورنیا  زا 
دادیم . رد  نت  راک  نیاب  شیوخ  عفانم  نیمأت  يارب  هکلب  هدوبن  اهنآ  هب 

دومنیم يدعت  اهنآ  هب  تبسن  یسک  رگا  دناسرب و  رازآ  اهنآ  هب  ای  دشکب  ار  اهنآ  یسک  تشاذگیمن  درکیم ؛ عافد  ناروناج  نیا  زا  ناسنا 
نآ يارب  هکنآ  هن  دـنک  ظـفح  ار  دوـخ  قوـقح  تساوـخیم  تسنادیم و  کـلام  ار  دوـخ  هک  دوـب  نیا  يارب  همه  یلو  دیـشکیم ، ماـقتنا 

تساوخیم . دوخ  هدافتسا  يارب  بیترت  نیمهب  زین  اریز  دشاب  لئاق  قوقح  تاناویح 
ای تسا  ناسنا  هکنیا  يارب  هن  یلو  دـشیم  تازاجم  درکیم  زواجت  واب  هکیـسک  دومنیم و  عافد  يو  زا  تشادیم و  هاگن  هعماج  رد  ار  نز 

دراد . یمارتحا  قوقح و  دوشیم و  بوسحم  هعماج  زا  يوضع 
نیـشن لحاس  ماوقا  رد  دنک و  هدامآ  هیهت و  اذغ  نادرم  ینعی  هناخ  لها  يارب  دوش و  نادرم  تدوهـش  هچیزاب  ات  دنامب  هدـنز  نآ  يارب  هکلب 

دوش . هیذغت  يو  تشوگ  زا  ینامهیم  یطحق و  رد  ًاصوصخم  موزل  عقاوم  رد  و  دنک ، تمدخ  هناخ  رد  دیامن ، یشکراب  دنک ، راکش  یهام 
زین نآ  و  ردپ ؛ روتـسد  قباطم  هکلب  شدوخ  باختنا  رایتخاب و  هن  یلو  دشیم  هداد  رهوش  لیوحت  ات  تشاد  ار  لاح  نیمه  ردپ  هناخ  رد  نز 

جاودزا . نامیپ  هن  دوب  شورف  عونکی  تقیقح  رد 
درکیم . یگدنز  يو  هاوخلدب  هناخ و  بحاص  رظن  تحت  لاح  ره  رد  دوب و  رهوش  هبات  رهوش  هناخ  رد  ردپ و  عبات  ردپ  هناخ  رد  نز 

هیراع رگید  سکب  تمدخ  ای  هچب و  نداز  و  ینارذگشوخ ، لیبق  زا  یئاهروظنم  يارب  ای  دشخبب  ای  دشورفب  ار  وا  تسناوتیم  هناخ  دنوادخ 
ءارجا يو  هرابرد  ار  نتـشک  یتح  دناد  حالـص  هک  یتازاجم  هنوگ  ره  تشاد  قح  دزیم  رـس  یهانگ  يو  زا  رگا  و  دهد ؛ هراجا  ای  ضرق  ای 
ناریا دننام  یتنطلس  ندمتم  ياههعماج  رد  یتنطلس : یقرتم  ياههعماج  رد  نز  ب -  دشاب . وا  هجوتم  یتیلوئـسم  نیرتکچوک  هکنآ  یب  دنک 

دشیم . هرادا  تقو  ناهاش  هاوخلدب  هک  نیچ  دنه و  رصم و  و 
دندرکیم . یگدنز  نوناق  تموکح  اب  هک  نانوی  مور و  هدلک و  دننام  یندمتم  ياههعماج  رد  نینچمه 

هک ياهناخ  تسرپرـس  تشادـن و  لماک  يدازآ  زاب  اما  دـشیمن  مورحم  تیکلام  زا  یلکب  دوب و  رگید  ياههعماج  زا  رتهب  نز  لاح  هچرگ 
هک رهب  ار  يو  تـشاد  قـح  ینعی  تـشاد ، قـلطم  تموـکح  يو  رب  رهوـش  اـی  رتـگرزب  ردارب  اـی  ردـپ  دــننام  درکیم  یگدــنز  نآ  رد  نز 
دنک . نوریب  هناخ  زا  ای  دشکب  ار  وا  مرج ) تروص  رد  ًاصوصخم   ) تسناوتیم و  دشخبب ؛ ای  دهد  هراجا  هیراع و  ای  دنک و  دقع  دهاوخیم 

دندرکیم . جاودزا  ناشدوخ  مرحم  ياهنز  اب  اهدرم  تشادن و  یعیبط  يدنواشیوخ  نز  اهروشک  زا  یضعب  رد 

نید www.Ghaemiyeh.comشزومآ  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 150زکرم  هحفص 127 

Alefbalib.com | کتابخانه مجازی الفبا | بازنشر مقاالت و کتب

http://www.ghaemiyeh.com


. دربیمن ثرا  دشیمن و  هدرمش  ینوناق  یمسر و  شیوخ  رگید ، یضعب  رد  و 
دندرکیم . روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  نارتخد  تیلهاج  بارعا  ماوقا  یضعب  تفرگیم و  نز  کی  درم  دنچ  اهاج  یضعب  رد  و 

قح و  تشادـن ، ار  دوخ  زا  عافد  ای  تیاکـش  همکحم و  هب  هعجارم  قح  تفرگیم  رارق  ملظ  زواـجت و  دروم  رگا  دنتـسنادیم و  موش  ار  نز 
دهد . تداهش  تشادن 

رد یلالقتـسا  زگره  دوش و  هرادا  درم  یتسرپرـس  تحت  دـیاب  هک  دـشیم  هدرمـش  صقان  فیعـض و  يوضع  نز  هعماـج  نیا  رد  هتفر  مهیور 
رظن ریز  دـیاب  هدیـسرن  دـشر  غولب و  دـحب  ات  هک  دوب  یلاسدرخ  هچب  دـننام  تشادـن و  لغـش  باـختنا  راـک و  رد  يدازآ  میمـصت و  هرادا و 

دیسریمن ! دشر  غولب و  دحب  زگره  نز  هکنیا  زج  دنک  یگدنز  یتسرپرس 
يو تنطیش  رکم و  زا  دوش و  هدافتسا  يو  ششوک  راک و  زا  دنامب و  نمشد  یگدرب  رد  دیاب  هدشن  دازآ  ات  هک  دوب  یگنج  ریـسا  دننام  نز 

رد هـچنآ  زا  رتـشیب  زین  ینید  ياـههعماج  رد  ینید : ياـههعماج  رد  نز  چ -  تشادـن . يدازآ  دـیما  زگره  نز  هـکنیا  زج  دنـشاب ، رذـح  رد 
دندوبن . لئاق  نانآ  يارب  یقوقح  دندادیمن و  ناشن  نانز  هب  شوخ  يور  دوب  رگید  ياههعماج 

درامشیم . دیماان  لامک ، زا  هدومن و  یفرعم  گرم  زا  رتخلت  ار  نز  دوهی ؛ یلعف  تاروت 
یحیسم نایناحور  دش  دقعنم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مالـسا یمارگ  لوسر  تثعب  زا  شیپ  لاس  دنچ  هک  هسنارف  یناحور  عمجم  رد 

تسا . هدش  هدیرفآ  درم  تمدخ  يارب  یلو  تسا  ناسنا  نز  هک  دندومن  رداص  مکح  نانز ؛ لاح  لماک  یسررب  زا  سپ 
نیچ طاقن  زا  یضعب  رد  هکنیا  زج  ناردام  زا  هن  دشیم  تسرد  ناردپ  زا  بسن  هیاپ  ردام و  هن  دوب  ردپ  عبات  دنزرف  اههعماج  نیا  همه  رد  و 

دندادیم . لیکشت  ناردام  ار  بسن  هیاپ  دوب و  ردام  عبات  دنزرف  دوب  موسرم  رهوش  ددعت  هک  دنه  و 
هصالخ :

يدازآ لالقتـسا و  دجاو  تفریمن و  رامـشب  يرثؤم  وضع  نز  يرـشب  هعماج  رد  خیرات  راودا  همه  رد  ناهج و  رـسارس  رد  مالـسا  زا  شیپ 
تـسناوتیمن هدرک  مگ  ار  دوخ  یناسنا  صئاصخ  ناـمز  رورمب  زین  دوخ  دـشیم و  هدرمـش  موکحم  فیعـض و  دوجوم  کـی  هشیمه  دوبن و 

دیامن . روصت  دوخ  يارب  یعامتجا  تیصخش  هنوگ  چیه 
تفای نز  داـسف  یگتـسیاشان و  رد  رایـسب  رثن  مظن و  یناـبز  ره  تاـیبدا  رد  دادیم ؛ ار  يدرخیب  یتسپ و  يراوخ و  ینوبز و  ینعم  نز  هملک 
مالسا دیشروخ  هکیزور  نز : صوصخ  رد  مالسا  رظن  دناهتشاد . يو  صوصخ  رد  ناینیـشیپ  هک  تسا  يرکفت  زرط  زا  فشاک  هک  دوشیم 

دش . هتفگ  الامجا  هک  تشاد  ار  یعامتجا  تیعقوم  نامه  نز  دز ؛ رس  تیرشب  قفا  رد 
هقبط دوخ  یتح   ) مدرم تشادـن و  رگید  يزیچ  هناملاظ  راتفر  تسرداـن و  یفارخ و  راـکفا  تشم  کـی  زج  نز  صوصخ  رد  زورنآ  ناـهج 
هدـش هدـیرفآ  درم ) ینعی   ) فیرـش ناـسنا  يرازگتمدـخ  يارب  هک  تسپ  يدوجوم  ار  وا  دـندوبن و  لـئاق  یقح  هبترم و  هقبط  نیا  يارب  نز )

دنتسنادیم . تسا 
دومرف : ررقم  دوشیم  نایب  ار  هک  یقوقح  نز  يارب  هدرک  تفلاخم  راکفا  نیا  اب  اوق  مامت  اب  مالسا 

درم تیناسنا  موهفم  رد  دراد و  ار  ناسنا  یتاذ  صئاصخ  هدش و  هدـیرفآ  هدام  رن و  ناسنا  تفج  کی  زا  تسا و  یعقاو  ناسنا  کی  نز   - 1
تسین . يزایتما  وا  رب  ار 

دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  يادخ 
یثنا : رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  ای 

(. هیآ 13 تارجح  هروس  . ) میدیرفآ ياهدام  رن و  زا  ار  امش  ام  مدرم  يا 
دیامرفیم : رگید  هیآ  نیدنچ  رد  و 

ضعب : نم  مکضعب 
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دیتسه . مه  سنج  زا  همه 
دراد . یقوقح  تیصخش  تسا و  هعماج  لماک  وضع  درم  دننام  نز   - 2

دراد . زین  ینوناق  یمسر  يدنواشیوخ  دراد  یعیبط  يدنواشیوخ  هکنانچ  نز   - 3
یببس ناشیوخ  زا  درم  نوچ  زین  يورنیا  زا  دندنزرف و  رسپ  ياههچب  دننام  رتخد  نادنزرف  تسا ، دنزرف  رسپ  هکنانچ  تسا  دنزرف  رتخد ؛  - 4

دربیم . ثرا  ردام  ردپ و  دننام  یبسن  و 
دنک رهوش  دوخ  باختنا  لیمب و  یعرش  دودح  رد  دریگب و  یمیمصت  هنوگ  ره  دوخ  یگدنز  رد  دناوتیم  دراد و  يرکف  لالقتـسا  نز   - 5

دنک . باختنا  دهاوخب  هک  ار  یعورشم  لغش  ره  و  دیامن ؛ یگدنز  دشاب  رهوش  ای  ردپ  یتسرپرس  تیالو و  تحت  هکنآ  یب  هنادازآ  و 
درم تلاخد  یتسرپرـس و  نودب  دوخ  ارـشیوخ  تورث  دوش و  کلام  دـناوتیم  تسا  مرتحم  وا  شـشوک  راک و  دراد و  یلمع  لالقتـسا  نز 

هلئـسم رد  زج  و  دهد ، تداهـش  نارگید  ررـض  ای  عفن  رب  دناوتیم  دیامن و  عافد  شیوخ  یعامتجا  يدرف و  قوقح  لام و  زا  و  دیامن ، هرادا 
شزرا دهد  ماجنا  رهوش  يارب  هک  يرگید  راک  ره  دـنک ) تعاطا  ار  دوخ  رهوش  دـیاب  یئوشانز  نامیپ  قبط  رب  نآ  رد  هک   ) یـسنج شزیمآ 

تسا .
تازاجم لباق  زین  نز  هرابرد  تسا  بیقعت  لباق  نادرم  دروم  رد  هک  يدعت  ره  درادن و  يدعت  مکحت و  هنوگچیه  قح  نزب  تبـسن  درم   - 6

دشابیم . بیقعت  و 
؛ ناطیش کی  دننام  ار  نز  بهاذم ؛ نایدا و  بلاغ  هک  نانچنآ  هن  تسین  مورحم  يورخا  تداعس  زا  دراد و  ینید  يونعم  تیصخش  نز   - 7

دنرادنپیم . يدنوادخ  تمحر  زا  دیمون 
دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  لاعتم  دنوادخ 

هیآ 97 . لحن  هروس  نولمعی  اوناک  ام  نسحاب  مهرجا  مهنیزجنل  هبیط و  ةایح  هنییحنلف  نمؤم  وه  یثنا و  ارکذ و  نم  ًاحلاص  لمع  نم 
میهدیم . یهجو  نیرتهبب  ار  ناشیوکین  ياهراک  دزم  هزیکاپ و  یگدنز  دهد  ماجنا  یئوکین  لمع  هک  نامیا  اب  درم  نز و  ره 

دیامرفیم : زین  و 
هیآ 195 . نارمع  لآ  هروس  یثنا  ارکذ و  نم  مکنم  لماع  لمع  عیضا  ینا ال 

دنامیمن . شاداپ  نودب  ینز  درم و  چیه  کین  لمع 
مکیفتا هللادـنع  مکمرکا  نا  اوفراعتل  لئابق  ًابوعـش و  مکانلعج  یثنا و  رکذ و  نم  مکانقلخ  انا  سانلا  اهیا  اـی  هفیرـش  هیآ  بجومب  تسنکمم 

. دیوج مدقت  زایتما و  درم  نارازه  هب  نید  يوقت و  هیاس  رد  نز  کی 

( جاودزا  ) حاکن

هدیـسر يدحب  هدش و  هداد  تیمها  رایـسب  یئوشانز  حاکن و  عوضومب  مالـسا  تامیلعت  رد  جاودزا : یلک  ماکحا  لئاسم و  جاودزا )  ) حاکن
: دیامرفیم ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  هک  تسا 

عرش رد  جاودزا  جاودزا : ماکحا  درامشن . ناملسم  دهدن و  تبسن  نمب  ار  دوخ  دیاب  دنکن  لمع  نم  شورب  هک  ره  تسا و  نم  شور  حاکن 
تسا : مسق  ود  رب  مالسا 

هتخیسگ قالط  هلیـسوب  طقف  هدیدرگ  رارقرب  هشیمه  يارب  يرـسمه  هتـشر  دقع  يارجا  ضحمب  هک  تسا  یجاودزا  نآ  مئاد و  جاودزا   - 1
کی بش  راهچ  ره  لقاال  دهدب و  وا  تیـصخش  لاح و  بسانم  ار  نز  یگدنز  جراخم  دـیاب  درم  رهم ؛ رب  هوالع  جاودزا  نیا  رد  دوشیم و 

دیامن . در  هراب  نیا  رد  ار  شرهوش  ياضاقت  دناوتیمن  نز  دوش ، رتسب  مه  وا  اب  بش 
دوشیم . هدیمان  زین  هعتم  هک  تقوم  جاودزا   - 2
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نودب دیـشخب ؛ ار  تدم  درم  ای  دش  يرپس  تدـم  هکنیمه  دروآیم و  دوجوب  نیعم  دودـحم و  یتدـم  يارب  ار  يرـسمه  هطبار  جاودزا  نیا 
ددرگیم . هتخیسگ  يرسمه  هتشر  قالط 

دنشاب ؟ هدرک  طرش  دقع  ماگنه  هچنآ  رگم  درادن  ار  مئاد  حاکن  ماکحا  زا  کی  چیه  جاودزا  نیا 
هرصبت 

ار نآ  یللعب  مود  هفیلخ  هکنیا  ات  دوب  لومعم  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  نامز  رد  هدـش و  عیرـشت  مالـسا  رد  تقوم  حاکن 
دنادیم مالـسا  ياهراکهاش  زا  یکی  ارنآ  تسا و  زئاج  هک  تسا  دقتعم  هعیـش  یلو  دـننادیمن  زئاج  ارنآ  تنـس  لها  ور  نیا  درک و  نغدـق 

. تسا یمومع  تفع  نابیتشپ  نیرتهب  دنکیم و  عفر  تسین  نکمم  نآ  عنم  يرگید  هار  زا  هک  ار  هعماج  ياهيدنمزاین  زا  یمهم  شخب  اریز 
دیامرفیم : مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

جاودزا مالسا  رد  تسا : مارح  نانآ  اب  جاودزا  هکیناسک  درکیمن . انز  یسک  تخبدب  یقش و  نامدرم  زا  ریغ  دشیمن  عنم  تقوم  حاکن  رگا 
زا : دنترابع  نانآ  دشابیم و  عونمم  مارح و  یبسن  يدنواشیوخ  هطساوب  نانز  زا  ياهدع  اب 

دور . الاب  هچ  ره  يردام  يردپ و  گرزبردام  ردام و   - 1
دور . نیئاپ  هچ  ره  رتخد  رتخد  رتخد و   - 2

دور . نیئاپ  هچ  ره  رسپ  رتخد   - 3
دور . نیئاپ  هچ  ره  رهاوخ  رتخد  رهاوخ و   - 4

دور . نیئاپ  هچ  ره  ردارب  رتخد  رتخد  ردارب و  رتخد   - 5
هلاخ . همع و  6 و 7 - 

هرصبت :
دنوشیم . مارح  راوخریش  هچب  هب  یگراوخریش  هطساوب  اهنز  نامه  دنوشیم  مارح  درمب  یبسن  يدنواشیوخ  ریش  هطساوب  هکینانز 

زا : دنترابع  نانآ  دنوشیم و  مارح  درم  رب  يداماد )  ) یببس يدنواشیوخب  نانز  زا  ياهدع 
وا . ياههدج  نز و  ردام   - 1

دشاب . هدرک  یکیدزن  نز  نآ  اب  درم  رگا  نز ، رتخد   - 2
دشاب . هدرکن  یکیدزن  وا  اب  ردپ  هچرگا  ردپ  نز   - 3
دشاب . هدرکن  یکیدزن  وا  اب  رسپ  هچرگا  رسپ  نز   - 4

تسا . درم  دقع  رد  هدنز و  نز  هکیماگنه  ات  نزرهاوخ   - 5
. دنتسین مارح  وا  هزاجا  اب  یلو  نز  هزاجا  نودب  نز  هدازردارب  هدازرهاوخ و   - 6

دنوشیم : مارح  رگید  ياهتلع  هطساوب  نانز  زا  ياهدع 
رادرهوش . نز   - 1

دراد . یمئاد  نز  راهچ  هک  يدرم  يارب  مجنپ  نز   - 2
مالـسا عرـش  رد  دقع : تیالو  درک . جاودزا  وا  اب  دوشیم  تقوم  روطب  دشاب  باتک  لخا  یحیـسم  يدوهی و  دـننام  رگا  یلو  رفاک ، نز   - 3

ردپ تسدب  دیشر  ریغ  غلابان و  رـسپ  رتخد و  تیالو  نکل  دنـشابیم  لقتـسم  دازآ و  رـسمه  رایتخا  رد  دنـشاب  هدیـسر  غولبب  رگا  نز  درم و 
قوقح و دریگب . نز  دوخ  دیـشر  ریغ  غلابان و  رـسپ  يارب  دروآرد و  یـسک  دـقعب  ار  دوخ  ریغـص  رتخد  دـناوتیم  ردـپ  هک  ینعم  نیاب  تسا 
زا ار  وا  دناوتیمن  رهوش  دشاب  یمئاد  نز  زا  دنزرف  نآ  هچنانچ  تسا و  وا  رهوش  لام  دروایب  يدنزرف  راد  رهوش  نز  رگا   - 1 دالوا : تیعبت 

دنک . یفن  دوخ 
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ار ناشدوخ  جراخم  دنناوتن  ردام  ردپ و  هچنانچ  و  دنهدب ، ار  وا  جراخم  دیاب  ردام  ردپ و  دنک  نیمأت  ار  دوخ  شاعم  دناوتن  دـنزرف  رگا   - 2
نز راهچ  دناوتیم  درم  هک  تسا  نیا  مالسا  تعیرش  تاملسم  زا  مالـسا : رد  تاجوز  ددعت  دشابیم . دنزرف  هدهعب  نانآ  جراخم  دننک  هیهت 

دومن : هجوت  ریز  تاکنب  دیاب  مکح  نیا  تمکحب  ندرب  یپ  يارب  دنک  رایتخا 
هکلب دریگب  نز  راـهچ  هک  تسین  بجاو  ناملـسم  درم  رب  ینعی  یمتح  بـجاو و  ماـکحا  زا  هـن  تـسا  يراـیتخا  ماـکحا  زا  مـکح  نـیا   - 1

دشاب . هتشاد  نز  راهچ  ای  هس  ای  ود  نامزکی  رد  دناوتیم 
ره هدهع  زا  هک  تسا  یلکشم  رایسب  راک  نیا  دنک و  راتفر  تلادعب  نانآ  نایم  هک  تسا  نیا  شطرش  نتفرگ  نز  کی  زا  رتشیب  نوچ  هوالعب 

دریگیم . دوخب  یئانثتسا  تلاح  راک  نیاب  مادقا  دیآیمن ، رب  سک 
مالـسا هدومن  میـسقت  نز  درم و  هب  ار  رـشب  روظنم  نیا  يارب  شنیرفآ  هک  تسا  دارفا  رثکت  لسانت و  دلاوت و  رـشب  ياهیدنمزاین  زا  یکی   - 2

يارب نز  درم و  نوـچ  تسا و  هداد  جاودزا  روتـسد  تهج  نیمهب  هتفرگ  رظن  رد  ار  رـشب  یعقاو  ياهيدـنمزاین  تسا  ترطف  نـید  هـک  مـه 
تسا . هدومرف  عیرشت  ار  تاجوز  ددعت  دنراد  فالتخا  تیحالص  ظاحل  زا  لسانت  دلاوت و 

دوشیم : رکذ  فالتخا  للع  کنیا 
تسا . یگلاس  هدزناپ  زا  ًاعون  دادعتسا  نیا  درم  يارب  هکیتروص  رد  دراد  ار  جاودزا  تیحالص  یگلاس  هن  زا  ًاعون  نز  فلا - 

ياهلاس دیلاوم  مینک و  طبـض  تسا ) رتشیب  رـسپ  زا  رتخد  ًابلاغ  هک   ) رتخد رـسپ و  زا  ارنآ  دیلاوم  هتفرگ  رظن  رد  ینیعم  لاس  هاگره  هجیتن  رد 
تیحالص جاودزا  تهج  رتخد  تفه  دراد  جاودزا  تیحالص  ًاعرش  هک  يرـسپ  کی  ره  لباقم  رد  مهدزناش  لاس  رد  میئازفیب  نآ  رب  ار  دعب 

رد مکی  تسیب و  لاس  رد  میریگب  رظن  رد  تسا  الابب  لاس  تسیب  زا  ًالومعم  هک  ار  نارـسپ  جاودزا  فراـعتم  نس  رگا  درک و  دـنهاوخ  ادـیپ 
رـسپ هد  ره  لباقم  رد  دوشیمن  در  لاس  نآ  زا  اـهجاودزا  ًاـعون  هک  مجنپ  تسیب و  لاـس  رد  دوب و  دـهاوخ  رتخد  ود  رـسپ  کـی  ره  لـباقم 

دوب . دهاوخ  ایهم  رتخد  هدزناش 
دراد . ار  دادعتسا  نیا  یعیبط  رمع  رخاوا  ات  درم  هکیتروص  رد  دهدیم  تسد  زا  ار  دیلوت  دادعتسا  یگلاس  هاجنپ  زا  سپ  ًابلاغ  نز  ب - 
لماوع رثا  رد  تسا  شـشوک  راک و  نس  هک  رمع  طـساوا  رد  زین  تسا و  رتشیب  رتخد  نادازون  زا  راـمآ  بجومب  رـسپ  نادازون  تاـفلت  ج - 

تسا و نز  رمع  زا  رتهاتوک  ًابلاغ  درم  رمع  راـمآ ) بسح  رب   ) نینچمه و  دـتفایم ، قاـفتا  ناـنز  زا  شیب  نادرم  ناـیم  رد  گرم  نوگاـنوگ 
تسا . نزیب  درم  زا  رتشیب  هعماج  رد  هویب  نز  هشیمه  هک  تسا  تهج  نیمهب 

دقاف هک  یتالابم  یب  نادرم  هکنیا  اـب  هدوب و  یلمع  مالـسا  ياـههعماج  رد  اـهنرق  تاـجوز  ددـعت  مکح  هک  تسنآ  نخـس  نیا  هاوگ  نیرتهب 
تسا . هدماین  دوجوب  نز  یطحق  لکشم و  زگره  دناهدز  تسد  راکنیاب  دندوب  تلادع 

هدرک ماقتناب  راداو  ار  وا  اسب  هچ  دـنکیم و  رادهحیرج  ار  يو  تاساسحا  تسا ؛ نز  تعیبط  فالخ  تاجوز  ددـعت  نوناق  نوچ  دـنیوگیم 
دزادنایم . رطخب  ار  درم  تایح 

المع تشاد  یعیبط  هشیر  رگا  اریز  تعیبط ، هزیرغ و  هن  تسا  تداـعب  طوبرم  هدربماـن  تفلاـخم  هک  دـناهدرک  تلفغ  تقیقح  نیا  زا  ناـنیا 
رادنز درم  جاودزا  هب  نت  دوخ  تبغر  لیم و  اب  هک  دننز  هقبط  نیمه  زا  دـنوشیم  مراهچ  موس و  مود و  نز  هکنانآ  اریز  تسویپیمن  عوقوب 

اب جاودزا  رد  رگا  هکنانچ  دـنتفریذپیمن  ار  يزیچ  نینچ  زگره  دوب ، ناشیا  شنیرفآ  یعیبط و  تاساسحا  فلاخم  راـکنیا  رگا  و  دـنهدیم ،
درک . دهاوخن  لوبق  زگره  تسا  وا  تعیبط  فالخ  نوچ  دیوگن  نخس  یسک  اب  هتسیز و  اهنت  هک  دننک  طرش  نز 

هک دنک  طرش  مزال  دقع  نمـض  رد  جاودزا  ماگنه  دناوتیم  نز  دراد و  دوجو  یهار  لکـشم  نیا  عفر  يارب  مالـسا  عرـش  رد  نیا  رب  هوالع 
دیامن . يریگولج  روظحم  نیا  زا  دریگن و  يرگید  نز  شرهوش 

دراذگ وا  هدهعب  ار  عامتجا  نادازون  نادنزرف و  تیبرت  دسانشب و  مدرم  ثراو  ار  تلود  الثم  دنک  میظنت  رگید  وحنب  زین  ار  دالوا  ندرب  ثرا 
دهد . شرورپ  اهناتسکدوک  اههاگشرورپ و  رد  ار  ناکدوک  و 
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اریز درادن . ماود  تیحالص  زگره  ریذپانفلخت  ینوناق  تروصب  یلو  تسا  یلمع  یئانثتسا  روطب  یناسنا  ياههعماج  رد  هچرگا  شور  نیا 
دوبان تسا  لسن  داجیا  رب  رشب  یلصا  كرحم  هک  ار  یگداوناخ  يداژن و  يزوسلد  رهم و  يرـشب و  تاساسحا  فطاوع و  ینامز  كدنا  رد 

دزاسیم .
دنیامنیم لمحت  ار  یئاسرف  تقاط  ياهجنر  لمح  ماـیا  رد  یتسارب  هک  ناـنز  ًاـصوصخم  مدرم  يارب  ار  يراذـگ  لـسن  عوضوم  هجیتن  رد  و 

دزاسیم . لیدبت  کیرات  ینادنزب  ار  تبحم  سنا و  رپ  هداوناخ  دهدیم و  هولج  ياهدوهیب  تمحز 
رب تخر  تسا  یندـم  عاـمتجا  هدـنهد  لیکـشت  عقاو  رد  هک  هداوناـخ  دوشیم و  هتـسب  هرـسکی  لـسانت  دـلاوت و  هار  عضو ، نینچ  داـجیا  اـب 

رادهچب هکیناسک  يارب  نیگنس  ياههزئاج  عضو  دننام  یسایس  ياهبیرف  ینف و  لئاسو  اب  دیاب  لسانت  دلاوت و  هداوناخ و  لیکـشت  و  ددنبیم ؛
تسین . ماود  لباق  درادن  شزاس  تعیبط  ترطف و  اب  هک  عضو  نینچ  تسا  یهیدب  دوش ؛ نیمأت  تخس  تاررقم  ای  دنوشیم و 

رد دـش و  دـهاوخ  تذـل  یب  کشخ و  هتفرگ  دوخ  هب  كانتشحو  هفایق  هچ  رـشب  یگدـنز  تروص  نیا  رد  هک  تسا  ادـیپ  نیا  زا  هتـشذگ 
نز و یئادـج   ) قالط دوب . دـهاوخ  ناگدـنرد  ناهج  زا  رتكاـنتشحو  ناـیاپراهچ و  طـیحم  زا  رتتسپ  يرـشب  یگدـنز  طـیحم  تقیقح 

قوقح تاررقم  تیاعر  هب  فظوم  رگید  هدـش و  ادـج  مه  زا  رهوش  نز و  نآ  ماـجنا  زا  دـعب  هک  یئوشاـنز  هطبار  یمـسر  لـالحنا  رهوش )
دوشیم . هدیمان  قالط  دنتسین  یئوشانز 

هعماج یمومع  ترورـض  کی  هب  دراد و  رگید  بهاذـم  زا  ياهراپ  تیحیـسم و  هب  مالـسا  هک  تسا  يراکنا  لباق  ریغ  زاـیتما  قـالط  نوناـق 
. دهدیم خساپ  يرشب 

لدـبم لادـج  گنج و  هنحـص  کـیب  تبحم  افـص و  طـیحم  تسین و  راـگزاس  مه  اـب  رهوش  نز و  قـالخا  هک  دـتفایم  قاـفتا  رایـسب  اریز 
ات دیاب  رهوش  نز و  دـشابن  نتخیـسگ  لباق  یئوشانز  هطبار  رگا  تروص  نیا  رد  دریذـپیمن  ناکما  نانآ  نیب  مه  مایتلا  یتشآ و  ددرگیم و 

رمع تیمورحم  یخلت و  اب  يراگزاسان  هجنکش  ریز  دنرب و  رسب  تسا  رارـش  رپ  یخزود  عقاو  رد  هک  راب  تبکن  یگدنز  کی  رد  رمع  نایاپ 
دننارذگب . ار 

دننک . مالعا  ینوناق  ار  قالط  دناهدش  ریزگان  هرخالاب  یمومع  يدنمزاین  رثا  رب  ییحیسم  ياهتلود  هک  تسنیا  بلطم  هاوگ  نیرتهب 
تسدب قالط  رگا  اریز  تسا ؛ هدش  هتفرگ  رظن  رد  نز  درم و  يزیرغ  تلاح  مکح  نیا  رد  هتبلا  هدش و  هدرپس  درم  تسدب  مالـسا  رد  قالط 
هداوناخ ناـکزا  دوب و  یتسـس  لاـح  رد  هتـسویپ  جاودزا  هطبار  تسا  فطاوع  تاـساسحا و  ریـسا  بولغم و  درم  زا  شیب  نز  نوچ  دوب  نز 

قالط نتفرگ  رد  نز  هک  دراد  دوجو  یئاههار  مالـسا  عرـش  رد  نیا  دوجو  اب  دـشیم ، هتخیـسگ  مه  زا  یناـسآ  هب  لزلزتم و  هتفاـی  لیکـشت 
دنک . هدافتسا  اهنآ  زا  دناوتیم 

دنک طرش  دقع  نمض  رد  یئوشانز  دقع  ماگنه  هدرک  ینیب  شیپ  شیوخ  رسمه  اب  ترـشاعم  نمـض  رد  ار  یلامتحا  تالکـشم  هکنآ  دننام 
هک دشاب  مزلم  دهد  قالط  ار  وا  تهج  نودب  رهوش  رگا  ای  دشاب و  هتشاد  قالط  رد  تلاکو  دنک  دمآ  شیپ  تالکـشم  نآ  زا  یکی  رگا  هک 

دنک . لح  ار  يو  تالکشم 
قالطب درم  دسرن  رارطضا  دحب  ات  هک  هدومن  رایسب  شرافس  هدرک و  تمذم  ار  نآ  هداعلاقوف  هدرمش  ینوناق  ار  قالط  هکنیا  اب  مالسا  عراش 

دزن رد  اـهزیچ  نیرتضوـغبم  دوـمرف  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ  دلـسگن . ار  یگداوناـخ  دـنویپ  دـنکن و  مادـقا  دوـخ  نز 
رفن ود  روضح  رد  دـیاب  هکنیا  دـننام  تسا ؛ هدـش  عضو  قـالط  يارب  یلکـشم  تاررقم  مالـسا  رد  تهج  نیمهب  تسا و  قـالط  راـگدرورپ 

دشاب . هدشن  رتسب  مه  يو  اب  مایا  نیا  رد  زین  درم  هدوبن  هنانز  تداع  رد  نز  هک  دشاب  یمایا  رد  دوش و  ماجنا  لداع 
اهنت دنهد و  شزاس  رگیدکی  اب  ار  نانآ  ات  دننک  نیعم  مکح  رفن  ود  دشاب  فرط  ود  ره  زا  يراگزاسان  عازن و  رگا  هک  هدـش  ررقم  نینچمه 

دوش . عقاو  قالط  دشابن  نکمم  شزاس  هجو  چیهب  هکیتقو 
قالط : تحص  طئارش 
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دیاب : دهدیم  قالط  ار  دوخ  نز  هکیدرم 
دشاب . غلاب   - 1

دشاب . لقاع   - 2
دهد . قالط  شدوخ  رایتخاب   - 3

دشاب . هتشاد  قالط  دصق   - 4
تسین . حیحص  دیوگب ، ار  قالط  هغیص  یخوشب  الثم  ای  دوش  روبجم  قالطب  هکیسک  ای  هناوید ، غلابان ، قالط  نیاربانب 

دشاب . هدرکن  یکیدزن  وا  اب  ندش  كاپ  زا  دعب  شرهوش  دشاب و  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  قالط  تقو  رد  دیاب  نز   - 5
دشاب . لداع  ود  روضح  رد  دریگ و  ماجنا  صوصخم  هغیص  اب  قالط   - 6

قالط : ماسقا 
تسا : مسق  ود  رب  قالط 

دوش مامت  قالط  هدع  هکنآ  زا  شیپ  تروصنیا  رد  دهد ، قالط  هدش  رتسبمه  وا  اب  هک  ار  دوخ  نز  درم ؛ هکتـسنیا  نآ  و  یعجر ؛ قالط   - 1
دزاس . رارقرب  ًاددجم  ار  جاودزا  هطبار  دیدج  دقع  نودب  هدرک  عوجر  واب  دناوتیم 

تسا : مسق  دنچ  رب  نآ  درادن و  عوجر  قح  درم ، نآ  زا  سپ  هک  تسا  یقالط  نآ  نئاب و  قالط   - 2
دنک . یکیدزن  وا  اب  درم  هکنآ  زا  شیپ  نز  قالط  فلا - 

هداد . تسد  زا  ار  هچب  دیلوت  دادعتسا  هکینز  ینعی  هسئای ؛ نز  قالط  ب - 
درادن . هدع  قالط  عون  هس  نیا  و  هدشن . مامت  شلاس  هن  هکینز  قالط  ج - 

يارب ار  وا  هبترم  ود  دناوتیمن  دنک  عوجر  دناوتیمن  درم  هکنیا  رب  هوالع  قالط  نیا  رد  و  دـناهداد . قالط  هعفد  هس  ار  وا  هکینز  قالط  د - 
نیا رد  هک  دریمب  اـی  دـهد  شقـالط  درم  نآ  دوش و  رتـسب  مه  وا  اـب  دـیآرد و  يرگید  رهوش  مئاد  دـقعب  نز  عکنآ  رگم  دـیامن  دـقع  دوخ 

دیامن . دقع  دوخ  يارب  ار  وا  دناوتیم  لوا  رهوش  هدع ، ندش  مامت  زا  دعب  تروص 
رد دـنیوگ و  علخ  دـهد  شقالط  هک  دـشخبیم  وا  هب  ار  دوخ  رگید  لام  ای  رهم  تسین و  لیام  شرهوشب  هک  ار  ینز  قالط  علخ : قالط  ه - 

دیامن . عوجر  واب  دناوتیمن  رهوش  دنکن  هبلاطم  هدیشخب  دوخ  رهوش  هب  هک  ار  یلام  نز  ات  قالط  نیا 
نیا رد  دهد و  قالط  ار  وا  هک  دهدب  درم  هب  یلام  نز  و  دنهاوخن ، ار  رگیدـکی  رهوش  نز و  هک  تسا  یتروص  رد  نآ  تارابم و  قالط  و - 

درادن . عوجر  قح  درم  دنکن  هبلاطم  ار  دوخ  لام  نز  هک  یتقو  ات  زین  قالط 
دوشیم مارح  رهوـش  رب  هشیمه  يارب  نز  نآ  زا  سپ  هک  تسا  هدـش  هتفگ  نآ  يارب  لـصفم  ياـهباتک  رد  هک  یطئارـش  اـب  مهن  قـالط  ز - 

تسین . نکمم  یئوشانز  هطبار  داجیا  رگید  هجوچیهب 
هدع  ماسقا  ماکحا و 

هدـع هدـش  نیعم  هک  یتدـم  دـیاب  دـهدب  شقـالط  رهوش  رگا  تسا  هدومن  مکحم  ار  جاودزا  هطبار  هدـش و  رتـسبمه  دوخ  رهوش  اـب  هکینز 
دراد : رب  رد  مهم  هجیتن  ود  راک  نیا  دیامن و  يراددوخ  جاودزا  زا  ینعی  درادهگن 

دوشیم . يریگولج  اههفطن  ندش  هتخیمآ  طالتخا و  زا  هکنآ  لوا 
دنیامن . عوجر  هدش  نامیشپ  رگیدمه  تقرافم  زا  رهوش  نز و  تسا  نکمم  هکنآ  مود 

دریگن و رگید  نز  هدشن  مامت  وا  هدع  ات  دوب  شمراهچ  نز  زا  دنکن و  نوریب  هناخ  زا  ار  وا  دهدب و  ار  نز  جراخم  دیاب  درم  هدع ؛ تدـم  رد 
دربیم . ثرا  وا  هکرت  زا  نز  دریمب  درم  رگا  لاسکی  ات  هدوب  توم  ضرم  رد  قالط  هچنانچ 

هدع : ماسقا 
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تسا : مسق  هس  رب  هدع 
نتسبآ . نز  هدع   - 1

تسین . نتسبآ  هکینز  هدع   - 2
تسا . رارق  نیا  زا  اهنیا  حرش  و  تافو ، هدع   - 3

ایندب وا  هچب  قالط  زا  دعب  تعاسکی  رگا  نیاربانب  تسا ، وا  هچب  ندش  طقـس  ای  ندمآ  ایندب  ات  شاهدع  دنهد  قالط  ار  نتـسبآ  نز  رگا   - 1
دنک . رهوش  دناوتیم  دیایب 

شقالط یکاپ  رد  دشاب و  هدرک  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هکیتروص  رد  دشابن  هسئای  هدش و  مامت  شلاس  هن  رگا  تسین  نتـسبآ  هک  ینز   - 2
دوشیم . مامت  وا  هدع  دید  ار  موس  ضیح  هکنیمه  دوش و  كاپ  دنیبب و  ضیح  راب  ود  هک  دنک  ربص  يردقب  دیاب  دهد 

هدع ندـیئاز  عقوم  ات  دـیاب  دـشاب  نتـسبآ  رگا  درادـهگن و  هدـع  زور  هد  هام و  راهچ  ات  دـیاب  دـشابن  نتـسبآ  رگا  هدرم  شرهوش  هکینز   - 3
نیا دنک و  ربص  شرهوش  گرم  زا  زور  هد  هام و  راهچ  ات  دیاب  دمآ  ایندـب  شاهچب  زور  هد  هام و  راهچ  نتـشذگ  زا  شیپ  رگا  اما  درادـهگن 

. دنیوگیم تافو  هدع  ار 

بصغ

لام رد  ای  دـهدیم  رارق  دوخ  لام  دـیآ  نایمب  کلمت  بابـسا  زا  یکی  هکنآ  یب  هتفرگ و  شتـسد  زا  روزب  ار  يرگید  لاـم  هکیـسک  بصغ 
دوشیم . هدیمان  بصغ  ًاعرش  لمع  نیا  دهدن  رارق  دوخ  لام  ار  اهنآ  هچرگا  دنکیم  هدافتسا  شعفانم  زا  هدومن و  فرصت  روزب  يرگید 

دشاب . نایم  رد  هزاجا  هراجا و  عیب و  دننام  طلست  بابسا  زا  یکی  هکنآ  نودب  تسا  يرگید  لام  رب  ندش  طلسم  بصغ  سپ 
لـصا هک  هزادـنا  نامهب  دـنکیم و  لامیاپ  ار  تیکلام  صاصتخا و  لصا  هک  تسا  ياهتـسیاشان  راک  بصغ  هک  دوشیم  نشور  اجنیا  زا  و 

تفرـشیپ زا  هدروآرد و  اپ  زا  ار  عامتجا  بصغ  هزادـنا  نامهب  تسا  رثؤم  عامتجا  نداتـسیا  اپرـس  ندوب و  هدـنز  رد  تیکلاـم  صاـصتخا و 
تخاسیم . فقوتم 

تیکلام صاصتخا و  دـنراذگب ، دوخ  ناتـسدریز  ناناوتان و  جـنرتسد  يور  تسد  ینوناق  زوجم  نودـب  ياهعماج  ناذـفتنم  دوش  اـنب  رگا 
دهاوخ ار  رکفت  زرط  نیمه  دنیبیم  شدوخ  زا  رتناوتان  هکنانآ  یصاصتخا  قوقحب  تبسن  سک  ره  و  داد . دهاوخ  تسد  زا  ار  دوخ  رابتعا 
یشورف تفارش  تزع و  نیکمت و  هنوگ  رهب  تسد  دوخ  ياهـششوک  جنر و  هجیتن  زا  يرادروخرب  يارب  زین  ناناوتان  ناتـسدریز و  تشاد و 

رابتعا زا  یلکب  تاررقم  نیناوق و  و  دـش . دـهاوخ  یـشورف  هدرب  يریگهدرب و  رازاـب  کـیب  لیدـبت  یناـسنا  هعماـج  هجیتن  رد  دز و  دـنهاوخ 
داد . دهاوخ  متس  روزب و  ار  دوخ  ياج  هدرک و  طوقس 

درامشیم . گرزب  ناهانگ  زا  یکی  ار  بصغ  تسا و  هدومن  عضو  بصاغ  يارب  یتخس  رایسب  تاررقم  مالسا  هکتسنیا 
لباق هبوت  هلیـسوب  كرـش  یتح  یهانگ  ره  دراد و  شزرمآ  لامتحا  یلاعت  قح  بناج  زا  كرـش  زج  یهانگ  هنوگ  ره  تنـس  باتک و  صنب 

تـساوخزاب زا  قح  نابحاص  تشذگ  نودب  زگره  دشاب  نارگید  قوقحب  يدـعت  بصغ و  شیگدـنز  هدـنورپ  رد  هکیـسک  یلو  تسا  وفع 
. درادن یئاهر  دیما  دوخ  لمع  رفیک  یئادخ و 

بصغ : ماکحا  زا  یخرب 
ررض بجوم  در ، هچرگا  دنک  در  يو  هثروب  دشابن  هدنز  رگا  دنک و  در  شبحاصب  ار  بوصغم  لام  هک  تسا  يروف  بجاو  بصاغ  رب   - 1

ار انب  دیاب  دراذگب  هدش  مامت  يورب  ربارب  رازه  اهدصب  هک  یئانب  رد  دنک و  بصغ  ار  یسک  نهآریت  ای  گنـس  هکنیا  دننام  دوش ؛ مه  دیدش 
دهد . تیاضر  تمیق  نتفگب  لام  بحاص  هکنیا  رگم  دهدب  شبحاص  تسدب  هدیشک  نوریب  ار  یبصغ  نهآریت  گنس و  هدرک  بارخ 

نیع دـیاب  دوشن  رـضاح  تمیق  نتفرگ  هب  مدـنگ  بحاص  رگا  دـنک  طولخم  وج  راورخ  هد  اـی  هدرک  بصغ  ار  مدـنگ  نم  هد  هکنیا  دـننام  و 
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دیامن . در  شبحاص  هب  هدرک  ادج  وج  زا  ار  مدنگ 
دیآرب . تراسخ  هدهع  زا  دیاب  لام  نیع  در  رب  هوالع  دوش  ادیپ  بوصغم  لام  رد  یبیع  رگا   - 2

تخادرپ . ارنآ  تمیق  دیاب  دوش  فلت  بوصغم  لام  رگا   - 3
هکیـسک دـننام  دـشابیم ؛ هدربمان  عفانم  نماض  دـنک  هدافتـسا  دوخ  هکنآ  یب  دربب  نیب  زا  ار  یبصغ  لام  عفانم  زا  یتمـسق  بصاـغ  رگا   - 4

دناباوخب . يزور  دنچ  هدرک و  بصغ  ار  ياهیارک  نیشام 
عفانم رد  یقح  دـنک  هبرف  هدرورپ  بوخ  هفولع  اـب  دومن  بصغ  ار  يدنفـسوگ  هکنیا  دـننام  دروآ  دوجوب  بوصغم  لاـم  رد  یعفاـنم  رگا  و 

بحاصب نآ  ترجا  اب  ار  بوصغم  لام  دنک  تعارز  هدومن  بصغ  ار  ینیمز  هکنیا  دننام  دشاب  لصفنم  هدربمان  عفانم  رگا  و  درادـن ، هدربمان 
. تسا بصاغ  هب  قلعتم  تعارز  دنادرگیم و  رب  لام 

مالسا رد  یگدرب 

مالسا  رد  یگدرب 
رگید ياهالاک  دننام  زین  ار  ناسنا  هک  تسا  هدوب  يو  اب  زین  رکفنیا  هدوب  ناسنا  ات  تسا  تسد  رد  هک  يدـهاوش  قبط  مالـسا  رد  يریگهدرب 

دومن . کلمت  ناوتیم 
يراصن دوهی و  نایم  تشاد و  جاور  يریگهدرب  اکیرمآ  اپورا و  کلامم  ریاس  نانوی و  مور و  ناتـسبرع و  ناریا و  دنه و  میدـق و  رـصم  رد 

تسناد . زاجم  ارنآ  دروآ  لمعب  عوضوم  نیا  رد  هک  یتالیدعت  اب  مه  مالسا  دوب  لومعم  زین 
نآ زا  سپ  و  دومن ، وغل  ار  يریگهدرب  ًامـسر  لاس 1833  رد  هدرک و  تفلاخم  يریگهدرب  شور  اـب  هک  دوب  یتلود  نیلوا  ناتـسلگنا  تلود 

نوناق کی  ناونعب  دش  دـقعنم  لسکورب  رد  هک  یـسلجم  رد  لاـس 1890  اـت  دـندرک  يوریپ  شور  نیا  زا  يرگید  زا  سپ  یکی  رگید  لود 
نیا هک  دوشیم  روصت  نینچ  يریگهدرب : ياـههار  تسبرب . تخر  ناـهج  زا  یـشورف  هدرب  بیترت  نیدـب  دـندرک و  عنم  ار  یگدرب  یمومع 
دوخ کـلمب  ار  يرگید  دـناوتیم  دـهاوخب  هک  روج  رهب  یک  ره  هک  هدوبن  يراـج  فازگ  هنارـس و  دوـخ  روـطب  رـشب  ناـیم  رد  نهک  مسر 

هدشیم : ماجنا  اههار  نیا  زا  یکی  اب  یگدرب  هکلب  دروآرد ؛
يارب دربیم ؛ تراسا  هب  ار  يدارفا  تشگیم و  هریچ  يرگید  رب  یتایح  نمـشد  ود  زا  یکی  رگا  نیـشیپ  راگزور  زا  يزوریپ ؛ گنج و   - 1

ای دکـشب  دـیامن . راـتفر  ناـنآ  اـب  دـهاوخب  هک  روط  ره  هک  دادیم  قح  دوخب  هکلب  دوبن  لـئاق  یناـسنا  مارتـحا  شزرا و  یگنج  ناریـسا  نیا 
دیامن . يرادربهرهب  وا  زا  درادهگن و  دوخ  دزن  یگدرب  ناونعب  ای  دیامن  دازآ  دشخبب و 

عبات هکلب  هتـسنادن  یعامتجا  تیـصخش  ياراد  ار  دوخ  نادـنزرف  دـندوب و  هداوناخ  تسرپرـس  نوچ  هداوناـخ  ناردـپ  تیبرت ؛ دـیلوت و   - 2
ماگنه رد  ور  نیا  زا  دنتسنادیم  قح  يذ  ار  دوخ  دنتفرگیم  نانآ  هرابرد  هک  یمیمصت  ره  و  دندرمشیم ؛ دوخ  ضحم  كولمم  هداوناخ و 

دندناسریم . شورفب  زین  ار  نانز  یهاگ  لصا  نیمه  دانتساب  دنتخورفیم و  ار  دوخ  نادنزرف  جایتحا 
هدرب هدـنب و  ار  ناـشیا  هدـید  ذـفان  مدرم  لـمع  هرادا و  رد  ار  دوـخ  ناـمرف  دنتـشادنپیم  نارگید  قوـف  ار  دوـخ  هک  دـنمورین  ناـمدرم   - 3
هدرب رد  نانیا  دنتـشادیم  او  شیوخ  شتـسرپ  هب  ار  مدرم  هدـید  یئادـخ  هتـسیاش  ار  دوخ  دـنمورین ، ناـهاش  زا  يرایـسب  یتح  دـندروآیم ؛

: هدرب عوضوم  رد  مالـسا  رظن  دـندادیم . صاـصتخا  دوخ  یگدرب  هب  دنتـساوخیم  هک  ار  ناتـسدریز  زا  سک  ره  هدوب  ناـنعلا  قلطم  نتفرگ 
تسا . هدومن  عنم  يردلق  یئوگروز و  هار  زا  زین  نز و  دنزرف و  شورف  هار  زا  ار  یگدرب  مالسا 

ار وا  دناوتیمن  سکچیه  دشابیم و  دازآ  تسین  تیناسنا  لوصا  نمشد  لقاال  دراذگیم و  مدق  تیناسنا  هار  رد  هک  یناسنا  ره  مالسا  رظنب 
. دریگب یگدرب  هب 

دیدـهت يدوبانب  ار  نآ  دوخ  یتسه  اب  دوریمن و  تیمدآ  لوصا  راب  ریز  هدـیمهف  هتـسناد و  تسا و  تیناسنا  ناـج  نمـشد  هک  سکنآ  یلو 
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لمع و يدازآ  هک  تسین  نیا  زج  یگدرب  و  دشاب . دازآ  دوخ  لمع  هدارا و  رد  دیابن  تسین و  یناسنا  مارتحا  شزرا و  ياراد  زگره  دنکیم 
دیامن . تموکح  يو  رب  يرگید  هدارا  دوش و  بلس  ناسنا  زا  هدارا 

هتفرگ یبرح  نارفاک  زا  هک  ار  یگنج  ناریـسا  مالـسا  تسه ؛ هدوب و  ناـیناهج  قیدـصت  دروم  هراومه  هک  یناـهج  لـصا  نیمه  ببـس  هب  و 
دنکیم . موکحم  لمع  هدارا و  يدازآ  بلس  ینعی  یگدربب  دنتسه  تیناسنا  یقیقح  نمشد  نوچ  دنوشیم 

دیق یب  میلست  گنج  زا  سپ  هک  یتلم  دنرادیم ، لومعم  نارگید  هک  تسا  نامه  هتسناد  لومعم  یگنج  ناریـسا  اب  مالـسا  هک  شور  نیا  و 
دنیامنیم . موکحم  لمع  هدارا و  يدازآ  بلس  هب  هدشن  رارقرب  ناشنایم  یمسر  حلص  هک  یتقو  ات  دوشیم  حتاف  تلم  طرش  و 

زاب رـس  ظفل  نیا  ندرب  راکب  زا  اهتلم  نیا  دـناوخیم و  هدرب  مانب  ار  نانآ  مالـسا  هک  تسنیا  دـنراد  مالـسا  اـب  لـلم  نیا  هک  یتاـفالتخا  اـهنت 
. دیامن راوتسا  يراذگمان  ساسا  رب  ار  دوخ  تامیلعت  ساسا  دیابن  دنادیم  رـشب  هعماج  يامنهار  هدنز و  ار  دوخ  هک  یـشور  هتبلا  دننزیم و 

دنزب مالسا  راک  رد  هزات  یهرگ  هکنیا  ياجب  یگدرب  ءاغلا  یناگمه  دادرارق  هک  دش  مولعم  هتشذگ  ثحب  زا  نارگید : مالسا و  رظن  یـسررب 
زا هلیـسو  نیا  هب  هک  دـنزرف  نز و  شورف  عوضوم  اریز  تسا ، مالـسا  ینید  داوـم  زا  یکی  ءارجا  تقیقح  رد  اریز  تسا ، هدوـشگ  ار  یهرگ 
هک اچنآ  زا  هتشاذگ  زاب  مالسا  هک  ار  یگنج  يارسا  یگدرب  هار  تسا و  هدومن  وغل  ارنآ  شیپ  نرق  هدزیس  رد  مالـسا  هک  تسنامه  هتفر  نیب 

نابزب ار  هدرب  مسا  نارگید  یلو  هدیمان  هدرب  ارنآ  مالسا  تسه  هکیزیچ  اهنت  دش ؛ دهاوخن  هتسب  زگره  دراد  زاین  یمکح  نینچب  هشیمه  رـشب 
ناریـسا زا  زورما  ياهتلود  دـندومنیم  ناگدرب  زا  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  هک  ار  ياهدافتـسا  دـنیامنیم و  تیبثت  ار  یگدـنب  مسر  هدرواین 
روتسدب تسا  نکمم  دناهدش  ریسا  هک  یبرح  رافک  مالسا  تاررقم  قبط  هدرب : اب  مالسا  راتفر  دننکیم . هدروخ  تسکش  ياهتلم  یگنج و 

دنوش . هتفرگ  یگدرب  هب  ای  دازآ  ناناملسم  تسرپرس 
قلطملا ینب  گـنج  رد  دومرف ؛ دازآ  اـج  کـی  ار  هچب  نز و  رازه  نیدـنچ  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربـمغیپ  نزاوـه  گـنج  رد 

دندومن . دازآ  ار  ریسا  رازه  نیدنچ  ناناملسم 
دنیامن . راتفر  نانآ  اب  دیاب  دوشیم  راتفر  نارگید  اب  هک  روطنامه  دناهداوناخ و  ءاضعا  ریاس  دننام  ناگدرب  مالسا  رد 

دروخیم . اذغ  تسشنیم و  ناگدرب  اب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ 
دیشوپیم . شدوخ  ار  رتتسپ  دادیم و  شیوخ  مالغب  ار  ودنآ  رتهب  دیرخیم  نهاریپ  ود  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 

دروخیم . اذغ  هرفس  کی  رس  رب  دوخ  نازینک  نامالغ و  اب  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترضح 
رازآ هجنکش و  ارنانآ  و  دنهدن ، مانـشد  ناشیاب  و  دننکن ، يریگتخـس  ناشیارب  و  دنیامن ؛ راتفر  ینابرهمب  ناگدرب  اب  دهدیم  روتـسد  مالـسا 

دنیامن . جاودزا  نانآ  اب  دوخ  ای  دننک  مهارف  ار  ناشجاودزا  لئاسو  زاین  عقوم  رد  و  دنیامنن ،
دیامرفیم : درومنیا  رد  لاعتم  يادخ 

هیآ 24 .) ءاسن  هروس   ) ضعب نم  مکضعب 
يدازآ زا  سپ  و  دـنروآرد ، دوخ  کلم  فرـصتب و  ار  یلام  دـنوش و  کلام  رگید  یهار  زا  ای  کلام  نذا  اب  دـنناوتیم  ناگدرب  مالـسا  رد 

هدوبن . مه  یگدنب  نامز  رد  هک  روطنامه  تسین  نانآ  يارب  يراع  گنن و  چیه 
اب هدنب  کی  مالسا  رظن  رد  و  دسانشیم . نانآ  نیرتهب  ار  مدرم  نیرتراکزیهرپ  و  دنادیم ؛ يوقت  اهنت  ار  تلیضف  یگرزب و  نازیم  مالسا  اریز 

تسا . يوقتیب  يدازآ  رازه  زا  رتهب  يوقت 
دندوب . دازآ  ناگدرب  زا  یشبح  لالب  یسراف و  ناملس  دننام  مالسا  مهم  تیصخش  زا  ياهدع 

تسا . هدومن  زاب  ار  یفلتخم  ياههار  راکنیا  يارب  هتشاد و  رظن  دروم  ار  ناگدنب  ندش  دازآ  هشیمه  مالسا 
هدومن و ناگدـنب  ندرک  دازآ  رب  رایـسب  دـیکأت  زین  تسا و  هداد  رارق  هدـنب  ندرک  دازآ  ار  ناهانگ  زا  يرادـقم  هراـفک  همیرج و  هلمجنآ  زا 

دنوش . دازآ  هعماج  ءزج  هدش و  دازآ  ناگدنب ، زا  رایسب  یهورگ  هنایلاس  هلیسونیا  هب  ات  هداد  رارق  مهم  تابحتسم  زا  ار  نانآ 
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رد تفرگیم و  یگنج  ریـسا  لکـشب  ار  یهورگ  یبرح ) نارفاـک   ) یمالـسا ریغ  ياـههعماج  زا  تسناوتیم  اـت  مالـسا  هک  دوب  نیا  هجیتن  و 
ءزج هتخاس  دازآ  ار  نانآ  جـیردتب  فلتخم  ياههار  زا  سپـس  تخادرپیم  ناـشتیبرت  میلعت و  هب  تخاـسیم و  دراو  تلادـع  قح و  هعماـج 

دومنیم . یمالسا  هعماج 
ریسا رافک  زا  هک  ره  دوب  نکمم  دشیم  دازآ  ندش  ناملسم  ضحمب  رگا  و  دوش ، دازآ  ات  دوب  هدرب  دوب  یگنج  ریـسا  هک  ره  بیترت  نیدب  و 

. ددرگیم رب  تشاد  هک  یعضو  نامهب  یتصرف  كدناب  زاب  دهد و  تاجن  ار  دوخ  هلیسو  نیدب  دوش و  ناملسم  ًارهاظ  دوشیم 

هطقل

دوشیم . هدیمان  هطقل  دشابن  مولعم  شبحاص  دوش و  ادیپ  هک  یلام  ره  هطقل 
فرصت تشادرب و  ناوتیم  عنام  یب  دشاب  رتمک  هرقن   62 لاقثم کی  زا  تمیق  رد  رگا  تسین  مولعم  شبحاص  دوشیم و  هتفای  هک  یلام   - 1

ار شکلام  دـیاب  يداع  ياههار  زا  لاسکی  ات  نتـشادرب ، تروص  رد  تشادرب و  دـیابن  دـشاب  هرقن  لاقثم  کی  زا  رتشیب  شتمیق  رگا  و  دومن ،
دوش . هداد  ءارقفب  هقدص  ناونعب  يو  فرط  زا  دیاب  دشن  ادیپ  رگا  و  دومن ؛ شمیلست  نتفای  زا  سپ  و  درک ، وجتسج 

تسا . هدنیوج  هب  قلعتم  هدش  هتفای  کلام  یب  رئاب  ياهنیمز  ای  هلوغیب  رد  ای  دناهدش  ضرقنم  اهنآ  هنکس  هک  اههنآ  ریو  رد  یلام  رگا   - 2
دوشیم ناشمیلست  یناشن  نداد  اب  دنـشاب  هدرک  ناهنپ  نانآ  رگا  دوشیم  راسفتـسا  قباس  نیکلام  زا  دوش  ادیپ  یکلم  نیمز  لخاد  رد  رگا  و 

. تسا هدنیوج  هب  قلعتم  زاب  هنرگو 

تاوم ءایحا 

نآ زا  سپ  هدوب و  داـبآ  یتقو  اـی  هدوبن ، داـبآ  زگره  هک  دـشاب  ینیمز  هاوخ   ) دوشیمن هدافتـسا  نآ  زا  هک  ینیمز  ندرک  داـبآ  تاوم  ءاـیحا 
زا یکی  مالـسا  رد  ندرک  دابآ  لاح  ره  رد  دـشاب ) رازین  يرازغرم و  دـننام  ای  هداتفا ، هدـئاف  زا  یلکب  ناریو و  هنکـس  نتفر  نایم  زا  هطـساوب 

دشابیم . زین  يورخا  باوث  بجوم  تسا  تیکلام  بابسا  زا  یکی  هکنیا  رب  هوالع  هدش و  هدرمش  کین  ياهراک 
تسیورم : ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  زا 

تسا . واب  قلعتم  نیمز  نآ  دنک  دابآ  ار  يرئاب  نیمز  سک  ره  هک 
تسلوقنم : مالسلا ) هیلع   ) قداص ترضح  زا  و 

تسا . ناشیاب  قلعتم  نیمز  نآ  دنراد و  تیولوا  قح  دندومن  دابآ  هدنز و  ار  ینیمز  هک  یتعامج  ره 
دشابیم . لافنا  زا  و  تسا ) یمالسا  تموکح  هب  قلعتم  ینعی   ) تسا ماما  لوسر و  ادخ و  لام  رئاب  ياهنیمز  مالسا  رد 

: دراد تیولوا  قح  تسا  رتمدقشیپ  هکنآ  دننک  کلمت  دصق  رفن  دنچ  رگا  دش و  کلام  هدرک و  دابآ  ناوتیم  ریز  طئارش  اب  ار  تاوم  نیمز 
وا . بئان  ای  ماما  نذا   - 1

دشاب . هدرکن  نآ  ریظن  يدنبزرم و  ای  نیچ  گنس  ار  نآ  البق  يرگید   - 2
عرازم . زرم  هاچ و  زیر  كاخ و  رهن و  فارطا  دننام  دشابن  نارگید  کلم  میرح   - 3

دشابن . اههداج  اهنابایخ و  دننام  نیملسم  مومع  لام  ای  فاقوا ؛ هبورخم و  دجاسم  دننام  دازآ  ینیمز  هکنآ   - 4
هرصبت :

، دریذپیم ققحت  تیلکام  درک  دابآ  ار  نیمز  نالف  یصخش  دیوگب : فرع  هکنیمه  نیاربانب  تسا . یفرع  موهفم  کی  ندومن ، دابآ  ریمعت و 
اب نامتخاس  رد  و  دـیآیم ، لـمعب  رایـش  مخـش و  اـب  تعارز  رد  هکناـنچ  تسا  فلتخم  نوگاـنوگ  دـصاقم  بسحب  زین  ندرک  داـبآ  هتبلا  و 

دوشیم . تباث  راوید  ندیشک 
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زا تجاح  هزادناب  هک  تسا  زئاج  همه  يارب  دیامن ؛ هدافتسا  اهنآ  زا  دناوتیم  جارختسا  رفح و  نودب  سک  همه  دنرهاظ و  هک  یئاهناک   - 5
هکیسک اهنآ ، ریغ  سم و  الط و  دننام  دشاب  ینف  ياهتیلاعف  رئاس  جارختـسا و  رفحب و  دنمزاین  اهنآ  زا  هدافتـسا  رگا  و  دنوش ، رادروخرب  اهنآ 

دوب . دهاوخ  نآ  کلام  دیامن ؛ میق  جارختساب  هدرب  جنر 
ره دوشیم و  ریزارـس  اهناتـسهوک  زا  هک  ناراب  فرب و  بآ  اههناخدور و  نینچمه  تسا و  كرتشم  ناناملـسم  نایم  گرزب  ياهرهن   - 6

. تسا مدقم  نارگید  رب  تسا  رتولج  رتکیدزن و  هک 

تیکلام صاصتخا و  لصا 

هداس روطب  نآ  ياههدـیدپ  زا  هک  دـهدیم  هزاجا  واب  دـنادیم  شدوخ  نآ  زا  ار  نیمز  ناسنا  هک  هدـیقع  نیمه  تیکلام  صاصتخا و  لصا 
دنک . هدافتسا 

ای دریگ ، مارآ  ناتخرد  هیاس  اههوک و  فاکـش  رد  و  دروخب ، نآ  تاناویح  تشوگ  ذیذل و  ياههویم  زا  دـشونب و  نآ  ياراوگ  بآ  زا  الثم 
دروآ . تسدب  ار  دوخ  ياههتساوخ  دهدیم ) ماجنا  هدام  يور  هک  یئاهتیلاعف  ینعی  تعنص   ) هطساوب

دیآیمن . شیپ  یلاکشا  زگره  دنتشادن  رگیدمه  اب  يدروخرب  هنوگچیه  هک  دندرکیم  یگدنز  نیمز  رد  دنچ  يدارفا  رگا  هتبلا 
نآ زا  ارنآ  ياههدیدپ  نیمز و  يدرف  ره  هکیلاح  رد  تسا ، ناسنا  یندـم  عامتجا  ساسا  هک  ناشیا ، یتسیزمه  دارفا و  ندـمآ  مه  درگ  یلو 
دنز تسد  يزیچب  دوخ  يدنمزاین  عفر  يارب  هک  سک  ره  نوچ  دوب ، دـهاوخ  دارفا  نیب  دـیدش  دروخرب  محازت و  ببـس  ًاعبط  دـنادیم  دوخ 

یگدنزب تسه  هک  یتمیق  رهب  تسا  ریزگان  ناسنا  اریز  تخادرپ  دنهاوخ  تعناممب  هتـشادنپ و  دوخ  شیاسآ  يدازآ و  لخم  ار  وا  نارگید 
دهد . همادا  دوخ 

ار نآ  شیوخ  یعامتجا  ياهدروخرب  محازت و  زا  يریگولج  يارب  هدومن و  عضو  صاصتخا  لصا  ماـنب  ینوناـق  لـصا و  تسخن  تهجنیاـب 
قح نارگید  تسوا و  دوخب  قلعتم  دروآیم  تسدـب  شـشوک  یعـس و  اب  ناسنا  هک  ار  يزیچ  ره  لـصا  نیا  بجومب  تسا  هدرمـش  مرتحم 
هک تسا  هدرمـش  مرتـحم  تیکلاـم  لـصا  ماـنب  ار  رگید  لـصا  نآ  زا  سپ  دـنیامن ؛ مهارف  اریو  تمحازم  هتخود  عـمط  مشچ  نآ  هب  دـنرادن 

دنیامن . فرصت  هاوخلد  روطب  تسا  هدروآ  تسدب  شیوخ  ششوک  اب  هک  یئاهزیچ  رد  دناوتیم  ناسنا  نآ  بجومب 
هنوگ ره  لصا  نیا  دریگیم و  ار  نارگید  تمحازم  يولج  صاصتخا  لصا  اریز  تسا ؛ صاصتخا  لـصا  هتفاـی  لـیمکت  عقاو  رد  لـصا  نیا 

دزاسیم . عورشم  زیچنآ  رد  کلام  يارب  ار  فرصت 
دوخ لام  رب  ار  کلام  لماک  طلـست  مهلاوما  یلع  نوطلـسم  سانلا  فورعم  ربخ  رد  مرکا  ربمغیپ  هدرمـش و  مرتحم  ار  تیکلام  لصا  مالـسا 

تسا . هدومرف  دییأت 
نینچ مه  دشورفب ، دشخبب ؛ دشونب ، دروخب ؛ درادهگن ، دیامن  فرـصت  دوخ  لاوما  رد  دهاوخب  هک  روط  ره  دناوتیم  ناسنا  لصا  نیا  يور 

درادن : اهنآ  هب  طلست  کلام  زگره  تسا  یعامتجا  تحلصم  فالخ  عونمم و  هک  یتافرصت  اما  دیامنب و  ار  هعورشم  تافرصت  ریاس 
الط و ای  دنک ؛ دوبان  نآ  دننام  ریذبت و  اب  ار  دوخ  لام  ای  دیامنب ، دوخ  لام  رد  تسا  نیملسم  ای  مالسا  ررـضب  هک  یفرـصت  دناوتیمن  کلام 

دیامن . هتخودنا  جنگ  تروصب  هتخادنا  نایرج  زا  ار  دوخ  كوکسم  هرقن 
دح نیرخآ  ات  تاررقم ؛ تیاعر  هیاس  رد  ار  يدرف  يدازآ  دـناسریم و  دوخ  يوزرآ  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یلـصا  نیرتمهم  تیکلام  لصا 

دیامنیم . نیمأت  ناکما 
لالقتسا هدش  بلس  يو  يدازآ  هزادنا  نامهب  دوش ؛ هتساک  ششوک  راکب و  تبسن  يو  رایتخا  زا  ای  لامب  تبـسن  ناسنا  طلـست  زا  هزادنا  ره 

هتفرگ يو  زا  هدـنز  دوـجوم  کـی  تیـصاخ  تقیقح  رد  يدازآ و  لـصا  دورب ؛ نـیب  زا  یلکب  طلـست  لـصا  رگا  و  دوریم . نـیب  زا  شیدرف 
نکمم دهاوخب  هک  یعورـشم  فرـصت  ره  رد  يو  يدازآ  دوخ و  کلم  رب  کلام  لماک  طلـست  تیکلام : لصا  ممتم  لصا  ود  دش . دهاوخ 
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دتفا : رطخب  هار  ود  زا  تسا 
ددنبب . يورب  ار  هدافتسا  هار  دراذگب و  وا  کلم  يور  تسد  یسک  هکنیا  دننام  نارگید  زواجت  هار  زا   - 1

دیآ . دراو  نایز  ررض و  کلامب  هک  دننک  يراک  نارگید  هک  هارنیا  زا   - 2
دنکیم و نیمأت  دوخبدوخ  ار  تیکلام  لصا  نایرج  هک  هدومرف  سیسأت  رگید  لصا  ود  هدربمان  ياهرطخ  زا  يریگولج  يارب  مالـسا  عراش 

تسا . نآ  رادهگن  ءارجا و  نماض  حالطصاب 
ار لامنآ  دـیاب  ینعی  تسنآ  نماض  دـبای  تسد  يرگید  لام  رب  سک  ره  هک  دـهدیم  روتـسد  لـصا  نیا  يور  مالـسا  نامـض -  لـصا   - 1

دهدب . ار  شتمیق  ای  لثم  هتفر  نیب  زا  رگا  دنادرگرب و  شبحاصب 
. 63 يدؤت یتح  تذخا  ام  دیلا  یلع  دومرف  هک  تسا  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  راتفگ  روتسد  نیا  لیلد 

یمالسا مکح  ره  هدعاق  نیا  بجومب  دوشیم . هدافتسا  مالـسالا  یف  رارـض  ررـض و ال  يوبن ال  ثیدح  زا  هدعاق  نیا  ررـضال -  هدعاق   - 2
دوشیم هک  یئاهزیچ  تسین . ءارجا  لباق  دروم  نآ  رد  مکح  نآ  دـناسرب  یـسکب  یناج  اـی  یلاـم  ررـض  دراوم  زا  ياهراـپ  رد  نآ  ءارجا  هک 

هک : دومن  کلمت  ناوتیم  ار  یئاهزیچ  مالسا  سدقم  نید  رد  درک : کلمت 
. تسین کلمت  لباق  الثم  تارشح  نیاربانب  دشاب  هتشاد  یهجوت  لباق  هدئاف   - 1

دنوشیمن . یسک  کلم  دنرادن  یلالح  هدئاف  هک  اهنیا  دننام  یقیسوم و  تالآ  رامق و  بابسا  نیابانب  دشاب ، لالح  هدربمان  هدئاف   - 2
دارفا همه  هب  طوبرم  هک  اهنیا  دننام  یمومع و  ياههداج  دجاسم و  نیاربانب  دشاب ؛ يدارفا  ای  درفب  صاصتخا  لباق  هدربمان  لالح  هدـئاف   - 3
لئاسو ندـش  کلام  يارب  يرـشب  ياههعماج  رد  دوشیم : کلام  اهنآ  هلیـسوب  ناسنا  هکیئاـهزیچ  دـنوشیمن . یـسک  کـلم  تسا  عاـمتجا 

وغل ار  اهنآ  مالـسا  دوشیم  مامت  هعماج  ررـضب  نوچ  يراوخ  هوشر  اـبر و  يدنبطرـش و  راـمق و  دـننام  اـهنآ  زا  یـضعب  اـما  تسه ، يداـیز 
و تسا . هتفریذـپ  ار  اهنآ  هدروآ و  لمعب  یتالیدـعت  تسا  عامتجا  عفنب  هک  هلاعج  هبهو و  هراـجا  عیب و  دـننام  يرگید  لـئاسو  رد  هدومرف و 

تسا : زیچ  ود  مالسا  رظن  زا  ندش  کلام  هلیسو  یلک  روطب 
دنیامن . دتس  داد و  ای  دنناوخب  عیب  دقع  دیاب  نآ  ماجنا  يارب  هک  شورف  دیرخ و  دننام  تسا  مزال  یلمع  نآ  ماجنا  رد  هکنآ   - 1

تسین . مزال  يرگید  لمع  ای  ظفل  دوشیم و  لقتنم  شاهثروب  کلام  لاوما  نآ  هلیسوب  هک  تافو  دننام  درادن  جایتحا  یلمعب  هکنآ   - 2
. میزادرپیم اهنآ  لئاسم  تایلک  رکذب  دراد  عامتجا  رد  حاکن  ثرا و  ماکحا  هک  یتیمهاب  رظن 

هبرشا همعطا و 

اهیندیماشآ : اهیندروخ و  هبرشا  همعطا و 
باتک رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  یئانثتسا  دراوم  زج  تسا  لالح  دشاب  هتـشاد  ندیماشآ  ندروخ و  تیلباق  هک  زیچ  ره  مالـسا  سدقم  عرـش  رد 

تسا . هدش  نایب  ملس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  تنس  رد  اهنآ  زا  یخرب  ادخ و 
ناجیب . رادناج و  تسا : دودحم  عون  ود  رد  تسا  مارح  اهنآ  ندیماشآ  ندروخ و  هک  هدربمان  یئانثتسا  دراوم 

تاناویح : لوا  عون 
دنمسق : هس  رب  اهنآ  و 

ناگدنرپ . ینابایب و  یئایرد ،
یئایرد : تاناویح 

كال یهام و  گس  یهامرام و  دننام  هیقب  دنتشوگ و  لالح  راد  سلف  یهام  یبآ و  ناگدنرپ  اهنت  دننکیم  یگدنز  بآ  رد  هکیتاناویح  زا 
دنمارح . اهنآ  ریغ  یئایرد و  كوخ  گس و  تشپ و 
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ینابایب : تاناویح 
یشحو . یلها و  دنامسق : ود  رب  ینابایب  تاناویح 

هورکم اهنآ  تشوگ  ندروخ  یلو  دنلالح ، غالا  رتسا و  بسا و  نینچمه  و  دنتـشوگ ، لالح  رتش  واگ و  زب و  دنفـسوگ و  یلها  تاناویح  زا 
دنمارح . هبرگ  گس و  دننام  اهنآ  ریغ  تسا و 

ریش و دننام  دنشابیم  راد  نخان  ای  هدنرد  هک  یقاب  تسا و  لالح  وهآ  رخروگ و  یهوکزب و  چوق و  واگ و  تشوگ  یـشحو  تاناویح  زا  و 
دشابیم . مارح  ناشتشوگ  شوگرخ  لاغش و  هابور و  گرگ و  گنلپ و 

ناگدنرپ :
يرمق و رتوبک و  یگناخ و  غرم  دننام  دـنرادن  لاگنچ  دـننزیم و  لاب  ندـیرپ  ماگنه  ای  دـنراد  نادگنـس  نادهنیچ و  هک  اهنآ  ناگدـنرپ  زا 

تسج .) دیاب  هیلمع  ياههلاسر  زا  ار  لیصفت   ) دشابیم تشوگ  لالح  خلم  زا  یصوصخم  عاونا  دنمارح و  یقاب  تشوگ و  لالح  جارد و 
هرصبت :

هدش هداد  حرش  یلمع  ياههلاسر  رد  هک  يوحنب  نتشک  حبذ و  ینعی  تسا  هیکذتب  طورـشم  دش  هدرب  مان  تاناویح  زا  هچنآ  تشوگ  تیلح 
تسا .

ناجیب : ءایشا  مود  عون 
. تاعیام تادماج و  دنشابیم : مسق  ود  رب  دنرادن  تایح  هکیئاهزیچ 

تادماج :
تسا . مارح  شندروخ  تشوگ ، مارح  هاوخ  دشاب و  تشوگ  لالح  هاوخ  یناویح  ره  رادرم   - 1

دناهدش . سجنتم  سجن  تاقالمب  هک  تالوکأم  نینچمه  تشوگ و  مارح  تاناویح  عوفدم  دننام  سجن  ياهزیچ  نینچمه  و 
كاخ .  - 2

هدنشک . ياهمس   - 3
ادـیپ نآ  هدور  لخاد  زا  هچنآ  نآ و  غامد  بآ  تشوگ و  لالح  ناویح  عوفدـم  دـننام  دـشابیم  رفنتم  اهنآ  زا  ًاعبط  ناسنا  هکیئاـهزیچ   - 4

دوش .) هعجارم  هیلمع  ياههلاسرب  . ) تسا مارح  زیچ  هدزناپ  تشوگ  لالح  ناویح  ندب  ءازجا  زا  نینچمه  دوشیم و 
تاعیام 

. تسا مارح  دشاب  مک  هچرگا  نآ  ندیماشآ  دشاب  عون  ره  زا  رکسم  بورشم   - 1
گس . هبرگ و  كوخ و  دننام  تشوگ  مارح  تاناویح  ریش   - 2

دراد . هدنهج  نوخ  هک  یناویح  نوخ   - 3
دراد . هدنهج  نوخ  هک  یناویح  زا  ینم  لوب و  دننام  سجن  تاعیام   - 4

دوش . هتخیر  تاساجن  زا  یکی  اهنآ  رد  هک  یتاعیام   - 5
هرصبت :

مارح ياذغ  زا  رگا  هکیسک  لاح  دننام   ) رارطضا تروص  رد  دشابن و  راک  رد  يرارطضا  هک  دنمارح  یتقو  مارح  ياهیندیماشآ  اهیندروخ و 
هدنام بقع  ناهارمه  زا  رفس  رد  فعـض  طرف  زا  هک  ای  دسرتیم  ضرم  نتفای  تدش  ای  ضرم  زا  ای  دش  دهاوخ  فلت  یگنـسرگ  زا  دروخن 

. دشابیم زئاج  دوش  عفر  رارطضا  هک  ياهزادناب  مارح  یندیماشآ  ای  یندروخ  زا  هدافتسا  دش ) دهاوخ  تکاله  راچد 
دوش . رارطضا  راچد  هدمآ  نوریب  نطو  زا  یمالسا  تموکح  رب  يرگیغای  ناونعب  ای  يدزد  دصقب  هک  یسک  يارب  رگم 

مهم : رکذت 
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دربیم . یپ  نآب  دوخ  يدادادخ  روعش  اب  یهجوت  نیرتمک  اب  یناسنا  ره  هک  دشابیم  ناسنا  هیلوا  فئاظو  زا  یکی  تشادهب  تیاعر 
قالخا تایحور و  رد  یئازـسب  تاریثأت  نآ  زا  هتـشذگ  تسا . راکـشآ  نشور و  یـسب  زین  تشادهب  رد  اهیندیماشآ  اهیندروخ و  عاونا  ریثأت 

یکی رایـشوه  صخـش  اب  تسم  صخـش  یناور  تلاح  هک  میرادـن  کش  زگره  اـم  دراد . يو  یعاـمتجا  ياهـشزیمآ  رد  نینچمه  ناـسنا و 
دشابیمن . تخاونکی  ناشیعامتجا  ریس  تسین و 

يو یعامتجا  يدرف و  یگدنز  رد  تداع  نیزا  هک  يرثا  دهد  تداع  روآترفن  ياهزیچ  ندـیماشآ  ای  ندروخب  ار  دوخ  الثم  یـسک  رگا  ای 
تسین . لمحت  لباق  فراعتم  دارفا  يارب  دش  دهاوخ  دیدپ 

ار یندروخ  ره  دوش ؛ لئاق  یتیدودـحم  دوخ  هیذـغت  رد  دـیاب  شیب  مک و  هک  دـمهفیم  دوخ  يدادادـخ  ترطف  اب  ناسنا  هک  تسا  اجنیا  زا 
دعلبن . ار  یندیعلب  ره  هرخالاب  دشونن . ار  یندیشون  ره  دروخن و 

ناسنا یگدـنز  مزاولب  ناسناب و  يزاین  چـیه  دوخ  هدـیرفآ و  ناسنا  يارب  تسا  نیمز  يور  رد  هچ  ره  دوخ  مـالک  صنب  هک  لاـعتم  يادـخ 
اهیندـیماشآ اـهیندروخ و  زا  ناـسنا  تداعـس  ریخ و  روظنمب  تسا  رتاـنیب  رتاـناد و  همه  زا  دوـخ  ياههدـیرفآ  داـسف  حالـصب و  درادـن و 

تسا . هدومرف  مارح  ار  یئاهزیچ  لالح و  ار  یئاهزیچ 
هار زا  ًاجیردـت  زین  یخرب  دـشابیم و  نشور  دراد  یـشیالآ  یب  هداـس و  كرد  هـک  یـسک  يارب  تاـمرحم  نـیا  زا  یخرب  مـیرحت  تـمکح 

يارب زگره  هک  تفگ  ناوتیمن  تسا  هدـماین  ام  تسدـب  شمیرحت  تمکح  نونکات  هک  رگید  یخرب  و  تسا ؛ هدـش  یباتفآ  یملع  ياهثحب 
تسا . يراع  تحلصم  تمکح و  زا  زین  عقاو  رد  تفگ  ناوتیمن  دوشن  مه  رگا  دش و  دهاوخن  نشور  ام 

تمکح و نیرترثؤم  نیرتهب و  هک  تفگ  دـیاب  دریگیم ؛ همـشچرس  ناـیاپ  یب  ملع  کـی  سدـق  تحاـس  زا  تاررقم  نیا  هکنیاـب  رظن  هکلب 
. میتسه نوبز  زجاع و  نآ  كرد  زا  دوخ  یملع  لئاسو  یهاتوک  دوجو و  هصرع  یگنتب  رظن  ام  هچرگا  تسا  دجاو  ار  تحلصم 

ثرا لئاسم  تایلک 

صئاصخ عاونا  یلـسن  ره  دـشابیم و  شنیرفآ  تیانع  دروم  هک  یلک  تسا  ینوناق  تعیبط  ناهج  رد  تثارو  عوضوم  ثرا  لئاسم  تاـیلک 
. دربیم تثاروب  ار  دوخ  ناگتشذگ  یتاذ 

وج . وج ز  دیورب  مدنگ  زا  مدنگ 
يدوجو جازتما  لاصتا و  نیمه  ببسب  و  دنربیم ؛ ثراب  ار  دوخ  ناکاین  يدوجو  ضراوع  تافـص و  قالخا و  ياهزادنا  ات  مه  ناسنا  دارفا 
نانیـشناج ار  دوخ  نادنزرف  ًاصوصخم  دنکیم و  كرد  دوخ  نادنواشیوخب  تبـسن  دوخ  هب  یـصاخ  هقالع  يداع  لاح  رد  ناسنا  هک  تسا 

دوخب هدروآ و  تسدب  ششوک  راک و  رثا  رد  تسواب و  قلعتم  هک  ار  هچنآ  ًاعبط  دیامنیم و  ضرف  دوخ  ءاقب  ًانیع  ار  اهنآ  ءاقب  هتـسناد  دوخ 
دنادیم . دوخ  ناکیدزن  هب  قلعتم  هتشذگ  نانآ  زا  نادنزرف و  هب  قلعتم  هداد  صاصتخا 

دناهدـنز تافو  لاح  رد  هک  شناـشیوخب  يو  گرم  زا  سپ  ار  ناـسنا  لاـم  يرطف  ساـسحا  كرد و  نیمه  مارتحا  تیاـعر و  يارب  مالـسا 
لوا هتسد  دزاسیم . قحلم  نادنواشیوخب  ثرا  رد  دنرگیدمه ، یگدنز  کیرش  بسن و  راذگهیاپ  هک  زین  ار  رهوش  نز و  و  دنادیم ؛ قلعتم 

دنمانیم . یببس  ثراو  ار  رهوش  نز و  یبسن و  ثراو  ار 
اهنآ زا  رفن  ودب  دنشابیم و  مورحم  ثرا  زا  هک  دنرفن  دنچ  یلو  دش  دهاوخ  میسقت  نیعم  روتسدب  ببس  یبسن و  ثراو  تیم  لاوما  نیاربانب 

. دوشیم هراشا 
. دنربیمن ثرا  شرفاک  نادنواشیوخ  دشاب  هتشاد  یناملسم  ثراو  هتفر  ایند  زا  هک  يرفاک  رگا  زین  دربیمن و  ثرا  ناملسم  زا  هک  رفاک   - 1

دنتسین . مورحم  ثرا  زا  لتاق  نادنزرف  یلو  دربیمن  ثرا  وا  زا  دشکب  ار  دوخ  نادنواشیوخ  زا  یکی  یسک  هاگره  لتاق ،  - 2
نادنواشیوخ )  ) یبسن ثراو 
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میـسقت هتـسد  هس  هب  يدنواشیوخ  هطـساو  نتـشادن  نتـشاد و  بسح  رب  زین  يدنواشیوخ و  دنویپ  يرود  یکیدزن و  بسح  رب  یبسن  ناثراو 
هتفگ ًادعب  هک  تسیروتسدب  ثرا  میسقت  هتسد  هس  نیا  زا  کی  چیه  ندوبن  اب  دربیمن و  ثرا  يدعب  هتسد  ياهتـسد  ره  ندوب  اب  هک  دناهدش 

دوشیم .
دیامرفیم : دوخ  مالک  رد  یلاعت  يادخ 

هیآ 75 . لافنا  هروس  دنراد  مدقت  قح  رگید  ضعب  رب  نادنواشیوخ  زا  یضعب 
دیامنیم : نایب  زا  کی  ره  مهس  ناثراو و  ياههتسد  هیآ  تشه  نمض  رد  دوخ  مالک  رد  زین  و 

لوا : هتسد 
ناشدنزرفب نانآ  مهس  رتخد  رسپ و  ندوبن  تروص  رد  و  دنراد . لاصتا  تیمب  هطـساو  یب  هک  تیم  رتخد  رـسپ و  ردام و  ردپ و  ردام  ردپ و 

دوخ رـسپ  زا  يرتخد  رـسپ و  ردام و  ردپ و  تیم  رگا  الثم  دسریمن ؛ دـنزرف  دـنزرفب  تسا  هدـنز  نادـنزرف  نآ  زا  رفنکی  ات  یلو  دـسریم ،
دنشاب هتشاد  يدنزرف  رتخد  رسپ و  نیا  هکیتروص  رد  دوشیم و  میسقت  نانآ  نایم  هدیسر  رسپ  نآ  رتخد  رـسپ و  هب  رـسپ  مهـس  دشاب  هتـشاد 

دسریمن . يزیچ  ناشیاب 
مود : هتسد 

دنکیدزن . تیم  اب  ردام ) ای  ردپ  هطساوب  ینعی   ) هطساو کی  هب  هک  تسا  تیم  رهاوخ  ردارب و  يردام و  يردپ و  دج  دج و 
هرصبت 1 :

رهاوخ ردارب و  نادـنزرف  زا  یکی  ات  دـنربیم و  ثراب  دنـشاب  هدرم  رگا  ار  دوخ  ردام  ردـپ و  مهـس  رهاوخ  ای  ردارب  دـالوا  زین  هتـسد  نیا  رد 
دنسریمن . نانآ  دنزرف  دنزرفب  ثرا  تسه 

هرصبت 2 :
دسریمن . يردپ  رهاوخ  رداربب و  ثرا  دشاب  هتشاد  يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  مه  يردپ و  رهاوخ  ردارب و  مه  تیم  رگا 

موس : هتسد 
زین هتسد  نیا  رد  دنراد  تبـسن  تیم  هب  گرزبردام ) ای  گرزب  ردپ  ردام و  ای  ردپ  ینعی   ) هطـساو ودب  هک  تسا  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و 

نادنواشیوخب ثرا  دشاب  هدنز  دنکیدزن  تیم  اب  ردام  ردپ و  فرط  زا  هکیناسک  زا  رفنکی  ات  دنتسه و  دوخ  ناردام  ناردپ و  ياجب  نادنزرف 
دسریمن . يردپ 

ثرا : ماهس 
هیلک و  تسا ، یضایر  قیقد  ياههبساحم  رب  لمتشم  هجوت و  لباق  رایـسب  هک  هدش  میظنت  مالـسا  رد  يروط  هدربمان  ناثراو  زا  کی  ره  ماهس 

تسا : مسق  هس  مهس 
هقف حالطـصا  رد  ار  اهمهـس  نیا  زا  کی  ره  دراد ؛ نیعم  يددع  تبـسن  هک  تساهنیا  دـننام  ثلث و  فصن و  نانآ  ثرا  مهـس  هکیثارو   - 1

تسا : ات  شش  اهنآ  هیلک  دنیوگیم و  ضرف 
. 64 سدس ثلث ؛ ود  نمث ؛ عبر ، فصن ،

تسین . نیعم  تبسنب  ناشمهس  یلو  دنربیم  ثرا  یشیوخ  هطساوب  هکیناسک   - 2
ثرا : ياهضرف 

تسا : ثراو  هس  يارب  نآ  و  مود ) کی   ) فصن  - 1
دشاب . هتشادن  دنزرف  هتفر  ایند  زا  هک  وا  نز  هکیتروص  رد  رهوش  فلا - 

دشاب . تیم  دنزرف  اهنت  رگا  رتخد ؛ ب - 
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دشاب . هتشادن  رگید  ثراو  تیم  هکیتروص  رد  يردپ  ای  يردام  ردپ و  رهاوخ  ج - 
تسا : ثراو  ود  يارب  نآ  و  مراهچ ) کی   ) عبر  - 2

دشاب . هتشاد  دالوا  هتفر  ایند  زا  هک  وا  نز  هکیتروص  رد  رهوش  فلا - 

دشاب . هتشادن  دنزرف  هتفر  ایند  زا  هک  وا  رهوش  هکیتروص  رد  نز  ب - 
دشاب . هتشاد  دنزرف  تیم  هکیتروص  رد  تسا  تیم  ددعتم  ياهنز  ای  نز  ثرا  نآ  و  متشه ) کی   ) نمث  - 3

تسا : ثراو  ود  يارب  نآ  و  موس ) ود   ) ثلث ود   - 4
دشاب . هتشادن  رسپ  دنزرف  تیم  هکیتروص  رد  رتشیب  رتخد و  ود  فلا - 

دشاب . هتشادن  ردارب  تیم  هکیتروص  رد  يردپ  ای  يردام  ردپ و  رتشیب  رهاوخ و  ود  ب - 
تسا : ثراو  ود  يارب  زین  نآ  و  موس ) کی   ) ثلث  - 5

. دشاب هتشادن  ددعتم  ناردارب  دنزرف و  هتفر  ایند  زا  هک  شدنزرف  رگا  ردام  فلا - 
دنشاب . یکی  زا  شیب  هکیتروص  رد  يردام  ردارب  رهاوخ و  ب - 

تسا : ثراو  هس  يارب  نآ  و  مشش ) کی   ) سدس  - 6
دشاب . هتشاد  دنزرف  تیم  هکیتروص  رد  ردپ  فلا - 

دشاب . هتشاد  دنزرف  تیم  رگا  ردام  ب - 
دشاب . درف  هب  رصحنم  هکیتروص  رد  يردام  ردارب  ای  رهاوخ  ج - 

ردام : ردپ و  ثرا 
تسوا . لام  تیم  هکرت  همه  دشاب  ردام  ای  ردپ  طقف  تیم  ثراو  رگا   - 1

تسنادنزرف . مهس  هیقب  دنربیم و  مشش  کی  مادک  ره  ردام  ردپ و  دنشاب  وا  ياهدنزرف  ردام و  ردپ و  تیم ؛ ثراو  رگا   - 2
ثرا نانآ  دوخ  هچرگا  دشاب  هتـشاد  ردارب  دنچ  تیم  هکیتروص  رد  دنـشاب  هتـشادن  يدالوا  تیم  دشاب و  ردام  ردپ و  تیم ؛ ثراو  رگا   - 3

ود ردام و  مهس  موس  کی  دشاب  هتشادن  یئاهردارب  رگا  و  تسا ؛ ردپ  مهس  هیقب  ردام و  مهـس  لام  مشـش  کی  تروصنیا  رد  یلو  دنربیمن 
. تسا ردپ  مهس  موس 

نادنزرف :
نیب يواسم  روطب  لام  دنـشاب  رتخد  دنچ  ای  رـسپ  دـنچ  رگا  و  تسا ، وا  لام  هکرت  همه  دـشاب  رتخد  کی  ای  رـسپ  کی  تیم  ثراو  رگا   - 1

دربیم . رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  دنشاب  مه  اب  رتخد  رسپ و  رگا  و  دوشیم ؛ تمسق  نانآ 
هدج : دج و 

نیب يواسم  روطب  لام  دنـشاب  يردام  رگا  دربیم و  هدج  ار  تمـسق  کی  دج و  ار  تمـسق  ود  دنـشاب  يردپ  هدـج  دـج و  ثراو ؛ رگا   - 2
دج هک  دنهدیم  يردپ  دادجاب  ارنآ  تمـسق  ود  دننکیم  تمـسق  هس  ار  لام  دنـشاب  يردام  مه  يردپ و  مه  رگا  و  دوشیم ؛ تمـسق  نانآ 

دوشیم . میسقت  نانآ  نیب  يواسم  روطب  هک  تسا  يردام  دادجا  لام  تمسق  کی  و  دربیم ، هدج  ربارب  ود 
زا تمسق  کی  دنـشاب  يردام  ردپ و  ای  يردپ  ای  يردام  رهاوخ  ای  ردارب  نآ  هچنانچ  دنـشاب  رهاوخ  ردارب و  دادجا و  تیم ، ثراو  رگا   - 3

دنهدیم . رهاوخ  ای  ردارب  هب  ار  هیقب  دادجا و  هب  ار  تمسق  هس 
ردارب هب  ار  هدنامیقاب  تمسق  ود  دسریمن و  يزیچ  يردام  رهاوخ  ای  ردارب  هب  دنشاب  يردپ  رگید  یضعی  يردام و  ردپ و  یـضعب  رگا  یلو 

دنهدیم . يردپ  ای  يردام  ردپ و  رهاوخ  و 
همع : ومع و 
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تمـسق نانآ  نیب  يواسم  روطب  لام  دنـشاب  همع  دـنچ  ای  ومع  دـنچ  رگا  و  دـسریم ؛ واب  لام  همه  دـشاب  همع  ای  ومع  تیم  ثراو  رگا   - 1
يردام ردپ و  یضعب  رگا  و  دربیم ، همع  ربارب  ود  ومع  دنشاب  يردام  يردپ و  ای  يردام  يردپ و  همه  دشاب و  همع  ومع و  رگا  و  دوشیم ،

ود دشاب  رتشیب  رگا  لام و  تمـسق  هس  زا  تمـسق  کی  دـشاب  يردام  همع  ای  ومع  هکیتروص  رد  دنـشاب  يردام  یـضعب  يردـپ و  یـضعب  و 
دربیمن . ثرا  يردپ  همع  ومع و  و  دنهدیم ، يردام  ردپ و  همع  ومع و  هب  ار  هیقب  دنهدیم و  واب  ار  تمسق 

همع ومعب و  لام  همه  دنهدیمن و  ثرا  يردپ  همع  ای  ومعب  دـشاب ، يردـپ  همع  ای  ومع  يردام و  ردـپ و  همع  ای  ومع  تیم  ثراو  رگا   - 2
دسریم . يردام  ردپ و 

هلاخ : یئاد و 
تمـسق نانآ  نیب  يواـسم  روطب  لاـم  دنـشاب  رتخد  یـضعب  رـسپ و  یـضعب  هچرگا  دنـشاب  يرداـم  ردـپ و  همه  هکیتروص  رد  هلاـخ  یئاد و 

نیب يواسم  روطب  هک  تسا  مشـش  کی  يردام  هلاخ  یئاد  مهـس  دنـشاب  يردام  یـضعب  يردپ و  ای  يردام  ردـپ و  یـضعب  رگا  و  دوشیم ،
. دربیم رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک  دنهدیم  يردپ  ای  يردام  ردپ و  هلاخ  یئاد و  هب  ار  هیقب  دوشیم و  تمسق  نانآ 

رهوش : نز و  ثرا 
هتـشاد دنزرف  شرگید  رهوش  ای  رهوش  نآ  زا  رگا  فصن و  دشاب  هتـشادن  دنزرف  شنز  هکیتروص  رد  رهوش  ثرا  دـش  هتفگ  ًاقباس  هکیروطب 
تشه دشاب  هتشاد  دنزرف  شرگید  نز  ای  نز  نآ  زا  رگا  و  کیراهچ ، دشاب  هتـشادن  دنزرف  شرهوش  رگا  نز  ثراو  تسا ، کیراهچ  دشاب 

دشابیم . کی 
اـنب و ناـمتخاس و  دـننام  نیمز  ناـیعا  لوقنم و  لاوما  زا  کـی  تشه  اـی  کـیراهچ  زقف  دربیمن و  ثرا  نیمز  زا  نز  هک  تسناد  دـیاب  یلو 

دربیم . ثرا  نز  لاوما  همه  زا  رهوش  یلو  دربیم  ثرا  ار  تخرد 
ءالو :

ار ثرا  دـیاب  بیترتب  هک  تسا  مسق  هس  رب  نآ  دوب و  دـهاوخ  ءالو  هلیـسوب  ثرا  دـشاب ، هتـشادن  ار  هتـشذگ  ناثراو  زا  کی  چـیه  تیم  رگا 
دنربب .

ار وا  هکرت  همه  وا  يالوم  دـشاب  هتـشادن  یثارو  دریمب و  هدـنب  نآ  هچنانچ  دـنک  دازآ  ار  دوخ  هدـنب  یـسک  هک  تسنیا  نآ  قتع و  ءالو   - 1
دربیم . ثرا 

، دیامن لوبق  دـیآیم  وا  هدـهعب  ندز  مخز  ای  لتق  هطـساوب  هک  ار  یمئارج  هک  دراذـگب  رارق  يرگید  اب  یـسک  رگا  هریرج  نامـض  ءالو   - 2
دربیم . ار  وا  هکرت  همه  ترصنیا  رد  دربب  ار  وا  ثرا  تشادن  یثرا  گرم و  زا  سپ  رگا  هکنیا  طرشب 

دشاب هتـشادن  ثراو  چیه  یـسک  رگا  و  تسا ، ناناملـسم  همه  تسرپرـس  ماما  تسا . مالـسلا ) هیلع   ) ماما یتسرپرـس  نآ  تماما و  ءالو   - 3
دسریم . وا  بئان  هب  ماما  تبیغ  نامز  رد  و  ماماب ؛ وا  هکرت 

دومرفیم . تمسق  شناگیاسمه  دلب و  لها  نایم  ار  ناثراو  یب  هکرت  مالسلا ) هیلع   ) یلع نینمؤملاریما 
ثرا : ماکحا 

ناشیوخ ثرا  یلو  دربیم ، نز  ربارب  ود  يدرم  ره  ینعی  دـننکیم ، تمـسق  فالتخاب  ار  ثرا  يرداـم  ردـپ و  يردـپ و  نادـنواشیوخ   - 1
دوشیم . تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روطب  يردام 

ردام و ردپ و  تیم  رگا  الثم  دنربیم ، ار  ناشثرا  مهـس  دندوبن  نانآ  رگا  ینعی  دنناردام ؛ ناردپ و  ياجب  دالوا  ثارو ، زا  هتـسد  ره  رد   - 2
رتخد و هب  تمسق  ود  دوشیم  تمسق  هس  لام  هیقب  دنربیم و  ار  لام  مشش  کی  مادک  ره  ردام  ردپ و  دشاب ، هتشاد  رتخد  رسپ  رسپ و  رتخد 

دسریم . رتخد  رسپ  هب  تمسق  کی 
دنهدیمن . يزیچ  هون  هب  دسریم و  دنزرفب  ثرا  همه  دشاب  هتشاد  هون  کی  دنزرف و  کی  تیم  رگا   - 3
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رهوش و تیم  ثراو  الثم  دوشیم ؛ يردپ  نادنواشیوخ  نارتخد و  هجوتم  دوبمک  دشاب  رتشیب  هکرت  لصا  زا  ناثراو  ضرف  ماهس و  رگا   - 4
دشاب . رتخد  دنچ  ردام و  ردپ و 

مراهچ کی  کی و  ًاعومجم  دوشیم و  موس  ود  اهرتخد  مهس  مشـش و  کی  مادک  ره  ردام  ردپ و  مهـس  مراهچ و  کی  رهوش  مهـس  نوچ 
تسا . رتشیب  دحاو  ددع  ینعی  هکرت  همه  زا  مراهچ  کی  تسا و 

دنوش . نانآ  هجوتم  دوبمک  دنیامن و  میسقت  اهرتخد  نیب  يواسم  روطب  ار  هیقب  دنهدب و  ار  ردام  ردپ و  رهوش و  مهس  دیاب  تروص  نیا  رد 
دنمانیم . لوع  ارنآ  دننکیم و  تمسق  ماهس  نابحاص  همه  ماهس  تبسنب  ار  رسک  تنس  لها 

ار هدنامیقاب  دیایب  دایز  يزیچ  ماهس  ضورق و  تخادرپ  زا  سپ  هکیروطب  دشاب  رتمک  دحاو  ددع  ینعی  لام  لصا  زا  ماعس  عومجم  رگا   - 5
. دنهدب دوشیم  دراو  ناشیا  ماهسب  رسک  هک  یثراو  ینعی  يردپ  دنواشیوخ  ای  رتخدب 

هدنامیقاب مشـش  کی  تروص  نیا  رد  تسا و  مود  کی  رتخد  مهـس  موس و  کی  ردام  مهـس  دشاب  رتخد  کی  ردام و  تیم  ثراو  رگا  الثم 
دنهدیم . رتخدب  ار 

دنمانیم . بیصعت  ارنآ  دنهدیم و  دنتسه  دعب  هقبط  هک  يردپ  ناشیوخب  ار  يدایز  نیا  تنس  لها  یلو 
: درم نز و  قوقح  رد  یئزج  تافالتخا 

هژیو صئاصخ  هطساوب  فنص  ود  نیا  زا  کی  ره  نکل  دنناسکی ، يونعم  یقوقح و  تیصخش  تیناسنا  تعیبط  رد  درم  نز و  مالـسا  رظن  زا 
تشاد . دهاوخ  دوخ  لباقم  فنص  اب  یتوافت  دوخ 

نز راهچ  ات  دناوتیم  درم  و  دشابیم ، ربارب  درم  کی  تداهش  اب  نز  ود  تداهش  و  تسا ؛ درم  مهـس  فصن  ثرا  رد  نز  مهـس  هکنیا  دننام 
داهج تواضق و  تموکح و  و  هدـش ؛ هدرپس  درم  تسدـب  قالط  و  دـیامن ، باختنا  رهوش  کـی  زا  شیب  درادـن  قح  نز  نکل  دـنک  راـیتخا 

تسا . درم  هدهعب  نز  جراخم  و  دراد ، صاصتخا  نادرمب 
تـسا هتفرگ  همـشچرس  اهنآ  یـصاصتخا  تایحور  زئارغ و  رد  تافالتخا  زا  تسه  درم  نز و  نیب  مالـسا  رد  هک  یعرف  تافالتخا  نیا  هتبلا 

دنرادن . یقرف  نیرتمک  تیناسنا  لصا  رد  فنص  ود  ره  اریز 
دشابیم . درم  زا  رتیوق  تاساسحا  فطاوع و  نز  تعیبط  رد  هک  تسنیا  تسه  درم  نز و  نایم  هکیراکشآ  فالتخا 

يورین هک  دـناهدش  هتفای  ناهج  رد  ینانز  ینعی  دراد ، یئانثتـسا  دراوم  شنیرفآ  سیماون  همه  دـننام  مکح  نیا  هک  تسین  راـکنا  ياـج  هتبلا 
رتشیب نز  رد  هفطاـع  ساـسحا و  رتیوق و  درم  رد  درخ  هشیدـنا و  يورین  تیرثکا  بسحب  یلو  تسا  هدوب  رتیوق  نادرم  يرایـسب  زا  ناـشلقع 

تسا .
قوقح رظن  زا  درم  نز و  نیب  مالسا  رد  هکیتافالتخا  تسا و  هدیسر  توبثب  ینالوط  ياهشیامزآ  اب  تسین و  راکنا  لباق  هجوچیهب  مکح  نیا 

ار فالتخا  دراوم  رتشیب  لامجا  روطب  اجنیا  رد  و  تسا ، یعیبط  تافالتخا  رگید  هفطاع و  لقعت و  رد  فالتخا  نیمه  شتلع  دوشیم  هدـید 
مینکیم : نایب 

ثرا : رد  نز  درم و  فالتخا 
دیاب هک  مالسا  رگید  مکح  هک  دوشیم  نشور  قیقد  یـسررب  اب  نکلو  تسا  درم  کی  مهـس  فصن  هزادنا  هب  نزکی  ثرا  مهـس  مالـسا  رد 

دنکیم . ار  دوبمک  نیا  ناربج  دهدب  ار  نز  جراخم  رهوش 
لـسنب ثرا  هار  زا  تورث  نامه  هدـنیآ  رـصع  رد  و  تسا ، رـضاح  لسن  نآ  زا  نامز  ره  رد  نیمز  دوجوم  تورث  همه  مینادیم  هکنانچ  اریز 

دریگیم . رارق  هدافتسا  دروم  دوشیم و  لقتنم  دعب 
یمومع تورث  موس  ود  تیکلام  هک  تسنیا  دنتسه ) يواسم  رامآ  يور  زا  ًابیرقت  هک   ) درم نز و  ندرب  مهس  ود  مهس و  کی  ینعم  نیاربانب 

تسا . نز  نآ  زا  موس  کی  درم و  نآ  زا  ناهج 
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تیکلام هک  یمهس  فصن  دشابیم  درم  هدهعب  تاواسم  تلادع و  تیاعر  موزل  اب  وا  یگدنز  فراصم  نز و  جراخم  مالسا  رد  نوچ  یلو 
دنک . فرصت  شدوخ  دناوتیم  القتسم  تسا  کلام  شدوخ  نز  هک  یمهس  کی  رد  و  دسریم ، نز  فرصمب  تسا  هدش  هدرپس  درمب  نآ 

فرـصم تهج  زا  یلو  تسا  هدش  هدرپس  نز  تسدب  موس  کی  درم و  تسدـب  رـصع  ره  رد  هچرگا  نیمز  تورث  زا  موس  ود  تیکلام  سپ 
دشابیم . بلطم  نیا  سکعب 

تـسدب ارنآ  موسکی  هدرپس و  لقعت  رکف و  تسدـب  ریبدـت ) هرادا و   ) ینعی تیکلاـم  تهج  زا  ار  نیمز  تورث  موس  ود  مالـسا  عقاو  رد  سپ 
تسا . هدرپس  لقعت  تسدب  ار  موسکی  هداد  ساسحا  هفطاع و  تسدب  ارنآ  موس  ود  فرصم  تهج  زا  نکلو  ساسحا ، هفطاع و 

هب لام  ندرک  فرـصم  رد  هفطاع  ساسحا و  و  تسا ، رتاـناوت  هفطاـع  ساـسحا و  زا  تورث  ندرک  هرادا  رد  لـقعت  يورین  هک  تسا  یهیدـب 
دشابیم . رتدنمزاین  لقعت  يورین 

ود ره  دنک و  میسقت  ساسحا  لقعت و  فلاخم  يورین  ود  نایم  ارناهج  تورث  دناوتیم  هک  تسا  یـشور  نیرتهنالقاع  نیرتهنالداع و  نیا  و 
دیامن . ءاضرا  دنراد  یئازسب  مهس  یگدنز  رد  هک  ار  ورین 

عیب

تسیچ ؟ عیب  عیب 
لباقم رد  ار  دوخ  يالاک  تیکلام  دوشیم  هدـیمان  هدنـشورف  هک  الاک  کلام  هک  وحن  نیاب  یلامب  تسا  یلام  هضواـعم  شورف و  ینعمب  عیب 

ار دوخ  لوپ  ـالاک  تفاـیرد  لـباقم  رد  دوـشیم  هدـیمان  رادـیرخ  هک  زین  فرط  دـنک و  راذـگاو  فرطب  دـنکیم  تفاـیرد  هک  یلوـپ  تمیق 
. دراد ینازرا  هدنشورفب 

یمومع طئارـش  دیاب  نیاربانب  دشابیم و  رادیرخ ) هدنـشورف و   ) فرط ودب  دنمزاین  دوخ  ققحت  رد  تسا و  دوقع  زا  عیب  تسا  ادـیپ  هکنانچ 
دشاب . اراد  رایتخا  دصق و  لقع و  غولب و  دننام  ار  دوقع 

عیب : موزل 
دنزب . مهب  ارنآ  دناوتیمن  رادیرخ ) ای  هدنشورف   ) نیدقاعتم زا  یکی  دقع  ققحت  زا  سپ  ینعی  تسا  همزال  دوقع  زا  عیب 

دوشیم و وا  هجوتم  یهجوت  لباق  ررض  هتفر  رادیرخ  ای  هدنـشورف  رـس  رب  هالک  هابتـشا  ای  تلفغ  رثا  رد  عیب  ماجنا  زا  یهاگ  هکنیاب  رظن  یلو 
تسا : هدز  تسد  رما  ودب  هدسفم  نیا  زا  يریگولج  يارب  مالسا  عراش  تسا  یمومع  حلاصم  فلاخم  يدراوم  نینچ  رد  عیب  موزل 

، دـیامن ار  هلماعم  ندز  مهب  ياضاقت  رگید  عیابتم  زا  هدـش  نامیـشپ  هلماـعم  زا  نیعیاـبتم  زا  یکی  هکیتروص  رد  هک  تسنیا  نآ  هلاـقا و  ـالوا 
دنز . مهب  ار  هلماعم  هدومن  تباجا  تسا  بحتسم 

دنز . مهب  ار  هلماعم  هدومن  هدافتسا  نآ  زا  دناوتیم  هدننک  هلماعم  هک  تسا  یصاخ  طلست  نآ  و  رایخ ، ًایناث 
تسا : ات  دنچ  فورعم  تارایخ 

دنراد . ار  هلماعم  ندز  مهب  قح  فرط  ود  ره  هدروخن  مهب  دقع  سلجم  ات  سلجم : رایخ   - 1
دوخ یعقاو  شزرا  زا  رتمکب  الاک  الثم  دـشاب ، هدـید  نایز  هلماعم  رد  هدروخ  بیرف  دـقع  نیفرط  زا  یکی  هک  تسنیا  نآ  و  نبغ ، راـیخ   - 2

دنز . مهب  ار  هلماعم  ًاروف  دناوتیم  هدش  نوبغم  هکنآ  تروصنیا  رد  دوش ، هدیرخ  نآ  زا  رتشیب  هب  ای  دوش  هتخورف 
دریگب . ار  تمیق  توافت  ای  دنز  مهب  ار  هلماعم  دناوتیم  دبای  یبیع  الاک  رد  رادیرخ  هلماعم ، نتفای  ماجنا  زا  سپ  هاگره  بیع ، رایخ   - 3

دنک . خسف  ار  هلماعم  دراد  قح  رادیرخ  زور  هس  ات  بسا  دنفسوگ و  دننام  تاناویح  هلماعم  رد  ناویح ، رایخ   - 4
مهب ار  هلماعم  طرـش ، فلخت  تروص  رد  دـنناوتیم  دـندرک  یطرـش  دوخ  هلماعم  رد  ود  ره  ای  رادـیرخ  ای  هدنـشورف  رگا  طرـش ، رایخ   - 5

دننزب .
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ملس : هیسن و  دقن و 
تسا : مسق  راهچ  نآ  لوپ  الاک و  میلست  نتخادرپ و  رظن  زا  عیب 

دنیوگ . دقن  ار  عیب  نیا  دنوش  لدب  در و  ًانیع  هلماعم  نتفای  ماجنا  اب  نآ  لوپ  الاک و  هکنیا   - 1
دنمان . هیسن  ار  عیب  نیا  دتفا و  ریخأتب  لوپ  تخادرپ  یلو  دوش  رادیرخ  میلست  هلماعم  تقو  الاک  هکنیا   - 2

دنیوگ . ملس  ار  عیب  نیا  ددرگ و  لوکوم  دعبب  الاک  میلست  دوش  هتخادرپ  ًادقن  لوپ  مود  مسق  سکعب  موس   - 3
دنمان . یلاکب  یلام  عیب  ار  نیا  دتفا و  ریخأتب  ود  ره  نآ  لوپ  الاک و  میلست  لوا  مسق  سکعب   - 4

. تسا لطاب  مراهچ  مسق  حیحص و  لوا  مسق  هس  ماسقا  نیا  زا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)
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یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
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دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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