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نامقل هروس  ریسفت 

باتک تاصخشم 

 - 1324 نسحم ، یتئارق ، : هسانشرس

.میرک نآرق  ریسفت  داتس  شرافس  هب  یتئارق ؛  نسحم  نامقل /  هروس  ریسفت  : روآدیدپ مان  ناونع و 

.1382 نآرق ،  زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  نارهت :  : رشن تاصخشم 

.م 20 س   × 9/5 .ص ؛   108: يرهاظ تاصخشم 

تسیب و پاچ   ) لایر  5000 مهدزون ؛ ) پاچ   ) لایر  35000 964-5652-36-7 ؛  مهدجه : پاچ  لایر :  2000 لایر ؛  2000: کباش
یس و پاچ  ) لایر  7500 978-964-5652-36-2 ؛  مشش : تسیب و  پاچ  لایر :  7000 موس ؛ ) تسیب و  پاچ   ) لایر  5000 مود ؛ )

( مشش یس و  پاچ   ) لایر  20000 مود ؛ )

.یبرع یسراف - : تشاددای

.1382 نآرق ، زا  ییاهسرد  یگنهرف  زکرم  یلبق : پاچ  : تشاددای

ناتسبات 1385. مهدزناش : پاچ  : تشاددای

راهب 1386. مهدجه : پاچ  : تشاددای

ناتسبات 1386. مهدزون : پاچ  : تشاددای

راهب 1387. مود : تسیب و  پاچ  : تشاددای

.1387 موس : تسیب و  پاچ  : تشاددای

.1388 مشش :  تسیب و  پاچ  : تشاددای

ناتسمز 1389. مود : یس و  پاچ  : تشاددای

ناتسبات 1391. مشش : یس و  پاچ  : تشاددای

.108 .ص 103 -  همانباتک : : تشاددای

( نامقل هروس   ) ریسافت : عوضوم

نامقل هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


یمومع طباور  .تاکز  يایحا  زامن و  هماقا  داتس  : هدوزفا هسانش 

نآرق زا  یئاهسرد  یگنهرف  زکرم  : هدوزفا هسانش 

:BP102/652/ق 4ت 7 1382 هرگنک يدنب  هدر 

297/18: ییوید يدنب  هدر 

:م 18885-82 یلم یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

راتفگشیپ

راتفگشیپ نامقل »  هروس  ریسفت 

(1) .تسا امنهار  ماما و  ینامسآ ، باتک  دراد ، زاین  امنهار  هب  ناسنا ، رگا 

(2) .تسا ّیبرم  مّلعم و  ینامسآ  باتک  دراد ، زاین  ّیبرم  مّلعم و  هب  ناسنا ، رگا   

(3) .تسا رون  نآرق  تسا ، زاین  رون  هب  اه  یکیرات  رد  رگا   

(4) .تسا نوناق  لدع و  باتک  نآرق  دراد ، زاین  تلادع  نوناق و  هب  هعماج  رگا   

(5) .تسا دیما  تراشب و  رسارس  نآرق  دراد ، زاین  دیما  هب  ناسنا  رگا   

(6) .تسا ناهرب  لیلد و  نآرق  دراد ، زاین  ناهرب  قطنم و  لالدتسا ، هب  ناسنا  رگا   

(7) .تسا تاجن  مچرپ  نآرق  دراد ، زاین  یجنم  هب  ناسنا  رگا   

(8) .تسا رّکفت  لّقعت و  هلیسو ي  نآرق  دراد ، لّقعت  رّکذت و  هب  زاین  ناسنا  رگا   

(9) .درادن فارحنا  نآرق  هار  تسا ، فارحنا  نودب  یهار  لابند  هب  ناسنا  رگا   

(10) .تسا هظعوم  نآرق  دراد ، زاین  هظعوم  هب  ناسنا  رگا   

(11) .تسا نامرد  وراد و  نیرتهب  نآرق  دراد ، زاین  نامرد  وراد و  هب  دنمدرد ، ِناسنا  رگا   

(13) .تساهلد شخب  مارآ  اهنت  و  ( 12) یهلا رکذ  نآرق ، دراد ، زاین  شمارآ  هب  ناسنا  رگا   
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.تساه یکین  همه  همشچرس ي  اه و  شناد  تالامک ، تاکرب ، مامت  عماج  نآرق  ...ناسنا ، رگا   و 

هدافتـسا ...و  مّلعم  وراد ، هظعوم ، تلادـع ، رون ، زا  دـهاوخب  ناسنا  هک  تسا  یطرـش  هب  راثآ  همه  نآ  زا  ندـش  دـنم  هرهب  کش ، یب   
.درب دهاوخن  يا  هرهب  تاکرب  همه  نآ  زا  دنزب ، باوخ  هب  ار  دوخ  دزادنیب و  تلفغ  هدرپ ي  دوخ  حور  مشچ و  رب  رگا  اّما  .دنک 
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.تسا غیلبت  لمع و  ّربدت ، توالت ، دهاوخ ، یم  ام  زا  نآرق  هچنآ   

هعسوت و ار  دوخ  نامیا  ینعی  دیروآ ، نامیا  نانمؤم ! يا  دیامرف : یم  نآرق  مینامب ، دکار  كّرحت و  یب  يا  هظحل  يارب  یّتح  دیابن  ام   
(1) .دیشخب قّمعت 

هـلحرم ي زا  و  ( 16) دنهد هعـسوت  ار  دوخ  ربص  هرئاد ي  دـهاوخ  یم  نارباص  زا   (2)، دـهد یم  تشهب  ِتراشب  نارباص  هب  هک  نآرق   
.دنهن اپ  ندوب  راّبص  هلحرم ي  هب  ندوب  رباص 

يارب ار  نآ  زا  سپ  زور  همجرت ، يارب  ار  رگید  زور  دـیاب  میتـفرگ ، رظن  رد  نآرق  ظـفح  یناوخور و  يریگداـی ، يارب  ار  يزور  رگا   
.میهد رارق  غیلبت  لمع و  يارب  ار  رگید  زور  ّربدت و 

هتشادرب فلتخم  ياه  هنحص  رد  ییاه  ماگ  هّللادمحب  لیکشت و  میرک  نآرق  ریسفت  داتس  یهلا ، فاطلا  هدارا و  اب  هک  تسا  لاس  دنچ   
: دومن هراشا  ریز  دراوم  هب  ناوت  یم  هلمج  نآ  زا  هک  تسا 

.هّیملع ياه  هزوح  ِیلیطعت  تاقوا  زا  هدافتسا  اب  يریسفت  تاقباسم  تاعلاطم و  رد  ناوج  هبلط  نارازه  نداد  تکرش  - 1 

، نامقل هروس  کنیا  ءارسا و  صصق ، تارجح ، فسوی ، ياه  هروس  باختنا  اب  ریـسفت ، يرفن  رازه  دص  دنچ  تاقباسم  يرازگرب  - 2 
.مدرم مومع  يارب 

.امیس ادص و  رد  يریسفت  ياه  ثحب  هعسوت ي  يریگیپ  - 3 

.دوخ هقطنم ي  رد  ریسفت  تاسلج  يرازگرب  يارب  روشک  رسارس  يالضف  املع و  زا  توعد  - 4 

.نازرا تمیق  اب  يریسفت  تاوزج  هضرع ي   - 5 

.دشاب هتشادن  يّدام  فده  هک  يداهن  ره  يارب  داتس ، يریسفت  تاوزج  پاچ  نتشاذگ  دازآ  - 6 

: هلمج زا  میئامن ، یم  رّکشت  دننک  یم  کمکو  يرای  ار  ام  هک  یناتسود  نازیزع و  مامت  زا  نایاپ  رد   

.تاقباسم يارجا  يزیر و  همانرب  ّتیریدم ، رد  ینامیلس ، یسابلک و  مالسا  ججح   

.ریسافت عّبتت  قیقحت و  رد  يرفعج ، يریشهد و  مالسا  ججح   

.باتک يرگنزاب  حیحصت و  لاؤس ، حرط  رد  یلسوتم ، لسوتم و  ناقهد ، يوسوم ، مالسا  ججح   

اهنآ تامحز  زا  هلیسو  نیدب  هک  دنا  هتفرگ  تسد  هب  ار  ریسفت  يایحا  مچرپ  یناتـسود  زین  اه  ناتـسرهش  اه و  ناتـسا  یـضعب  رد  هّتبلا   
.ددرگ یم  رّکشت 
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مکیلع مالسلاو   

یتئارق نسحم   

.5 میهاربا ، روکش .» راّبص  ّلکل  تایآل  کلذ  یف  ّنا  ( 16

 

2 ص :

.136 ءاسن ، ...اونِمآ .» اونَمآ  نیّذلا  اهّیا  ای  ( 14 - 1
.155 هرقب ، نیرباصلا .» رّشب  ( 15 - 2
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نامقل هروس ي  يامیس 

نامقل هروس ي  يامیس  نامقل »  هروس  ریسفت 

نامقل هدـمآ ، هروس  نیا  رد  مه  نآ  رابود ، اهنت  نآرق  مامت  رد  هک  ناـمقل ، ماـن  تبـسانم  هب  تسا و  یّکم  ياـه  هروس  زا  هروس ، نیا   
.دنوش یم  زاغآ  ملا »  » هعّطقم ي فورح  اب  هک  تسا  يا  هروس  شش  هلمج  زا  هروس  نیا  .تسا  هدش  هدیمان 

: دومن هصالخ  دراوم  نیا  رد  ناوت  یم  ار  نامقل  هروس ي  ياوتحم   

.رشب تیاده  رد  نآرق  ّتیمها  تمظع و  نایب  - 1 

.نانآ تشونرس  نایب  ربکتسم و  راکوکین و  هب  اه  ناسنا  میسقت  - 2 

.ناهایگ ّتیجوز  هبذاج و  نوناق  لیبق  زا  نآرق  یملع  تازجعم  یخرب  نایب  - 3 

.شدنزرف هب  نامقل  هنامیکح ي  ياه  هظعوم  حیاصن و  - 4 

.داعم أدبم و  هب  نامیا  لیالد   - 5 

.تمایق ییاپرب  گرم و  نامز  دننام : دنوادخ ، یصاصتخا  مولع  نایب  - 6 

ات 5 تایآ 1 

ات 5 تایآ 1  نامقل »  هروس  ریسفت 

ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب 

نابرهم هدنشخب ي  دنوادخ  مان  هب   

ِمیِکَْحلا ِبَتِْکلا  ُتَیاَء  َْکِلت  « 2  » ملا « 1  »

.تسا تمکح  رسارس  ِباتک  ِتایآ  نیا ، .میم  مال ، فلا ،  

َنِینِسْحُْملِّل ًهَمْحَرَو  ًيدُه  « 3  »

.تسا ناراکوکین  يارب  تمحر ، تیاده و  هیام ي )  ) هک  

َنُوِنقُوی ْمُه  ِهَرِخَْألِاب  مُهَو  َهوَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َهوَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  « 4  »
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.دنراد نیقی  ترخآ  هب  نانآ  اهنت  دنزادرپ و  یم  تاکز  دنراد و  یم  اپ  هب  زامن  هک  نانآ   

 

: اه هتکن   

تمظع فورح ، نآ  زا  سپ  دروم ، راـهچ  تسیب و  رد  دوش ، یم  زاـغآ  هعّطقم  فورح  اـب  هک  نآرق  هروس ي  هن  تسیب و  عومجم  زا   
زا سک  چـیه  یلو  هتفای ، فیلأت  تسامـش  رایتخا  رد  هک  ابفلا  فورح  نیمه  زا  نآرق  نیا  هک  تسا  نآ  رگنایب  هک  هدـش  حرطم  نآرق 

.دروایب ار  نآ  دننامه  دناوت  یمن  امش 

3 ص :
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یم یهاوخرذـع  هدـنناوخ  زا  ناشباتک ، تالاکـشا  اه و  صقن  رطاخ  هب  هدـیدن و  صقن  زا  یلاخ  ار  دوخ  ِباتک  ناگدنـسیون ، مومع   
باتکلا : » دیامرف یم  تحارـص  اب  دوخ  باتک  هرابرد ي  هک  تسا  دنوادخ  اهنت  دننک ؛ یم  لابقتـسا  اهداقتنا  اهداهنـشیپ و  زا  دـننک و 

.درادن هار  نآ  رد  یبیع  صقن و  چیه  هک  ریذپان  للخ  راوتسا و  یباتک  .تسا  تمکح  ساسا  رب  مکحم و  شتایآ ، مامت  میکحلا »

تیادـه و هیام ي  ار  نآ  رگید  ياـج  رد  و  ( 17 «) نیقّتملل ًيده  ، » دناوخ یم  نیقّتم  تیادـه  هیام ي  ار  نآرق  اج ، کی  رد  دـنوادخ   
یم ناراکوکین  يارب  تمحر  تیادـه و  هیام ي  ار  نآرق  هروس ، نیا  رد  و  ( 18 «) نینمؤملل يرشب  ًيده و  ، » دناد یم  نانمؤم  تراشب 

.تسا تمحر  تراشب و  تیادـه ، هیام ي  درادرب ، رد  ار  لماکت  هناگ ي  هس  لـحارم  نآرق  سپ  نینـسحملل » همحر  ًيدـه و  ، » درمش
(19)

، مالـس اعد ، رکذ و  تیالو ، تّوبن و  دـیحوت و  هب  رارقا  نآرق ، توالت  تراهط ، دـننام : تسا  يونعم  تـالامک  همه ي  عماـج  زاـمن ،  
.تسا يّدام  ياه  یتساک  همه ي  ناربج  تاکز  و  قح ؛ هب  هّجوت  دوجس و  عوکر ، مایق ،

ار یلاـم  ياـه  کـمک  مومع  یهقف ، ِتاـکز  رب  هوـالع  اریز  هدـمآ ، هقف  رد  هک  تسا  نآ  زا  رت  هدرتسگ  تاـکز ،»  » موهفم نآرق ، رد   
.دوش یم  لماش 

: اه مایپ   

« ًيده میکحلا  باتکلا  تایآ   » .دشاب تمکح  ساسا  رب  دیاب  تیاده ، داشرا و  - 1 

هغلابم ناشن  هک  هدمآ  يردصم  بلاق  رد  همحر »  » و ًيدـه »  » ياه هملک  « ) همحر ًيدـه و   » .تسا تمحر  تیادـه و  نیع  نآرق ، - 2 
(( 20) .دشاب یم 

« همحر ًيده و   » .دشاب ّتبحم  تمحر و  هارمه  دیاب  تیاده ، داشرا و  - 3 

« نینسحملل ًيده   » .دنراد ار  ّقح  شریذپ  یگدامآ  ناراکوکین ، - 4 

« هاکّزلا نوتؤی  هولصلا و  نومیقی   » .دنتسین یندش  ادج  رگیدکی  زا  تاکز ، زامن و   - 5 

رارمتـسا ناشن  هک  هدـمآ  عراضم  بلاق  رد  نوتؤی ،»  » و نومیقی »  )» .دـشاب یمئاد  هریـس ي  دـیاب  تاکز  تخادرپ  زامن و  هماـقا ي  - 6 
( تسا

و تاکز » : » یلام زامن ،» : » یندـب ّتیلوئـسم  .تسا  هبناج  همه  عماـج و  زین  نآ  ياـه  ّتیلوئـسم  تسا ، یعماـج  نید  مالـسا  نوچ  - 7 
« نونقوی هاکّزلا ، هولصلا ، «. » نیقی : » یبلق

هرخالاب مه  و   » .تسا دنمـشزرا  تمایق  هب  نامیا  اب  هارمه  تاکز ،) نتخادرپ   ) مدرم اب  طابترا  و  زامن ) هماقا ي   ) ادـخ اـب  طاـبترا   - 8 
« نونقوی مه 
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4 ص :
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َنوُِحْلفُْملا ُمُه  َِکَئلْوُأَو  ْمِهِّبَّر  نِّم  ًيدُه  یَلَع  َِکَئلْوُأ  « 5  »

.ناراگتسر دننانآ  مه  دنتسه و  ناشراگدرورپ  زا  یتیاده  رب  نانآ   

 

: اه هتکن   

هیاـس ي رد  زین  نآ  هّتبلا  هک  دوش ، یم  لـصاح  راـگدرورپ  تیادـه  قیفوت و  ساـسا  رب  يراگتـسر  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا   
عََمل هّللا  ّنِا  انلبُـس و  مهّنَیدهََنل  انیف  اودهاج  نیّذلا  ّنِا  : » میناوخ یم  رگید  ياج  رد  هکنانچ  دوش ، یم  هداد  ناسنا  هب  هدهاجم ، شالت و 

(1)« نینسحملا

ات 10 تایآ 6 

ات 10 تایآ 6  نامقل »  هروس  ریسفت 

ٌنیِهُّم ٌباَذَع  ْمَُهل  َِکَئلْوُأ  ًاوُزُه  اَهَذِخَّتَیَو  ٍْملِع  ِْریَِغب  ِهَّللا  ِلِیبَس  نَع  َّلُِضِیل  ِثیِدَْحلا  َوَْهل  يِرَتْشَی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  « 6  »

هب ار  نآ  دننک و  هارمگ  ادخ  هار  زا  ار ) نارگید  ، ) یملع چیه  یب  ات  دنا ، هدننک  مرگرس  هدوهیب و  نانخـس  رادیرخ  مدرم ، زا  یخرب   و 
.تسا هدننک  راوخ  یباذع  ناشیارب  نانآ  دنریگ ؛ هرخسم 

 

: اه هتکن   

ار ناسنا  هک  دنیوگ  يا  هدوهیب  نخـس  هب  ثیدحلا ،» وهل   » .درادزاب مهم  فده  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  يزیچ  يانعم  هب  وَْهل ،»  » هملک ي  
رطاـخ هب  یهاـگ  فارحنا  نیا  .دـناشک  یم  هاـنگ  داـسف و  هب  ار  ناـسنا  هک  ییاـه  ناتـساد  یفارخ و  تاـیاکح  ریظن  دراد ، زاـب  ّقح  زا 

(22) .نآ هارمه  روما  گنهآ و  لیبق  زا  نآ  تامزالم  بابسا و  رطاخ  هب  یهاگ  تسا و  نخس  ياوتحم 

رایدنفـسا و متـسر و  هناسفا ي  دـننام  یناریا -  ياه  هناـسفا  درک ، یم  رفـس  ناریا  هب  زاـجح  زا  هک  ثراـح  نبرـضن  ماـن  هب  یـصخش   
یم دومث  داع و  ناتـساد  امـش  يارب  دّمحم  رگا  تفگ : یم  درک و  یم  وگزاب  برع  مدرم  يارب  هتخومآ و  ار  ناهاشداپ -  تشذگرس 

ام هار  رد  هک  نانآ  .تسناد  یفارحنا  يا  هویش  ار  وا  راک  دش و  لزان  هیآ  نیا  .منک  یم  وگزاب  ار  مجع  رابخا  اه و  هّصق  زین  نم  دیوگ ،
.تسا ناراکوکین  اب  دنوادخ  انامه  میداد و  ناشن  نانآ  هب  ار  هار  ام  دندرک ، هدهاجم  شالت و 

: اه مایپ   

« مّهبر نم  ًيده  یلع  کئلوا   » .دنرادروخرب یهلا  ياه  تیاده  زا  ناراکوکین  - 1 

نامقل هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 15 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13722/AKS BARNAMEH/#content_note_5_1
http://www.ghaemiyeh.com


« مّهبر نم  ًيده   » .تسا تیبوبر  نوئش  زا  تیاده ، - 2 

.تسا دنوادخ  فطل  ریخ ،  ياهراک  قیفوت  - 3 

« مّهبر نم  ًيده  ...نینسحملل   »

« نوحلفملا مه  کئلوا   » .دنشاب ترخآ  هب  نیقی  تاکز و  زامن ، لها  هک  تسا  یناسک  صوصخم  يراگتسر ، - 4 
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مدرم قیرط  نیا  زا  دنناوخب و  ناشیارب  ات  دندیرخ  یم  ار  هدنناوخ  ياهزینک  يدارفا  دنا : هتفگ  هیآ  نیا  لوزن  نأش  رد  نارّـسفم  یخرب   
(23) .دش لزان  يدارفا  نینچ  تمّذم  رد  قوف ، هیآ ي  هک  دنتشاد ، یم  زاب  ربمایپ  طسوت  نآرق  ندینش  زا  ار 

رگید یخرب  هب  نآرق ، رگید  تایآ  رد  .تسا  هدومن  هراشا  تسا  لطاب  نخس  هک  هدننک  هارمگ  لماوع  نیرت  مهم  زا  یکی  هب  هیآ  نیا   
: زا دنترابع  هک  هدش  هراشا  مدرم  یهارمگ  لماوع  زا 

نم کــّنلعجال   » .دــنک یم  فرحنم  ار  مدرم  دـــیدهت  اــب  یهاــگ  و  ( 24 «) هموـق ّفختـسا   » ریقحت اـب  یهاـگ  هـک  توغاـط ، فـلا :  
(25 «) نینوجسملا

(26 «) مهّلضی نا  ناطیشلا  دیری   » .دنک یم  هارمگ  ار  ناسنا  شیاه  هسوسو  اب  هک  ناطیش ،  ب :

(27 «) يرماّسلا مهّلضا  و   » .دزاس یم  فرحنم  ار  نارگید  شرنه  شناد و  زا  هدافتسا  اب  هک  فرحنم  دنمرنه  ملاع و   ج :

انّولـضاف انئاربک  انتداس و  انعطَا  ّانا   » .دـنراد یمزاب  ّقح  زا  ار  مدرم  تورث ، تردـق و  زا  هدافتـسا  اب  هک  تورث ، تردـق و  نابحاص   د :
(28 «) الیبسلا

نع ّلضیل  ثیدحلا  وهل  يرشی   » .دنراد یم  زاب  تقیقح  ّقح و  زا  ار  نانآ  هدرک و  مرگرس  ار  مدرم  هک  یناگدنناوخ  ناگدنیوگ و   ه :
« هّللا لیبس 

: اه مایپ   

« ثیدحلا وهل  يرتشی  نم  ساّنلا  نم  و   » .دراد ینالوط  يا  هقباس  ّقح ، هیلع  یگنهرف  مجاهت  هزرابم و  يارب  يراذگ  هیامرس  - 1 

يدارفا زا  بّجعت  « ) ثیدـحلا وهل  میکحلا -  باتکلا   » .تسا لامک  هب  ندیـسر  عنام  وهل و  دریگ ، رارق  تمکح  لباقم  رد  هچ  ره  - 2 
( .دنشاب یم  یلاباال  دارفا  زا  وهل  دیرخ  لابندب  هدرک و  اهر  ار  موصعم  ربمایپ  ناگیار  تمکح  هک  تسا 

« هّللا لیبس  نع  ّلضیل  ثیدحلاوهل  يرتشی  نم   » .تسا هیاپ  یب  وهل و  نانخس  تسین ، تمکح  قطنم و  ادخ ، هار  نافلاخم  رازبا  - 3 

ریغب ...ثیدـحلا  وهل  يرتشی   » .تسا ینادان  تلاهج و  هناشن ي  دراد ، یم  زاب  لامک  زا  ار  ناسنا  هک  يروما  وهل و  لـیاسو  دـیرخ  - 4 
« ملع

راب ّتلذ  روآ و  تناها  ناشباذـع  دـننک ، یم  تناها  رخـسمت  اب  ار  ّقح  هک  اهنآ  .تسا  تلادـع  هناشن ي  لمع ، اـب  رفیک  بساـنت   - 5 
« نیهم باذع  مهل  ...ًاوزه  اهذّختی   » .تسا

لطاب سلجم  نخس و  زا  يرود   
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، تسا مارح  دیامن ، کیرحت  ار  یناوهش  ياوق  دشاب و  هانگ  روجف و  قسف و  سلاجم  اب  بسانتم  هک  ییاه  گنهآ  مالـسا ، هاگدید  زا   
.تسا زاجم  نآ  ندینش  دنیوگ : یم  اهقف  روهشم  تشادن ، ار  قوف  دسافم  یگنهآ  رگا  یلو 

توالت ار  هیآ  نیا  سپس  تسا ، هداد  شتآ  هدعو ي  نآ  يارب  دنوادخ  هک  تسا  یناهانگ  هلمج  زا  انغ ، دومرف : مالسلا  هیلعرقاب  ماما   
یم هتفگ  یهانگ  هب  هریبک  هانگ  اریز  تسا ، هریبک  ناـهانگ  زا  اـنغ ، نیارباـنب  ( 29 «.) ...ثیدـحلا وهل  يرتشی  نم  ساـّنلا  نم  و  : » دومرف

.تسا هدش  هداد  باذع  هدعو ي  نآ  هب  نآرق  رد  هک  دوش 

لوق  » زا دارم  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دینک  يرود  لطاب  نخـس  زا  ( 30 «) روّزلا لوق  اوبنتجاو  : » میناوخ یم  جح  هروس ي  رد   
(31) .تسانغ یناوخ و  هزاوآ  روز »

.دشاب یم  انغ  نامقل ، هروس ي  رد  ثیدحلا » وهل   » قیداصم زا  یکی  هک  هدش  لقن  زین  مالسلا  مهیلع  اضر  ماما  قداص و  ماما  زا   

(32 :) میناوخ یم  تایاور  رد   

.دروآ یم  یتخبدب  رقف و  دهد و  یم  شرورپ  ار  قافن  حور  انغ ،  * 

نامه دنا ، هتفرگ  رارق  تنعل  دروم  دنک ، یم  فرصم  ار  لوپ  نآ  هک  یسک  دهد و  یم  دزم  اهنآ  هب  هک  یـسک  ناوخ و  هزاوآ  نانز   * 
.تسا مارح  هدنناوخ  نانز  شزومآ  هک  هنوگ 

دراو ناگتـشرف  دـسر و  یمن  تباجا  هب  نآ  رد  اعد  تسین ، ناما  رد  كاندرد  تبیـصم  گرم و  زا  دـشاب ، انغ  نآ  رد  هک  يا  هناخ   * 
(33) .دنوش یمن  نآ 

 

انغ بّرخم  راثآ   

نآ اب   ) هّیما ینب  نارـس  زا  یکی  هک  اجنآ  ات  ناهانگ ، تاوهـش و  هب  ندروآ  يور  اوقت و  حور  زا  ندش  رود  قالخا و  داسف  جیورت  - 1 
یم ار  يراک  نامه  دنکـش و  یم  مهرد  ار  تیـصخش  دنک ، یم  دایز  ار  توهـش  مک و  ار  ایح  انغ ، دنک : یم  فارتعا  یگدولآ ) همه 

.دنک یم  بارش  هک  دنک 

، دـننک یتوافت  یبو  یلایخ  یب  يایند  دراو  ار  دوخ  دـنناوت  یم  نیفرم  نیئوره و  قیرزت  ای  بارـش و  ندیـشون  هار  زا  اه  ناـسنا  یخرب   
یب ياـیند  رد  دـنریگ و  یم  هدـیدان  ار  دوخ  تریغ  ناوـخ ، هزاوآ  کـی  ِزیگنا  توهـش  لـطاب و  نانخـس  ندینـش  قـیرط  زا  مه  یخرب 

.دنرب یم  رس  هب  یتوافت 

، نانمـشد زا  تلفغ  اهدادعتـسا ، تاـناکما و  زا  تلفغ  هدـنیآ ، زا  تلفغ  ناـمورحم ، زا  تلفغ  هفیظو ، زا  تلفغ  ادـخ ، زا  تـلفغ  - 2 
، دریگ یم  همـشچرس  وا  تلفغ  زا  هک  یـشتآ  رد  يژولونکت ، ملع و  رد  تفرـشیپ  همه  نآ  اب  زورما  ِناـسنا  .ناطیـش  سفن و  زا  تلفغ 
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.دزوس یم 
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مه کئلوا  لضا  مه  لـب  ماـعنالاک  کـئلوا   » .درب یم  شیپ  نآ  زا  رت  نیئاـپ  هکلب  ّتیناویح ، زرم  اـت  ار  ناـسنا  ادـخ ، زا  تلفغ  يرآ ،  
(34 «) نولفاغلا

قیرط زا  لذتبم  ياه  گنهآ  جیورت  هلمج  زا  تاناکما  همه ي  زا  ناوج ، لسن  ریدـخت  ندرک و  مرگرـس  يارب  نارگرامعتـسا  هزورما   
.دنیوج یم  دوس  دوخ  يرامعتسا  فادها  يارب  جاوما ، لئاسو و  عاونا 

ناور و رب  یقیـسوم  ریثأت  باتک  رد  .تسین  هدیـشوپ  یـسک  رب  باصعا ، رب  لذـتبم  زیمآ و  کیرحت  ياـه  گـنهآ  راـبنایز  راـثآ  - 3 
یناور و ياه  يرامیب  عاونا  هب  اهنآ  يراتفرگ  یقیـسوم و  تالآ  ناگدـنزاون  ِدـب  ماجرف  یگدـنز و  نایاپ  زا  یّمهم  تاـکن  باـصعا ،

.تسا لّمأت  هّجوت و  لباق  رظن  لها  يارب  هک  هدـش  رکذ  بولطمان  تاکیرحت  یقورع و  یبلق و  ياـه  يراـمیب  یناـهگان و  ياـه  هتکس 
(35)

! زیزع هدنناوخ ي   

ناگتشرف دومن و  ام  رّخسم  ار  شنیرفآ  ناهج  وا  .دیرفآ  يونعم  برق  دشر و  لماکت و  يارب  ار  رـشب  رـشب و  يارب  ار  ناهج  دنوادخ ،  
ار ناگتـشرف  .دنتفر  شیپ  تداهـش  گرم و  ّدحرـس  ات  نانآ  داتـسرف و  ام  تیاده  يارب  ار  ایلوا  ایبنا و  .درک  راداو  ام  روما  ریبدت  هب  ار 

یب ات  دـشر  ّتیلباق  درک ، اطع  ناسنا  هب  ار  تریـس  تروص و  نیرتهب  دـیمد و  ناسنا  رد  ار  یهلا  حور  تشاد ، او  هدجـس  هب  مدآ  يارب 
، ترطف لقع ، اب  ار  وا  تشاذگ ، هعیدو  هب  وا  رد  ار  تیاهن 

(36 «) نیقلاخلا نسحا  هّللا  كرابتف   » .تفگ نیرفآ  دوخ  هب  وا ، شنیرفآ  رد  اهنت  دومن و  زّهجم  اهدادعتسا  عاونا  و 

هیلع مظاک  ماما  دـهد ؟ رارق  یـسک  ره  رایتخا  رد  ار  دوخ  دـیاب  يونعم ، يّدام و  تازایتما  همه  نآ  اـب  یتسه ، دبـسرس  لـگ  نیا  اـیآ   
!؟ میشاب یئاذک  هدنناوخ ي  کی  هدرب  ام  تسین  فیح  ایآ  .یتسه  وا  هدرب ي  یهد ، ارف  شوگ  ییادص  ره  هب  دومرف : مالسلا 

؟ مینک یم  طبض  نامزغم  راون  يور  ار  ییادص  ره  ام  هنوگچ  سپ  دینک ؟ طبض  تساک  راون  يور  ار  ییادص  ره  دیرـضاح  امـش  ایآ   
زا کی  ره  رگا  مینک و  فرـص  هدرک  صّخـشم  شدوخ  هک  یهار  رد  ات  هداد  ام  هب  دـنوادخ  هک  تسا  ییاه  تناما  زغم ، رکف و  رمع ،

.میشاب وگخساپ  دیاب  تمایق  رد  میا و  هدرک  تنایخ  تناما  نآ  هب  مینک  فرص  ادخ  هار  ریغ  رد  ار  اه  تناما  نیا 

مشچ و شوگ و  ( 37 «) ًالوئسم هنع  ناک  کئلوا  ّلک  داؤفلا  رصبلا و  عمسلا و  ّنا  : » دیامرف یم  ءارـسا  هروس ي  رد  تحارـص  اب  نآرق   
دراو ییادن  ره  دهدن  هزاجا  دـشاب و  دوخ  لد  شوگ و  مشچ و  نابهگن  دـیاب  ناسنا  يرآ  .دـنریگ  یم  رارق  لاوئـس  دروم  یگمه  لد 

(38) .دوش نآ  دراو  ادخ  ریغ  دیراذگن  تسادخ ، مَرَح  لد ، میناوخ : یم  ثیدح  رد  .دوش  نآ 

، رفـس ریـس و  هب  ار  ام  تسا ؛ هدرک  هئارا  ام  هب  ار  یملاس  بسانم و  ياه  هار  طاـشن ، داـجیا  یگتـسخ و  ندرک  فرطرب  يارب  مالـسا ،  
یملع و ياهوگتفگ  دیدزاب ، دید و  دیفم ، عّونتم و  ياهراک  انش ، شزرو و 
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شرافـس تساه ، لد  شخب  مارآ  اهنت  هک  وا  دای  یتسه و  راگدـیرفآ  اب  طابترا  همه  زا  رت  مهم  ناگتخیهرف و  اب  هطبار  هبرجت ، لاـقتنا 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  .دشاب  شتآ  ّتلذ و  شنایاپ ، هک  مینک  ییاه  تّذل  مرگرس  ار  دوخ  ارچ  .تسا  هدرک 

هّللا یـصاعمل  دّذـَلت  نَم   » .تسین يریخ  تسا  خزود  شنایاپ  هک  ییاه  تّذـل  رد  (، 39 «) راّنلا اهدعب  نم  ٍهّذـل  یف  ریخ  ال  : » دـیامرف یم 
.دیامن یم  لیلذ  راوخ و  ار  وا  دنوادخ  دنک ، ییوج  تّذل  نآ  قیرط  زا  هانگ و  اب  سک  ره  ( 40 «) ًّالذ هّللا  هثروَا 

 

ٍمِیلَأ ٍباَذَِعب  ُهْرِّشَبَف  ًاْرقَو  ِْهیَنُذُأ  ِیف  َّنَأَک  اَهْعَمْسَی  ْمَّل  نَأَک  ًاِربْکَتْسُم  یَّلَو  اَُنتَیاَء  ِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذِإَو  « 7  »

ینیگنس وا  ياه  شوگ  رد  ایوگ  هدینشن ، ار  نآ  ییوگ  هک  نانچ  دنادرگرب ، يور  هناربکتـسم  دوش ، هدناوخ  وا  رب  ام  تایآ  هاگره   و 
.هد تراشب  كاندرد  یباذع  هب  ار  وا  سپ  تسا ،

 

: اه هتکن   

.دنیوگ یم  راقواب  زین  نیگنس  ّتیصخش و  اب  دارفا  هب  .تسا  ینیگنس  يانعم  هب  ْرقَو ،»  » هملک ي  

رد دنونشب و  ار  نآ  هکنآ  هب  دسر  هچ  .دنشاب  یمن  ّقح  نخس  ندینـش  هب  رـضاح  یّتح  ّربکتم ، دارفا  هک  دوش  یم  هدافتـسا  هیآ  نیا  زا   
.دنریذپن دوبن  یقطنم  رگا  دننک و  هشیدنا  نآ 

: اه مایپ   

« ًاربکتسم ّیلو  ...ثیدحلا  وهل   » .دنک یم  بلس  ناسنا  زا  ار  ّقح  شریذپ  یگدامآ  لطاب ، وهل و  نانخس  ندینش  - 1 

« ًاربکتسم ّیلو  انتایآ  هیلع  یلُتت  اذا  و   » .دنور یمن  راب  ریز  مه  زاب  دنونشب ، ار  یهلا  تایآ  ینابز  ره  زا  دارفا ، یخرب  - 2 

نم هلان ي  رگا  هلان  وت و  شوگ  رگا  شوگ   

تسا دایرف  دسرن  ییاج  هب  هّتبلا  هچنآ 

« ًاربکتسُم ّیلو   » .تسا تقیقح  ّقح و  شریذپ  عنام  يرابکتسا ، هیحور ي  - 3 

« اهعمسی مل  ناک  ًاربکتسُم   » .تسا رابکتسا  هناشن ي  ّقح ، نخس  هب  ندادن  شوگ  - 4 

« ًارقو هینُذا  یف  ّنأک   » .دینک ریقحت  ار  ناربکتسم   - 5 
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« ...ّنَأَک ...نأَک   » .تسا لیثمت  لاثم و  زا  هدافتسا  نآرق ، یتیبرت  یغیلبت و  ياه  هویش  زا  یکی  - 6 

« ارقَو هینُذا  یف  ّنأک   » .دشاب نیگنس  وا  شوگ  ود  ره  هک  تسا  یسک  لثم  دریذپ ، یمن  ار  ّقح  هک  یسک  - 7 

9 ص :
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ِمیِعَّنلا ُتَّنَج  ْمَُهل  ِتَِحلَّصلا  ْاُولِمَعَو  ْاُونَماَء  َنیِذَّلا  َّنِإ  « 8  »

.تسا تشهب )  ) تمعن رپ  ياه  غاب  نانآ  يارب  دنا ، هداد  ماجنا  حلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  انامه   

ُمیِکَْحلا ُزیِزَْعلا  َوُهَو  ًاّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  اَهِیف  َنیِِدلَخ  « 9  »

.میکح ِریذپان  تسکش  تسوا  تسا و  ّقح  یهلا  هدعو ي  دنا ، هنادواج  نآ  رد   

 

: اه هتکن   

هّیحور ي نتـشاد  اب  نانآ  دـننک ، هارمگ  ار  ّقح  ناوریپ  ات  دنـشوک  یم  هدوهیب ، وغل و  نانخـس  اب  یخرب  هک  دـش  نایب  لـبق  تاـیآ  رد   
هب تراشب  اب  ار  نانمؤم  هیآ ، نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  .دنریگ  یم  رخسمت  هب  ار  نانمؤم  ینامـسآ ، تایآ  هب  ندادن  شوگ  يرابکتـسا و 

.دهد یم  يرادلد  تشهب  ياه  تمعن 

: اه مایپ   

« ...تاّنج مهل  تاحلاّصلا  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  ّنا   » .تسا حلاص  لمع  نامیا و  لها  صوصخم  تشهب ، - 1 

مهل ...اونمآ  نیذـّلا  ّنا   » .مینک ناربـج  یعقاو  ناـنمؤم  يارب  یهلا  ياـه  تراـشب  اـه و  هدـعو  اـب  ار  ناربکتـسم  ِرخـسمت  ریقحت و  - 2 
« ...تاّنج

« میعنلا تاّنج  مهل  تاحلاصلااولمعواونمآ   » .تسا یهلا  فاطلا  زا  يریگ  هرهب  طرش  حلاص ، لمع  اب  هارمه  نامیا  - 3 

« اهیف نیدلاخ   » .تسا يدبا  نامیا  لها  شاداپ  یلو  تسا  رذگدوز  نافلاخم ، ضارعا  ّربکت و  - 4 

« ًاّقح هّللادْعو   » .میریگب يّدج  مینک و  رواب  ار  یهلا  ياه  شاداپ  اه و  هدعو   - 5 

« میکحلا زیزعلا  وه  ًاّقح و  هّللادْعو   » .دشاب یم  شیاه  هدعو  هناوتشپ ي  یهلا ، تمکح  تردق و  - 6 

زا يرایـــسب  درکلمع  هزورما  يرآ ، « ) مــیکحلا ُزیزعلا   » .دوــش یم  یلمع  وا  تــمکح  هیاــپ ي  رب  دــنوادخ ، تّزع  تردـــق و  - 7 
( .تسین هنامیکح  نادنمتردق ،

 

ًءآَم ِءآَمَّسلا  َنِم  اَْنلَزنَأ  ٍهَّبآَد َو  ِّلُـک  نِم  اَـهِیف  ََّثبَو  ْمُِکب  َدـیِمَت  نَأ  َیِـساَوَر  ِضْرَأـْلا  ِیف  یَْقلَأَو  اَـهَنْوََرت  ٍدَـمَع  ِْریَِغب  ِتاَوَمَّسلا  َقَلَخ  « 10  »
ٍمیِرَک ٍجْوَز  ِّلُک  نِم  اَهِیف  اَْنتَبنَأَف 
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زا نآ  رد  و  دنازرلن ، ار  امش  نیمز  هک  دنکفیب  ییاه  هوک  نیمز  رد  و  دیرفآ ، دینیبب  ار  نآ  هک  ینوتس  نودب  ار  اه  نامسآ  دنوادخ )،  )
وکین و ناهایگ )  ) ياه تفج  زا  ینوگانوگ ) عاونا   ) نیمز رد  سپ  میداتـسرف ، ورف  یبآ  نامـسآ ، زا  و  تخاس ؛ رـشتنم  يا  هدنبنج  ره 

.میدنایور شزرا  رپ 

 

: اه هتکن   
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ّتیمها و هیواز ، کـی  زا  تـهج و  کـی  رد  يزیچ  ره  ًـالومعم  یلو  تـسیرگن ، هـیواز  دـنچ  زا  ناوـت  یم  يدوـجوم  ره  هـب  هـچرگ   
ّتیصوصخ .تساهنآ  یئرمان  ياه  هیاپ  اهنآ و  ندوب  ّقلعم  تارک ، اه و  نامسآ  ّمهم  یگژیو  هیآ ، نیا  رد  .دراد  يا  هژیو  یگتـسجرب 

مهم یگژیو  و  نیمز ، رد  اـهنآ  یگدرتـسگ  عّونت و  تاـناویح ، ّمهم  تهج  .تسا  نیمز  شزرل  زا  يریگوـلج  تاـبث و  اـه ، هوـک  ّمهم 
.تسا اهنآ  ندوب  شزرا  رپ  ّتیجوز و  ناهایگ ،

یکی تسا : هدش  هراشا  تشادن ، زین  ار  نآ  نامگ  روصت و  یّتح  رشب  هک  ینامز  رد  نآرق  یملع  زاجعا  زا  هنومن  دنچ  هب  هیآ ، نیا  رد   
ود زکرم ، زا  زیرگ  يورین  هبذاـج و  هّوـق ي  ینعی  .ینامـسآ  مارجا  تارک و  رارقتـسا  يارب  یئرماـن  ياـه  مرها  اـه و  نوتـس  هب  هراـشا 
اه هوک  رارقتسا  هلیسو ي  هب  شزرل ، زا  نیمز  تظفاحم  هب  هراشا  رگید ، زاجعا  .دنتـسه  دوخ  رادم  رد  تارک  شدرگ  زمر  هک  یتردق 

.دشاب یم  ناهایگ  رد  ّتیجوز  نوناق  هب  هراشا  نینچمه  و 

: اه مایپ   

« اهنورت دمع  ریغب  ( » مینیب یمن  ار  نآ  ام  هچرگ  دراد ، نوتس  اه  نامسآ   ) .تسین ندوبن  لیلد  ندیدن ، - 1 

« مکب دیمت  نا   » .تسا یگدنز  همزال ي  شمارآ  رارقتسا و  زیچ ، ره  زا  لبق  - 2 

« مکب دیمت  نا   » .تسا ناسنا  رطاخ  هب  نیمز ، رب  مکاح  ماظن  - 3 

« اهیف ّثب   » .تسا نیمز  هرک ي  مامت  رد  زاین ، دروم  عبانم  یگدنکارپ  ندوب و  شخپ  یهلا ، فاطلا  زا  - 4 

( تسا تمظع  هناشن ي  هک  هدمآ  نیونت  اب  هرکن و  ًءام ،»  )» .تسا ّتیمها  اب  گرزب و  سب  یتمعن  بآ ،  - 5 

نم  » .تسا هدـناوخ  میرک  ار  اهنآ  میرک ، نآرق  رد  میرک ، ِدـنوادخ  هک  میرگنب  هنامیرک  تسیز ، طیحم  اه و  يزبس  ناهایگ و  هب  - 6 
« میرک جوز  ّلک 
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قح هار  ادـخ و  اـب  مه  زاـب  یلو  دـننیب ، یم  ار  راـثآ  همه  نیا  « ) نوملاـظلا لـب   » .تسا ملظ  ّقح ، ربارب  رد  تجاـجل  یتخـسرس و   - 5 
(. دنراد ینمشد 

« لالض یف  نوملاظلا  لب   » .ملاظ مه  دنهارمگ و  مه  دنور ، یم  ادخ  ریغ  غارس  هب  هک  یناسک  - 6 

« نیبم لالض   » .تسین هدیشوپ  یسک  رب  كرش ، فارحنا  - 7 

 

ٌدیِمَح ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  نَمَو  ِهِسْفَِنل  ُرُکْشَی  اَمَّنِإَف  ْرُکْشَی  نَمَو  ِهَِّلل  ْرُکْشا  ِنَأ  َهَمَکِْحلا  َنَمُْقل  اَْنیَتاَء  ْدََقلَو  « 12  »

سک ره  و  هدرک ؛ رکـش  شیوخ  يارب  انامه  دـنک ، رکـش  سک  ره  روآ و  ياج  هب  ار  ادـخ  رکـش  هک  میداد ، تمکح  نامقل  هب  ام   و 
.تسا هدوتس  زاین و  یب  دنوادخ  دیدرت  یب  اریز ) دناسر ، یمن  نایز  ادخ  هب  دنادب   ) دنک نارفک 

: اه مایپ   

هب رثوک  هژیو ي  تمعن  ياطعا  ربارب  رد  دنوادخ  هکنانچ  هّلل » رکـشا  ...همکحلا  نامقل  انیتآ   » .دـبلط یم  هژیو  رکـش  هژیو ، تمعن  - 1 
(41 «) رحنا ّکبرل و  ّلصف  رثوکلا  كانیطعا  ّانا   » .دهاوخ یم  هژیو  رکش  وا  زا  مالسا ، ربمایپ 

يرازگرکـش نامرف  نامقل ، هب  تمکح  نداد  زا  دـعب  نامرف  نیلّوا  زامن و  نامرف  تّوبن ، زا  دـعب  یـسوم  ترـضح  هب  نامرف  نیلّوا  - 2 
« هِّلل رکشا  نا   » .تسا

نئل : » میناوخ یم  رگید  ياج  رد  هکنانچ  هسفنل » رکشی  اّمناف  رکشی  نم  و   » .تسا ناسنا  دوخ  دوس  هب  دنوادخ ، ياه  تمعن  رکش  - 3 
(42 «) مّکندیزال مترکش 

« دیمح ّینغ   » .دشاب رود  هب  تفآ  ره  زا  هک  تسا  دنمشزرا  ییانغ  تسین ، شزرا  ینغ  ییاراد و  هنوگره  - 4 

« دیمح ّینغ   » .دننکن ای  دننک  دمح  ار  وا  اه  ناسنا  هچ  تسا ، دیمح  دنوادخ ،  - 5 

 

میکح نامقل  يامیس   

: مینک یم  لقن  ار  نآ  زا  یشخب  هک  تسا  هدمآ  نامقل  بانج  هرابرد ي  یثحب  نازیملا  ریسفت  رد   

یعقاو نامیا  دنوادخ  هب  درک و  یم  رکف  رایـسب  هک  دوب  يا  هدنب  یلو  دوبن ، ربمایپ  نامقل ، دـندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   
.درک اطع  تمکح  وا  هب  تشاد و  یم  تسود  ار  وا  زین  دنوادخ  تشاد و  تسود  ار  ادخ  .تشاد 
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يدرم وا  هکلب  دوـب ، هدرکن  تفاـیرد  لـیماف  لاـمج و  لاـم و  رطاـخ  هب  ار  تمکح  ناـمقل ، دـنیامرف : یم  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما   
یم رارقرب  یتشآ  اهنآ  نایم  دندرک ، یم  ادیپ  یتموصخ  دندش و  یم  ریگرد  مه  اب  رفن  ود  رگا  .دوب  زوسلد  ایحاب و  نیبزیت ، راکزیهرپ ،

.درک

(43) ...و درک  یم  هزرابم  دوخ  سفن  ياوه  اب  وا  .تسشن  یم  دایز  نادنمشناد  اب  نامقل   

دش و ّریخم  ندش  مکاح  ای  ندش  میکح  نایم  وا  .دوب  بّویا  ترضح  ناگتسب  زا  دواد و  ترـضح  رـصاعم  ینالوط ، يرمع  ياراد  وا   
هرابرد توکس  تقادص و  يراد ، تناما  رطاخ  هب  تفگ : يدیسر ؟ ماقم  نیا  هب  هنوگچ  دندیسرپ : نامقل  زا  .درک  باختنا  ار  تمکح 

(44) .دوبن طوبرم  نم  هب  هچنآ  ي 

(45) .تشاد تفرعم  دوخ  نامز  ِینامسآ  ربهر  هب  تبسن  نامقل  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما   

.تخومآ وا  هب  ار  تمکح  ینعی  نآ  ياتمه  یلو  دادن ، ینامسآ  باتک  وا  هب  دنوادخ  هچرگ   

: تفگ رگید  زور  .دروآ  ار  دنفـسوگ  نابز  نامقل  .دروایب  شیارب  ار  دنفـسوگ  وضع  نیرتهب  ات  تساوخ  وا  زا  ناـمقل  يـالوم  يزور   
نابز رگا  تفگ : نامقل  دیـسرپ ، ار  راک  نیا  لیلد  شیالوم  نوچ  .دروآ  ار  دنفـسوگ  نابز  مه  زاب  نامقل  .روایب  ار  نآ  وضع  نیرتدـب 

(46) .دوب دهاوخ  وضع  نیرتدب  هنرگو  تسا  ندب  وضع  نیرتهب  دیوگب ، قح  نخس  دنک و  تکرح  قح  هار  رد 

.دنا هدرک  لقن  نارگید  يارب  ار  وا  ياهدنپ  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  وا و  لوسر  ادخ و  هک  سب  نیمه  نامقل  تمظع  رد   

 

نامقل حیاصن  زا  يا  هشوگ   

.يوش یم  دنم  هرهب  نآ  زا  یگرزب  رد  ینک ، بدا  ار  دوخ  یکدوک  رد  رگا   * 

.نکن لدج  وگتفگ و  جوجل ، دارفا  اب  هدب و  رارق  شزومآ  يارب  ار  ترمع  زا  یشخب  زیهرپب ، یلبنت  تلاسک و  زا   * 

.وشم نیشنمه  مهّتم ، دارفا  اب  ریگم و  يردارب  هب  ار  قساف  وشم ، قیفر  قساف  اب  نکم ، هلداجم  اهقف  اب   * 

.دشاب ناسکی  وت  بلق  رد  ادخ  هب  تبسن  دیما  میب و  .شاب  راودیما  وا  هب  سرتب و  ادخ  زا  اهنت   * 

.ریگب رظن  رد  یلپ  هلزنم ي  هب  ار  ایند  دنبم و  لد  نکن و  هیکت  ایند  رب   * 

انف هچ  رد  هک  ترمع  زا  يدرک ، فرـص  یهار  هچ  رد  هک  یناوج  زا  دنـسرپ : یم  زیچ  راهچ  هرابرد ي  وت  زا  تماـیق  رد  هک  نادـب   * 
.يدرک فرصم  یهار  هچ  رد  ار  نآ  يدروآ و  تسدب  یهار  هچ  زا  هک  تا  ییاراد  لام و  زا  يدرک ،
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.نک دروخرب  قلخ  نسح  اب  مدرم  همه ي  اب  زودم و  مشچ  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ  هب   * 

.نک میسقت  اهنآ  نیب  ار  دوخ  رفس  هشوت ي  نک و  تروشم  دایز  نارفسمه  اب   * 

، دـندرک تساوخرد  یـضرق  کـمک و  وت  زا  رگا  .نک  مـالعا  اـهنآ  هب  هناـصلاخ  ار  دوخ  يزوـسلد  دـندرک ، تروـشم  وـت  اـب  رگا   * 
.هدارف شوگ  تسوت ، زا  رتشیب  وا  ّنس  هک  یسک  نخس  هب  نک و  تدعاسم 

(47) .ناوخب تعامج  هب  طیارش  نیرت  تخس  رد  یّتح  ار  زامن  ناوخب ، تقو  لّوا  رد  ار  تزامن   * 

.نک ظفح  ار  دوخ  بلق  يدوب ، زامن  رد  رگا   * 

.نک ظفح  ار  دوخ  قلح  يدوب ، ندروخ  اذغ  لاح  رد  رگا   * 

.نک ظفح  ار  دوخ  نابز  یتسه ، مدرم  نایم  رد  رگا   * 

.نک شومارف  دـننک  یم  وت  ّقحرد  نارگید  هک  يدـب  ای  ینک  یم  مدرم  هب  هک  یناسحا  اـّما  نکم ، شومارف  ار  گرمو  ادـخ  زگره   * 
(48)

 

تعاط تفرعم ، تمکح ؛  

یم اوقت  رون و  ّقح ، هب  ندیـسر  یتسه و  رارـسا  رد  رکف  ساسا  رب  دیآ و  دـیدپ  یهلا  تفرعم  هیاس ي  رد  هک  تسا  یـشنیب  تمکح ،  
.تفای تسد  نآ  هب  ناوت 

ربهر ادخ و  یگدنب  هب  ار  ناسنا  هک  یتخانـش  تسا ، قیمع  تخانـش  تفرعم و  مهف ، نامه  تمکح ، دـندومرف : مالـسلا  هیلعرقاب  ماما   
(49) .تسا دنوادخ  تعاط  تمکح ، سأر  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  .دزاس  رود  گرزب  ناهانگ  زا  دراد و  او  ینامسآ 

(50) .تسا لقع  ملع و  هطساو ي  هب  ّقح  هب  ندیسر  تمکح ، دیوگ : یم  هژاو  نیا  يانعم  رد  بغار   

دراو هار  نیا  زا  دیاب  تسا  تمکح  بلاط  سکره  نآ ، هاگرد  ّیلع  متسه و  تمکح  يارس  نم  دندومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلـصربمایپ   
دیلک هزاورد و  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  دّدعتم ، تایاور  رد  ( 51 «) بابلا تأیلف  همکحلا  دارا  نمف  اهباب  ّیلع  همکحلا و  راد  اـنا   » .دوش

(52) .دنا هدش  یفّرعم  تمکح 

 

تمکح شزرا   
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(53 «) همکحلا باتکلا و  مهمّلعی  و   » .تسا تمکح  باتک و  شزومآ  ایبنا ، فیاظو  زا  یکی   

نم ءاشی و  نم  همکحلا  یتؤی   » .تسا هدـش  هداد  ریثک  ریخ  دوش ، اطع  تمکح  سک  ره  هب  تسا و  ینامـسآ  باتک  ياتمه  تمکح ،  
(54 «) اریثک اریخ  یتوا  دقف  همکحلا  تؤی 
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.دوش یم  ادـیپ  ناسنا  راتفر  راتفگ و  رد  نآ  راثآ  دریگ و  یم  رارق  ناـج  رد  هک  تسا  يرون  نوچمه  تمکح ، تاـیاور ؛ هتفگ ي  هب   
(55)

وا دشاب ، ریغـص  رد  رگا  دنک و  یم  رت  بوبحم  دنمتورث  زا  هعماج  رد  ار  وا  دـشاب ، ریقف  رد  رگا  هک  تسا  یتریـصب  شنیب و  تمکح ،  
(56) .دشخب یم  يرترب  نالاسگرزب  رب  ار 

یتمیق ؤلؤل  هک  هنوگ  نامه  دنا : هدومرف  هک  تسا  هدش  شرافس  يردق  هب  نآ  يریگارف  رد  و  ( 57) تسا نمؤم  هدشمگ ي  تمکح ،  
(58) .دیریگارف دوب  نانمشد  زا  رگا  یّتح  ار  تمکح  دیراد ، یم  رب  هلابز  نایم  زا  ار 

دراد دوخ  تسد  الاب  اب  یعازن  هن  .تسا  روما  هجیتن ي  تبقاع و  هب  وا  هّجوت  درادن ، فّقوت  رذگدوز  یحطس و  لئاسم  رد  میکح  درف   
.دوش یمن  تفای  یضقانت  شراتفر  راتفگ و  رد  دیوگ و  یمن  یهاگآ  ملع و  نودب  ینخس  دنک ، یم  ریقحت  ار  ناتسدریز  هن  و 

دوـخ يارب  ار  هچ  ره  دراد و  تسود  دوـخ  لـثم  ار  مدرم  دور ، یمن  اـه  هدوـهیب  غارـس  هـب  دـنک و  یمن  عیاـض  ار  یهلا  ياـه  تـمعن   
.دنک یمن  هلیح  مدرم  اب  زگره  دهاوخ و  یم  نانآ  يارب  دهاوخب 

؟ دیآ یم  تسد  هب  هنوگچ  تمکح   

ًاحابَص نیعبرا  هّلل  َصَلخَا  نَم  : » میناوخ یم  دّدعتم  تایاور  رد  .دیامرف  یم  تیانع  نیصلخم  هب  دنوادخ  هک  تسا  يا  هیده  تمکح ،  
زا ار  تمکح  ياه  همشچ  دنوادخ  دشاب ، هناصلاخ  شیاهراک  زور  هنابش  لهچ  سک  ره  هناسل ،» یلع  هبلق  نم  همکحلا  عیبانَی  ترهَظ 

(59) .دزاس یم  يراج  شنابز  هب  وا  لد 

شناج رد  ار  تمکح  دنوادخ  دهدن ، بیرف  ار  وا  اه  قرب  قرز و  دشاب و  دـهاز  ایند  رد  هک  یـسک  میناوخ : یم  يرگید  ثیدـح  رد   
شیادیپ ياه  هنیمز  دـیفم ، ریغ  لئاسم  ندرک  اهر  عضاوت و  يرادـتناما ، توهـش ، مکـش و  لرتنک  نابز ، ظفح  ( 60) .دنک یم  رقتسم 

(61) .تسا تمکح 

 

تمکح ياه  هنومن   

هک تسا  ییاه  تمکح  یهاون  رماوا و  نیا  دیامرف : یم  نایاپ  رد  هداد و  یتاروتسد  هیآ 38  ات  هیآ 22  زا  ءارسا  هروس ي  رد  دنوادخ   
: زا دنترابع  تاروتسد  نآ  تسا ، هدرک  یحو  وت  هب  تراگدرورپ 

، ّتبحم اب  هارمه  عضاوت  هنامیرک و  راتفگ  يریپ ، ماگنه  رد  صوصخ  هب  نیدلاو  هب  مارتحا  ناسحا و  كرش ، زا  يرود  یتسرپاتکی و   
رد يور  هناـیم  یجرخلو ، فارـسا و  زا  زیهرپ  ناگدـنام ، هار  رد  ارقف و  ادـخ ، ياـیلوا  هـب  یهلا  ّقـح  تـخادرپ  ناـنآ ، هـب  ریخ  ياـعد 

، یـشورف مک  زا  يرود  مدرم و  ّقح  يادا  میتی ، لام  رد  فّرـصت  زا  يرود  یـسنج ، عورـشمان  لمع  یـشک و  لسن  زا  زیهرپ  فرـصم ،
نآ هب  هک  يزیچ  زا  ندرکن  يوریپ 
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زا يرود  يرادن و  یهاگآ  ملع و  چیه 

.تسا یهلا  تمکح  ياه  هنومن  تاشرافس  نیا  همکحلا » نم  ّکبر  کیلا  یحوا  امم  کلذ  : » دیامرف یم  سپس  .هناّربکتم  نتفر  هار 

 

ٌمیِظَع ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْشت  َال  َّیَُنبَی  ُهُظِعَی  َوُهَو  ِِهْنبِال  ُنَمُْقل  َلاَق  ْذِإَو  « 13  »

هب  ) كرـش هک  اریز  هدن ، رارق  ادخ  ياتمه  ار  يزیچ  مدـنزرف ! تفگ : وا  هظعوم ي  لاح  رد  شرـسپ  هب  نامقل  هک  ینامز  نک ) دای   )  و
.تسا گرزب  یمتس  ًاعطق  ادخ ،)

 

: اه هتکن   

دق  » .تسا هظعوـم  نآرق ، ياـه  ماـن  زا  یکی  .تسین  زاـین  یب  نآ  زا  سک  چـیه  تسا و  ّقـح  هـب  توـعد  ياـه  هار  زا  یکی  هظعوـم ،  
.دروخ یم  مشچ  هب  ظعاوم  ِصوصخم  یلصف  ثیدح ، ياه  باتک  رد  و  ( 62 «) مّکبر نم  هظعوم  مکتئاج 

هیلع یلع  ترضح  ( 63) .نک هظعوم  ارم  دومرف : یم  لیئربج  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربماـیپ  یهاـگ  تسا : هدـمآ  تاـیاور  یخرب  رد   
(64) .تسین نتسناد  رد  هک  تسا  يرثا  ندینش  رد  اریز  نک ، هظعوم  ارم  دومرف : یم  شنارای  زا  یضعب  هب  یهاگ  زین  مالسلا 

: اه مایپ   

« هنبال نامقل  لاق  ذا  و   » .میزومایب ناگرزب  زا  ار  دنزرف  ِتیبرت  ياه  هویش  - 1 

« ّینب ای   » .مینک هّجوتم  دوخ  هب  ار  هدنونش  ّساوح  نهذ و  ادتبا ، دیاب  هظعوم  رد  - 2 

« هظعی وه  ...همکحلا و  نامقل  انیتآ  دقل  و   » .دشاب تمکح  ساسا  رب  دیاب  هظعوم  - 3 

« هنبال نامقل  لاق   » .میوشن لفاغ  نامنادنزرف  زا  .دراد  زاین  تحیصن  هب  دنزرف ، - 4 

« هنبال نامقل  لاق   » .مینک عورش  دوخ  ناکیدزن  زا  ادتبا  غیلبت ، رد   - 5 

« ّینب ای  هظعی  وه  و   » .تسوا اب  یمیمص  يوگتفگ  دنزرف ، حیحص  تیبرت  ياه  هار  نیرتهب  زا  - 6 

« هظعی وه  هنبال و  نامقل  لاق   » .تسا هظعوم  دنزرف ، هب  تبسن  ردپ  ياه  تلاسر  زا  - 7 

« ّینب ای  هظعی  وه  و   » .شنزرس هن  تفگ ، نخس  هظعوم  نابز  اب  دیاب  ناوجون  اب   - 8 
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« ّینب ای   » .دشاب هارمه  هفطاع  ّتبحم و  اب  دیاب  هظعوم  - 9 

« ّینب ای   » .تسا لباقم  فرط  هب  نداد  تیصخش  مارتحا و  هظعوم ، ریثأت  طیارش  زا  یکی  - 10 

« كرشت ...هظعی ال   » .میهد رارق  تیولوا  رد  ار  یلصا  لیاسم  هظعوم ، داشرا و  رد  - 11 

(، 65 «) لیلق ایندلا  عاتم  ، » تسا لیلق  عاتم  ایند  همه ي  دنوادخ ، دزن  رد  تسا ، هلئسم  نیرت  یلـصا  رطخ و  نیرت  گرزب  كرـش ، - 12 
.دریذپب دیابن  دوش ، كرشم  هک  دنهدب  یسک  هب  ار  ایند  همه ي  رگا  ینعی  میظع » ٌملظل   » .تسا میظع  ملظ  كرش  یلو 

« میظع ملظل  كرشلا  ّنا  ...كرشتال   » .مینک نایب  قطنم  لیلد و  اب  ار  دوخ  ظعاوم  - 13 
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كرش يانعم   

اهقف ياوتف  هب  كرـش ، عون  نیا  تسا و  یتسرپ  تب  ياـنعم  هب  كرـش  نآ  نیرتزراـب  هک  دراد  يا  هدرتسگ  عیـسو و  ياـنعم  كرـش ،  
.دوش یم  ناسنا  دادترا  ببس  نید و  هگرج ي  زا  جورخ  بجوم 

انثعب دـقل  و  : » دـیامرف یم  نآرق  هک  سفن  ياوه  زا  يوریپ  ای  ادـخ و  ریغ  زا  ارچ  نوچ و  یب  تعاطا  دراد : زین  يرگید  یناعم  كرـش   
زا دـینک و  تدابع  ار  ادـخ  هک  یلوسر ، یتّما  ره  رد  میداتـسرف  انامه  و  ( 66 «) توغاطلا اوبنتجا  هّللا و  اودـبعا  نا  ًالوسر  هّما  ّلـک  یف 

دوخ يادـخ  ار  دوخ  سفن  ياوه  هک  یـسک  يدـیدن  ایآ  ( 67 «) هاوه ههلا  ذـّختا  نم  تیأرفأ  : » میناوخ یم  ای  .دـینک  بانتجا  توغاـط 
.تسا هداد  رارق 

رد زین  نانمؤم  .تسا  كرش  ادخ  ریغ  شتسرپ  تعاطا و  ینعی  تسا ، هدمآ  هنود »  » و هّللا » نود   » ِترابع هبترم  زا 100  شیب  نآرق  رد   
ّالا و هّللاب  مهرثکا  نمؤی  ام  و   » .دنوش یم  جراخ  دیحوت  رادم  زا  دننک ، یم  لمع  یهلا  ياهرایعم  یهلا و  نامرف  زا  ریغ  هب  هک  يدراوم 

.دنراد یهلا  ریغ  ياه  هاگ  هیکت  دنتسه و  زین  كرشم  نانمؤم ، رثکا  ینعی  ( 68 «) نوکرشم مه 

.تسا رت  هدیشوپ  هایس  گنس  رب  کیرات  بش  رد  هچروم  تکرح  زا  كرش ، هنوگ  نیا  هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد   

ادـخ تهج  رد  هک  يرما  ره  هلیبق و  كردـم ، لام ، ماقم ، تردـق ، ره  هب  یگتـسباو  هکلب  تسین ، یتسرپ  تب  اـهنت  كرـش ، نیارباـنب   
.تسا كرش  دشابن ،

 

كرش راثآ   

: لمع طبح  - 1 

باطخ نآرق ، .درب  یم  نیب  زا  ار  لگنج  کی  زبس  ِناتخرد  شتآ ، هک  هنوگ  نامه  درب ، یم  نیب  زا  ار  ناسنا  بوخ  ياهراک  كرـش ،  
.دوش یم  دوبان  تلامعا  مامت  يوش ، كرشم  رگا  ( 69 «) کلمع ّنطبحیل  تکرشا  نئل  : » دیامرف یم  ربمایپ  هب 

: ینارگن بارطضا و  - 2 

رکف رد  ادخ  ياج  هب  هک  یـسک  اّما  دوش ، یم  یـضار  دوز  هک  تساتکی  يادخ  ندرک  یـضار  دّحوم ، تسرپادخ و  درف  کی  فده   
اه و هتـساوخ  مه  مادـک  ره  تسا و  دایز  مدرم  دادـعت  اریز  .تسا  ینارگن  بارطـضا و  راـتفرگ  ًاـمئاد  دـشاب ، نارگید  ندرک  یـضار 

.دنراد ینوگانوگ  تاعّقوت 

دنچ ایآ  (، 70 «) راّهقلا دحاولا  هّللا  ما  ریخ  نوقّرفتم  بابراء  : » دومرف دوخ  كرشم  ناتسود  هب  نادنز  رد  مالسلا  هیلع  فسوی  ترضح   
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.دحاو يادخ  کی  ای  تسا  رتهب  بابرا  تسرپرس و 
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رارق ناگدنرپ  عاونا  همعط ي  دوش و  باترپ  نامـسآ  زا  هک  تسا  یـسک  لاثم  دوش ، ادج  ادخ  زا  هک  یـسک  لاثم  دـیامرف : یم  نآرق   
یف حـیّرلا  هب  يوهَت  وا  رَیطلا  هفَطخَتف  ءامـسلا  نم  َّرَخ  اّمناکف  هّللاب  كرـشی  نَم  و   » .دوش باترپ  يرود  ناـکم  هب  وا  هّرذ ي  ره  دریگ و 

(71 «) قیحَس ناکم 

سک ره  رود  نتـسب ، لد  سک  ره  هب  نتفر ، رده  زا  ار  ناسنا  هک  تسا  یمکحم  هعلق ي  دـنوادخ ، صلاخ  یگدـنب  دـیحوت و  يرآ ،  
: میناوخ یم  ثیدح  رد  .دـنک  یم  ظفح  سک ، ره  زا  ندیـسرت  سک و  ره  زا  شیاتـس  ّقلمت و  نتـشاد ، دـیما  سک  ره  هب  ندـیخرچ ،

دراو نآ  رد  سک  ره  هـک  تـسا  یمکحم  ژد  هـعلق و  دـیحوت  (، 72 «) یباذـع نم  َنِمأ  ینـصِح  لخَد  نمف  ینـصِح  هّللاّالا  هلاال  هملک  »
.دوب دهاوخ  ناما  رد  دنوادخ  باذع  زا  دوش ،

: هقرفت فالتخا و  - 3 

یم روحم  ناـمه  رود  همه  دـنک و  یم  نییعت  ادـخ  ار  هار  نوناـق و  ربـهر ، تسا ، دـنوادخ  زیچ  همه  روحم  يدـیحوت ، هعماـج ي  رد   
ار مدرم  دراد و  دوجو  دّدـعتم  ياه  هار  اه و  هقیلـس  اه ، توغاط  دـحاو ، يادـخ  ياج  هب  دولآ ، كرـش  هعماـج ي  رد  یلو  دـنخرچ ،
زا دیشابن ، ناکرشم  زا  ( 73 «) مهنید اوقّرف  نیّذلا  نم  نیکرـشملا  نم  اونوکتال  : » دـیامرف یم  نآرق  .دـیامن  یم  هقرفت  فالتخا و  راچد 

شیپ زا  تاّیرظن  یصخش و  ياه  هقیلس  رطاخ  هب   ) هک یناسک 

.دنوش یم  هقرفت  لماع  هتخاس ،)

: تمایق رد  ّتلذ  يراوخ و  - 4 

هک دیهدن  رارق  يرگید  دوبعم  دحاو ، يادـخ  اب  ( 74 «) ًالوذخَم ًامولَم  مّنهج  یف  یقُلتف  َرَخآ  ًاهلا  هّللا  عم  لعَجت  ال  : » دـیامرف یم  نآرق   
.دش دیهاوخ  باترپ  خزود  هب  تمالم  اب 

 

كرش ياه  هناشن   

: دیامرف یم  هدومن ، هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  نآرق  .تسا  یهلا  نوناق  ربارب  رد  يریگ  هناهب  كرش ، ياه  هناشن  زا  یکی   

يوهتال امب  لوسر  مکءاـج  اـمّلکفأ  « ؟ دـیزرو یم  ّربکت  دوبن ، گـنهامه  امـش  هقیلـس ي  اـب  هک  دروآ  ینوناـق  ربماـیپ  هاـگره  اـیآ   * 
(75 «) متربکتسا مکسفنا 

(76 «) لاتِقلا انیلع  َتبَتک  َِمل  « ؟ دیداد داهج  گنج و  روتسد  ام  هب  ارچ  دنتفگ : یم  دیسر ، یم  داهج  نامرف  هک  نیمه   * 

(77 «) دحاو ماعط  یلع  َِربصَن  نل  « ؟ اذغ نیا  ارچ  دنتفگ : دیسر ، لیئارسا  ینب  زا  یهورگ  يارب  اذغ  هک  یماگنه   * 
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(78 «) ًالثم اذهب  هّللا  دارا  اذام  « ؟ لاثم نیا  ارچ  دنتفگ : یم  دز ، یم  یلاثم  دنوادخ  هاگره   * 

رگا میناوخ : یم  هبوت  هروـس  هیآ 24  رد  .تسا  ادـخ  روتـسد  يارجا  رب  ...و  ماقم  لام ، لـیماف ، نداد  يرترب  كرـش ، رگید  هناـشن ي   
، دشاب رت  بوبحم  وا  هار  رد  داهج  لوسر و  ادخ و  زا  امش  دزن  نکسم  تراجت و  تورث ، لیماف ، نارسمه ، ناردارب ، نادنزرف ، ناردپ ،

.دیشاب ادخ  رهق  رظتنم 

رگا اّما  هدرک ، شرافس  نیدلاو  ِناسحا  هب  دیحوت ، رانک  رد  هبترم  راهچ  نآرق  هک  نآ  دوجو  اب  هک  تسا  كانرطخ  يردق  هب  كرـش   
(79) .درک تعاطا  اهنآ  زا  دیابن  دیامرف : یم  نآرق  دنناوخ ، ارف  ادخ  ریغ  هب  ار  دوخ  دنزرف  نیدلاو 

 

كرش ياه  هزیگنا   

، دنرادن ار  سگم  کی  ندیرفآ  تردق  یّتح  مدرم  مامت  دیامرف : یم  نآرق  هک  دـنور  یم  یـسک  غارـس  هب  تردـق  رطاخ  هب  ای  مدرم ،  
(80 «) هل اوعمتجا  ول  ًابابذ و  اوقلخی  نل  »

(81 «) ًاقزر مکل  نوکلمی  ال  : » دیامرف یم  نآرق  هک  دنور ، یم  نآ  نیا و  غارس  هب  ینان  همقل  رطاخ  هب  ای   

(82 «) ًاعیمج هّلل  هّزعلا  ّناف  : » دیامرف یم  نآرق  هک  دنور  یم  یسک  غارس  هب  تّزع  هب  ندیسر  رطاخ  هب  ای   

(83 «) مهنع ّرضلا  فشک  نوکلمی  الف  : » دیامرف یم  نآرق  هک  دنوش  یم  عمج  یسک  رود  تالکشم ، زا  تاجن  رطاخ  هب  ای   

(84 «) مکلاثما دابع  : » دنتـسه ناتدوخ  لثم  یناگدنب  دیور ، یم  ناشغارـس  هب  ادخ  ياج  هب  هک  یناسک  دـیامرف : یم  رگید  ياج  رد   و 
(85 «) نیقلاخلا نسحا  نورذت  « ؟ دیراد هّجوت  نارگید  هب  دینک و  یم  اهر  ار  هدننیرفآ  نیرتهب  امش  ارچ 

 

كرش اب  هزرابم   

اودبعا ِنَا  ًالوسر  هُّما  ّلک  یف  انثعب  دقلو  » .تسا دنوادخ  هناصلاخ  یگدنب  هب  توعد  كرش و  اب  هزرابم  ایبنا ، مامت  فده  مایپ و  نیلّوا   
(86 «) توغاطلا اوبنتجاو  هّللا 

اب دندوب  رومأم  ایبنا  ( 87 «) کلذ نودام  رفغی  هب و  كرـشی  نا  رفغی  هّللا ال  ّنِا   » .كرـش زج  دریگ ، یم  رارق  وفع  دروم  ناهانگ ، ماـمت   
مک رایسب  نآ  دصرد  هچرگ  تسا ، دودرم  دنوادخ  يارب  نداد  رارق  کیرـش  ( 88) .دنیوج تئارب  اه  كرـش  عاونا  زا  لماک  تحارص 

و : » دیامرف یم  نآرق  هکنانچ  .تسا  لطاب  راک  مامت  دشاب ، ادخ  ریغ  يارب  نآ  دصرد  کی  اهنت  دـنوادخ و  يارب  راک  رگا 99 % .دشاب 
(89 «) ًائیش هب  اوکرشت  هّللا و ال  اودبعا 
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: دیامرف یم  یسیع  ترضح  هب  دنوادخ  .دنریگ  رارق  دنوادخ  کیرش  دیابن  زین  یهلا  يایلوا  ایبنا و  هکلب  اه ، توغاط  اه و  تب  اهنت  هن   
(90 «) هّللا نود  نم  نیَهلا  یّماو  ینوذـّختا  ساـنلل  َتلق  َتنا  ء   » .دـیهد رارق  ادـخ  کیرـش  ار  مرداـم  نم و  هک  یتفگ  مدرم  هب  وت  اـیآ 

(91 «) ًامیظع ًامثا  يرتفا  دقف  هّللاب  كرشی  نَم  و   » .تسا گرزب  هانگ  تمهت و  ارتفا ، دنوادخ ، يارب  نتسناد  کیرش 

ناشنادنواشیوخ زا  رگا  یّتح  ناکرـشم ، يارب  دنرادن  ّقح  نینمؤم  ربمایپ و  دیامرف : یم  دـنوادخ  هک  تسا  روفنم  يردـق  هب  كرـش ،  
(92 «) یبُرق یلوا  اوناک  ول  نیکرشملل و  اورفغتسی  نَا  اونمآ  نیّذلاو  ّیبنلل  ناک  ام   » .دنیامن رافغتسا  دنشاب ،

اذام « !؟ دیا هتسب  لد  نآ  هب  امـش  هک  هدیرفآ  هچ  ادخ  ریغ  دیامرف : یم  دزادرپ و  یم  كرـش  اب  هزرابم  هب  قطنم  لالدتـسا و  اب  مالـسا ،  
؟ تسیک تسد  هب  امش  ّتلذ  تّزع و  تسیک ؟ تسد  هب  امش  تایح  گرم و  ( 93 «) ضرالا نم  اوقلخ 

، تسین ناشتـسد  هب  يراک  چیه  هک  نتفر  یئایـشا  دارفا و  غارـس  هب  دراد و  تیاهن  یب  ملع  تردق و  هک  يدنوادخ  ندرک  اهر  يرآ ،  
هنادـنمدرخ نتـساوخ  زجاع  زا  کمک  ندرک و  تعنـص  هب  هیکت  ندـش و  ناـسنا  داـمج و  ریـسا  .تسا  ّتیناـسنا  هب  ملظ  نیرت  گرزب 

.تسا كرش  ياه  هگر  ندرک  نک  هشیر  نآرق ، رد  ناگتشذگ  خیرات  اه و  ناتساد  لقن  فادها  زا  یکی  .تسین 

 

ُریِصَْملا ََّیلِإ  َْکیَِدلَِول  ِیل َو  ْرُکْشا  ِنَأ  ِْنیَماَع  ِیف  ُُهلَِصف  ٍنْهَو َو  یَلَع  ًانْهَو  ُهُّمُأ  ُْهتَلَمَح  ِْهیَِدلَِوب  َنَْسنِْإلا  اَْنیَّصَوَو  « 14  »

ریش و  ، ) دش یم  رت  ناوتان  زور  ره  هک  یلاح  رد  درک ، لمح  ار  وا  شردام  میدرک ، شرافـس  شردام  ردپ و  هرابرد ي  ار  ناسنا  ام   و 
تـشگزاب هک  رازگ ، ساپـس  ترداـم  ردـپ و  نم و  يارب  هک ) میدرک  شرافـس  وا  هب  ، ) تـسا لاـس  ود  رد  شنتفرگ  ریـش  زا  و  نداد )

.تسا نم  يوس  هب  طقف  همه ) )

 

: اه هتکن   

.تسا ّتیصخش  ِفیعضت  يانعم  هب  نیهوت »  » هکنانچ تسا ، ینامسج  فعض  يانعم  هب  نهَو ،»  » هملک ي  

ياه کمک  رد  ًالومعم  قافنا  یلو  دوش ، یم  تمدـخ  ّتبحم و  عون  ره  لماش  ناسحا ، .تسا  قافنا  زا  رت  هدرتسگ  ناسحا ، هریاد ي   
هاّیا و ِّالا  اودـبعت  ّالَا  ّکبر  یـضَق  و   » .تسا هدـش  حرطم  دـیحوت  رانک  رد  نیدـلاو  هب  ناسحا  میرک ، نآرق  رد  .دور  یم  راک  هب  یلاـم 

(94 «) اناسحا نیدلاولاب 

یقالخا نادجو  ات  هدرک  هراشا  ردام  يرادراب  نارود  هب  سپـس  هدش ، شرافـس  نیدلاو  هب  یکین  هرابرد ي  ادتبا  ثحب ، دروم  هیآ  رد   
ار وا  شردام  هک  دشاب  هتـشاد  دای  هب  هراومه  .دنکن  شومارف  ار  اه  هتـشذگ  هک  دـهد  رّکذـت  وا  هب  دـنک و  رادـیب  کیرحت و  ار  ناسنا 

رطاخ هب  داد و  وا  هب  شناج  هریش ي  زا  درک و  لمح 
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ّقح نوچ  .دـنک  لّمحت  ار  ییاـه  تمحز  نینچ  دوبن  رـضاح  سک  چـیه  هک  درک  رظن  فرـص  دوخ  كاروخ  باوخ و  زا  وا  شیاـسآ 
عییضت ضرعم  رد  رتشیب  ردام 

.تسا هدومن  صوصخم  شرافس  دنوادخ  تسا ، ردپ  زا  شیب  وا  ّقح  ای  تسا و 

ساپـس ناسحا و  هیآ  نیا  رد  و  دـش ، حرطم  دـنزرف  هب  تبـسن  ردـپ  هظعوم  لبق  هیآ ي  رد  دـنراد ، لباقتم  قوقح  دـنزرف ، نیدـلاو و   
.نیدلاو هب  تبسن  دنزرف 

: اه مایپ   

« انیّصو  » .ناحبس دنوادخ  ّتیصو  هچ  و  نامقل » ، » دشاب ادخ  هدنب ي  هظعوم ي  هچ  مینک ، يوریپ  ّقح  نخس  زا  - 1 

یم مدرم  همه ي  لماش  ناسنالا ،» « )» ناسنالا انیّصو   » .دنتسه نیدلاو  نویدم  دنشاب  هک  یطیارش  هبتر و  ره  رد  اه ، ناسنا  همه ي  - 2 
( دوش

« هیدلاوب ناسنالا  انیّصو   » .دومن ناسحا  دیاب  ار  رفاک  نیدلاو  یّتح  یمالسا ، طقف  هن  یناسنا  تسا  یّقح  نیدلاو ، مارتحا  - 3 

« هُّما هیدلاو -   » .دوش هدرب  هناگادج  شمان  دیاب  دشک ، یم  يرتشیب  تمحز  هک  نآ  - 4 

هک تسا  حرطم  ناردام  يرادراب  دنتـسه ، اه  ناسنا  همه  بطاخم ، نوچ   ) .دشاب ماع  زین  لالدتـسا  دیاب  یمومع ، ياه  نامرف  رد   - 5 
« هُّما هتلمح  (. » دراد ردام  یناسنا  ره  تسا و  مدرم  همه ي  هب  طوبرم 

یعیبط يرما  يرادراب ،  ) .مینک یلاخ  هناش  وا ، ناسحا  ساپـس و  زا  دـیابن  تسا ، يدرف  یعیبط  هفیظو ي  يراـک ، هک  نآ  هناـهب  هب  - 6 
« هُّما هتلمح  (. » مینک ینادردق  وا  تامحز  زا  میراذگ و  مارتحا  ردام  هب  هک  میراد  تیلوئسم  ام  یلو  تسا ،

« هُّما هتلمح   » .دوش هدنز  ام  رد  يرازگرکش  هّیحور ي  ات  مینک  اه  هتشذگ  زا  يدای  - 7 

.تسا دنزرف  ّتیـصخش  يریگ  لکـش  نارود  نیرت  مهم  دنزرف و  رب  ردام  قوقح  هدـنروآدیدپ ي  ندادریـش ، يرادراب و  نارود   - 8 
« هلاصف ...هُّما و  هلمح  »

هب لاصف ،»  » هملک ي  ) .دشاب لاس  ود  نایاپ  زا  دعب  تسین  بجاو  دشاب و  لاس  ود  لالخ  رد  دناوت  یم  ریش  زا  كدوک  ندرک  ادج  - 9 
ریـش زا  ار  كدوک  ناوـت  یم  زین  لاـس  ود  يـالبال  رد  هک  تسا  نآ  ناـشن  نیماـع ،» یف   » تسا و ریـش  زا  كدوـک  نتفرگزاـب  ياـنعم 

( .دوش مامت  لاس  ود  تسا  رتهب  هچرگ  تفرگ ،

ار یتیلوئسم  راب  یگتسخ  فعض و  دوجو  اب  هک  یناسک  .تسا  ّقح  شیادیپ  همـشچرس ي  هفیظو ، ماجنا  هار  رد  یتخـس  لّمحت  - 10 
« نهو یلع  ًانهو   » .دنراد ناسنا  رب  يرتشیب  ّقح  دنشک ، یم  شود  رب 
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، دنوادخ رکـش  زا  دعب  کیدـلاولو » یل  رکـشا  نا   » .تسا رادروخرب  دـنوادخ  دزن  ییالاو  هاگیاج  زا  نیدـلاو ، زا  يرازگـساپس  - 11 
.تسا حرطم  نیدلاو  زا  رکّشت 

« ریصملا ّیلا   » .میسرتب نیدلاو  هب  تبسن  یساپسان  زا  تسادخ ، يوس  هب  ام  همه ي  ماجنارس  - 12 

« ریصملا ّیلا   » .تسا نیدلاو  هب  ناسحا  هلمج  زا  حلاص  لمع  هزیگنا ي  زیخاتسر ، هب  نامیا  - 13 
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.دنکن لفاغ  دنوادخ  زا  ار  ام  نیدلاو ، هب  ناسحا  رّکشت و  کیدلاولو » یل  رکشا  نا   » .تسا مّدقم  نیدلاو  ّقح  رب  دنوادخ ، ِّقح  - 14 

: میراد یلامجا  هراشا  دنوادخ ، رکش  نیدلاو و  هب  ناسحا  ِثحب  ود  هب  ارذگ  روط  هب  هیآ ، نیا  ياه  مایپ  ِنایاپ  رد   

 

نیدلاو هب  ناسحا   

نیدـلاو هب  ناـسحا  اـب  هطبار  رد  ءارـسا  هروس ي  ماـعنا و 23  هروـس ي   151 ءاـسن ،  هروـس ي   36 هرقب ، هروـس ي  ياـه 83  هیآ  رد   
.تسا هدش  حرطم  یهلا  ّتیصو  تروص  هب  نیدلاو  هب  ناسحا  نامقل ، هروس ي  رد  یلو  هدش ، شرافس 

ياسرف تقاط  تامحز  هب  زین  دراوم  یضعب  رد  هدش و  حرطم  ادخ  زا  رّکـشت  رانک  رد  نیدلاو  زا  رّکـشت  نآرق ، زا  يدّدعتم  دراوم  رد   
.تسا هدش  هراشا  ردام 

، دنهد شیارگ  كرـش  يوس  هب  ار  وت  دندرک  شالت  نیدلاو  رگا  دیامرف : یم  دعب  هیآ ي  رد  هک  تسا  دنلب  يردق  هب  نیدلاو  هاگیاج   
، درک تعاطا  نانآ  زا  دـیابن  هک  يدراوم  رد  یّتح  ینعی  .نکن  عطق  نانآ  اب  ار  دوخ  يوکین  راتفر  مه  زاب  یلو  نکن ، تعاـطا  ناـنآ  زا 

.درک كرت  ار  اهنآ  دیابن 

.ّتقوم یمسوم و  قوقح  زا  هن  تسا ، یمئاد  قوقح  زا  یمالسا ، قوقح  زا  هن  تسا ، یناسنا  قوقح  زا  نیدلاو  هب  مارتحا  يرآ ،  

.هدرم ای  دنشاب  هدنز  دب ، ای  دنشاب  بوخ  تسا ، مزال  لاح  همه  رد  نیدلاو  هب  ناسحا  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد   

: دومرف ترـضح  دندیـسرپ ، ار  نآ  لیلد  دریگ ، یم  مارتحا  شا  یعاضر  ردارب  زا  شیب  دوخ  یعاضر  رهاوخ  زا  هک  دـندید  ار  ربماـیپ   
(95) .دراذگ یم  مارتحا  شنیدلاو  هب  رتشیب  رهاوخ  نیا  نوچ 

.دنراذگ مارتحا  شیوخ  ناردام  هب  دندوب  رومأم  ود  ره  مالـسلا  امهیلع  یـسیع  ترـضح  ییحی و  ترـضح  هک  میناوخ  یم  نآرق  رد   
(96)

(97) .تسین نیدلاو  هب  مارتحا  زا  رتهب  يراک  تقو ، لّوا  زامن  زا  دعب  دومرف : هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   

اریز درگرب ، دومرف : دـنزرف  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  .تساوخرب  ماما  يراـی  هب  شدـنزرف  دـندرک و  دیهـش  ار  يردـپ  ـالبرک ، رد   
(98) .تسا هداتسرف  نادیم  هب  ارم  مردام  تفگ : ناوج  .دشاب  هتشادن  ار  وت  غاد  لّمحت  دیاش  هدید و  رهوش  غاد  تردام 

 

نیدلاو يانعم  هرتسگ ي   

.دوش یم  هتفگ  ردپ  زین  رسمه  ِردپ  ّیبرم و  مّلعم و  ینامسآ ، ربهر  هب  مالسا ، گنهرف  رد   
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يادـص اب  ورب و  مدرم  نایم  هب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  هب  دـندوب ، يرامیب  رتسب  رد  ترـضح  هک  ربمایپ  رمع  ینایاپ  ياهزور  رد   
: وگب دنلب 

، دشاب نیدلاو  ّقاع  هک  سک  ره  رب  ادخ  تنعل   

، دزیرگب شیالوم  زا  هک  يا  هدرب  ره  رب  ادخ  تنعل   

.دهدن ار  رگراک  ریجا و  ّقح  هک  یسک  ره  رب  ادخ  تنعل   

دنتشادنپ و هداس  ار  مایپ  نیا  باحصا  زا  یضعب  .تشگرب  تفگ و  ار  تالمج  نیا  مدرم  نایم  رد  دمآ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح   
زا ربمایپ  هک  دوبن  يا  هزات  مایپ  نیا  میدوب ، هدینـش  ار  نانخـس  هنوگ  نیا  ًالبق  ریجا  الوم و  نیدلاو و  هب  مارتحا  هرابرد ي  ام  دندیـسرپ :

داتسرف ار  مالسلا  هیلع  یلع  رگید  راب  دنا ، هدرکن  كرد  ار  وا  مایپ  قمع  مدرم  دش  هّجوتم  هک  ترضح  .دتـسرفب  ام  يارب  يرامیب  رتسب 
: وگب مدرم  هب  دومرف : و 

ّقاع دنکن  تعاطا  ام  زا  هک  یسک  میتسه و  تّما  نیا  ردپ  وت  نم و  ّیلع ! ای  .تسا  ینامسآ  ربهر  ندرک  قاع  نیدلاو ، ّقاع  زا  مداُرم   
.دوش یم  ام 

.دنتسه ادخ  رهق  دروم  دننک ، رارف  ام  زا  هک  یناسک  میتسه و  مدرم  نیا  يالوم  وت  نم و   

.دنتسه ادخ  تنعل  دروم  دنهدن ، ار  ریجا  ّقح  هک  یناسک  میا و  هدش  ریجا  مدرم  نیا  تیاده  يارب  وت  نم و   

گنهرف رد  یلو  دراد ، یمـسر  فورعم و  يانعم  کی  نیدـلاو  زا  تعاطا  ناسحا و  هچرگ  هک  دـییامرف  یم  هظحـالم  ارجاـم  نیا  رد   
.تسا رت  هدرتسگ  نیا  زا  هلأسم  مالسا 

 

دنوادخ رکش   

زاین یب  امـش  زا  دنوادخ  تسا : هدومرف  هدومن و  هراشا  تقیقح  نیا  هب  اهراب  نآرق ، درادـن و  ام  رّکـشت  تدابع و  هب  يزاین  دـنوادخ ،  
هک میتسه  ام  نیا  درادـن ، ام  هب  يزاین  دیـشروخ  هک  هنوگ  نامه  تسام ، دوخ  دـشر  تّزع و  هیام ي  وا ، هب  اـم  هّجوت  یلو  ( 99) .تسا

.مینک یم  هدافتسا  نآ  ییانشور  رون و  زا  میزاسب ، دیشروخ  هب  ور  ار  دوخ  لزانم  رگا 

نآ اب  حون  ترضح  هرابرد ي  ًالثم  .تسا  يرازگرکش  هیحور ي  نتـشاد  دراد ، ایبنا  زا  نآرق  رد  دنوادخ  هک  ییاه  شیاتـس  زا  یکی   
یم رکاش  ار  وا  هدرک و  دای  وا  رکـش  زا  دـنوادخ  دـش ، لّمحتم  مدرم  دـنزرف و  رـسمه ، ییافو  یب  ربارب  رد  هک  یتماقتـسا  ربص و  همه 

(100 «) ًاروکش ًادبع  ناک   » .دمان

.تسا هدرک  تیاکش  مدرم  رثکا  یساپسان  زا  دنوادخ  اهراب   
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نأ ینعزوا  ّبر  : » درک تساوخرد  نینچ  وا  زا  نامیلس  ترضح  هک  هنوگ  نامه  تساوخ ، ادخ  زا  دیاب  ار  دنوادخ  رکـش  قیفوت  هّتبلا   
زا مینک و  یم  هّجوت  میراد  راـک  رـس و  اـهنآ  اـب  زور  ره  هک  ییاـه  تمعن  هب  اـهنت  ًاـبلاغ  اـم  ( 101 «) ّیلع تمعنا  یّتلا  کتمعن  رکـشأ 

زا هچنآ  هلمج  زا  میتسه ، لفاغ  اه  تمعن  يرایسب 
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ادخ هب  نامیا  دـننام  يونعم ، ياه  تمعن  ای  دوش و  یم  رود  ام  زا  نآ  ره  رد  هک  الب  نارازه  ای  هدیـسر و  ام  هب  تثارو  ناکاین و  قیرط 
و

مکبولق یف  هنّیز  نامیالا و  مکیلا  ّببح  : » تسا هدرک  دای  نینچ  نآ  زا  نآرق  رد  دـنوادخ  هک  هانگ  قسف و  رفک و  زا  رّفنت  ای  وا ، يایلوا 
(102 «) نایصعلاو قوسفلاو  رفکلا  مکیلا  هّرک  و 

حور اـت  تساـهنآ ، ساپـس  رکـش و  یهلا و  ياـه  تمعن  هب  هّجوـت  زین  نیموـصعم  ياـهاعد  زا  یـشخب  میدرک ، ناـیب  هچنآ  رب  هوـالع   
.دنک تیوقت  هدنز و  ناسنا  رد  ار  يرازگرکش 

.راتفر لمع و  اب  یهاگ  تسا و  راتفگ  نابز و  اب  یهاگ  یهلا ، رکش   

هدجـس هدراذـگ و  نیمز  رب  تروص  نآ  هنارکـش ي  هب  دـیدرک ، دای  ار  یهلا  ياـه  تمعن  زا  یتمعن  هاـگره  میناوخ : یم  ثیدـح  رد   
نیز يدـنلب  رب  ار  دوخ  تروص  دـیناوت ، یمن  رگا  دـیهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  هدـش و  هداـیپ  دـیتسه ، بسا  رب  راوس  رگا  یّتح  دـینک و 

(103) .دینک رکش  ار  ادخ  هداد و  رارق  تسد  فک  رب  ار  تروص  دیناوت ، یمن  مه  ار  راک  نیا  رگا  دیهد و  رارق  بسا 

 

یلمع رکش  ياه  هنومن   

ریثک ریخ  و  رثوک »  » وت هب  ام  هکنیا  هنارکـش ي  هب  دیامرف : یم  شربمایپ  هب  دـنوادخ  .تسا  دـنوادخ  رکـش  هنومن ي  نیرتهب  زامن ، - 1 
(104 «) رحنا ّکبرل و  ّلصف  رثوکلا  كانیطعا  ّانا   » .نک اپ  رب  زامن  میداد ،

(105) .دنتفرگ یم  هزور  دنوادخ ، ياه  تمعن  هنارکش  هب  یهلا  ناربمایپ  هکنانچ  هزور ؛ - 2 

همان داوس ، هنارکش  هب  دنزن و  زاب  رـس  درک ، نتـشون  تساوخرد  يداوساب  زا  يداوس  یب  رگا  دیامرف : یم  نآرق  .مدرم  هب  تمدخ  - 3 
رکـش یعون  تسا ، مدرم  هب  تمدـخ  هک  نتـشون  همان  اجنیا  رد  ( 106 «) هّللا همّلع  امک  بتکی  نأ  بتاک  بأـی  ـالو   » .دـسیونب ار  وا  ي 

.تسا هدش  هتسناد  داوس  تمعن 

.یشاب مدرم  نیرترکاش  ات  شاب  عناق  ( 107 «) سانلا رکشا  نکت  ًاِعنَق  نک  : » دندومرف هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  .تعانق  - 4 

.نارم دوخ  زا  ار  میتی  سپ  میداد ، اوأم  وت  هب  ام  يدوب و  میتی  هکنیا  هنارکـش ي  هب  دیامرف : یم  شربمایپ  هب  دنوادخ  .يزاون  میتی   - 5 
(108 «) رهقت الف  میتیلا  اّماف  »

، میدرک ینغ  ار  وت  ام  يدوب و  دنمزاین  هکنیا  هنارکـش ي  هب  دـیامرف : یم  شربمایپ  هب  دـنوادخ  .نادـنمزاین  نامورحم و  هب  کمک  - 6 
(109 «) رهنت الف  لئاسلا  اّما  و   » .نارم دوخ  زا  هدمآ  تغارس  هب  هک  ار  يریقف 

، وت دورد  اریز  تسرفب ، دورد  نانآ  رب  ناگدنهد ، تاکز  قیوشت  رّکشت و  يارب  دیامرف : یم  شربمایپ  هب  دنوادخ  .مدرم  زا  رّکشت  - 7 
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(110 «) مهل نکس  کتالص  ّنا  مهیلع  ّلص  و   » .تسا نانآ  شخب  مارآ 
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دنوادـخ زا  دـنکن ، رّکـشت  قولخم  زا  هک  یـسک  تسا : هدـمآ  تیاور  رد  هک  هنوگ  نامه  تسا ، دـنوادخ  زا  رکـشت  مدرم  زا  رّکـشت   
(111 «) هّللا رکشی  مل  نیقولخملا  نم  معنملا  رکشی  مل  نَم   » .تسا هدرکن  يرازگرکش 

 

دهاوخ یم  رّکشت  مه  اه  یخلت   

امش هک  ییاهزیچ  رایسب  هچ  ( 112 «) مکل ّرش  وه  ًائیش و  اّوبحت  نأ  یسع  مکل و  ریخ  وه  ًائیش و  اوهرکت  نأ  یـسع  : » دیامرف یم  نآرق   
.تسامش ررض  هب  یلو  دیراد ، تسود  امش  هک  ییاهزیچ  رایسب  هچ  تسامش و  عفن  هب  تقیقح  رد  یلو  دیرادن ، تسود 

.دنراد يرتشیب  تالکشم  نارگید  مینادب ؛ رگا   

.دنک یم  رتشیب  دنوادخ  هب  ار  ام  هّجوت  تالکشم ، مینادب ؛ رگا   

.دنک یم  فرطرب  ار  ام  یلدگنس  دنکش و  یم  ار  ام  رورغ  تالکشم ، مینادب ؛ رگا   

.دزادنا یم  نادنمدرد  دای  هب  ار  ام  تالکشم ، مینادب ؛ رگا   

.دزادنا یم  راکتبا  عافد و  رکف  هب  ار  ام  تالکشم ، مینادب ؛ رگا   

.دنک یم  يروآدای  ام  هب  ار  هتشذگ  ياه  تمعن  شزرا  تالکشم ، مینادب ؛ رگا   

.تسا ناهانگ  هراّفک ي  تالکشم ، مینادب ؛ رگا   

.تسا يورُخا  ياه  شاداپ  تفایرد  ببس  تالکشم ، مینادب ؛ رگا   

.تسا تمایق  شابرادیب  گنز  رادشه و  تالکشم ، مینادب ؛ رگا   

.تسا یعقاو  ناتسود  ییاسانش  ببس  ای  دوخ و  ربص  ییاسانش  ببس  تالکشم ، مینادب ؛ رگا   

ياج رد  زین  يرهاظ  ياه  یخلت  هک  تسناد  میهاوخ  دیآ ، شیپ  ام  يارب  يرت  تخـس  ای  رتشیب  تالکـشم  دوب  نکمم  مینادـب ؛ رگا   و 
.تسا نیریش  دوخ 

شرت و دنراد ، يرتشیب  شنیب  دشر و  هک  نیدلاو  يارب  اّما  تسا ، دنیاشوخان  دنت و  لفلف  زایپ و  نیریش و  امرخ  كدوک ، يارب  يرآ ،  
.تسا دنیاشوخ  ودره  نیریش 

نم نکل  و   » .داد ماجنا  ار  نآ  رکـش  دیاب  هک  تسا  يدراوم  زا  ههبج  رد  تکرـش  دومرف : دُحا  گنج  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح   
ییابیز زج  البرک  رد  دومرف : هّیما  ینب  ناراکتیانج  خساپ  رد  مالسلا  اهیلع  بنیز  ترـضح  وا  رتخد  و  ( 113 «) رکشلا يرشبلا و  نطاوم 
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(114 «) ًالیمج ّالا  تیأر  ام   » .مدیدن

: دـمآ باطخ  .مناوتان  وا  ساپـس  رّکـشت و  زا  نم  تفگ : وا  .روآ  اـجب  ار  دـنوادخ  زا  رّکـشت  ّقح  دـش  هتفگ  ادـخ  ياـیلوا  زا  یکی  هب   
: دیوگ يدعس  .مرادن  ار  وا  رکش  ناوت  نم  ینک  رارقا  هک  تسا  نیمه  رکش  نیرتهب 

دیآرب هک  نابز  تسد و  زا   

دیآرد هب  شرکش  هدهع  زک 
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شیوخ ریصقتز  هک  هب  نامه  هدنب   

دروآ ادخ  هاگرد  هب  رذع 

 

َُّمث ََّیلِإ  َباَنَأ  ْنَم  َلِیبَس  ِْعبَّتا  ًافوُْرعَم َو  اَْینُّدلا  ِیف  اَمُْهبِحاَص  اَمُهْعُِطت َو  اَلَف  ٌْملِع  ِِهب  ََکل  َْسَیل  اَم  ِیب  َكِرُْشت  نَأ  یَلَع  َكاَدَهَج  نِإَو  « 15  »
َنُولَمْعَت ُْمتنُک  اَِمب  مُُکئِّبَنُأَف  ْمُکُعِجْرَم  ََّیلِإ 

رد نانآ  اب  یلو  ربم ، نامرف  نانآ  زا  يزاس ، نم  کیرـش  يرادن ، ملع  نادب  هک  ار  يزیچ  دـندرک  شالت  ردام ) ردـپ و   ) ود نآ  رگا   و 
امش نم  تسا ، نم  يوس  هب  امش  تشگزاب  سپ  تسا ، هدمآ  زاب  نم  يوس  هب  هک  نک  يوریپ  ار  یسک  هار  و  نک ، راتفر  یکین  هب  ایند 

.تخاس مهاوخ  هاگآ  دیدرک  یم  لمع  هچنآ  هب  ار 

 

: اه هتکن   

: میراد تعاطا  عون  هس  نآرق ، رد   

(115 «) مکنم رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هّللا و  اوعیطا   » .رمالا یلوا  ربمایپ و  دنوادخ ، هب  تبسن  قلطم  تعاطا  - 1 

ًامثآ عطتال  (، » 116 «) نیقفانملا نیرفاکلا و  عطتال  و   .» ...و ناملاظ  ناراکهانگ ، نادسفم ، ناقفانم ، نارفاک ، زا  قلطم  تعاطا  مدع  - 2 
(118 «) نیدسفملا لیبس  عبّتت  ال  (، » 117 «) ًاروفک وا 

دندرک شالت  رگا  اّما  مینک ، يوریپ  تسا  مزال  دـنداد ، حابم  ای  دـیفم  تاروتـسد  رگا  ینعی  نیدـلاو ؛ هب  تبـسن  طورـشم  تعاطا  - 3 
.درک تعاطا  دیابن  دنناوخارف  ادخ  ریغ  هب  ار  دنزرف 

: اه مایپ   

« كادهاج  » .دننک یم  شالت  وا  ندرک  كرشم  يارب  نارگید  دراد و  يدیحوت  شیارگ  يرطف  روط  هب  ناسنا  - 1 

هب ناـسنالا ،» انیّـصَو   » نیدـلاو زا  تعاـطا  هب  شرافـس  راـنک  رد   ) .میـشاب هتـشاد  هّجوت  زین  اـه  هرـصبت  هب  تاـّیلک ، ناـیب  راـنک  رد  - 2 
« كرشت نا  یلع  كادهاج  (. » تسا هدش  هّجوت  زین  نیدلاو  یلامتحا  تافارحنا 

« ملع هب  کل  سیل   » .درادن یملع  قطنم  هنوگ  چیه  كرش ، - 3 

« امهعطت الف  ملع  هب  کل  سیل  ام   » .تسا عونمم  هناروکروک  دیلقت  - 4 
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« امهعطت الف   » .تسا مّدقم  نیدلاو ، ّقح  هلمج  زا  یّقح  ره  رب  ادخ ، ّقح   - 5 

« عبتاو امهعطتالف -   » .مینک نآ  نیزگیاج  ار  يرگید  بسانم  يوگلا  میریگ ، یم  یسک  زا  ار  ییوگلا  هاگره  - 6 
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ایندلا یف  امهبحاص  امهعطت و  الف   » .درک ظفح  دـیاب  ار  يّداع  یگدـنز  یلو  تسین ، مزال  نیدـلاو  زا  تعاطا  یفارحنا ، دراوم  رد  - 7 
« افورعم

« افورعم ایندلا  یف  امهبحاص   » .دوش كرت  دیابن  یلاح  چیه  رد  فورعم  بوخ و  راک   - 8 

« افورعم ایندلا  یف  امهبحاص  ( » كرشم نیدلاو  اب  یّتح   ) .درک راتفر  یکین  هب  نیدلاو  اب  دیاب  رمع  رخآ  ات  - 9 

« ّیلا بانا  نَم  لیبس  عّبتاو   » .دنتسه ندش  وگلا  هتسیاش  نمؤم ، یعقاو و  ناگدننک  هبوت  - 10 

يوریپ رد  یلو  نیدـلاو ، اب  هارمه  يویند  یگدـنز  رد  تسا ؛ مزال  کـیکفت  هداوناـخ ، رد  راـتفر  هدـیقع و  باـختنا  رد  یهاـگ  - 11 
« ّیلا بانَا  نَم  لیبس  عّبتاو   » .ناحلاص ناکاپ و  هار  ندرک ،

« مکعجرم َّیلا   » .تسادخ هار  زا  ناسنا  تعاطا  روما و  حالصا  نماض  داعم ، هب  نامیا  - 12 

ات 20 تایآ 16  نامقل »  هروس  ریسفت 

ٌرِیبَخ ٌفیَِطل  َهَّللا  َّنِإ  ُهَّللا  اَِهب  ِتْأَی  ِضْرَْألا  ِیف  ْوَأ  ِتاَوَمَّسلا  ِیف  ْوَأ  ٍهَرْخَص  ِیف  نُکَتَف  ٍلَدْرَخ  ْنِّم  ٍهَّبَح  َلاَْقثِم  ُکَت  نِإ  آَهَّنِإ  َّیَُنبَی  « 16»

دنوادخ دشاب ، هتفهن  نیمز  رد  ای  اه  نامسآ  رد  ای  یگنس  هتخت  لد  رد  دشاب و  یلدرخ  هناد ي  گنـسمه  وت ) لمع   ) رگا مدنزرف ! يا   
.تسا هاگآ  قیقد و  دنوادخ  هک  اریز  دروآ ، یم  باسح ) يارب  تمایق  رد   ) ار نآ 

 

: اه هتکن   

.تسا لثملا  برض  تراقح  یکچوک و  رد  نآ  ياه  هناد  هک  گنر  هایس  کچوک و  رایسب  ياه  هناد  اب  تسا  یهایگ  لدرَخ »  »

: اه مایپ   

« ...ّینب ای  ...همکحلا  نامقل  انیتآ   » .تسا تمکح  هناشن ي  یهلا ، تردق  ملع و  هب  دنزرف  نداد  هّجوت  - 1 

میرم هروس ي  رد  تبا » ای   » رارکت هروس و  نیا  رد  ّیُنب » ای   » رارکت  ) .مینک رارکت  ار  بطاـخم  ماـن  یـشرافس  ره  يارب  هظعوم ، رد  - 2 
(. ات 45 تایآ 40 

« هّللا اهب  تأی  ...هّبح  لاقثم  کت  نِا   » .تسوا حالصا  همشچرس ي  تمایق ، رد  شلمع  روضح  هب  ناسنا  نامیا  - 3 

تأی  » .درادن يرثا  لمع  راضحا  یهلا و  ملع  رد  ضرالا ،» تاومّـسلا ، ، » ییادیپان يرود و  هَرخَـص » ، » یتفـس لَدرَخ » ، » یکچوک - 4 
« هّللا اهب 
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« ریبخ فیطل  ...هّللا  اهب  تأی   » .تساناوت زیچ  همه  رب  هاگآ و  زیچ  همه  هب  دنوادخ   - 5 

« هّللا اهب  تأی   » .دور یمن  نیب  زا  ناهج  نیا  رد  ناسنا ، لامعا  - 6 

« ریبخ ٌفیطل   » .تسا فیطل  وا  اریز  تسا ، قیقد  دنوادخ  یسرباسح  - 7 
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ِرُومُْألا ِمْزَع  ْنِم  َِکلَذ  َّنِإ  ََکباَصَأ  آَم  یَلَع  ِْربْصا  ِرَْکنُْملا َو  ِنَع  َْهناَو  ِفوُْرعَْملِاب  ُْرمْأَو  َهوَلَّصلا  ِِمقَأ  َّیَُنبَی  « 17  »

( ربص  ) نیا هک  نک  تمواقم  دسر  یم  وت  هب  اه  یتخـس  زا  هچنآ  رب  نک و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  راد و  اپرب  ار  زامن  مدـنزرف !  
.تسا مهم  بجاو و  روما  زا 

 

: اه هتکن   

ماجنا رب  ناسنا  يّدـج  میمـصت  مزع و  موزل  ای  تسا و  روما  نیا  ماجنا  رب  دـنوادخ  یعطق  هدارا ي  مزع و  ای  اـجنیا ، رد  مزَع »  » زا دارم   
.اهنآ

هب دیاش  .تسا  هدـش  رکذ  فورعم  هب  رما  زامن  رانک  اج  نیا  رد  اّما  هدـش ، دای  تاکز  زا  زامن  رانک  رد  دروم   28 نآرق ، رد  هک  نیا  اب   
رماو هولـصلا  مقا   » .دـنزادرپب تاـکز  هک  دـنرادن  یتورث  ًـالومعم  نادـنزرفو  تسا  دـنزرف  باـطخ  دروـم  هیآ  نـیا  رد  هـک  نآ  رطاـخ 

« فورعملاب

.نک ربص  دسر ، یم  وت  هب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هار  رد  هک  ییاه  یتخـس  تقـشم و  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح   
(119)

: اه مایپ   

« هولصلا ِمقَا  ّیُنب  ای   » .تسا زامن  هب  شرافس  نادنزرف ، هب  تبسن  نیدلاو  فیاظو  زا  یکی  - 1 

« هولصلا مقا  ...كرشتال   » .مینک زاغآ  زامن  اب  ار  یحور  يزاسزاب  كرش و  زا  يرود  اب  ار  ینورد  يزاسکاپ  - 2 

ّیُنب ای  ( » تسا هدرک  زامن  هب  شرافـس  نامقل  زین ، مالـسا  زا  لبق   ) .تسین مالـسا  نید  صوصخم  زاـمن ، فورعم و  هب  رما  بوجو  - 3 
« فورعملاب رماو  هولصلا  مقا 

يدارفا رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هب  شرافـس  قیرط  زا  و  ییادـخ ، نمؤم و  زاـمن ، هب  شرافـس  قـیرط  زا  ار  دوـخ  نادـنزرف  - 4 
« فورعملاب رماو  هولصلا  مقا  ّیُنب  ای   » .مینک تیبرت  یعامتجا  لوئسم و 

 - ُرما َو  ّیُنب -  ای   » .دننک یهن  رما و  دنناوتب  ات  دنسانشب  ار  اهرکنم  اه و  فورعم  هک  میربب  الاب  يردق  هب  ار  دوخ  نادنزرف  یهاگآ   - 5 
« َْهنا َو 

« هولصلا مقا   » .تسا زامن  لمع ، نیرت  مهم  داعم ، أدبم و  هب  هّجوت  زا  دعب  - 6 
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يزاسدوخ و زامن  هلیـسو ي  هب  دـیاب  دوش ، ریگرد  مدرم  ياه  سوه  اب  ًارهق  دـنک و  یهن  رما و  هعماج  رد  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  - 7 
« فورعملاب رماو  هولصلا  مقا   » .دنک باریس  نامیا  زا  ار  دوخ 

« ...فورعملاب رماو   » .میروآ راب  رکنم  زا  یهان  فورعم و  هب  رمآ  ار  دوخ  نادنزرف   - 8 

زورب عنام  هعماـج ، رد  اـه  فورعم  دـشر  رکنملا » نع  هناو  فورعملاـب  رماو   » .تسا رکنم  زا  یهن  زا  لـبق  هشیمه  فورعم ، هب  رما  - 9 
.ددرگ یم  تارکنم  زا  يرایسب 
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هروس رد  هکنانچ  فورعملاـب » رماو   » .مینک توعد  ّقح  ریـسم  هب  زین  ار  نارگید  تسا  مزـال  تسین ، یفاـک  ندوب  ّقح  ریـسم  رد  - 10 
« ّقحلاب اوصاوت  تاحلاصلا و  اولمع  اونمآ و  نیّذلا  : » میناوخ یم  رصع 

ام یلع  ربـصاو   » .میـشاب هتـشاد  ردـص  هعـس ي  ربـص و  دـیاب  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هضیرف ي  يارجا  نید و  غـیلبت  رد  - 11 
.مینک ینیشن  بقع  ادابم  تسا ، هارمه  ناراکهانگ  ياه  ندز  شین  اه و  یخلت  اب  رکنم ، زا  یهن  کباصا »

(120 «) هبیصم مهتباصا  اذا  نیّذلا  نیرباصلا  رّشب  و  ، » تسا تبیصم  ربارب  رد  یهاگ  ربص ، - 12 

فـسوی هکنانچ  هانگ ، ربارب  رد  یهاگ  و  کباصا » ام  یلع  ربصاو  رکنملا  نع  هنا  فورعملاـب و  رماو  ، » هفیظو ماـجنا  ربارب  رد  یهاـگ   
ات دنناوخ ، یم  نآ  هب  ارم  هک  تسا  یهانگ  باکترا  زا  رتهب  نم  دزن  نادـنز  راگدرورپ ! ...ّیلا » ّبحا  نجّـسلا  ّبر  : » تفگ نادـنز  رد 

(121 «) نینسحملا رجا  عیضی  هّللا ال  ّناف  ربصی  ّقتی و  نَم  ّهنا  : » دومرف هک  اجنآ 

ربارب رد  توکس  هک  ار  شبتکم  هب  هبرـض  یلو  دهد ، یم  ربص  نامرف  دریذپ و  یم  ار  شدنزرف  هب  یتخـس  ندیـسر  میکح ، ردپ  - 13 
« کباصا ام  یلع  ربصا  رکنملا و  نع  هنا  و   » .زگره دشاب ، داسف 

ّنا  » .دراد شزرا  دـسر  یم  ناـسنا  هب  هار  نیا  رد  هچنآ  ربارب  رد  ربـص  تـسا و  مـهم  لـیاسم  زا  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  - 14 
« رومالا مزع  نم  کلذ 

: میزادرپ یم  هضیرف  ود  نیا  نوماریپ  يرصتخم  حیضوت  هب  نونکا  هیآ ، نیا  رد  فورعم  هب  رما  زامن و  هب  شرافس  تبسانم  هب   

 

زامن زا  ییامیس   

.تسا هدوب  ینامسآ  نایدا  مامت  رد  هک  تسا  دنوادخ  اب  ناسنا  هطبار ي  نیرتابیز  نیرت و  قیمع  نیرت ، هداس  زامن ،  * 

ّیح  » ِراعـش دنلب ، يادص  اب  هتفر و  يدنلب  يالاب  رب  دارفا  نیرتادص  شوخ  نآ ، زا  لبق  هدـش  شرافـس  هک  تسا  یتدابع  اهنت  زامن ،  * 
بان ياه  هشیدنا  هرود  کی  دننکشب و  ار  توکـس  دوخ  ِناذا  اب  دنهد ، رـس  ار  لمعلاریخ » یلع  ّیح  حالفلا ، یلع  ّیح  هولـصلا ، یلع 

.دننک رادیب  ار  نالفاغ  مالعا و  ار  یمالسا 

هایگ بآ و  یب  يارحص  رد  شدنزرف  نز و  ناکِسا  زا  ار  دوخ  فده  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  مهم  يردق  هب  زامن   * 
.جح مسارم  ماجنا  هن  دنک ، یم  یفّرعم  زامن  هماقا ي  هّکم ،

.داد رارق  نمشد  ياهریت  رپس  ار  دوخ  هنیس ي  زامن ، تعکر  ود  هماقا ي  يارب  اروشاع  رهظ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما   * 
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ریهطت هدامآ و  نارازگزامن  يارب  ار  مارحلا  دجـسم  هک  دـهد  یم  روتـسد  مالـسلا  اـمهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  ترـضح  هب  نآرق ،  * 
زامن ییاپرب  لحم  دجـسم و  مداخ  مالـسلا  مهیلع  لیعامـسا  میهاربا و  میرم و  اّیرکز و  هک  تسا  مهم  يردـق  هب  زاـمن  يرآ ، .دـنیامن 

.دنا هدوب 

رارق زامن  يارب  ار  دوخ  تقو  نیرتهب  دیامرف : یم  شرادناتـسا  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تسا و  لامعا  مامت  یلوبق  دیلک  زامن ،  * 
(122) .دوش یم  لوبق  تزامن  وترپ  رد  وت  ياهراک  مامت  هک  شاب  هاگآ  هدب و 

.تساهلد شخب  مارآ  اهنت  ادخ ، دای  تسادخ و  دای  زامن ،  * 

.تسا حرطم  رثوک )  ) نآ نیرت  کچوک  ات  هرقب )  ) هروس نیرت  گرزب  زا  نآرق ، ياه  هروس  رتشیب  رد  زامن ،  * 

زامن هدرم  رب  ناتـسروگ  رد  هک  گرم  زا  سپ  ات  دـنیوگ  یم  هماقا  ناذا و  دازون  شوگ  رد  هک  هاگـشیاز  رد  دـّلوت  ماگنه  زا  زامن ،  * 
.دنک یم  هولج  دنناوخ ، یم 

زاـمن فوسک ، فوسخ و  دـننام  ینامـسآ  ثداوح  يارب  مه  هدـمآ و  روآ  سرت  ياـهداب  هلزلز و  دـننام  ینیمز  ثداوح  يارب  مه   * 
.تسا هدمآ  ناراب  زامن  ناراب ، بلط  يارب  یّتح  هتشگ و  بجاو  تایآ 

(123) .دراد یم  زاب  اه  یتشز  تارکنم و  يرایسب  ماجنا  زا  ار  ناسنا  زامن ،  * 

: مینک یم  نایب  ار  نآ  زا  هنومن  دنچ  ام  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  تالامک  مامت  زامن ، رد   

.مینیب یم  سابل  ندب و  ندوب  كاپ  لسغ و  وضو ، ندز ، كاوسم  رد  ار  تشادهب  تفاظن و   * 

.میزومآ یم  ناذا  زا  ار  ندز  دایرف  تراسج و  تأرج ،  * 

.میریگ یم  دای  دجاسم  رد  عامتجا  زا  ار  هنحص  رد  روضح   * 

.میبای یم  لداع  تعامج  ماما  باختنا  رد  ار  تلادع  هب  هّجوت   * 

.میروآ یم  تسد  هب  دنتسیا ، یم  لّوا  فص  رد  هک  یناسک  زا  ار  تالامک  اهشزرا و  هب  هّجوت   * 

ار دوخ  يدابع  مسارم  رگید  يوس  هب  نایحیـسم  ییوس و  هب  ناـیدوهی  يرآ ، .مینک  یم  ساـسحا  هلبق  رد  ار  لقتـسم  يریگ  تهج   * 
تهج رد  لالقتسا  ات  دوش ، یم  ناناملسم  لقتسم  هلبق ي  هبعک ، نآرق ، نامرف  هب  اذل  دنشاب و  لقتسم  دیاب  ناناملسم  دنهد و  یم  ماجنا 

.دوش ظفح  نانآ  يریگ 

.دشاب رازگزامن  سابل  رد  دیابن  یبصغ ، خن  کی  یّتح  هک  مینیب  یم  نیا  رد  ار  نارگید  قوقح  تاعارم   * 

، دشابن موصعم  ماما  تیالو  شریذپ  اب  هارمه  هک  يزامن  میناوخ : یم  تایاور  رد  هک  مینک  یم  ساسحا  اجنآ  ار  تسایـس  هب  هّجوت   * 
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.تسین لوبق 

رد ار  طـیحم  تشادـهب  هب  هّجوـت  ـالبرک و  تبرت  رد  ار  ادهـش  هب  هّجوـت  تعاـمج و  زاـمن  مّظنم  ياـه  فـص  رد  ار  مظن  هب  هّجوـت   * 
.مینیب یم  تسا ، هدش  هداد  اه  يدجسم  دجسم و  تفاظن  یکاپ و  يارب  هک  یتاشرافس 

«، میقتـسملا طارـصلا  اندها   » رد ار  هار  باختنا  هب  هّجوت  نیدـلا ،» موی  کلام   » رد ار  داعم  هب  هّجوت  زامن ، مامت  رد  ار  ادـخ  هب  هّجوت   * 
زا زیهرپ  مهیلع ،» تمعنا  نیّذلا  طارص   » رد ار  بوخ  ناهارمه  باختنا 
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رد ار  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمایپ  تیب  لها  تّوبن و  هب  هّجوت  نّیلاّضلا ،» الو  مهیلع  بوضغملا  ریغ   » رد ار  ناگدـش  بضغ  ناـفرحنم و 
« نیحلاصلا هّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا   » رد ار  ناحلاص  ناکاپ و  هب  هّجوت  دّهشت و 

.مینیب یم 

زور لهچ  ات  دنک ، فرـصم  یلکلا  تابورـشم  یـسک  رگا  تسا : هدمآ  ثیدـح  رد  هک  مینیب  یم  اجنآ  ار  ملاس  هیذـغت ي  هب  هّجوت   * 
.تسین لوبق  شزامن 

اهنز یّتح  مینک و  هدافتـسا  زاـمن  رد  تنیز  رطع و  ساـبل ، نیرتـهب  زا  دـنا  هدرک  شرافـس  هک  مینیب  یم  اـجنآ  ار  رهاـظ  یگتـسارآ   * 
.دنشاب هتشاد  هارمه  زامن  رد  ار  دوخ  یتنیز  لیاسو 

دنرازایب و ار  رگیدکی  ای  دشاب و  ترودک  يرهوش  نز و  نایم  رگا  میناوخ : یم  ثیدح  رد  هک  مینیب  یم  اجنآ  ار  رـسمه  هب  هّجوت   * 
.تسین هتفریذپ  مادک  چیه  زامن  دننک ، ینابز  دب 

کی زامن ، دومرف : هرـس  سدـق  ینیمخ  ماما  .میوش  یم  رّکذـتم  نآ  هب  زامن  نمـض  رد  هک  دوب  یتاـهّجوت  راـثآ و  زا  يا  هشوگ  اـهنیا   
.تسا يزاس  ناسنا  هناخراک ي 

 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما   

.اه يدب  زا  نتشادزاب  ینعی  رکنم ، زا  یهن  اه و  یبوخ  هب  شرافس  ینعی  فورعم ، هب  رما   

« ...فورعملاب رما  هولصلا و  مقا  یّنب  ای  : » دیوگ یم  شدنزرف  هب  نامقل  اریز  درادن ، یّصاخ  ّنس  هب  زاین  مهم  رما  ود  نیا  ماجنا   

طابترا ینید ، تریغ  ناـیب ، يدازآ  هناـشن ي  هعماـج و  تمالـس  هب  هقـالع  مدرم ، هب  قشع  بتکم ، هب  قشع  هناـشن ي  فورعم ، هب  رما   
.تسا هنحص  رد  روضح  یمومع و  تراظن  رادیب و  ترطف  هناشن ي  مدرم و  نیب  هناتسود 

داجیا فـالخ و  زا  يریگولج  يارب  رادـشه  لـهاج ، دارفا  ندرک  هاـگآ  ناراـکوکین ، قیوشت  ببـس  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما   
.تسا یعامتجا  طابضنا  یعون 

(124) .دینک یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  اریز  دیتسه ، تّما  نیرتهب  ناناملسم  امش  دیامرف : یم  نآرق   

یم رگید  ثیدـح  رد  هکنانچ  ( 125) .تسا هّماع  تحلـصم  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح   
(126) .دریمب ات  دنک  اهر  هداج  رد  ار  یحورجم  هک  تسا  یسک  دننام  دریگن ، ار  رکنم  يولج  هک  یسک  میناوخ :

(127) .دنا هداتسرف  تنعل  دننک ، یمن  رکنم  زا  یهن  هک  یناسک  هب  مالسلا  امهیلع  یسیع  ترضح  دواد و  ترضح  نوچمه  یناربمایپ   
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رمآ نا  دـیرا  يّدـج  هّما  یف  حالـصالا  بلطل  ُتجرخ  امنا   » .دوب رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ماـیق   
(128 «) رکنملا نع  یهنا  فورعملاب و 
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(129) .دوش یم  هتشاد  اپ  هب  تابجاو  مامت  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هطساو ي  هب  میناوخ : یم  ثیدح  رد   

ضوع ثحب  ریـسم  ات  دـینک  كرت  ضارتعا  ناونع  هب  ار  هسلج  دوش ، یم  نیهوت  یهلا  تاـیآ  هب  یـسلجم  رد  رگا  دـیامرف : یم  نآرق   
(130) .دوش

نآ ماجنا  عنام  نوناق ، تردـق و  لامِعا  اب  مه  دـنک و  یهن  ار  نآ  نابز ، اب  مه  دـشاب ، تحاران  هانگ  ماجنا  زا  لد  رد  مه  دـیاب  ناـسنا   
.دوش

فارحنا و داسف ، ربارب  رد  رگا  یلو  میتسه ، کیرـش  زین  وا  بوخ  ياهراک  شاداـپ  رد  میدرک ، توعد  یبوخ  راـک  هب  ار  یـسک  رگا   
.دش دنهاوخ  مکاح  مدرم  رب  دسفم  دساف و  دارفا  دنک و  یم  دشر  داسف  جیردت  هب  میتسشن ، تکاس  هانگ 

، میوش لدگنـس  ام  دـنک ، ادـیپ  تأرج  راکهنگ  دوش ، يّداع  ندرک  هانگ  هک  دوش  یم  ببـس  هانگ ، لباقم  رد  یتوافت  یب  توکـس و   
.دیامن بضغ  ام  رب  ادخ  ددرگ و  یضار  ناطیش 

: هک لیبق  نیا  زا  یتامّهوت  تسا و  یهلا  هفیظو ي  ود  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما   

، دوش یمن  راهب  هک  لگ  کی  اب  متـسه ، تلاجخ  سرت و  لها  نم  مینکن ، بلـس  ار  مدرم  يدازآ  درادـن ، ام  هب  يراـک  نارگید  هاـنگ   
زا یهن  اب  منک ؟ فورعم  هب  رما  ارچ  نم  دنتسه ، نارگید  دنهد ، یمن  رارق  ربق  کی  رد  ار  ام  دوخ ، نید  هب  یسوم  دوخ  نید  هب  یـسیع 

.دنرادرب ام  شود  زا  ار  فیلکت  نیا  دنناوت  یمن  نآ ، لاثما  و  مهد ، یم  تسد  زا  ار  دوخ  نایرتشم  ای  ناتسود  رکنم ،

.دشاب هنایفخم  رودقملا  یّتح  هنالقاع و  هنازوسلد ، هناهاگآ ، دیاب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هّتبلا   

نانآ هک  میهاوخب  نارگید  زا  دـیاب  هکلب  دوش ، یمن  طقاس  هفیظو  درادـن ، رثا  ام  فرح  هک  اجنآ  یلو  مییوگب ، نامدوخ  دـیاب  یهاگ   
.دنیوگب

رارکت دیاب  دیـسر ، هجیتن  هب  ناوت  یم  رارکت  اب  رگا  تفرگ و  دـیاب  تفرگ ، ار  داسف  يولج  ناوت  یم  یهاتوک  تّدـم  يارب  رگا  یّتح   
.درک

 

ٍروُخَف ٍلاَتُْخم  َّلُک  ُّبُِحی  َال  َهَّللا  َّنِإ  ًاحَرَم  ِضْرَْألا  ِیف  ِشْمَت  َالَو  ِساَّنِلل  َكَّدَخ  ْرِّعَُصت  َالَو  « 18  »

تـسود ار  یـشورفرخف  ّربـکتم  چـیه  دـنوادخ  اریز  ورم ، هار  هنارورغم  نیمز  رد  و  نادرگم ، رب  ّربـکت ) هـب   ) مدرم زا  ار  دوـخ  يور   و 
.درادن
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: اه هتکن   
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ساسا رب  وت  دیوگ : یم  شدنزرف  هب  نامقل  .دوش  یم  جک  شندرگ  دوش و  یم  راتفرگ  نآ  هب  رتش  هک  تسا  يرامیب  یعون  ریعـصَت ،»  »
.نکن جک  مدرم  اب  ار  تندرگ  رامیب ، ِرتش  لثم  ّربکت 

.دیآ یم  تسد  هب  ماقم  لام و  رثا  رد  هک  تسا  دایز  يداش  يانعم  هب  حَرَم ،»  »

.تسا شورفرخف  يانعم  هب  روخَف »  » و دناد ، یم  رترب  ار  دوخ  مّهوت  لایخ و  ساسا  رب  هک  دنیوگ  یسک  هب  لاتُخم »  »

رد .میدـق  ینورد  ياه  هنیک  هدـننک ي  کیرحت  مه  دـیدج و  ياه  ترودـک  دـشر  زاس  هنیمز  مه  تسا ، مدرم  هب  نیهوت  مه  ّربکت ،  
.دـننک یم  تنعل  ار  وا  تسا ، نآ  يور  نآ و  ریز  هک  يدوجوم  ره  نیمز و  دور ، هار  نیمز  رد  ّربکت  اب  سک  ره  میناوخ : یم  ثیدـح 

(131)

: اه مایپ   

« كّدخ رّعصت  ال   » .مینک راتفر  ییورشوخ  اب  مدرم  اب  - 1 

« احرم ضرالا  یف  شمت  ال   » .نتفر هار  رد  یّتح  تسا ، عونمم  ّربکت  - 2 

« ّبحیال هّللا  ّنا   » .مینک هدافتسا  ناهانگ  اه و  یتشز  كرت  يارب  وا  يدونشخان  زا  قیوشت و  يارب  دنوادخ  يدونشخ  لماع  زا  - 3 

« لاتُخم  » .میزاسن راتفرگ  ار  دوخ  اه  يزاورپدنلب  تالایخ و  تاموهوم ، هب  - 4 

« روخَف لاتُخم  ّلک  ّبحیال  هّللا  ّنا   » .مینکن یشورف  رخف  مدرم  رب   - 5 

 

عضاوت  

هناشن نیلّوا  ناقرف ، هروس ي  رد  و  ًاحرم » ضرالا  یف  شمت  ال   » ورن هار  هناربکتم  نیمز  رد  دیوگ : یم  شدنزرف  هب  نامقل  هیآ  نیا  رد   
(132 «) انوَه ضرالا  یلع  نوشمی  نیّذلا  نمحّرلا  دابع  «و  .تساهنآ هناعضاوتم ي  تکرح  ادخ ، بوخ  ناگدنب  ي 

( بجاو زامن  تعکر  هدفه  رد  هبترم  زور 34  هنابش  ره  رد  لقاّدح   ) ار ندب  هطقن  نیرتدنلب  نآ  هدجس ي  رد  هک  زامن  رارـسا  زا  یکی   
.تسا دنوادخ  ربارب  رد  عضاوت  رورغ و  ّربکت ، زا  يرود  میرازگ ، یم  كاخ  يور 

زا نانمؤم ، ربارب  رد  عضاوت  .تسا  رت  مزال  نانمؤم  داتـسا و  نیدـلاو ، ربارب  رد  اّما  تسا ، مزال  اه  ناـسنا  ماـمت  ربارب  رد  عضاوت  هچرگ   
(133 «) نینمؤملا یلع  هلّذا   » .تسا نامیا  لها  هتسجرب ي  ياه  هناشن 

درط ار  نانآ  زگره  ام  دـندومرف : یم  ناراوگرزب  نآ  دنتـشاد ، اـیبنا  زا  ار  ارقف  ندرک  رود  داهنـشیپ  هک  ناّربکتم  ياـضاقت  فـالخ  رب   
(134 «) اونمآ نیّذلا  دراطب  انا  ام  و   » .مینک یمن 
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!؟ دنک یم  ّربکت  ارچ  دوب ، دهاوخن  شیب  يرادرم  زین  هدنیآ  رد  و  هدش ، هدیرفآ  هفطن  كاخ و  زا  هک  یناوتان  فیعض و  ِناسنا   

!؟ تسین ریذپ  بیسآ  یشومارف  اب  وا  دودحم  ملع  رگم   
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!؟ تسین ریذپ  لاوز  وا ، تورث  ترهش و  تردق ، ییابیز ، رگم   

!؟ تسا هدیدن  هعماج  رد  ار  گرم  رقف و  يرامیب ، رگم   

!؟ تسین یندش  دوبان  وا  ياه  ییاناوت  رگم   

!؟ دنک یم  ّربکت  هچ  يارب  سپ   

و ال  » .دـیوش یمن  رتدـنلب  اـه  هوک  زا  هک  دـینکن  یـشک  ندرگ  دوش ، یمن  خراوس  نیمز  هک  دـیورن  هار  هناّربـکتم  دـیامرف : یم  نآرق   
(135 «) الوط لابجلا  غلبَت  نل  ضرالا و  قرَخت  نل  ّکنِا  ًاحرَم  ضرالا  یف  ِشمَت 

 

یهلا يایلوا  عضاوت  زا  ییاه  هنومن   

تشادـن و نارگید  رب  يزاـیتما  چـیه  هک  تسـشن  یم  هنوگنآ  تسا ، هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  شنیرفآ  لّوا  صخـش  - 1 
لوـسر مکّیا  « ؟ تسا ربماـیپ  امـش  زا  کـی  مادـک  دندیـسرپ : یم  دنتخانـش ، یمن  ار  ترـضح  دـندش و  یم  سلجم  دراو  هـک  يدارفا 

(136 «) هّللا

ندرک عمج  دومرف : تفرگ و  هدـهع  هب  ار  يراک  زین  ربماـیپ  تفرگ ، هدـهع  هب  ار  يراـک  سک  ره  اذـغ  هیهت  يارب  هک  يرفـس  رد  - 2 
(137) .نم اب  مزیه 

يور يرفن  دـنچ  ات  دـنداد  ار  دوخ  يابع  تسین ، شرف  یـضعب  ِنتـسشن  يارب  دـندید  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  نیمه  - 3 
(138) .دننیشنب ترضح  يابع 

شفک و ندرک  هلصو  لافطا ، هب  ندرک  مالس  ناگدرب ، اب  ینیشن  مه  ندیشود ، ریش  هنهرب ، غالا  رب  ندش  راوس  هداس ، سابل  ندیـشوپ   
(139) .دوب ترضح  ياه  هریس  زا  اذغ  ندرمشن  کبس  دارفا و  مامت  هب  نداد  تسد  لزنم ، ندرک  وراج  مدرم ، توعد  نتفریذپ  سابل ،

دادن و هزاجا  ترـضح  دـننک ، قُرق  حالطـصا  هب  تولخ و  ار  ماّمح  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مارتحا  هب  دنتـساوخ  نایعیـش  یخرب  - 4 
.تسا تافیرـشت  نیا  زا  رت  هداس  نمؤم  یگدـنز  تسین ، راک  نیا  هب  يزاین  کلذ » نم  ّفخَا  نمؤملا  کلذ  یف  یل  هجاح  ـال  : » دومرف

(140)

(141) .تفریذپن ترضح  نآ  دشاب ، ادج  نامالغ  هرفس  زا  مالسلا  هیلعاضر  ماما  هرفس ي  هک  دندرک  رارصا  هچ  ره   - 5 

اب دوخ و  یفّرعم  نودب  ترـضح  دـشکب ، هسیک  ار  وا  ات  تساوخ  وا  زا  تخانـشن و  ار  مالـسلا  هیلعاضر  ماما  ماّمح ، رد  یـصخش  - 6 
يرادلد ار  وا  ترضح  درک ، یهاوخرذع  هب  عورش  تخانش ، ار  ترضح  صخش  نآ  هک  نیمه  .درک  لوبق  ار  وا  ياضاقت  راقو  لامک 

(142) .دنداد
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.تسوا نأش  رد  هک  تسا  ییاج  زا  رت  نییاپ  رد  نتسشن  نارگید و  داقتنا  داهنشیپ و  نتفریذپ  عضاوت ، ياه  هناشن  زا   
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ِریِمَْحلا ُتْوََصل  ِتاَوْصَْألا  َرَکنَأ  َّنِإ  َِکتْوَص  نِم  ْضُضْغاَو  َِکیْشَم  ِیف  ْدِْصقاَو  « 19  »

.تسا نارخ  زاوآ  اهادص ، نیرت  شوخان  هک  اریز  هاکب ، تیادص  زا  شاب و  ور  هنایم  تراتفر ،) و   ) نتفر هار  رد   و 

 

: اه هتکن   

(143) .دنک یم  مک  ار  نمؤم  شزرا  نتفر ، هار  دنت  دیامرف : یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما   

(144) .درادن لاکشا  ادص  ندرک  دنلب  نآرق ، توالت  ادخ و  يوس  هب  مدرم  توعد  رد  میناوخ : یم  ثیدح  رد   

: تسا هدمآ  اه  یهن  رما و  نیا  يارب  لیلد  تفه  یهن و  هس  رما ، ُهن  نامقل ، ياه  شرافس  رد   

ناـنمؤم و هار  زا  يوریپ  .نیدـلاو 4 - هب  یکین  اب  هارمه  تبحاـصم  .نیدلاو 3 - ادـخ و  زا  رکّـشت  .نیدـلاو 2 - هب  یکین  - 1 رما : هن   
.نتفگ نخس  رد  ادص  ندروآ  نییاپ  .تکرح 9 - رد  لادتعا  .رکنم 8 -  زا  یهن  .فورعم 7 - هب  رما  .زامن 6 - نتشاد  اپرب  .نابئات 5 - 

.ّربکت اب  نتفر  هار  زا  یهن  .مدرم 3 - زا  ینادرگ  يور  زا  یهن  .كرش 2 - زا  یهن  - 1 یهن : هس  اّما   و 

: لیلد تفه  اّما   و 

« هسفنل رکشی  اّمناف  رکشی  نم  و   » .دیشاب رازگرکش  سپ  تسوا ، دوخ  عفن  هب  ناسنا  يرازگرکش  نوچ  - 1 

« میظع ٌملظل  كرشلا  نا   » .دیزرون كرش  سپ  تسا ، یگرزب  ملظ  كرش ، نوچ  - 2 

« مکعجرم ّیلا  «، » ریصملا َّیِلا   » .دیراذگب مارتحا  نیدلاو  هب  سپ  دیشاب ، وگخساپ  دیاب  تسوا و  يوس  هب  همه  تشگزاب  نوچ  - 3 

« ریبخ فیطل  هّللا  نا   » .دیشاب دوخ  لامعا  بظاوم  سپ  تسا ، هاگآ  زیچ  همه  رب  دنوادخ  نوچ  - 4 

« رومالا مزع  نم  کلذ  نا   » .دیشاب رباص  سپ  تسا ، تیمها  اب  ياهراک  زا  ییابیکش  نوچ   - 5 

« روخف لاتخم  ّلک  ّبحی  هّللا ال  ّنا   » .دیزرون ّربکت  سپ  درادن ، تسود  ار  ناّربکتم  دنوادخ  نوچ  - 6 

« ریمحلا توصل  تاوصالا  رکنا  ّنا   » .دینکن دنلب  ار  دوخ  يادص  سپ  تسا ، نارخ  دنلب  يادص  اهادص ، نیرتدب  نوچ  - 7 

: اه مایپ   

« کیشم یف  دصقاو   » .دراد همانرب  روتسد و  نتفر  هار  يارب  یّتح  تسا و  یعماج  نید  مالسا ، - 1 
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« کیشم یف  دصقاو  ...هّللاب  كرشت  ال   » .تسا حرطم  مه  رانک  رد  قالخا  دیاقع و  یهلا ، نییآ  رد  - 2 

« کیشم یف  دصقاو   » .تسا نآرق  شرافس  نتفر ، هار  رد  تناتم  و  طیرفتو ، طارفا  زا  يرود  يور ، هنایم  - 3 

« کیشم یف  دصقاو   » .مینک تاعارم  ار  يور  هنایم  اهراک  همه ي  رد  هکلب  نتفر ، هار  رد  طقف  هن  - 4 
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« کتوص نم  ضضغاو   » .میشاب هتشاد  مارآ  مرن و  ینایب  میزیهرپب و  هدوهیب  دایرف  زا  مینک ، هاتوک  ار  دوخ  يادص   - 5 

« ریمحلا توصل  تاوصالا  رکنا  ّنا  کتوص  نم  ضضغاو   » .تسا هدیهوکن  دنسپان و  يرما  ادص ، ندرک  دنلب  ندیشک و  دایرف  - 6 

 

ِهَّللا ِیف  ُلِدَُجی  نَم  ِساَّنلا  َنِمَو  ًهَنِطَاب  ًهَرِهَظ َو  ُهَمَِعن  ْمُْکیَلَع  َغَبْـسَأَو  ِضْرَْألا  ِیف  اَم  ِتاَوَمَّسلا َو  ِیف  اَّم  مَُکل  َرَّخَـس  َهَّللا  َّنَأ  ْاْوََرت  َْملَأ  « 20  »
ٍرِینُّم ٍبَتِک  َالَو  ًيدُه  َال  ٍْملِع َو  ِْریَِغب 

ینطاب يرهاظ و  ياه  تمعن  و  هدرک ، رّخـسم  امـش  يارب  تسا  نیمز  رد  ار  هچنآ  اه و  نامـسآ  رد  ار  هچنآ  دنوادخ  هک  دیدیدن  ایآ   
هرابرد ي يرگنـشور ، باتک  چیه  نودب  یتیاده و  شناد و  چیه  نودـب  مدرم  زا  یـضعب  یلو  تسا ، هدرک  ریزارـس  امـش  رب  ار  دوخ 

.دنزادرپ یم  زیتس  لادج و  هب  دنوادخ 

 

: اه هتکن   

.تسا نداد  هعسوت  ندینارتسگ و  يانعم  هب  غابِسا »  »

: دننام ینطاب  تمعن  اهنیا و  لاثما  ییابیز و  يزور ، یتمالـس ، دننام : يرهاظ  تمعن  تسا ، هدش  هراشا  تمعن  هنوگ  ود  هب  هیآ  نیا  رد   
 . ...و تیالو  ترطف ، ملع ، یبیغ ، دادما  قلخ ، نسح  نانیمطا ، تفرعم ، نامیا ،

، تسا یهلا  یحو  باتک ، زا  دارم  يرطف و  ياه  تیاده  تیاده ، زا  دارم  یلقع و  لالدتـسا  هیآ ، رد  ملع  زا  دارم  تفگ : ناوتب  دیاش   
.دننک یم  رظن  راهظا  دنیوگ و  یم  نخس  ادخ  هرابرد ي  یحو ، ترطف و  لقع ، زا  کی  چیه  هب  دانتسا  نودب  دارفا  یخرب  هک 

: اه مایپ   

: دیوگ یم  يدعس  اورت » ملأ   » .تسا خیبوت  شنزرس و  ببس  رشب ، یگدنز  رد  اهنآ  شقن  اه و  هدیرفآ  هب  یهّجوت  یب  - 1 

دوجو راوید  رد و  رب  بجع  شقن  همه  نیا   

راوید رب  دوب  شقن  دنکن  ترکف  هک  ره   

« مکل رّخس   » .تسا ناسنا  يریگ  هرهب  رطاخ  هب  رادفده و  اه  هدیرفآ  مامت  - 2 

« مکل رّخس   » .دروآرد دوخ  ریخست  هب  تسا ، نیمز  نامسآ و  رد  ار  هچنآ  تسا  رداق  ناسنا  - 3 

« هنطاب هرهاظ و   » .عّونتم مه  و  مکیلع » ، » ناگدنب سرتسد  رد  مه  غبسا » ، » تسا ناوارفو  هدرتسگ  مه  یهلا ، ياه  تمعن  - 4 
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« هنطاب ...اورت  ملأ   » .میشاب هّجوت  یب  اهنآ  هب  مینک و  تلفغ  دنوادخ  ینطاب  ياه  تمعن  زا  دیابن   - 5 
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غبـسا  » .تسا تمعن  نارفک  یعون  نیا  دـنک و  یم  هلداـجم  ادـخ  هراـبرد ي  ناـسنا  اـه ، تمعن  یناوارف  یکدرتـسگ و  مغر  یلع  - 6 
« هّللا یف  لداجی  ...همعن  مکیلع 

یهلا و تیاده  زا  رود  هب  یملع و  هناوتشپ ي  نودب  هک  یلادج  یلو   (1)« نسحا یه  یّتلاب  مهلداج  و  ، » تسوکین یقطنم  ِلادج  - 7 
باتکلا و فلاخت  هفـسلفل  ًاّبت  : » دـیوگ یم  دوخ  رافـسا  باـتک  رد  اردـصّالم  ( 146 .تسا شزرا  یب  دـشاب ، ادـخ  باتک  اب  فلاـخم 

.دنک تفلاخم  ّتنس  باتک و  اب  هک  يا  هفسلف  نآ  داب  دوبان  هّنسلا ،»

ات 25 تایآ 21 

ات 25 تایآ 21  نامقل »  هروس  ریسفت 

ِریِعَّسلا ِباَذَع  َیلِإ  ْمُهوُعْدَی  ُنَْطیَّشلا  َناَک  َْولَوَأ  َآنَءَآباَء  ِْهیَلَع  اَنْدَجَو  اَم  ُِعبَّتَن  َْلب  ْاُولاَق  ُهَّللا  َلَزنَأ  آَم  ْاوُِعبَّتا  ُمَُهل  َلِیق  اَذِإَو  « 21»

يوریپ میا  هتفای  نآ  رب  ار  نامناردپ  ار  هچنآ  ام  هکلب  : » دنیوگ دینک .» يوریپ  هدرک  لزان  ادخ  ار  هچنآ  : » دوش هتفگ  نانآ  هب  هاگره   و 
!؟) دننک ّتیعبت  وا  زا  دیاب  مه  زاب   ) دناوخ ارف  نازورف  باذع  هب  ار  نانآ  ناطیش  رگا  ایآ  درک .» میهاوخ 

 

: اه هتکن   

دـننک و یم  تجاجل  نانآ  دـشاب ، يا  هدـنیوگ  ره  زا  یّقح  فرح  ره  ینعی  تسا ، نارفاک  بّصعت  تّدـش  هناـشن ي  لـیق ،»  » هملک ي  
« مهل لیق   » .دنرادن هدنیوگ  هب  يراک  دنریذپ و  یمن 

: اه مایپ   

« انئابآ هیلع  اندجو  ام  عبّتن  لب  اولاق  ...ملع  ریغب  هّللا  یف  لداجی   » .تسا ناکاین  لطاب  راکفا  رب  بّصعت  اوران ، لادج  هنومن ي  - 1 

« هّللا لزنا  ام  اوعّبتا   » .تسا مزال  تسا ، دنوادخ  بناج  زا  هچنآ  یحو و  زا  يوریپ  - 2 

« مهل لیق   » .مینک تّجح  مامتا  نانآ  اب  ّقح ، هب  نافرحنم  توعد  اب  - 3 

« ریعسلا باذع  یلا  مهوعدی  ناطیشلا   » .ناطیش هار  ب : هّللا » لزنا  ام  ، » ادخ هار  فلا : دراد : دوجو  هار  ود  ناسنا  يارب  - 4 

« انءابآ هیلع  اندجو   » .تسا ّرثؤم  هدنیآ  لسن  تشونرس  رد  ناکاین ، دیاقع   - 5 

دشر يریذپ و  ّقح  عناوم  زا  يدنواشیوخ ، ياوران  بّصعت  « ) ناکولوا ...انءابآ  هیلع  اندجو   » .عونمم هناروکروک  ِبّصعت  دیلقت و  - 6 
( تسا هشیدنا 
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« رینم باتک  ًيدُه و ال  ملع و ال  ریغب  هّللا  یف  لداجی  « » انءابآ هیلع  اندجو   » .تسا ّرثؤم  هار  باختنا  رد  خیرات ، هعماج و  طیحم ، - 7 

« رینم ٍباتک  ًيده ، ٍملع ،  » .نآ ریغ  هن  دنتسه ، تخانش  ربتعم  عبانم  یحو ، ترطف و  لقع ، یهلا ، ینیب  ناهج  رد   - 8 
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( .دنک زیهرپ  نآ  زا  دید ، فارحنا  خیرات ، هعماج و  طیحم ، رد  اجک  ره  ات  دنک  تکرح  یحو ، لقع و  ملع ، رون  اب  دیاب  ناسنا   )

« ...ناطیشلا ناک  ولوا   » .ناکاین راتفر  دیاقع و  ییارگ و  یّلم  هن  تسا ، لصا  ّقح ، قطنم   - 8 

« ریعسلا باذع  یلا  مهوعدی   » .دوش یم  یهتنم  خزود  باذع  هب  تسا و  ههاریب  یحو ، زج  یهار  ره  - 9 

« ریعسلا باذع   » .تسا خزود  ناکاین ، چوپ  راکفا  زا  يوریپ  ماجنارس  - 10 

 

ِرُومُْألا ُهَبِقَع  ِهَّللا  َیلِإَو  یَْقثُْولا  ِهَوْرُْعلِاب  َکَسْمَتْسا  ِدَقَف  ٌنِسُْحم  َوُهَو  ِهَّللا  َیلِإ  ُهَهْجَو  ِْملُْسی  نَم  َو  « 22  »

هتـشر ي) و   ) هریگتـسد هب  دیدرت  یب  سپ  دشاب ، راکوکین  هک  یلاح  رد  دـنک ، ادـخ  يوس  هب  تقیقح ) هب   ) ار دوخ  يور  سک  ره   و 
.تسوا يوس  هب  اهراک  همه ي  نایاپ  و  هدز ، گنچ  یمکحم 

 

: اه هتکن   

.تسا هّدام  نیا  زا  ملسم  مالسا و  مالس ، نوچمه  ییاه  هژاو  هتفر و  راکب  ْملِس »  » هشیر ي زا  یتاملک  هبترم ، لهچ  دصکی و  نآرق  رد   

: میناوخ یم  هیآ  نیا  رد  دـننک ؛ یم  ور  نانآ  هب  هتـسب و  لد  دوخ  فرحنم  ناـکاین  هب  مدرم  زا  یهورگ  هک  میدـناوخ  لـبق  هیآ ي  رد   
.دننک یم  ور  وا  يوس  هب  دندنب و  یم  لد  لاعتم  يادخ  هب  ناکاپ ، ناکین و 

ار ناطیـش  ياه  هسوسو  زا  تاـجن  هار  هیآ  نیا  دـش ؛ حرطم  خزود  يوس  هب  ناـنآ  ندـناشک  مدرم و  زا  ناطیـش  توعد  لـبق ، هیآ  رد   
.دناد یم  کین  راک  ماجنا  ندش و  ادخ  میلست 

ملسَا نَمف  : » دیامرف یم  نآرق  هکنانچ  .تسا  دشر  يدازآ و  ندوب ، ادخ  میلست  یلو  تسا ، تراسا  یگدرب و  ندوب ، ادخ  ریغ  میلـست   
نید ریغف  أ  : » دیامرف یم  نآرق  میـشاب !؟ وا  میلـست  دیابن  ام  ارچ  دنیادخ ، میلـست  یتسه  مامت  رگا  یتسار  ( 147 «) ًادَشَر اوَّرََحت  کئلواف 

اه و نامـسآ  رد  سک  ره  هک  یلاح  رد  دـیور  یم  ادـخ  ریغ  غارـس  هب  ایآ  ( 148 «) ضرالا تاومـسلا و  یف  نَم  ملـسا  هل  نوغبی و  هّللا 
.تسوا میلست  تسا ، نیمز 

نم لّوا  نوکا  نأ  ترُما  ، » دشاب ادخ  میلـست  دـیاب  زین  ربمایپ  ( 149 «) اوِملسَا هلف  ، » تسا هدومرف  رداص  ار  رـشب  ِمیلـست  ِنامرف  دنوادخ ،  
هک يراکوکین  ره  یقثولا » هورعلاب  کسمتسا  دقف  نسحم  وه  هّللا و  یلا  ههجو  ملـُسی  نَم  و  : » دیامرف یم  زین  هیآ  نیا  رد  ( 150 «) ملسا
هّلل ههجو  ملسَا  نَم  : » میناوخ یم  رگید  يا  هیآ  رد  .تسا  هدز  گنچ  یمکحم  نامـسیر  هب  دشاب ، هتـشاد  یهلا  يریگ  تهج  هناصلاخ 

يراکوکین ( 151 «) ّهبر دنع  هرجا  هلف  نسحم  وه  و 
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رتهب یسک  هچ  ( 152 «) هّلل ههجو  ملسَا  نّمم  نسحا  نَم  و  : » میناوخ یم  ای  .دراد  هدش  نیمضت  یشاداپ  دشاب ، ادخ  میلست  هناصلاخ ، هک 
.تسا هدرک  ادخ  میلست  ار  دوخ  هکنآ  زا  تسا 
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نامقل هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 76 

http://www.ghaemiyeh.com


: دننام دنز ، یم  گنچ  ینوگانوگ  ياه  نامـسیر  هب  دنک و  یم  باختنا  يدّدعتم  ياه  هاگ  هیکت  دوخ ، يزوریپ  تاجن و  يارب  ناسنا   
دوخ ییاراک  اه  هاگ  هیکت  نیا  دـنوش و  یم  هراپ  يزور  اه  بانط  نیا  همه ي  یلو  ...و  بَسَن  تسود ، لیماف ، ماـقم ، تورث ، تردـق ،

رد ندوب  میلست  یهلا و  مکحم  نامـسیر  هب  ندز  گنچ  تسا ، تاجن  لماع  راگدنام و  رادیاپ ، هک  يزیچ  اهنت  .دنهد  یم  تسد  زا  ار 
.تسا حلاص  لامعا  ماجنا  وا و  ربارب 

یهلا و مـکحم  نامــسیر  ناـنآ ، تّدوـم  هقـالع و  مالــسلا و  مهیلعربماـیپ  تـیب  لـها  موـصعم و  ناربـهر  میناوـخ : یم  تاـیاور  رد   
(154 «) دّمحم لآل  هّدوملا  یقثولا  هورعلا  (، » 153 «) یقثولا هورعلا  نحن   » .دنشاب یم  یقثولاهورع 

: اه مایپ   

« نسحم وه  ...ملسی و   » .دشاب هارمه  لمع  اب  دیاب  ندوب ، ادخ  میلست  - 1 

« نسحم وه  ...ههجو و  ملسی   » .تسا مزال  مه  لمع  رد  صالخا  تسین ، یفاک  ییاهنت  هب  ندوب ، راکوکین  - 2 

(. تسا هدـش  هیبشت  مکحم  ینامـسیر  هب  هناصلاخ ، ِلمع   ) .مینک ناـیب  تاـّیدام  تاـسوسحم و  هب  هیبشت  لـیثمت و  اـب  ار  تاـیونعم  - 3 
« یقثولا هورع  »

« رومالا هبقاع  هّللا  یلا  و   » .مینک باختنا  ار  دوخ  هار  هدنیآ ، هرابرد ي  رکّفت  داعم و  هب  هّجوت  اب  - 4 

« رومالا هبقاع  هّللا  یلا  و   » .تسا هناور  فده  کی  يوس و  کی  هب  همه  شنیرفآ ،  - 5 

 

ِروُدُّصلا ِتاَِذب  ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ْاُولِمَع  اَِمب  مُُهئِّبَُننَف  ْمُهُعِجْرَم  اَْنَیلِإ  ُهُْرفُک  َکنُزْحَی  اَلَف  َرَفَک  نَمَو  « 23  »

هب ار  ناـنآ  اـم  سپ  تساـم ، يوـس  هـب  اـهنت  ناــنآ  تشگزاــب  دــنکن ، نوزحم  ار  وـت  شرفک  دــیزرو ، رفک  سک  ره  ربماــیپ )! يا   )
.تسا هاگآ  تساه  هنیس  رد  هچنآ  هب  دنوادخ  ًاعطق  درک ، میهاوخ  هاگآ  ناشدرکلمع 

ٍظِیلَغ ٍباَذَع  َیلِإ  ْمُهُّرَطْضَن  َُّمث  ًالِیلَق  ْمُهُعِّتَُمن  « 24  »

.تخاس میهاوخ  ناشراتفرگ  یتخس  باذع  هب  سپس  میزاس ، یم  دنم  هرهب  یکدنا  ایند ) رد   ) ار نانآ   

 

: اه هتکن   

لیلد دنچ  هب  دناوت  یم  نیا  تسا و  هدش  یهن  مدرم  زا  یهورگ  رفک  رطاخ  هب  هلآو  هیلع  هللا  یلصربمایپ  ندش  نوزحم  زا  هیآ 23 ، رد   
: دشاب
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.يوش نوزحم  نانآ  يارب  وت  هک  دنرادن  شزرا  ردقنآ  نانآ  فلا :  

.دراد یم  زاب  رگید  ياهراک  زا  ار  وت  نانآ ، رفک  يارب  هودنا   ب :

.دناسر یمن  یبیسآ  وت  هب  نانآ  رفک   ج :

.یشاب نارگن  ات  يدرکن  یهاتوک  نانآ  هظعوم ي  غیلبت و  رد  وت   د :

39 ص :

نامقل هروس  www.Ghaemiyeh.comریسفت  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 107زکرم  هحفص 78 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین هودنا  نزح و  ياج  دنرادن ، رارف  يارب  یهار  دندرگ و  یم  زاب  ام  يوس  هب  راّفک  نوچ   ه :

یم هدافتـسا  زین  عجرم »  » هملک ي زا  تسوا و  عجرم  اـهنت  دوش  یم  هدافتـسا  مهعجرَم ،»  » هملک ي رب  اـنیلا »  » هملک ي ندـش  مّدـقم  زا   
هّیمـسا هلمج ي  مهعجرَم » انیلا   » هوالع هب  .تسا  هدوب  زاغآ  رد  هک  يزیچ  نآ  هب  عوجر  ینعی  عجرَم ،»  » اریز تسوا ، مه  أدبم  هک  دوش 

.تسا داعم  ندوب  یمتح  یعطق و  هناشن ي  و 

: اه مایپ   

« رفک نَم  ...ههجو و  ِملُسی  نَم   » .تسا باختنا  تخانش و  ياه  هار  زا  یکی  دبو ، کین  دارفا  نایم  هسیاقم  - 1 

تسین يرتشم  یب  نید  رفک و  عاتم   

دندنسپ نآ  یهورگ  نیا ، یهورگ 

« مهرفک کنزحیالف   » .درب یم  جنر  زین  نافلاخم  رفک  فارحنا و  زا  یّتح  دوب و  همه  زوسلد  ربمایپ ، - 2 

« مهرفک کنزحی  الف   » .دنراد زاین  یهلا  يرادلد  یّلست و  هب  ایبنا ، - 3 

« مهعجرم انیلا  هرفک  کنزحی  الف   » .تسا ّرثؤم  ناشدوخ  تشونرس  رد  مدرم ، رفک  - 4 

« مهعجرم انیلا   » .دتفا یم  هناخ  غّابد  هب  تسوپ  رذگ  ماجنارس  اریز  دنشابن ، داش  راّفک   - 5 

« مهعجرم انیلا   » .تسا دنوادخ  اهنت  اه ، ناسنا  أدبم  عجرم و  - 6 

هّجوت يرگید  دـنوادخ و  ملع  هب  هّجوت  یکی  دوش : یم  نارگید  فارحنا  زا  نینمؤم  ینارگن  عفر  ردـص و  هعـس ي  ثعاب  زیچ  ود  - 7 
همه تشگزاب  دناد و  یم  ار  زیچ  همه  دنوادخ  میتسناد  هک  لاح  « ) رودصلا تاذـب  میلع  ...مهعجرم  انیلا  هرفک  کنزحی  الف   » .داعم هب 

( .تسین ینارگن  چیه  ياج  سپ  تسوا ، يوس  هب 

« اولمع امب  مکئّبننف   » .تسوربور دوخ  ِدرکلمع  شرازگ  اب  ناسنا  تمایق ، رد   - 8 

« اولمع امب  مهئّبننف   » .دشاب رفک  رب  يراشفاپ  تجاجل و  عنام  دناوت  یم  تمایق ، زور  ییاوسر  هب  هّجوت  - 9 

« الیلق مهعّتمن   » .تسا زیچان  كدنا و  يورخا  ياه  تمعن  ربارب  رد  هک  دبیرفن  ار  ام  يویند ، ياه  تمعن  - 10 

« ظیلغ باذع  یلا  مهّرطضن  ّمث  الیلق  مهعّتمن   » .مینک هبساحم  اهنآ  تبقاع  هب  هّجوت  اب  ار  اهراک  شزرا  - 11 

« مهّرطضن  » .تسا يرابجا  نانآ  يادرف  نتفر  خزود  هب  یلو  رَفَک » نَم  و  ، » تسا یباختنا  نارفاک ، زورما  ِرفک  - 12 
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« ظیلغ باذع  یلا  مهّرطضن  ّمث  الیلق  مهعّتمن   » .تسین تداعس  هناشن ي  يّدام ، هافر  - 13 

40 ص :
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َنوُمَْلعَی َال  ْمُهُرَثْکَأ  َْلب  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  ُِلق  ُهَّللا  َُّنلوُقََیل  َضْرَْألاَو  ِتاَوَمَّسلا  َقَلَخ  ْنَّم  مُهَْتلَأَس  ِنَئل  َو  « 25  »

ِنآ زا  شیاتـس  وـگب : .ادـخ  تفگ : دـنهاوخ  ًاـمتح  تسا ؟ هدـیرفآ  ار  نـیمز  اـه و  نامـسآ  یـسک  هـچ  ینک : لاؤـس  ناـنآ  زا  رگا   و 
.دنناد یمن  مدرم  رتشیب  یلو  تسادخ ،

 

: اه هتکن   

دهد یم  ناشن  هک  فرخز  رمز و 9   38 توبکنع ، 61 و 63  تایآ : هلمج  زا  تسا ، هدـمآ  زین  نآرق  رگید  دراوم  رد  ریبعت ، نیا  هیبش   
و ، » دوب نانآ  زا  تعافش  يوزرآ  تدابع و  ماگنه  هب  اه  تب  ندادرارق  کیرش  رد  ناشفارحنا  دندوبن و  ادخ  ّتیقلاخ  رکنم  ناکرشم ،

.دندوب هدیشارت  بوچ  گنس و  زا  ار  اهنآ  دوخ ، هک  یلاح  رد   (1)« یفلُز هّللا  یلا  انوبّرقیل  ّالا  مهدبعن  ام 

(2) .دنتسناد دیحوت  ندوب  يرطف  ناشن  ار  هیآ  نیا  رد  ناکرشم  خساپ  مالسلا ، هیلع  رقاب  ماما   

ات 34 تایآ 26 

: اه مایپ   

« هّلل دمحلا  لق  هّللا  ّنلوقیل   » .تسین هدیشوپ  زین  ناکرشم  رب  دنوادخ ، ِندوب  قلاخ  - 1 

« هّللا ّنلوقیل  ...مهتلئس  نئل   » .دنراد ینمض  رارقا  دوخ  فارحنا  هب  ناکرشم  - 2 

« هّللدمحلا لق   » .مینک شیاتس  ار  وا  اهنت  سپ  تسوا ، ِنآ  زا  اه  هدیرفآ  همه ي  - 3 

« هِّللدمحلا لق   » .میروآ نابز  هب  ار  دنوادخ  ساپس  - 4 

« نوملعیال مهرثکا  لب   » .تسا نانآ  لهج  زا  هتساخرب  ًالومعم  ناکرشم  فارحنا   - 5 

ات 34 تایآ 26  نامقل »  هروس  ریسفت 

ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َوُه  َهَّللا  َّنِإ  ِضْرَْألاَو  ِتَوَمَّسلا  ِیف  اَم  ِهَِّلل  « 26»

.تسا هدوتس  زاین و  یب  دنوادخ  انامه  تسادخ ، ِنآ  زا  تسا  نیمز  اه و  نامسآ  رد  هچنآ   

 

: اه مایپ   
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.تسا شیاتس  راوازس  تسا ، زاین  یب  هک  وا  اهنت  و  ضرالا » تاومسلا و  یف  ام  هّلل  ، » تساه هدیرفآ  ِکلام  قلاخ و  دنوادخ ، اهنت  - 1 
« دیمحلا ّینغلا  وه  هّللا  ّنا  »

« دیمحلا ّینغلا  وه  ...هّللدمحلا  لق   » .تسین وا  زاین  رطاخ  هب  لبق ، هیآ ي  رد  دنوادخ  شیاتس  دمح و  هب  شرافس  - 2 

41 ص :

.3 رمز ، ( 155 - 1
ص 330. قودص ، دیحوت  هیآ و  لیذ  نیلقثلارون ، ریسفت  ( 156 - 2
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ٌمیِکَح ٌزیِزَع  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ُتَِملَک  ْتَدِفَن  اَّم  ٍرُْحبَأ  ُهَْعبَس  ِهِدَْعب  نِم  ُهُّدُمَی  ُرْحَْبلاَو  ٌمَْلقَأ  ٍهَرَجَش  نِم  ِضْرَْألا  ِیف  اَمَّنَأ  َْولَو  « 27  »

ادخ تاملک  ات  دـنوش  بّکرم  و  ، ) دـنیآ کمک  هب  ایرد  تفه  نآ  ِسپ  زا  ایرد و  و  دـنوش ، ملق  تسا ، نیمز  رد  تخرد  هچنآ  رگا   و 
.تسا میکح  ریذپان و  تسکش  دنوادخ  انامه  دسرن ، نایاپ  هب  ادخ  تاملک  دنسیونب )، ار 

 

: اه هتکن   

انئج ول  ّیبر و  تاملک  دفنَت  نأ  َلبق  رحبلا  َدفََنل  ّیبر  تاملکل  ًادادم  رحبلا  ناک  ول  لق  : » میناوخ یم  زین  فهک  هروس ي  هیآ 109  رد   
تاـملک هـک  نآ  زا  شیپ  دریگ ، یم  ناـیاپ  اـیرد  دوـش ، بّـکرم  مراـگدرورپ  تاـملک  نتــشون  يارب  اــیرد  رگا  وـگب : ًادَدـَـم » هـلثِمب 

.میهد رارق  کمک  ار  لّوا ) يایرد   ) نآ دننامه  دنچ  ره  دوش ، مامت  مراگدرورپ 

مه زاب  دوش ، بّکرم  مه  اهایرد  همه ي  بآ  رگا  ینعی  .دشاب  هتـشادن  یتیـصوصخ  ددع  دشاب و  ترثک  رحبا ،» هعبـس   » زا دارم  دیاش   
.دنسیونب ار  یهلا  ياه  تمعن  همه ي  دنناوت  یمن 

: اه مایپ   

« هّللا تاملک  تدفن  ام  ...اّمنَا  ول  و   » .دنک یم  طبترم  تیاهن  یب  هب  هدیرب و  ینیب  دودحم  يرگن و  هداس  زا  ار  ناسنا  ایبنا ، بتکم  - 1 

« هّللا تاملک  تدفن  ام   » .دنتسین شرامش  لباق  یهلا ، تاملک  - 2 

؟ تسیچ هَّللا  هملک   

(157 «) ...رحبلا دفنل  ّیبر  تاملکل  ًادادم  رحبلا  ناک  ول  لق   » .دنوادخ ياه  تمعن  - 1 

یـضقل لـصفلا  هـملک  ـالولو   » و ( 158 «) نوروـصنملا مـهل  مـّهنا  نیلـسرملا  اـندابعل  اـنتملک  تقبـس  دـقل  و   » .یهلا ياـه  ّتنــس  - 2 
(159 «) مهنیب

(160 «) هتملک هّللا و  لوسر  میرم  نبا  یسیع  حیسملا  اّمنا   » .دنوادخ هژیو ي  ياه  هدیرفآ  - 3 

(161 «) تاملکب ّهبر  میهاربا  یلتبا  اذا  و   » .دوش یم  شیامزآ  اهنآ  اب  ناسنا  هک  یثداوح  - 4 

(162 «) اّهبر تاملکب  تقّدص  و  : » میناوخ یم  میرم  ترضح  هرابرد ي  .یهلا  تایآ   - 5 

ّقحی لطابلا و  هّللا  حـمی  و  (، » 163 «) نیرفاـکلا رباد  عطقی  هتاـملکب و  قحلا  ّقحی  نا  هّللا  دـیری  و   » .لـطاب رب  ّقح  يزوریپ  بابـسا  - 6 
(164 «) هتاملکب قحلا 
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یهلا فاطلا  هدارا و  تاقولخم ، اه ، ّتنس  دارم  هکلب  تسین ، ظفل  اهنت  هملک »  » زا دارم  هک  دیآ  یم  تسد  هب  هتـشذگ  بلاطم  عمج  زا   
.دنک یم  هولج  شنیرفآ  رد  هک  تسا 

42 ص :
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هدیرفآ دنناوت  یمن  ینعی  دنـسیونب ، ار  یهلا  تاملک  دنناوت  یمن  دـنوش ، بّکرم  اهایرد  همه ي  ملق و  ناتخرد  همه ي  رگا  نیاربانب ،  
هّللاو  » .دنسیونب تسا  هتشاد  دوجو  تادوجوم  همه ي  اه و  ناسنا  يارب  خیرات  لوط  رد  هک  ار  ییاه  ّتنـس  یهلا و  فاطلا  ادخ ، ياه 

« ملاعلا

.تسین هرامـش  كاردا و  لباق  ام  لیاضف  هک  میتسه  ام  هّللا  تاملک  قادـصم  دومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  میناوخ : یم  تیاور  رد   
هب ناراوـگرزب  نآ  قـیرط  زا  یلاـمک ، فـطل و  ره  دنتـسه و  ضیف  هطــساو ي  وا  سّدـقم  تاذ  فرط  زا  ادـخ  ياـیلوا  يرآ ، ( 165)

.دسر یم  نارگید 

 

ٌریَِصب ٌعیِمَس  َهَّللا  َّنِإ  ٍهَدِحاَو  ٍسْفَنَک  اَّلِإ  ْمُُکثَْعبَالَو  ْمُکُْقلَخاَم  « 28  »

اونـش و دنوادخ  انامه  تسین ، نت  کی  ندرک ) هدنز  ندـیرفآ و   ) دـننام زج  يزیچ ) ادـخ  دزن   ) امـش همه ي )  ) زیخاتـسر شنیرفآ و   
.تسانیب

 

: اه هتکن   

هرابود ینالوط ، نامز  تشذـگ  زا  سپ  ناگدرم  هنوگچ  هک  تسا  نامز  لوط  یهاـگ  داـعم ؛ لـصا  رد  دـیدرت  کیکـشت و  هشیر ي   
دنوش یم  کیکفت  مه  زا  هتخیمآ ، مهرد  هدنکارپ و  هدیسوپ ، ياه  ناوختسا  هنوگچ  هک  تسا  ناگدرم  دوخ  یهاگ  دنوش ، یم  هدنز 

یگدیـسر ناسنا  همه  نیا  باسح  هب  هنوگچ  ناگدرم ، ِدّدـجم  شنیرفآ  زا  سپ  هک  تسا  راکفا  رادرک و  راتفر ، زا  یهاگآ  یهاـگ  و 
دهد یم  ار  تاهبش  نیا  همه ي  خساپ  هلمج ، کی  اب  هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دش ؟ دهاوخ 

یم دونش و  یم  ار  امش  ياه  همزمز  وا  .درادن  يریثأت  نآ  رد  نامز  تسا و  ناسکی  رفن  کی  شنیرفآ  اب  امـش  همه ي  ندرک  هدنز  هک 
.دسر یم  همه  باسح  هب  دناد و  یم  ار  ناترادرک  راتفر و  مامت  دنیب و 

: اه مایپ   

سفنک ّالا  مکثعبال  مکقلخ و  ام   » .درادـن يریثأت  راکـشآ ، ناـهن و  ناـکم ، ناـمز و  ّتیعمج ، ّتیمک و  یهلا ، تردـق  ملع و  رد  - 1 
« هدحاو

 

اَِمب َهَّللا  َّنَأَو  ًیّمَـسُّم  ٍلَجَأ  َیلِإ  يِرْجَی  ٌّلُک  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلا  َرَّخَـس  ِْلیَّلا َو  ِیف  َراَهَّنلا  ُجـِلُویَو  ِراَهَّنلا  ِیف  َلـْیَّلا  ُجـِلُوی  َهَّللا  َّنَأ  ََرت  َْملَأ  « 29  »
ٌرِیبَخ َنُولَمْعَت 
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ات کی  ره  هدرک ، ریخست  ار  هام  دیـشروخ و  و  دنک ، یم  لخاد  بش  رد  ار  زور  و  زور ، رد  ار  بش  هتـسویپ  دنوادخ ، هک  يدیدن  ایآ   
.تسا هاگآ  دیهد  یم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  انامه  دنا ؟ تکرح  رد  ینّیعم  نامز 

 

: اه هتکن   
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شقن دـنراد ، زاین  يرتشیب  ییانـشور  ای  یکیرات  هب  هک  یتادوجوم  شرورپ  رد  جـیردت ، هب  مه  نآ  زور ، بش و  ندـش  دـنلب  هاتوک و   
.دراد یّمهم 

تکرح هب  سپس  هدش ، هتفگ  نخـس  دنوادخ ، هلیـسو ي  هب  هام  دیـشروخ و  ریخـست  زور و  بش و  ندش  دنلب  هاتوک و  زا  هیآ  نیا  رد   
هاگآ دـیهد  یم  ماجنا  اه  ناسنا  امـش  هچنآ  هب  دـنوادخ  تسا : هدـمآ  هیآ  رخآ  رد  هاگنآ  هدـش و  هراشا  نّیعم  یتّدـم  يارب  کـی ، ره 

ياضر هک  مینک  يراک  دـیاب  سپ  تساه ، ناسنا  لمع  شنیرفآ ، ماظن  رد  نوگاـنوگ  تـالّوحت  یتسه و  همه ي  فدـه  ینعی  تسا ،
.دشاب نآ  رد  ادخ 

دنراک رد  کلف  دیشروخ و  هم و  داب و  ربا و   

يروخن تلفغ  هب  يرآ و  فک  هب  ینان  وت  ات 

رادرب نامرف  هتشگرس و  وت  رهب  زا  همه   

يربن نامرف  وت  هک  دشابن  فاصنا  طرش 

ًالثم .دوش  یم  لماش  ار  مدرم  مومع  هکلب  تسین ، ترضح  نآ  صخش  هب  اهنت  هلآو ، هیلع  هللا  یلصربمایپ  هب  نآرق  ياه  باطخ  رتشیب   
یگنتلد راهظا  اهنآ  زا  وگن و  ُفا  نانآ  هب  دنـسر ، يریپ  هب  وت  دزن  نانآ  يود  ره  ای  ردام  ای  ردپ  زا  کیره  رگا  : » دـیامرف یم  ربمایپ  هب 

دزن اـت  دـندوبن  هدـنز  ناـنآ  هداد و  تسد  زا  یکدوـک  رد  ار  دوـخ  رداـم  ردـپ و  زیزع ، ربماـیپ  میناد  یم  هـک  یلاـح  رد  (، 166 «) نکم
.دنسرب يریپ  هب  ترضح 

یم ناشن  ریبخ » نولمعت  اـمب  هّللا  ّنا  : » دـیامرف یم  هک  هیآ  رخآ  یلو  تسا ، مالـسا  ربماـیپ  هب  رت » ملأ   » باـطخ هچرگ  زین  هیآ  نیا  رد   
.دوش یم  لماش  ار  مدرم  مومع  هیآ  هک  دهد 

: اه مایپ   

« ...جلوی  » .تسا همانرب  حرط و  اب  یهلا و  يراک  هکلب  میرادنپن ، یفداصت  ار  زور  بش و  لوط  ندش  دایز  مک و  - 1 

« يرجی ّلک  رمقلا  سمشلا و   » .دراد تکرح  زین  دیشروخ  - 2 

« ًیّمسم ٍلجأ  یلا  يرجی  ّلک   » .تسا هدش  يدنب  نامز  مارجا ، تاکرح  - 3 

لامعا « ) ریبخ نولمعت  امب  هّللا  ّنا   » .تسا ناسنا  هدافتسا ي  يرو و  هرهب  تهج  رد  هام ، دیشروخ و  ریخستو  زور  بش و  تارییغت  - 4 
(. دشاب دنمفده  دیفم و  دیاب  زین  اه  ناسنا  راتفر  و 
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ُرِیبَْکلا ُِّیلَْعلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأَو  ُلِطَْبلا  ِِهنوُد  نِم  َنوُعْدَی  اَم  َّنَأَو  ُّقَْحلا  َوُه  َهَّللا  َّنَِأب  َِکلَذ  « 30  »

.تسا گرزب  هبترم و  دنلب  دنوادخ  انامه  و  تسا ، لطاب  دنناوخ  یم  وا  زا  ریغ  هچنآ  و  ّقح ، دنوادخ  هک  تسا  نآ  رب  لیلد  همه ، نیا   

 

: اه هتکن   
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، ّیلع ّقح ، ریبخ ، ریصب ، عیمس ، میکح ، زیزع ، دیمح ، ّینغ ، تسا : هدش  حرطم  یهلا  تافـص  زا  تفـص  هد  هیآ 30 ، ات  هیآ ي 24  زا   
هب هیآ 27 ، رد  ...تاومـسلا » قلخ  ، » هدش حرطم  دنوادخ  ّتیقلاخ  هیآ 25 ، رد  ًالثم  تسا ، هدـش  هراـشا  يا  هتکن  هب  هیآ  ره  رد  ریبک و 

هدش نایب  ناسنا  ِداعم  أدبم و  رد  راگدرورپ  هقلطم ي  تردق  هیآ ي 28 ، رد  و  هّللا » تاملک  تدفنام  ، » هدـش هراشا  یهلا  ياه  تمعن 
« مُکثَعبال مکُقلَخ و  ام   » .تسا

رادیاپان لطاب و  دشاب ، وا  ریغ  هب  هتسباو  ای  وا و  زا  ریغ  هچ  ره  تسا و  ّقح  دشاب ، وا  هب  هتـسباو  ای  وا و  بناج  زا  هچنآ  دنوادخ و  اهنت   
.تسا

: اه مایپ   

« ّقحلاوه هّللا  ّناب  کلذ  » .تسوا ندوب  رادیاپ  تباث و  شنیرفآ ، رد  دنوادخ  تافص  لاعفا و  همه ي  أشنم  - 1 

هنود نم  نوعدـی  اـم  ّنَا  ّقحلاوه و  هّللا  ّناـب  کـلذ   » .دـیدهت اـی  عیمطت و  غیلبت ، دـیلقت ، هن  تسا ، باـختنا  كـالم  لـطاب ، ّقح و  - 2 
« لطابلا

دیکأـت هناـشن ي  هک  هتفر  راـک  هب  ّنأ »  » هملک ي هبترم  هس  هیآ ، نیا  رد   ) .میـشاب هتـشاد  ّتیعطاـق  تحارـص و  تـقیقح ، ناـیب  رد  - 3 
( .تسا

 

ٍروُکَش ٍراَّبَص  ِّلُکِّل  ٍتَیََأل  َِکلَذ  ِیف  َّنِإ  ِِهتَیاَء  ْنِّم  مُکَیُِرِیل  ِهَّللا  ِتَمِْعِنب  ِرْحَْبلا  ِیف  يِرَْجت  َْکلُْفلا  َّنَأ  ََرت  َْملَأ  « 31  »

هب ار  دوخ  تردق  تایآ  زا  یـشخب  دـنوادخ  ات  دـننک ، یم  تکرح  ایرد  رد  دـنوادخ  تمعن  هیاس ي  رد  اه  یتشک  هک  ینیب  یمن  ایآ   
.تسا ییاه  هناشن  رازگ ، ساپس  ابیکش و  مدرم  يارب  اه ) یتشک  تکرح   ) نیا رد  انامه  دهد ؟ ناشن  امش 

 

: اه هتکن   

راـشف نیناوق  صوصخم و  نزو  داـب ، تکرح  هلمج : زا  تسا ، یهلا  ياـه  تمعن  زا  يا  هعومجم  هجیتن ي  اـیرد ، رد  یتـشک  تکرح   
.دوش یم  نآ  يور  ماسجا  ندش  روانش  ببس  هک  بآ 

زونه دنهد و  یم  طابترا  رگیدـکی  هب  ار  نیمز  ياه  شخب  همه ي  هک  دنتـسه  یمومع  جرخ و  یب  یعیبط  هار  اهایرد  نیا ، رب  هوالع   
.دوش یم  لمح  یتشک  قیرط  زا  اهالاک  نیرتشیب  ییاوه ، تعنص  رد  رشب  ياه  تفرشیپ  اب  مه 

یم ناـسنا  فارطا  رد  هک  یلئاـسم  هک  دـشاب  نیا  شزمر  دـیاش  دـنا و  هدـمآ  مه  راـنک  يدّدـعتم  دراوم  رد  رکـش ، ربص و  نآرق ، رد   
لاح رد  ای  دـیاب  ًامئاد  ناسنا  سپ  دراد ، ربص  ياج  هک  تسا  ناسنا  لیم  فالخ  ایو  دراد  رکـش  ياج  هک  تسا  دارم  قبط  اـی  درذـگ ،
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.دوب دهاوخ  تلفغ  نارفک و  لاح  رد  هنرگ  رکش و  لاح  رد  ای  دشاب ، ربص 

: اه مایپ   
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هیآ نیا  رد  درک ، هراشا  دیشروخ  هام و  و  نامـسآ ، هب  لبق  تایآ  رد   ) .مینک هّجوت  زین  ینیمز  تایآ  هب  ینامـسآ ، تایآ  رب  هوالع  - 1 
« ...کلفلا ّنأ  ََرت  َملَا  ( » یتشک ایرد و  نیمز ، هب 

« ...کلفلا ّنأ  ََرت  َملَا   » .مینک هدافتسا  مدرم  سرتسد  رد  یعیبط و  لئاسم  زا  داشرا ، غیلبت و  اه ، تمعن  نایب  ادخ و  هب  توعد  رد  - 2 

« مکیریل  » .دنتسه یهلا  تایآ  اه ، هدیرفآ  ََرت » َملَا   » .میرگنن هداس  اه  هدیرفآ  هب  - 3 

« هّللا تمعنب  رحبلا  یف  يرجت   » .تسا یهلا  زار  زمر و  رپ  ياه  تمعن  زا  بآ ، رد  یتشک  تکرح  - 4 

، میربب یهلا  ياه  تمعن  زا  يرت  ناوارف  ياه  هرهب  مینک و  كرد  ار  ادخ  ییامن  تردق  زا  يرتدایز  ياه  هناشن  میهاوخ  یم  رگا   - 5 
میربب و ار  هدافتـسا  نیرتهب  اه  هداد  زا  مینک  یعـس  دـیاب  و  دایز ) ربص  ینعی  راّبـص ،»  )» .میهد ناشن  دوخ  زا  يرتشیب  هلـصوح ي  دـیاب 

( دایز رکش  ینعی  روکش »  )» .میشاب رازگ  ساپس  هراومه 

 

ٍراَّتَخ ُّلُک  اَّلِإ  آَِنتَیَاِب  ُدَـحْجَی  اَـمَو  ٌدِـصَتْقُّم  مُْهنِمَف  ِّرَْبلا  َیلِإ  ْمُهََّجن  اَّمَلَف  َنیِّدـلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  َهَّللا  ْاُوَعَد  ِلَـلُّظلاَک  ٌجْوَّم  مُهَیِـشَغ  اَذِإ  َو  « 32  »
ٍروُفَک

نوچ سپ  دنناوخ ، یم  هناصلاخ  یتعاط  اب  ار  ادخ  دناشوپب ، ار  نانآ  نامـسآ ) (ي  اهربا نوچمه  ایرد ) رد  ناشورخ  ) یجوم هاگره   و 
ِنانکـش نامیپ  زج  و  فارحنا ،) هار  یـضعب  و   ) دنریگ شیپ  لادتعا  هار  یـضعب  دهد ، تاجن  دناسر و )  ) یکـشخ هب  ار  نانآ  دـنوادخ 

.دننک یمن  راکنا  ار  ام  تایآ  ساپسان ،

 

: اه هتکن   

راک رد  يدـنیاشوخان  عوضوم  هک  دور  یم  راکب  يدراوم  رد  ًابلاغ  دـنکفا و  یم  هیاـس  هک  تسا  يربا  ياـنعم  هب  هَّلُظ »  » عمج لَـلُظ »  »
.تسا نامیپ  دهع و  هب  يافو  و  راک ، رد  لادتعا  يانعم  هب  دِصَتقُم »  » .دشاب

هب ور  اه  يراتفرگ  رد  رّرکم  ناراکهنگ ، ناکرـشم و  نوچ  تسا ، نکـش  نامیپ  رایـسب  يانعم  هب  هغلاـبم ، هغیـص ي  راـّتَخ »  » هملک ي  
ار نانآ  دـنوادخ  دـننک ، یم  ینکـش  نامیپ  زاب  ثداوح ، نتـسشنورف  زا  سپ  اّما  دـندنب ، یم  نامیپ  دـهع و  دـنروآ و  یم  ادـخ  يوس 

.تسا هدیمان  راّتَخ » »

بابـسا و هک  یماـگنه  طـقف  ینعی  تسا ، یمـسوم  یعطقم و  یهورگ  ناـمیا  یلو  تسا ، رادـیاپ  یمئاد و  مدرم ، زا  یهورگ  ناـمیا   
یم نآ  غارس  دش ، شوماخ  اه  قرب  همه ي  یتقو  هک  يرارطضا  قرب  لثم  .دنوش  یم  ادخ  هّجوتم  هورگ  نیا  دوش ، عطق  يّدام  لیاسو 

.دنور
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: اه مایپ   

زورب دـناشوپ و  یم  ار  ترطف  يور  يا  هدرپ  نوـچمه  يّداـم  بابـسا  لـیاسو و  نکل  تـسا ، سانـشادخ  يرطف  روـط  هـب  ناـسنا  - 1 
« هّللا وعد  ...مهیشغ   » .دنز یم  رانک  ار  هدرپ  نیا  اهرطخ ، ثداوح و 
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« ...هّللااُوعد ...مهیشغاذا   » .ییادزرورغو صولخ  عّرضت ، هّجوت ، لماع  اهانگنت ، اهرطخ و  یلو  تسا ، تلفغ  لماع  يّدام ، هافر  - 2 

« نیدلا هل  نیصلخم   » .تسا صالخا  هب  ندیسر  ياه  هار  زا  یکی  يّداع ، بابسا  زا  دیما  عطق  - 3 

یـضراع صالخا  یهورگ ، يارب  یلو  ( 167 «) اورّکذت ناطیشلا  نم  فئاط  مهّـسم  اذا  ، » تسا یـضراع  تلفغ  ادخ ، يایلوا  يارب  - 4 
« نیصلخم ...مهیشغ  اذا   » .تسا

یلو دـننام ، یم  یقاـب  ّقـح  هار  رب  تالکـشم ، زا  ییاـهر  زا  سپ  یـضعب  « ) دـصتقم مهنمف   » .تسا هدارا  راـیتخا و  ياراد  ناـسنا   - 5 
( تسا رشب  رایتخاو  هدارا  يدازآ  رگ  نایامن  نیا  و  دندرگ ، یم  رب  كرش  فارحنا و  هار  هب  یضعب 

« دصتقم مهنمف  :( » دومرف نمؤم ،» مهنمف  : » دیامرفب هکنآ  ياج  هب   ) .تسا لادتعا  نامیا ، همزال ي  - 6 

« روفک راّتخ  ّلک  ّالا  انتایآب  دحجی  ام  و   » .دناشک یم  رفک  هب  ار  ناسنا  یساپسان ، ینکش و  نامیپ  - 7 

 

صالخا  

ادخ ریغ  يارب  مه  نآ  زا  رتمک  ای  دصرد و  کی  رگا  یتح  هک  اجنآ  ات  .دشاب  ادـخ  يارب  دـص  رد  دـص  يراک  هک  تسا  نآ  صالخا   
.تسا لاکشا  دروم  ای  لطاب و  تدابع  دشاب ،

.دهد ناشن  ار  ام  نیبرود  ای  دننیبب و  ار  ام  مدرم  هک  میتسیاب  ییاج  رد  ًالثم  مینک ، باختنا  ادخ  ریغ  يارب  ار  زامن  ناکم  رگا   * 

.مینک بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  هّجوت  ات  میناوخب  تقو  لّوا  رد  ار  زامن  ًالثم  مینک ، باختنا  ادخ  ریغ  يارب  ار  تدابع  نامز  رگا   * 

رد مینک ، جـک  یندرگ  میریگب ، شود  هب  ییابع  ًالثم  دـشاب ، ادـخ  ریغ  يارب  میناوخ ، یم  زاـمن  نآ  رد  هک  يا  هفاـیق  لکـش و  رگا   * 
، يراکایر رطاخ  هب  تسا و  لطاب  زامن  دراوم ، نیا  همه ي  رد  میـشاب ، هتـشاد  ادخ  ياضر  زج  یفدـه  میهدـب و  يرییغت  دوخ  يادـص 

.میا هدرک  مه  هانگ 

نیا و ياه  هتساوخ  یـسایس و  ياه  شیارگ  اه و  توغاط  یناسفن ، ياه  هتـساوخ  تالیامت و  هک  تسا  نآ  صالخا  رگید ، ینایب  هب   
.هفیظو ماجنا  ادخ و  نامرف  زا  تعاطا  نآ  دشاب و  زیچ  کی  اهنت  ام  هزیگنا ي  هکلب  میریگن ، رظن  رد  ار  نآ 

نوچمه یجوم  هک  یماگنه  دیامرف : یم  نامقل  هروس  هیآ 32  رد  نآرق  .درادن  ناکما  یهلا  دادما  اب  زج  صالخا  هب  ندیسر  یتسارب   
شیپ ار  لادتعا  هار  یضعب  اهنت ) ، ) داد تاجن  یکـشخ  هب  ار  نانآ  هک  ینامز  اّما  دنناوخ ، یم  هناصلاخ  ار  ادخ  دریگارف ، ار  نانآ  اهربا 

(. دننام یم  رادافو  دوخ  نامیا  هبو   ) دنریگ یم 
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صالخا بسک  ياه  هار   

.دنوادخ تردق  ملع و  هب  هّجوت  - 1 
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وا ریغ  غارس  هب  يزور  تردق و  تّزع ، بسک  يارب  زگره  تسوا ، تسد  هب  اه  يزور  قزر و  اه ، تردق  اه ، تّزع  مامت  مینادب  رگا   
.میور یمن 

وا مینادب  رگا  .دوش  یم  وحم  زیچ  همه  وا ، هدارا ي  اب  دنوش و  یم  قلخ  تادوجوم  دنوادخ ، هدارا ي  اب  هک  میـشاب  هتـشاد  هّجوت  رگا   
هک ار  یشتآ  دهد و  یم  رارق  میرم  ترـضح  يارب  هزات  يامرخ  ببـس  ار  کشخ  تخرد  ینعی  زوس ، ببـس  مه  تسا  زاس  ببـس  مه 

.میوش یمن  لّسوتم  وا  ریغ  هب  دنک ، یم  ناتسلگ  میهاربا  ترضح  يارب  تسا ، ندنازوس  ببس 

هب هناصلاخ  دنشکب و  وا  ریغ  زا  تسد  مدرم  دیاش  ات  هدرک  توعد  دنوادخ  ییامن  تردق  هب  ار  مدرم  نآرق ، رد  ناتساد  هیآ و  اهدص   
.دنورب وا  يوس 

.صالخا تاکرب  هب  هّجوت  - 2 

نآ نیا و  قیوشت  هب  يرظن  دشاب ، ادخ  ياضر  اهنت  شفده  هک  یـسک  تسادخ و  ياضر  نآ  دراد و  فده  کی  اهنت  صلخم  ناسنا   
یب رطاخ  هب  دوش ، یمن  نامیشپ  زگره  دنک ، یمن  ینیشن  بقع  شهار  رد  درادن ، یساره  ییاهنت  زا  دسرت ، یمن  اه  تمالم  زا  درادن ،

.درادن ّتیلقا  ّتیرثکا و  هب  يراک  ّقح  هار  ندومیپ  رد  درادن ، هار  وا  رد  سأی  دوش ، یمن  يا  هدقع  مدرم ، ییانتعا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  .دنوش  دیهش  ادخ  هار  رد  ای  دنشکب ، ار  ادخ  نمـشد  هک  دنرادن  یکاب  صلخم  ناگدنمزر  دیامرف : یم  نآرق   
.تسا فیلکت  ماجنا  فده  زوریپ ، هاوخ  میوش ، دیهش  هاوخ  میور ، یم  البرک  هب  ام  دومرف : البرک  هب  رفس  هناتسآ ي  رد 

.ادخ فاطلا  هب  هّجوت  - 3 

داوم كاخ و  زا  میدوبن ، ام  هک  مینکن  شومارف  .تسا  دـنوادخ  فاطلا  زا  يدای  دـنک  یم  کیدزن  صالخا  هب  ار  اـم  هک  يرگید  هار   
هب درک و  یط  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  یلماـکت  لـحارم  تفرگ ، رارق  رداـم  محر  ياـه  یکیراـت  رد  دـش و  هتخاـس  يا  هفطن  ییاذـغ 

لماک ییاذغ  .ردام  ریش  ندیکم  نآ  تشاد و  رنه  کی  اهنت  تسناد و  یمن  زیچ  چیه  نامز  نآ  رد  .دمآ  ایند  هب  لماک  ناسنا  تروص 
، يردام رهم  اب  هارمه  ردام  ریش  دنک ، یم  نیمأت  ار  ندب  ياهزاین  مامت  هک 

، تمعن همه  نآ  هب  ندیـسر  زا  دعب  هک  دهد  یم  هزاجا  يرادیب  نادجو  چیه  ایآ  .دوب  وا  تمدخ  رد  هتعاس  راهچ  تسیب و  هک  يردام 
دنا هدرک  اـم  هـب  یفطل  هـن  دـنراد و  اـم  رب  یّقح  هـن  هـک  ینارگید  هـب  ار  دوـخ  ارچ  دوـش ؟ نارگید  هدرپسرـس ي  یهاـگآ ، تردـق و 

!؟ میشورفب

.ادخ تساوخ  هب  هّجوت  - 4 

هب زاـین  اـجک  ره  میهد و  یم  ماـجنا  ادـخ  يارب  ار  راـک  تسا ، بوـلقلا  ّبلقم  وا  تسادـخ و  تسد  هب  مدرم  ياـهلد  هک  مینادـب  رگا   
ام بیـصن  یمومع  راکفا  مدرم و  لد  رد  ار  مزال  هاگیاج  ّتیبوبحم و  ّتبحم و  هک  میهاوخ  یم  ادخ  زا  میتشاد ، یمدرم  ياه  تیامح 

.دنادرگب
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هیّرذ يوس  هب  مدرم  ياهلد  تساوخ  دنوادخ  زا  درب و  الاب  ار  هبعک  ياه  هیاپ  زاجح ، نازوس  مرگ و  ياه  نابایب  رد  میهاربا  ترـضح   
هناخ نآ  رود  هناورپ ، زا  رت  ناجیه  رپ  هناقـشاع ، رفن  اه  نویلیم  لاس  ره  درذـگ و  یم  ارجاـم  نیا  زا  لاـس  نارازه  .ددرگ  لـیامتم  شا 

.دننک یم  فاوط 

هچ و  دنرادن ، تسود  ار  نانآ  مدرم  مه  زاب  یلو  دننز ، یم  شتآ  بآ و  هب  ار  دوخ  مدرم  ندرک  یـضار  يارب  هک  يدارفا  رایـسب  هچ   
یم لمع  دوخ  فیلکت  هب  هناصلاخ  دنراپـس و  یم  ادخ  هب  لد  ماقم ، نان و  مان ، تایّدام ، مدرم ، زا  تشاد  مشچ  نودب  هک  يدارفا  اسب 
زین ار  مدرم  ياضر  دشاب و  ادخ  ياضر  دیاب  فده  نیاربانب ، دـنرادروخرب ، هژیو  یتامارک  تمظع و  زا  زین  مدرم  مشچ  رد  اّما  دـننک ،

.میهاوخب ادخ  زا 

.راک ياقب  هب  هّجوت   - 5 

رید شفرـصم  ِخیرات  دشابن ، ادخ  يارب  رگا  راک  هتفرگ و  دوخ  هب  ادخ  گنر  نوچ  دنام ، یم  اجرب  اپ  یقاب و  دش ، ادخ  يارب  هک  راک   
دهد و یمن  حیجرت  یناف  رب  ار  یقاب  یلقاع  چیه  و  ( 168 «) قاب هّللادنع  ام  دفنَی و  مکدنع  ام  : » دیامرف یم  نآرق  .دوش  یم  مامت  دوز  ای 

.دنک یمن  هلماعم  نآ  اب 

.اه شاداپ  هسیاقم ي  - 6 

اذـغ و سابل ، نیرتهب  دـنهدب ، ار  ربمایپ  کی  شاداپ  دـنهاوخب  مدرم  رگا  ًـالثم  دراد ، دوجو  اـه  ّتیدودـحم  عاونا  مدرم ، شاداـپ  رد   
.دوش یم  ادـیپ  زین  لهاان  دارفا  يارب  دراد و  ّتیدودـحم  اه  تمعن  نیا  یمامت  هک  یلاح  رد  دـنهد ، یم  رارق  وا  راـیتخا  رد  ار  نکـسم 

.دننک هدافتسا  یصخش  لّلجم  ياه  بکرَم  غاب و  خاک ، اه ، تنیز  عاونا  زا  دنناوت  یم  مه  نالهاان 

.يونعم يّدام و  ياهشاداپ  تسا ، راظتنا  رد  تیاهن  یب  یشاداپ  دش ، ادخ  يارب  راک  رگا  اّما   

يرـشب دودـحم  ياهـشاداپ  اب  ار  عماج  تیاهن و  یب  ياهـشاداپ  هک  دـهد  یمن  هزاجا  ام  هب  لقع  مینک ، رکف  تسرد  رگا  زین  اجنیا  رد   
.مینک ضوع 

 

ُمُکَّنَّرُغَت اَلَف  ٌّقَح  ِهَّللا  َدْعَو  َّنِإ  ًاْئیَـش  ِهِِدلاَو  نَع  ٍزاَج  َوُه  ٌدُولْوَم  َال  ِهَِدلَو َو  نَع  ٌدـِلاَو  يِزْجَی  اَّل  ًامْوَی  ْاْوَشْخاَو  ْمُکَّبَر  ْاوُقَّتا  ُساَّنلا  اَهُّیَأَی  « 33  »
ُروُرَْغلا ِهَّللِاب  مُکَّنَّرُغَی  َال  اَْینُّدلا َو  ُهوَیَْحلا 

چیه دریذـپ و  یمن  ار  شدـنزرف  لاـمعا )  ) ّتیلوئـسم يردـپ  چـیه  هـک  يزور  زا  دیــسرتب  دـینک و  اورپ  ناـتراگدرورپ  زا  مدرم ! يا   
( ِناطیـش  ) دبیرفن و ار  امـش  ایند  یگدنز  سپ  تسا ، ّقح  دنوادخ  هدعو ي  ًاعطق  دنک ، یمن  ّتیلوئـسم  لوبق  شردپ  ياج  هب  يدنزرف 

.دهدن بیرف  ادخ  هب  تبسن  ار  امش  راکبیرف ،
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: اه هتکن   

.تسا مّود  يانعم  دارم  اجنیا  رد  هک  لّفکت ، تیافک و  يانعم  هب  مه  تسا و  شاداپ  رفیک و  ازج و  يانعم  هب  مه  يزْجَیـال ،»  » ِتراـبع  
هک دوش  یم  هتفگ  یسک  ای  زیچ  ره  هبو  تسا  ناطیش  نآ  نشور  قادصم  هک  تسا  هدنبیرف  رایسب  يانعم  هب  هغلابم ، هغیـص ي  رورَغ ،» »

.دبیرف یم  ار  ناسنا 
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: اه مایپ   

« مّکبر اوّقتا  ساّنلا  اهّیا  ای   » .میزیهرپب یلمع  یقالخا و  یتدیقع ، تافارحنا  عاونا  زا  میشاب و  هتشاد  اورپ  ادخ  زا  دیاب  همه  - 1 

ًاموـی اوـشخاو  مّکبر  اوـّقتا   » .تساوـقت دنـسر ، یمن  رگیدـکی  داد  هب  دـنزرف  ردـپ و  یّتـح  هک  يزور  يارب  هشوـت  داز و  نیرتـهب  - 2 
« ...دلاو يزجیال 

اوشخا اوّقتا -  : » تسا هدمآ  هیآ  رد  یهن  راب  ود  رما و  راب  ود   ) .تسا مزال  یپ  رد  یپ  ياهرادشه  اذـل  تسا ، يّدـج  تمایق  رطخ  - 3 
«( مّکنّرغیال مّکنّرغت -  ال  - 

« ًاموی اوشخا  ( » .تسا یگرزب  تمظع و  هناشن ي  هدمآ ، نیونت  اب  هرکن و  ًاموی ،»  » هملک ي  ) .تسا یگرزب  زور  تمایق ، زور  - 4 

« ًائیش ...يزجیال   » .تسین يرگید  راک  راد  هدهع  تسا و  شیوخ  لمع  راتفرگ  سکره  تمایق ، رد   - 5 

« رورغلا هّللاب  مّکنّرغیال  ایندلا و  هایحلا  مّکنّرغت  الف   » .تسا هدنبیرف  ناطیش  ایند و  دنک ، یم  لفاغ  تمایق  زا  ار  ناسنا  هچنآ  - 6 

، دنـسر یمن  رگیدـکی  دایرف  هب  دـنزرفو  ردـپ  یتقو  « ) دولوم و ال  دـلاو -  يزجی  ال   » .درادـن ییاراـک  تماـیق  رد  بَسَن ، بَسَح و  - 7 
( تسا نشور  نارگید  باسح 

« رورغلا هّللاب  مّکنّرغیال  ...ًاموی و  اوشخا   » .تسا ایند  یگدنز  هب  ناسنا  یگتفیرف  عنام  تمایق ، زا  سرت   - 8 

 

ییاهنت زور  تمایق ،  

دنک یم  بارخ  ار  نآ  شسدنهم  هک  تسا  يا  هناخ  ایند ، .دنک  یمن  دوبان  ار  دوخ  هتخاس ي  میکح ، ِيادخ  تسا و  میکح  دنوادخ ،  
.تسا يدبا  یگدنز  لماکت و  يارب  يا  همّدقم  لزنم و  رییغت  سابل ، رییغت  گرم ، تایاور ؛ رب  انب  .دزاسب  يرتهب  يانب  ات ،

شاداپ هب  ایند  رد  هک  مینیب  یم  ار  ینادب  نابوخ و  ام  اریز  دنک ، یم  يرورض  ناسنا  يارب  ار  تمایق  دوجو  دنوادخ ، ِتلادع  هوالع  هب   
.دهد رارق  اهنآ  رفیک  شاداپ و  نآ  يارب  ار  يرگید  يارس  دیاب  لداع  دنوادخ  نیاربانب  دنسر ، یمن  رفیک  و 

یضعب رد  اریز  تسا ، تمایق  اهنت  لامعا  زا  يرایـسب  هاگیاج  یلو  دوش ، یم  هدهاشم  ایند  رد  ییاهـشاداپ  رفیک و  هاگیب  هاگ و  هچرگ   
هک یسک  ای  دریگب و  شاداپ  ات  درادن  روضح  ایند  رد  هدش ، دیهش  ادخ  هار  رد  هک  یسک  ًالثم  .درادن  دوجو  ایند  رد  نآ  ناکما  دراوم 

.درادن ار  رفیک  کی  زا  شیب  لّمحت  ناکما  ایند  رد  هتشک ، ار  يدایز  دارفا 
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رد رفیک  شاداپ و  دـیاب  سپ  دـنک ، یم  تیارـس  زین  شریـصقت  یب  ناگتـسب  مامت  هب  ایند  رد  راـکفالخ  رفیک  جـنر و  هکنآ  رب  هوـالع   
.دنکن تیارس  نارگید  هب  هک  دشاب  ییاج 

رثا رد  غود ، ِکشَم  رد  هدش  شخپ  ِیبرچ  تاّرذ  هک  هنوگ  نامه  .تسین  یلاحم  راک  زین  ناگدرم  هدش ي  شخپ  تاّرذ  ندـش  عمج   
تلزلز اذا   » .دنک یم  عمج  اجکی  ار  ناگدرم  همه ي  يازجا  نیمز ، دـیدش  ناکت  اب  زین  دـنوادخ  دوش ، یم  عمج  اجکی  کشَم ، ِناکت 

زا زین  لولس  نیا  هک  میا  هدش  هدیرفآ  لولـس  کت  کی  زا  زین  ام  دوخ  هک  میرذگب  ( 169 «) اهلاقثا ضرالا  تجرخا  اهلازلز و  ضرالا 
تروص هب  هدش و  ...و  يزبس  جنرب ، مدنگ ، هب  لیدبت  هک  تسا  یکاخ  تاّرذ 

.تسا هدمآ  رد  لماک  یناسنا  لکش  هب  ماجنارس  هفطن و  سپس  نیدلاو و  ياذغ 

رد .دهد  ماجنا  دوخ  دنزرف  يارب  يراک  دـناوت  یمن  ردـپ  هک  تسا  یـشارخلد  هنحـص ي  هتفرگ ، رارق  هّجوت  دروم  هیآ  نیا  رد  هچنآ   
میهاوخ كرد  ار  ناسنا  تشحو  ّتلذ و  تبرغ ، میرگنب  اـجکی  ار  تاـیآ  نآ  رگا  هک  هدـش  حرطم  ییاـه  هنحـص  نآرق ، رگید  دراوم 

: درک

(170 «) نونب الو  لام  عفنی  موی ال   » .دنزرف هن  دسر و  یم  ناسنا  دایرف  هب  لام  هن  زور ، نآ  رد   

(171 «) ًایمح میمح  لئسی  و ال   » .دنسرپ یمن  رگیدکی  لاح  زا  یمیمص  مرگ و  ناتسود  زور ، نآ  رد   

(172 «) نورذتعیف مهل  نذؤی  و ال   » .درادن يدوس  یهاوخرذع  ینامیشپ و  زور ، نآ  رد   

(173 «) ذئموی مهنیب  باسنا  الف   » .دنرادن يدوس  اه  ییانشآ  اه و  تبسن  زور ، نآ  رد   

(174 «) بابسالا مهب  تعّطقَت   » .دتفا یم  راک  زا  اه  ببس  اه و  هلیسو  زور ، نآ  رد   

.تسا ناسنا  ییاهنت  تبرغ و  زور  زور ، نآ  لاح ، ره  هب   

 

ٍضْرَأ ِّيَِأب  ٌسْفَن  يِرْدَت  اَم  ًادَغ َو  ُبِسْکَت  اَذاَّم  ٌسْفَن  يِرْدَت  اَم  ِماَحْرَْألا َو  ِیف  اَم  ُمَْلعَی  َْثیَْغلا َو  ُلِّزَُنی  ِهَعاَّسلا َو  ُْملِع  ُهَدـنِع  َهَّللا  َّنِإ  « 34  »
ٌرِیبَخ ٌمِیلَع  َهَّللا  َّنِإ  ُتوُمَت 

تـساه محر  رد  ار  هچنآ  و  دنک ، یم  لزان  ار  ناراب  هک  تسوا  و  تسادـخ ، صوصخم  تمایق ) ییاپرب   ) نامز زا  یهاگآ  نامگ  یب   
اناـمه دریم ، یم  ینیمزرـس  هچ  رد  هک  دـناد  یمن  سک  چـیه  و  دروآ ، یم  تسد  هب  هچ  ادرف  هـک  دـناد  یمن  سک  چـیه  و  دـناد ، یم 

.تسا ریبخ  میلع و  دنوادخ 
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: اه هتکن   

اپرب يدوز  نیا  هب  تمایق  تسا و  رود  اهنآ  گرم  هک  دننادب  اه  ناسنا  رگا  .تسادخ  صوصخم  تمایق ، گرم و  عوقو  نامز  هب  ملع   
زا تسد  هدرک و  تشحو  دوش ، یم  اپرب  يدوز  هب  تمایق  هک  دننادب  رگا  دـنوش و  یم  هدولآ  هانگ  هب  رتشیب  هدـش و  رورغم  دوش ، یمن 

.میشاب هدامآ  هراومه  دیاب  میناد  یمن  ار  تمایق  گرم و  نامز  هک  ام  نیاربانب  دنراد ، یم  رب  ّتیلاعف  راک و 

رـسپ نینج  هک  دنهد  یم  ناشن  زورما  یملع  تاشیامزآ  اه و  هاگتـسد  هچرگ  .تسادخ  صوصخم  ناردام ، ِمحر  رد  ِندازون  هب  ملع   
ندوب رتخد  ای  رـسپ  هب  طوبرم  اهنت  ماحرالا » یف  ام   » هب ملع  نیا ، رب  هوالع  تسا ؛ دودـحمان  یلزا و  دـنوادخ  ملع  اـّما  رتخد ، اـی  تسا 

شیامزآ و هاگتـسد و  چیه  اب  هک  دوش  یم  لماش  زین  ار  رگید  ینتـسناد  اهدـص  و  تاّیحور ، تالاح ، اهدادعتـسا ، هکلب  تسین ، نینج 
.تسین یبای  تسد  لباق  يرشب ، تاناکما 

رییغت اه و  هدارا  ندش  هتـسکش  اب  ار  ادـخ  (، 175 «) دوقعلا ّلح  مئازَعلا و  ِخسَِفب  هّللا  ُتفرع  : » دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح   
.متخانش اه  میمصت 

هدـنیآ ي ماگ  زا  دراد ، یم  رب  هک  ماگ  کی  ناـسنا  ینعی  (، 176 «) مَدَق یلا  مَدَق  نِم  : » دندومرف هیآ  لیذ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح   
.درادن ربخ  دوخ 

: اه مایپ   

« سفن يردت  ام  ...ملعی   » .تسین دنوادخ  تیاهن  یب  ملع  اب  هسیاقم  لباق  تسا و  دودحم  رشب  ملع  - 1 

ام و   » .دوش یم  هچ  ادرف  دـناد  یمن  ناسنا  هک  تسا  راک  رد  قوفاـم  یتردـق  اـّما  تسا ، مزـال  روما  میظنت  ریبدـت و  يزیر ، هماـنرب  - 2 
« ًادغ بسکت  اذام  سفن  يردت 

هک میناوخ  یم  تایاور  رد  رگا  « ) تومت ضرا  يأب  سفن  يردت  ام  و   » .تسین هاگآ  شیوخ  گرم  ناکم  نامز و  هب  سک  چـیه  - 3 
هدـش اطع  وا  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  یملع  یهاگآ و  تسناد ، یم  ار  دوخ  تداهـش  ای  توف  ِنامز  ای  ناکم  ادـخ ، ّیلو  نـالف 

( .درادن ربخ  سک  چیه  یلالقتسا  روط  هب  هنرگو  تسا ،

بـسکت اذام  سفن  يردت  ام  و   » .مینکن دامتعا  دوخ  هدـنیآ ي  دروم  رد  نایوگـشیپ  نانیب و  فک  نانیب ، لاف  نانهاک ، هتفگ ي  هب  - 4 
« ًادغ

« ...سفن يردت  ام  « ؟ تسا رورغم  ارچ  دوخ ، يادرف  ّتیعقوم  زا  هن  دراد ، ربخ  دوخ  گرم  زا  هن  هک  یناسنا   - 5 

! راگدرورپ  

، ام رون  ار  نآرق   
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، ام نوناق   

، ام دیما   

، ام قطنم   

، ام رّکفت  لّقعت و  هیام ي   

، ام هظعوم ي   

، ام يافش   

ام تاجن  ام و  شمارآ   

.هدب رارق   

(1)
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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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