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 ( مالسلا هیلع  یلع  ماما  تیصو  نیرخآ  مایپ (  نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب 

: هدنسیون

یناریا نیسح 

: یپاچ رشان 

نارکمج سدقم  دجسم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( مالسلا هیلع  یلع  ماما  تّیصو  نیرخآ   ) مایپ نیرخآ  رد  ماما  نیلّوا  8اب 

باتک 8تاصخشم 

8میدقت

8همدقم

هغالبلا جهن  11هدنروآدرگ 

هغالبلا جهن  12دانسا 

هغالبلا جهن  همجرت  13حرش و 

ناگرزب یخرب  رظنم  زا  هغالبلا  13جهن 

هرس سدق  ینیمخ  13ماما 

وجمزر نیسح  رتکد  13داتسا 

یناحبس رفعج  داتسا  13هَّللاهیآ 

یلمآ هداز  نسح  داتسا  14هَّللاهیآ 

( رصم قبسا  مظعا  یتفم   ) هدبع دمحم  14خیش 

هللا همحر  ییابطابط  نیسح  دمحم  دیس  14همالع 

هللا همحر  يرفعج  یقت  دمحم  14همالع 

یمیکح اضردمحم  14داتسا 

قادرج 14جرج 

 - یلاعلا هلظدم  هنماخ يا -  14هَّللاهیآ 

راک 15هویش 

هغالبلا جهن  15همان 47 

هغالبلا جهن  15همان 47 

رودص 15تبسانم 

اه 15هژاو 
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16همجرت

یلک 16ریوصت 

حیضوت 16ریسفت و 

حیضوت 16ریسفت و 

( 16فلا

16ب)

18ج)

18د)

 ( 18ه

19و)

 ( 19ز

اه 19هتکن 

اه 20هژاو 

21همجرت

یلک 21مایپ 

حیضوت 22ریسفت و 

نیب تاذ  22حالصا 

24نامیتی

26ناگیاسمه

28نآرق

28نآرق

نآرق اب  هطبار  رد  ام  29تلاسر 

30زامن

31جح

33داهج

یعامتجا 34طباور 
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یعامتجا 34طباور 

محر هلص  35فلا )

مدرم اب  تبحم  36ب )

: تشذگ ششخب و  37ج )

رکنمزا یهنو  فورعم  38هبرما 

رکنمزا یهنو  فورعم  38هبرما 

ود نآ  40هاگیاج 

: 40هاگتساخ

نیزاغآ 41هطقن 

قیفوت 41لماوع 

41عناوم

اه 42هژاو 

یلک 42مایپ 

ریسفت 42حیضوت و 

عبانم 43تسرهف 

اه تشون  43یپ 

زکرم 47هرابرد 
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( مالسلا هیلع  یلع  ماما  تّیصو  نیرخآ   ) مایپ نیرخآ  رد  ماما  نیلّوا  اب 

باتک تاصخشم 

 / مالـسلا هیلع  یلع  ماما  تیـصو  نیرخآ   ) مایپ نیرخآ  رد  ماما  نیلوا  اب  روآدـیدپ :  ماـن  ناونع و   1325 نیسح -  یناریا  هسانـشرس : 
-04-8484-964 کباش :  64 ص x 19 5/9س م  يرهاظ :  تاصخشم  نارکمج 1382 . دجسم  مق  رشن :  تاصخشم  یناریا  نیسح 
هب همانباتک  تشاددای :  .اپیف  تاعالطا  ساسارب  یسیونتسرهف  تشاددای :  یلبق  یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو  لایر  x 2500
نب یلع  عوضوم :  حرش  هدیزگرب  هغالبلا  جهن  رگید :  ناونع  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیصو  نیرخآ  رگید :  ناونع  سیونریز  تروص 
لوا ماما  بلاط ع ،  یبا  نب  یلع  عوضوم :  ریسفت  دقن و  هدیزگرب --  هغالبلا  جهن  40ق  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاط ع ،  یبا 

هسانش اه  همان  40ق --  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاط ع ،  یبا  نب  یلع  عوضوم :  همانتیـصو  40ق --  ترجه --  زا  لبق   23
BP38/0423 هرگنک :  يدنب  هدر  حرـش  هدیزگرب  هغالبلا  جهن  40ق  ترجه -  زا  لبق  لوا 23  ماما  بلاـط ع ،  یبا  نب  یلع  هدوزفا : 

 82-9603 م یلم :  یسانشباتک  هرامش  ن 9515/297  ییوید :  يدنب  هدر  فلا 1382 87  /

میدقت

؛ شدنزرف هدنزورف  هب 

؛ تلادع دیشروخ 

؛ نایناهج دیواج  راهب 

؛ ناراگزور شخب  یباداش 

.مالسلا هیلع  مما  يدهم 

همدقم

: دسرپ یم  دشک و  یم  رپ  لد  يافرژ  زا  هتسویپ  یمایپ 

؟ تسیچ رد  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤم  ریما  نایقتم  يالوم  تیمولظم  زار 

!؟ دراد اجک  رد  هشیر  راگدنام  تیمولظم  همه  نیا 

لوق هب  تسا و  لماک  ناسنا  نآ  تیمولظم  ياهدومن  دوخ  اهنیا  هن  ای  شتداهـش ؟ رد  شتفالخ ؟ بصغ  رد  شتوکـس ؟ ربص و  رد  ایآ 
: یعاجش يدهم  دیس  مالسلا ، مهیلع  تیب  لها  هتخوسلد  مانب و  هدنسیون 

مالسلا و هیلع  یلع  زونه  ندنام  هتخانشان  رد  تسا  مالـسلا  هیلع  یلع  زور  نآ  ندنام  هتخانـشان  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  تیمولظم  زمر  »
« تسا مالسلا  هیلع  یلع  زور  ره  هشیمه و  ندنام  هتخانشان  رد 
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: هرس سدق  يرهطم  دیهش  داتسا  هدومرف  هب  هک  ارچ 

نآ ای  باتک و  نیا  دشابن ، راگزاس  یمدرم  یحور  يایند  اب  یـصخش  فطاوع  تاساسحا و  اه و  هشیدـنا  ای  یباتک و  تایوتحم  رگا  »
هغالبلا جـهن  يایند  اب  ام  یگدـنز  ایآ  .دوش  هدرب  میظعت  لیلجت و  نارازه  اب  ناـشمان  دـنچ  ره  دـنام  یم  هناـگیب  اـهنت و  ًـالمع  صخش 

!؟» تسین هناگیب 

هن  » تسادخ تایآ  باتک و  ندادرارق  كورتم  يوزنم و  ریخاتسر  زور  رد  تمحر  لوسر  هوکش  نیرتگرزب  هک  تسا  ساسا  نیا  رب  و 
(. 1 «) دندرک لمع  نادب  هن  دنتفای و  ار  نآ  فراعم 

هب تیاـنع  اـب  هک  ارچ  دـشاب ؛ یم  تیمولظم  نیرتـالاب  ندـنام  روجهم  نآرق ، لدـع  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ترتع  يارب  نینچمه 
(2 «) ضوحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنإف  یتیب  لهأ  یترتعو  هَّللا  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ّینإ   » نیلقث ثیدح 

قیاقح زا  ّتیرـشب  ندنام  روجهم  هجیتن  رد  تسا و  يرگید  تیروجهم  کی  ره  تیروجهم  دنریذپان و  كاکفنا  رگیدـکی  زا  ود  نیا 
.یناسنا يدازآ  لدع و  قفا  تاجن و  تداعس و  لحاس  و 

: دیامرف یم  هغالبلا  جهن  موس  هبطخ  رد  شترضح  هچرگ  يرآ 

ینع ردحنی  »
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« ریطلا َّیلا  یقری  الو  لیسلا 

رب هشیدـنا  زاورپ  رپ  ناگدـنرپ  ددرگ و  یم  يراـج  هلآو ) هیلع  هللا  یلـصربمایپ  زا  دـعب   ) نم دوجو  راـسهوک  زا  لـیاضف  مولع و  لـیس 
.درادن زاورپ  ناوت  میدوجو  داعبا  يادنلب 

: دیامرف یم  همان 45  رد  نکیل 

هک تسا  ییاوشیپ  ربهر و  ار  يورهر  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  رایـشوه و  هملع ؛» رونب  ئیـضتسیو  هب  يدـتقی  ًامامإ  مومأـم  لـکل  ّنإو  ـالأ  »
.ددرگ یم  دنم  هرهب  وا  یشزرا  داعبا  شناد و  رون  زا  دنک و  یم  ادتقا  نادب 

نآ دروخ و  یم  کمن  کشخ و  نان  وا  رگا  تسا ، ندرک  تکرح  وا  هریس  ریـسم  هار و  رد  ندومن و  يوریپ  زا  نخـس  زین  اجنیا  رد  و 
ییارگایند یتسرپ و  لمجت  مینکن ، ملظ  لقادـح  ام  دوب ، نامولظم  نامیتی و  نادنمتـسم و  سردایرف  تلادـع و  تدابع و  راک و  هنوگ 

: دیامرف یم  همادا  رد  دوخ  هک  ...مینک  یکین  ار  نادنمزاین  میشاب و  هتشاد  یتسیز  هداس  تعانق و  هدومن ، كرت  ار 

.دیرادن ناوت  ار  مالسلا  هیلع  یلع  وچمه  كاشوپ ) اذغ و  نیا  اب   ) نتسیز هنوگ  نیا  امش  راهنز ! کلذ ؛» یلع  نوردقت  مّکنإو ال  الأ  »

هیملع و ياه  هزوح  رد  یتح  هعماـج  رد  تسوا ، تیمولظم  زا  يداـمن  هک  هغـالبلا  جـهن  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  یتسار  هب  اـیآ 
لمع ظفح و  میا و  هدیشیدنا  شدنلب  میهافم  هب  میا و  هدناوخ  ّتقد  هب  ار  شا  همان  هبطخ و  نیمادک  هدنامن !؟ بیرغ  ام  ياه  هاگشناد 

!؟ میا هتسیز  هنوگ  یلع  زور  نیمادک  میا و  هدرک 

يالوم نآ  حور  زا  دادمتـسا  اب  میروآ و  يادخ  هاگرد  هب  ریـصقت  رذع  هاگ  نآ  میبایب و  ار  یهاگآان  صقن و  نیا  ات  تسام  رب  نونکا 
رون میـسن و  زا  نالدـکاپ  هک  ارچ  مینک ، هشیپ  ییاسراپ  یکاـپ و  .میراپـس  هغـالبلا ) جـهن   ) نآرق یلاـت  نیا  هب  لد  هدـید و  ناـمولظم ،

نآرق هک  هنوگ  نامه  ناراکهبت  هن  دندرگ  دنم  هرهب  شتیاده 
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: دیامرف یم 

(3 «) دیازفا یمن  نایز  زج  ناراکمتس  رب  میتسرف و  یم  ورف  تسا  تمحر  افش و  نانمؤم  يارب  هچنآ  نآرق  زا  »

میـسانشب و ناوـت  دـح  رد  ار  هغـالبلا  جـهن  سخ  راز  هروـش  رد  دـیور و  هلـال  غاـب  رد  تـسین  فـالخ  شعبط  تفاـطل  رد  هـک  ناراـب 
هغالبلا جـهن  ءارجا  ءایحا و  فدـه  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک   ) میهد رارق  نام  یتموکح  یعمج و  يدرف و  یگدـنز  لمعلاروتـسد 

سنُا و اب  ار  نامزیزع  ناـناوج  میـسرب و  یعاـمتجا  تلادـع  رادـتقا و  تّزع ، تداعـس ، هب  اـه  هنیمز  ماـمت  رد  هک  دـشاب  دروخ )!! مقر 
.میرادهگن نوصم  نارگرامعتسا  هطلس  نیطایش و  مجاهت  اه و  هئطوت  اه ، هنتف  ّرش  زا  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  هغالبلا و  جهن  اب  طابترا 

روهظ جع )  ) دوعوم يدـهم  مظعالا  هَّللا  هیقب  ترـضح  رظن  زا  بیاغ  بیرغ  نآ  مالـسلا  هیلع  یلع  مولظم  موصعم و  دـنزرف  نیرخآ  ات 
رگ هولج  یتیگ  رـسارس  رب  ار  هَّللا  تیدوبع  تلادع و  دیـشروخ  دهد ، نایاپ  ار  تیرـشب  ترتع و  نآرق ، ياه  تیروجهم  همه  دـنک و 

.درآ ناغمرا  هب  ناگمه  رب  ار  تینما  شیاسآ و  زا  راشرس  يابیز  یگدنز  دزاس و 

هَّللا ءاش  نإ 

مق یناریا -  ح - 

هغالبلا جهن  هدنروآدرگ 

شردپ تفای ، دلوت  لاس 359 ه  دادغب  رهش  نیشن  هعیش  هلحم  رد  هللا ) همحر  فیرش  دیس  یضر و  دیس  هب  روهـشم   ) نسحلاوبا دمحم 
باتک هللا  همحردیفم  خیـش  هدش  لقن  هک  ( ) ریغـص یعاد   ) دـمحا نب  نیـسح  رتخد  ( 4) همطاف وا  ردام  یـسوم و  نب  نیـسح  دمحاوبا 

 - 355 يدـهلا ، ملع   ) هللا همحر  یـضترم  دیـس  شردارب  و  .تشون ) يو  يارب  تلیـضف  اب  يوناب  نآ  تساوخرد  هب  ار  ءاسنلا » ماکحا  »
.دشاب یم  436 ه )

غوبن اب  وا  .تفای  شرورپ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نامدود  زا  يولع  نیدلاو  اب  اوقت  دهز و  ملع و  هداوناخ  رد  هللا  همحر  یـضر  دیس 
هب یگلاس  ات 20  تشاد  هک  یصاخ 
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80  ) يو دش ، زاین  یب  ...و ) ریسفت  لوصا ، هقف ، مالک ، تایبدا ،  ) لوادتم مولع  زا  یگلاس  رد 21  تخادرپ و  دوخ  نامز  مولع  لیصحت 
.درک سیسأت  ار  ملعلا  راد  یملع  زکرم  دادغب ) هیماظن  هسردم  داجیا  زا  لبق  لاس 

هشوگ رد  ار  دوخ  زگره  وا  دوب ، نآرق  ظفاح  راد و  مدرم  تلیضفاب و  يرادمتسایس  عاجش ، یبیدا  رونخس ، يدنمـشناد  فیرـش  دیس 
تباقن دـننامه  .دوب  راد  هدـهع  ّصاخ  تیریدـم  اب  ار  یعاـمتجا  یـسایس -  ياـه  تیلوئـسم  هکلب  هدرکن  روصحم  دجـسم  هسردـم و 

اب لئاسم  وا  رصع  رد  هناگ .) هد  فیاظو  اب  دندوب ، مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ردپ  بلاطوبا  لسن  زا  هک  ییاه  هداوناخ  یتسرپرـس   ) نایبلاط
.دندوب ّتنس  لها  ناملاع  زا  گرزب  درم  نآ  دیتاسا  زا  یضعب  یتح  دش و  یم  یسررب  یّنس  هعیش و  نیب  تملاسم 

شبورغ مغ  رد  عّیشت  ملاع  تسبورف و  ناهج  زا  مشچ  دادغب  رد  یگلاس  رد 47  لاس 406 ه  مرحم  رد  ماجنارس  هللا  همحر  یضر  دیس 
.تفر ورف 

زا زواجتم   ) تشاد يدایز  تاـفیلأت  درک ) میظنت  يروآ و  عمج  دودح 400 ه  لاس  رد  هک   ) هغالبلا جهن  زا  ریغ  هللا  همحر  یـضر  دیس 
نبا رعش  نم  دیجلا  هیوبنلا ، راثآ  تازاجم  اهقفلا ، قیلعت  همئالا ، صئاصخ  بتک ، نآرق و  ریـسفت  دلج  هلمج 20  زا  هلاسر  باتک و   72

( ...و راعشا  ناوید  جاجحلا ،

هغالبلا جهن  دانسا 

زا لبق  اهلاس  نآ ، رد  دوجوم  هاتوک  تاملک  اه و  همان  اه ، هبطخ  مامت  نکیل  تسا ، هدماین  يدانسا  هغالبلا  جهن  باتک  دوخ  رد  هچرگ 
( ...و بدالا  ههزن  بهذلا ، جورم  لوقعلا ، فحت  دیرفلا ، دـقع  یفاک ، لوصا   ) ییاور عماجم  ربتعم و  بتک  رد  هللا  همحر  یـضر  دـیس 

یتح .تسا  هدـش  نایب  نیـشیپ  ءاملع  باـتک  زا 200  شیب  رد  هدرک و  لـقن  ار  اـهنآ  خروـم  رــسفم و  ثدـحم و  دودح 70  هدـمآ و 
مود دلج  رد   ) يدوعسم
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: دسیون یم  هللا ) همحر  یضر  دیس  زا  لبق  لاس  دصکی  ینعی  بهذلا  جورم 

ییاهباتک رد  هغالبلا  جهن  دانسا  كرادم و  ( 5 «) تسا مدرم  تسد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  هبطخ  يدنا  دصراهچ و  رـضاح  لاح  رد  »
نیا هاوگ  دوخ  نخس  تیعماج  ییابیز و  تغالب و  تحاصف و  هوالعب  تسا  هدمآ  هغالبلا » جهن  كردتسم  یف  هداعسلا  جهن   » هلمج زا 

.تسا يرشب  نادنمشناد  برع و  ناملاع  نابیدا و  همه  مالک  قوف  هک  تسا  تقیقح 

هغالبلا جهن  همجرت  حرش و 

اـه و هماـن  اـه و  هبطخ  زا  يدادـعت  رب  حرـش  اهدـص  نینچمه  همجرت و  حرـش و 70  زا 120  زواجتم  نونکات  هغـالبلا  جـهن  باـتک  رب 
دننامه  ) ایند هدـنز  ناـبز  اـه  هد  هب  هدـش و  هتـشون  روشک  جراـخ  یلخاد و  فلتخم  نادنمـشناد  يوس  زا  نآ ، زیمآ  تمکح  تاـملک 
گرزب هیقف  ار  هغالبلا  جـهن  حرـش  نیتسخن  ًارهاظ  تسا و  هتـشگ  همجرت  ...و ) یلوبناتـسا  ییایلاتیا  یـسیلگنا ، ودرا ، یناملآ ، هسنارف ،

(6) .تسا هتشون  مق ) رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رهطم  نحص  رد  نوفدم   ) يدنوار نیدلا  بطق 

ناگرزب یخرب  رظنم  زا  هغالبلا  جهن 

هرس سدق  ینیمخ  ماما 

یهاوخدوخ دوخ و  باجح  رد  ّتینم و  رتسب  رد  ناگتفخ  اـم  تیبرت  میلعت و  يارب  تسوا ، حور  هلزاـن  هک  هغـالبلا ، جـهن  باـتک  »... 
داعبا هزادنا  هب  يداعبا  ياراد  تسا  يا  هعومجم  یعامتجا و  يدرف و  ياهدرد  يارب  تسا  یمهرم  افـش و  يارب  تسا  ینوجعم  دوخ ،

دـیآ و دوجو  هب  اه  هعماج  هچره  دور و  شیپ  هب  خـیرات  هچره  ات  نآ  رودـص  ناـمز  زا  یناـسنا ، گرزب  هعماـج  کـی  ناـسنا و  کـی 
....دنوش قرغ  دننک و  روغ  نآ  رد  دنیایب و  ناققحم  نافوسلیف و  نارکفتم و  ردق  ره  دنوش و  ققحم  اه  تلم  اه و  تلود 

.دناسر و تیناسنا  قیال  لامک  هب  هدومرف و  تیبرت  دوخ  هانپ  رد  ار  یهلا  دوجوم  نینچ  هک  مظعا  لوسر  هب  نایاپ  یب  مالـس  تاولص و 
رهظم ّتیناسنا و  يوگلا  دوخ  تسا و  یقاب  وا  گرزب  مان  دـبا  ات  تسا و  قطاـن  نآرق  ناـسنا و  هنومن  هک  ناـمیالوم  رب  دورد  مـالس و 

(7) .تسا مظعا  مسا 

شخب ییاهر  باتک  نیرتالاب  يونعم و  يدام و  یگدـنز  روتـسد  نیرتگرزب  نآرق  زا  دـعب  هک  هغالبلا ، جـهن  باتک  هک  میرختفم  اـم  »
(« 8) .تسام موصعم  ماما  زا  تسا ، تاجن  هار  نیرتالاب  نآ  یتموکح  يونعم و  تاروتسد  تسا و  رشب 

وجمزر نیسح  رتکد  داتسا 

، باتفآ یگدنـشخرد  هب  دـیجم و  نآرق  یلات  قلاخلا و  مالک  نود  قولخم و  مالک  قوف  ...هغالبلا  جـهن  دنمـشزرا  فیرـش و  باـتک  »
ینآرق و ياه  تمکح  زا  يریـسفت  ...اهناشکهک  ناگراتـس  يادـنلب  هب  جاوما و  شورخ  نافوط ، شرغ  هقعاص ، ّتیعطاق  لگ ، تفاطل 
هب دـنرب و  یپ  شیافخ  هنک  اهزار و  زمر و  هب  هک  تسا  یناسک  ترخآ ، ایند و  يزورهب  هدـننک  نیمأت  یمالـسا و  فراـعم  زا  يرولبت 

« .دننک لمع  نآ  هدنزاس  هنادنمدرخ و  ياهدومنهر 

یناحبس رفعج  داتسا  هَّللاهیآ 
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« ...و يرکف  تالکشم  لئاسم و  مامت  لح  دیلک  تسا و  نآرق  زا  سپ  باتک  نیرتاسر  نیرت و  غیلب  هغالبلا  جهن  »

یلمآ هداز  نسح  داتسا  هَّللاهیآ 

زاب وا  رماوا  اه و  هبطخ  نوچمه  ندروآ  زا  نارونخس  نابز  هک  تسا  تحاصف  کلسم  تغالب و  جاهنم  نادحوم  يالوم  نانخس  يرآ 
ناریح و وا  مکح  ظعاوم و  نابایب  رد  القع و  لوقع  دنا و  هدیزغل  يو  ياهمان  لئاسر و  اب  ییاپمه  رد  ارما  مالقا  مادقا و  دـنا و  هدـنام 

یمتخ نادغارچ  زا  غورف  هتفرگ و  یهلا  راونا  زا  وترپ  نانخـس  نیا  هدنیوگ  هک  یلاح  رد  دشابن  نینچ  هنوگچ  تسا ، هدـنام  هتـشگرس 
نآرق یلات  نخس  نیا  هک  تسا  يدمحم  ترـضح  زا  هتفرگ  هرهب  یبوبر و  هیحان  زا  هدیـشوج  وا  مالک  تسا و  هدرک  بسک  يدمحم 

« ....تسا ....و 

( رصم قبسا  مظعا  یتفم   ) هدبع دمحم  خیش 

نیرت و فیرش  يوبن  مالک  نآرق و  زا  دعب  مالسلا  هیلع  یلع  نخس  تسا  دقتعم  هکنآ  رگم  تسین  رفن  کی  نابز  برع  مدرم  همه  رد  »
« ....تسا نانخس  نیرت  عماج  نیرتانعمرپ و  نیرت و  غیلب 

هللا همحر  ییابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همالع 

هدورـس ای  هتفگ  چیه  رد  تسا  یمالـسا  هفـسلف  ساسا  هشیمه  يارب  شلوا ، هبطخ  هک  مالـسلا  هیلعریما  ترـضح  نانخـس  دـننامه  »... 
«. ْترَق مث  دوجولا  ملاع  یف  ْتردَه  ٌهقشقش   » مالسلا هیلع  یلع  دیآ و  یمن  تسدب  برع 

هللا همحر  يرفعج  یقت  دمحم  همالع 

....ییانف یلاوز و  هن  دراد و  يدح  هن  هک  تسا  هَّللا  تاملک  هب  هتـسباو  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تاملک  هک  تسین  نیا  رگم  »... 
(9 «) ....دیآرب نآ  نایب  هدهع  زا  تاملک  نیا  هک  تسا  نآ  زا  رتالاو  یلیخ  مالسلا  هیلع  یلع  تمظع  یلو 

یمیکح اضردمحم  داتسا 

قافآ رد  میا و  هتـسیرگن  دیـشروخ  مشچ  رد  میرگنب  باتک  نیا  هب  هک  يوس  ره  زا  بوتکم  رون  تسا و  ظوحلم  ضیف  هغـالبلا  جـهن 
« ...تایح راونا  لیلج 

قادرج جرج 

دوجو زین  رگید  ياـهناسنا  همه  يارب  دراد ، دوجو  شزرا  ریخ و  برع  يارب  هک  هزادـنا  ناـمه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  هغـالبلا  جـهن  رد 
هیلع یلع  ماما   » باتک و  دنکب ، بصعت  هب  مهتم  ارم  دـناوت  یمن  یـسک  متـسه ، بهذـم  یحیـسم  نوچ  دـیوگ : یم  ماجنارـس  ...دراد »

.تشون دلج  رد 5  یحیسم  گرزب  دنمشیدنا  نیا  ار  هیناسنالا » هلادعلا  توص  مالسلا 

 - یلاعلا هلظدم  يا -  هنماخ  هَّللاهیآ 
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دیاب مالسا  ریظن  یب  ثاریم  کی  ءایحا  ناونع  هب  ...تسا  ناناملسم  همه  هفیظو  هکلب  تسین  نایعیش  ام  هفیظو  طقف  هغالبلا  جهن  يایحا 
نوچ دریگ  ماجنا  اهراک  نیا  دیاب  مه  هغالبلا  جهن  هرابرد  هدش ، راک  میرک  نآرق  هنیمز  رد  هک  نانچمه  ...دننک  هدنز  ار  هغالبلا  جـهن 

ار نآرق  نتـسنادن  دـننک و  ادـیپ  سنُا  نآرق  اب  دـنناد  یم  فظوم  ار  ناشدوخ  ام  ناناملـسم  هک  روط  نامه  .تسا  نآرق  هلابند  یلات و 
.دیایب باسح  هب  صقن  دیاب  مه  هغالبلا  جهن  نتسنادن  دنرامش ، یم  صقن  دوخ  يارب 

ار قیاقح  زا  يرایـسب  درک و  هاگن  هعماج  ناهج و  ياه  تیعقاو  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ذفان  قیقد و  هاگدید  زا  دوش  یم  زورما 
(10) .میرت جاتحم  هغالبلا  جهن  هب  هشیمه  زا  زورما  ام  رظن  هب  هک  تسا  نیمه  درک ، ادیپ  ار  اهدرد  جالع  تخانش و  دید و 

راک هویش 

ار تاغل  اه و  هژاو  هاگنآ  میزادرپ و  یم  هغالبلا  جـهن  زا  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  مالک  همان و  نتم  رکذ  هب  ادـتبا  رـصتخم  نیا  رد 
نایب نآ و  ریسفت  حرش و  تیاهن  رد  روکذم و  نتم  یلک  ریوصت  مایپ و  نایب  هب  سپس  .ددرگ  یم  همجرت  ار  صاخ  زارف  هدومن  همجرت 

.تشاد میهاوخ  ار  يروحم  تاکن 

هغالبلا جهن  همان 47 

هغالبلا جهن  همان 47 

افسأت الو  امُکتغب  نإو  ایندلا  ایغبت  نأو ال  هَّللا  يوقتب  امکیصوأ   » مالسلا هیلع  نیسحلا  مالسلا و  هیلع  نسحلل  مالسلا  هیلع  هل  هیـصو  نم 
«. ًانوع مولظمللو  ًامصخ  ملاظلل  انوکو  رجألل  المعاو  ّقحلاب  الوقو  امکنع : يوز  اهنم ، یش ٍء  یلع 

رودص تبسانم 

رتسب رد  دمآ و  دورف  شکرابم  رس  رب  ریـشمش  تبرـض  مجلم » نبا   » طسوت مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  لاس 40 ه ق  رد  هکنآ  زا  دـعب 
: دومرف تیصو  نینچ  شنادنزرف  هب  تفرگ ، رارق  تداهش 

نآ زا  رتهب  ریـسفت  ياشگهار  رثؤم و  میهافم  تفرعم  رد  مـالک ، رودـص  صاـخ  تیعقوم  ناـمز و  ماـما  نتخانـش  هک  تسا  یهیدـب  و 
.دشاب یم  نخس 

اه هژاو 

( ندیشک راظتناو  نتسیرگن  ندرک ، بلط  یغب =  ) دینکم وزرآ  هدارا و  = ایغبت ال 

امش زا  دش  رود  هتفرگ و  امکنع =  يوز 

( مشخ مغ ، هودنا ، فسا =   ) دیوشم نیگهودنا  افسأت =  ال 

راک کمک  روای ، نوع =  نمشد  مصخ = 
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همجرت

يور یتسرپایند  هب   ) دـیورن ایند  لابند  هب  منک و  یم  شرافـس  هانگ ) زا  يرود  نتـشاد و  اورپ  یبایدوخ ، یـسرتادخ ،  ) اوقت هب  ار  امش 
ار قح  .دیروخم  سوسفا  هودـنا و  دـیداد ، تسد  زا  تفر و  امـش  تسد  زا  ایند  زا  هچنآ  رب  دـیآ و  امـش  غارـس  ایند  هچرگا  دـیرواین )

.دیشاب هدیدمتس  روای  رگمتس و  نمشد  .دینک  راک  ترخآ ) باوث  یهلا و   ) شاداپ يارب  دییوگب و 

یلک ریوصت 

لماک هاتوک و  یلمعلاروتـسد  بلاق  رد  هدوب ، يدرف  فیاظو  هجوتم  رتشیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هدنیاپ  ياهدنپ  شخب ، نیا  رد 
كرت اـه ، هزیگنا  هشیدـنا و  یهدـناماس  یـسرتادخ ) یلرتـنک و  دوخ   ) اوـقت داـجیا  اـب  هک  تسا  هدـمآ  ترخآ  اـیند و  تداعـس  يارب 

.دریگ یم  لکش  ندوب  هدیدمتس  روای  رگمتس و  مصخ  ییارگ ، قح  ششوک ، ییارگایند ،

حیضوت ریسفت و 

حیضوت ریسفت و 

یلع ترـضح  دـننک و  یم  نایب  ار  رادـیاپ  ینایاپ و  ياه  نخـس  ًابلاغ  ناشرمع  ینایاپ  تاعاس  تاظحل و  رد  گرزب  ياـه  تیـصخش 
.دیامرف یم  ار  ییاه  هیصوت  قطنم  تبحم و  رهم و  يور  زا  همان  نیا  رد  مالسلا  هیلع 

ياوشیپو ماما  وا  نکیل  دـشاب  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  اب  ترـضح  نآ  نخـس  يور  بطاخم و  هچرگ 
یمو تسا  ریگارف  قلطم و  هکلب  هدوبن  شدـنزرف  ود  هب  رـصحنم  شیاهدـنپ  تسا و  ّتیرـشب  ردـپ  اه و  نامز  همه  رد  اـه  ناـسنا  همه 

تیـصو و لمعلاروتـسد  هظعوم و  تفه  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ماـما  هماـن ، تمـسق  نیارد  .دریگرارق  ناـگمه  یگدـنز  روـشنم  دـناوت 
.دنک یم  شرافس 

( فلا

تعاطا و تسه و  ناهج  راگدـیرفآ  تیاضر  بلج  قلطم و  لاـمک  يوس  هب  تکرح  ینعی  لـمع  هشیدـنا و  رد  يروحم  ادـخ  اوقت و 
اهنآ تیاده  تالیامت و  لیدعت  هک  ّتینابهر ، زئارغ و  بوکرـس  هن   ) یناویح تالیامت  زا  تیعبت  مدـع  وا و  تاررقم  نیناوق و  يارجا 

( .تسا هدومن  نایب  نآرق  قح و  نید  مانب  يا  هعومجم  رد  صخشم و  اهنآ  یعقاو  سانشراک  هدننیرفآ و  هک  حیحص  دیفم و  ریـسم  رد 
.نوریب نیطایش  زا  ندرکن  يوریپ  نینچمه  و 

ب)

تقوم هاگلزنم  ناهج  نیا  هک  ارچ  دروآ  يور  ناسنا  هب  ...و ) ماقم  لام و   ) ایند يدام  رهاظم  دـنچ  ره  ییارگایند ، یتسرپایند و  كرت 
يارب هدومن  شالت  راک و  باختنا ، رایتخا و  اب  دودـحم  یتدـم  اـت  تسوا  هعرزم  اـیند و  نیا  هب  تبـسن  محر  ملاـع  دـننام  تسا  یمدآ 

یب دهاز و  یلو  رگـشالت  هک  ایند  كرات  هن  ( 11 () هرخالا هعرزم  ایندلا   ) دراکب حلاص  لمع  وکین و  ياهرذب  دـیواج  ناهج  ترخآ و 
يارب اداـبم  هکنیا  مزیرالوکـس و  یفن  ندـشن و  اـهنآ  ریـسا  ندرکن و  ادـیپ  اـهنآ  هب  یگتـسبلد  عمط و  رذـگدوز و  تاـیدام  هب  تبغر 
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ار یناهج  ییاذک و  ياه  گنج  ندز و  تسد  بلقت  زواجت و  ملظ و  هب  نتفرگ و  هدیدن  ار  یقالخا  ياهشزرا  ماقم ، لام و  هب  ندیسر 
ایند هب  تبحم  قشع و  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هدومرف  هب  هک  تساجنیا  و  نتـسناد ! زاجم  رتشیب  هطلـس  تردق و  رتهب و  داصتقا  يارب 

رد یهلا  ياه  تمعن  تاناکما و  همه  زا  هملک  کـی  رد  و  ( 12 «) هئیطخ لک  سأر  ایندـلا  ّبح   » ددرگ یم  هانگ  یتشز و  ره  زاـغآرس 
، تموکح تردق و  هلق  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  هنوگنامه  ندومن ، يرادرب  هرهب  شدابع  هب  تمدخ  ادخ و  هار 
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.تخومآ ناگمه  هب  ار  نتسیز  هنوگنآ  دروآ و  خیرات  هاگشیامن  هب  ار  تلادع  نیرت  یلاع 

ج)

هدـنیآ لاح و  ناوت  هکنآ  زج  درادـن ، يرمث  اهنآ  مغ  هتـشذگ و  اه  هتـشذگ  هک  ارچ   ) ندروخن ار  اه  هتفر  تسد  زا  سوسفا  هودـنا و 
.دزیر یم  مه  رد  ار  یمدآ  باصعا  حور و  شمارآ  دناسر و  یم  نایز  ار  ناسنا 

د)

عقوم هب  نتفگ و  نخس  ادخ  یهاون  رماوا و  قبط  اج  همه  ندومن و  لرتنک  قح  روحم  رب  ار  راتفگ  نتخاس و  دوخ  هویـش  ار  ییوگ  قح 
، یلطاب هنوگره  زا  ندش و  هاوخ  قح  وج و  قح  وگ ، قح   ) دندش روحم  قح  هجیتن  رد  نتـشادن و  غیرد  قیاقح  نایب  زا  سرت  نودـب  و 

( .نتسج يرود  نایز  ناهانگ  عاونا  ریقحت و  تبیغ ، نیهوت ، تمهت ،

 ( ه

حلاص لمع  ییادخ  تین  هزیگنا و  اب  ینعی  ناسنا ، نأش  اب  بسانتم  یـشاداپ  رجا و  هزیگنا  اب  مه  نآ  یگدـنز  رد  ندومن  شالت  راک و 
.نداد ماجنا  هتسیاش  و 

ادخ دابع  هب  تمدخ  ادـخ و  يارب  .راگدـنام  شاداپ  يارب  هکلب  یناف  يدام و  دودـحم و  دزم  ارذـگ و  يایند  هب  ندیـسر  يارب  راک  هن 
دیهد رارق  وا  دزن  ادخ و  دصق  هب  هچنآ  تفر و  دـهاوخ  نیب  زا  تسامـش  دزن  هچنآ  13 ؛) «) ٍقاب هَّللا  دنع  امو  دفنی  مکدـنع  ام   » هک ارچ 

راک و ِزور  زورما  یتسارب  14 ؛) «) لمع الو  باسح  ًادغو  باسح  الو  لمع  مویلا  ّنإو   » مالـسلا هیلع  یلع  هدومرف  هب  .تسا و  راگدـنام 
.دشاب یم  دوخ  ّصاخ  نیناوق  ماظن و  اب  رگید  ناهج  لصف و  رد  یعقاو  یشاداپ  ازج و  زور  تسا و  لمع 

رکـشت عقوت  بلقت ، ینارگن ، يراک ، مک  یگتـسخ ، دش ، ادخ  راک  هزیگنا  یتقو  اریز  دـشاب ، سان  ای  سفن  يارب  راک  دـیابن  مالـسا  رد 
یناهج ياهرازاب  اب  تباقر  لباق  رتهب و  زور  ره  دیلوت  لوصحم و  هدوب ، راکتبا  طاشن و  اب  هشیمه  رگراک  طیارش  نیا  رد  درادن و  ...و 
يادنلب کی  هتسویپ  هدادن و  رارق  فده  ار  يدام  دودحم و  يایند  ریخ  ياه  شـشوک  اهراک و  رد  مالـسا  هک  نیا  هصالخ  .دشاب  یم 

دور یم  هناشن  یناسنا  فادها  رد  ار  یهانتمان  عیسو و 
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دیرن هَّللا ال  هجول  مکمعطن  اّمنإ   » ادخ مالک  دنامن و  دـلانن و  هار  ياه  هرخـص  اه و  یتخـس  زا  مه  هتـشاد و  هدـیقع  لد و  یکاپ  مه  ات 
مهم لماوع  زا  حیحـص  فدـه  دـیلوت و  راک و  شقن  هب  هجوت  مدـع  .تسا  یـشزرا  راک  رایعم  رگناـیب  ( 15 «) ًاروکـش الو  ًءآزج  مکنم 

.دشاب یم  ام  ناوج  هعماج  رد  یعامتجا  دسافم  يراکیب و 

و)

يا هنیمز  ره  اج و  ره  رد   ) ندوب رگمتـس  نمـشد  یجراخ ، یلخاد و  تسایـس  هعماج و  نالک  تیریدم  رد  یتح  یعامتجا  طباور  رد 
دیاب يراعش  لکـش و  ره  رد  رگمتـس  زواجتم و  اب  تسا ) موکحم  مالـسا  رد  اه  ناسنا  قوقح  ای  ادخ  ماکحا  دودح و  ای  دوخ  هب  ملظ 

.دوب فلاخم  زیتس و  رد 

 ( ز

ندومن بسانتم  تیامح  نداد و  يراـی  ناوت ، ّدـح  رد  اـج و  ره  رد  ار  مولظم  تلم  هعماـج و  اـی  درف  ندوب ، هدیدمتـس  مولظم و  رواـی 
.تسا فیلکت 

اه هتکن 

لکش یفرط  زا  دشاب و  یم  ناسنا  تیبرت  یعامتجا و  يدرف و  یگدنز  رد  اوقت  ریثأت  تیمها و  رگنایب  اوقت  لصا  اب  تیصو  عورـش  - 1
يرادهگندوخ اوقت و  هب  ات  نمؤم  تسا و  ینافرع  يونعم و  ناوت  تردق و  نیا  ققحت  رب  ینتبم  همه  ترـضح  نآ  ياه  هیـصوت  يریگ 
.دیسر دهاوخن  برقت  یقیقح و  لماکت  هب  تسا و  ناوتان  ددرگن ، ادخ  ضحم  عیطم  دسرن و  ییادخریغ  ياه  ششک  ربارب  رد 

هدش ضوع  اه  تلم  اه و  تموکح  هرهچ  دید  دیهاوخ  امش  دوش  لمع  هعماج  حوطس  همه  رد  هاتوک  روشنم  نیمه  رگا  یتسار  هب  - 2
.ددرگ یم  تداعس  تینما و  ییابیز و  زا  زیربل  یگدنز  و 

هیلع هللا  یلصامکّدج  تعمس  ّینإف  مکنیب ، تاذ  حالصو  مکرمأ  مظنو  هَّللا  يوقتب  یباتک  هغلب  نمو  یلهأو  يدلو  عیمجو  امکیـصوأ  »
.مایصلاو هولصلا  هّماع  نم  لضفأ  نیبلا  تاذ  حالص  لوقی : هلآو 

.مکترضحب اوعّیضی  الو  مههاوفأ  اّوبغت  الف  ماتیألا  یف  هَّللا  هَّللا 

.مهثرّویس ّهنأ  اّننظ  یتح  مهب  یصوی  لاز  ام  مکّیبن  هّیصو  مّهنإف  مکناریج  یف  هَّللا  هَّللاو 

.مکریغ هب  لمعلاب  مکقبسی  ال  نآرقلا ، یف  هَّللا  هَّللاو 

.مکنید دومع  اّهنإف  هولصلا ، یف  هَّللا  هَّللاو 

.اورظانت مل  كرت  نإ  ّهنإف  متیقب ، ام  هّولخت  مّکبر ال  تیب  یف  هَّللا  هَّللاو 

اوکرتت ال  عطاقتلاو ، ربادتلاو  مکاّیإو  لذابتلاو ، لصاوتلاب  مکیلعو  هَّللا ، لیبس  یف  مکتنـسلأو  مکـسفنأو  مکلاومأب  داهجلا  یف  هَّللا  هَّللاو 
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.مکل باجتسی  الف  نوعدت  ّمث  مکرارش  مکیلع  ّیلویف  رکنملا ، نع  یهنلاو  فورعملاب  رمألا 

اه هژاو 

( ندرب بآ  هب  ار  رتش   ) نایم رد  زور  کی  زیچ -  ره  نایاپ  ّبِغ = 

دش عیاض  عاضأ =  نتشاذگ  هنسرگ  نداد -  اذغ  نایم  رد  زور  کی  هاوفأ =  بایغإ 

( راج عمج   ) هیاسمه ناریج = 

دینامن ظوفحم  دش ، دیهاوخن  هداد  تلهم  اورظانت =  مل 

اهدنویپ هطبار و  ظفح  لصاوت = 

 = لذب  = ) لذابت
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( يراکادف تشذگ ، تواخس ،

فالتخا ینمشد و  هطبار ، عطق  ترجه و  ربادت = 

همجرت

حلـص و داجیا  روما و  رد  مظن  اوقت و  هب  دـسر ، یم  نانآ  هب  همان  تیـصو  نیا  هک  يدارفا  هیلک  منادـناخ و  نادـنزرف و  مامت  ار و  امش 
زامن و زا  مدرم ، نداد  حالـصا  : » دومرف یم  مدینـش  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  ناتدج  زا  نم  اریز  منک ، یم  شرافـس  دوخ  نیب  یتشآ 

« تسا رتهب  لاسکی  هزور 

نانآ ییاذغ  مظن  همانرب و   ) دـیراذگب هنـسرگ  هاگ  ریـس و  هاگ  ار  نانآ  ادابم  تسرپرـس ، یب  میتی و  ناکدوک  هرابرد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
! دورب نیب  زا  ناش  قوقح  امش ، روضح  اب  دنکن  و  دوشن ) تیاعر 

نانآ اب  يراتفر  شوخ  هب  تسویپ  .تسامـش  ربمایپ  تیـصو  اریز  دـینک  تیاعر  ار  ناش  قوقح  ناـگیاسمه ، هراـبرد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
.دیامن ررقم  ثرا  زا  یمهس  اهنآ  يارب  میدرب  نامگ  هک  اجنآ  ات  درک  یم  شرافس 

.تسامش نید  هیاپ  نوتس و  هک  ارچ  زامن  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ 

دیهاوخن تلهم  ددرگ  كورتم  رگا  اریز  دیراذگم  یلاخ  ار  نآ  دیا  هدـنز  ات  هبعک )  ) ناتراگدرورپ هناخ  اب  هطبار  رد  ار  ادـخ  ار  ادـخ 
.تفای

.ادخ هار  رد  ناتیاه  نابز  اه و  ناج  لاوما و  اب  داهج  هرابرد  ار  ادخ  ار  ادخ 

.دیربب ار  توخا  یتسود و  دنویپ  دینادرگ و  يور  مه  زا  ادابم  رگیدکی  اب  نتسویپ  هب  داب  امش  رب 

.دیاین باوج  دیناوخب  ار  ادخ  هچره  هاگنآ  دندرگ ، طلسم  امش  رب  امش  ياهدب  هک  دینکم  كرت  ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

یلک مایپ 

، داحتا یتشآ ، داجیا  يرادم ، مظن  اوقت و  دـیامرف : یم  هتخادرپ و  یعامتجا  فیاظو  هب  رتشیب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زارف  نیا  رد 
فورعم و هب  رما  داهج و  جـح ، هب  مامتها  ادـخ ، تیدوبع  نآرق ،)  ) نوناق باتک  هب  لمع  ناگیاسمه ، اب  ملاـس  هطبار  ماـتیا ، زاـین  عفر 

دیراد و ساپ  ار  ...و  رکنم  زا  یهن 
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.دینک هدایپ  یگدنز  رد 

حیضوت ریسفت و 

رد زایتما  كالم  هتـشاد و  هدنزاس  یـشزرا و  ریثأت  یگدـنز  روما  مامت  رد  دراد و  ناسنا  تداعـس  رد  يروحم  شقن  اوقت  هک  اجنآ  زا 
.دیامرف یم  هیصوت  نآ  هب  ار  ناگمه  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ( 16 «) مکیقتأ هَّللا  دنع  مکمرکأ  ّنإ   » تسا اوقت  زین  ادخ  هاگشیپ 

شرافـس ار  رمع  ياه  تیفرظ  اه و  تصرف  هیلک  زا  رتشیب  رتهب و  يرادرب  هرهب  حیحـص و  يزیر  همانرب  روما و  یـشخب  ماـظن  نینچمه 
تاعاس میـسقت  مظن و  تایاور  یـسررب  .تسا  مظن  اوقت و  لصا  ود  نوهرم  نالک ، درخ و  ياه  تیریدـم  رد  تیقفوم  هکنیا  هدومن و 

کـسانم و هاـم  زور و  تعاـس و  ره  رد  هک  ارچ  دـنک  یم  مظنم  ار  ناـسنا  ًامـسر  مالـسا  ياـه  هماـنرب  هب  هجوت  نینچمه  و  یگدـنز ،
.دراد یصاخ  تاروتسد 

مجـسنم و يا  هعماج  اه ، هعومجم  دارفا و  نیب  یتشآ  حلـص و  داجیا  اب  ات  دزادرپ  یم  یلم  تدـحو  یعامتجا و  قافو  رما  هب  هاـگنآ  و 
ربارب رد  قفوم و  تالکـشم  لح  هب  ات  دـیآرد  هدـحاودی  تروص  هب  یمالـسا  هعماجو  زکرمتم  روشکرد  تردـق  دوش ، هتخاس  دـحتم 

حالصا هک  ییاج  ات  دشاب  انعم  نیمه  تاروتـسد  رگید  رب  نآ  میدقت  زمر  دیاش  دبای ؛ ارجا  هنیمز  مه  نیناوق  .ددرگ و  دنمناوت  نمـشد 
.ددرگ یم  دنمشزرا  رترب و  بحتسم ،) بجاو و   ) هزور زامن و  هنوگره  ای  هزور  زامن و  لاسکی  ای  هزور  زامن و  مومع  زا  نیب  تاذ 

نیب تاذ  حالصا 

يدیحوت بتکم  یناهج  هعسوت  نیرفآ و  یتخبشوخ  یشزرا و  ياه  همانرب  ءارجا  يارب  دهاوخ  یم  مجسنم  دحتم و  يا  هعماج  مالـسا 
تافالتخا ات  دیشوک  زاغآ  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  دینک  یم  هدهاشم  اذل  دریگ و  یم  لکـش  تما  تدحو  هیاس  رد  مهم  نیا  هک 

رد ناش  ینالوط  ياه  گنج  جرزخ و  سوا و  گرزب  هفیاط  ود  نیب  هلمج  زا   ) یلهاج ياه  هینک  يا و  هلیبق 
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تاـخاؤم و هغیـص  اـب  هاـگنآ  عمج و  اـجنآ  رد  ار  ناـگمه  دزاـس ، یم  دجـسم  ادـتبا  هنیدـم  هب  دورو  اـب  و  هدومن ، فرطرب  ار  هنیدـم )
نوریب ار  یمالـسا  ماظن  دـحوم  دـحتم و  هعماج  کی  نورد  زا  سپـس  دـنک و  یم  رارقرب  طابترا  تبحم و  زین  ناشیاهلد  نیب  يردارب ،

اب مالـسا  دـییاپن  يرید  هک  ددـنب  یم  ضرعت  مدـع  یعافد و  يا  هنامیپ  هنیدـم  فارطا  لیابق  اب  نآ  لابند  هب  دـهد ، یم  نامزاس  هدروآ 
نیا رب  دـندش ، نآ  ياریذـپ  میلـست و  زاجح  ياه  تردـق  مامت  تفاـی و  رارقتـسا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  یهلا  تیریدـم  يربهر و 

هب یمالـسا  تدـحو  دـض  هقرفت و  لماوع  زا  هیـصوت و  ار  نیرفآ  تدـحو  لماوع  مامت  تسا و  تبحم  یتسود و  نید  مالـسا  ساـسا 
هلـص ضیرم ، تدایع  ناسحا ، ماعطا ، ندش ، وربور  رگیدـکی  اب  مسبت  هداشگ و  هرهچ  اب  ندرک ، مالـس  زا   ) تسا هدومرف  یهن  تدـش 

( ...و تبیغ  تمهت ، ندرکرهق ، محر ، عطق  ینیچ ، نخس  رگیدمه ، هب  نظءوس  زا  یهن  ات  هتفرگ  ...و  محر 

یم هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  هک  تسا  رگیدکی  اب  ناملـسم  ود  ندرک  رهق  دنز  یم  هبرـض  يردارب  تدحو و  هب  هک  یلماوع  هلمج  زا 
هک دشکب  لوط  دیابن  زور  هس  زا  شیب  دـندش  ادـج  مه  زا  ناملـسم  ود  یحلاصم  قبط  رگا  ینعی  ( 17 «) ثالث قوف  هرجه  ال  ، » دیامرف

.دوش یم  ناش  تادابع  لوبق  مدع  ثعاب 

نم دزن  رفن  ود  نیب  حالـصا  18 ؛) «) نیرانیدب قّدصتأ  نأ  نم  ّیلإ  ّبحأ  نینثا  نیب  حلـصأ  نأل  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.تساهرانید هب  نداد  قدص  زا  رت  بوبحم 

(19 «) مکنیب تاذ  اوحلصأو  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما 

.لافنا هروس  هیآ 2  تارجح و  هروس  هیآ 9 و 10  هلمج  زا  تسا  هدومن  هیصوت  نآ  هب  ررکم  زین  نآرق 

مالسلا مهیلع  همئا  یضعب  هک  سب  نیمه  نیب  تاذ  حالصا  تیمها  رد 
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حلص ات  دزادرپب ) لاملا  تیب  زا  تموکح  ای   ) دنهدب تسا  یلام  عازن  نایعیش  زا  رفن  ود  نیب  اج  ره  ات  دنداد  یم  لوپ  دوخ  باحـصا  هب 
(20) .دوش لصاح  یتشآ  و 

.تسا رتدنمشزرا  بتارم  هب  یمالسا  عماوج  روشک و  ود  نیب  داحتا  حلص و  داجیا  تسا  یهیدب 

هللا یلـص  یبنلا  نع  .تسا  زیاج  نیب  تاذ  حالـصا  يارب  یلو  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  غورد  هک  نآ  اب  هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد  یتح 
يارب ...تسا و  زیاـج  دروـم  هس  رد  نتفگ  غورد  21 ؛) «) سانلا نیب  حالـصإلاو  بذـکلا ... : نهیف  نسحی  ثالث  یلع ! اـی  : » هلآو هیلع 

.دشاب یم  رفن  ود  نایم  یتشآ  حلص و  داجیا 

اب یتسود  هن  تسا  یمالسا  عماوج  ناملسم و  مدرم  نیب  یتشآ  حلـص و  داجیا  هب  هیـصوت  مالـسا  رد  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت 
ییاج ات  تسا  هدش  تمذم  تدش  هب  موکحم و  ّتیرشب  نانمشد  اب  تیمیمص  یتشآ و  هک  تیناسنا  مالسا و  ربمایپ و  ادخ و  نانمـشد 

: دیامرف یم  نآرق  هک 

(22 «) ...مهناوخإو مهئانبأو  مهئآبآ  اوناک  ولو  هلوسرو ، هَّللا  ّداح  نم  نوّداوی  رخآلا  مویلابو  هَّللاب  نونمؤی  ًاموق  دجت  «ال 

دنچ ره  دنک  یتسود  شربمایپ  ادخ و  نانمـشد  اب  نکیل  هتـشاد  نامیا  تمایق  زور  ادـخ و  هب  هک  یبای  یمن  ار  یهورگ  هعماج و  چـیه 
...دنشاب اهنآ  ناشیوخ  ای  ناردارب  ای  نادنزرف  ای  ناردپ 

نامیتی

( ماتیألا یف  هَّللا  هَّللا  )

یم یعامتجا  ياه  يراجنهان  زورب  ثعاب  هک  یلماوع  هب  تبسن  تدش  اب  مالسلا  هیلع  یلع  دوش و  یم  ضوع  نخس  نحل  زارف  نیا  رد 
، دـیربم دای  زا  ار  ...و ) تیادـه  تیامح و  ملع ، ییاذـغ ، داوم  هب   ) نادـنمزاین ماـتیا و  ادـخب  ار  امـش  دـیامرف : یم  هداد  رادـشه  ددرگ 

یتیبرت يداصتقا و  یگنهرف ، ییاذغ ، ياهزاین  دیهد ، شرورپ  دوخ  نادـنزرف  دـننامه  ار  هعماج  هدرم  ردـپ  تسرپرـس و  یب  ناکدوک 
نانآ
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.دینک نیمأت  مظنم  ار 

( سیفن دـیراورم  ینعی  میتی  ّرُد  دـننام   ) اهبنارگ سیفن و  زیچ  زین  هداد و  تسد  زا  ردام  اـی  ردـپ  كدوک  ینعم  هب  تغل  رد  هچرگ  میتی 
.دیمان میتی  ار  یهابت  هطلـس و  ریـسا  روشک  مولظم و  تلم  کی  ای  یبهذم و  نابرهم و  ربهر  نودـب  هعماج  ناوت  یم  نکیل  هتفر و  راکب 
تلود مدرم و  ماتیا ، ءایلوا  فیاـظو  نوماریپ  ( 23) هبترم تسیب  زا  زواجتم  میرک  نآرق  رد  هک  سب  نیمه  ماـتیا  هب  مالـسا  ماـمتها  رد 

نانآ قوقح  ندومن  عیاض  ملظ و  زا  یهن  ماتیا و  هب  یکین  هب  تبـسن  ناوارف  تاـیاور ، رد  نینچمه  هدروآ و  ناـیم  هب  نخـس  یمالـسا ،
: هلمج زا  تسا  هدرک  هیصوت 

اهیلع هدـی  تّرم  ٍهرعـش  ّلـکب  هَّللا  بتک  اـّلإ  هل  ًاـمّحرت  میتـی  سأر  یلع  هدـی  عضی  ٍهنمؤـم  ـالو  نمؤـم  نم  اـم  : » مالـسلا هیلع  یلع  لاـق 
(24 «) هنسح

، دراذـگب یمیتـی  كدوـک  رـس  رب  تسد  تمحر  تـبحم و  يور  زا  ینمؤـم  درم  نز و  ره  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هـیلع  یلع  ترـضح 
« .دسیون یم  شیارب  کین  تشاداپ  دسر ، یم  نآ  رب  وا  تسد  هک  ییوم  ره  ربارب  رد  دنوادخ 

.تسا نامیتی  هب  یکین  اه ، یکین  نیرترب  زا  25 ؛) «) ماتیألا ّرب  ّربلا ، لضفأ  نم  : » دیامرف یم  رگید  ینایب  رد  و 

زا راشرـس  يدروخرب  نارگید  شتداهـش و  زا  دـعب  راّیط  رفعج  نامیتی  اـب  هک  میناوخ  یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هریـس  رد  هوـالعب 
مامإلا ّنإ  : » دومرف یم  تشاذگ و  یم  میتی  ناکدوک  ناهد  هب  لسع  اذـغ و  دوخ  مالـسلا  هیلع  یلع  و  ( 26) تسا هدومن  رهم  تبحم و 

هدمآ بان ، مالـسا  نیتسار  وریپ  هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  تارطاخ  رد  زین  .تسا و  نامیتی  ردـپ  هعماج  ربهر  ماما و  انامه  یماتیلاوبأ ؛»
: تسا

نآ هب  ییایلاتیا  ملعم  ییادها   ) تمیق نارگ  دنب  ندرگو  دیسوبو  تفرگ  شوغآرد  ار  میتی  كرتخد 
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هرـس سدق  ماما  زا  نادنخ  هرهچ  اب  ات  دز  فرح  يو  اب  داد و  شزاون  ار  وا  يروط  داد و  كرتخد  هب  ار  یمالـسا ) ناهج  گرزب  ربهر 
.دش ادج 

تیانج و زیگنا  تفگش  رامآ  تسرپرس و  یب  ناکدوک  هب  ندیسرن  ییانتعا و  یب  یعامتجا  یقالخا و  رابنایز  بقاوع  هب  هجوت  اب  لاح 
رد هکلب  اه  ماتیالاراد  رد  هن  نامیتی  دنک  یم  هیصوت  هک  دوش  یم  افوکش  رتشیب  ماتیا  هب  تبسن  مالسا  ماکحا  ییابیز  اهنآ ، طسوت  داسف 

.دنبای شرورپ  هداوناخ  رهم  زا  زیربل  شوغآ 

قشع هیاپ  رب  وا  تشرس  دشاب و  یم  تبحم  هنشت  هفطاع و  ساسحا و  زا  راشرـس  ناسنا  هکلب  هدوبن  نان  بآ و  اهنت  ناسنا  زاین  هک  ارچ 
هنادنـسپادخ بوخ و  هچ  دنک و  ناربج  ار  ردام  ردپ و  یلاخ  ياج  دناوت  یمن  تبحم  رهم و  زج  زیچ  چیه  تسا و  هدـش  هداهن  رهم  و 

يدام و یفطاـع ، ياـهزاین  ماـمت  شیوخ  نادـنزرف  دـننام  دـهد و  رارق  دوخ  لـفکت  تحت  ار  میتی  ود  اـی  کـی  هداوناـخ  ره  هک  تسا 
هیف تیب  تویبلا  ّبحأ  : » دومرف یم  هک  دیامن  لمع  .دوب  هدیـشچ  یمیتی  معط  دوخ  هک  تمحر  ربمایپ  مایپ  .دنک و  نیمأت  ار  وا  یقالخا 

(. 27 «) مرکم میتی 

.دنک یگدنز  مارتحا  مارکا و  اب  یمیتی  كدوک  نآ  رد  هک  تسا  يا  هناخ  نآ  هناخ  نیرت  بوبحم 

ناگیاسمه

( ناریجلا یف  هَّللا  هَّللا  )

اب هدیدنـسپ  راتفر  شرافـس  يا  هنوگ  هب  یتح  ربمایپ  : » دـیامرف یم  هیاسمه  قوقح  هب  تبـسن  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هماـن  نیا  رد 
« .دومن دهاوخ  نیعم  یثرا  نانآ  يارب  میدرب  نامگ  ام  هک  درک  یم  ناگیاسمه 

، تسا هدمآ  یهلا  باتک  نیا  رد  هیاسمه )  ) راج هژاو  راب  دودح 12  هدش و  هیـصوت  ررکم  نآرق  رد  هیاسمه  قوقح  تیاعر  دروم  رد 
تیاعر هب  تبسن  هک  ءاسن  هروس  هیآ 36  هلمج  زا 
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زا يرود  هیاسمه و  هب  کمک  یکین و  یمالـسا  تایاور  رد  نینچمه  دـنک و  یم  دـیکأت  رود  کیدزن و  ناگیاسمه  قوقح  مارتحا و 
: .دوش یم  هراشا  ثیداحا  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  هک  تسا  هدش  شرافس  دشابن ، ناملسم  دنچ  ره  نآ  رازآ 

.تسوا ردام  مارتحا  دننامه  یمدآ  رب  هیاسمه  مارتحا  28 ؛) «) هّمأ همرحک  ناسنالا  یلع  راجلا  همرح  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

دوخ هیاسمه  تمایق  ادخ و  هب  نمؤم  زگره  29 ؛) «) هراج يذؤی  الف  رخآلا  مویلاو  هَّللاب  نمؤی  ناک  نم  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  لاق 
.دناسر یمن  رازآ  ار 

هنسرگ شناملسم  هیاسمه  هک  یلاح  رد  دباوخب  ریس  مکش  اب  هک  یسک  درادن  یعقاو )  ) نامیا نم  هب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ 
« .دشاب

ماو وا و  هب  زاین  تروص  رد  ندوب ، ناگیاسمه  سرداـیرف  : » دـیامرف یم  رگیدـکی  هب  ناـگیاسمه  قوقح  هب  تبـسن  رگید  یناـیب  رد  و 
عنام هک  يزاسن  يا  هنوگ  هب  ار  تا  هناخ  راوید  یتح  نداد ، تیلـست  ار  وا  تبیـصم  رد  ندومن و  شتداـیع  يراـمیب  ماـگنه  رد  نداد ،

يو هب  یفرظ  هکنیا  رگم  نکم  هدرزآ  تیاذـغ  يوب  اب  ار  واو  نک  هیدـه  وا  هب  يدرک  هیهت  يا  هویم  رگا  دوش ، وا  هناخ  هب  رون  میـسن و 
(30 «) یهد

.دوش یم  بوسحم  هیاسمه  هناخ  لهچ  ات  ( 31 «) ًاراج ًاراد  نوعبرأ   » تسا هدش  لقن  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  زا  زین  و 

هعـسوت و هعماـج  رد  تمدـخ  یتسودـعون و  نواـعت و  حور  اـهنت  هن  دوش ، ارجا  مالـسا  یقـالخا  هداـس  تاروتـسد  نیا  رگا  یتسار  هب 
نایز اه و  هنیزه  دور ، یم  نیب  زا  یبصع  یحور و  ياهیرامیب  اهیراجنهان و  یعامتجا ، تالکـشم  زا  يرایـسب  هکلب  دـبای  یم  میکحت 

هیاسمه بوخ  رامعإلا ؛» یف  نادـیزیو  رایدـلا  نارمعی  محرلا  هلـصو  راوجلا  نسح  : » تسا هدـمآ  ثیدـح  رد  دـبای و  یم  شهاک  اـه 
ماجنا  ) يدنواشیوخ دنویپ  يراد و 
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.ددرگ اهرمع  شیازفا  اه و  نیمزرس  نارمع  ثعاب  محر ) هلص 

نآرق

نآرق

( نآرقلا یف  هَّللا  هَّللا  )

لمعلاروتسد یگدنز و  همان  نییآ  ملاع ، ناسنا و  قلاخ  يادخ  مالک  نآرق  خیرات ، لوط  رد  رـشب  زاس  تداعـس  نیناوق  هعومجم  نآرق 
رانک امنهار  هچرتفد  دـننامه  ترخآ  ایند و  تیادـه  هار  غارچ  وا ، اب  بسانتم  نأـش  لاـمک و  هب  ندیـسر  يارب  ناـسنا  نتـسیز  هنوگچ 
نامز ره  يرآ  یمدآ ، یگدنز  ياهزاین  مامت  رگنایب  هک  اهنت  تمایق  ربق و  باتک  هن  هبیط و  تایح  هب  وا  ندناسر  تهج  ناسنا  عونصم 

هب هک  توبن  رصع  دننامه  دیـسر  لامک  هب  هعماج  هزادنا  نامه  هب  نازیم ،) ره  هب  ، ) دش هدایپ  نآ  ياه  مایپ  یگدنز و  باتک  نآرق  هک 
، رامع رذ ، یبا  ناملس و  نوچ  يا  هتـسراو  ياه  ناسنا  یلهاج ، عماوج  نیرتدب  نایم  زا  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  نآرق  نیمه  هلیـسو 

هاتوک تموکح  نامز  ای  دروآ  خیرات  هاگشیامن  هب  ار  قالخا  تلادع و  يدازآ و  هنومن  هعماج  تخاس و  مالـسلا  اهیلع  همطاف  هیمس و 
.تسا هدوب  ناناملسم  طوقس  زاغآ  هتشگ ، يوزنم  روجهم و  نآرق  نامز  ره  یفرط  زا  مالسلا و  هیلع  یلع  ماما 

نوریب ندوب  روجهم  تبرغ و  زا  ار  ترتع  نآرق و  ات  دنک  یم  مایق  جـع ) ) دوعوم يدـهم  ترـضح  مه  خـیرات  ياه  یهابت  نایاپ  رد  و 
.دناسر هَّللا  ّتیدوبع  شیاسآ و  تلادع و  تینما و  هب  نآرق  ءایحا  اب  تلالض  ملظ و  زا  زیربل  ناهج  دروآ و 

.دروآ هانپ  نآرق  یهانتمان  تینارون  هب  دیاب  تاجن  رون و  هب  ندیسر  يارب  ّتیرشب  مه  زورما  و 

هیلع هللا  یلصربمایپ  هک  درب  هانپ  نآرق  هب  دیاب  دننامب  نوصم  برغ  قرش و  نیطایش  یگنهرف  مجاهت  زا  ناناوج  هعماج و  میهاوخب  رگا 
: دومرف هلآو 

 ... عفشم عفاش  ّهنإف  نآرقلاب  مکیلعف  ملظملا ، لیللا  عطقک  نتفلا  مکیلع  تسبتلا  آذإ  »
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؛) 32 «) ...لیبس ریخ  یلإ  لیلدلا  وهو  رانلا ، یلإ  هداق  هفلخ  هلعج  نمو  هّنجلا ، یلإ  هداق  همامأ  هلعج  نمو 

هدننک تعافـش  نآرق  هک  ارچ  دیروآ  هانپ  نآرق  هب  سپ  درآ  موجه  امـش  رب  کیرات  بش  ياه  هراپ  دننام  اه  هئطوت  اه و  هنتف  هاگره  »
نآ زا  هکره  ددرگ و  ندومنهر  تشهب  هب  دـهد  رارق  دوخ  ربـهر  اوشیپ و  ار  نآ  سک  ره  ...هدـش و  هتفریذـپ  شتعافـش  هک  تسا  يا 

يوس هب  تسا  ّتیرشب  يامنهار  نآرق  هک  یتسارب  دیآ  راتفرگ  ترخآ ) ایند و  ياه  یتخبدب   ) منهج هب  دزادنارس  تشپ  دنک و  يرود 
« ...اه هار  نیرتهب 

نخس ناوارف  تایاور ، باتک و  نیا  دوخ  رد  نآرق  اب  سنُا  راثآ  تئارق و  بادآ  هب  تبسن  یتح  نآرق  تلاسر  تیعقوم و  تیمها و  رد 
: هلمج زا  تسا ، هدمآ 

نارگید هب  دریگ و  ارف  نآرق  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتـهب  33 ؛) «) همّلعو نآرقلا  مّلعت  نم  مکریخ  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نـع 
.دزومایب

نالماح و 34 ؛) «) لـیللا باحـصأو  نآرقلا  هلمح  یتـّمأ  فرـشأ  هّنجلا ، لـهأ  ءآـفرع  نآرقلا  هلمح  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبـنلا  نعو 
.دنا تشهب  لها  ناگدش  هتخانش  نافراع و  نآرق ، ناظفاح 

.تسا نآرق  رویز  ابیز  توص  یتسارب  35 ؛) «) نآرقلا هنیز  توصلا  نسح  ّنإ  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نعو 

هب هتسویپ  36 ؛) «) باذـعلا نم  ناـمأو  راـنلا  یف  رتسو  بونذـلل  هراّـفک  ّهنإـف  نآرقلا ، هئارقب  کـیلع  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  یبنلا  نعو 
.دشاب یم  شتآ  باذع و  زا  يرود  ثعاب  هدوب و  ناهانگ  هرافک  هک  ارچ  هدب  تیمها  نآرق  ندناوخ 

اریز دینادرگ  وکین  هزیکاپ و  ار  دوخ  ياه  ناهد  37 ؛) «) نآرقلا قیرط  مکهاوفأ  ّنإف  مکهاوفأ ، اوبّیط  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  نعو 
.تسا نآرق  ریسم  هار و  اهنآ 

نآرق اب  هطبار  رد  ام  تلاسر 

« ...و مکرکذ  هیف  مّکبر ، نم  رون  ، » نآ تیمها  لوزن و  فادها  كرد  نآرق و  تخانش  - 1

نآ تئارق  ظافلا و  اب  ییانشآ  - 2
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ءارجا نآ و  هب  لـمع  یگدـنز 5 - لحارم  مامت  رد  نآ  اب  سنا  ظـفح و  نتفای 4 - یناسفن  تیبرت  یناعم و  میهاـفم و  زا  یهاـگآ  - 3
دیآرب راک  لمع  هب  نارگید  هب  ینآرق  گنهرف  رشن  شتاروتسد و 

نآرق و ياـبیز  پاـچ  تئارق و  و  تسا » نآ  هب  لـمع  شناد ، مـلع و  هرمث  : » مالـسلا هـیلع  یلع  هدوـمرف  هـب  تـسین و  یناد  نخـس  هـب 
.تسین یفاک  ناگدرم  يارب  نآ  دناوخ  ای  سورع و  هیزیهج  رانک  نآ  ندادرارق 

(38 «) ...نیلقثلا مکیف  كرات  ّینإ  : » دومرف ربمایپ  هک  رغصا  لقث  ترتع و  قیرط  زا  نآ  اب  طابترا  - 6

هلآو هیلع  هللا  یلـصربمغیپ  تیب  لها  نیرّهطم  نیموصعم و  رکذ و  لها  یحو و  نادناخ  زا  دیاب  ار  نآرق  لیوأت  ریـسفت و  یبای و  هار  و 
لهأ اولئـساف  : » دـیامرف یم  نآرق  هک  هنوگناـمه  نـالهاان ، ریـسفت  اـی  نآرق  هب  دوـخ  هیرظن  لـیمحت  هـن  درک  ادـیپ  نیتـسار  نارـسفم  و 

ام ثیح  رودـی  ّیلع  عم  ّقحلاو  ّقحلا  عـم  ّیلع  ّیلع ، عـم  نآرقلاو  نآرقلا  عـم  ّیلع  : » دوـمرف هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  و  ( 39 «) رکذلا
(40 «) یمالک هیأرب  رّسف  نم  یب  نمآ  ام  ّلجوّزع : هَّللا  لاق  : » دومرف زین  و  راد »

زامن

( هولصلا یف  هَّللا  هَّللا  )

ماـما دـسر و  یم  تداهـش  هب  زاـمن  لاـح  رد  تداـبع  بارحم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  سب  نیمه  تداـبع  نیا  تیمها  رد 
و هولـصلا » تمقأ  دق  ّکنأ  دهـشأ   » میناوخ یم  ترـضح  نآ  ترایز  رد  دـنک و  یم  زامن  هماقا  اروشاع  رهظ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

بعر داجیا  ناناملسم و  تالکشم  عفر  بولق و  فیلأت  یمالـسا و  تدحو  هوکـش و  رد  تعامج  هعمج و  زامن  میظع  شقن  نینچمه 
عوشخ و بلق و  روضح  اب  زامن  تاکرب  راثآ و  زین  و  يورخا ) شاداپ  رب  هوالع   ) نانمشد لد  رد 
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.تسین هدیشوپ  ینمؤم  چیه  رب  صالخا 

دراد ار  يروحم  هیاپ  نوتس و  شقن  زامن  نید  يانب  رد  هک  هدومرف  صخشم  ار  زامن  تیعقوم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایب  نیا  رد 
تـسا ثیدح  رد  دـنام و  یمن  یقاب  ییانب  یهلا ، طابترا  نیا  دومع و  نودـب  دوش و  یم  راوتـسا  نآ  يور  رگید  تادابع  لامعا و  هک 

.تسا زامن  یلوبق  رب  ینتبم  لامعا  ریاس  یلوبق  هک 

جح

( مّکبر تیب  یف  هَّللا  هَّللا  )

.دزادرپ یم  ناتراگدرورپ ) هناخ   ) مّکبر تیب  ریبعت  اب  جح  هلأسم  هبعک و  تیعقوم  هب  تیصو  همادا  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما 
هللا یلـص  ناربمایپ  مناخ  ات  مدآ  زا  خـیرات  ناکاپ  هجوت  دروم  هک  نیا  اجنآ و  یکاپ  تسادـق و  رگنایب  دـنوادخ  هب  هناـخ  نیا  باـستنا 
رثا هوالعب  .دندرگ  یم  زاب  دنروآ و  یم  يور  اجنآ  هب  هک  ییاه  ناسنا  .دنوش  كاپ  ییادـخ و  دـیاب  نینچمه  تسا و  هدوب  هلآو  هیلع 

رد دـنک  یم  ریبدـت  ار  ناـیملاع  شرورپ و  ار  امـش  هک  وا  مه  ینعی  مّکبر »  » ریبعت اـب  دـناسر و  یم  ار  نآ  يـالاب  یگدـنزاس  یتیبرت و 
.دومرف ررقم  امش  يارب  ار  ناکم  نآ  رد  روضح  نتفر و  روتسد  داجیا و  ار  اجنآ  امش  لماکت  ياتسار 

دوش و اهر  هناخ  نیا  رگا  هک  دهد  یم  رادشه  هدومن  هراشا  ادخ  هناخ  تشادوکن  جـح و  مهم  رما  رد  یهاتوک  رفیک  هب  تیاهن ، رد  و 
، دش دیهاوخ  التبم  اه  يراتفرگو  اهالب  عاونا  هب  ددرگ  یلاخ  نارازگ  جـح  رئاز و  زا  دـیهدب و  تسد  زا  ار  تدـحو  دـیحوت و  نوناک 
تیونعم و دـهم  نآ  زا  يرود  رطاخ  هب  یـصخش  یگدـنز  رد  هوالعب  تشگ ، دـیهاوخ  یهلا  باذـع  مه  نانمـشد و  موجه  دروم  مه 

.دینام یم  زاب  تداعس  زا  جح ، یشزرا  ياه  سرد  قح و  تمحر 

اهنت هن  هک  سب  نیمه  جح »  » تیمها رد 
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یلصربمایپ ًارارک  تسا و  هدش  رکذ  جح  ...و  ماکحا  تمظع و  رد  یناوارف  تایاور  تایآ و  هکلب  هدمآ  مان  نیا  هب  يا  هروس  نآرق  رد 
.دندروآ یم  اجب  ار  یهلا  بجاو  نیا  هدایپ  ياپ  اب  نانآ  باحصا  مالسلا و  مهیلع  همئا  هلآو و  هیلع  هللا 

يرگید هرهچ  مالـسا  ناهج  میتخادرپ ، یم  نآ  راثآ  جح و  هبعک و  خیرات  هب  تقد  تلاسر و  اب  میدـمآ و  یم  دوخب  ام  رگا  یتسار  هب 
.تشاد

يزیر همانرب  ای  میتفای و  یم  روضح  نیرفآ  تدحو  یبتکم  يونعم  رونام  نیا  یمالسا و  للملا  نیب  میظع  هرگنک  نیا  رد  هناهاگآ  رگا 
.میدرک یم  لح  ار  نامورحم  ناناملسم و  تالکشم  یسانش  نامز  و 

، فاوط ات  هتفرگ  مارحا  تین و  زا   ) شدـنلب ياه  سرد  میداد و  یم  ماجنا  ار  یـسایس  يدابع  کسانم  نیا  تفرعم  تریـصب و  اـب  رگا 
.میدرک یم  كرد  ار  ...و ) یعس  یمر و 

كاپ و درم ، نز و  اه ، هوسا  نیا  زا  ماهلا  رجاه و  لیعامـسا و  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  ياه  يراکادف  هرطاخ  دای و  ءایحا  اب  رگا 
.میدش یم  ییادخ  شالترپ و 

ردص ناناملسم  هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ياه  هجنکـش  اه و  یتخـس  لمحت  اهترجه و  اهدیدهت ، همه  نآ  زا  هنیدم  هکم و  رد  رگا 
داهج و یتسیز ، هداس  راتفر ، قالخا ، رد  ار  نایوجادخ  نآ  ياه  مایپ  میدرک و  یم  دای  تقیقح  هب  ..و ) اهرسای  هیمـس ، لالب ،  ) مالـسا

.میداد یم  رارق  دوخ  يوگلا  ار  نازابکاپ  نآ  ندومن  هدایپ  ...و  يراکادف 

دندرب یمن  رسب  نیمورحم  تیمولظم و  رد  راکتیانج  ياه  تسینویهص  اکیرمآ و  یناهج  رابکتسا  هطلس  ریز  هنوگنیا  ناناملـسم  رگید 
دنتشاد رارق  نایناهج  دمآرس  ..و  يداصتقا  یملع ، یسایس ، ياه  هصرع  مامت  رد  تردق  تّزع و  جوا  رد  هکلب 

عفانم ظفاح  حور ، یب  تحار ، جح  هافر ، تحایس و  جح  رد  هن  تسا  رگ  تیاده  یمیهاربا و  جح  يارب  اهشاداپ  اهـشزرا و  همه  يرآ 
لآ
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: دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ساسا  نیا  رب  رامعتسا ! دوعس و 

درف و زا  ار  یتخبدـب  رقف و  هنوگره  هرمع  جـح و  « ؛) 41 «) هنجلا نابجویو  بنذـلا  نارفکیو  رقفلا  نایقنی  امّهنإف  هرمعلاو ، تیبلا  ّجـح  »
یم ترخآ ) اـیند و  یگدـنز   ) تشهب هب  دـیادز و  یم  ار  نوریب ) نورد و  نیطایـش  زا  يوریپ   ) هاـنگ دـنک و  یم  عفر  یمالـسا  هعماـج 

.دناسر

: تسا هدش  لقن  مالسلا  هیلعرقاب  ماما  قداص و  ماما  زا  و 

دیروآ و اجب  جح  42 ؛) «) مکتالایع هنوؤمو  سانلا  هنوؤم  اوّفکتو  مکنامیإ  حلصیو  مکقازرأ  عسّتتو  مکماسجأ  ّحصت  اورمتعاو  اوّجح  »
امش یعامتجا  یگداوناخ و  یگدنز  هنیزه  دوش و  حلاص  ناتنامیا  تعـسو و  ناتیاه  يزور  ملاس و  ناتیاه  مسج  ات  دیهد  ماجنا  هرمع 

.ددرگ نیمأت 

.تسا یعقاو  حیحص و  هرمع  جح و  ماجنا  نوهرم  امش  يداصتقا  دشر  تینما و  تداعس ، تمالس و  ینعی 

داهج

( داهجلا یف  هَّللا  هَّللا  )

، اهتورث فرـص  اب  ادخ  يارب  كاپ  راکیپ  دیامرف ، یم  دیکأت  داهج  ماجنا  رب  هدنهد ، رادشه  نحل  نامه  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
.ناگدیدمتس ادخ و  دابع  تاجن  ادخ و  نید  رشن  ینابهگن و  ریسم  رد  اه  ناج  اه و  تصرف 

همئا و هریـس  تایاور ، نآرق ، رد  داـهج  نآ ، ماـکحا  فادـها و  نآ -  عاونا  سّدـقم -  هژاو  نیا  فیرعت  مالـسا -  رد  داـهج  هاـگیاج 
هلصوح زا  هک  دراد  یلصفم  ياه  ثحب  کی  ره  سّدقم  عافد  لاس  یلیمحت و 8 گنج  ...و  نآ  يورخا  يویند و  راثآ  مالـسا ، خیرات 

.میزادرپ یم  مالسا  رد  داهج  هفسلف  زا  یشخب  هب  اهنت  تسا و  نوریب  هوزج  نیا 

اهراخ و يذومو ، تمحازم  لماوع  هدـنز  هعماجو  ناسنا  اـهنت  هن  هکنیا  تعیبط و  ترطف و  اـب  یهقف  عرف  یمالـسا و  لـصا  نیا  هطبار 
عافد دوخ  تیثیح  تایح و  زا  يرازبا  اب  هدنز  دوجوم  ره  هکلب  دنک  یم  عفد  ار  دشر  هار  ياهگنس 
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مزیناگرا کی  ای  یمدآ  رکیپ  ءاقب  يارب  دـساف  وضع  عطق  ای  اه  بورکیم  تافآ و  عفد  یکـشزپ  يزرواشک و  رد  نینچمه  .دـیامن  یم 
درف و یلم  یبهذم و  فرـش  تّزع و  ینید ، گنهرف  وربآ ، لام ، ناج ، ظفح  يارب  يرآ  .تسا  هدش  هتفریذـپ  یقطنم و  ًالماک  یهایگ 

هیلع هللا  یلـصربمایپ  يربهر  تحت  صلاخ ، ّتین  اب  ادـخ ، هار  رد  راکیپ  ینعی   ) دوخ یبتکم  صاخ  راب  اب  عافد  داهج و  نوناق  هعماـج ،
.تسا هدش  هداد  رارق  نیملسم ) رما  یلو  مالسلا و  هیلع  ماما  هلآو و 

و اهدیدهت ، ملظ و  عفد  دوخ ، تیوه  ظفح  ادخ و  هار  رد  وا  داهج  يراکادـف و  نازیم  نوهرم  تما  رادـتقا  تّزع و  هک  تسا  یهیدـب 
.دشاب یم  ینید  ياهشزرا  لدع و  رشن 

نییآ مالسا  هاگچیه  نانمشد  تاغیلبت  فالخرب  هدوبن  یبلط  هطلس  تیانج و  تراغ و  لتق و  ینعم  هب  برح  گنج و  زگره  مالسا  رد 
قح و تیدوبع  لالقتـسا و  تینما ، تلادع ، هب  ندیـسر  فده  اب  مهنآ  تسا  هَّللا  لیبس  و  داهج ، مالـسا ، رد  هکلب  دشاب  یمن  ریـشمش 

اههد هلآو و  هیلع  هللا  یلصربمایپ  تموکح  لاس  هد  لوط  رد   ) مالسا ردص  ياه  گنج  تقیقح  نیا  هاوگ  دشاب ، یم  داسف  ملظ و  عفد 
(43) .دشاب یم  دندش ) هتشک  گنج  نیفرط  زا  رفن »  1018  » دودح هک  هیرس  هوزغ و 

هاگودرا زا  هتـساخرب  یناـهج  گـنج  ود  دـهاش  برغ ، رد  یلحم  ددـعتم  ياـه  گـنج  زا  ریغ  نآرق  مین  لوط  رد  اـیند  هکنآ  لاـح  و 
اه نادـیم  رد  رفن  نویلیم  لوا 9  یناهج  گنج  رد  : » هلمج زا  تشاذـگ ! ياجرب  یلام  یناج و  كانتـشحو  تافلت  هک  هدوب  تیحیـسم 
...و وضعلا  صقاـن  نویلیم  اـه  هد  لوتقم و  نوـیلیم  زا 35  زواـجتم  مود ، گـنج  رد  دوقفم و  نوـیلیم  لولعم و 5  نوـیلیم  اب 22  هتشک 

(44 «!) .دندش

یعامتجا طباور 

یعامتجا طباور 

لذابتلاو لصاوتلاب  مکیلع  )
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( ...و

یهن طباور  عطق  ییادـج و  يرود و  زا  هیـصوت و  ار  یمالـسا  هعماج  دـنویپ  یعامتجا و  طباور  میکحت و  لصا  دـیکأت ، اب  هارمه  لاح 
ياهیراجنهان تالکـشم و  زا  يرایـسب  تیبثت و  یبتکم  یلم و  قاـفو  تدـحو و  اـهنت  هن  لـصا  نیا  ققحت  هیاـس  رد  هک  ارچ  دـنک  یم 

یهلا تاروتـسد  ءارجا  هنیمز  يدـیحوت  هعماج  رد  دوش و  یم  تیوقت  زین  یمالـسا  للم  نیب  طباور  هکلب  ددرگ  یم  فرطرب  یعامتجا 
.مینک یم  هراشا  مالسا  رد  یعامتجا  طباور  اهدنویپ و  رد  رثؤم  لماوع  زا  یشخب  هب  کنیا  .دیآ  مهارف  رتشیب 

محر هلص  فلا )

ناونع هب  یقالخا و  ینید و  هزیگنا  اب  یمالـسا  هعماج  دارفا  کیدزن  رود و  ياهدـنویپ  میکحت  ناگتـسب و  لیماف و  اب  هناتـسود  طابترا 
یمالـسا ثیداحا  رد  هک  دراد  صاخ  یعـضو  راثآ  نواعت ، تیوقت  یگدنز ، مالآ  شهاک  تالکـشم ، عفر  رب  هوالع  سّدقم  رما  کی 

: هلمج زا  هدمآ 

نوهتو رایخأ ، ریغ  اهلهأ  ناـک  نإو  راـمعإلا  یف  دـیزتو  لـهألا  یف  هّبحم  رایدـلا ، رمعت  محرلا  هلـص  : » هلآو هیلع  هللا  یلـص  ّیبنلا  لاـق 
(45 «) ءوسلا هتّیم  یقتو  رقفلا  یفنت  باسحلا ،

اه هداوناخ  لیماف و  رد  تبحم  ثعاب  دیامن ، نارمع  ار  اه  نیمزرـس  يدنواشیوخ ، ياهدنویپ  : » دـیامرف یم  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ 
یلاـم و  ) رقف دـنادرگ ، ناـسآ  ار  تماـیق  باـسح  دنـشابن و  مـه  ناـبوخ  زا  ناـشیوخ  رگا  .دـهد  یم  شیازفا  ار  اـهرمع  ددرگ و  یم 

« .دنک یم  ظفح  یناهگان  دب و  گرم  زا  ار  ناسنا  دیامن و  یم  فرطرب  ار  نواعت ) اهدمآ و  تفر و  هجیتن  رد  یفطاع  یگنهرف و 

(46 «) اهنع يذألا  ّفک  محرلا  هب  لصوی  ام  لضفاو  ٍءآم  نم  ٍهبرشب  ولو  کمِحَر  لِص  : » هلآو هیلع  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

زا تیذا  رازآ و  عفد  يدنواشیوخ ، دنویپ  عون  نیرترب  بآ و  ندناشون  اب  هچرگ  شاب  هتشاد  دوخ  محر  اب  طابترا  دنویپ و  »
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يارب ییاهرفیک  هکلب  هدش  هدادرارق  شزرا  رجا و  همه  نیا  اهنت  هن  ناشیوخ  قوقح  تیاعر  يارب  یمالسا  قالخا  متسیس  رد  تسوا .»
تشز زا  47 ؛) «) قوقعلاو محرلا  هعیطق  یـصاعملا  حبقأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هک  اجنآ  ات  هتـشاد  ررقم  محر  عطق 

.تسا ندش  قاع  محر و  عطق  ناهانگ  نیرت 

هدراو نآ  عطق  رفیک  محر و  هلـص  تیمها  رد  ثیدح  دصکی  زا  زواجتم  تایآ ، زا  ریغ  مینادب  تسیفاک  یقالخا  لصا  نیا  تمظع  رد 
ناشیوخ هب  رصحنم  محر  هلص  یفرط  زا  دییامن  محر  هلص  دیاب  دنا  هدیرب  وت  زا  هک  يدارفا  هب  تبـسن  یتح  تایاور  قبط  تسا و  هدش 
ناسحا مالس و  زا  محر  هلص  هوالعب  تایاور ) قبط   ) دوش یم  مه  تاداس  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  محر  لماش  هکلب  هدوبن  درف  ره 

.دریگ رارق  نآ  قیداصم  زا  دنناوت  یم  همه  ...و  نتخومآ  ملظ ، مغ و  عفر  نید و  ءادا  ات  هتفرگ 

دنواشیوخ اب  دنویپ  اه  تیلضف  نیرترب  48 ؛) «) رباعلا دیب  ذخألاو  رفانلا ، سانیإو  رجاهلا ، هلص  لئاضفلا  لضفأ  : » مالـسلا هیلع  یلع  لاق 
هداتفا یگدنز  هکلهم  یتخـس و  رد  هکنآ  زا  يریگتـسد  تسا و  هدـش  رود  هدـیمر و  وت  زا  هکنآ  اب  سنُا  دـنا و  هدـیرب  وت  زا  هک  تسا 

.تسا

تارمث و هک   ) هتخادرپ يدنواشیوخ  هطبار  تیوقت  هب  اهنت  هن  دوخ  یـشزرا  قالخا  ندش  ریگارف  يارب  مالـسا  مینیب  یم  تقد  یمک  اب 
زا هلیسو  نیدب  تسا و  هدرک  هیصوت  هتـشاد  شقن  یعامتجا  طباور  میکحت  رد  هچنآ  هب  هکلب  دراد ) یعامتجا  يدرف و  ناوارف  تاکرب 

.تسا هدومن  يریگشیپ  ...و ) دایتعا  یگدرسفا ، تقرس ، داسف ، رقف ، دننامه   ) یعامتجا ياهیراجنهان  اهشلاچ و  زا  يرایسب  زورب 

مدرم اب  تبحم  ب )

نإو مکیلع ، اوکب  اهعم  مّتم  نإ  ًهطلاخم  سانلا  اوطلاخ  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  ماع  ریگارف و  یمایپ  رد  رذگهر  نیا  زا 
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يوس هب  قایتشا  اب  دیدنام  هدنز  رگا  دنزیر و  کشا  امش  رب  دیدرم ، رگا  هک  دینک  ترشاعم  هنوگنآ  مدرم  اب  49 ؛) «) مکیلإ اّونح  متشع 
.دنیآ امش 

: تشذگ ششخب و  ج )

تسا و ناربمایپ  قالخا  زا  تواخس  ءآیبنألا ؛» قالخأ  نم  ُءآخسلا  : » دیامرف یم  ششخب  شزرا  تیمها و  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
.شابم راک  فارسا  شاب و  تواخساب  50 ؛) «) ًارّذبم نکتمالو  ًاحمس  ْنک  : » دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یلع 

میرکلا لاعفأ  فرشأ  نم  : » دیامرف یم  رگیدکی  قوقح  یـصخش و  ياهاطخ  زا  ندومن  تشذگ  و  لفاغت )  ) یـشوپ مشچ  هب  تبـسن  و 
تسا نارگید  ياه  یتشز  زا  یشوپ  مشچ  ندنایامن و  ربخ  یب  ار  دوخ  ناراوگرزب  تالاح )  ) اهراک نیرتهب  زا  51 ؛) «) ملعی اّمع  هتلفغ 

.دناد یم  هک 

.تسا يزوریپ  تاکز  تشذگ  52 ؛) «) رفظلا هاکز  وفعلاو  : » دیامرف یم  رگید  ینایب  رد  و 

نید و هیلع  هئطوت  ای  نانمشد  تادیدهت  دروم  رد  هعماج  توخا  تلادع و  تدحو ، ظفح  يارب  دارفا  یصخش  قوقح  هب  تبـسن  ینعی 
یلوصا و لـئاسم  رد  اـما  دوب  تشذـگ  اـب  مرن و  یـصخش  لـئاسم  رد  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  هنوگناـمه  .ماـظن  تلم و 

: هنومن کی  درک ، یم  دروخرب  تبالص  اب  دوب  نایم  رد  نوناق  ياپ  هک  اجنآ  یمومع و 

دیـشخب و دـنا  هدـش  بکترم  شترـضح  هب  تبـسن  لاس  تسیب  لوط  رد  شیرق  رافک  هک  اهیدـب  اه و  نیهوت  مامت  هکم ، حـتف  زا  دـعب 
نادناخ دنک ، یم  تقرس  هکم ) رد   ) موزخم ینب  هلیبق  زا  ینز  یتقو  اهدعب  اما  (، 53 «) ءاقلطلا متنأ  اوبهذا  همحرملا ، موی  مویلا  : » دومرف

رارق هطـساو  ار  باحـصا  یخرب  دندرک و  شالت  دنتـسناد ، یم  دوخب  نیهوت  ار  تقرـس  ّدح  يارجا  دـندوب ) شیرق  ناگرزب  زا  هک   ) وا
ناوت یم  ار  ادخ  نوناق  رگم  تسا  تعافش  ياج  هچ  دومرف  دش و  تحاران  ترضح  هک  دنک  رظن  فرص  ّدح  ءارجا  زا  ربمایپ  ات  دنداد 

رصع درک ؟ لیطعت 
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: دومرف درک و  ینارنخس  زور  نامه 

دندش یم  فاعم  دندش  یم  بکترم  یمرج  ایوقا  هاگره  دندرک ، طوقس  ادخ ، نوناق  ءارجا  رد  ضیعبت  رطخ  اب  هتـشذگ  للم  ماوقا و  »
نوناق يارجا  رد  تسوا  تسد  رد  مناج  هک  ییادخ  هب  دنگوس  دـندرک  یم  تازاجم  تشگ  یم  بکترم  یتسدریز  فیعـض و  رگا  و 

«. دشاب مدوخ  ناشیوخ  نیرتکیدزن  زا  دنچ  ره  منک  یمن  یهاتوک  سکچیه  هب  تبسن  تلادع ، و 

اب دروـخرب  رد  هن  هدوـب ، ناـمورحم  ماـتیا و  هب  تبـسن  هک  وا  یناـبرهم  تبحم و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ياـه  تواـضق  هصق  نـینچمه  و 
...و نوناق  هب  نیزواجتم  فلختم و  نارازگراک 

رکنمزا یهنو  فورعم  هبرما 

رکنمزا یهنو  فورعم  هبرما 

( رکنملا نع  یهنلاو  فورعملاب  رمألا  اوکرتت  (ال 

اهریخ و هب  روتـسد  توعد و  ینعی   ) رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  لصا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ینارون  مـالک  نیا  رد 
لمع هایس  هجیتن  هب  تبسن  هدرک و  هیکت  نآ  ندومنن  كرت  يور  هتسناد ، مّلسم  ار  اه ) تسیاشان  اه و  یتشز  زا  نتشادزاب  اه و  یبوخ 

نارازگراـک اهدـب و  ددرگ  اـهر  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  یـشزرا  لـصا  ود  رگا  هـکنیا  دـهد و  یم  رادـشه  ود  نآ  هـب  ندرکن 
باجتـسم ناتیاعد  هن  دینزب  دایرف  ردق  ره  اه  یتخبدب  اه و  متـس  ریز  رد  هاگنآ  دنوش و  یم  طلـسم  مکاح و  امـش  رب  تسپ  حلاصان و 

.تشاد دیهاوخ  یسردایرف  هن  دوش و 

، دراد زین  ار  ارجا  تنامض  نیرترب  دشاب ، یم  اراد  ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعـس  نیمأت  يارب  ار  نیناوق  نیرت  عماج  مالـسا  هک  اجنآ  زا 
تبث و وت  تاین  راتفر و  راتفگ و  مامت  یتسه و  وا  رـضحم  رد  هکنآ  اتکی و  قلاخ  هب  هدـیقع   ) داـعم أدـبم و  هب  داـقتعا  قیرط  زا  ءادـتبا 

ناگمه لامعا  باسح و  هب  ریخاتسر  میظع  هاگداد  رد  زور  کی  دوش و  یم  طبض 
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ناـمزمه ناـسنا و  رد  یقـالخا  نادـجو  تیوـقت  اـب  زین  و  دنـسر ) یم  تـشهب  شاداـپ و  اـی  خزود  رفیک و  هـب  دوـش و  یم  یگدیـسر 
دـشر شیور و  يارب  ار  اـضف  هـنیمز و  یقطنم ، ياـه  يریگـشیپ  دارفا و  تـشیعم  نیمأـت  یمدآ و  تـالیامت  هـب  حیحـص  ییوگخـساپ 

ود دریگ  ماجنا  هعماج  رد  يرهاظ  هانگ  رگا  تامدـقم  نیا  مامت  اب  لاح  .دـنک  یم  مهارف  دـسافم  ندـش  يوزنم  یقـالخا و  ياهـشزرا 
ققحت ارجا و  نماـض  اـت  تسا  هدادرارق  بجاو  ضرف و  ناناملـسم  ماـمت  رب  ار  رکنم  زا  یهن  فرعم و  هب  رما  یناـگمه  تراـظن  لـصا 

هک هدـش  هیبشت  نآ  نارفاـسم  یتشک و  هب  هعماـج  هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  مـالک  رد   ) هعماـج یتشک  .دـشاب و  عاـمتجا  رد  تاررقم 
خاروس و ار  قیاق  مدوخ ، مهـس  يدازآ و  هناهب  هب  دـناوت  یمن  یـسک  ددرگ و  یم  یتشک  ماـمت  ندـش  قرغ  ثعاـب  مادـک  ره  فلخت 
هب رما  ریثأت  مدع  تروص  رد  .دسرب و  تداعـس  لحاس  هب  تینما  تمالـس و  لامک  رد  دنیامن ) توکـس  نارگید  دنک و  ریذـپ  بیـسآ 

بیـسآ اریز  دوش  یم  زومآ  تربع  هدنرادزاب و  عطاق و  دروخرب  فلختم  اب  مالـسا  هنالداع  ییاضق  ماظن  قبط  رکنم  زا  یهن  فورعم و 
رگا یعامتجا  یقالخا و  ياهیراجنهان  تسا و  يدام  از و  يرامیب  ياهبورکیم  تفآ و  زا  رترابنایز  بتارم  هب  یقالخا  ياه  تفآ  اه و 
يارب نادنمـشناد  هتفگ  هب   ) .دـنزاس یم  دوبان  ار  اه  ندـمت  دـناشک و  یم  طوقـس  طاطحنا و  هب  ار  يدـنمورین  تلم  هورگ و  ره  دـیایب 
هعماج ربارب  رد  دیاب  دارفا  همه  اذل  و  میتسه ) یقالخا  ياهشزرا  ءارجا  تیونعم و  هب  دنمزاین  مه  یتعنـص  يدام و  یگدنز  زا  هدافتـسا 

دشر اه و  هفوکش  شیور  هدامآ  یقالخا  ياه  تفآ  عاونا  زا  رود  هب  عامتجا  ناتسوب  ات  دننک  تیلوئسم  ساسحا 
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ار روشک  ناـناوج  هعماـج و  غاـب  رـسارس  دـسافم  كاـشاخ  راـخ و  هک  دـیاپن  يرید  هنرگو  ددرگ  یناـسنا  رمث  هیاـسرپ و  ياـه  لاـهن 
! دریگارف

ود نآ  هاگیاج 

دنع هَّللا  لیبس  یف  داهجلاو  اهّلک  ّربلا  لامعأ  اـمو  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تیمها  رد 
هب رما  ربارب  رد  ادـخ  هار  رد  داهج  کین و  ياهراک  مامت  دـینادب  54 ؛) «) یُّجل ٍرحب  یف  ٍهثفنک  ّالإ  رکنملا  نع  یهنلاو  فورعملاـب  رمـألا 

ار یــسک  گرم  هـن  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  ًاـنئمطم  .رواـنهپ و  ياــیرد  رد  تـسا  يا  هرطق  دــننام  رکنم ، زا  یهن  فورعم و 
ربارب رد  هک  تسا  لدع  قح و  نخـس  رئاج ؛» ٍمامإ  دنع  ٍلدع  هملک   » همه زا  رترب  دهاک و  یم  یـسک  يزور  زا  هن  دـنک و  یم  کیدزن 

.دوش هتفگ  رگمتس  مکاح 

هب توعد  .تسا  مدرم  ياـهراک  نیرترب  فورعم  هب  رما  55 ؛) «) قلخلا لامعأ  لضفأ  فورعملاب  رمألا  : » دـیامرف یم  يرگید  نایبرد  و 
يداصتقا و یـسایس ، یگدـنز  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  اهیبوخ  يریگ  لکـش  لماع  نیرتگرزب  لمع ، نابز و  اب  اـه  یکاـپ  اـه و  یبوخ 

لوط رد  تلم  کی  ندیـسر  یتخبـشوخ  تلادـع و  ییافوکـش  هب  هجیتن  رد  دـعب و  ياه  لسن  هب  اه  یبوخ  تیارـس  هعماج و  یگنهرف 
.دوش یم  شخیرات 

رد هک  مالـسلا  مهیلع  ناماما  طسوت  دعب  هدومرف و  ارجا  غالبا و  ار  اهدنـسپان  اه و  هدیدنـسپ  ناربمایپ  هلیـسوب  دنوادخ  لوا  هلحرم  رد 
رد زین  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  و  هداهج .» ّقح  هَّللا  یف  متدهاجو  رکنملا  نع  متیهنو  فورعملاب  مترمأو   » میناوخ یم  هعماج  ترایز 

(56 «) ...رکنملا نع  یهنأو  فورعملاب  رمآ  نأ  دیرأ  دیامرف ...« : یم  اروشاع ، ریظن  یب  مایق 

: هاگتساخ

كوخأ : » دیامرف یم  اذل  دراد و  ینید  يردارب  تبحم و  رد  هشیر  مالسلا  هیلع  یلع  هاگدید  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف 
دشر هار  هب  ار  وت  هک  تسا  یسک  وت  ینید  ردارب  57 ؛) «) ٍداعم حالـصإ  یلإ  کناعأو  داسف  نع  كاهنو  ٍداشر  یلإ  كاده  نم  هَّللا  یف 

تیاده
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دیفم هک  دید  نیا  اب  هناردارب و  هناتسود و  تسا  يداقتنا  دقن و  عقاو  رد  .دیامن  تا  يرای  ترخآ  حالـصا  هب  دراد و  زاب  داسف  زا  دنک ،
نآ مناتـسود  نیرت  بوبحم  58 ؛) «) یبویع ّیلإ  يدـهأ  نم  ّیلإ  یناوخإ  ّبحأ  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اذـل  دـتفا و  یم 

.دنک هیده  نم  هب  ار  میاه  بیع  هک  تسا 

نیزاغآ هطقن 

مکـسفنأ اوق  :» دـیامرف یم  نآرق  هک  یعامتجا  ياـه  تیریدـم  هطبار و  رد  هاـگنآ  زاـغآ و  هداوناـخ  دوخ و  زا  دـیاب  ار  تلاـسر  نیا  و 
دـیرادهگن و تسا  گنـس  مدرم و  شمزیه  هک  خزود  شتآ  زا  ار  دوخ  لـها  دوـخ و  59 ؛) «) هراجحلاو سانلا  اهدوقو  ًاراـن  مکیلهأو 

(60 «) ...مکسفنأ مکیلع  اونمآ  نیّذلا  اهّیأ  ای   » .دیهد تاجن 

قیفوت لماوع 

مدع زا  هک  ود  نآ  بتارم  زا  یهاگآ  نینچمه  دراد و  ترورـض  ود  نآ  ماکحا  رکنم و  فورعم و  تخانـش  مهم  نیا  رد  قیفوت  يارب 
هزیگنا دننام   ) نایهان نارمآ و  قالخا  طئارش و  ییاسانش  زین  و  داهج ، برض و  ات  دوش  یم  زاغآ  هدیشک  مهرد  هرهچ  یبلق و  تیاضر 

هوحن و  ...و ) ردص  هعـس  تعاجـش ، يرادزار ، تیثیح و  ظفح  بسانم ، يریگیپ  تماقتـسا ، یحانج ، یـصخش و  ضارغا  هن  ییادـخ 
اب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  ماجنا  رد  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  هلآو و  هیلع  هللا  یلـصربمایپ  هریـس  زا  عالطا  هوالعب  يراذگریثأت ،
رد یگنهرف  مجاهت  هصاخ  نانمشد  ياه  هئطوت  داسف و  شرتسگ  شیادیپ و  لماوع  یسررب  یفرط  زا  و  تسا ، مزال  فلتخم  نابطاخم 

يرگ هجابا  و  يراب ، دنب و  یب  غیلبت  یقالخا ، ینید و  ياه  شزرا  دـیاقع و  ندومن  لزلزتم  هجیتن  رد  و  قالخا » هشیدـنا و  ، » هزوح ود 
ره هک  دنک ، یم  مهارف  ار  یمالسا  ماظن  يزادنارب  ...و  نامیا  یفن  ناوج و  لسن  يدوبان  هنیمز  ردخم و  داوم  هب  دایتعا  مزیرالوکس ، و 

.دبلط یم  ار  دوخ  صاخ  ثحب  مادک 

عناوم

هب نارازگراک  یـضعب  داقتعا  مدـع  ( 2 گنهامه ، عماـج و  يزیر  هماـنرب  نتـشادن  ( 1 یتاـیح : لــصا  ود  نآ  ءارجا  عـناوم  زا  یخرب 
، باجح دـننام  میهاـفم  یخرب  رکنم و  ندوبن  نشور  ( 4 یناـسنا ، تمارک  يدازآ و  زا  هدافتـساءوس  ( 3 ینید ، تیریدـم  تیمکاح و 

....و تیعطاق  مدع  اه و  یشیدنا  تحلصم  ندش و  اه  یجراخ  بوعرم  ( 5 ....و ، یقیسوم ،

رگید اـهنآ و  ققحت  غیلبت و  ءاـقب و  زمر  دـیلک و  هب  مالـسا  يروـحم  روـما  ناـیب  رادـیاپ و  ياهدـنپ  ناـیاپ  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  يرآ 
.دشاب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نامه  هک  دنک  یم  هراشا  یمالسا  تاروتسد 

زوسلد اناد و  ینابغاب  دننامه 
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ندـناسر نوهرم  ابیز ، گرزب و  غاب  نیا  یهدرمث  قنور و  ءاقب و  هک  دـینادب  دـیوگب ، شنادـنزرف  هب  لاـهن  غاـب و  فیرعت  زا  سپ  هک 
تیثیح و دش و  دهاوخ  هابت  نات  یتسه  غاب و  هنرگو  دشاب  یم  نآ  زا  نایذوم  تافآ و  عفد  نآ و  هب  رون ) دوک و  بآ ،  ) یتایح لماوع 

! ددرگ یم  هتسکش  نات  تیصخش 

اذإ اورظنا  یلتاق ، ّالإ  یب  ّنلتقت  الأ ال  نینمؤملا ، ریمأ  َِلُتق  نولوقت : ًاضوخ  نیملـسملا  ءآمد  نوضوخت  مکّنیفلأ  ال  بلّطملا ! دـبع  ینب  ای 
مکاّیإ : » لوقی هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هَّللا  لوسر  ُتعمـس  ّینإف  لجرلاب ، اولِّثُمت  الو  ٍهبرـضب ، ًهبرـض  هوبرـضاف  هذـه ، هتبرـض  نم  ِّتم  اـنأ 

«. روقعلا بلکلاب  ولو  هلثملاو 

اه هژاو 

ار امش  مباین  مکینفلأ : ال 

ءاضعا عطق  هلثُم :

اه نوخ  مد ) عمج  : ) ءآمد هدیزگ  گس  روقعلا : بلک 

.ندومن يزیرنوخ  ییوج و  هنتف  نیملسملا : ءآمد  نوضوخت  نتخادنا  رطخ  هب  ار  دوخ  ندش ، رو  هطوغ  َضاخ :

: همجرت

، دییوگب دینزب و  راتشک  هب  تسد  دینک و  ییوج  هنتف  دیرب ، ورف  ناناملـسم  نوخ  هب  تسد  نم  زا  دعب  ادابم  بلطملادبع ، نادنزرف  يا  »
تافو وا  تبرض  زا  نم  رگا  .دیرگنب  تقد  اب  دیشاب و  هجوتم  دوش ، هتشک  یـسک  دیابن  نم  هدنـشک  زج  دینادب  دش ، هتـشک  نانمؤمریما 

عطق ار  شیاضعا  رگید  ای  اپ  تسد و   ) دینک هلثُم  ار  درم  نآ  ادابم  دینک ) صاصق  برض  کی  اب   ) دینزب تبرض  کی  طقف  ار  وا  تفای ،
«. دشاب هدنزگ  گس  دنچ  ره  ندومن  هلثُم  زا  دزیهرپب  : » دومرف یم  مدینش ، هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  زا  اریز  دییامن )

یلک مایپ 

دودح نوناق و  تیاعر  زین  دوخ  رمع  رخآ  تاظحل  رد  دنک و  یم  هراشا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  يا  هنومن  هب  شخب  نیا  رد 
.وا مالک  هب  ندومن  لالدتسا  دانتسا و  ادخ و  ربمایپ  دای  اب  هارمه  .دراد  هیصوت  ار  یهلا 

ریسفت حیضوت و 

زیزع نادـناخ  دوخ و  هریـشع  صاخ ، يرگن  هدـنیآ  يرادـم و  قح  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیـصو ، ینایاپ  تراـبع  زارف و  رد 
لتق نیا  رطاـخب  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  دروـم  رد  دـهد و  یم  ربـخ  هدـنیآ  هئطوـت  زا  ار  ناـنآ  هدادرارق ، بطاـخم  ار  بلطملادـبع 

هجیتن رد  دنتفایب و  هار  یسایس  ءوس و  فادها  اب  ای  فطاوع  تاساسحا و  هبلغ  اب  يا  هدع  ادابم  ات  دهد ، یم  رادشه  رابمغ  هنامولظم و 
تداهـش مسا  هـب  دـتفا و  ناـبلط  بوـشآ  تسدـب  هناـهب  دوـش و  فـیرحت  اـی  لـیطعت  صاـصق  ادـخ و  مـکح  دروـم  رد  قـح  لدـع و 

لتق و هب  نامثع ، نوخ  هناهب  هب  هیواعم  هچنانچ   ) .ددرگ يزیرنوخ  هقرفت و  راـچد  هعماـج  هدـنز و  اـه  هنیک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
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هوـالعب دـنهد ، هوـلج  هوـشم  ار  بلطملادـبع  نادـناخ  هرهچ  ناـیوجارجام  اـی  و  تـخادرپ ) اـه  گـنج  هـمه  نآ  ناناملـسم و  تراـغ 
! دوش ادرف  خیرات  رد  یتایانج  يارب  يزیوآتسد 

.دییامرف هعجارم  هطوبرم  بتک  هب  هعماج  تینما  تمالس و  تایح ، رد  صاصق  نوناق  شقن  ندش  نشور  يارب 

مکلو انل  هَّللا  رفغ  مکیلع  مالسلاو 

عبانم تسرهف 

راونالاراحب یفاک -  لوصا  هغالبلا -  جهن  نآرق -  - 

راحبلاهنیفس متسیب -  نرق  رد  ناهج  یبوقعی -  خیرات  يربط -  خیرات  - 

رون هفیحص  هغالبلا -  جهن  رد  يریس  - 

هحاصفلا جهن  لامعلازنک -  هغالبلا -  جهن  یشهوژپ  همانلصف  یلاعملا -  یلاوغ  يدمآ -  ررد  ررغ و  - 

هرس سدق  لحار  ماما  همان  تیصو  - 

اه تشون  یپ 

هیآ 30. ناقرف ، ( 1

.ینس هعیش و  ییاور  باتک  رد  فورعم  رتاوتم و  يوبن  ثیدح  ( 2

.82 يرسا /  ( 3

رد دش  دراو  وا  سرد  لحم  دجسم  هب  مالـسلا  اهیلعارهز  ترـضح  دید ، ایؤر  ملاع  رد  یبش  ق.ه  یفوتم 413  هللا  همحردیفم  خیش  ( 4
هقف ود  نیا  هب  دومرف : هدومن و  دـیفم  خیـش  هب  ور  .تشاد  دوخ  هارمه  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مالـسلا و  هیلع  نسح  ماما  هکیلاـح 

دمآ و وا  دزن  یضترم  دیس  یضر و  دیـس  ردام  درک  هدهاشم  تشاد ، رارق  دوخ  سرد  لحم  رد  هک  یماگنه  بش ، نآ  يادرف  زومایب ،
.دومن هدهاشم  ار  شباوخ  لیوأت  ریبعت و  هدز  تفگش  دیفم  خیش  زومایب ، هقف  سرد  نادنزرف  نیا  هب  اقآ  تفگ :

ریدغلا 7/82. ، 1/205 دیدحلا ، یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 5

(. همدقم  ) دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش  ( 6

رون 14/223. هفیحص  .هغالبلا  جهن  هرازه  هرگنک  تبسانم  هب  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  مایپ  ( 7

.هرس سدق  ینیمخ  ماما  همان  تیصو  ( 8
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زیئاپ 1381. هغالبلا 1  جهن  یشهوژپ  همانلصف  ( 9

زیئاپ 1380. ش 1  هغالبلا ، جهن  یشهوژپ  همانلصف  ( 10

یلاثللا 1/27 ح 9. یلاوغ  راونالاراحب 67/225 و 353 . ( 11

ج 1. راحبلاهنیفس ، ص 238  هحاصفلا ، جهن  ( 12

هیآ 96. لحن ، ( 13

هبطخ 42. ( 14

هیآ 9. رهد ، ( 15

هیآ 13. تارجح ، هروس  ( 16

ص 209. ج 2 ، یفاک ،  - 2 ( 17

(18

هبطخ 16. هغالبلا ، جهن  ( 19

.2/209 یفاک ، لوصا  ( 20

ص 9. لوقعلا ، فحت  ( 21

هیآ 22. هلداجم ، ( 22

...و یحض  ءاسنلا و 9  يرسا و 47  هروس  تایآ 36  هلمج  زا  ( 23

 / ج 75 راونالاراحب ، ( 24
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ص 4.

ص 44. ج 7 /  ررد ، ررغ و  ( 25

.263 ج 21 /  راونالاراحب ، ( 26

.3/149 یغارح ، ریسفت  ( 27

ص 154.  / 76 راونالاراحب ، ( 28

ص 63. ج 43 /  راونالاراحب ، ( 29

.24893 لامعلازنمک ، ( 30

ص 94. ج 82 /  راونالاراحب ، ( 31

.4027 لامعلازنک ، ( 32

لامعلازنک 2351. ص 186 -  ج 92 ، راونالاراحب ، ( 33

ص 177. ج 92 ، راونالاراحب ، ( 34

ص 190. ج 92 ، راونالاراحب ، ( 35

ص 17. ج 92 ، راونالاراحب ، ( 36

.2752 لامعلازنک ، ( 37

( - 38

.43 لمن ، ( 39

ص 107. ج 92 ، راونالاراحب ، ( 40

ص 290. ج 77 /  راونالاراحب ، ( 41

ص 27. ج 99 /  راونالاراحب ، ( 42

.يدقاو تاقبط  ج 20 ، راونالاراحب ، يربط ، خیرات  ( 43
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.یتیآ رتکد  همجرت  ردیانسا ، .ل  .سیول  متسیب ، نرق  رد  ناهج  ( 44

ص 94 و 103. ج 74 /  راونالاراحب ، ( 45

ص 103. ج 74 /  راونالاراحب ، ( 46

.ملکلا ررد  مکحلاررغ و  ( 47

.2/3358/478 ملکلا ، ررد  مکحلاررغ و  ( 48

تمکح 9. هغالبلا ، جهن  ( 49

ص 344 و 355. ج 71 /  راونالاراحب ، ( 50

تمکح 213. هغالبلا ، جهن  ( 51

تمکح 202. نامه ، ( 52

.2/60 یبوقعی ، خیرات  ( 53

تمکح 374. حلاص ، یحبص  هغالبلا ، جهن  ( 54

.331 مکحلاررغ /  ( 55

.44/328 راونالاراحب ، ( 56

.9697 مکحلاررغ ، ( 57

.71/282 راونالاراحب ، ، 8/329 لئاسولا ، كردتسم  ، 366 لوقعلا ، فخت  ( 58

هیآ 6. میرحت /  هروس  ( 59

هیآ 105. هدئام ، هروس  ( 60
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

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

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

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

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

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

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

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

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

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

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

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

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

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

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

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

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

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

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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