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فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  نامز  ماما  جرف  يارب  اعد  راثآ 

: هدنسیون

داژن یمشاه  نیسح 

: یپاچ رشان 

ناحبس

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلا هیلع  نامز  ماما  جرف  يارب  اعد  7راثآ 

باتک 7تاصخشم 

7دنگوس

موس پاچ  10همدقم 

10راتفگشیپ

رون 11دالیم 

تسادخ تیامح  تنامض و  رد  يدهم  12ترضح 

دنتاجن لها  يدهم  نایوگ  اعد  12طقف 

دیوگ یم  نیمآ  نامز  ماما  ار  نایعاد  14ياعد 

جرف لیجعت  يارب  هدننک  اعد  قح  رد  نامزلا  بحاص  ترضح  14ياعد 

رصع یلو  كرابم  رضحم  هب  یشعرم  یفجن  یمظعلا  هللا  هیآ  15فرشت 

تسا ریذپلد  رصع  یلو  ترضح  روهظ  نامز  رد  18یگدنز 

ناهج 18ینوگرگد 

يواسم روط  هب  تورث  19میسقت 

یمومع يدونشخ  19تیاضر و 

یناگمه يزاین  19یب 

شنیرفآ مامت  رد  21تینما 

ینیمز تامعن  جورخ  ینامسآ و  تاکرب  21لوزن 

ناهج 22ینادابآ 

یناگمه 22هافر 

اهماد 23ینوزف 

اعد تباجا  نکاما  تاقوا و  23نیرتهب 

اعد تباجا  24تاقوا 
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اعد تباجا  25نکاما 

راوگرزب نآ  جرف  يارب  اعد  دیاوف  راثآ و  26هصالخ 

مشچ 29يادگ 

ابص 29داب 

ردب رد  30نونجم 

رادید 31راظتنا 

تسود يانمت  31رد 

لاصو 32هدعو 

راگدرک تجح  32يا 

قشع 33زامن 

شون 34بل 

نایملاع 34سمش 

وگ 35تفگ و 

حبص 36میسن 

نم 36يدهم 

نامزلا بحاص  37ای 

لد 38هناهب 

لد 38هناخناهن 

لصو 39دیون 

لاخ 40هناد 

زادگناج 40رجه 

41تسود

نارظتنم 41ماما 

رصع ماما  42ياعد 

زکرم 42هرابرد 
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مالسلا هیلع  نامز  ماما  جرف  يارب  اعد  راثآ 

باتک تاصخشم 

1338 نیسح - ، داژن ، یمشاه هسانشرس :
داژن یمشاه نیسح  فیلات  جع /) ) نامز ماما  جرف  يارب  اعد  راثآ  روآدیدپ : مان  ناونع و 

2[ شیاریو : ] تساریو تیعضو 
.1379 ناحبس ، رشن  نارهت : رشن : تاصخشم 

ص 79 يرهاظ : تاصخشم 
-26-5978-964 لاــیر ؛  24000-26-5978-964 لاــیر ؛  24000-26-5978-964 لاــیر ؛  24000-26-5978-964 کـباش :

لایر 24000
یلبق یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو 

لایر  4000 زیئاپ 1381 ؛ مراهچ : پاچ  تشاددای :
سیونریز تروص  هب همانباتک  تشاددای :

تیودهم عوضوم :
ق256 مهدزاود ، ماما  جع ،) ) نسح نبدمحم  عوضوم :

BP224/ه2آ2 1379 هرگنک : يدنب  هدر 
297/462 ییوید : يدنب  هدر 

م11462-79 یلم : یسانشباتک  هرامش 

دنگوس

دنگوس
دنگوس ادخ  يدنوادخ  هب 

دنگوس ایبنا  متخ  یبن  هب 
دنگوس ایلوا  تالامک  هب 

دنگوس یضترم  يور  لگ  هب 
يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 

تیوکین لامج  تشهب  هب 
تیوسیگ رات  یهایس  هب 

تیونیم مشچ  ود  هاگن  هب 
تیوربا ود  هناخنامک  هب 
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يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 

دنگوس وت  يالو  ماقم  هب 
دنگوس وت  يادص  ریفص  هب 

هحفص 12] ]
دنگوس وت  ياعد  يافص  هب 
دنگوس وت  ياهکشا  لگ  هب 

يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 

تیارآ لد  تماق  دق و  هب 
تیابوط خاش  وچ  تسد  ود  هب 

تیابیز ردص  یخارف  هب 
تیاهمدق فک  رابغ  هب 

يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 
تماش وکن  يوسیگ  مخ  هب 

تمایا طاشن  هوکش و  هب 
تمان یب  ناقشاع  همه  هب 
تماد رد  ناگتسب  همه  هب 

يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 

ترظتنم نالد  هتسکش  هب 
ترگج نوخ  ناگدرسفا  لد  هب 

تردب رد  نایهار  همه  هب 
ترد ياونیب  نایادگ  هب 

يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 

ارهز ترضح  تاماقم  هب 
ارهز تلالج  هوکش و  هب 
ارهز تمصع  هب  ایح و  هب 
ارهز تروص  يدوبک  هب 

يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
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يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 
وا ربکا  یلع  نیسح و  هب 

وا رغصا  یلع  نیسح و  هب 
وا رت  هدید  ود  نیسح و  هب 

وا رجنح  کشخ  هب و  نیسح  هب 
يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 

بنیز هتسخ  ناج  نت و  هب 
بنیز هتسشن  نوخ  لد  هب 
بنیز هتسب  يوزاب  ود  هب 

بنیز هتسکش  نیبج  هب 
هحفص 13] ]

يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 

سابع هدیدغاد  لد  هب 
سابع هدیکچ  کشرس  هب 
سابع هدیرب  تسد  ود  هب 
سابع هدیپت  نوخ  نت  هب 

يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 

شرابنوخ مشچ  هیقر و  هب 
شراز هلان  هیقر و  هب 

شرامیب مسج  هیقر و  هب 
شرادید ماش  هیقر و  هب 

يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 

دنگوس یمدآ  تانوئش  هب 
دنگوس یمطاف  تایانع  هب 

دنگوس یملاع  ناناج  وت  هب 
دنگوس یمشاه  تسه  همه  هب 
يدهم ایب  ار ، وت  مراد  تسود 
يدهم ام ، تسد  ریگ  مرک  ز 
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هحفص 15] ]

موس پاچ  همدقم 

موس پاچ  همدقم 
یلاعت همساب 

زا ار  اـم  تشاد و  ینازرا  اـم  هب  ار  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تیـالو  تمعن  هک  ار  یلاـعت  قـح  مییوـگ  یم  نوزف  ساپـس  رکش و 
باتک ( ) ع  ) نامز ماما  جرف  يارب  اعد  راثآ  باتک  مود  لوا و  پاـچ  هک  اـجنآ  زا  .داد  رارق  ناـشتیانع  لـیذ  هب  نیلـسوتم  نیکـسمتم و 

تـساوخرد هب  انب  نونکا  دـش ، بایمک  تفرگ و  رارق  جـع )  ) نامز ماـما  اـقآ  نارادتـسود  نایعیـش و  لابقتـسا  هجوت و  دروم  رـضاح )
تـسا دـیما  .دوش  یم  میدـقت  تافاضا  تاحالـصا و  دـیدج و  شیاریپ  شیاریو و  اب  نآ  موس  پاـچ  شترـضح  ناگتفیـش  زا  یعمج 

دوخ فیاظو  زا  یکی  هب  مه  نارگید  ات  دـنهد  رارق  ترـضح  نآ  نابحم  رایتخا  رد  هعلاطم  زا  سپ  ار  باتک  نیا  یمارگ  ناگدـنناوخ 
مارحلا مرحم   16 نارهت ، .دشاب  هک  هب  شلیم  دهاوخ و  ار  هک  رای  ات  .دـندرگ  انـشآ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هب  تبـسن  تبیغ  نامز  رد 

داژن یمشاه  نیسح  دیس  1421 ه ق 
هحفص 17] ]

راتفگشیپ

راتفگشیپ
یندا وا  نیـسوق  باق  ناکف  یلدتف  یند  نم  یلع  مالـسلا  هولـصلا و  و  هللا ، اناده  نا  ول ال  يدتهنل  انک  ام  اذهل و  اناده  يذلا  دمحلا هللا 

هجحلا رظتنملا  مامالا  نیضرالا  یف  هللا  هیقب  امیس  نیموصعملا  نیرهاطلا  هتیب  لها  دمحم و  نیلسرملا  ءارفسلا و  متاخ  ءایبنالا و  فرشا 
لاس 1418 ه یلوالا  يدامج  هام  ياهزور  زا  یکی  رد  .ءادفلا  همدقم  بارتل  نیملاعلا  حاورا  يرکـسعلا  نسحلا  نب  هجح  رـشع  یناثلا 

يرطـس دـنچ  درک  روطخ  منهذ  هب  ناهگان  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  هعلاـطم  لوغـشم  هتـسشن و  دوخ  هناـخباتک  رد  ق 
ناگتخابلد ناگتفیش و  رایتخا  رد  تسا ، رون  دالیم  هک  نابعش 1418 ه ق  همین  ات  ار  نآ  مسیونب و  جع )  ) رصع یلو  ترضح  هب  عجار 

شا و یسدق  هاگشیپ  زا  تناعتسا  اب  متفرگ و  تسد  هب  ملق  سپ  .مهد  رارق  شترضح 
هحفص 18] ]

یلو هار  رد  کچوک  یماگ  بیترت  نیا  هب  منک و  شترـضح  ناقـشاع  میدـقت  ار  رـضاح  باتک  مدـش  قفوم  راوگرزب ، نآ  تیاـنع  هب 
ياـهباتک دراد و  يرتمک  ناگدـنناوخ  روطق  ياـهباتک  ـالومعم  نوچ  مداـهن ، راـصتخا  رب  ار  اـنب  نتـشون  رد  .مرادرب  میـالوم  متمعن و 

نامز رد  نایعیـش  مهم  فیاظو  زا  یکی  هرابرد  باتک  عوضوم  .دنک  یم  بذج  دوخ  هب  ار  يرتشیب  نادنم  هقالع  رـصتخم  کچوک و 
تامدقم زا  یکی  هدش و  رادـیدپ  ملاع  رد  راوگرزب  نآ  جرف  راثآ  .دـشاب  یم  شترـضح  جرف  يارب  ندرک  اعد  انامه  هک  تسا  تبیغ 

هک تسا  هیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  ینیمخ  ماما  ترضح  يربهر  هب  ناریا  یمالسا  بالقنا  ققحت  هفیرـش  تایاور  قبط  شترـضح  روهظ 
دیما .ددرگ  نشور  شینارون  لاـمج  هب  شرظتنم  ناقاتـشم  نامـشچ  ددرگ و  یهتنم  شترـضح  روهظ  هب  میظع  لوحت  نیا  هللا  ءاـش  نا 

انـسم و زیزعلا  اهیا  ای  .دریذپب  شنایاپ  یب  فطل  اب  ار  بدا  ضرع  نیا  دریگ و  رارق  شیتوکلم  هاگرد  لوبقم  زیچان  تمدـخ  نیا  تسا 
.انیلع قدصت  لیکلا و  انل  فوا  هاجزم و  هعاضبب  انئج  رضلا و  انلها 
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دنام زاب  ام  زک  تسا  یشقن  ضرغ 
ییاقب منیب  یمن  ار  ایند  هک 

ناسحا يزور ز  یلدبحاص  رگم 
ییاعد نانیکسم  قح  رد  دنک 

داژن یمشاه  نیسح  دیس  بجرملا 1418 ه ق  بجر   7 نارهت ،
هحفص 19] ]

رون دالیم 

رون دالیم 
، نک راطفا  مدزن  بشما  دومرف : نوتاخ  همیکح  شا  همع  هب  مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترضح  نابعـش  همین  هاگماش  بورغ  رد 
: تفگ نوتاخ  همیکح  .دوب  دهاوخ  نیمز  يور  رد  قح  رب  تجح  هک  شیوخ  تجح  رادید  هب  دنادرگ  یم  داش  ار  وت  یلاعت  يراب  هک 

هدید لمح  راثآ  هنوگ  چیه  وا  رد  هک  ادخ  هب  دنگوس  درک : ضرع  نوتاخ  همیکح  سپس  .سجرن  دومرف : ترـضح  تسیک ؟ شردام 
رد نوتاخ  سجرن  ترضح  .دیآ  یم  ایند  هب  يدهم  مرسپ  بشما  .متفگ  تیارب  هک  تسا  نامه  تقیقح  همع ، دومرف : ماما  .دوش  یمن 

لمح رثا  هنوگ  چیه  دوب و  باوخ 
هحفص 20] ]

يارب زین  نوتاخ  سجرن  ترـضح  دوب و  لوغـشم  شیاین  زامن و  هب  نوتاخ  همیکح  لاح ، نیا  رد  .دوبن  سوسحم  وا  رد  نامیاز  درد  و 
یبیغ ربخ  یفرط  زا  نوچ  .دوب  ریحتم  بجعتم و  نوتاخ  همیکح  .دـیباوخ  هرابود  تدابع  ماـجنا  زا  سپ  تساـخرب و  زاـمن  تاـجانم و 
نـسح ماما  .درک  یم  هدهاشم  ار  نوتاخ  سجرن  ترـضح  رد  لمح  نیارق  ندوبن  رگید ، فرط  زا  مالـسلا و  هیلع  يرکـسع  ترـضح 
نکم کش  همع ، يا  دومرف : وا  هب  دنلب  يادص  اب  اذل  دوب و  هاگآ  شا  همع  دیدرت  کش و  زا  دوب ، ادخ  یلو  هک  مالسلا  هیلع  يرکسع 

ساسحا دوخ  رد  دش و  رادیب  باوخ  زا  نوتاخ  سجرن  ترـضح  هاگان  .یلاعت  هللا  ءاش  نا  دـید  یهاوخ  ار  يدـهم  تعاس ، نیمه  هک 
ار ردق  دـیحوت و  هروس  ماما  رما  هب  متفرگ و  شوغآ  رد  ار  وا  .دزرل  یم  نوتاخ  سجرن  مدـید  دـیوگ : یم  نوتاخ  همیکح  .دومن  درد 
رد .دـناوخ  یم  ار  اه  هروس  نیا  شردام  نطب  لخاد  زا  زین  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هک  مدینـش  بجعت  لامک  اب  مدرک و  تئارق 

هیلع يرکـسع  نسح  ماما  تمدخ  مدش و  برطـضم  سپ  .مدیدن  ار  وا  دـش و  بیاغ  ممـشچ  زا  نوتاخ  سجرن  ترـضح  ماگنه  نیا 
متشگرب .دید  یهاوخ  دوخ  ياج  رد  ار  سجرن  هک  درگرب  شابم و  نارگن  دومرف : ترضح  .مدرک  ضرع  ار  ارجام  مدیـسر و  مالـسلا 

هدش دلوتم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  قح  تجح  دشخرد و  یم  ابیز  يرون  مدید  ناهگان  سجرن ، قاطا  يوس  هب 
هحفص 21] ]

سپس .هللا  لوسر  يدج  نا  دهشا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  دیوگ : یم  شردام  رانک  رد  تسا و  هداهن  نیمز  يور  رب  ار  دوخ  یناشیپ  و 
لاعتم دنوادخ  هاگشیپ  هب  داتسرف و  تیحت  مالس و  شراوگرزب  ردپ  ات  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا  شنیرهاط  دادجا  زا  کی  ره  هب 

هب امرف و  تباث  ار  میاهمدـق  ناسر و  نایاپ  هب  ار  مراک  نادرگ و  ناسآ  میارب  يدرک ، هدـعو  نم  هب  ار  هچنآ  اراـگدرورپ ، درک : ضرع 
: دندومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  دیامرف : یم  نوتاخ  همیکح  .امن  يراج  نیمز  يور  رد  ار  يرتسگداد  تلادع و  نم  هلیسو 

شدـنزرف تروص  رـس و  رب  شزاون  تسد  ترـضح  .مدرب  شراوگرزب  ردـپ  رـضحم  هب  ار  وا  نم  و  رواـیب -  ار  يدـهم  مدـنزرف  همع ،
نابز هب  جع )  ) يدهم ترضح  .وگب  نخس  ادخ  نذا  هب  مدنزرف ، يا  دومرف : سپس  تشاذگ و  وا  ناهد  رد  ار  شکرابم  نابز  دیشک و 
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مهلعجن ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  میحرلا و  نمحرلا  هللا  مسب  میجرلا  ناطیـشلا  نم  هللااب  ذوعا  دومرف : هدـمآ 
[ . 1  ] .نیثراولا مهلعجن  همئا و 

هحفص 22] ]
یقرواپ

ص 18. ج 51 ، راونالاراحب ، [ 1]

تسادخ تیامح  تنامض و  رد  يدهم  ترضح 

تسادخ تیامح  تنامض و  رد  يدهم  ترضح 
نیب افقو  یتح  شرعلا  قدارس  یلا  هالمحف  .نیکلم  لسرا  همالا  هذه  يدهم  یبر  یل  بهو  امل  ع :)  ) يرکـسعلا نسحلا  دمحم  وبا  لاق 

یطعا و کب  اوذـخآ و  کب  ینا  تیلآ  يدابع  يدـهم  يرما و  راهظا  ینید و  هرـصنل  يدـبع  کب  ابحرم  هل  لاقف  لج  زع و  هللا  يدـی 
هب قحا  نا  یلا  ینیعب  یفنک و  ینامـض و  یف  هناف  هاغلبا  اقیفر و  ادر  هیبا  یلع  هادر  هادر ، ناکلملا  اهیا  هاددرا  بذعا  کب  رفغا و  کب 

[ . 1  ] .ابصاو یل  نیدلا  نوکی  لطابلا و  هب  قهزا  قحلا و 
دنوادخ هک  یماگنه  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکسع  ترضح 

هحفص 23] ]
زع يادخ  رضحم  رد  ار  وا  هکنیا  ات  دندرب  شرع  ياه  هدرپارس  هب  ار  وا  سپ  .داتـسرف  ار  کلم  ود  دیـشخب ، نم  هب  ار  تما  نیا  يدهم 
یم دنگوس  .مناگدـنب  تیادـه  مرما و  راهظا  منید و  يرای  يارب  ما  هدـنب  وت  هب  نیرفآ  دومرف : وا  هب  دـنوادخ  سپ  .دـنداد  رارق  لج  و 

باذع اطع و  رد  نم  كالم   ) منک باذـع  وت  رطاخ  هب  مشخبب و  وت  تهج  هب  منک و  اطع  وت  رطاخ  هب  مریگب و  وت  ببـس  هب  هک  مروخ 
تنامـض رد  وا  هک  یتسردب  سپ  ینابرهم ، اب  شردپ  يوس  هب  ار  وا  دینادرگرب  .کلم  ود  يا  ار  وا  دـینادرگرب  یتسه .) وت  تمحر ، و 

يارب نید  مزاس و  دوباـن  وا  تسد  هب  ار  لـطاب  منک و  ققحم  وا  هلیـسو  هب  ار  قح  هکنیا  اـت  تسوا  هب  نم  مشچ  تسا و  نم  تیاـمح  و 
.دوش اج  رب  اپ  نم 

هحفص 24] ]
یقرواپ

ص 27. ج 1 ، نامه ، [ 1]

دنتاجن لها  يدهم  نایوگ  اعد  طقف 

دنتاجن لها  يدهم  نایوگ  اعد  طقف 
رثکا و  دـندومرف : دوخ  هک  تسا  نامزلا  بحاص  ترـضح  ناج  سنا و  يـالوم  جرف  يارب  ندرک  اـعد  نایعیـش  مهم  فیاـظو  زا  یکی 

[ . 1  ] .مکجرف کلذ  ناف  جرفلا  لیجعت  هب  ءاعدلا 
يوسوم هللا  هیآ  موحرم  .ددرگ  یم  رب  ام  دوخ  هب  جرف  يارب  اعد  تاکرب  .تسامـش  جرف  نآ  هک  دـینک  اعد  داـیز  جرف  لـیجعت  يارب  و 

نیا بلاطم  مامت  .مئاقلل  ءاعدلا  دئاوف  یف  مراکملا  لایکم  مان  هب  تشون  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  عاطم  رما  هب  باتک  دلج  ود  یناهفـصا 
اعد هک  تسا  عوضوم  نیا  هرابرد  هدنزرا  باتک 
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هحفص 25] ]
مالسلا هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  یتیاور ، رد  .دنادرگ  یم  هدننک  اعد  بیـصن  ار  يدیاوف  هچ  راوگرزب  نآ  جرف  يارب  ندرک 

نب دمحا  دـیناوخب : مامت  تقد  اب  ار  لیذ  مهم  تیاور  .دـیامرف  یم  نایب  تبیغ  نامز  رد  تکاله  زا  تاجن  ار  اعد  مهم  دـیاوف  زا  یکی 
.منک لاوس  وا  زا  دـعب  ماما  هرابرد  ترـضح  نآ  زا  متـشاد  انب  مدیـسر و  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  ترـضح  روضح  هب  دـیوگ : قاحـسا 
قلخ ذنم  ضرالا  لخی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  قحـسا  نب  دمحا  ای  دـندومرف : دـندش و  هاگآ  منطاب  زا  تماما  تردـق  هب  ترـضح 

هب ثیغلا و  لزنی  هب  ضرـالا و  لـها  نع  ءـالبلا  عفدـی  هب  هقلخ  یلع  هجح هللا  نم  هعاـسلا  موقت  نا  یلا  اـهیلخی  ـال  مالـسلا و  هیلع  مدآ 
جرخ مث  تیبلا  لخدف  اعرسم  مالـسلا  هیلع  ضهنف  .كدعب  هفیخلا  مامالا و  نمف  هللا  لوسر  نبای  هل  تلقف  لاق  .ضرالا  تاکرب  جرخی 

لج و زع و  هللا  یلع  کتمارک  ول ال  قحـسا  نب  دـمحا  ای  لاقف  نینـس  ثالث  ءانبا  نم  ردـبلا  هلیل  رمقلا  ههجو  ناک  مالغ  هقتاـع  یلع  و 
امک الدع  اطـسق و  ضرالا  المی  يذـلا  هینک و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یمـس  هنا  اذـه  ینبا  کیلع  تضرع  ام  هججح  یلع 

اوجنی هبیغ ال  نبیغیل  هللا  .نینرقلا و  اذ  لثم  هلثم  مالسلا و  هیلع  رضخلا  لثم  همالا  هذه  یف  هلثم  قحـسا  نب  دمحا  ای  املظ  اروج و  تئلم 
هللا تبث  نم  الا  اهیف  هکلهلا  نم 

هحفص 26] ]
.یبلق اهیلا  نئمطی  همالع  نم  لهف  يالوم  ای  قحـسا  نب  دـمحا  لاقف  .هجرف  لیجعتب  ءاعدـلل  اهیف  هقفو  هتماماب و  لوقلا  یلع  لـج  زع و 
[ . 2  ] .قحسا نب  دمحا  ای  نیع  دعب  ارثا  بلطت  هئادعا و ال  نم  مقتنملا  هضرا و  یف  هللا  هیقب  انا  لاقف  حیصف  یبرع  ناسلب  مالغلا  قطنف 

زا تجح  زا  ار  نیمز  تشاذگن  یلاخ  دنوادخ  هک  یتسردب  قاحسا  نبا  دمحا  يا  دومرف : مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما  ترـضح 
وا رطاخ  هب  و  دنک ، یم  عفد  نیمز  زا  ار  الب  تجح  نآ  ببـس  هب  .دوش  اپ  هب  تمایق  هکنیا  ات  تشاذگ  دـهاوخن  و  مدآ ، ترـضح  نامز 

، ادخ لوسر  رـسپ  يا  متفگ  دیوگ : یم  قاحـسا  نب  دمحا  .دـهد  یم  نوریب  ار  شتاکرب  نیمز  وا  دوجو  هب  و  دـنک ، یم  لزان  ار  ناراب 
يور هک  یلاح  رد  دـمآ  نوریب  سپـس  دـش ، هناخ  نوردـنا ]  ] لخاد تساخرب و  تعرـسب  ماما  سپ  تسیک ؟ وت  زا  دـعب  هفیلخ  ماـما و 

: دومرف مالسلا  هیلع  يرکسع  نسح  ماما  ترـضح  .دیـشخرد  یم  هدراهچ  بش  هام  دننام  شتروص  هک  دوب  هلاس  هس  يرـسپ  شـشود 
.مداد یمن  ناشن  وت  هب  ار  مدـنزرف  نیا  هاگ  چـیه  يدوبن ، یمارگ  زیزع و  ادـخ  ياـهتجح  ادـخ و  دزن  وت  رگا  قاحـسا ، نبا  دـمحا  يا 

دنک یم  داد  لدع و  زا  رپ  ار  نیمز  هک  یـسک  تسوا  و  تسوا ، هینک  مه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مسا  مه  وا  هک  یتسردب 
نب دمحا  يا  .دشاب  هدش  روج  ملظ و  زا  رپ  هک  نآ  زا  سپ 

هحفص 27] ]
تـسا یتبیغ  ياراد  وا  دـنگوس  دـنوادخ  هب  .تسا  نینرقلا  وذ  لثم  وا  لثم  مالـسلا و  هیلع  رـضخ  لـثم  تما  نیا  رد  وا  لـثم  قاحـسا ،

تباث شتماما  هب  لوق  رب  ار  وا  لج  زع و  يادـخ  هک  یـسک  رگم  تکاله  زا  نامز  نآ  رد  مدرم  دـننک  یمن  ادـیپ  تاـجن  هک  ینـالوط 
یتمالع ایآ  نم ، يالوم  يا  تفگ : قاحسا  نب  دمحا  .دنک  اعد  شجرف  لیجعت  يارب  هک  تبیغ  نامز  نآ  رد  دنک  قفوم  ار  وا  درادب و 

ایوگ یبرع  نابز  هب  داب ] شیادف  هب  ملاع  همه  ناج  هک   ] امیـس شوخ  رـسپ  نآ  سپ  تمالع ؟ نآ  هب  دنک  ادیپ  نانیمطا  ملد  هک  تسه 
درگن يرثا  لابند  نم  ینیع  هدـهاشم  زا  سپ  و  منم ، نانمـشد  زا  هدـنریگ  ماقتنا  منم ، نیمز  رد  هللا  هیقب  دومرف : درک و  نخـس  هب  زاغآ 

ار دوخ  دیاب  دشاب ، ناراگتـسر  ناگتفای و  تاجن  زا  ینونک  بوشآ  رپ  يایند  رد  دهاوخ  یم  هک  سک  ره  سپ  .قاحـسا  نب  دمحا  يا 
.ددرگ راوگرزب  نآ  ياعد  لومشم  ات  دنک  کیدزن  شترضح  ناتسآ  هب  عرضت  لسوت و  اعد و  هلیسو  هب 

هحفص 28] ]
یقرواپ
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ص 485. ج 2 ، نیدلا ، لامک  [ 1]
ص 56. ج 2 ، نامه ، [ 2]

دیوگ یم  نیمآ  نامز  ماما  ار  نایعاد  ياعد 

دیوگ یم  نیمآ  نامز  ماما  ار  نایعاد  ياعد 
هچ و  دنیوگ ، یم  نیمآ  ادخ  يایلوا  دننک ، یم  اعد  تراهط  تمـصع و  نادـناخ  ناتـسود  نایلاوم و  هک  یماگنه  هدراو  تایاور  قبط 

تیاور کی  نایب  هب  نامراتفگ  تابثا  يارب  .دـیوگب  ار  شنیمآ  مالـسلا  هیلع  يدـهملا  حـلاصابا  ترـضح  هک  ییاـعد  تسا  دنمـشزرا 
ترضح هب  تفگ : هک  تسا  هدروآ  یماش  عیبرلاوبا  زا  دوخ  دنس  هب  تاجردلا  رئاصب  رد  رافـصلا  نسحلا  نب  دمحم  مینک : یم  هدنـسب 

رب يو  متفگ : .نک  هضرع  ار  نآ  دومرف : .هدیـسر  نم  هب  یثیدـح  قاحـسا  نب  ورمع  زا  متـشاد : هضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  هللادـبعوبا 
سپ دش ، لخاد  مالسلا  هیلع  یلع  نینموملاریما 

هحفص 29] ]
وا هب  ترضح  نآ  .داد  حیضوت  دوب ، وا  رد  هک  ییرامیب  سپ  تسیچ .؟ يدرز  نیا  دومرف : دید ، شتروص  رب  يدرز  راثآ  ترضح  نآ 
اعد و  امش ، يرامیب  هب  میوش  یم  رامیب  و  امش ، نزح  هب  میدرگ  یم  نیگهودنا  و  امش ، یلاحشوخ  هب  میوش  یم  لاحـشوخ  ام  دومرف :

دیدومرف هچنآ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هب  ورمع  .مییوگ  یم  نیمآ  ام  دـینک  یم  اعد  هک  امـش  و  امـش ، يارب  مینک  یم 
قداص ماما  .رود  رـضاح و  تسا  ناسکی  ام  رب  دومرف : ترـضح  نآ  دـییوگ .؟ یم  نیمآ  امـش  مینک  یم  اعد  ام  هنوگچ  یلو  متـسناد ،

[ . 1  ] .تسا هتفگ  تسار  ورمع  دومرف : مالسلا  هیلع 
هحفص 30] ]

یقرواپ
ص 260. تاجردلا ، رئاصب  [ 1]

جرف لیجعت  يارب  هدننک  اعد  قح  رد  نامزلا  بحاص  ترضح  ياعد 

جرف لیجعت  يارب  هدننک  اعد  قح  رد  نامزلا  بحاص  ترضح  ياعد 
اعد و  تسا ، نابز  هب  ندرک  يراـی  ترـصن ، عاونا  زا  یکی  نوچ  تسوا ، يراـی  ترـصن و  راوگرزب ، نآ  يارب  ندرک  اـعد  دـیدرت  یب 

وا اـهنم  نسحاـب  اوـیحف  هیحتب  متییح  اذا  و  دـیامرف : یم  دـیجم  نآرق  .تسا  ناـبز  هـب  ندرک  يراـی  ماـسقا  زا  یکی  ترـضح  نآ  يارب 
[ . 1  ] ...اهودر

: دیوگ یم  هفیرش  هیآ  لیذ  یمق  میهاربا  نب  یلع  ریسفت  رد  ...دیهد  باوج  نآ  ریظن  ای  رتهب  هب  دیدش ، شیاتس  تبحم و  هاگ  ره  و 
هحفص 31] ]

[ . 2  ] .رگید کین  ياهراک  مالس و 
اعد وا  يارب  زین  شیالوم  دنک ، اعد  هناصلاخ  دوخ  يالوم  يارب  نموم  رگا  سپ  تسا ، یکین  عاونا  نیرتهب  زا  اعد  هک  تسا  حضاو  رپ 

: تسا لیذ  تیاور  اعدم  نیا  دیوم  دهاش و  .تسا  يراگتـسر  حالف و  تاکرب و  تاریخ و  همه  دیلک  راوگرزب  نآ  ياعد  و  دنک ، یم 
ماـن هب  یـصخش  هک : دـندرک  لـقن  هیوـلع  نـب  دـمحم  رفعجوـبا  رـصنلا و  نـب  دـمحا  ساـبعلاوبا  هـلمج  زا  ناهفـصا  یلاـها  زا  یعمج 
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؟ يدش دقتعم  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  ترضح  تماما  هب  ارچ  دندیسرپ : وا  زا  .دوب  هعیش  هک  دوب  نکاس  ناهفصا  رد  نمحرلادبع 
ناهفـصا لها  اهلاس  زا  یکی  رد  .متـشاد  تارج  نابز و  مدوب و  ریقف  يدرم  نم  .دش  نم  مکحم  داقتعا  ببـس  هک  مدید  يزیچ  تفگ :

زا يروتـسد  میدوب ، وا  رابرد  رد  هک  یلاح  رد  .میتفر  لکوتم  رابرد  هب  تیاکـش  يارب  رگید  یعمج  اب  نم  دندرک ، نوریب  رهـش  زا  ارم 
روتـسد هک  تسیک  درم  نیا  متفگ : نارـضاح  زا  یکی  هب  .دـننک  رـضاح  ار  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نب  دـمحم  نب  یلع  هک  دـش  رداـص  وا 
لکوتم هک  مناد  یم  نینچ  تفگ : سپس  .دنتسه  شتماما  هب  دقتعم  نایضفار  هک  تسا  يولع  يدرم  وا  تفگ : هدش .؟ هداد  شراضحا 

اجنیا زا  متفگ : .دنک  یم  رضاح  نتشک  يارب  ار  وا 
هحفص 32] ]

[ . 3  ] .تسا یصخش  هنوگچ  هک  منیبب  ار  درم  نیا  ات  مور  یمن 
.دندرک یم  هاگن  وا  هب  دندوب و  هداتسیا  فص  رد  هار ، پچ  تسار و  تمـس  زا  مدرم  دمآ و  بسا  رب  راوس  ترـضح  نآ  سپ  دیوگ :

عفد وا  زا  ار  لکوتم  رـش  دنوادخ  هک  ندرک  اعد  وا  يارب  لد  رد  مدرک  عورـش  تفرگ ، اج  ملد  رد  شتبحم  مدـید ، ار  وا  هک  یماگنه 
میاعد لد  رد  نم  و  تسار ، هب  هن  درک و  یم  رظن  پچ  هب  هن  درک ، یم  هاگن  شبسا  لکاک  هب  دمآ و  یم  شیپ  مدرم  نیب  رد  وا  .دیامن 

دنک و باجتسم  ار  تیاعد  دنوادخ  دومرف : سپس  دینادرگ ، میوس  هب  ار  شتروص  دیسر ، مرانک  هب  هک  یماگنه  .مدرک  یم  رارکت  ار 
مناتـسود .متفر  میاقفر  نایم  رد  مدـیزرل و  دوخ  هب  وا  تمظع  تبیه و  زا  .دزاس  دایز  ار  تدـنزرف  لام و  دـیامن و  ینالوط  ار  ترمع 

وا ياعد  تکرب  هب  دنوادخ  متـشگرب و  ناهفـصا  هب  ارجام  نیا  زا  سپ  .متفگن  سک  چـیه  هب  .تسا و  ریخ  متفگ  دـش ؟ هچ  دندیـسرپ 
زا جراخ  هک  یلاوما  زا  ریغ  مراد  هناخ  رد  تورث  مهرد  رازه  رازه  اهنت  نم  زورما  هک  يروط  هب  دوشگ ، نم  رب  اـیند  لاـم  زا  ییاـههار 
رد هچنآ  هک  ملئاق  راوگرزب  نآ  تماما  هب  نم  .درذگ  یم  مرمع  زا  لاس  دنچ  داتفه و  نونکا  مدش و  دـنزرف  هد  بحاص  و  مراد ، هناخ 

دیرگنب تیاور  نیا  رد  بوخ  مالسلا ، هیلع  نامز  ماما  ناتـسود  يا  .درک  باجتـسم  ما  هرابرد  ار  شیاعد  دنوادخ  تسناد و  دوب ، ملد 
کی رطاخ  هب  دوبن ، نامیا  لها  هک  یناسنا  کی  هنوگچ  هک 

هحفص 33] ]
ام رگا  سپ  .دیدرگ  اوقت  نامیا و  تزع و  تورث و  بحاص  شقح ، رد  مامه  ماما  نآ  ياعد  مالسلا و  هیلع  يداه  ترضح  يارب  اعد 
اعد ار  ام  ترـضح  الباقتم  مینک و  اـعد  راوگرزب  نآ  يارب  میتسه  مالـسلا  هیلع  ناـمزلا  بحاـص  ترـضح  ناتـسود  نایعیـش و  زا  هک 

ج 1،  ) مراکملا لایکم  باتک  رد  یناهفـصا  يوسوم  هللا  هیآ  موحرم  .دش  دهاوخ  ادـیپ  ام  یگدـنز  رد  یبیجع  تاکرب  هچ  دـنیامرفب ،
نآ هدرک و  هدـهاشم  اـیور  ملاـع  رد  ار  ترـضح  نآ  هـک  درک  لـقن  مـیارب  محلاـص  ناردارب  زا  یکی  هـک : دـنک  یم  لـقن  ص 386 )
یم اعد  دـنک ، یم  اعد  يرادازع  سلاجم  رد  ءادهـشلادیس  بئاـصم  رکذ  زا  سپ  هک  ینموم  ره  يارب  نم  دـنا : هدومرف  وا  هب  راوگرزب 

.منک
هحفص 34] ]

یقرواپ
.86 ءاسن /  [ 1]

ص 145. ج 1 ، یمقلا ، ریسفت  [ 2]
.مالسلا هیلع  يداه  ترضح  تازجعم  رد  رشع : يداه  باب  جئارخ ، [ 3]

رصع یلو  كرابم  رضحم  هب  یشعرم  یفجن  یمظعلا  هللا  هیآ  فرشت 
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رصع یلو  كرابم  رضحم  هب  یشعرم  یفجن  یمظعلا  هللا  هیآ  فرشت 
رونلا رهاب  تمدخ  هبترم  هس  راوگرزب  نیا  هک  تسا  هدـمآ  یـشعرم  یفجن  هللا  هیآ  موحرم  یگدـنز  لاح  حرـش  رد  تاسبق  باتک  رد 
يواح هک  ار  هل  مظعم  تافرـشت  زا  یکی  همجرت  كربت ، نمیت و  ناونع  هب  .دـنا  هدـش  فرـشم  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاـص  ترـضح 

قوش فرـشا  فجن  رد  لیـصحت  مایا  رد  دنا : هدومرف  ناشیا  .مینک  یم  لقن  زیزع  ناگدـنناوخ  يارب  تسا ، هدـنزومآ  بلاج و  یتاکن 
هک متـسب  دـهع  شیوخ  اب  .متـشاد  فیرـشلا -  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا -  هللا  هیقب  ترـضح  نامیالوم  لامج  رادـید  هب  يداـیز 

ار مالـسلا  هیلع  رمالا  بحاص  ترـضح  ینارون  لاـمج  هک  تین  نیا  هب  موش ، فرـشم  هلهـس  دجـسم  هب  هداـیپ  هبنـشراهچ  بش  لـهچ 
منک ترایز 

هحفص 35] ]
داتفا ریخات  هب  فرشا  فجن  زا  منتفر  بش  نآ  رد  دوب ، مشش  یس و  ای  مجنپ و  یس و  هبنشراهچ  بش  .موش  لئان  گرزب  زوف  نیا  هب  و 
سرت تشحو و  بش  یکیرات  رثا  رب  مدیـسر ، اجنآ  هب  هک  یماـگنه  دوب ، یقدـنخ  هلهـس  دجـسم  کـیدزن  .دوب  یناراـب  يربا و  اوه  و 
رتشیب هک  مدینـش  رـس  تشپ  زا  ییاـپ  يادـص  ناـهگان  .اـهقیرطلا  عاـطق  اـهدزد و  داـیدزا  تهج  زا  اـصوصخم  تفرگ ، ارف  ارم  دوجو 

يا تفگ : حیصف  نابز  اب  دمآ و  نم  کیدزن  .مدید  هیداب  لها  سابل  اب  ار  یبرع  دیس  بقع ، هب  متشگرب  .دش  متشحو  سرت و  بجوم 
روآ بجعت  میارب  .مدرک  ادیپ  رطاخ  شمارآ  نوکـس و  دش و  فرطرب  متـشحو  سرت و  مدینـش ، ار  وا  يادص  ات  .مکیلع  مالـس  دـیس ،
نخس لاح  ره  هب  .مدوب  لفاغ  بلطم  نیا  زا  هظحل  نآ  رد  و  دش ، نم  تدایس  هجوتم  دیدش ، یکیرات  رد  صخـش  نآ  هنوگچ  هک  دوب 

فرـشت و دـصق  هب  متفگ : تین ؟ هچ  هب  دومرف : .هلهـس  دجـسم  متفگ : يراد ؟ اـجک  دـصق  درک : لاوس  نم  زا  .میتفر  یم  میتفگ و  یم 
یکیدزن رد  دراد و  ترهش  ناحوص  نب  دیز  دجسم  هب  هک  یکچوک  دجـسم  هب  میتفر ، هک  يرادقم  .مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  ترایز 

وا اب  ار  اعد  نآ  اهگنس  اهراوید و  ناک  دناوخ ، ییاعد  زامن ، زا  دعب  .میدناوخ  زامن  هدش  دجسم  لخاد  .میدیسر  تسا ، هلهس  دجـسم 
، اعد زا  دعب  .مزجاع  شفصو  زا  هک  مدومن  دوخ  رد  بیجع  بالقنا  ساسحا  .دندرک  یم  همزمز 

هحفص 36] ]
لثم نآ  رد  دروآ و  نوریب  تشاد ، ابع  ریز  هک  ار  يا  هرفـس  سپـس  .يروخب  ماش  تسا  بوخ  هچ  يا ، هنـسرگ  وت  دیـس ، دومرف : دیس 

يامرـس دوب و  ناتـسمز  طسو  تقو  نآ  و  دـندوب ، هدـیچ  غاب  زا  هزات  ییوگ  هک  دوب  هزات  زبس  راـیخ  هس  اـی  ود  ناـن و  صرق  هس  هکنیا 
[ . 1  ] .تسا هدروآ  اجک  زا  ناتسمز  لصف  نیا  رد  ار  زبس  هزات  رایخ  اقآ  نیا  هک  مدشن  انعم  نیا  هب  هجوتم  نم  دوب و  يا  هدننز 

رد هدراو  لامعا  لوغشم  اقآ  میدش ، دجسم  لخاد  .میورب  هلهـس  دجـسم  هب  ات  وش  دنلب  دومرف : سپـس  .مدروخ  ماش  الوم  روتـسد  قبط 
مدرک ادتقا  زیزع  نآ  هب  ار  ءاشع  برغم و  زامن  رایتخا  نودب  مدرک و  یم  هفیظو  ماجنا  راوگرزب  نآ  تعباتم  هب  مه  نم  دش و  تاماقم 

لامعا زا  دـعب  نارگید  لثم  ایآ  دیـس ، يا  دومرف : نینزاـن  نآ  دـش ، ماـمت  لاـمعا  هک  نآ  زا  دـعب  .تسیک  اـقآ  نیا  هک  مدوبن  هجوتم  و 
مالسلا هیلع  قداص  ماما  ماقم  رد  دجسم  طسو  رد  .منام  یم  متفگ : ینام ؟ یم  اج  نیمه  رد  ای  يور  یم  هفوک  دجسم  هب  هلهس  دجسم 
قامعا رد  هک  دومرف  ار  یعماج  مالک  باوج ، رد  منک ؟ هدامآ  يراد  لـیم  تاـیناخد  اـی  هوهق  اـی  ياـچ  اـیآ  متفگ : دیـس  هب  .میتسـشن 

ام تسا و  یگدنز  لوضف  زا  روما  نیا  دومرف : .دزرل  یم  مدوجو  ناکرا  دـیآ ، یم  مدای  هاگ  ره  هک  يا  هنوگ  هب  تشاذـگ  رثا  مدوجو 
نیا زا 

هحفص 37] ]
اهنآ زا  یـضعب  هب  هک  دش  لدـب  در و  یبلاطم  تدـم  نیا  رد  دیـشک و  لوط  تعاس  ود  کیدزن  سلجم  لاح  ره  هب  .میرود  تالوضف 

: منک یم  هراشا 
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هبترم هس  متفگ : ینک ؟ یم  هراختـسا  هنوگچ  حیبست  اب  دیـس ، يا  دومرف : برع  دیـس  دـمآ ، نایم  هب  نخـس  هراختـسا  اب  هطبار  رد   - 1
ات ود  رگا  مرامش ، یم  هتفرگ  ار  حیبست  زا  يا  هضبق  سپ  .هیفاع  یف  هریخ  هتمحرب  هللا  ریختسا  میوگ : یم  راب  هس  متسرف و  یم  تاولص 

تـسا نیا  بلطم  نآ  هدیـسرن و  امـش  هب  هک  تسه  یبلطم  هراختـسا  نیا  يارب  دومرف : .تسا  بوخ  دنام ، یکی  رگا  تسا و  دب  دنام ،
جوز رگا  .دینک  هراختـسا  لمع  كرت  رب  هرابود  دـینک و  فقوت  هکلب  دـینکن ، هراختـسا  یبوخ  هب  مکح  اروف  دـنام ، یکی  هاگ  ره  هک 

بـسح هب  .تسا  هنایم  لوا  هراختـسا  هک  دوش  یم  فشک  دـمآ ، یکی  رگا  اـما  تسا  بوخ  لوا  هراختـسا  هک  دوش  یم  فشک  دـمآ ،
رد مدش و  داقنم  میلست و  لوق ، نیا  درجم  هب  یلو  میدوب ، هدیـسر  یکیراب  قیقد و  ياج  هب  اریز  متـساوخ  یم  لیلد  دیاب  هیملع  دعاوق 

.تسیک اقآ  نیا  هک  مدوب  لفاغ  لاح  نیع 
هروس رهظ  زامن  زا  دعب  سی ، هروس  حبـص  زامن  زا  دعب  بجاو : ياهزامن  زا  دعب  اه  هروس  نیا  تئارق  توالت و  رب  دندومرف  دیکات   - 2
زامن زا  دعب  هعقاو و  هروس  برغم  زامن  زا  دعب  رـصع ،) هروس  هک  دراد  رگید  ياهلقن  یـضعب  هتبلا   ) حون هروس  رـصع  زامن  زا  دعب  مع ،

.کلم هروس  ءاشع 
هحفص 38] ]

ناوخب و یتساوخ  يا  هروس  ره  دمح ، زا  دعب  لوا  تعکر  رد  هک  ءاشع  برغم و  نیب  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  رب  دندومرف  دـیکات  - 3
برغم زامن  زا  دعب  هعقاو  هروس  ندناوخ  زا  زامن  نیا  دنک  یم  تیافک  دومرف : و  ناوخب ، ار  هعقاو  هروس  دمح ، زا  دـعب  مود  تعکر  رد 

.دش هتفگ  هک  نانچ 
ردـصلا و هشحو  مومغلا و  مومهلا و  نع  ینحرـس  مهللا  ناوخب : ار  اعد  نیا  هناـگجنپ ، ياـهزامن  زا  دـعب  هک : دـندومرف  شرافـس   - 4

.نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  ناطیشلا  هسوسو 
دمحم یلع  لص  مهللا  رخآ : تعکر  رد  اصوصخ  هیموی ، ياهزامن  رد  عوکر  رکذ  زا  دعب  اعد  نیا  ندناوخ  رب  دندومرف  شرافـس   - 5

.مهقحب انثغا  انزجع و  یلع  محرت  دمحم و  لآ  و 
.نآ لئاسم  زا  یمک  رگم  تسا  عقاو  اب  قباطم  نآ  بلاطم  مامت  دندومرف : یلح  ققحم  مالسالا  عیارش  زا  دیجمت  فیرعت و  رد   - 6

اهنآ زا  يدای  دنراد و  یثراو  ای  دنرادن  یثراو  هک  ینایعیـش  حاورا  هب  شباوث  ندرک  هیدـه  نآرق و  ندـناوخ  هب  دـندومرف  دـیکات   - 7
.دننک یمن 

نیمه هب  برع  ياملع  هکنانچ  نداد ، رارق  همامع  رد  ار  نآ  رـس  نداد و  رود  ندرگ  ریز  زا  ار  کنحلا  تحت  رب  دـندومرف  دـیکات   - 8
.تسا هدش  دراو  نینچ  عرش  رد  دومرف : و  دننک ، یم  لمع  لکش 

.مالسلا هیلع  ءادهشلادیس  ترایز  رب  دندومرف  دیکات   - 9
(. دهد رارق  عرش  نارازگتمدخ  زا  ار  وت  دنوادخ   ) عرشلا همدخ  نم  هللا  کلعج  هک : دندومرف  مقح  رد  اعد   - 10

هحفص 39] ]
تیعسو ریخب  وت  تبقاع  دومرف : مدیفس ؟ ور  سدقم  عرش  بحاص  دزن  نم  ایآ  تسا و  ریخ  مراک  تبقاع  ایآ  مناد  یمن  مدیـسرپ : - 11

؟ هن ای  دنتسه  یضار  نم  زا  قوقحلا  يوذ  دیتاسا و  ردام و  ردپ و  ایآ  مناد  یمن  متفگ : .يدیفسور  عرش  بحاص  دزن  تسا و  روکشم 
فیلات و يارب  مشاب  قفوم  هک  مدوخ  يارب  مدرک  اـعد  ياعدتـسا  .دـننک  یم  اـعد  تا  هراـبرد  دـنا و  یـضار  وت  زا  اـهنآ  ماـمت  دومرف :

نوریب دجسم  زا  هک  متـساخرب  سپ  .تسین  شنایب  لیـصفت و  لاجم  هک  دش  لدب  در و  يرگید  بلاطم  .دندومرف  اعد  .بتک  فینـصت 
هچ بشما  هک  درک  روطخ  منهذ  هب  .دراد  رارق  دجسم  زا  ندش  جراخ  زا  لبق  هار  طسو  هک  یـضوح  دزن  مدمآ  .یتجاح  رطاخ  هب  مور 

مدش و برطـضم  .دشاب  مقوشعم  بوبحم و  نامه  اقآ  نیا  دیاش  تسا ، تلیـضف  اب  همه  نیا  هک  تسیک  برع  دیـس  نیا  تسا و  یبش 
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هیلع نامزلا  بحاص  ترضح  هک  مدرک  ادیپ  نیقی  .دوبن  دجـسم  رد  مه  یـسک  مدیدن و  ار  نوتاخ  سجرن  يابیز  لگ  نآ  متـشگرب و 
حبص ات  مدرک و  یم  شدرگ  دجسم  فارطا  رد  نادرگرس  ینونجم  نوچمه  مدش و  يراز  هیرگ و  لوغشم  .مدرک  ترایز  ار  مالـسلا 

.موش یم  هدز  تهب  متفا ، یم  بش  نآ  دای  هاگ  ره  .مدوب  ناریح  هلاو و  تسا ، هتشگ  قارف  هب  التبم  لاصو  زا  دعب  هک  یقشاع  نوچ 
هحفص 40] ]

یقرواپ
ادیپ اج  همه  رد  اه  هویم  عاونا  لاس  لوصف  همه  رد  هک  دوب  هدرکن  ادیپ  تعـسو  ردـق  نیا  يربارت  تاطابترا  لیاسو  اهنامز  نآ  رد  [ 1]

.دوش

تسا ریذپلد  رصع  یلو  ترضح  روهظ  نامز  رد  یگدنز 

تسا ریذپلد  رصع  یلو  ترضح  روهظ  نامز  رد  یگدنز 
هب اـهنآ  یهاـگآ  مدـع  دـنزرو ، تلفغ  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  جرف  يارب  ندرک  اـعد  زا  مدرم  دوش  یم  ببـس  هک  یلماوـع  زا  یکی 

لوحت و هچ  روهظ  نامز  رد  دننادب  ترضح  ناتـسود  نایلاوم و  هکنیا  يارب  .تسا  راوگرزب  نآ  روهظ  نامز  رد  شخب  تذل  یگدنز 
.مینک یم  هراشا  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  تارضح  زا  تیاور  دنچ  هب  دوش ، یم  ادیپ  ایند  رد  یبیجع  ینوگرگد 

ناهج ینوگرگد 

ناهج ینوگرگد 
تقرشا هفیرش و  هیآ  وترپ  رد  نامزلا  رمالا و  بحاص  ترضح  روهظ  نامز  رد  ار  ناهج  لوحت  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هحفص 41] ]
[ . 1  ] اهبر رونب  ضرالا 

لجرلا رمعی  هملظلا و  تبهذ  سمشلا و  ءوض  نع  دابعلا  ینغتسا  اهبر و  رونب  ضرالا  تقرـشا  ماق  اذا  انمئاق  نا  دیامرف : یم  نایب  نینچ 
مکنم لجرلا  بلطی  اههجو و  یلع  سانلا  اهارت  یتح  اـهزونک  ضرـالا  رهظت  یثنا و  مهیف  دـلوت  ـال  رکذ  فلا  هل  دـلوی  یتح  هکلم  یف 

[ . 2  ] .هلضف نم  هللا  مهقزر  امب  سانلا  ینغتسا  کلذ  هنم  لبقی  دحا  دجوی  هتاکز ال  نم  ذخای  هلامب و  هلصی  نم 
: دنک مایق  ام  مئاق  هک  یماگنه 

.دوش یم  نشور  شراگدرورپ  رون  اب  نیمز   - 1
.دنوش یم  زاین  یب  دیشروخ  رون  زا  مدرم   - 2

.دور یم  نیب  زا  یکیرات   - 3
.دنک یم  تمحرم  وا  هب  رسپ  رازه  دنوادخ  هک  دوش  یم  ینالوط  يردقب  ناسنا  رمع   - 4
.دریگ یم  رارق  اهنآ  ناگدید  ربارب  رد  دوش و  یم  رهاظ  مدرم  رب  نیمز  هتفهن  نیازخ   - 5

.دنبای یمن  دریذپب و  تاقدص  تاکز و  اهنآ  زا  هک  دنور  یم  یسک  لابند  هب  مدرم   - 6
هب ار  شا  هیاس  ریز  رد  ندرک  یناگدـنز  راوگرزب و  نآ  يرای  قیفوت  دـنوادخ  .دـنوش  یم  زاین  یب  ناشراگدرورپ  لـضف  هب  مدرم   - 7

.دیامرف تمحرم  شناگتفیش  مامت 
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هحفص 42] ]
یقرواپ

.69 رمز /  [ 1]
ص 337. ج 52 ، راونالاراحب ، [ 2]

يواسم روط  هب  تورث  میسقت 

يواسم روط  هب  تورث  میسقت 
رد .تسا  ناهج  رد  نآ  هناملاظ  میسقت  لیلد  هب  هکلب  تسین  تورث  دوبمک  رطاخ  هب  دوش ، یم  ملاع  رد  هک  ییاهملظ  اه و  یتلادع  یب 

يدایز ياهناسنا  دـنریم ، یم  اذـغ  دوبمک  زا  ینغ  ریقف و  ياهروشک  رانک  هشوگ و  رد  زور  ره  هک  يا  هنـسرگ  ناـسنا  نارازه  لـباقم 
يرشب عماوج  رد  تورث  هنالداع  ریغ  میسقت  رطاخ  هب  نیا  و  دنوش ، یم  كاله  شون  شیع و  رد  طارفا  يروخ و  رپ  رثا  رب  هک  دنتـسه 

هب تورث  ءادفلا -  هل  همدـقم  نیملاعلا  حاورا  یحور و  مظعالا -  هللا  هیقب  ترـضح  یناهج  تموکح  هوکـش  رپ  رـصع  رد  یلو  .تسا 
تیبلا لها  انیدـهم  ماق  اذا  تسا : هدـش  دراو  فلتخم  ثیداحا  رد  هکناـنچ  ددرگ ، یم  میـسقت  قلطم  لدـع  نآ  رظن  ریز  يواـسم  روط 

[ . 1  ] .هیعرلا یف  لدع  هیوسلاب و  مسق 
.دنک یم  هدایپ  مدرم  نیب  رد  ار  تلادع  دنک و  یم  میسقت  يواسم  روط  هب  ار  تورث  دیامن ، مایق  تیب  لها  ام  يدهم  نوچ 

یقرواپ
ص 40. رردلا ، دقع  [ 1]

یمومع يدونشخ  تیاضر و 

یمومع يدونشخ  تیاضر و 
مامت مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  رورپ  لدع  تموکح  رد 

هحفص 43] ]
ءامسلا لها  هب  حرفیف  تسا : هدمآ  فیرش  ثیداحا  رد  هکنانچ  ارحص ، ناگدنرد  اوه و  ناگدنرپ  یتح  دنوش  یم  دونـشخ  وا  زا  مدرم 

[ . 1  ] .رحبلا یف  ناتیحلا  شوحولا و  ریطلا و  ضرالا و  لها  و 
لد رد  يدونـشخ  .دـنوش  یم  دونـشخ  وا  زا  همه  همه و  ایرد ، ناـیهام  ارحـص و  ناگدـنرد  اوه ، ناگدـنرپ  اـب  نامـسآ  نیمز و  لـها 
یف هبلق و  یف  هحرفلا  کلت  هیلع  لخد  الا  نموم  یقبی  و ال  تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد  هکنانچ  دوش ، یم  ادـیپ  زین  ناـگدرم  ناگدـنز و 

[ . 2  ] .هربق
.شربق رد  ای  شبلق و  رد  ای  دسر ، یم  وا  هب  يدونشخ  نیا  هکنیا  زج  دنامن  یقاب  ینموم 

یقرواپ
ص 82. ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  [ 1]

ص 435. يرولا ، مالعا  [ 2]

یناگمه يزاین  یب 
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یناگمه يزاین  یب 
یمن ادیپ  یجاتحم  نیمز  يور  رد  هک  يا  هزادنا  هب  دنوش  یم  ینغتـسم  ناگمه  مامه ، ماما  نآ  رتسگ  تلادـع  تموکح  هیاس  ریز  رد 

: تسا هدش  نایب  فلتخم  تایاور  رد  هکنانچ  دریذپب ، ار  تاقدص  تاکز و  هک  دوش 
هحفص 44] ]

[ . 1  ] .هنم اهذخای  ادحا  دجی  مث ال  بهذلا  نم  هقدصلاب  هیف  لجرلا  فوطی  نامز  سانلا  یلع  نیتایل 
ار يریقف )  ) یسک یلو  دنک ، قافنا  ادخ  هار  رد  هک  دنک  یم  لمح  دوخ  اب  الط  ياهـشمش  ناسنا  هک  دیـسر  دهاوخ  مدرم  يارب  ینامز 

[ . 2  ] .نینموملا عیمج  ینغلا  لومشل  هربل  هتقدصل و ال  اعضوم  ذئموی  مکنم  لجرلا  دجی  الف  .دنک  لوبق  ار  نآ  هک  دنک  یمن  ادیپ 
نوچ دنک ، یمن  ادیپ  ییاج  دوخ  تاربم  تاقدـص و  يارب  مالـسلا ) هیلع  رـصع  یلو  ترـضح  تموکح  نامز  رد   ) زور نآ  رد  ناسنا 

تفـص عمط و  صرح و  ددرگ و  یم  زاین  یب  همه  مدرم  ياهلد  نینزان ، نآ  ناـمز  رد  یتح  .دریگ  یم  ارف  ار  ناـنموم  همه  يزاـین  یب 
[ . 3  ] .همالا هذه  بولق  یف  ینغلا  هللا  لعجی  و  دننک : یم  ادیپ  يراوگرزب  تفص  زین  اهلد  دوش و  یم  لیاز  اهنآ  بولق  زا  یبلط  هدایز 
سک ره  تسا ، زیزع  نآ  تبیغ  نارود  هک  ینونک  ینامز  رد  .دـهد  یم  رارق  تما  نیا  لد  رد  ار  يزاین  یب  راگدرورپ  وا  راـگزور  رد 

ینغتسم وا  ریغ  زا  تخومآ ، ار  شنابساپ  کلم  ناتسآ  ییادگ 
هحفص 45] ]

هک متایلزغ  زا  یکی  رد  ریقح  .تسا  رتدنمـشزرا  بتارمب  ترخآ  ایند و  تنطلـس  زا  شا  هناخ  رد  ییادگ  اریز  دش ، زاین  یب  دیدرگ و 
: ما هدروآ  تسا ، هدش  هدورس  شتیانع  هب 

تسا نیگمغ  تخر  نارجه  مغ  زا  نم  لد 
تسا نیگنس  نم  هنیس  رب  وت  نارجه  راب 

منک رخف  ناهشداپ  رب  وت  ییادگ  هب 
تسا نیکسم  دوبن  تیادگ  هک  یهاشداپ 

سب ار  ام  وت  هرفس  رس  یسیل  هساک 
تسا نیمات  شیگدنز  وت  رد  سیل  هساک 
مدش وت  قشع  مغ  ریسا  هک  نآ  زا  مداش 

تسا نیریش  تمغ  وت ، قارف  تسا  خلت  هچ  رگ 
مدش هناوید  وت  قشع  زا  هک  دنیوگ  همه 

تسا نییآ  نم و  نید  نم و  شیک  وت  قشع 
تخر نارجه  هیرگ ز  منکن  رگ  منک  هچ 

تسا نیکست  لد  شتآ  رب  هک  تسا  یبآ  هیرگ 
رگنب ردام  هناشاک  رد  رب  يا  هظحل 

تسا نیگنر  رسپ  نوخ  رثا  زا  زونه  هک 
دز یم  تمام  نت  رب  ودع  وچ  هنایزات 
تسا نینوخ  نآ  ندید  زا  وت  باب  هدید 

ناوخب رارسا  هدرپارس  هب  ار  یمشاه 
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تسا نیرید  شا  هقباس  تیمداخ  رد  هک  نوچ 
یقرواپ

ص 136. ج 2 ، يراخب ، یحیحص  [ 1]
ص 432. يرولا ، مالعا  [ 2]

ص 64. ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  [ 3]

شنیرفآ مامت  رد  تینما 

شنیرفآ مامت  رد  تینما 
دوش و یم  یلاخ  توادع  هنیک و  زا  مدرم  ياهلد  جع )  ) يدهملا حلاصابا  ترضح  تیرشب  ملاع  یجنم  دنمهوکش  دهع  رد 

هحفص 46] ]
یتح مئاهبلا  غابـسلا و  تحلطـصا  داـبعلا و  بولق  نم  ءانحـشلا  تبهذـل  .دریگ و  یم  ارف  ار  یتیگ  رـسارس  شمارآ  تینما و  ماـجنارس 

[ . 1  ] .هفاخت عبس و ال  اهجیهی  لیبنز ال  اهسار  یلع  تابنلا و  یلع  الا  اهیمدق  عضت  ماشلا ال  یلا  قارعلا  نیب  هئرملا  یشمت 
زا رـس  رب  یقبط  اب  نز  کی  هک  ییاج  ات  دـننک  یم  شزاس  رگید  کی  اب  نایاپراهچ  ناگدـنرد و  دوش و  یم  هدودز  اـهلد  زا  اـه  هنیک 

سرت و راتفرگ  درازآ و  یمن  ار  وا  يا  هدنرد  دراذـگ و  یم  مرخ  زبس و  نیمزرـس  رب  مدـق  اج  همه  دـنک ، یم  رفـس  اهنت  ماش  ات  قارع 
.دوش یمن  بارطضا 

یقرواپ
ص 236. مالسالا ، هراشب  [ 1]

ینیمز تامعن  جورخ  ینامسآ و  تاکرب  لوزن 

ینیمز تامعن  جورخ  ینامسآ و  تاکرب  لوزن 
: دوش یم  رهاظ  ینیمز  ياهجنگ  ددرگ و  یم  دایز  ینامسآ  تاکرب  قح  تجح  نآ  نامز  رد  هک  تسا  هدمآ  ینوگانوگ  ثیداحا  رد 

[ . 1  ] .اراردم مهیلع  هللا  هبص  الا  ائیش  اهرطق  نم  ءامسلا  هتجرخا و ال  الا  ائیش  اهرذب  نم  ضرالا  رخدت  ال 
هگن ار  شتمحر  ناراب  زا  يزیچ  نامسآ  و  دهد ، یم  نوریب  ار  نآ  هکنیا  رگم  دراد  یمن  هگن  ار  دوخ  ياهرذب  زا  يزیچ  نیمز 

هحفص 47] ]
یناهج تموکح  هرابرد  هک  دنک  یم  تیاور  ادـخ  لوسر  زا  سابع  نبا  .دزیر  یم  ورف  مدرم  رب  اسآ  لیـس  ار  نآ  هکنیا  زج  دراد  یمن 

یم شزاس  ناگدنرد  دنناما و  رد  نایاپراهچ  .اهدبک  ذالفا  ضرالا  یقلت  عابسلا و  مئاهبلا و  نمات  دیامرف : مالـسلا  هیلع  دوعوم  يدهم 
هللا یلص  مرکا  لوسر  تسیچ ؟ نیمز  رگج  ياه  هراپ  دنک : یم  لاوس  سابع  نبا  .دزیر  یم  نوریب  ار  شرگج  ياه  هراپ  نیمز  دننک و 

نامز ماما  تموکح  نامز  رد  هک   ) تسا هرقن  الط و  زا  ییاهنوتس  دننام  .هضفلا  بهذلا و  نم  هناوطسالا  لاثما  دیامرف : یم  هلآ  هیلع و 
[ . 2 (. ] دزیر یم  نوریب  نیمز  زا  جع ) )

یقرواپ
ص 465. ج 4 ، مکاح ، كردتسم  [ 1]
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ص 514. ذخام ، نامه  [ 2]

ناهج ینادابآ 

ناهج ینادابآ 
الا بارخ  ضرالا  یف  یقبی  الف  دوش : یم  دابآ  ناهج  رس  ات  رس  هدراو  ثیداحا  قبط  مالسلا  هیلع  رصع  یلو  ترضح  رون  رپ  رـصع  رد 

[ . 1  ] .رمع
هحفص 48] ]

نآ هک  یماگنه  اما  تسا ، یتلادـع  یب  ملظ و  رثا  رب  ناهج  یبارخ  .دوش  یم  دابآ  هکنیا  زج  دـنام  یمن  یقاب  يا  هبارخ  نیمز  يور  رد 
يا دـننک  یم  وزرآ  ناگمه  هک  ییاج  ات  ددرگ  یم  ینادابآ  هب  لیدـبت  اهیناریو  مامت  دـشاب ، مکاح  ناـهج  رب  رتسگ  تلادـع  رـسخ و 

س)  ) ارهز فسوی  نآ  تموکح  نامز  شخب  تذل  یگدنز  معط  دندوب و  هدـنز  ناش  هتفر  تسد  زا  نازیزع  ناردام و  ناردـپ ، شاک 
[ . 2  ] .مهتاوما ءایحالا  هل  ینمتی  ام  لدعلا  نم  رهظی  رابج و  نبا  رابج و  لک  یلع  رهظیف  .دندیشچ  یم  ار 

رد شاک  يا  دننک  یم  وزرآ  ناگدنز  هک  دوش  یم  راکـشآ  ناهج  رد  ردق  نآ  شتلادـع  ددرگ و  یم  زوریپ  هداز  ملاظ  ملاظ و  ره  رب 
.دندید یم  ار  ییالط  راگزور  دنمهوکش و  یگدنز  نآ  دندوب و  ناشناگتشذگ 

یقرواپ
ص 433. يرولا ، مالعا  [ 1]

ص 61. ج 2 ، يواتفلل ، يواحلا  [ 2]

یناگمه هافر 

یناگمه هافر 
تـسا هدمآ  نیقیرف  قرط  زا  فلتخم  تایاور  رد  هکنانچ  دسر ، یم  دوخ  جوا  هب  تیالو  نازورف  دیـشروخ  نآ  نامز  رد  یمومع  هافر 

: دومرف ص )  ) ادخ لوسر  هک 
هحفص 49] ]

هتجرخا و الا  اهتابن  نم  ائیـش  ضرالا  عدـت  اراردـم و ال  مهیلع  ءامـسلا  لسری  طق  اـهلثم  اومعنی  مل  همعن  يدـهملا  نمز  یف  یتما  معنت 
[ . 1  ] .ذخ لوقیف  ینطعا  يدهم  ای  لوقیف  لجرلا  موقی  سودک  ذئموی  لاملا 

لیس نامـسآ  .تسا  هدشن  هدید  نآ  ریظن  زگره  هک  دنوش  یم  رادروخرب  اهتمعن  زا  نانچ  نآ  ع )  ) يدهم ترـضح  نامز  رد  نم  تما 
يا دـیوگب : سک  ره  دوش و  یم  هتـشابنا  مه  يور  زور  نآ  تورث  دـنایور و  یم  ار  شناهایگ  مامت  نیمز  دزیر ، یم  ورف  نانآ  رب  اسآ 

تـسام تمعن  یلو  میتسه ، شزوسناج  قارف  نارود  رد  هک  نونکا  دنک .] یم  اطع  وا  هب  و   ] ریگب دیامرف : یم  .نک  اطع  نم  رب  يدهم ،
نآ اما  میتسین  الوم  نآ  يارب  یبوخ  ياـیاعر  هچ  رگا  .دـیامرف  یم  تمحرم  شمرک  ناوخ  زا  ار  اـم  يونعم  يداـم و  ياـهزاین  همه  و 

.دنادرگ یمن  مورحم  شناسحا  اطع و  زا  ار  ام  درگن و  یمن  ام  تشز  لامعا  هب  هداز  میرک  میرک و 
یلو مین  شزاون  يازس  ملهاان و 

تسا ربارب  نامیرک  شیپ  لها  لهاان و 
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یقرواپ
ص 170. رردلا ، ردقع  [ 1]

اهماد ینوزف 

اهماد ینوزف 
هب زین  اهماد  ینوزف  دشاب ، هایگ  ینوزف  ناهج  رد  هک  یماگنه 

هحفص 50] ]
ضرالا جرخت  ثیغلا و  هللا  هیقـسی  يدهملا  یتما  رخآ  یف  جرخی  تسا : هدـش  حیرـصت  ینوزف  نیا  هب  ثیداحا  رد  هک  دـیآ  یم  دوجو 

[ . 1  ] .همالا مظعت  هیشاملا و  رثکت  احاحص و  لاملا  یطعی  اهتابن و 
ار شهایگ  نیمز  دنک ، یم  باریـس  ار  وا  شتمحر  ناراب  اب  دنوادخ  هک  دوش  یم  جراخ  ع )  ) يدهم نامزلا ) رخآ   ) نم تما  نایاپ  رد 

.ددرگ یم  تمظع  اب  یمالسا  تما  دوش و  یم  نوزفا  ناهج  رد  ماد  ددرگ ، یم  میسقت  يواسم  روط  هب  تورث  دنایور ، یم 
اهناصقن عفر  اهتمحازم و  حالصا 

هوکـش اب  نارود  رد  اما  دـنک ، یم  داجیا  تمحازم  رگید  کی  يارب  فلتخم  لاکـشا  هب  مدرم  هک  میتسه  دـهاش  ام  ینونک ، يایند  رد 
تامادقا نیا  زا  ییاه  هنومن  هب  ثیدـح  اههد  رد  .دور  یم  نیب  زا  دـشاب ، هک  یلکـش  ره  هب  اهتمحازم  مامت  مظعالا  هللا  یلو  تموکح 

یف جراخ  حانج  لک  رسک  مظعالا و  قیرطلا  عسو  و  مینک : یم  هدنسب  هنومن  کی  نایب  هب  اجنیا  رد  ام  هک  تسا  هدش  هراشا  یحالـصا 
[ . 2  ] .اهماقا الا  هنس  اهلازا و ال  الا  هعدب  كرتی  تاقرطلا و ال  یلا  بیزاملا  فنکلا و  لطبا  قیرطلا و 

هحفص 51] ]
هچوک هب  هک  ار  ییاهنادوان  دراد و  یم  رب  هدمآ  اهنابایخ ] و   ] اه هداج  لخاد  هب  هک  ار  ییاهنوکلاب  دهد ، یم  هعسوت  ار  یلصا  ياههار 
.دراد یم  اـپ  رب  هکنیا  رگم  دـنام  یمن  یتنـس  چـیه  درب و  یم  نیب  زا  هکنیا  زج  دـنام  یمن  یتعدـب  چـیه  .درب  یم  نیب  زا  دزیر  یم  اـه 

یم میراد و  یم  رب  اـعد  هب  تسد  ثحب  نیا  همتاـخ  رد  .شروضح  ناـمز  رد  شا و  هیاـس  ریز  رد  یگدـنز  تسا  نیریـش  هچ  یتـسار 
رادید قیفوت  امرف و  رورسم  شروهظ  تراشب  اب  ار  شنینزان  لد  ناشوپب و  شیابرلد  يابیز  مادنا  رب  ار  جرف  سابل  اراگدرورپ ، مییوگ :

.نیمحارلا محرا  ای  کمرک  کنمب و  نادرگ  بیصن  تیفاع  اب  ار  شیتوکلم  لامج 
هحفص 52] ]

یقرواپ
ص 774. روهظلا ، دعب  ام  خیرات  [ 1]

ص 365. دیفم ، داشرا  [ 2]

اعد تباجا  نکاما  تاقوا و  نیرتهب 

اعد تباجا  نکاما  تاقوا و  نیرتهب 
هداد زیزع  نآ  جرف  يارب  اعد  هب  یصاخ  هداعلا و  قوف  تیمها  یبهذم  تاسلج  ینید و  لفاحم  رد  هک  دوش  یم  هدید  رایـسب  هنافـساتم 

تباجا نکاما  تاقوا و  نیرتهب  رد  هک  تسا  نیا  هفیظو  درادـن و  راوگرزب  نآ  جرف  زا  رتمهم  یتجاح  هعیـش  هک  یلاـح  رد  دوش ، یمن 
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دوش و یم  فرشم  یلعم  يالبرک  هب  فجن  هتسجرب  هتسراو و  ياملع  زا  یکی  .مینک  تلئـسم  ادخ  زا  ار  مامه  ماما  نآ  جرف  لوا  اعد ،
نیبب ینالف ، دیامرف : یم  وا  هب  ترضح  .ددرگ  یم  جع )  ) رصع ماما  سدقم  رضحم  بایفرـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رهطم  مرح  رد 

دنیامرف و یم  یتیالو  فرصت  ترـضح  سپـس  .دننک  یمن  اعد  مجرف  يارب  دنتـسین و  نم  رکف  هب  مدرم  تسا  باجتـسم  اعد  هک  اجنیا 
ینابر ملاع  نآ 

هحفص 53] ]
؟ يدینـش دنیامرف : یم  ترـضح  .دننک  یم  اعد  دوخ  یـصوصخ  جیاوح  يارب  مادک  ره  هک  دونـش  یم  ار  مدرم  ینورد  ياه  هتـساوخ 

نکاما اعد و  تباجا  تاقوا  اب  یمارگ  ناگدنناوخ  هکنیا  يارب  .ناسرب  ار  يدهم  جرف  ایادخ ، هک  تفگن  ناریاز  نیا  زا  رفن  کی  یتح 
تاظحل نآ  رد  لاصو  ناگتفیـش  ترـضح و  ناتـسود  هاگ  ره  اـت  مینک  یم  هراـشا  نکاـما  تاـقوا و  نیا  هب  دـیدرگ ، انـشآ  رتشیب  نآ 

.دننک اعد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  جرف  يارب  دنتفرگ ، رارق  هسدقم  نکاما  نآ  رد  صاخ و 

اعد تباجا  تاقوا 

اعد تباجا  تاقوا 
رحس  - 1

بجاو ياهزامن  زا  دعب   - 2
نیتالصلا نیب   - 3
نیعولطلا نیب   - 4

ناراب ندمآ  ماگنه   - 5
اهداب ندیزو  ماگنه   - 6
ناذا ندینش  ماگنه   - 7
لاله تیور  ماگنه   - 8

رتو زامن  تونق  رد   - 9
هبعک تیور  ماگنه   - 10
دیشروخ بورغ  ماگنه   - 11

ناضمر كرابم  هام  یلایل  مایا و   - 12
هحفص 54] ]
هفرع زور  - 13

هعمج زور  بش و   - 14
لطاب لباقم  رد  قح  نایرکشل  ییارآ  فص  ماگنه   - 15

رطف دیع  بش   - 16
نابرق دیع  بش   - 17

نابعش همین  بش   - 18
بجر هام  لوا  بش   - 19
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ترـضح هک  دراد  تیاور  رد  اریز  تسا ، ندرک  بورغ  لاـح  رد  شرگید  مین  هدرک و  بورغ  دیـشروخ  زا  یمین  هک  یماـگنه   - 20
، هدرک بورغ  قفا  زا  دیـشروخ  صرق  فصن  يدید  نوچ  ورب ، اه  هتـشپ  اهیدنلب و  يالاب  دومرف : یم  شمالغ  هب  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز 

[ . 1  ] .منک اعد  ات  نک  مالعا  نم  هب 
.دینک هعجارم  هیعدا  بتک  رگید  نانجلا و  حیتافم  دننام  اعد  ياهباتک  هب  دیناوت  یم  اعد  تباجا  رگید  تاقوا  ندرک  ادیپ  يارب 

یقرواپ
ص 365. ج 1 ، مکحلا ، فئارط  [ 1]

اعد تباجا  نکاما 

اعد تباجا  نکاما 
دجاسم  - 1

هبعک میرح   - 2
هبعک تیور  ماگنه   - 3

میهاربا ماقم   - 4
هحفص 55] ]

ینامی نکر  - 5
بازیم ماقم و  نیب   - 6

مزمز هاچ   - 7
هورم افص و   - 8

بازیم  - 9
لیعامسا رجح   - 10
دوسالا رجح   - 11

هللا تیب  لخاد   - 12
ینم  - 13
رعشم  - 14

یبنلا مرح   - 15
البرک  - 16

مالسلا مهیلع  نیموصعم  همئا  سدقم  مرح   - 17
ناگدازماما عقب  رد   - 18

يارب دـیاب  ناسنا  دراد ، یتیونعم  دـهدب  لامتحا  ناسنا  هک  یناکم  ره  رد  مالـسلا و  مهیلع  تیبلا  لها  لیاضف  رکذ  سلاـجم  رد   - 19
.تسامش جرف  نم  جرف  دنا : هدومرف  هک  دشاب ، مالسلا  هیلع  رصع  یلو  دای  هب  دنک و  اعد  راوگرزب  نآ  جرف 

هحفص 56] ]

مالسلا هیلع  نامز  ماما  جرف  يارب  اعد  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 25 

http://www.ghaemiyeh.com


راوگرزب نآ  جرف  يارب  اعد  دیاوف  راثآ و  هصالخ 

راوگرزب نآ  جرف  يارب  اعد  دیاوف  راثآ و  هصالخ 
ام دنک و  یم  نایب  تسا ، بترتم  جرف  لیجعت  يارب  ندرک  اعد  رب  هک  ار  ییاهیگژیو  دـیاوف و  راثآ و  هصالخ  مراکملا  لایکم  بحاص 

، تسا ریخ  رپ  كراـبم و  یباـتک  هدـش  هتـشون  مالـسلا  هیلع  رـصع  یلو  عاـطم  رما  هب  هک  مراـکملا  لاـیکم  باـتک  هکنیا  تهج  هب  مه 
: ددرگ یم  ریز  تاکرب  لومشم  ترضح  جرف  يارب  هدننک  اعد  مینک : یم  لقن  الیذ  ار  نآ  بلاطم 

.تسا نآ  رد  امش  جرف  هک  جرف  لیجعت  يارب  دینک  اعد  رایسب  و  دنا : هدومرف  هک  تسا ، هدرک  شیالوم  رما  زا  تعاطا   - 1
.ددرگ یم  اهتمعن  ندش  دایز  ببس  اعد  نیا   - 2

.تسا یبلق  تبحم  راهظا  و   - 3
.تسا راظتنا  هناشن  و   - 4

هحفص 57] ]
.تسا مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  رما  ندرک  هدنز  و  - 5

.تسا نیعل  ناطیش  یتحاران  هیام  و   - 6
(. تسا روما  نیرت  بجاو  یقح  بحاص  ره  قح  ءادا  هک   ) تسا ترضح  نآ  قوقح  زا  یتمسق  ءادا  و   - 7

.تسا دنوادخ  نید  دنوادخ و  میظعت  و   - 9
.دنک یم  اعد  هدننک  اعد  قح  رد  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح   - 10

.دوش یم  وا  لاح  لماش  تمایق  رد  ترضح  نآ  تعافش   - 11
.دوش یم  وا  لاح  لماش  هللا  ءاش  نا  ربمایپ  تعافش  و   - 12

.تسوا تیانع  لضف و  بلط  یهلا و  رما  لاثتما  اعد  نیا  و   - 13
.دوش یم  اعد  تباجتسا  هیام  و   - 14

.تسا تلاسر  رجا  ءادا  و   - 15
.تسالب عفد  هیام  و   - 16

.هللا ءاش  نا  تسا  يزور  تعسو  ببس  و   - 17
.دوش یم  ناهانگ  شزرمآ  ثعاب  و   - 18

.دوش یم  باوخ  ای  يرادیب  رد  ترضح  نآ  رادید  هب  فرشم  هدننک  اعد  و   - 19
.دنک یم  تعجر  ایند  هب  ترضح  نآ  روهظ  نامز  رد  و   - 20

.دوب دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناردارب  زا  و   - 21
.دش دهاوخ  عقاو  رتدوز  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  ام  يالوم  جرف  و   - 22

.دوش یم  نیعمجا -  مهیلع  هللا  تاولص  ناماما -  ربمغیپ و  زا  يزوریپ  ببس  و   - 23
.تسا یهلا  نامیپ  دهع و  هب  يافو  و   - 24

.ددرگ یم  لصاح  جرف  هدننک  اعد  يارب  نیدلاو  هب  یکین  راثآ  و   - 25
هحفص 58] ]
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.دوش یم  لصاح  شیارب  تناما  ءادا  تیاعر و  تلیضف  و  - 26
.ددرگ یم  وا  لد  رد  مالسلا  هیلع  ماما  رون  فارشا  ندش  دایز  ببس  و   - 27

.هللا ءاش  نا  دش  دهاوخ  شرمع  ندش  ینالوط  بجوم  جرف  يارب  اعد  و   - 28
.دوش یم  اوقت  کین و  ياهراک  رد  نواعت  هب  قفوم  و   - 29

.دبای یم  قیفوت  دنوادخ  کمک  هب  نانمشد  رب  يزوریپ  دنوادخ و  يرای  ترصن و  هب  و   - 30
.دیجم نآرق  رون  هب  دوش  یم  تیاده  و   - 31

.ددرگ یم  فورعم  فارعا  باحصا  دزن  و   - 32
.هللا ءاش  نا  دوش  یم  لئان  ملع  بلط  باوث  هب  و   - 33

.دنام یم  ناما  رد  هللا  ءاش  نا  يورخا  ياهتبوقع  زا  و   - 34
.دوش یم  راتفر  یمرن  هب  وا  اب  دسر و  یم  هدژم  وا  هب  گرم  ماگنه  رد  و   - 35

.تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ادخ و  توعد  تباجا  جرف ، يارب  ياعد  نیا  و   - 36
.دوب دهاوخ  ترضح  نآ  هجرد  رد  روشحم و  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  اب  و   - 37

.ددرگ یم  دنوادخ  دزن  دارفا  نیرت  بوبحم  و   - 38
.دوش یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دزن  دارفا  نیرت  یمارگ  يرتزیزع و  و   - 39

.دوب دهاوخ  تشهب  لها  زا  هللا  ءاش  نا  و   - 40
.ددرگ یم  شلاح  لماش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ياعد  و   - 41

.دوش یم  لیدبت  بوخ  ياهرادرک  هب  وا  دب  ياهرادرک  و   - 42
.دیامرف دییات  ار  وا  تدابع  رد  دنوادخ  و   - 43

هحفص 59] ]
.دوش یم  رود  نیمز  لها  زا  تبوقع  اعد  نیا  اب  هللا  ءاش  نا  و  - 44

.دراد ار  مولظم  هب  کمک  باوث  و   - 45
.دراد ار  وا  هب  تبسن  عضاوت  رتگرزب و  هب  مارتحا  باوث  و   - 46

.دراد ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلادیس  ترضح  یهاوخنوخ  شاداپ  و   - 47
.دبای یم  ار  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  ثیداحا  تفایرد  یگتسیاش  و   - 48

.ددرگ یم  ناشخرد  تمایق ] زور  رد   ] زین نارگید  يارب  وا  رون  و   - 49
.دنک یم  تعافش  ار  ناراکهنگ  زا  رفن  رازه  داتفه  و   - 50

.دوش یم  شلماش  تمایق  زور  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  ياعد  و   - 51
.دوش یم  تشهب  لخاد  باسح  یب  و   - 52
.دنام یم  ناما  رد  تمایق  یگنشت  زا  و   - 53

.دوب دهاوخ  نادواج  تشهب  رد  و   - 54
.تسوا لد  ندش  حورجم  سیلبا و  يور  شارخ  هیام  و   - 55
.دراد یم  تفایرد  يا  هژیو  ياه  هیده  تمایق  زور  و   - 56
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.دیامرف یم  شبیصن  تشهب  ناراکتمدخ  زا  لج  زع و  دنوادخ  و   - 57
.دشاب اعد  نآ  لوغشم  هک  یمادام  دوش  یم  لزان  وا  رب  تمحر  دریگ و  یم  رارق  دنوادخ  هدرتسگ  هیاس  رد  و   - 58

.دراد ار  نموم  تحیصن  شاداپ  و   - 59
.ددرگ ناگتشرف  روضح  لحم  دوش ، اعد  هجرف -  یلاعت  هللا  لجع  مئاق -  ترضح  يارب  نآ  رد  هک  یسلجم  و   - 60

.دریگ یم  رارق  دنوادخ  تاهابم  دروم  هدننک  اعد  و   - 61
هحفص 60] ]

.دننک یم  شزرمآ  بلط  وا  يارب  ناگتشرف  و  - 62
.ددرگ یم  بوسحم  مدرم  ناکین  زا  و   - 63

.تسا هدرک  بجاو  ار  ناشتعاطا  دنوادخ  هک  تسا  رما  يایلوا  زا  تعاطا  اعد  نیا  و   - 64
.دوش یم  لج  زع و  يادخ  يدنسرخ  هیام  و   - 65

.ددرگ یم  ربمایپ  يدونشخ  هیام  و   - 66
.تسا دنوادخ  دزن  لامعا  نیرتدنیاشوخ  اعد  نیا  و   - 67

.یلاعت هللا  ءاش  نا  دهد  تموکح  وا  هب  تشهب  رد  دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  شترضح  جرف  يوگاعد  و   - 68
.ددرگ یم  ناسآ  وا  باسح  و   - 69

.دوب دهاوخ  ینابرهم  سنوم  سینا و  خزرب  ملاع  رد  وا  يارب  اعد  نیا  و   - 70
.تسا لامعا  نیرتهب  و   - 71

.دوش یم  اهمغ  يرود  ثعاب  و   - 72
.تسا روهظ  ماگنه  ياعد  زا  رتهب  تبیغ  ماگنه  ياعد  و   - 73

.دننک یم  اعد  هدننک  اعد  هرابرد  ناگتشرف  و   - 74
.دوش یم  شلاح  لماش  دراد -  يددعتم  دیاوف  تاکن و  هک  مالسلا -  هیلع  نیدجاسلادیس  ترضح  ياعد  و   - 75

.تسا ترتع ) باتک و   ) نیلقث هب  کسمت  اعد  نیا  و   - 76
.تسا یهلا  نامسیر  هب  ندز  گنچ  و   - 77

.تسا نامیا  ندش  لماک  ببس  و   - 78
.دسر یم  وا  هب  ناگدنب  همه  باوث  دننام  و   - 79

.تسا دنوادخ  رئاعش  میظعت  زا  جرف  يارب  اعد  نیا  نیا و  و   - 80
.دشاب هدش  دیهش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هک  دراد  ار  یسک  باوث  اعد  نیا  هدنیوگ  و   - 81

هحفص 61] ]
.دشاب هدش  دیهش  مئاق  ترضح  مچرپ  ریز  رد  هک  دراد  یسک  باوث  و  - 82

.دراد ار  مالسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  ترضح  هب  ناسحا  باوث  و   - 83
.دراد ار  ملاع  نتشاد  یمارگ  باوث  اعد  و   - 84

.دراد ار  میرک  صخش  نتشاد  یمارگ  شاداپ  و   - 85
.دوش یم  روشحم  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هورگ  نایم  رد  هدننک  اعد  و   - 86
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.دور یم  الاب  تشهب  رد  وا  تاجرد  و   - 87
.دنام یم  ناما  رد  تمایق  زور  رد  باسح  يدب  زا  و   - 88

.ددرگ یم  لئان  ادهش  تاجرد  نیرتالاب  هب  تمایق  زور  رد  و   - 89
.ددرگ یم  راگتسر  اهیلع  هللا  مالس  ارهز  ترضح  تعافش  هب  و   - 90

رب هک  يدایز  تاضویف  نیا  زا  هدـنام و  لفاغ  راوگرزب  نآ  جرف  يارب  اعد  زا  ترـضح  نآ  نایلاوم  زا  يرایـسب  هک  تسا  فسات  ياـج 
راوگرزب نآ  جرف  يارب  اعد  دیاوف  هرابرد  هک  یبلاطم  رـصتخم  نیا  هللا  ءاش  نا  تسا  دیما  .دنمورحم  تسا  بترتم  ترـضح  نآ  ياعد 

.دننک اعد  ناج  سنا و  ماما  نآ  جرف  يارب  هعورشم ، جیاوح  ردص  رد  یگمه  ددرگ و  شترضح  ناتسود  هبنت  رکذت و  ببس  متـشون ،
.دیآ رظن  رد  هک  دتفا و  لوبق  هچ  ات 

هحفص 63] ]

مشچ يادگ 

مشچ يادگ 
مشچ يایتوت  ارم  وت  مدقم  كاخ  يا 

مشچ يارس  رد  هنب  شیوخ  ياپ  راب  کی 
متخیر وت  قارف  رهب  کشا  هک  سب  زا 

مشچ يارب  زا  تسا  هدمآ  هیرگ  هب  مکشا 
دوب تندید  نم  هدید  ياعد  اهنت 

مشچ ياعد  نیا  امن  باجتسم  راب  کی 
دنک یم  هولج  تخر  لامج  یلگ  ره  رد 

مشچ ياطخ  نیا  دوب  یلگ و  زا  رتابیز 
درگنب وت  يوکن  يور  هک  يا  هولج  نک 
مشچ يالتبم  هدش  هک  یقشاع  هراچیب 

هحفص 64] ]
ارم هدید  هدب  لسغ  کشا  هب  متفگ 

مشچ يابرلد  نآ  هرهچ  هب  دتفوا  ات 
تسا هتسشن  تهار  رس  رب  هک  یمشاه  نوچ 
مشچ يادگ  دراد  وت  تسد  هب  عمط  مشچ 

ابص داب 

ابص داب 
ییآ یم  افص  اب  هچ  ابص ، داب  يا 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  جرف  يارب  اعد  www.Ghaemiyeh.comراثآ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 46زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


ییآ یم  ام  رای  میرح  ایوگ ز 
دیوگ تهار  رابغ  ابص ، داب  يا 

ییآ یم  اپ  فک  نیمادک  فرط  زا 
دیوگ ترطع  میمش  ابص ، داب  يا 
ییآ یم  یفطصم  زیزع  يوک  زا 

دیوگ یم  تتفاطل  ابص ، داب  يا 
ییآ یم  ایربک  فطل  رضحم  زا 

تیازفا حور  میسن  ابص ، داب  يا 
ییآ یم  ادخ  تمحر  هک ز  دیوگ 

دیوگ یم  تتوارط  ابص ، داب  يا 
ییآ یم  انشآ  لصو  هدژم  اب 

میوگ یم  یمشاه  وچ  ابص ، داب  يا 
ییآ یم  ازف  حرف  رحس  ماگنه 

ردب رد  نونجم 

ردب رد  نونجم 
میرگ رحس  ره  تسود  يا  وت  يور  دای  هب 
میرگ رس  مشچ  هگ ز  لد و  مشچ  یهگ ز 

هحفص 65] ]
هتسخلد ناقشاع  نمجنا  عمش  وچ 

میرگ رگج  زا  تسود  يا  وت  رجه  غاد  ز 
راز هتسکش  لد  بوقعی  وچ  یفسوی و  وت 

میرگ رسپ  نینزان  يا  وت  راظتنا  رد 
بش همه  دوخ  يارس  زا  هدش  هدنار  لفط  وچ 

میرگ رد  ناتسآ  يور  هب  رس  هداهن 
ارم تسا  هدرک  هراوآ  وت  يور  قارف 

میرگ ردب  رد  نونجم  نوچ  هوک  تشد و  هب 
دنزیر یم  تسود  هار  رب  هک  بآ  ياج  هب 

میرگ رت  ناگدید  اب  وت  هار  رانک 
اتفگ یمشاه  هارمه  هب  تسیرگ  ملق 

میرگ رحس  ره  تسود  يا  وت  يور  دای  هب 
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رادید راظتنا 

رادید راظتنا 
منک اعد  تیور  ندید  يارب  یک  ات 

منک ادص  نم  ار  وت  هنیس  زوس  یک ز  ات 
افص اب  وت  يور  میعن ز  تنج و  يا 

منک افص  اب  ناج  وت  لصو  ات ز  يآ  زاب 
یهن مرس  رب  مدق  یهن و  یتنم  رگ 

منک ایتوت  ار  وت  ياپ  كاخ  هدید  رب 
نامزلا بحاص  نامز  رصع و  بیرغ  یتسه 

منک انشآ  وت  هب  هدید  هک  هدب  منذا 
زیزع يا  وت  لامج  رون  روهظ  رهب 

منک ادخ  يوس  هب  شیوخ  تسد  ود  یک  ات 
لزا زا  هتشگ  الو  نیرق  الب  هچ  رگ 
منک الب  درد و  لمحت  ات  ربص  وک 

هحفص 66] ]
وت لاصو  دیما  هب  ناهگرحس  ره  رد 

منک او  هدید  دمر  مشچ  زان  باوخ  زا 
ارم دندید  دوش  بیصن  رگ  هرظن  کی 

منک ادف  ار  ناج  وت  يامنور  هب  اناج 
وت لصو  يانمت  هب  رحس  یمشاه  نوچ 
منک اعد  ترهب  هدید و  باوخ  مریگ ز 

تسود يانمت  رد 

تسود يانمت  رد 
ار وت  منک  انمت  هآ  کشا و  هب  یک  ات 

ار وت  منک  اشامت  هک  یمدایب  اناج 
ما هتسشن  تلاصو  هار  هب  لد  دیما 

ار وت  منک  انعر  دق  نآ  هب  رظن  کی  ات 
نم هک  دور  تباجا  دیما  رحس  تقو 

ار وت  منک  اهرحس  هب  اعد  لد  زوس  اب 
ار قشع  نازوس  شتآ  هراچ  هچ  متفگ 
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ار وت  منک  یلست  هدید  بآ  هب  اتفگ 
افص اب  وت  يافص  ینم ز  رعشم و  يا 

ار وت  منک  انمت  هرم  افص و  زا  نم 
درک هلان  حورجم  لد  وت  رجه  درد  زا 
ار وت  منک  اوادم  رای  لصو  هب  متفگ 

ادخ زا  مه  نم  ادخ  هب  رظن  زا  بیاغ  يا 
ار وت  منک  اضاقت  هشیمه  یمشاه  نوچ 

هحفص 67] ]

لاصو هدعو 

لاصو هدعو 
تفرگ هناهب  ملد  تلاصو  قوش  هب  یبش 
تفرگ هنابز  ما  هنیس  رد  وت  قشع  رارش 

لد اما  مدرک  هدعو  ار  وت  لاصو  لد  هب 
تفرگ هناشن  تا  هناشاک  هلان ز  هآ و  هب 

نینوخ هدید  کشا  دوب  هک  لد  نابز 
تفرگ هنارت  نم  نامشچ  بآ ز  يوج  وچ 

تیور ندید  دیما  هب  هتسکش  لد 
تفرگ هناقشاع  نم  زا  وت  هناخ  غارس 

يرحس هلان  هب  نم  زا  دش  دیماان  وچ 
تفرگ هناخ  راید و  ره  زا  وت  يوک  ناشن 

تخر نامسآ  يابیز  هراتس  نآ  هب 
تفرگ هنادواج  رون  نآ  شبات  هم ز  هک 

قشع بتکم  هب  رگن  تیانع  یمشاه ز  هب 
تفرگ هناسف  رگد  سرد  وت  قشع  ریغ  هک 

راگدرک تجح  يا 

راگدرک تجح  يا 
يدهم راگدرک ، تجح  يا 

يدهم راچ ، تشه و  متاخ  يا 
تقشع ریسا  منم  هن  اهنت 
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يدهم راچد ، تمغ  هب  ملاع 
نم تندید  يارب  یک ز  ات 

يدهم راید ، ره  هراوآ 
تهاگن اب  هکنیا  زا  مرورسم 

يدهم راکش ، ارم  وت  يدرک 
مناج غورف  دوب  وت  دای 

يدهم رات ، ماش  تولخ  رد 
دشاب قشع  راد  هبوچ  رب 
يدهم راعش ، ارم  وت  مان 

نم هتسکش  لد  هراچیب 
يدهم راظتنا ، وت  دراد ز 

هحفص 68] ]
يراذگ اپ  فطل  رس  زا  ات 
يدهم رابکشا ، هدید  رب 

مراز رارق  یب  لد  نیا  اب 
يدهم رارق ، یبش  راذگب 

یصاع هایس  ور  هدنب  اب 
يدهم رانک ، ایب  هظحل  کی 
تفگ یمشاه  راز  هلان  اب 

يدهم راذگ ، ملد  هب  یتسد 

قشع زامن 

قشع زامن 
میدرک وزرآ  وت  لامج  لاصو  یبش 

مدرک وگ  تفگ و  وت  لامک  نسح و  لد ز  هب 
كاپ هدید  هک  رگم  دنیبن  كاپ  يور  وچ 

مدرک وش  تسش و  هدید  نآ  زا  هدید  کشا  هب 
نک متسم  شیوخ  نیکشم  هرط  يوب  هب 
مدرک وب  هفوکش  اهدص  وت  دای  هب  نم  هک 

دوبن رگا  لاصو  تمالس ، قارف  رس 
مدرک وخ  هک  دوب  يرمع  وت  قارف  اب  هک 

بیبح قشع ، زامن  رد  ینم  هاگ  هلبق  وت 
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مدرک وج  تسج و  وت  لامج  زامن ، نیرد 
وت رطاخ  لوبق  مزامن  هک  نآ  يارب 

مدرک وضو  سپ  هطوغ ، مدز  کشا  هب  دوش 
يزور دسر  یمشاه  نکم  چیه  باتش 

مدرک وا  هب  ادتقا  ینک  زاس  همغن  هک 

شون بل 

شون بل 
دش دهاوخ  رحس  تسود  يا  وت  نارجه  بش 

دش دهاوخ  رت  هدید  وت  ندید  زا  نشور 
هحفص 69] ]

تمدق نارظتنم  همه  يوزرآ 
دش دهاوخ  رسب  وت  لامج  ياشامت  اب 

ارهز زیزع  هک  نیکسم  لد  يا  روخم  مغ 
دش دهاوخ  رفس  هب  مغ  دنک و  یم  يا  هولج 
تایح رهز  زا  رت  خلت  دوب  تسود  یب  هچ  رگ 

دش دهاوخ  رکش  وچ  ششون  بل  اب  یگدنز 
مسرب مدارم  هب  ات  امن  هولج  يرحس 

دش دهاوخ  رمث  هب  رخآ  نم  دیما  لخن 
تنارجه مغ  غاد  زا  هتخوس  مرگج 

دش دهاوخ  رگج  وت  لصو  رثوک  زا  کنخ 
روخم هصغ  الد  تفگ  يرحس  رد  یمشاه 

دش دهاوخ  رسپ  زین  ردپ  فطل  لماش 

نایملاع سمش 

نایملاع سمش 
درادن بات  رارق و  تیور  يرود  ملد ز 

درادن باجح  هنگ  زج  تخر  ام و  نایم 
تیارب همان  رازه  متشون  هدید  کشا  هب 
درادن باوج  ناگراچیب  همان  هک  رگم 

ناسرب مربلد  هب  ممالس  حبص  میسن 
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درادن باوث  رگم  ممالس  باوج  وگب 
تسابیزان هراتس  تلامج  نامسآ  هب 

درادن باتفآ  وت  يور  ندید  بات  هک 
ناگژم هدز  فص  نایم  تزان  هدید  هتسشن 
درادن باهش  وت  ناگژم  هدز  فص  هوکش 

نکفیب هدرپ  يور  ینایملاع ز  سمش  وت 
درادن باقن  دوخ  راسخر  هب  باتفآ  هک 

هحفص 70] ]
دراد وت  هام  يور  قشع  لد  هب  هک  یسک  نآ  ره 

درادن باذع  نیقی  شربق  لوا  ماش  هب 
تمایق هاگ  هصرع  هب  درآ  رب  كاخ  رس ز  وچ 

درادن باقع  رگد  فطل  هیاس  ریز  هب 
تسا قیقد  تخس و  هچ  رگا  یهلا  تابساحم 

درادن باسح  مغ  ارهز  فسوی  بحم 
دزورف هلعش  رازه  خزود  شتآ  هچ  رگا 

درادن بابک  هنیس  لد و  هب  رثا  نیقی 
نک يرظن  یمشاه  نازوس  لد  هلان  هب 

درادن بارخ  لد  تهاگن  بات  هچ  رگا 

وگ تفگ و 

وگ تفگ و 
مدرک ور  وت  فطل  هناخ  يوس  هب  يدیما  هب 

مدرک وج  تسج و  يدهم  لصو  قوش  هب  ار  تمیرح 
يدهم وگب ، نم  نابز  زا  تزیزع  دنزرف  هب 

مدرک وگ  تفگ و  تدای  هب  لفحم  ره  هب  اج و  ره  هب 
مناج اضر  وت ، ياضر  دشاب  تیدهم  ياضر 
مدرک ور  هب  ور  شلاصو  رهب  رسپ  اب  ار  ردپ 

ییوب تیدهم  رانک  رد  دردن  لگ  هچ  رگا 
مدرک وب  هچنغ  دص  تدقرم  رانک  وا  دای  هب 

یگنر وا  يور  گنر  شیپ  درادن  لگ  هچ  رگا 
مدرک وا  يور  گنر  دای  مدید  هک  لگ  ره  یلو 

وگ تزیزع  يدهم  هب  وهآ  نماض  يا  الا 
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مدرک وش  تسش و  تمحر  ار ز  نماد  هدولآ  نیا  نم 
ییانمت تیاشامت  ریغ  یمشاه  درادن 

مدرک وزرآ  تدج  يوک  رد  وت  لصو  تشهب 
هحفص 71] ]

حبص میسن 

حبص میسن 
دیآ یم  راگن  يوک  حبص ز  میسن 

دیآ یم  راهب  يوب  توارط و  اب  هک 
بیبح لاصو  هدژم  دهد  حبص  میسن 

دیآ یم  رات  ماش  رحس  یپ  زا  هک 
دیوگ یم  قشع  گنهآ  هب  حبص  میسن 

دیآ یم  رارق  یب  لد  بلق و  رارق 
دیوگ یم  قشع  دیمون  هب  حبص  میسن 
دیآ یم  راد  هدنز  بش  قشاع  دیما 

دیوگ یم  شومخ  عمش  هب  حبص  میسن 
دیآ یم  راگن  ترانک  هب  یتخوس  وچ 
دیوگ یم  هتسکش  بلق  هب  حبص  میسن 

دیآ یم  راکف  بلق  محرم  اود و 
دیوگ یم  قشع  روصنم  هب  حبص  میسن 

دیآ یم  راد  يالاب  لصو ز  ياوه 
دیوگ یم  قوش  روش و  دص  هب  حبص  میسن 

دیآ یم  راخ  نیلاب  هب  هتفگش  لگ 
دیوگ یم  زادگ  زوس و  هب  حبص  میسن 

دیآ یم  رارق  یب  یمشاه  بیبح 

نم يدهم 

نم يدهم 
نک مرتسکاخ  دوخ  قشع  زوس  ز 

نک مرب  رحب و  هراوآ  سپس 
هحفص 72] ]
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هتشگ وت  قشع  هراچیب  ملد 
نک مرت  هراچیب  وت  نم ، زیزع 
ار ملد  غاد  یسک  دنیب  یمن 

نک مرس  ات  اپ  رو  هلعش  نازوسب ،
نم ما  هناورپ  وت  يور  عمش  هب 
نک مرپرپ  تقشع  زوس  زا  ایب 

هدیپت نوخ  رد  لمسب  غرم  هب 
نک مرپ  لاب و  یب  يریت و  نزب 
دیوگ وت  اب  لد  شزوس  يادص 

نک مرت  نازوس  ارم ، شماخ  نکم 
میوگ هک  رس  ناج و  تسین  یعاتم 

نک مرگادوس  تمغ  رازاب  هب 
هرابود نک  نوحیج  ود  ار  ممشچ  ود 

نک مرذآ  رپ  هنیس  نوخ  زا  رپ 
درادن یناماس  قشع  نونج 

نک مرس  اپ و  یب  وت  نونجم ، نانچ 
نم يدهم  نم ، ربلد  نم ، لد 

نک مرت  قشاع  دوخ  يور  لصو  هب 
نایرگ نازوس و  یمشاه  یعمش  وچ 

نک مرت  نامشچ  يوس  یهاگن 

نامزلا بحاص  ای 

نامزلا بحاص  ای 
نامزلا بحاص  ای  وت  ریقف  متسیک  نم 

نامزلا بحاص  ای  وت  ریقح  هدادلد 
ما هداتف  اپ  زا  وت  يور  لصو  هار  رد 

نامزلا بحاص  ای  وت  ریگب  ارم  تسد 
هحفص 73] ]

متبحم ماد  هدیپت  نوخ  هب  دیص 
نامزلا بحاص  ای  وت  ریت  هب  ما  هداتفا 

تسه هکنآ  زا  يراذگ  كاخ  هب  اپ  تسا  فیح 
نامزلا بحاص  ای  وت  ریرس  ادخ  شرع 
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هم هب  ار  وت  لامج  دننک  یم  هیبشت 
نامزلا بحاص  ای  وت  رینتسم ، هام  يا 

قشع بات  چیپ و  رپ  يوسیگ  دنمک  ردنا 
نامزلا بحاص  ای  وت  ریسا  متسیک  نم 
نامک دوب  تقارف  دای  نامز ز  تشپ 

نامزلا بحاص  ای  وت  ریپ  دیدش  مه  ام 
تفگ هتسکشلد  یمشاه  هدید  کشا  اب 

نامزلا بحاص  ای  وت  ریقف  متسیک  نم 

لد هناهب 

لد هناهب 
دریگ یم  هناهب  نم  لد  وت  یب  هک  ایب 

دریگ یم  هناشن  تیوک  هک ز  ناشن  نیا  هب 
مراد یشتآ  وت  لامج  رجه  لد ز  هب 

دریگ یم  هنابز  تیاوه  هب  سفن  ره  هک 
وت هناخ  ماب  يور  ملد  غرم  هتسشن 

دریگ یم  هنال  هشوگ  نیا  زج  هک  ربم  نامگ 
لیئاربج هک  يا  هناخ  رد  يادگ  مدش 
دریگ یم  هناتسآ  نیزا  نذا  هشیمه 

لوسر زیزع  ادخ ، یلو  رصع ، ماما 
دریگ یم  هناقشاع  شخر  غارس  لد  هک 

رشحم رد  هک  شا  همولظم  ردام  يادف 
دریگ یم  هناد  هناد  ناگتفیش  غارس 

هحفص 74] ]
يراوخنوخ يودع  زا  ریگب  ماقتنا  وت 

دریگ یم  هنایزات  اب  همطاف  هار  هک 
نیب ار  تا  هتسکش  ولهپ  ردام  ایب و 

دریگ یم  هناخ  هار  یلد  هچ  اب  هچوک  ز 
بش ره  یمشاه  زوسناج  هلان  هک  ایب 

دریگ یم  هناشن  تیوک  هآ ز  زوس و  هب 

لد هناخناهن 
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لد هناخناهن 
مدرک او  شخر  ياشامت  رهب  ات  هدید 

مدرک ایرد  همه  ممشچ  ود  کشا  زا  نماد 
لد هناخناهن  هب  مناشنب  ار  شمغ  ات 
مدرک او  شخر  ياشامت  رهب  زا  هدید 

شزیمآ ریبع  كاخ  مشک  هدید  رب  هک  ات 
مدرک انمت  قوش  زا  شیسوب  ناتسآ 

حبص ات  شقارف  غاد  زا  هتخورفا  لد 
مدرک یلست  کشا  نتخیر  زا  بشید 

باوخ هب  وت  هام  خر  منیبب  هک  يدیما  هب 
مدرک افصم  قوش  دص  هب  شیوخ  بش  نم 

الوم ددنبن  هدنب  يور  هب  ناسحا  باب 
مدرک الوم  رد  كاخ  هب  يور  ما ، هدنب 

یهآ زوس  یهاگرحس و  دوب و  یمشاه 
مدرک ارهز  هشوگ  رگج  رهب  اعد  هک 

هحفص 75] ]

لصو دیون 

لصو دیون 
دیسرن ربخ  ما  هدرک  رفس  رای  نم ز  هب 

دیسرن رحس  دمآ و  زارد  قارف  بش 
نازوس ما  هنیس  نوخ و  ملد  رای  رجه  ز 

دیسرن رس  هب  لد  نارجه  بش  نیا  هک  دش ، هچ 
دراب یم  ماش  حبص و  نم  هدید  کش  رس 

دیسرن رت  مشچ  رادید  هظحل  زونه 
دیسر راگزور  بوقعی  بل  زا  ییادن 

دیسرن ربخ  مفسوی  زا  متشگ و  روک  هک 
نیمغ ناردام  هب  میتی و  ناکدوک  هب 
دیسرن رسپ  زا  همان  يربخ ، ردپ  زا  هن 

فیح متفرگ و  وخ  وت  رجه  مغ  یخلت  هب 
دیسرن رکش  زا  رت  نیریش  وت  لصو  دیون 

اون زوس و  هب  اونیب  یمشاه  تفگب 
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دیسرن رثا  یکی  ار  ام  هلان  رازه 

لاخ هناد 

لاخ هناد 
درادن مارآ  وت  رجه  مغ  مکشا ز 

درادن ماک  تخر  ياشامت  ممشچ ز 
یهاگن هاگ  ما  هتخوس  لد  زوس  رب 

درادن مارالد  وت  زج  ملد  تسود  يا 
ارآ لد  هام  يا  نم  یشحو  لد  غرم 

درادن ماد  رگد  وت  لاخ  هناد  زج 
هحفص 76] ]

دزاسب ماغیپ  هب  وت  قشع  هناوید 
درادن ماغیپ  وت  لد ز  نیا  هک  سوسفا 

دیدرگن مار  ملد  دندناشف و  هناد  دص 
درادن ماب  ملد  وت  يوک  رس  زا  ریغ 

ار تمغ  يادوس  رس ، رد  مزپب  بش  ره 
درادن ماخ  يوزرآ  زج  هک  سوسفا 

راز یمشاخ  نخس  شیوخ  لد  راتفگ ز 
درادن ماعنا  وت  ناوخ  زا  هیس  دبع 

زادگناج رجه 

زادگناج رجه 
دوش یمن  نامرد  هک  تسارم  لد  هب  هک  يدرد 

دوش یمن  ناماس  هک  تسارم  رس  هب  يروش 
تسوا يالتبم  لد  هک  زادگناج  رجه  نیا 

دوش یمن  نایاپ  هب  رمع  مامت  ییوگ 
ام نامز  ماما  يور  قارف  ماش 

دوش یمن  نابیرغ  ماش  رازه  دص  نوچ 
تسا هتفرگ  اج  نآ  رد  تسود  ریغ  هک  یناج 

دوش یمن  نابرق  قیال  قشع  يوک  رد 
شیوخ یگدنز  دنکب  وا  يادف  سک  ره 
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دوش یمن  نامیشپ  تسا و  هتشگ  باداش 
هتسیرگ ناناج  مغ  رد  هک  يا  هدید  ره 
دوش یمن  نایرگ  همطاف  دزن  هب  ادرف 

فیح دیما و  مراد  وت  لصو  هب  یمشاه  تفگ 
دوش یمن  ناسآ  هک  تسارم  یلکشم  نیا 

هحفص 77] ]

تسود

تسود
تسود رضحم  هب  ربب  ممالس  حبص ، میسن 

تسود رب  رد  وت  ما  هتسخ  لد  لاح  يوگب 
يدرک رذگ  وا  فلز  رب  وچ  حبص ، میسن 

تسود ربنع  کشم و  يوب  دوخ  هرمه  رایب 
ورب زان  قشع و  گنهآ  هب  حبص ، میسن 
تسود رس  ات  ياپ  نم ز  فرط  زا  سوبب 

دشاب یم  هار  هب  ممشچ  ود  حبص ، میسن 
تسود رظنم  هایس  مشچ  ود  هب  دتفوا  هک 

دنگوس وا  هاگن  ریت  هب  حبص ، میسن 
تسود ربعم  يوک و  هب  هداتف  هتشک  رازه 

ایب هدید  کشا  هب  متشون  حبص ، میسن 
تسود روشک  هب  افو  زا  ناسرب  نم  مایپ 

دهاوخ نینچ  لد  هتسخ  یمشاه  يوگب 
تسود ربارب  رگم  دنیشنب  يا  هظحل  هک 

نارظتنم ماما 

نارظتنم ماما 
دزوس یم  راگن  قارف  غاد  ملد ز 

دزوس یم  راذعلگ  نآ  مغ  زا  عمش  وچ 
زور بش و  دنک  یم  هلان  نم  هلال  نوچ  لد 

دزوس یم  راز  هلال  نم  هلان  زوس  ز 
نم يرارق  یب  هب  یتسه  ملاع  رارق 
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دزوس یم  رارق  یب  لد  هک  یتیانع ،
هحفص 78] ]

مرادرب دننز  تبحم  مرج  هب  رگا 
دزوس یم  راد  بوچ  نم  هنیس  زوس  ز 

دزیر یشتآ  هب  مکشا  هرطق  هک  رگا 
دزوس یم  ران  هرطق ، نآ  شتآ  زوس  ز 

رگنب ایب  يا  هظحل  نارظتنم ، ماما 
دزوس یم  راگزور  وت  مغ  شتآ  هک ز 

دیوگ یمشاه  نالان  هلان  ياون 
دزوس یم  رای  نارجه  شتآ  ملد ز 

هحفص 79] ]

رصع ماما  ياعد 

رصع ماما  ياعد 
باوصلاب و انتنـسلا  ددس  هماقتـسالا و  يدـهلاب و  انمرکا  همرحلا و  نافرع  هینلا و  قدـص  هیـصعملا و  دـعب  هعاطلا و  قیفوت  انقزرا  مهللا 

نع انراصبا  ضضغا  هقرـسلا و  ملظلا و  نع  انیدیا  ففکا  ههبـشلا و  مارحلا و  نم  اننوطب  رهط  هفرعملا و  ملعلاب و  انبولق  الما  همکحلا و 
هبغرلا و دـهجلاب و  نیملعتملا  یلع  هحیـصنلا و  دـهزلاب و  انئاملع  یلع  لضفت  هبیغلا و  وغللا و  نع  انعامـسا  ددـسا  هنایخلا و  روجفلا و 

انخیاـشم یلع  همحرلا و  هفارلاـب و  مهاـتوم  یلع  هحارلا و  ءافـشلاب و  نیملـسملا  یـضرم  یلع  هظعوملا و  عاـبتالاب و  نیعمتـسملا  یلع 
ءارقفلا یلع  هعـسلا و  عضاوتلاب و  ءاـینغالا  یلع  هفعلا و  ءاـیحلاب و  ءاـسنلا  یلع  هبوتلا و  هباـنالاب و  بابـشلا  یلع  هنیکـسلا و  راـقولاب و 

هیعرلا یلع  هقفـشلا و  لدـعلاب و  ءارمـالا  یلع  هحارلا و  صـالخلاب و  ءارـسالا  یلع  هبلغلا و  رـصنلاب و  هازغلا  یلع  هعاـنقلا و  ربصلاـب و 
کلـضفب و هرمعلا  جـحلا و  نم  مهیلع  تبجوا  اـم  ضقا  هقفنلا و  دازلا و  یف  راوزلا  جاـجحلل و  كراـب  هریـسلا و  نسح  فاـصنالاب و 

.نیمحارلا محرا  ای  کتمحر 

زکرم هرابرد 

یلاعت  همسب 
َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 

؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 
9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
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.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 
: همانمارم

مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 
هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،

هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 
يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 
: فادها

( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1
ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2

 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3
وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4

هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5
.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3

یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7
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...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
يرتویپماک تاقیقحت  زکرم  دیلقت ، مظعم  عجارم  رتافد   ، ناهفصا هیمئاق  تئیه  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  نوچمه  ییاهداهن  زکارم و  زا 

زکرم اه و  هزوم  ، اه هناخباتک  نامزاس  ناهفـصا ، هیملع  هزوح  رهم  يا  هنایار تاـقیقحت  زکرم  یگنهرف  هسـسوم  رون ،)  ) یمالـسا مولع 
نارکمج و سدقم  دجـسم  تاراشتنا  ترایز ، جح و  نامزاس  نایبت ،  یناسر  عالطا  یگنهرف  هسـسوم  يوضر ،  سدق  ناتـسآ  دانـسا 
ای هدومن و  يرای  فده  نیا  هب  یبایتسد  رد  ار  ام  هک  یناراوگرزب  همه  نیفلؤم و  تاسسوم ، تاراشتنا ، اهداهن ، اه ، نامزاس  نینچمه 

.مییامن یم  رکشت  ریدقت و  دنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید 

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghaemiyeh.com تیاس : بو 
Info@ghaemiyeh.com لیمیا :

09132000109 يزکرم : رتفد  نفلت 
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021 88318722 ـ  نارهت : رتفد 
09132000109 شورف : یناگرزاب و 

09132000109 ناربراک : روما 
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