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هبیغلا ماکحا  مرحمان  مرحم و  هریبک ، ناهانگ  هلاسر : هس 

باتک تاصخشم 

1299 دمحا - ، ینارهت ، يدهتجم  هسانشرس : 
ینارهت يدهتجم  دمحا  هبیغلا / ماکحا  مرحمان  مرحم و  هریبک ، ناهانگ  هلاسر : هس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1377 قح ، هار  رد  هسسوم  مق : رشن :  تاصخشم 
ص 144 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 4000 کباش : 
سیونریز تروصهب  همانباتک  تشاددای : 

هریبک ناهانگ  رگید :  ناونع 
مرحمان مرحم و  رگید :  ناونع 
هبیغلا ماکحا  رگید :  ناونع 

یمالسا قالخا  عوضوم : 
قح رد  هسسوم  هدوزفا :  هسانش 

BP247/8/م24س9 هرگنک :  يدنب  هدر 
297/61 ییوید :  يدنب  هدر 

م13175-77 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

مرحم ان  مرحم و  هلاسر 

هراشا

نیملسملا مالسالا و  ۀجح  ترضح  فیلات  درذگیم  امـش  رظن  زا  هک  ياهلاسر  هس  قلاخلا  رکـشی  مل  قولخملا  رکـشی  مل  نم  یلاعت  همـسب 
. تسا هتاکرب  تماد  يدهتجم  دمحا  خیش  جاح  ياقآ  بانج 

نیا پاچ  دـیدجت  حیحـصت و  هب  دـنراد  هیملع  ياههزوح  دـیتاسا  الـضف و  بالط و  زا  يرایـسب  نابناج و  نیا  رب  ناـشیا  هک  یّقح  ساـپ  هب 
ياهپاچ هب  تبسن  پاچ  نیا  نوچ  یلو  دوب  هتفرگ  رارق  لابقتسا  دروم  رشتنم و  عیسو  يژاریت  اب  البق  اههلاسر  نیا  هتبلا  دش . مادقا  اههلاسر 

. دریگ رارق  هدافتسا  دروم  رتشیب  میراودیما  دراد  زایتما  لبق ،
قح  هار  رد  هسسؤم  مق -

يداتسا  اضر  يزارخ - نسحم  دیس 
5 ص : هلاسر ، هس 

[ فّلؤم همّدقم  ]

. نیرهاّطلا هلآ  دمحم و  یلع  مالسلا  ةولصلا و  نیملاعلا و  ّبر  دمحلا هللا  میحّرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 
ار ناـنز  زا  یـضعب  مارح و  ار  اـهنآ  اـب  جاودزا  مرحم و  نادرم  یـضعب  رب  ار  ناـنز  زا  یـضعب  یحلاـصم  تهج  زا  هک  تسار  يادـخ  دـمح 
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مرحم ياهنز  هب  عجار  يرصتخم  ةوزج  مدوب  لیام  دوب  یتّدم  راگدرورپ  يانث  دمح و  زا  دعب  اّما  هتـسناد  لالح  ار  اهنآ  اب  جاودزا  مرحمان و 
. دوش هتشون  هلاسر  نیا  رد  هلئسم  یس  دودح  هک  دش  بیصن  قیفوت  هّللا  دمحب  مسیونب  مرحمان  و 

: منکیم عورش  ار  هلاسر  ثیدح  دنچ  رکذ  اب  مرحمان  مرحم و  لئاسم  زا  لبق  و 
هتوالح دجی  انامیا  هللا  هاطعا  هّللا  نم  افوخ  اهکرت  نمف  سیلبا  ماهـس  نم  مومـسم  مهـس  رظنلا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  لاق  لوا : ثیدح 

(. ثیدح 34 هحفص 38  دلج 104  راونالا  راحب   ) هبلق یف 
هاگن هک  یسک  سپ  ناطیـش  مومـسم  ياهریت  زا  تسا  يریت  مرحمان ) هب   ) ندرک هاگن  دندومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 

هک  دنکیم  اطع  ینامیا  وا  هب  دنوادخ  ادخ  سرت  تهج  زا  دنکن  مرحمان ) هب  )
 6 ص : هلاسر ، هس 

. دباییم شبلق  رد  ار  شاینیریش 
راحب . ) عجری بوتی و  نا  الا  رانلا  نم  ۀمیقلا  موی  هنیع  هّللا  ءالم  مارح  نم  هنیع  ءالم  نم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق  مود : ثیدـح 

(. ثیدح 3 هحفص 32  دلج 104  راونالا 
رپ شتآ  زا  ار  شمشچ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک  رپ  مارح  زا  ار  شمشچ  هک  یسک  دندومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح 

. دیامن تشگزاب  هبوت و  هکنیا  رگم  دنکیم 
یف نرق  اـمارح  ةارما  مزتلا  نم  هّللا و  نم  طخـسب  ءاـب  دـقف  هیلع  مرحت  ةارما  حـفاص  نم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  مّوس : ثیدـح 

(. ثیدح 4 راونالا  راحب  هحفص 32  دلج 104  . ) رانلا یف  ناف  ذقیف  ناطیشلا  عم  ران  نم  ۀلسلس 
عوجر دنوادخ  بضغ  هب  دهدب  تسد  ینعی  دـنک  هحفاصم  یمرحمان  نز  اب  سکره  دـندومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 

سپ دوشیم  کیدزن  نورقم و  ناطیـش  اب  شتآ  زا  هلـسلس  رد  دـنک  انب  یطابترا  وا  اب  ینعی  دوش  مزالم  یمرحمان  نز  اب  هک  یـسک  هدرک و 
. دنوشیم هتخادنا  شتآ  رد  ودره 

نع تضغ  نیع  هّللا و  ۀیشخ  نم  تکب  نیع  نیعا  ۀثالث  الا  ۀمیقلا  موی  ۀیکاب  نیع  لک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  مراهچ : ثیدح 
(. ثیدح 18 راونالا ج 104 ص 35  راحب  قودص ج 1 ص 61 و  لاصخ  . ) هّللا لیبس  یف  ةرهاس  تتاب  نیع  هّللا و  مراحم 

دیرگب ادخ  سرت  زا  هک  یمشچ  لوا  مشچ  هس  رگم  دننایرگ  تمایق  رد  اهمشچ  مامت  دندومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح 
مود 

 7 ص : هلاسر ، هس 
. دشاب رادیب  ادخ  هار  رد  حبص  ات  ار  بش  هک  یمشچ  مّوس  دوش  هتسب  ادخ  ياهمارح  زا  هک  یمشچ 

هللا هجوزی  یتح  هرصب  هیلا  دتری  مل  هرصب  ضمغ  وا  ءامـسلا  یلا  هرـصب  عفرف  ةارما  یلا  رظن  نم  لاق  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  مجنپ : ثیدح 
(. ثیدح 28 هحفص 37  دلج 104  راونالا  راحب  . ) نیعلا روحلا  نم  لج  زع و 

نامسآ هب  ار  شمشچ  سپ  دتفایب  یمرحمان  نز  هب  شمشچ  هک  یسک  دندومرف  ترضحنآ  هک  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا 
. دیامرفیم جیوزت  وا  هب  نیعلا  روح  زا  لالج  تزع و  اب  دنوادخ  هکنیا  رگم  ددرگیمنرب  شمشچ  ددنبب  ار  شمشچ  ای  دربب و  الاب 

اهل لاقف  هتبجحف  مالـسلا  اهیلع  ۀمطاف  یمعا  نذاتـسا  مالـسلا  هیلع  یلع  لاق  مالّـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  رفعج  نب  یـسوم  نع  مشـش : ثیدـح 
لوسر لاقف  حـیرلا  مشی  وه  هارا و  اناف  یناری  نکی  مل  نإ  هللا  مالـس  اهیلع  تلاقف  كاری  وه ال  هتبجح و  مل  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هللا  لوسر 

(. ثیدح 36 هحفص 38  دلج 104  راونالا  راحب  زا  . ) ینم ۀعضب  کنا  دهشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا 
صخـش دندومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  دندومرف  هک  شراوگرزب  ناردـپ  زا  تسا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  تیاور 

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  دنتفر  باجح  هدرپ  سپ  رد  ترـضح  دوش  دراو  هک  تساوخ  هزاجا  ارهز  همطاف  ترـضح  زا  يروک 
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ارم يوـب  وا  منیبیم و  ار  وا  نم  دـنیبیمن  ارم  وا  رگا  درک  ضرع  دـنیبیمن  ارت  هک  روـک  صخـش  نآ  یتـفر  باـجح  سپ  رد  ارچ  دـندومرف 
. یتسه نم  نت  هراپ  وت  هک  مهدیم  تداهش  دندومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  دنکیم  مامشتسا 

 8 ص : هلاسر ، هس 
نا كّرسیا  لاق  هّللا  لوسر  ای  مل  لاق و  معن  لاق  اهیلع  نذأتسا  یّما  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوسر  ای  مالـسلا  هیلع  یلع  لاق  متفه : ثیدح 

(. ثیدح 37 هحفص 38  دلج 104  راونالا  راحب  زا  . ) نذأتساف لاق  لاق ال  ۀنایرع . اهارت 
مردام رب  دورو  تقو  رد  هّللا  لوسر  ای  دـندرک : ضرع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نایقتم  يالوم 

سابلیب نایرع و  ار  تردام  يوشیم  لاحـشوخ  دندومرف : تسا ) مرحم  ردام  هک  یلاح  رد  ( ؟ ارچ درک  ضرع  یلب  دـندومرف : مریگب ؟ نذا 
؟ ینیب هب 

. ریگب هزاجا  نذا و  سپ  دندومرف : ترضح  سپ  ریخ  درک : ضرع 
دلج 104 راونالا  راحب  . ) اهجوز ریغ  نم  اهنیع  تالم  لعب  تاذ  ةارما  یلع  هللا  بضغ  دتـشا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  لاق  متـشه : ثیدح 

(. ثیدح 42 هحفص 39 
رپ ار  شمشچ  کلذعم  دراد  رهوش  هک  ینز  رب  دنوادخ  بضغ  تسا  تخس  دیدش و  دندومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح 

. دزودیم مشچ  شرهوش  ریغ  هب  دایز  ینعی  شرهوش  ریغ  زا  دنکیم 
دلج راونالا  راحب  . ) ۀلیوط ةرسح  تثروا  ةرظن  نم  مک  مومسم و  سیلبا  ماهس  نم  مهس  رظنلا  لاق  مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  مهن : ثیدح 

(. ثیدح 46 هحفص 40   104
هک یهاگن  رایـسب  هچ  ناطیـش و  ياهریت  زا  مومـسم  تسا  يریت  مرحمان ) هب   ) ندرک رظن  دندومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح 

(. تمایق رد  . ) دوشیم ینالوط  هودنا  ترسح و  هلیسو 
اهتوص ینبجعی  نا  فوختا  لاق  نهنم و  ۀباشلا  یلع  مّلسی  نا  هرکی  ناک  ءاسنلا و  یلع  مّلـسی  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناک  مهد : ثیدح 

لخدیف 
 9 ص : هلاسر ، هس 

(. ثیدح 26 هحفص 37  دلج 104  راونالا  راحب  . ) رجالا نم  بلطا  امم  رثکا  یلع  مثالا  نم 
مـسرتیم دـندومرفیم  دـننک  مالـس  ناوج  نانز  هب  دنتـشاد  تهارک  اّما  دـندرکیم  مالـس  مه  اهنز  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

ندرک مالـس  دزم  رجا و  زا  هک  هچنآ  زا  رتشیب  هاـنگ ، نم  رب  دوش  لـخاد  سپ  دـیایب  مشوخ  دروآرد و  تفگـشب  ارم  ناوج  ياـهنز  يادـص 
(. مبلطیم مهاوخیم و  )

 10 ص : هلاسر ، هس 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

[ تیمرحم ياههار  ]

هراشا

. جاودزا هار  زا  موس  عاضر ، هار  زا  مود  بسن ، هار  زا  لوا  دنوشیم  مرحم  هار  هس  زا  نادرم  هب  نانز 

[ یبسن مراحم  ]
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نییاپ هچره  دالوا و  - 2 گرزبردام . گرزبردپ و  دننام  دـنور ، الاب  هچره  ردام و  ردـپ و  دـنمرحم 1 - ناسنا  هب  بسن  هار  زا  هک  یناـسک 
دننام دنور ، الاب  هچره  همع و  ومع و  - 4 هدازردارب . هدازرهاوخ و  دننام  دنور ، نییاپ  هچره  ردارب و  رهاوخ و  - 3 هجیتن . هون و  دننام  دنور ،

. ردام ای  ردپ  هلاخ  یئاد و  دننام  دنور  الاب  هچره  هلاخ و  یئاد و  - 5 ردام . ردپ و  همع  ومع و 

[ یعاضر مراحم  ]

ردارب و رهاوخ و  دالوا و  ردام و  ردپ و  دـننام  دنتـسه ، مرحم  بسن  هار  زا  هک  دنتـسه  اهنامه  دـنمرحم  ناسنا  هب  عاضر  هار  زا  هک  یناسک 
. یعاضر رسپ  نز  یعاضر و  ردپ  نز  و  یعاضر . نز  رتخد  یعاضر و  نزردام  زین  یعاضر و  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و 

[ یببس مراحم  ]

، دور نییاپ  هچره  نز و  رتخد  نزردام 2 - ردام  دننام  دنور  الاب  هچره  نز و  ردام  دنوشیم 1 - مرحم  ناسنا  هب  جاودزا  هار  زا  هک  یناسک 
دننام دور  نییاپ  هچره  سورع و  ینعی  رـسپ  نز  دادجا 4 - نز  دننام  دور ، الاب  هچره  يردامان و  ینعی  ردـپ  نز  - 3 نز . رتخد  رتخد  دننام 

. هجیتن هون و  نز 

[ مارح جاودزا  ]

تسا  هدرک  انز  وا  اب  هللااب ) ذوعن   ) ناسنا هک  ینز  رتخد  دننام  تسا  مارح  اهنآ  اب  جاودزا  یلو  دنتسین  مرحم  ناسنا  هب  هک  دنتسه  مه  یناسک 
 11 ص : هلاسر ، هس 

. تسا هدرک  طاول  وا  اب  ناسنا  هللااب ) ذوعن   ) هک يرسپ  رتخد  ردام و  رهاوخ و  و 
ای دـتفیب و  ملق  زا  مرحمان  مرحم و  هب  طوبرم  لئاسم  زا  یخرب  تسا  نکمم  هتبلا  دـش  دـهاوخ  نایب  هلأسم  نمض 30  رد  لئاسم  نیا  لیـصفت 

: دینک تقد  دوش ، رارکت  لئاسم  یخرب 

[ یعاضر یببس و  یبسن و  مراحم  هّمهم  لئاسم  ]

ۀلأسم 1

. دنتسه مرحم  ناسنا  هب  گرزبردام  گرزبردپ و  دننام  دنور ، الاب  هچره  ردام و  ردپ و 

ۀلأسم 2

. دنتسه مرحم  ناسنا  هب  هجیتن  هون و  دننام  دنور ، نییاپ  هچره  دالوا و 

ۀلأسم 3

. دنمرحم ردارب  هب  رهاوخ  دالوا  رهاوخ و  هب  ردارب  دالوا  نینچمه  و  دنمرحم ، مه  هب  ردارب  رهاوخ و 
: دنمسق هس  دنمرحم  مه  هب  هک  يردارب  رهاوخ و  حیضوت :

. دشاب یکی  ناشردام  ردپ و  هک  يردام  يردپ و  ردارب  رهاوخ و  لوا 
. دشاب یکی  ناشردپ  طقف  هک  يردپ  ردارب  رهاوخ و  مود 
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. دشاب یکی  ناشردام  طقف  هک  يردام  ردارب  رهاوخ و  موس 
نیا دراد ، رتخد  رـسپ و  دوخ  یلبق  رهوش  زا  مه  وا  هک  دریگیم  يدـیدج  رـسمه  دراد و  رتخد  رـسپ و  دالوا  دوخ  رـسمه  زا  يدرم  رگا  اما 

. ناشردام هن  تسا و  یکی  ناشردپ  هن  نوچ  دنتسین  مرحم  مهاب  مود ، رسمه  ياهرسپ  رتخد و  هب  لوا ، رسمه  ياهرسپ  رتخد و 
. تسا یکی  ناشردپ  اریز  دنمرحم ، شرهوش  یلبق  دالوا  هب  وا  دالوا  دوش ، راددالوا  دیدج  رهوش  نیا  زا  مود  رسمه  رگا  هلب 

هلأسم 4

ناسنا  دوخ  يومع  هّمع و  هچ  دنمرحم  ناسنا  هب  ومع  هّمع و 
 12 ص : هلاسر ، هس 

. ناسنا ردام  يومع  همع و  هچ  ناسنا و  ردپ  يومع  همع و  هچ  دنشاب 
: دنمسق هس  رب  دنمرحم  ناسنا  هب  هک  ومع  هّمع و  حیضوت 

. تسا یکی  ناسنا  ردپ  ردام  ردپ و  اب  ناشردام  ردپ و  هک  يردام  ردپ و  همع  ومع و  لوا 
. تسا یکی  ناسنا  ردپ  ردپ  اب  ناشردپ  طقف  هک  يردپ  همع  ومع و  مود 

. تسا یکی  ناسنا  ردپ  ردام  اب  ناشردام  طقف  هک  يردام  همع  ومع و  موس 
رهاوخ ردارب و  ینعی  دنتـسین  ناسنا  همع  ومع و  اهنآ  همع  ومع و  اریز  دنتـسین  مرحم  ناسنا  هب  ناسنا  يردام  رهاوخ  ردارب و  هّمع  ومع و  اّما 

. دنتسین ناسنا  ردپ 
سپ دنتسین  یکی  مود  رهوش  دالوا  هّمع  ومع و  اب  لوا  رهوش  دالوا  هّمع  ومع و  دراد  دالوا  مادکره  زا  هدرک و  رهوش  ود  هک  ینز  حیـضوت :

. دنتسین مرحم  سکع  هب  مود و  رهوش  دالوا  هب  لّوا  رهوش  دالوا  هّمع  ومع و 

ۀلأسم 5

. ناسنا ردام  هلاخ  یئاد و  هچ  ناسنا و  ردپ  هلاخ  یئاد و  هچ  دنشاب و  ناسنا  دوخ  هلاخ  یئاد و  هچ  دنمرحم  ناسنا  هب  هلاخ  یئاد و 
: دنمسق هس  دنمرحم  ناسنا  هب  هک  هلاخ  یئاد و  حیضوت 

. تسا یکی  ناسنا  ردام  ردام  ردپ و  اب  ناشردام  ردپ و  هک  يردام  ردپ و  هلاخ  یئاد و 
یکی  ناسنا  ردام  ردپ  اب  ناشردپ  طقف  هک  يردپ  هلاخ  یئاد و 

 13 ص : هلاسر ، هس 
. تسا

. تسا یکی  ناسنا  ردام  ردام  اب  ناشردام  طقف  هک  يردام  هلاخ  یئاد و 
ردارب و ینعی  دنتـسین  ناسنا  هلاخ  یئاد و  اهنآ  هلاـخ  یئاد و  اریز  دنتـسین ، مرحم  ناـسنا  هب  ناـسنا  يردـپ  رهاوخ  ردارب و  هلاـخ  یئاد و  اـما 

. دنتسین ناسنا  ردام  رهاوخ 
سپ دنتـسین ، یکی  مود  نز  دالوا  هلاخ  یئاد و  اب  لوا  نز  دالوا  هلاخ  یئاد و  دراد  دـالوا  مادـک  ره  زا  هتفرگ و  نز  ود  هک  يدرم  حیـضوت :

. دنتسین مرحم  سکع  هب  مّود و  نز  دالوا  هب  لّوا  نز  دالوا  هلاخ  یئاد و 

هلأسم 6

مه دوشیم و  لـماش  ار  یبـسن  مه  دـش  هتفگ  هلاـخ  یئاد و  همع ، ومع و  ردارب ، رهاوـخ و  دـالوا ، رداـم ، ردـپ و  دروـم  رد  هک  ییاـههلأسم 
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. ار یعاضر 
ناسنا هب  مه  یعاضر  هلاخ  هّمع و  رهاوخ و  رتخد و  ردام و  دنتـسه ، مرحم  ناسنا  هب  یبسن  هلاخ  هّمع و  رهاوخ و  ردام و  هک  روطنامه  ینعی 

یعاضر یئاد  ومع و  ردارب و  رسپ و  ردپ و  دنتسه ، مرحم  ناسنا  هب  یبسن  یئاد  ومع و  ردارب و  رسپ و  ردپ و  هک  روطنامه  و  دنتـسه ، مرحم 
. دنمرحم ناسنا  هب  مه 

. دوش هعجارم  دیاب  هدش  هتشون  هیلمع  ياههلاسر  رد  هک  تسا  مزال  یطئارش  عاضر  ققحت  يارب  حیضوت :

هلأسم 7

هلاخ رسپ  یئاد و  رسپ  هّمع و  رسپ  ومع و  رسپ  روطنیمه  دنتسین و  مرحم  ناسنا  هب  ناسنا  هلاخ  رتخد  یئاد و  رتخد  هّمع و  رتخد  ومع و  رتخد 
. دنتسین مرحم  ناسنا  هب  ناسنا 

14 ص : هلاسر ، هس 

هلأسم 8

یئاد و نز  ومع و  نز  هنرگو  تسا  مرحم  ناسنا  هب  دـشاب  ناسنا  هّمع  رگا  یئاد  نز  تسا و  مرحم  ناسنا  هب  دـشاب  ناسنا  هلاخ  رگا  ومع  نز 
. دنتسین مرحم  ناسنا  هب  هلاخ  رهوش  همع و  رهوش  روطنیمه 

هلأسم 9

. دنمرحم ناسنا  هب  دشاب ) هدرک  جاودزا  دوخ  یئاد  رتخد  ای  ومع  رتخد  اب  ناسنا  ینعی   ) دنشاب ناسنا  نز  ردام  رگا  یئاد  نز  ومع و  نز 

هلأسم 10

. تسا مارح  رمع  رخآ  ات  اهنآ  اب  جاودزا  دنمرحم و  ناسنا  هب  ناسنا  ردام  ردپ  نز  و  ناسنا ، ردپ  ردپ  نز  و  ناسنا ، دوخ  ردپ  نز 
. درادن ار  نز  ردام  مکح  تسین و  مرحم  ناسنا  هب  ناسنا  نز  ردپ  نز  اما 

هلأسم 11

يرتخد هون  رـسمه  ینعی  ناسنا  رتخد  سورع  ناسنا و  هون  رـسمه  ینعی  ناسنا  رـسپ  سورع  ناسنا و  رـسپ  رـسمه  ینعی  ناـسنا  دوخ  سورع 
. دنمرحم ناسنا  هب  ناسنا 

. تسین مرحم  ناسنا  هب  ناسنا  نز  رسپ  رسمه  ینعی  ناسنا  نز  سورع  اما 

هلأسم 12

هب ناسنا  رهوش  ردام  ردـپ  نینچمه  تسا و  مرحم  ناـسنا  هب  ناـسنا  رهوش  ردـپ  ردـپ  ینعی  دـش  مولعم  مه  نآ  سکع  مکح  لـبق  هلأـسم  زا 
. تسا مرحم  ناسنا 

هلأسم 13

رتخد رتخد  رهوش  ینعی  ناسنا  رتخد  داماد  ناسنا و  رـسپ  رتخد  رهوش  ینعی  ناسنا  رـسپ  داماد  ناسنا و  رتخد  رهوش  ینعی  ناسنا  دوخ  داـماد 
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رتخد رتخد  رهوش  ینعی  ناسنا  رتخد  داماد  ناسنا و  رـسپ  رتخد  رهوش  ینعی  ناسنا  رـسپ  داماد  ناسنا و  رتخد  رهوش  ینعی  ناسنا  دوخ  داـماد 
. دنمرحم ناسنا  هب  ناسنا 

ناسنا  هب  ناسنا  رهوش  رتخد  رهوش  ینعی  ناسنا  رهوش  داماد  اما 
 15 ص : هلاسر ، هس 

. تسین مرحم 

هلأسم 14

. دور الاب  هچره  نز و  ردام  ردام  تسا  نینچمه  و  وا ، یعاضر  ردام  هچ  دشاب  نز  یبسن  ردام  هچ  تسا  مرحم  ناسنا  هب  ناسنا  نز  ردام 

هلأسم 15

. دنتسه مرحم  ناسنا  هب  وا  يرتخد  يرسپ و  ياههون  ناسنا و  رهوش  دالوا 

هلأسم 16

لبق رهوش  زا  دالوا  نیا  هچ  دـنمرحم ، ناسنا  هب  وا  يرتخد  يرـسپ و  ياههون  و  دـشاب ) هدرک  لوخد  وا  هب  هک  یتروص  رد   ) ناسنا نز  دالوا 
. دعب رهوش  زا  هچ  دشاب و 

. دنتسین مرحم  وا  هب  شدالوا  دشاب  هدرک  لوخد  وا  هب  هکنیا  زا  لبق  اما 

هلأسم 17

رد دریگب  قالط  ای  دنک  توف  ناسنا  نز  هکنیا  رگم  دـنک  جاودزا  وا  اب  دـناوتیمن  لاح  نیع  رد  اما  تسین  مرحم  ناسنا  هب  ناسنا  نز  رهاوخ 
. دنک جاودزا  شرهاوخ  اب  دناوتیم  وا  هدع  ندش  مامت  زا  سپ  تروص  نیا 

هلأسم 18

نز هزاجا  نودـب  ود  نیا  اب  جاودزا  اما  تسین  مرحم  ناسنا  هب  دوشیم  وا  هلاخ  ای  هّمع  ناـسنا  نز  هک  وا  هدازرهاوخ  ناـسنا و  نز  هدازردارب 
. تسین زئاج  اهنآ  هلاخ  هّمع و  ینعی  ناسنا 

هلأسم 19

ناسنا هب  ناسنا  دوخ  داماد  رتخد و  داماد  دننام  رـسپ  داماد  و  دوشیم ، وا  رـسپ  داماد  ناسنا  اریز  تسا  مرحم  ناسنا  هب  ناسنا  نز  ردـپ  ردام 
. دنتسه مرحم 

هلأسم 20

تسا  مرحم  ناسنا  هب  ناسنا  دوخ  سورع  هک  روطنامه 
 16 ص : هلاسر ، هس 

. دنتسه مرحم  ناسنا  هب  همه  يرتخد  يرسپ و  ياههون  رتخد و  رسپ و  سورع 
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رهوـش هب  شنز  دـنکیم  یـسورع  رـسپ  نآ  دراد و  يرـسپ  رگید  رهوـش  زا  ینز  رگا  ینعی  تسین ، مرحم  ناـسنا  هـب  ناـسنا  نز  سورع  هـلب 
. تسین مرحم  شردام 

هلأسم 21

رهوش زا  هچ  دـشاب  لبق  رهوش  زا  هچ  دـشاب ، رگید  رهوش  زا  هک  تسا  ناسنا  نز  رتخد  ینعی  هبیبر  تسا  مرحم  درم  هب  هک  ییاهنز  زا  یکی 
دوشیم و باسح  لبق  رهوش  هبیبر  مه  رتخد  نآ  دوش ، رادرتخد  وا  زا  دنک و  رایتخا  دیدج  رهوش  دریگب و  قالط  ناسنا  نز  رگا  ینعی  دعب ،

. تسا مرحم  دوشیم و  باسح  ناسنا  هبیبر  مه  رتخد  نآ  دوش  رادرتخد  ناسنا  نز  رسپ  رگا  نینچمه  تسا و  مرحم  وا  هب 
. تسین مرحم  هبیبر  لوخد ، زا  لبق  دشاب و  هدرک  لوخد  وا  ردام  هب  ناسنا  هک  تسا  نیا  رب  طورشم  هبیبر  تیمرحم  هتبلا 

هلأسم 22

رهاوخ نیاربانب  دنتسین ، مرحم  ناسنا  هب  تسا  رگید  رهوش  زا  هک  يرتخد  شردپ و  ردام  شردام و  ردام  شردام و  ریغ  ناسنا  نز  ناشیوخ 
ردـپ نز  و  دنتـسین . مرحم  ناسنا  هب  نز  هدازومع  نز و  هدازهمع  و  نز ، هدازرهاوخ  نز ، هدازردارب  نز ، ردارب  نز  نز ، هلاـخ  نز ، همع  نز ،

نم داماد  صخـش  نیا  دیوگب  دناوتیمن  ردپ  نز  دوشیمن و  باسح  نز  ردام  ياج  هب  نز  ردـپ  نز  ینعی  تسین  مرحم  ناسنا  هب  ناسنا  نز 
. تسا وا  رهوش  داماد  هکلب  تسین  وا  داماد  اریز  تسا 

مرحم ردـپ  نز  اما  تسین ، مرحم  ام  هب  نامردـپ  دـیدج  نز  ردام  ینعی  تسین  مرحم  ناـسنا  هب  ناـسنا  ردـپ  نز  رداـم  هکنیا : رگید  هلأـسم  و 
. تسا

17 ص : هلاسر ، هس 

هلأسم 23

لفط و نآ  یعاضر  ردام  نز  نآ  هدـش ) نایب  هیلمع  ياههلاسر  رد  هک  یطئارـش  اب  لـماک  ریـش   ) ار يرتخد  اـی  يرـسپ  دـهد  ریـش  ینز  رگا 
لفط و نآ  یعاضر  یئاد  هلاخ و  نز  نآ  ردارب  رهاوخ و  و  لفط ، نآ  یعاضر  ردارب  رهاوخ و  شدالوا  لفط و  نآ  یعاـضر  ردـپ  شرهوش 

. دنتسه مرحم  وا  هب  همه  دنوشیم و  لفط  نآ  یعاضر  يومع  هّمع و  نز  نآ  رهوش  ردارب  رهاوخ و 
یعاضر ردام  یبسن ، ردـپ  دـننام  یعاضر  ردـپ  الثم  دوشیم  مرحم  عاضر  هار  زا  تسا  مرحم  بسن  هار  زا  ناسنا  هب  هکره  هکنیا  هصـالخ  و 

. نیرئاس روطنیمه  و  یبسن ، ردارب  رهاوخ و  دننام  یعاضر  ردارب  رهاوخ و  یبسن ، ردام  دننام 
دنربیمن و ثرا  یعاضر  ردام  ردپ و  زا  یعاضر  دالوا  الثم  ینعی  دوشیمن  ندرب  ثرا  بجوم  اّما  دروآیم  دوجو  هب  تیمرحم  عاضر  هتبلا 

. نیرئاس نینچمه 

هلأسم 24

ادـج رگیدـکی  زا  هکنیا  زج  دـنرادن  ياهراچ  دـنوش و  دـبا  مارح  مرحم و  رگیدـکی  هب  يرهوش  نز و  هک  دوشیم  ببـس  نداد  ریـش  یهاگ 
دنک دقع  دوخ  يارب  شردپ  نذا  هب  ار  يراوخریـش  کچوک  رتخد  یـسک  رگا  الثم  دنـشاب ، داماد  سورع و  دالوا و  بحاص  هچرگ  دـنوش 

ودره نآ ) طئارـش  اب   ) دـهد ریـش  کچوک  نز  نیا  هب  وا  گرزب  نز  تدـم  نیا  رد  رگا  لاح  دـشابیم  وا  نز  تسوا  دـقع  رد  ات  لـفط  نیا 
وا کچوک  نز  تسا و  مارح  مرحم و  ناسنا  رب  نز  ردام  هدـش و  یعاضر  نز  ردام  وا  گرزب  نز  اریز  دـنوشیم  دـبا  مارح  رهوش  هب  اهنز 

. تسا مارح  مرحم و  ناسنا  هب  هبیبر  هدش و  هبیبر  نز و  رتخد 
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18 ص : هلاسر ، هس 

هلأسم 25

هچ  ) ار دوخ  داماد  راوخریش  هچب  ینز  هک  تسنیا  دوشیم  رگیدکی  هب  رهوش  نز و  ندش  يدبا  مارح  بجوم  نداد  ریـش  هک  يرگید  دروم 
ریـش دشابن ) شدوخ  داماد  هچرگ   ) ار شرهوش  داماد  راوخریـش  هچب  ای  و  دشاب ) شداماد  رگید  نز  زا  ای  دـشاب و  شدوخ  رتخد  زا  هچب  نآ 
یف عضترملا  وبا  حکنی  ال  هدش : دراو  تیاور  رد  اریز  دوشیم  دبا  مارح  شرهوش  داماد  ای  شداماد  هب  شرتخد  تروص  نیا  رد  دهد  لماک 

هک يدرم  دالوا  اب  هن  هدنهدریـش و  نز  دالوا  اب  دنک  جاودزا  دـیابن  راوخریـش  هچب  ردـپ  ینعی  ۀعـضرملا . دالوا  یف  نبللا و ال  بحاص  دالوا 
زا ای  و  هدنهدریش ، نز  دالوا  زا  ای  تسا و  ریش  بحاص  دالوا  زا  ای  داماد ، نز  دش  رکذ  هک  ياهلأسم  رد  تسا و  هدنهدریش  نز  ریش  بحاص 

. دوشیم لطاب  ناشجاودزا  سپ  ودره ، دالوا 

هلأسم 26

دهد ریـش  ار  وا  ات  دهدب  شرهاوخ  ای  شردارب  نز  هب  ار  وا  دناوتیم  دشاب  مرحم  وا  هب  دنکیم  گرزب  هک  ار  ریغ  رتخد  دـهاوخب  يدرم  رگا 
گرزب هک  ار  ریغ  رسپ  دهاوخب  ینز  رگا  روطنیمه  ددرگ و  مرحم  وا  هب  دوش و  رتخد  نآ  یعاضر  یئاد  ای  یعاضر  يومع  ات  شطئارش ) اب  )

ای یعاضر  هّمع  ات  شطئارـش ) اب   ) دهدب ریـش  ار  وا  ات  دـهدب  دوخ  رهاوخ  ای  دوخ و  ردارب  نز  هب  ار  وا  دـناوتیم  دـشاب  مرحم  وا  هب  دـنکیم 
. ددرگ مرحم  وا  هب  دوش و  رسپ  نآ  یعاضر  هلاخ 

هلأسم 27

یعنام جاودزا  هتشادن  رهوش  رگا  نز  نآ  دوخ  اب  اّما  دنک  جاودزا  نز  نآ  رتخد  ردام و  اب  دناوتیمن  دنک  انز  ینز  اب  هللااب ) ذوعن   ) یـسک رگا 
. درادن

اب  هللااب ) ذوعن   ) جاودزا زا  سپ  دوب و  هدرک  جاودزا  ینز  اب  رگا  اما 
 19 ص : هلاسر ، هس 

. دوشیمن مارح  وا  هب  نز  نآ  درک  انز  وا  رتخد  ای  وا  ردام 

هلأسم 28

نیا دـهد  قـالط  ار  وا  اـی  دریمب  وا  رهوش  رگا  ینعی  دوشیم  دـبا  مارح  وا  هب  نز  نآ  دـنک  اـنز  يرادرهوش  نز  اـب  هللااـب ) ذوـعن   ) یـسک رگا 
. دنک جاودزا  وا  اب  دناوتیمن  هدننک  انز  صخش 

هلأسم 29

دبا مارح  وا  هب  اهنز  نیا  ینعی  دـنک  جاودزا  رـسپ  نآ  رتخد  رهاوخ و  رداـم و  اـب  دـناوتیمن  دـنک  طاول  يرـسپ  اـب  هللااـب ) ذوعن   ) یـسک رگا 
وا هب  نز  نآ  دـنک  طاول  هللااب ) ذوعن   ) وا ردـپ  ای  وا  ردارب  ای  وا  رـسپ  اب  وا  اب  جاودزا  زا  سپ  دـشاب و  هدرک  جاودزا  ینز  اب  رگا  اـّما  دـنوشیم 

. دوشیمن مارح 

[ هدع نامز  رد  جاودزا  ]
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هلأسم 30

: دراد تروص  دنچ  دنک  جاودزا  وا  اب  يدرم  دشاب و  هدع  رد  نز  رگا  تسین و  زیاج  تسا  هّدع  رد  هک  ینز  اب  جاودزا 
. تسین زیاج  تسا  هدع  رد  هک  ینز  اب  جاودزا  هکنیا  هب  دنشاب  ملاع  تسا و  هدع  رد  نز  هک  نیا  هب  دنشاب  ملاع  ودره  - 1

. دنوشیم دبا  مارح  رگیدکی  هب  لطاب و  جاودزا  دننک  جاودزا  مه  اب  رگا  تروص  ود  نیا  رد  دنشاب . ملاع  اهنآ  زا  یکی  - 2
رد نز  هک  دنمهفب  لوخد  زا  سپ  یلو  تسین ، زیاج  تسا  هدع  رد  هک  ینز  اب  جاودزا  تسا و  هدع  رد  نز  هکنیا  هب  دنـشاب  لهاج  ودره  - 3

. دنوشیم يدبا  مارح  رگیدکی  هب  لطاب و  جاودزا  مه  تروص  نیا  رد  تسا ، هدوبن  زیاج  وا  اب  جاودزا  و  هدوب ، هدع 
لطاب دـناهدناوخ  هک  يدـقع  یلو  دـنوشیمن ، يدـبا  مارح  رگیدـکی  هب  تروص  نیا  رد  دـنمهفب ، لوخد  زا  لبق  دنـشاب و  لهاج  ودره  - 4

لیام  رگا  هدع  ندش  مامت  زا  سپ  و  دوش ، مامت  هدع  ات  دننک  ربص  دیاب  تسا و 
 20 ص : هلاسر ، هس 

. دننک جاودزا  مهاب  دندوب 
، تسین زیاج  تسا  هدع  رد  هک  ینز  اب  جاودزا  دننادن  مه  تسا و  هّدع  رد  نز  دـننادن  مه  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  مراهچ  تروص  نیا  رد  و 

مارح تسا  هدع  رد  هک  ینز  اب  جاودزا  هک  دننادن  یلو  تسا  هدع  رد  نز  هک  دـننادب  الثم  دـننادن  ار  يرگید  دـننادب و  ار  یکی  هکنیا  نیب  و 
. تسا هدع  رد  نز  هک  دننادن  اما  دشابیم ، مارح  تسا  هدع  رد  هک  ینز  اب  جاودزا  دننادب  ای  و  دشابیم ،

21 ص : هلاسر ، هس 

هریبک ناهانگ  ۀلاسر 

هراشا

 22 ص : هلاسر ، هس 
هک تسار  یئادـخ  شیاتـس  دـمح و  نیرهاـطلا  هلآ  دـمحم و  یلع  مالـسلا  ةولـصلا و  نیملاـعلا و  بر  دـمحلا هللا  میحّرلا  نمحّرلا  هّللا  مسب 

شتآ هدعو  اهنآ  هدنروآ  اجب  هب  و  دومرف ، نایب  ار  گرزب  ناهانگ  اهنآ  طسوت  هب  و  داتـسرف ، رـشب  ترخآ  ایند و  تداعـس  يارب  ار  ناربمغیپ 
دمحم ترضح  ادخ  قلخ  نیرتهب  رب  نایاپیب  دورد  و  دنوش ، لئان  يدبا  تداعـس  هب  هجیتن  رد  و  دندرگن ، هانگ  نوماریپ  مدرم  ات  داد ، منهج 

. داب وا  لآ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  هللا  دبع  نب 

[ هلاسر نیا  فیلأت  تّلع  ]

يرجه راهچ  داتفه و  دصیـس و  رازه و  لاس  رد  تسا  گرزب  ناهانگ  ناـیب  رد  هک  رـصتخم  نیا  نینمؤم  زا  یکی  ياـضاقت  هب  رظن  دـعب  اـما 
هدـش هتـشون  باتک  نیا  رد  هک  یناهانگ  زا  یکی  هب  رگا  دـنیامرف و  هعلاطم  اـم  یناـمیا  ناردارب  تسا  دـیما  دـمآرد . ریرحت  هتـشر  هب  يرمق 

. دنوش راگتسر  دنمتداعس و  هّللا  ءاش  نا  ات  دنهاوخب  ار  هانگ  نآ  كرت  قیفوت  لاعتم  يادخ  زا  دنتسه  هدولآ 

[ هلاسر نیا  بلاطم  ]

. دوشیم نایب  همتاخ  کی  لصف و  جنپ  رد  باتک  نیا  بلاطم 
. هریبک ناهانگ  هب  عجار  نآ  همجرت  نآرق و  تایآ  نایب  رد  لّوا  لصف 

رابخا و  تایاور و  رد  هریبک  ناهانگ  دادعت  نایب  رد  مّود  لصف 
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 23 ص : هلاسر ، هس 
. نیعمجا مهیلع  هّللا  ناوضر  نیدهتجم  اهقف و  تانایب 

. میسانشب دیاب  یهار  هچ  زا  ار  گرزب )  ) هریبک ناهانگ  هکنیا  نایب  رد  موس  لصف 
. تسا مادک  هریبک  ناهانگ  هک  اهقف  ءاملع و  لاوقا  لقن  نایب  رد  مراهچ  لصف 

هّللا یلـص  ادـخ  لوسر  ینیـشناج  تقایل  دـشاب  هدروآ  اجب  کچوک )  ) هریغـص نینچمه  هریبک و  هانگ  هک  یـسک  هکنیا  نایب  رد  مجنپ  لصف 
دشاب و هدشن  رداص  رمع  تّدم  رد  وا  زا  هریغـص  هریبک و  هانگ  هک  تسا  یـسک  قح  طقف  تماما  تفالخ و  درادن و  ار  تماما  هلآ و  هیلع و 

نایقتم يالوم  سّدقم  دوجو  رد  طقف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هّللا  دبع  نب  دمحم  ترـضح  مرکا  لوسر  زا  دعب  ارـصحنم  ینعم  نیا  هکنیا  نایب 
تفای نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولـص  شیمارگ  دـنزرف  هدزای  ءادـفلا و  هل  اـنحاورا  مالـسلا و  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح 

، مدرم فرط  زا  هن  دوش  نیعم  هلآ  هیلع و  هّللا  تاولـص  مرکا  ربمغیپ  طسوت  ادـخ  فرط  زا  دـیاب  هعیـش  هدـیقع  هب  ماما  هکنیا  ناـیب  دـشیم و 
. دنرادن دشاب  هدرکن  هریغص  هریبک و  هانگ  رمع  تّدم  رد  هکنیا  یسک و  ندوب  موصعم  هب  یعقاو  ملع  مدرم  اریز  دنیوگیم ، اهیّنس  هچنانچ 
دوشن و رداص  وا  زا  هریبک  هانگ  هک  دـشاب  وا  رد  نامیا  رثا  رد  ياهوق  هکلم و  هک  تسا  یـسک  لداع  هکنیا  تلادـع و  يانعم  نایب  رد  همتاخ 

. دشاب هتشادن  مه  هریغص  هانگ  رب  رارصا 
. تسا همتاخ  کی  لصف و  جنپ  لماش  زین  هلاسر  نیا  تاقحلم  اّما 

. تسا هدش  نایب  تایاور  رد  ناهانگ  يارب  زا  هک  يراثآ  لّوا  لصف 
 24 ص : هلاسر ، هس 

. دنیامنیم تساخرب  تسشن و  هانگ  لها  اب  هک  یناسک  تّمذم  رد  مّود  لصف 
. دنراد فارتعا  ادخ  دزن  ناشناهانگ  هب  هک  یناسک  حدم  رد  مّوس  لصف 

. نآ طئارش  هبوت و  حدم  رد  مراهچ  لصف 
. نآ هدیاف  هانگ و  زا  رافغتسا  هب  عجار  تایاور  مجنپ  لصف 

. نآ زا  هبوت  هانگ و  هب  عجار  ۀغالبلا  جهن  زا  هبطخ  کی  ۀمجرت  رد  همتاخ 
25 ص : هلاسر ، هس 

. هریبک ناهانگ  هب  عجار  نآ  ۀمجرت  نآرق و  تایآ  لوا  لصف 

هریبک ناهانگ  زا  يرود  بانتجا و  هک  ار  یناسک  دهدیم  تراشب  دیامرفیم و  حدم  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یتایآ  دیجم  نآرق  رد  هکنادـب 
. دننک

«1 . » ًامیِرَک اًلَخْدُم  ْمُْکلِخُْدن  َو  ئِّیَس 
ْمُِکتا� ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ا�م  َِرئا�بَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  لوا : ۀیآ 

ناهانگ میناشوپیم  دـیرواین  اجب  ار  اهمارح  رگا  ینعی  دـیاهدش  یهن  اـهنآ  زا  هک  یگرزب  ناـهانگ  زا  دـینک  يرود  باـنتجا و  رگا  همجرت :
. تسا تشهب  ناکم  نآ  دشابن و  نآ  رد  یصقن  چیه  هک  بوخ  رایسب  هزیکاپ و  یناکم  رد  ار  امش  مینکیم  لخاد  ار و  امش  کچوک 

: دننکیم ینعم  روط  نیا  ار  هیآ  نیا  میرادن  هریغص  هانگ  دنلئاق  هک  ءاملع  زا  یضعب 
ینعی میرذـگیم  امـش  هتـشذگ  ناهانگ  زا  ام  هتبلا  هدـش  نایب  رگید  ياههروس  ای  هروس  نیا  رد  هک  یگرزب  ناـهانگ  زا  دـیدرک  يرود  رگا 

. تسا امش  هتشذگ  ناهانگ  هراّفک  هدنیآ  نامز  رد  العف و  ار  ناهانگ  نیا  امش  ندرک  كرت 
َِرئا�بَک َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو  َنُولَّکَوَتَی  ْمِهِّبَر  �یلَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَِّلل  �یْقبَأ  َو  ٌْریَخ  ّللا 

�
ِه َدـْنِع  ا�م  َو  ا�ْینُّدـلا  ِةا�یَْحلا  ُعـا�تَمَف  ٍءْیَـش  ْنِم  ُْمتِیتوُأ  اـ�مَف  مود : هیآ 

َو َشِحا�وَْفلا  َو  ِْمثِْإلا 
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______________________________

هیآ 31. ءاسن  هروس  (- 1)
 26 ص : هلاسر ، هس 

«2  » َنوُرِفْغَی ْمُه  اُوبِضَغ  ا�م  ا�ذِإ  َو 
هزور دـنچ  نیا  رد  تسا  امـش  یناگدـنز  شّیعت  هیام  همه  اهنیا  تورث  هچب و  نز و  لیبق  زا  میداد  امـش  هب  ایند  رد  ام  هک  یئاهزیچ  همجرت :

رد هک  یبوخ  ياهزیچ  تشهب و  لیبق  زا  تسا  ادـخ  دزن  رد  هک  ترخآ  ياـهتمعن  اـما  دـنوشیم  ادـج  امـش  زا  همه  ندرم  عقوم  رد  اـیند ،
دب تشز و  ياهراک  گرزب و  ناهانگ  زا  دنراد و  لّکوت  دوخ  يادـخ  هب  طقف  هک  یناسک  نامیا و  اب  نامدرم  يارب  تسا  رتهب  تسا  تشهب 

. دنیآیمنرب یفالت  ددص  رد  دنیامنیم و  تشذگ  دوشیم  اهنآ  هب  هک  ییاهملظ  زا  دننکیم و  يرود 
َِرئا�بَک َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  یَنْـسُْحلِاب  اُونَـسْحَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَی  َو  اُولِمَع  ا�ِمب  اُؤا�سَأ  َنیِذَّلا  َيِزْجَِیل  ِضْرَْألا  ِیف  ا�م  َو  ِتا�واـ�مَّسلا  ِیف  ـا�م  ِّلل 

�
ِه َو  موس : هیآ 

اوُّکَُزت ـا�لَف  ْمُِکتاـ�هَّمُأ  ِنوُُطب  ِیف  ٌۀَّنِجَأ  ُْمْتنَأ  ْذِإ  َو  ِضْرَأـْلا  َنِم  ْمُکَأَْـشنَأ  ْذِإ  ْمُِکب  ُمَلْعَأ  َوُه  ِةَرِفْغَْملا  ُعِسا�و  َکَّبَر  َّنِإ  َمَمَّللا  اَّلِإ  َشِحا�وَْـفلا  َو  ِْمثِإـْلا 
«3 . » �یقَّتا ِنَِمب  ُمَلْعَأ  َوُه  ْمُکَسُْفنَأ 

. تسا نیمز  رد  هک  يزیچره  اهنامسآ و  رد  هک  يزیچره  تسا  ادخ  يارب  زا  ۀمجرت :
رخآ ات  نیذلا  يزجیل  لوا  زا  هیآ  نیا  رد  دومرف  نایب  ار  دوخ  ملع  تعسو  لاعتم  يادخ  مجن  هروس  رد  هیآ  نیا  زا  لبق  هیآ  رد  هکنیا  هب  رظن 

تعسو  هجیتن  هک  دیامرفیم  نایب  دشابیم  يزجیل  رد  هک  یمال  هطساوب 
______________________________

هیآ 36 و 37. يروش  هروس  (- 2)
هیآ 31 و 32. مجن  ةروس  (- 3)

 27 ص : هلاسر ، هس 
نینچمه درک و  دهاوخ  راتفرگ  مّنهج  باذع  هب  ار  اهنآ  ینعی  ناشلمع ، ببـسب  دناهدرک  دب  هک  ار  یناسک  دـهدیم  ازج  هک  تسنیا  وا  ملع 

زا دـننکیم  يرود  هک  یناسک  زا  دـنترابع  دـناهدرک  بوخ  راـک  هک  یناـسک  و  دـناهدرک ، بوخ  راـک  هک  ار  یناـسک  دـهدیم  ریخ  يازج 
. دب تشز و  ياهراک  گرزب و  ناهانگ 

هانگ رارکت  اریز  رارکت ، روطب  هن  دوش  رداص  اهنآ  زا  هریغـص  هاـنگ  تسا  نکمم  دنتـسین  تمـصع  ماـقم  ياراد  ناراـکوکین  هکنیا  هب  رظن  و 
ریغص و هچنآ  رگم  هدومرف  هدرک و  ءانثتسا  هیآ  نیا  رد  ار  هریغص  ناهانگ  لاعتم  يادخ  اذل  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  نآ ، رب  رارـصا  هریغص و 

. دوشیمن ّبترتم  نآ  رب  باقع  تسا و  روفغم  دشاب  هدیسرن  رارصا  ّدح  هب  هک  هریغص  هانگ  هچ  هانگ ، زا  دشاب  ریسی 
ُعِسا�و َکَّبَر  َّنِإ  دیامرفیم : میرک  يادخ  تسا  راگدیرفآ  ششخب  وفع و  دروم  وا  ةریغص  هانگ  دنکن  هریبک  هانگ  یسک  رگا  هکنیا  هب  رظن  و 

. دراد تعسو  ششزرمآ  ترفغم و  تراگدرورپ  هک  یتسردب  ِةَرِفْغَْملا 
: دیامرفیم ملاع  يادخ  دنیامنیم  لایخ  ناهانگ  زا  هزیکاپ  ار  دوخ  دـننکیم و  دوخ  حدـم  فیرعت و  هشیمه  مدرم  زا  یـضعب  هکنیا  يارب  و 

حدم فیرعت و  سپ  دیدوب  ناتناردام  محر  رد  امش  هک  یماگنه  رد  دروآ و  دیدپ  نیمز  زا  ار  امش  هک  یعقوم  رد  امـش  هب  تسا  رتاناد  ادخ 
. دننکیمن هریبک  هانگ  دنراگزیهرپ و  هک  یناسک  هب  تسا  رتاناد  وا  اریز  دینکن  دوخ 

عوشخ تدابع و  صولخ  هب  دنامیم  ظوفحم  ترابع  رد  یئامندوخ  ایر و  زا  دنکن  ار  دوخ  فیرعت  دشاب  بظاوم  یسک  رگا  دیوگ : ّفلؤم 
و 

 28 ص : هلاسر ، هس 
دزادنایم مدرم  لد  رد  ار  وا  ّتبحم  دنکیم و  رهاظ  ار  وا  ياهیبوخ  ادخ  دشاب  بوخ  ادخ  دزن  یـسک  رگا  ددرگیم و  رتکیدزن  عوضخ 
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. دنک فیرعت  ار  دوخ  ناسنا  هکنیا  هب  تسین  جایتحا  سپ 
دیوگب  راّطع  هکنآ  هن  دیوبب  دوخ  هک  تسنآ  کشم 

«. 4  » ادُو ُن�مْحَّرلا  ُمَُهل  ُلَعْجَیَس  ِتا�ِحلا�ّصلا  اُولِمَع  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َّنِإ  دیامرفیم : نآرق  رد  دنوادخ 
ياضر قفاوم  هدیدنـسپ و  ناشاهراک  دـنراد و  داعم  ناربمغیپ و  يربمغیپ  ادـخ و  یگناـگی  هب  ناـمیا  هک  یناـسک  ناـنچ  نآ  هک  یتسرد  هب 

. دزادنا اهلد  رد  ار  اهنآ  تبّحم  یتسود و  ضاّیف  راگدرورپ  هتبلا  تسادخ 
______________________________

هیآ 96. میرم  ةروس  (- 4)
29 ص : هلاسر ، هس 

ءاهقف تانایب  تایاور و  رد  هریبک  ناهانگ  دادعت  نایب  رد  مود  لصف 

، داتفه یضعب  و  تفه ، داتفه و  ار  هریبک  ناهانگ  ددع  ءاملع  یضعب  تسا  فلتخم  املع  لاوقا  تایاور و  هریبک  ناهانگ  دادعت  رد  هک  نادب 
تسیب و یضعب  رد  و  ود ، یس و  رابخا  زا  یضعب  رد  دننکیم و ، نایب  تفه ، یضعب  و  تسیب ، یضعب  و  لهچ ، یضعب  و  تصـش ، یـضعب  و 

. دوشیم نایب  جنپ ، یضعب  رد  و  تفه ، یضعب  رد  و  کی ،
: تایاور اّما 

، ۀقرـسلا و  انزلا ، و  هللا ، مرح  یتلا  سفنلا  لتق  یه  رئابکلا و  بانتجا  نامیالا  ضحم  نم  نوماملا  یلا  مالـسلا  هیلع  اضرلا  بتک  لوا : تیاور 
هللا ریغل  ّلها  ام  و  ریزنخلا ، محل  و  مدلا ، و  ۀتیملا ، لکا  و  املظ ، میتیلا  لام  لکا  و  فحزلا ، نم  رارفلا  و  نیدلاولا ، قوقع  و  رمخلا ، برـش  و 

و تانـصحملا ، فذق  و  نازیملا ، لایکملا و  یف  سخبلا  و  رامقلا ، وه  رـسیملا و  و  تحـسلا ، و  ۀنیبلا ، دـعب  ابرلا  لکا  و  ةرورـض ، ریغ  نم  هب 
نیمیلا و  مهیلا ، نوکرلا  نیملاظلا و  ۀنوعم  و  هللا ، ۀمحر  نم  طونقلا  و  هللا ، رکم  نم  نم  الا  و  هللا ، حور  نم  سأیلا  و  روزلا ، ةداهش  و  طاوللا ،

ءایلوال ۀبراحملا  و  جحلاب ، فافختسالا  و  ۀنایخلا ، و  ریذبتلا ، فارسالا و  و  ربکلا ، و  بذکلا ، و  ةرـسع ، ریغ  نم  قوقحلا  سبح  و  سومغلا ،
«1 . » بونذلا یلع  رارصالا  و  یهالملاب ، لاغتشالا  و  هللا ،

______________________________

.334 يراصنا ص 333 - یضترم  خیش  بساکم  (- 1)
 30 ص : هلاسر ، هس 

نامیا ندوب  صلاخ  تمالع  دنتشون  هیلع  هّللا  ۀنعل  دیشّرلا  نومأم  يارب  ترضح  نآ  هک  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  زا  هدش  تیاور  همجرت :
: زا تسا  ترابع  هریبک  ناهانگ  دندومرف : دعب  دنک  يرود  گرزب  ناهانگ  زا  نمؤم  هک  تسنآ 

. دشاب مارح  هک  ینتشک  نآ  تسا  یشکمدآ  لّوا :
. ندرک انز  مّود 

. ندرک يدزد  مّوس 
. يراسگیم يراوخبارش و  مراهچ 

. دیامن یضاران  دوخ  زا  ار  ردام  ردپ و  هک  دنک  يراک  ینعی  ردام  ردپ و  ندرک  رازآ  مجنپ 
«. یمالسا ياهگنج   » گنج زا  ندرک  رارف  مشش 

. یعرش هجو  نودب  ینعی  املظ  میتی  لام  ندروخ  متفه 
. هدرم تاناویح  ندروخ  متشه 
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. نوخ ندروخ  مهن 
. كوخ تشوگ  ندروخ  مهد 

. دنشکب ار  وا  دنربب و  وا  رب  تب  مسا  ندرک  حبذ  ماگنه  رد  هکیناویح  ندروخ  مهدزای 
تسا جیار  مالسا  ماکحا  زا  عالّطایب  مدرم  نیب  رد  هک  یلوپ  تالماعم  ینعی  نآ  تمرح  ندش  نشور  زا  دعب  يوبر  لام  ندروخ  مهدزاود 

. دنیامنیم تفایرد  لوزن  عرف و  ناونعب  ناموت  تسیب  یهام  هلاسکی و  الثم  دنهدیم  ناموت  رازه  هک 
. باسح قح و  اهيزورما  لوقب  ای  يراوخهوشر  مهدزیس 

 31 ص : هلاسر ، هس 
. دشاب وا  رد  تخاب  درب و  هک  يوحن  رهب  ندرک  رامق  مهدراهچ 

. وزارت رد  ای  هنامیپ  رد  یشورفمک  مهدزناپ 
. نداد هفیفع  ياهنز  هب  انز  تبسن  مهدزناش 

. طاول مهدفه 
. نداد قحانب  ةداهش  مهدجیه 

. ترخآ ملاع  یتحار  زا  يدیماان  مهدزون 
. ادخ باذع  زا  ندوب  نمیا  متسیب 

. ادخ تمحر  زا  يدیماان  مکی  تسیب و 
. اهنآب ندرک  لیم  ناراکمتس و  زا  ندومن  ینابیتشپ  ندرک و  کمک  مّود  تسیب و 

. ندروخ غورد  مسق  مّوس  تسیب و 
. دشاب هتشاد  ار  نآ  تخادرپ  یئاناوت  هکنیا  اب  اهيراکهدب  ندادن  ینعی  مدرم  قوقح  ندرک  سبح  مراهچ  تسیب و 

. نتفگ غورد  مجنپ  تسیب و 

. هدافا ّربکت و  مشش  تسیب و 
. ندومن فرص  مارح  رد  ای  هدوهیب  ار  لام  ینعی  ریذبت . فارسا و  متفه  تسیب و 

. تنایخ متشه  تسیب و 
. درامشب کچوک  ار  یهلا  هضیرف  نیا  و  دورن . هّکم  تسا  عیطتسم  هکنیا  اب  ینعی  جح  فافختسا  مهن  تسیب و 

. ادخ ناتسود  اب  ندرک  گنج  مایس 
. تسین هدیدنسپ  اعرش  هک  وهل  ياهراک  هب  ندش  لوغشم  مکی  یس و 

 32 ص : هلاسر ، هس 
. دشاب کچوک  هانگ  مرحمان  هب  هاگن  رگا  دنک  هاگن  مرحمان  نز  هب  دایز  ناسنا  هکنیا  لثم  کچوک ، ناهانگ  رب  رارصا  مّود  یس و 

قوقع و  لج ، زع و  هللااب  كرـشلا  سمخ : رئابکلا  نا  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  یف  اندـجو  لاـق  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  نع  مود : تیاور 
«2 . » ةرجهلا دعب  برعتلا  و  فحزلا ، نم  رارفلا  و  هنیبلا ، دعب  ابرلا  لکا  و  نیدلاولا ،

جنپ گرزب  ناهانگ  هک  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  باتک  رد  ام  میتفای  دـیامرفیم  مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  همجرت :
: تسا ددع 

. یلاعت يادخ  هب  كرش  لّوا 
. دنوش یضاران  وا  زا  ردام  ردپ و  هک  دنک  يراک  ینعی  نیدلا  قوقع و  مّود 
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. نآ تمرح  ندش  نشور  زا  دعب  لوپ  دوس  ندروخ  ینعی  ابر  ندروخ  مّوس 
. یمالسا ياهگنج  زا  رارف  مراهچ 

زا دـعب  دنتـسه  ینید  بلاـطم  ریاـس  نارق و  مولع  زا  هرهبیب  شمدرم  دوشیمن و  هتفگ  اـجنآ  رد  ینید  بلاـطم  هک  یناـکم  رد  نتفر  مجنپ 
. دوب مهارف  وا  يارب  ماکحا  نتفرگ  دای  يارب  تهج  ره  زا  لئاسو  درکیم و  یگدنز  رهش  رد  صخش  نیا  هکنیا 

هک نارهت  بوـخ  تاـّلحم  زا  یـضعب  رد  اـقباس  هک  مراد  غارـس  ار  نّیدـتم  ناـمدرم  زا  يرایـسب  تـسا  قـیقد  یلیخ  بـلطم  دـیوگ : فـلؤم 
شنامدرم 

______________________________

يرافغ ص 273. پاچ  قودص  خیش  لاصخ  (- 2)
 33 ص : هلاسر ، هس 

نآ زا  هک  یملاع  هن  دوشیم و  ادیپ  ناشلزنم  فارطا  رد  يدجسم  هن  هک  دناهتفر  یتالحم  رد  العف  دندوب  نکاس  دنمالسا  ماکحا  هب  رتانـشآ 
هب هک  بهذم  یضعب ال  يدوهی و  یضعب  ینارصن و  ناشیاههیاسمه  زا  یضعب  دنرادن  مه  ناملسم  هیاسمه  هکلب  دنیامن  ینید  ياههدافتـسا 

هجیتن نیا  دنوشیم  باجحیب  اهنآ  رتخد  لهاان و  اهنآ  رـسپ  يدنچ  زا  دـعب  اذـل  دـناهدرک و  دومناو  یبهذـم  ار  دوخ  فلتخم  ياهتروص 
. تسا نید  تاروتسد  ندرکن  تاعارم  لزنم و  رییغت 

دیازفیب  نید  لقع و  ار  وت  ات  دیاب  هب  وت  زا  وت  نیشنمه 
هّلحم زا  هک  یناملـسم  دروم  رد  تسا  هریبک  ناـهانگ  زا  هک  ةرجهلا » دـعب  برعتلا   » اـیآ دـینک  لاوئـس  دـیلقت  عجارم  زا  مرتحم  ناگدـنناوخ 

درف نیا  يارب  تسه  یبهذمریغ  رهش  هب  یبهذم  رهش  زا  یصخش  نتفر  يارب  هک  يرطخ  نامه  هکنیا  اب  دورب  ناملسمریغ  هّلحم  هب  ناناملسم 
. رتمک ای  تسا  نامه  شهانگ  ایآ  هن و  ای  دنکیم  قدص  تسه  مه 

: مّوس تیاور 
زع و هللا  لاق  رانلا ، اهیلع  هللا  بجوا  ام  یه  سمخ و  نه  لاقف : رئابکلا  نع  ینربخا  مالـسلا : هیلع  هللا  دبع  یبال  تلق  لاق : دایز  نب  دیبع  نع 

َنیِذَّلا ُُمتیَِقل  ا�ذِإ  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  لاق  و  ًاریِعَـس ، َنْوَلْـصَیَس  َو  ًارا�ن  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  ا�مَّنِإ  ًاْملُظ  �یمـا�تَْیلا  َلا�ْومَأ  َنُولُکْأَـی  َنیِذَّلا  َّنِإ  لـج 
یمر و  ۀـیالا ، رخآ  یلا  ـا�بِّرلا  َنِم  َیَِقب  ـا�م  اُورَذ  َو  ّللا 

�
َه اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَـهُّیَأ  ـا�ی  هلوـق  و  ۀـیالا ، رخآ  یلا  َرـا�بْدَْألا  ُمُهوُّلَوـُت  ـا�لَف  ًاـفْحَز  اوُرَفَک 

«3 . » هنید یلع  ادمعتم  نمؤملا  لتق  و  تالفاغلا ، تانصحملا 
______________________________

قودص ص 273. خیش  لاصخ  (- 3)
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دندومرف ترـضح  سپ  هریبک  ناهانگ  زا  ارم  دـیهدب  ربخ  مالـسلا  هیلع  مشـش  ماما  تمدـخ  مدرک  ضرع  هک  دـیوگیم  ربخ  يوار  همجرت :
. هدرک بجاو  اهنآ  هدنروآ  اجب  يارب  ار  مّنهج  شتآ  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یناهانگ  هریبک  ناهانگ  تسا و  جنپ  هریبک  ناهانگ 

نیا متـس  ملظ و  روط  هب  ار  نامیتی  ياهلام  دـنروخیم  هک  یناسک  هکیتسرد  هب  هدومرف  لـالج  تّزع و  اـب  يادـخ  ندروخ ، میتی  لاـم  لّوا 
. مّنهج شتآ  رد  دنوشیم  هدیشک  هک  تسا  دوز  ار و  شتآ  دنروخیم  صاخشا  هتسد 

ار راّفک  هک  ینامز  دـیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دـیامرفیم  یلاعت  يادـخ  اریز  تسا  یمالـسا  ياـهگنج  زا  رارف  هریبک  ناـهانگ  زا  مّود 
زا هکیناسک  هّتبلا  دـیئامنن و  داـهج  زا  رارف  ینعی  دـینکن  اـهنآ  هب  ار  دوخ  تشپ  اـهنآ  يداـیز  زا  رایـسب ، گـنج  نادـیم  رد  دـیدرک  تاـقالم 

. تسا مّنهج  اهنآ  ياج  دننک  رارف  یمالسا  ياهگنج 
يا تسنیا : هیآ  همجرت  هک  دـندومرف  اـبر  تمرح  هب  هراـشا  هیآ  کـی  ناـیب  اـب  ترـضح  اذـل  تـسا و  يراوخاـبر  گرزب  ناـهانگ  زا  مّوـس 

هبیغلا ماکحا  مرحمان  مرحم و  هریبک ، ناهانگ  هلاسر : www.Ghaemiyeh.comهس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 24 

http://www.ghaemiyeh.com


دـیروخن و ابر  دـیوشن و  بکترم  ار  ناهانگ  ینعی  ادـخ  زا  دـیزیهرپب  دـیاهدمآ  مالـسا  مچرپ  قریب و  ریز  ینعی  دـیاهدروآ  نامیا  هکیناـسک 
. دیتسه نمؤم  رگا  دیریگن  ار  لوپ  تعفنم  يدایز و  ینعی  دشاب  اهیدایز  هک  ار  ابر  هیقب  دیراذگاو 

. نداد هفیفع  ياهنز  هب  انز  تبسن  هریبک  ناهانگ  زا  مراهچ 
. تسا نمؤم  هکنیا  يارب  ادمع  نمؤم  نتشک  هریبک  ناهانگ  زا  مجنپ 

انیف  عبس  رئابکلا  نا  لاق  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  مراهچ : تیاور 
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، تانصحملا فذق  و  نیدلاولا ، قوقع  و  میتیلا ، لام  لکا  و  هللا ، مرح  یتلا  سفنلا  لتق  و  میظعلا ، هللااب  كرشلا  اهلواف  تلحتـسا ، انم  تلزن و 
لاق امانیف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لزنا و  ام  انیف  هللا  لزنا  دقف  هللااب  كرشلا  اما  و  تیبلا ، لها  انقح  راکنا  و  فحزلا ، نم  رارفلا  و 

و هباحـصا ، مالـسلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  اولتق  دقف  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  لتق  اما  و  لج ، زع و  هللااب  اوکرـشاف  هلوسر  اوبذک  هللا و  اوبذکف 
نم نینمؤملاب  یلوا  یبنلا  هباتک  یف  هللا  لزنا  دقف  نیدلاولا  قوقع  اما  و  انریغ ، هوطعاف  انل  هللا  لعج  يذلا  انئیفب  اوبهذ  دقف  میتیلا  لام  لکا  اما 
یلع ۀـمطاف  اوفذـق  دـقف  ۀنـصحملا  فذـق  اما  و  اـهتایرذ ، یف  ۀـجیدخ  مهما  اوقع  هتیرذ و  یف  هللا  لوسر  اوقعف  مهتاـهما  هجاوزا  مهـسفنا و 
انقح راکنا  اما  و  هولذخ ، هنع و  اورفف  نیهرکم  ریغ  نیعئاط  مهتعیب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  اوطعا  دقف  فحزلا  نم  رارفلا  اما  و  مهربانم ،

«4 . » هیف نوعزانتی  امم ال  اذهف 
تفلاخم و رظن  زا  هدیسر و  ام  هرابرد  اهنآ  روتسد  تسا و  تفه  گرزب  ناهانگ  دندومرف  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  همجرت :

. دنوشیم یشان  ام  تمرح  کته 
. لاعتم يادخ  هب  كرش  لّوا -

. هتسناد مرتحم  ار  وا  ادخ  هکیسک  نتشک  مّود -
. میتی لام  ندروخ  مّوس -

. ردام ردپ و  قوقح  ندرکن  تاعارم  مراهچ -
. هفیفع نانز  هب  ندز  تمهت  مجنپ -

______________________________

قودص ص 364. لاصخ  (- 4)
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. یمالسا ياهگنج  داهج و  ههبج  زا  نتخیرگ  مشش -
. میتسه هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  زا  هک  نادناخ  ام  قح  راکنا  متفه -

ام هرابرد  مه  ادخ  لوسر  و  �یبْرُْقلا ، ِیف  َةَّدَوَْملا  اَّلِإ  ًارْجَأ  ِْهیَلَع  ْمُُکلَئْـسَأ  ا�ل  ُْلق  دننام  هداتـسرف  یتایآ  ام  هرابرد  دـنوادخ  ادـخ ، هب  كرـش  اما 
لج ّزع و  يادخ  هب  سپ  دندومن  لامیاپ  ار  ام  قح  دندرک و  بیذـکت  ار  لوسر  ادـخ و  مدرم  نیا  نیلقث ، تیاور  دـننام  هدومرف  یتاشرافس 

. دندش كرشم 
. دنتشک ار  شنارای  مالسلا و  هیلع  یلع  نب  نیسح  مرتحم  سفن  لتق  اما 

. دنداد نارگیدب  دندرب و  دوب  هداد  رارق  ام  يارب  دنوادخ  هک  یسمخ  مهس  میتی ، لام  ندروخ  اما 
تسا و تعاـطا  تاـعارم و  هب  یلوا  ناـشدوخ  زا  مدرمب  ربـمغیپ  هدومرف  دوـخ  نآرق  رد  ادـخ  رداـم ، ردـپ و  یـسانشانقح  یناـمرفان و  اـما 
و دـندرک ، یـشکقح  ینامرفان و  شنادـنزرف  هرابرد  تسا ] تما  ردـپ  هک   ] ار ادـخ  لوسر  سپ  دـنبوسحم ، تّما  نارداـم  ربمغیپ  نارـسمه 

. دندومن یشکقح  ینامرفان و  شنادنزرف  هب  تبسن  ار  مالسلا  اهیلع  هجیدخ  ترضح 
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. دندرکیم فذق  دوخ  ياهربنم  رس  رب  ار  اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  همطاف  انامه  هفیفع ، نانز  هب  تمهت  اما 
نادنزرف مالسلا  امهیلع  نیـسح  نسح و  دنتفگیم  هک  تسنیا  دندرکیم  فذق  ار  مالـس  اهیلع  ارهز  همطاف  ربانم  رب  هکنیا  زا  دوصقم  ارهاظ 

نیا  اهنآ  نتفگ  تهج  دنتسنادیم  رسپ  ار  يرسپ  هون  اهنیا  دنتسین و  يرسپ  هون  نیسح  نسح و  اریز  دنتسین  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخلوسر 
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. دننک بلس  اهنآ  زا  ار  تماما  قاقحتسا  هک  دوب  نیا  ار  بلاطم 
دایعا هعمج و  زامن  هبطخ  رد  دـیدرگ و  هّیما  ینب  تموکح  هماـنرب  وزج  مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماـما  تداهـش  زا  دـعب  تاـغیلبت  هنوگنیا 

. تسا مالس  اهیلع  ارهز  همطاف  فذق  مزلتسم  اهفرح  نیا  دشیم و  ءادا  یمالسا 
مه نانمشد  هک  تسا  يروط  هب  هرّدخم  نآ  تّفع  تراهط و  اریز  تسین  روظنم  دشاب  هداد  هموصعم  نآب  یئاوران  تبسن  یـسک  هکنیا  اما  و 

. دنتشادن ياهدیقع  شتراهط  هب  قیدصت  زج 
وا زا  سپـس  دـنداد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملا  ریما  هب  تعیب  تـسد  ساره  سرت و  نودـب  تـبغر  لاـمک  اـب  داـهج ، هـهبج  زا  رارف  زیرگ و  اـما 

. دندراذگاو دوخب  ار  وا  دنتخیرگ و 
. دنرادن یعازن  نآ  رد  تسا و  یمّلسم  رما  مدرم  دوخ  شیپ  ام ، قح  راکنا  اما 

هیلع رفعج  نب  یـسوم  یبا  تعمـس  لوقی : یبا  تعمـس  لاق : هیلع  هللا  تاولـص  رفعج  وبا  ینثدـح  لاـق  ینـسحلا  میظعلا  دـبع  مجنپ : تیاور 
َو ِْمثِإـْلا  َِرئـا�بَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو  : » ۀـیالا هذـهالت  سلج  ملـس و  اـملف  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  یلع  دـیبع  نب  ورمع  لـخد  لوقی : مالـسلا 

هیلع لاقف  لج  زع و  هللا  باـتک  نم  رئاـبکلا  فرعا  نا  بحا  لاـق : ککـسما  اـم  مالـسلا : هیلع  هللا  دـبع  وبا  هل  لاـقف  کـسما  مث  َشِحا�وَْفلا »
یلاعت هللا  نال  هللا  حور  نم  سایلا  هدعب  و  ۀنجلا » هیلع  مرح  دـقف  هللااب  كرـشی  نم  : » هللا لوقی  هللااب ، كارـشالا  رئابکلا  ربکا  ورمع  ای  مالـسلا :

ُمْوَْقلا اَّلِإ  ّللا 
�

ِه َرْکَم  ُنَمْأَی  ا�لَف  : » لوقی لج  زع و  هللا  نال  هللا  رکم  نم  نمالا  مث  ْکلا »
�

َنوُِرفا ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ّللا 
�

ِه ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَی  ا�ل  : » لوقی
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: لوقی یلاعت  هللا  نال  قحلاب  الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  لـتق  ایقـش و  اراـبج  قاـعلا  لـعج  یلاـعت  هللا  نـال  نیدـلاولا  قوقع  اـهنم  و  َنوُرِـسا�ْخلا »
میتیلا لام  لکا  و  ٌمیِظَع » ٌبا�ذَع  ْمَُهل  َو  ِةَرِخْآلا  َو  ا�ْینُّدلا  ِیف  اُونُِعل  : » لوقی یلاعت  هللا  نال  ۀنـصحملا  فذـق  و  هیالا » ا�هِیف  ًادـِلا�خ  ُمَّنَهَج  ُهُؤا�زَجَف  »

ُهَُربُد ٍِذئَمْوَی  ْمِهِّلَُوی  ْنَم  َو  : » لوقی یلاعت  هللا  نال  فحزلا  نم  رارفلا  و  ًاریِعَـس » َنْوَلْـصَیَس  َو  ًارا�ن  ْمِِهنوُُطب  ِیف  َنُولُکْأَی  ا�مَّنِإ  : » لوقی یلاعت  هللا  نال 
َنیِذَّلا : » لوقی یلاعت  هللا  نال  اوبرلا  لـکا  و  ُریِـصَْملا » َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُها�وْأَـم  َو  ّللا 

�
ِه َنِم  ٍبَضَِغب  َءـا�ب  ْدَـقَف  ٍۀَِـئف  �یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلـا�تِِقل  ًاـفِّرَحَتُم  ّلِإ 

ـ�
ا

: لوقی لج  زع و  هللا  نال  رحسلا  و  ِّسَْملا » َنِم  ُنا�ْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يِذَّلا  ُموُقَی  ا�مَک  ّلِإ 
�
ا َنُوموُقَی  ا�ل  ا�بِّرلا  َنُولُکْأَی 

َمْوَی ُبا�ذَْـعلا  َُهل  ْفَعا�ُضی  ًاما�ثَأ  َْقلَی  َِکل�ذ  ْلَعْفَی  ْنَم  َو  : » لوقی یلاعت  هللا  نال  انزلا  و  ٍقـا�لَخ » ْنِم  ِةَرِخآـْلا  ِیف  َُهل  ـا�م  ُها�رَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََـقل  َو  »
ا�ل َِکئ�لوُأ  اًلِیلَق  ًانَمَث  ْمِِهنا�ْمیَأ  َو  ّللا 

�
ِه ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  : » لوقی یلاـعت  هللا  نـال  ةرجاـفلا  صومغلا  نیمیلا  و  ًاـنا�هُم » ِهِیف  ْدـُلْخَی  َو  ِۀَـما�یِْقلا 

لج زع و  هللا  نال  ۀـضورفملا  ةوکزلا  عنم  و  ِۀَـما�یِْقلا » َمْوَی  َّلَغ  ا�ِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی  ْنَم  َو  : » لوقی یلاـعت  هللا  نـال  لولغلا  و  ِةَرِخآـْلا » ِیف  ْمَُهل  َقـا�لَخ 
« ُُهْبلَق ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  ا�هُْمتْکَی  ْنَم  َو  : » لوقی لج  زع و  هللا  نال  ةداهشلا  نامتک  روزلا و  ةداهش  و  ْمُهُروُهُظ » َو  ْمُُهبُونُج  َو  ْمُهُها�بِج  ا�ِهب  �يوُْکتَف  : » لوقی

یلص هللا  لوسر  نال  هللا  هضرف  امم  ائیشوا  ادمعتم  ةالصلا  كرت  و  ناثوالا ، ةدابع  نع  یهن  امک  اهنع  یهن  لج  زع و  هللا  نال  رمخلا  برـش  و 
محرلا ۀعیطق  دهعلا و  ضقن  و  هلآ » هیلع و  هّللا  یلص  هللا  لوسر  ۀمذ  هللا و  ۀمذ  نم  ءرب  دقف  ادمعتم  ةالـصلا  كرت  نم  و  : » لاق هلآ  هیلع و  هللا 

: لاق ّدلا 
�

ِرا ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَنْعَّللا  ُمَُهل  َِکئ�لوُأ  : » لوقی لج  زع و  هللا  نال 
مکعزان  هیأرب و  لاق  نم  کله  لوقی  وه  هئاکب و  نم  خارص  هل  ورمع و  جرخف 
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هک مردپ  زا  مدینش  هک  مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  نم  يارب  زا  درک  ثیدح  دیامرفیم  مالسلا  هیلع  ینـسح  میظعلا  دبع  ترـضح  همجرت :
سپ مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مردپ  رب  دـیبع  نب  ورمع  دـش  لخاد  دومرفیم  هک  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردـپ  زا  مدینـش  دومرفیم 

زا هک  یناسک  ینعی  َنوُرِفْغَی » ْمُه  اُوبِـضَغ  ا�م  ا�ذِإ  َو  َشِحا�وَْفلا  َو  ِْمثِْإلا  َِرئا�بَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیِذَّلا  َو   » دـناوخ ار  هیآ  نیا  تسـشن و  درک و  مـالس 
دنیآیمنرب و یفالت  ددص  رد  دننکیم و  تشذگ  دوشیم  اهنآب  هک  ییاهملظ  زا  دننکیم و  يرود  دـب  تشز و  ياهراک  گرزب و  ناهانگ 

مـسانشب لج  ّزع و  يادخ  نآرق  زا  ار  هریبک  ناهانگ  مهاوخیم  تفگ  درک  شوماخ  ار  وت  هچ  دومرف : ترـضح  دـش  تکاس  تئارق  زا  سپ 
ورمع  يا  دومرف  مالسلا  هیلع  ماما 

. دیامرفیم ادخ  تسا  ادخب  كرش  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  - 1
. تسا هدرک  مارح  وا  رب  ار  تشهب  ادخ  دروآ  كرش  ادخب  هکره 

(. هیآ 72 هدئام  هروس  )
: دیامرفیم لج  ّزع و  يادخ  اریز  تسا  ادخ  تمحر  زا  يدیمون  نآ  زا  سپ  و  - 2
(. هیآ 87 فسوی  هروس   ) رفاک یمدرم  زج  ادخ  تمحر  زا  دوشن  دیمون  هکیتسردب 
: دیامرفیم ّلج  ّزع و  يادخ  اریز  دنوادخ  تبوقع  رکم و  زا  ینمیا  سپس  و  - 3

______________________________

. حیحص دنس  اب   285 ینیلک 2 / خیش  یفاک  (- 5)
 40 ص : هلاسر ، هس 

(. هیآ 99 فارعا  هروس  . ) راکنایز یمدرم  زج  ادخ  رکم  زا  دنوشن  نمیا 
. تسا هتخاس  ررقم  یقش  راّبج و  ار  قاع  هناحبس  يادخ  اریز  ردام  ردپ و  قح  یساپسان  قوقع و  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  و  - 4

یقش راّبج و  ارم  تسا و  هدرک  مراکوکین  مردام  هب  تبسن  ادخ  دیوگیم : هک  ع )  ) یـسیع زا  تیاکح  رد  یلاعت  يادخ  لوق  هب  تسا  هراشا 
(. هیآ 32 میرم  ةروس   ) تسا هتخاسن 

: دیامرفیم لج  ّزع و  يادخ  اریز  صاصق  دننام  قحب  نتشک  رگم  هتخاس  مرتحم  ار  وا  ادخ  هک  یسفن  لتق  و  - 5
یباذع وا  يارب  دنک و  تنعل  ار  وا  دنک و  مشخ  وا  رب  ادخ  دنامب و  دیواج  نآ  رد  تسا و  خزود  وا  يازـس  ادمع  ار  ینمؤم  دشکب  یـسکره 

. تسا هدرک  نایب  ارنآ  مکح  لبق  هیآ  رد  هک  تسا  اطخ  ربارب  رد  دمعت  هک  تسا  نیا  هیآ  رهاظ  و  هیآ 93 ) ءاسن  ةروس   ) دزاس مهارف  گرزب 
: دیامرفیم لج  زع و  يادخ  اریز  انزب  اسراپ  نز  ندرک  مهتم  - 6

هیآ رون  هروس  . ) یگرزب باذـع  تسا  اهنآ  يارب  ترخآ و  ایند و  رد  دـنوش  تنعل  انزب  ار  هنمؤم  هفیفع  نانز  دـنهد  تبـسن  هک  اهنآ  یتسارب 
(. 23

: دیامرفیم لج  زع و  يادخ  اریز  میتی  لام  ندروخ  و  - 7
شتآ لخاد و  خزودب  اققحم  دـننکیم و  شتآ  زا  رپ  ار  دوخ  ياهمکـش  انامه  دـنروخیم  متـس  زا  قحانب و  ار  نامیتی  لام  هک  یناسک  نآ 

(. هیآ 10 ءاسن  هروس  . ) دنوشیم روهلعش  دنریگیم و 
: دیامرفیم لج  ّزع و  يادخ  اریز  تسا  داهج  ههبج  زا  رارف  هریبک  ناهانگ  زا  رگید  - 8

رگم  دنک  مالسا ) نانمشد  ینعی   ) اهنادب تشپ  دربن  زور  رد  هکره 
 41 ص : هلاسر ، هس 

هدش راتفرگ  ادخ  مشخب  اققحم  دشاب  اهنآب  کمک  یمالسا و  نایوجگنج  زا  رگید  هتسدب  نتـسویپ  يارب  ای  دشاب  گنج  عضوم  رییغت  دصقب 
هیآ 16) لافنا  هروس  . ) تسا یماجنارس  دب  هچ  مّنهج  تسا و  مّنهج  وا  ياج  و 
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: دیامرفیم لج  ّزع و  يادخ  اریز  ابر  ندروخ  و  - 9
ینعی هدش  ادیپ  وا  يارب  نونج  تلاح  هدرک و  ّسم  ار  وا  ناطیش  هکیـسک  تکرح  دننام  رگم  دنزیخیمنرب  ار  ابر  دنروخیم  هک  یناسک  نآ 

(. هیآ 274 هرقب  هروس  . ) دیآیم نوریب  ربق  زا  اههناوید  دننام  راوخابر  مدآ 
نتـساخرب ینعی  دوش  هناوید  دـنک و  ّسم  ار  وا  نج  ای  دـنک  شغ  وا  دزاس و  ّطبخم  ار  ناسنا  ناطیـش  هک  هدوب  اـهنآ  ناـمگ  قبط  هیبشت  نیا 

هکنیا يارب  زا  هکلب  اـهنآ  لـقع  لـالتخا  هار  زا  هن  دـناهدش  ناطیـش  شوختـسد  هـک  تـسا  اـههناوید  نتـساخرب  ياـج  زا  دـننام  ناراوخاـبر 
ناراوخابر دناهتفگ  باحـصا  یخرب  هک  تسنیا  شلـصاح  تسا و  هدرک  لاحدب  نیگنـس و  ار  اهنآ  هدـش و  اهنآ  لد  مرو  ببـس  يراوخابر 

نوچ هکلب  دـنزیخنرب  ياج  زا  لقاع  دـنمدرخ و  مدآ  کی  دـننام  دـنراد  شود  رب  هک  يراوخابر  هانگ  راـب  ینیگنـس  يارب  زیخاتـسر  ماـگنه 
يارب هدرک و  داب  ناشلد  رد  دندروخ  هک  ابر  نآ  تساخرب و  دـنناوتن  رگید  راب  دـنزیخرب و  دـنتفیب و  دـنروخ و  ولتولت  هک  دنـشاب  ناگناوید 

«6 . » تساخرب دنناوتن  هک  هدش  ینیگنس  راب  اهنآ 
ناراوخابر هناشن  نیا  تسا و  هدرک  هناوید  ار  وا  ناطیـش  هکیـسک  دننامب  زج  تمایق  زور  رد  دـنوشن  اپرب  تسا  هدومرف  « 7  » نایبلا عمجم  رد 

رد  تسا 
______________________________

. يواضیب ریسفت  (- 6)
. نایبلا عمجم  (- 7)

 42 ص : هلاسر ، هس 
. هدش لقن  نینچ  یعمج  سابع و  نبا  زا  تمایق  فقوم 

هیام هک  یـسک  یلو  دنکیمن  هناوید  ار  ناسنا  ناطیـش  هک  تسا  نیا  تقیقح  اریز  تسا  هدمآ  هیبشت  لیبس  رب  عوضوم  نیا  هک  هدش  هتفگ  و 
شغ یگناوید و  هب  دنک و  هسوسو  ار  وا  دراد و  هضرع  وا  هب  كانـساره  يروما  ناطیـش  اسب  هک  هدش  ناوتان  تسا و  هدرک  هبلغ  وا  رب  ادوس 

. تسا وا  هسوسو  هب  تلاح  نیا  ققحت  هک  رظن  نیا  زا  تسا  زاجم  لیبسرب  ناطیش  هب  نآ  تبسن  ادخ و  فرط  زا  دتفا 
: هدومرف لج  ّزع و  يادخ  اریز  وداج  رحس و  و  - 10

رحس و مدرم  هب  دندیزرو و  رفک  نیطایـش  یلو  دیزرون  رفک  نامیلـس  دندرکیم ، توالت  نامیلـس  کلم  رد  ناطیـش  هچنآ  دندرک  يوریپ  و 
شیامزآ ام  انامه  دـنتفگ  وا  هب  ات  دـنتخوماین  یـسکب  دـش  لزان  تورام  توراه و  مانب  هتـشرف  ود  نآ  رب  هک  ار  هچنآ  دـنتخومآ و  ار  وداج 

ناسرنایز يدحا  هب  اهنآ  دنتخادنایم و  یئادج  شرسمه  درم و  نایم  نآ  هلیـسوب  هک  ار  هچنآ  دنتخومآ  اهنآ  زا  يوش و  رفاک  ادابم  میتسه 
رادیرخ هک  سکره  دنتـسناد  تقیقحب  و  دادیمن . ناشدوس  دزیم و  نایز  اهنادب  ار  هچنآ  دنتخومآیم  ادخ و  نذاب  زج  نآ  هلیـسوب  دندوبن 

(. هیآ 102 هرقب  هروس  . ) درادن ياهرهب  ترخآ  رد  تسا  وداج  رحس و 
: دیامرفیم لج  زع و  يادخ  اریز  تسا  ندرک  انز  - 11

نیا هکره  دننکیمن و  انز  قحب و  زج  هدرک  مارح  ادخ  هک  ار  یـسک  دنـشکیمن  ار و  يرگید  دوبعم  ادـخ  اب  دـنناوخیمن  هک  یناسک  نآ  و 
(. هیآ 69 ناقرف  هروس  . ) دنامب نادیواج  باذع  نآ  رد  يراوخ  هب  دشاب و  نادنچود  تمایق  رد  شباذع  دنیب  دوخ  هانگ  يازس  دنک  راک 

 43 ص : هلاسر ، هس 
. يراکهبت يراکبان و  هار  رد  غورد  دنگوس  - 12

دننام دوش  يراکهبت  هلیـسو  هک  تسا  غورد  مسق  نآ  وا  دوصقم  دـنک  ناریو  ار  اههناخ  سومغ  دـنگوس  هک  تسا  هدـمآ  هیاهن  باـتک  رد  )
( دنکفا خزود  شتآ  رد  سپس  درب و  هانگ  رد  ار  دوخ  بحاص  هکنیا  يارب  دنیوگ  سومغ  ار  نآ  مدرم و  لام  ندروخ  يارب  دنگوس 

: دیامرف لج  ّزع و  يادخ  اریز 
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(. هیآ 77 نارمع  لآ  هروس  . ) تسین ةرهب  رگید  يارس  رد  ار  نانآ  یکدنا  ياهبب  ار  دوخ  ياهدنگوس  ادخ و  اب  نامیپ  دنشورفب  هک  اهنآ 
: دیامرفیم لج  ّزع و  يادخ  اریز  داهج  تمینغ  زا  ندرک  يدزد  ینعی  تسا  لولغ  - 13

(. هیآ 161 نارمع  لآ  هروس   ) دنروآ رشحم  هصرعب  هدیدزد  هچنآ  اب  ار  وا  تمایق  زور  دنک  يدزد  تمینغ  زا  هکره 
: دیامرفیم لج  زع و  يادخ  اریز  بجاو  ةوکز  عنم  - 14

دنرادیمزاب تفمب و  ار  مدرم  لام  دنروخیم  هنیآره  يراصن )  ) نانابهر و  دوهی )  ) رابحا زا  يرایسب  هک  یتسردب  دیدیورگ  هک  یناسک  يا 
هدب كاندرد  یباذع  هدژم  اهنآب  دننکیمن  جرخ  ار  اهنآ  ادخ  هار  رد  ار و  هرقن  الط و  دننکیم  جـنگ  هک  یناسک  نآ  ادـخ و  هار  زا  ار  مدرم 

هک تسنیا  دـنیوگ ) اهنآب  و   ) دـنیامن غاد  ار  نانآ  تشپ  ولهپ و  یناشیپ و  اهنآ  اب  و  دـننک ، هتفات  خزود  شتآ  رد  ار  اـهنآ  هک  دـشاب  يزور 
(. ۀیآ 35 هبوت  هروس  . ) دیتخاس هدامآ  جنگ و  دوخ  يارب  دوخ  هک  ار  یباذع  دیشچب  سپ  دیدرک  جنگ  دوخ  يارب 

: دیامرفیم ادخ  اریز  قحب  یهاوگ  نامتک  قحانب و  یهاوگ  15 و 16 
 44 ص : هلاسر ، هس 

(. هیآ 282 هرقب  هروس  . ) تسا راکهنگ  شلد  هک  یتسردب  ار  یهاوگ  نآ  دنک  نامتک  هکره 
دروم شور  کیب  هیآ و  کی  رد  ار  ودره  ینعی  هدرک  یهن  ار  امش  تب  شتـسرپ  زا  هچنانچ  هدرک  یهن  نآ  زا  دنوادخ  اریز  رمخ  برـش   17

تـسرپتب نوچ  راوخیم  هک  تسا  دراو  تهج  نیا  زا  دـنراد و  باقع  کی  دـنراد و  مکح  کی  هکنیا  رب  تسا  لـیلد  نیا  هداد و  رارق  یهن 
. تسا

ادمع هکره  دومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  زامن ) يارب   ) تسا هدرک  ضرف  ادـخ  هچنآ  كرت  ای  ادـمع  زامن  كرت  18 و 19 
. تسا هدش  رازیب  ادخ  لوسر  دّهعت  دنوادخ و  دّهعت  زا  دنک  كرت  ار  زامن 

: دیامرفیم لج  زع و  يادخ  اریز  محر  عطق  ینکشدهع و  20 و 21 
داسف نیمز  رد  تسا و  هداد  نامرف  نآ  لصوب  دـنوادخ  هچنآ  دـننکیم  عطق  دننکـشیم و  نآ  نتـسب  زا  سپ  ار  ادـخ  نامیپ  هک  یناسک  نآ 

(. هیآ 25 دعر  هروس   ) ترخآ هناخ  يدب  تسا  اهنآ  يارب  تنعل و  تسا  اهنآ  يارب  هک  دننانآ  دننکیم ،
هکیلاح رد  دمآ  نوریب  مالسلا  هیلع  ماما  هناخ  زا  دیبع  نب  ورمع  مردپ ، تانایب  زا  سپ  دندومرف  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترـضح  سپ 

ۀعزانم و لضف  ملع و  رد  تلاسر  تیب  لها  امـش  اب  داد و  يوتف  دوخ  يار  هب  هکره  دـش  كاله  تفگیم  درکیم و  هیرگ  دـنلب  يادـص  اب 
. درک ّتیفرط 

زا دننکیم و  لیمحت  مدرمب  دوخ  رظن  يأر و  يور  ار  ادخ  ماکحا  هک  هدوب  مالـسلا  هیلع  ماما  نیفلاخم  شروظنم  ورمع  هتبلا  دیوگ : فلؤم 
نیعمجا  مهیلع  هّللا  تاولص  تراهط  تمصع و  تیب  لها  نآرق و  ملع 

 45 ص : هلاسر ، هس 
زا ام  دـیلقت  عجارم  ام و  ياملع  ینعی  دنـشابیم  نّنـست  لها  نیدـهتجم  زا  ریغ  ام  نیدـهتجم  هک  دـنامن  یفخم  اهيرابخا  رب  هّتبلا  دـنربخیب 

تـسا نیا  نم  يوتف  يأر و  دنیامرفیم  هکنیا  دنیامرفیم و  طابنتـسا  ار  دوخ  تاّیرظن  مالـسلا  مهیلع  مارک  ۀمئا  تاملک  ثیداحا و  نآرق و 
دـنروآیم و تسدـب  اهقف  زا  ناگتـشذگ  لاوقا  ربتعم و  ثیداحا  نآرق و  تایآ  يور  زا  ار  ادـخ  مکح  دایز  تمحز  اـب  هک  تسا  نیا  يارب 

افرص هکنیا  هن  دوشیم  هتفگ  مدرم  هب  تروص  نیاب  هک  تسا  تامحز  هجیتن  نامه  دنیامرفیم  ام  نیدهتجم  هک  تسا » نیا  نم  يأر   » ینعم
. دنهدب يأر  يوتف و  تایاور  تایآ و  زا  رظن  عطق  اب  ناشدوخ  زا 

: لاق مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  ملسم  نب  دمحم  نع  مشش : تیاور 
و املظ ، میتیلا  لام  لکا  و  ةرجهلا ، دعب  برعتلا  و  فحزلا ، نم  رارفلا  و  ۀنصحملا ، فذق  و  ادمعتم ، نمؤملا  لتق  عبـس  رئابکلا  لوقی : هتعمس 

«8  » رانلا هیلع  هللا  بجوا  ام  لک  و  ۀنیبلا ، دعب  ابرلا  لکا 
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: دناتفه هریبک  ناهانگ  دومرفیم  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  ملسم  نب  دمحم  همجرت :
. دمع هب  نمؤم  لتق  - 1

. انز هب  هفیفع  نز  ندرک  مهّتم  - 2
. داهج ههبج  زا  نتخیرگ  - 3

. تسین يربخ  مالسا  ماکحا  زا  هک  یئاج  نابایب و  هب  ددرگرب  یمالسا ، دلب  هب  ترجه  زا  سپ  ینعی  ترجه  زا  دعب  بّرعت  - 4
______________________________

.277 یفاک 2 / (- 8)
 46 ص : هلاسر ، هس 

. قحان هب  میتی  لام  ندروخ  - 5
. نآ تمرح  هب  ملع  زا  دعب  ابر  ندروخ  - 6

. كرش دننام  تسا  هدرک  رّرقم  بجاو و  نآ  رب  ار  شتآ  ادخ  هک  یفالخ  راک  هانگ و  ره  - 7
، هللااب رفکلا  عبس : مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  یف  نه  لاقف : رئابکلا  نع  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  تلأس  لاق : ةرارز  نب  ةدیبع  نع  متفه : تیاور 
: تلقف لاق : ةرجهلا . دعب  برعتلا  و  فحزلا ، نم  رارفلا  و  املظ ، میتیلا  لام  لکا  و  ۀنیبلا ، دعب  ابرلا  لکا  و  نیدـلاولا ، قوقع  و  سفنلا ، لتق  و 

كرت تددـع  امف  تلق : ةالـصلا  كرت  لاق : ةالـصلا ؟ كرت  ما  ربکا  املظ  میتیلا  لام  نم  مهرد  لکاف  تلق : معن  لاـق  یـصاعملا  ربکا  اذـهف 
؟ رئابکلا یف  ةولصلا 

«9 . » ۀلع ریغ  نم  ینعی  رفاک  ةولصلا  كرات  ناف  لاق  رفکلا  تلق : لاق  کل  تلق  ام  لوا  یش  ّيا  لاقف :
مالسلا هیلع  یلع  باتک  رد  اهنآ  دومرف  باوج  رد  مدیسرپ  ار  هریبک  ناهانگ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  ةرارز  نب  ةدیبع  همجرت :

. دنتفه
. ادخ هب  رفک  - 1

. سفن لتق  - 2
. نیدلاو قوقع  - 3

. شتمرح هب  ملع  زا  سپ  ابر  ندروخ  - 4
. قحان هب  میتی  لام  ندروخ  - 5

______________________________

.278 یفاک 3 / (- 9)
 47 ص : هلاسر ، هس 

. داهج ههبج  زا  زیرگ  - 6
. ترجه زا  سپ  بّرعت  - 7

ای تسا  رتگرزب  قحان  هب  میتی  لام  مهرد  کی  ندروخ  متفگ : نم  يرآ  دومرف : دنتـسه ! یـصاعم  نیرتگرزب  اهنیا  متفگ  نم  دـیوگ  يوار 
؟ دیدرمشن رئابک  زا  ار  زامن  كرت  امش  متفگ : زامن  كرت  دومرف : زامن ؟ كرت 

: متفگ دیوگ  دوب ؟ هچ  متفگ  تیارب  تسخن  هکنآ  دندومرف : خساپ  رد 
. دنک كرت  ار  زامن  يرذع  ببس و  نودب  رگا  ینعی  تسا  رفاک  زامنیب )  ) ةولّصلا كرات  یتسارب  دومرف : دوب  رفک 

دنکیم تیـصعم  یلو  دشابن  رکنم  رگا  و  سجن ، تسا و  ّدترم  تسین  بجاو  زامن  دیوگب  ینعی  دشاب  زامن  رکنم  یـسک  رگا  دیوگ : ّفلؤم 
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. تسا سجن  شحور  هچرگا  تسین  سجن  رفاک و  دناوخیمن  زامن  و 
. هریبک ناهانگ  تایاور  زا  تیاور  تفه  دوب  نیا 

. اهقف تانایب  اّما  و 
: هدمآ یناهفصا  نسحلا  وبا  دیس  اقآ  هللا  ۀیآ  موحرم  دابعلا  ةریخذ  باتک  رد 

. دنیامرف نایب  دنوشیم  هدرمش  هریبک  ناهانگ  زا  تسا و  مزال  اهنآ  زا  بانتجا  هک  یناهانگ  لاؤس :
شتآ هدـعو  نآ  رب  یلاعت  قح  هک  تسا  نیا  دـناهدومرف  ریرحت  دـعاوق و  باتک  رد  هیلع  هللا  ۀـمحر  یّلح  هماـّلع  هک  هریبک  ناـهانگ  باوج :

(236 همالع 2 / دعاوق  208 و  همالع 2 / ریرحت  . ) تسا هداد 
الثم  دوخ ، تحت  ام  ناهانگ  هب  ۀبسنلاب  دنتسه  هریبک  همه  ناهانگ ، هک  دهدیم  تبسن  باحصا  هب  نایبلا  عمجم  ریسفت  رد  یسربط  خیش  و 

 48 ص : هلاسر ، هس 
. تسا هریبک  وا  هب  ندرک  هاگن  هب  تبسن  اما  تسا  هریغص  وا ، اب  يانز  هب  تبسن  مرحمان ، نز  ندیسوب 

لمأت و اهنآ  زا  یضعب  ندوب  هریبک  رد  هچرگا  تسا ، هانگ  تفه  داتفه و  دناهدومن ، حیرـصت  اهنآ  ندوب  هریبک  هب  ءاملع  زا  یـضعب  هچنآ  اما 
: تسا عنم 

ضرالا یف  دـسفم   ] نیمز رد  داـسف  تسا 5 - مارح  وا  نتشک  هک  یـسک  نتـشک  ادـخ 4 - هب  ءارتفا  بذک 3 - مدرم 2 - ندرک  هارمگ  - 1
ندادن ةاکز  ندناوخن 11 - زامن  ندرک 10 - ربکت  ناراکمتـس 9 - هب  ندرک  کمک  ندرک 8 - هیکت  نیملاـظ  رب  ندرک 7 - ملظ  - 6 ندوب ]
تمحر زا  يدیماان  میتی 16 - لام  ندروخ  داهج 15 - زا  ندرک  رارف  داـهج 14 - هب  نتفر  زا  ار  مدرم  ندرک  عنم  نتفرن 13 - داهج  هب  - 12

يزیگناهنتف عیطتـسم 20 - يارب  ندرکن ، ادخ  هناخ  جح  نآرق 19 - مکح  ریغ  هب  ندرک  مـکح  ادـخ 18 - بضغ  زا  ندوب  نمیا  ادخ 17 -
لثم ادخ  هب  ندـش  رفاک  - 24 ردام ] ردـپ و  ندرک  تیذا  ینعی   ] نیدـلاو قوقع  ندروخ 23 - بارش  ندز 22 - مه  هـب  ار  مدرم  ناـیم  - 21

-29 ادخ ] اب  ینمـشد  ینعی   ] ادخ اب  هّداحم  - 28 نآ ] راکنا  ینعی   ] نآرق تاـیآ  دوحج  قافن 27 - ادخ 26 - هب  كرش  نآرق 25 - بیذکت 
-32 ینامسج ] داعم  راکنا  ینعی   ] داسجا رـشح  راکنا  داعم 31 - راکنا  - 30 هلآ ] هیلع و  هّللا  یلـص  ربمایپ  اب  تفلاخم  ینعی   ] لوسرلا ۀقاشم 
[ هکم مارحلا و  دجـسم  رد  ندرک  زواجت  ملظ و  ینعی   ] هللا تیب  رد  ندش  دحلم  ادخ 34 - رکذ  زا  ندرک  ضارعا  نید 33 - يرورض  راکنا 

نداد 37- انز  تبسن  هفیفع  نز  هب  - 36 دجاسم . زا  ار  مدرم  ندرک  عنم  - 35
 49 ص : هلاسر ، هس 

ترهش مدرم  نیب  رد  ار  دب ) ياهراک  ینعی  ، ) هشحاف - 39 نانمؤم ] ندرک  هرخسم  ینعی   ] نینمؤم ءازهتسا  نداد 38 - یسک  هب  طاول  تبسن 
ندز 47- ّفد  ندرک 46 - رامق  ءانغ 45 - ندرک 44 - طاول  ندرک 43 - انز  - 42 مسق ]  ] نیمی نتـسکش  دهع 41 - نتسکش  نداد 40 -

غورد مسق  - 48 تسا ] هدمآ  یهقف  ياهباتک  رد  نآ  تایصوصخ  نز . اب  درم  نتفرگ  سامت  دننام  نز ، اب  نز  نتفرگ  سامت  ینعی   ] هقحاسم
دراو دهاوخیم  هک  یـسک  يارب   ] مارحا كرت  - 51 ادـخ ] هناخ   ] هبعک مارتحا ] و   ] تمرح کـته  نداد 50 - غورد  تداهـش  ندروخ 49 -

رادرم 55- ندروخ  دوش 54 - ذـخا  وا  زا  نید  لئاسم  هک  دـشابن  اجنآ  رد  یملاع  هک  يرهـش  هب  نتفر  ندرک 53 - يدزد  - 52 دوش ] هکم 
ندرک مارح  لام  بسک  هدش 57 - حبذ  ادـخ  مسا  ریغ  هب  هک  هدـش ] حـبذ  هک  یناویح  ینعی   ] هحیبذ ندروخ  كوخ 56 - تشوگ  ندروخ 

وهل هب  ندرک 63 - تناـیخ  ریذبت 62 - فارسا 61 - یعرـش 60 - رذع  نودـب  مدرم  قوقح  سبح  نزو 59 - لـیک و  رد  نداد  مـک  - 58
مه هب  دـنمارح  مه  هب  هـک  يدرم  نز و  ینعی   ] ندرک يداّوـق  هریغص 66 - هانگ  رب  رارـصا  ندش 65 - لوغـشم  بعل  هب  ندش 64 - لوغشم 

-67 ندیناسر .
ربـمغیپ 72- رب  صوصخ  هب  نتفگ  غورد  محر 71 - عطق  ینیچنخس 70 - ندراذگ 69 - نارگید  رایتخا  رد  ار  دوخ  رـسمه  ینعی  یثّوید 

ندومن ملاظ  دزن  ار  ناناملسم  تیاکـش  - 74 دهدب ] تداهـش  دیاب  هک  ییاج  رد   ] تداهـش ندیـشوپ  نامتک و  قحان 73 - هب  ناملـسم  ندز 
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: دیوگب دوخ  نز  هب  درم  ینعی   ] ندرک راهظ  یعرش 76 - رذع  نودب  جح  ریخات  - 75
. ینزهار ینعی  قیرط  عطق  - 77 یما ] رهظک  یلع  كرهظ  ]

 50 ص : هلاسر ، هس 
تصش ناشیا  هک  هدش  لقن  یناتسرهش  نیسح  ازریم  جاح  موحرم  رـصتخم  نید  لوصا  باتک  زا  ۀیالولا  ةاکـشم  ۀیادهلا و  حاتفم  باتک  رد 

: تسا نیا  شتسرهف  تسا . هدرک  رکذ  ار  گرزب  ناهانگ  زا  هانگ 
ریمب دنیوگب  واب  ندرم  تقو  رد  هدش  دراو  هک  ّجـح  ندرک  كرت  - 4 ندادن . سمخ  - 3 ندادن . ةوکز  - 2 ندناوخن . زامن  زامن - كرت  - 1

-6 ناضمر . كرابم  هام  هزور  كرت  - 5 يراصن . ای  دوهی  نید  رب 
ار ناسنا  هک  يزیچره  وج و  بآ  بارش و  ندروخ  - 7 اهنآ . هب  ندرک  عضاوت  ملاظ و  نامدرمب  ندرک  کمک  ادخ و  ناگدـنبب  ندرک  ملظ 

-9 دوش . هتشک  دیابن  هک  یمدآ  نتشک  - 8 دربب . نیب  زا  ار  لقع  دنک و  تسم 
انز - 10 تسا . شتآ  هب  نتخوس  ای  لتق  نآ  ّدـح  اریز  دـشابیم  رتشیب  شهانگ  اـنز  زا  تسا و  یگرزب  هاـنگ  رایـسب  رایـسب  هک  ندرک  طاول 

. ندرک
اـنغ و هک  ییاـهزاوآ  هب  نداد  شوگ  - 14 نتفگ . غورد  - 13 ندرکن . يریگوـلج  ندینـش و  تبیغ  ندرک و  تبیغ  - 12 يراوخابر . - 11

شیر ندیشارت  - 16 یشورفمک . - 15 اهنیا . لاثما  فد و  روبنط و  ین و  لـثم  وهل  تـالآ  لامعتـسا  تسا  مارح  نینچمه  تسا و  روآبرط 
هیلع و هّللا  یلص  ءایبنا  متاخ  ترضح  دوب و  سوجم  ناهاشداپ  تریـس  نآ  دندش و  خسم  یـشارتشیر  ببـسب  یموق  هک  تسا  ربخ  رد  هک 
دـناهدرکن و حـبذ  ار  وا  یعرـش  قیرطب  اـی  هدرم  شدوـخ  هک  تسا  یناوـیح  ندروـخ  گرزب  ناـهانگ  زا  - 17 دـناهدومرف . یهن  نآ  زا  هـلآ 
. شوگرخ تشوگ  دـننام  تسه و  مه  نیعلا  سجن  هک  كوخ  تشوگ  دـننام  تشوگ  مارح  ناویح  تشوگ  ندروـخ  تسا  مارح  نینچمه 

نیدلاو  ّقاع  - 18
 51 ص : هلاسر ، هس 

-19 دنوش . یضاران  وا  زا  ردام  ردپ و  هک  دنک  يراک  ینعی  ندش 
. ندرک ناحتما  ار  لابقا  سناش و  ندیرخ و  یئامزآتخب * طیلب  نینچمه  نآ و  عاوناب  ندرک  يزابرامق  - 20 نداد . قحان  تداهش 

تبسن ینعی  تسا  فذق  مهدن 22 - تداهش  منک و  یفخم  ار  تداهش  مهدب  تداهش  دیاب  هک  یئاج  رد  ینعی  تداهـش  ندرک  یفخم  - 21
لام هلیح  هب  ندرک و  تنایخ  - 24 تسا . نامناخ  ندش  هدیچرب  رمع و  عطق  ببس  نآ  هک  ندروخ  غورد  مسق  - 23 نداد . هفیفع  نز  هب  انز 

رابودنبیب نیدیب و  هبـسک  نیب  هک  یئاهراک  ریاس  ندومن و  نغور  لخاد  ینیمزبیـس  ریـش و  رد  بآ  ندرک  لخاد  لثم  ندروخ  ار  مدرم 
. ندومن فارسا  - 26 ینید . ناردارب  هب  ندرک  ّربکت  - 25 تسا . لومعم 

-29 وا . باذع  زا  ندش  نمیا  نینچمه  یلاعت و  يادخ  تمحر  زا  ندش  سویأم  - 28 داهج . زا  رارف  ینعی  گنج  زا  ندرک  رارف  - 27
. نادرم يارب  ندرک  تسد  الط  رتشگنا  الط و  سابل  - 30 گنج . نادیم  رد  رگم  صلاخ  مشیربا  ینعی  ریرح  سابل  تسا  درم  ندیشوپ 

-33 دوش . داـجیا  یگتـسدود  فـالتخا و  مدرم  نیب  هجیتـن  رد  اـت  ندوـمن  ینیچنخـس  یماّـمن و  - 32 هرقن . ـالط و  فرظ  لامعتــسا  - 31
مه هرافک  هک  سافن  ضیح و  لاح  رد  دوخ  نز  هجوز و  اـب  ندرک  یکیدزن  - 34 دراد . مه  هراّفک  هک  ندرک  مسق  دهع و  رذـن و  تفلاخم 

-35 دراد .
-36 ار . نز  قوقح  رهوش ، ندرک  كرت  رهوش و  قوقح  نز ، ندرک  كرت 

هک دنک  تدابع  مدرم  ندینـش  تهج  هب  ینعی  هعمـس ، تسا  نآ  لثم  و  دننیب ، هب  مدرم  هکنیا  دصقب  دنک  تدابع  ینعی  تدابع  رد  ندرک  ایر 
ایر و 
______________________________
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. دوب لومعم  مه  ناریا  رد  بالقنا  زا  لبق  هک  تسا  يرامق  (* 1)
 52 ص : هلاسر ، هس 

. یملع تاثحابم  رد  همصاخم  ءارم و  - 37 تسا . كرش  هلزنمب  هعمس 
. دشاب مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  یناوخهیزعت  رد  هچ  رگا  ار  نز  سابل  درم  ندیـشوپ  نینچمه  ار و  درم  سابل  نز  ندیـشوپ  - 38

اهنآ هک  یملظ  زا  هکنیا  يارب  تلود  نیرومأـم  هب  نداد  لوـپ  اـما  قـح . ندرب  نـیب  زا  قحاـن و  مـکح  يارب  نآ  نـتفرگ  نداد و  هوـشر  - 39
یتاداریا دنریگیم و  ار  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  راّوز  يولج  كرمگ  رد  هکنیا  لثم  درادن  یبیع  منک  رارف  دننکب  دنهاوخیم 

هدنهد يارب  تروصنیا  رد  هک  دنهدیم  اهنآ  هب  لوپ  يرادقم  اهنآ  گنچ  زا  رارف  يارب  راّوز  دننکیم و  اهزیچ  ریاس  همانرذگ و  هب  تبـسن 
ندرک محر  عطق  - 41 نآرق . مکح  فالخ  رب  ندرک  مکح  - 40 تسا . مارح  تروص  ره  رد  ینعی  اقلطم  هدنریگ  يارب  اما  درادن  یلاکـشا 

اب - 45 يزاسهمـسجم . - 44 هدبعـش . لـمع  بکاوـک و  حاورا و  هـّنجا و  ریخـست  - 43 ندرک . رحـس  - 42 تسا . رمع  یهاـتوک  ببـس  هک 
نودـب فقو  نداد  رییغت  - 47 وا . نذا  نودب  یـسک  همانتّیـصو  ندرک  ضوع  - 46 ندرکن . رکنم  زا  یهن  فورعمب و  رما  طئارــش ، عاـمتجا 

رد ءاسفن  ضیاـح و  بنج و  نتـسشن  مالسلا 49 - هیلع  ءادهشلا  دیـس  ترـضح  تبرت  نآرق و  دجـسم و  ندرک  سجن  - 48 یعرش . زّوجم 
زا لبق  سّجنتم  سجن و  ندروخ  ندرک و  لامعتـسا  - 50 هلآ . هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  دجسم  ای  مارحلا و  دجسم  زا  روبع  دجـسم و 

ررـض تسا و  يدب  رایـسب  راک  هک  دنک  جراخ  ینم  دوخ  زا  هک  دنک  يراک  ینعی  ءانمتـسا  - 52 تاناویح . اـب  ندرک  یطو  - 51 نآ . ریهطت 
دیلقت  عجارم  نیدهتجم و  هلاسر  رد  هک  ینیعم  دراوم  رد  رگم  ناملسم  ربق  ندرک  شبن  - 53 تسا . دایز  مه  نآ 

 53 ص : هلاسر ، هس 
. تسا سافن  ضیح و  لاح  رد  نز  ای  تسا و  بنج  ای  درادن  ءوضو  ناسنا  هک  یعقوم  رد  نآرق  يور  ندیشک  تسد  - 54 تسا . روکذم 
زامن ندرک  لـطاب  - 56 تسا . هروـس  راـهچ  نآ  ساـفن و  ضیح و  تباـنج و  لاـح  رد  دراد  بجاو  هدجـس  هک  یئاـههروس  ندـناوخ  - 55

. تسا ادخب  كرش  ّدح  رد  نآ  دهتجم و  مکح  ّدر  - 57 تهج . نودب  بجاو 
تبرت رگم  لـگ ، ندروخ  - 59 یتـشوگ . لـالح  ناویح  ره  دنفـسوگ و  مخت  نینچمه  تشوگ و  مارح  ناوـیح  مخت  ریـش و  ندروـخ  - 58

. مرحمان نز  يوم  ندبب و  ندرک  هاگن  - 60 ءافشتسا . يارب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  سّدقم 
هدـش اهنآ  مامت  نایب  هلّـصفم  بتک  رد  دـشکیم  لوط  مینک  نایب  ار  اهنآ  همه  میهاوخب  رگا  تسا  رایـسب  ناهانگ  هّیعرـش و  تامّرحم  هّتبلا 

. تسا
زا طابنتسا  قبط  دوخ  تافلؤم  یخرب  رد  یسلجم  یقت  دمحم  الم  موحرم  مردپ  دیامرفیم  هیلع  هّللا  ۀمحر  یـسلجم  رقاب  دمحم  الم  موحرم 

. تمسق ود  رد  تسا  هدرک  رامآ  نینچ  ار  هریبک  ناهانگ  رابخا ،
: حرش نیا  هب  یعطق  رئابک  لّوا  تمسق 

نداد هنمؤم  نمؤمب و  انز  تبسن  نیدلاو 6 - قوقع  سفن 5 - لتق  ادخ 4 - رکم  زا  ینمیا  ادخ 3 - تمحر  زا  يدیمون  ادخب 2 - كرش  - 1
يدزد طاوـل 14 - اـنز 13 - ندرک 12 - ینهاـک  رحـس 11 - يراوخاـبر 10 - داـهج 9 - هـهبج  زا  رارف  قحاـنب 8 - میتـی  لاـم  ندروخ  - 7

رذع نودب  تعاطتـسا  لاس  زا  ّجح  ریخأت  ةوکز و  هزور و  زامن و  دـننام  هّیهلا  تابجاو  كرت  غوردب 16 - مسق  تمینغ 15 - زا  صوصخب 
رمخ  برش  ّقح 18 - تداهش  نامتک  ّقحان و  تداهش  - 17

 54 ص : هلاسر ، هس 
لوسر ادخ و  رب  نتسب  غورد  ةرجهلا 23 - دعب  بّرعت  محر 22 - عطق  قلخ 21 - ادخ و  اب  دهع  ضقن  دادرارق 20 - ضقن  يراسگیم 19 -

. ناتهب تبیغ 25 - مالسلا 24 - هیلع  ۀّمئا  و 
: یلامتحا رئابک  مّود  تمسق 
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يارب يزاسهلیسو  لوب 29 - زا  یطایتحایب  دوخ 28 - تجاح  مدع  اب  هنـشت  نارذگهر  زا  يدایز  بآ  عنم  تاّبحتسم 27 - همه  كرت  - 26
ندرب 35- دسح  ّربکت 34 - هّیهلا 33 - تارّدقم  رب  ضارتعا  یهلا 32 - ياضق  زا  مشخ  ّتیصو 31 - رد  رارضا  ردام 30 - ردپ و  هب  مانشد 

تاساجن رادرم و  ندروخ  قحانب 39 - نمؤم  زا  يوضع  ندیرب  ینیچنخس 38 - ۀنیدم 37 - ۀّکم و  مرح  رد  داحلا  نینمؤم 36 - اب  ینمشد 
نمؤم رب  نعل  تنایخ 45 - هدعو 44 - فلخ  غورد و  فورعم 43 - زا  یهن  رکنم و  هب  رما  ةریغص 42 - رب  رارصا  یشکاج 41 - رگید 40 -
مدرم هار  ّدس  نآ 50 - قح  يذ  زا  حابم  بآ  عنم  قاقحتسا 49 - زا  شیب  راکتمدخ  ندز  نمؤم 48 - ندرک  رازآ  نمؤم 47 - هب  مانشد  - 46

شنزرس نمؤم 58 - زا  یئوـجبیع  نمؤم 57 - ندرمـش  راوخ  یئورود 56 - یلغد 55 - ملظ 54 - بّصعت 53 - لایع 52 - عییـضت  - 51
كرت وزارت 64 - هناـمیپ و  رد  نداد  مک  نمؤم 63 - ندیناسرت  نمؤم 62 - هب  ینامگدب  نمؤم 61 - ّبس  نمؤم 60 - رب  ءارتفا  نمؤم 59 -

اب ینیـشنمه  نـید 67 - رد  تعدــب  يراوـخیم 66 - سلجم  رد  اـصوصخ  ناقـساف  اـب  ینیــشنمه  رکنم 65 - زا  یهن  فورعم و  هـــــب  رما 
. ندروخ مارح  ندرک 70 - رامق  هانگ 69 - ندرمش  کچوک  ناراذگتعدب 68 -

 55 ص : هلاسر ، هس 
اهنآ زا  یـضعب  دشاب و  هریبک  هداد  باذع  دیعو  هدرک و  دیدهت  نآ  صوصخ  رد  عرـش  هک  یهانگ  ره  تسا : هدومرف  هیلع  هللا  ۀمحر  دیهش 

هب انز  تمهت  يراوخابر 8 - رحس 7 - داـهج 6 - ههبج  زا  زیرگ  انز 5 - طاول 4 - قحانب 3 - لتق  لاعتم 2 - يادخب  كرـش  هدرمش 1 - ار 
هبعکب 15- یمارتحایب  يراوخیم 14 - قحانب 13 - یهاوگ  غورد 12 - دنگوس  قحانب 11 - تبیغ  میتی 10 - لام  ندروخ  اسراپ 9 - نانز 

قوقع ادـخ 20 - رکم  زا  ینمیا  یلاعت 19 - يادـخ  تمحر  زا  يدـیمون  ترجه 18 - زا  دـعب  بّرعت  دادرارق 17 - زا  فـّلخت  يدزد 16 -
. نیدلاو
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تسا وحن  هچ  هب  هانگ  ندوب  هریبک  نتخانش  هار  هکنیا  نایب  رد  موس  لصف 

: تسا هار  جنپ  دناهدومرف  موقرم  تلادع  هلاسر  رد  هیلع  هللا  ناوضر  يراصنا  خیش  موحرم  هک  يروط  هب  نآ  نتخانش  هار 
نآ زا  یتمسق  باتک  نیا  مود  لصف  رد  تسا . گرزب  ناهانگ  زا  هانگ  نالف  هک  دشاب  هدش  حیرصت  نآ  رد  هک  تسا  ربتعم  تیاور  لوا : هار 

. دش نایب  اهنآ  همجرت  تایاور و 
بجاو ار  منهج  شتآ  هانگ  نیا  هدنهدماجنا  يارب  لاعتم  يادخ  دـیوگب  هانگ  نالف  دروم  رد  الثم  هک  تسا  يربتعم  تیاور  ای  هیآ  مود : هار 

. تسا هدرک 
لیذ رد  هکنانچ  هدـش . ایهم  باذـع  هانگ  نالف  هدـنهدماجنا  يارب  هک  دـنک  حیرـصت  صوصخ  هب  دـیجم  نآرق  رد  لاـعتم  يادـخ  موس : هار 

. دیدرگ هراشا  تایآ  نیا  هب  دش  دای  مود  لصف  رد  هک  میظعلا  دبع  ترضح  هحیحص  تیاور 
هدـش تباث  شندوب  هریبک  هک  هانگ  نالف  زا  هانگ  نالف  هکنیا  رب  دـنک  تلالد  لقن  ای  لقع  هک  تسا  نآ  هریبک  ناهانگ  نتخانـش  مراهچ : هار 

. تسا رتدیدش  رتالاب و 
ندرک و تبیغ  هک  میمهفیم  ام  تسا ، رتالاب  ندرک  انز  زا  نینمؤم  رـس  تشپ  ندرک  یئوگدب  انّزلا » نم  ّدشا  ۀبیغلا   » دنیوگیم امب  هکنیا  لثم 

تسا  هریبک  ناهانگ  زا  مه  نینمؤم  رس  تشپ  ندومن  یئوگدب 
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ناهانگ زا  هک  هدـش  مولعم  ام  يارب  ندرک  اـنز  نوچ  اریز  تسا  هریبک  ناـهانگ  زا  تبیغ  هک  دـشاب  هدـشن  حیرـصت  یتیاور  چـیه  رد  هچرگا 
ناـهانگ زا  مه  ندرک  تبیغ  هک  مینکیم  نیقی  تسا  رتدـیدش  رتـالاب و  ندومن  اـنز  زا  ندرک  تبیغ  هک  میدـید  تیاور  رد  اـت  تسا  هریبـک 

. تسا هریبک 
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دننک ادیپ  هبلغ  نیملسم  رب  نانمشد  هک  دوش  ثعاب  ات  دهد  ربخ  راّفک  هب  ناناملسم  زا  ار  یبلاطم  دنک و  یسوساج  یناملسم  رگا  نینچمه  و 
دندومرف تایاور  رد  میدید  هکنیا  زا  دعب  اما  دوشن  تفای  هریبک  هانگ  ناونعب  ام  تایاور  رد  هچرگا  عوضوم  نیا  دنزیرب ، ار  ناملسم  نوخ  ای 
اهناملسم يارب  بتارم  هب  شررض  هک  یسوساج  املسم  هک  دوشیم  مولعم  لقع  مکح  هب  ام  يارب  تسا  گنج  زا  رارف  هریبک  ناهانگ  زا  یکی 

. دشابیم هریبک  ناهانگ  زا  تسا  رتشیب  گنج  رد  ندومن  رارف  زا 
دهدب اهنآ  هب  یئاهربخ  دریگب و  یلوپ  ام  نانمشد  زا  ایند  هزور  دنچ  تسایر  ینان و  همقل  يارب  هک  یـسک  تسا  تسپ  ردقچ  دیوگ  ّفلؤم 

هب میربیم  هانپ  اهنآ ، هفطن  ندوبن  كاپ  نامیا و  نید و  نتـشادن  زا  رگم  همه  اهنیا  تسین  دهد  ماجنا  دوخ  نطو  رد  یئاهراک  اهنآ  عفن  هب  و 
. دیامرف مولعم  اهنآ  يارب  زا  یباذع  هچ  دیامنب و  هلماعم  هچ  مدرم  زا  هتسدنیا  اب  تمایق  زور  رد  لاعتم  يادخ  هکنیا  زا  ادخ 

دوشیمن لوبق  وا  ةداهـش  دش  رداص  یـسک  زا  رگا  هانگ  نالف  دنیوگب  ام  هب  هک  تسا  نیا  نیا  هریبک  ناهانگ  نتخانـش  ياههار  زا  مجنپ  هار 
وا  رس  تشپ  درک  ار  هانگ  نالف  یسک  رگا  هک  دنتفگ  امب  یتقو  الثم  ای  تسا . هریبک  ناهانگ  زا  هانگ  نآ  هک  میمهفیم  بلطم  نیا  زا 

 58 ص : هلاسر ، هس 
. تسا گرزب  ناهانگ  زا  هانگ  نآ  هک  دوشیم  مولعم  ام  يارب  دیناوخن  زامن  تعامجب 

نیقی ام  یهن  نیا  زا  هّتبلا  دشاب  نیدلاو  ّقاع  هک  یـسک  رـس  تشپ  ندناوخ  زامن  زا  دناهدرک  یهن  ار  ام  هک  هدـش  دراو  تیاور  رد  هکنیا  لثم 
زا نیدـلاو  قوقع  هک  دـشابن  یتیاور  چـیه  رد  اـضرف  هچرگا  تسا  هریبـک  ناـهانگ  زا  رداـم  ردـپ و  هب  تیذا  نیدـلاو و  قوقع  هک  مینکیم 

. تسا هریبک  ناهانگ 
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. هریبک ناهانگ  هب  عجار  ءاملع  لاوقا  لقن  نایب  رد  مراهچ  لصف 

نآ هدنروآاجب  يارب  ترخآ  رد  باذع  هدعو  لاعتم  يادخ  هک  تسا  یهانگ  ره  هریبک  هانگ  دنیوگیم : دـهاجم  ریبج و  نب  دیعـس  هکنادـب 
. تسا هدومرف  رّرقم  وا  يارب  یتازاجم  يّدح و  مه  ایند  رد  تسا و  هداد 

هریبـک تسا  هدوـمرف  یهن  لاـعتم  يادـخ  هک  ار  يراـک  ره  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هعیـش  ءاـملع  یـضعب  ساـبع و  نـبا  لوـق  رگید  لوـق 
ندیسوب هب  تبسن  اما  تسا ، گرزب  ناهانگ  زا  مرحمان  هب  ندرک  هاگن  الثم  رگید ، ضعب  هب  تبسن  دنرتگرزب  اهنآ  زا  یـضعب  نکل  دشابیم .

اب ندرک  انز  نینچمه  و  تسا ، رتکچوک  ندرک  انز  هب  تبسن  اما  تسا ، یگرزب  هانگ  مرحمان  ندیسوب  نینچمه  و  تسا ، کچوک  مرحمان 
تـسا راسگنـس  شّدـح  اذـل  و  رهوشیب ، نز  اب  يانز  زا  تسا  رتشیب  بتارم  هب  رادرهوش  نز  اب  انز  هانگ  اما  تسا ، یگرزب  هانگ  مرحمان  نز 

دروآ و اجب  ار  اهنآ  ناسنا  عنام  نودـب  هک  دنـشاب  کچوک  اتاذ  ناهانگ  زا  یـضعب  هکنیا  هن  تسا . هنایزات  دـص  رهوشیب  نز  اب  انز  ّدـح  اما 
یئادخ هچ  ار و  یسک  هچ  هانگ  هک  نک  رکف  لمأت و  هکلب  نکم  هاگن  هانگ  یکچوک  هب  تیصعم  عقوم  رد  هدش  دراو  تیاور  رد  هکنآ  لاح 

. شاب رکاش  وا  ياهتمعن  لباقم  رد  نک و  مرش  وا  زا  ینکیم و  ار 
یئوت  اریز  مینکن  ار  وت  ینامرفان  تیصعم و  هک  هدب  قیفوت  ار  ام  ایادخ 
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ندـب رب  ایادـخ  میرادـن  مه  ار  وت  مّنهج  شتآ  تقاط  مییآیمنرب و  وت  نیرومأـم  شـسرپ  لاوئـس و  هدـهع  زا  اـم  هکنیا  يارب  هدـنهدقیفوت ،

. نازوسم تمّنهج  شتآ  هب  ار  ام  نک و  مّحرت  ام  فیعض 
. تسا فالتخا  هریبک  ناهانگ  قیقحت  رد  ار  ناگرزب  هدومرف  هیلع  هّللا  ۀمحر  یئاهب  خیش 

. تسا هدرک  نّیعم  باقع  نآ  يارب  نآرق  رد  ادخ  هک  یهانگره  - 1
. هدش نّیعم  ّدح  نآ  يارب  هک  یهانگره  - 2
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. دراد نید  هب  یئانتعایب  رب  تلالد  نآ  باکترا  هک  یهانگ  ره  - 3
. تسا تباث  یعطق  لیلد  هب  شتمرح  هک  یهانگ  ره  - 4

. تسا هدش  عقاو  دیدهت  دروم  تّدش  هب  ّتنس  نآرق و  رد  هچره  - 5
. تسا هدش  یهن  نآ  زا  هیآ 31  ات  ءاسن  هروس  لوا  زا  هچره  هک  هتفگ  دوعسم  نبا  - 6

رد ار  لوق  نیا  یسربط  موحرم  تسا  مه  هب  تبـسن  اهنآ  يدرخ  یگرزب و  دنیادخ و  روتـسد  فالخ  نوچ  دنتـسه  هریبک  ناهانگ ، همه  - 7
. تسا هداد  تبسن  هعیش  ياملع  هب  نایبلا  عمجم 
. دناهدرمش تفه  ار  رئابک  ءاملع  زا  یعمج  - 8

. دناهتفگ تسیب  ار  گرزب  ناهانگ  ءاملع  زا  یعمج  - 9

. دناهدرمش هریبک  ار  هانگ  لهچ  ناگرزب  زا  یضعب  - 10
61 ص : هلاسر ، هس 

[ مرکا ربمایپ  ینیشناج  طرش   ] مجنپ لصف 

هراشا

ای هریبک و  هانگ  رمع  مامت  رد  هک  دشاب  دیاب  یسک  هعیـش  هدیقعب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  ربمغیپ  نیـشناج  هفیلخ و  هک  تسنیا  نایب  رد 
زا هریغص  هریبک و  هانگ  یسک  هچ  هک  دنادیم  ادخ  طقف  دنک و  ادیپ  دناوتیمن  رشب  ار  ینعم  نیا  هب  ملع  نوچ  دشاب و  هدزنرـس  وا  زا  هریغص 

. دنیوگیم اهیّنس  هچنانچ  مدرم  هن  دنک  نّیعم  ادخ  ار  ماما  دیاب  سپ  هدزن  رس  وا 

هعیش هدیقع 

. دنرادن ماما  ۀفیلخ و  نییعت  قح  مدرم  دنک  نّیعم  دیاب  ادخ  ار  ماما 

ینس هدیقع 

. هدومرفن نّیعم  ناشدوخ  يارب  نیشناج  ربمغیپ  اریز  دنیامن  مولعم  دیاب  مدرم  ار  هفیلخ 
تاغیلبت طقف  عامجا  نیا  ءاشنم  اریز  درادن  یلـصا  دنیوگیم  نّنـست  لها  هک  هثالث  ءافلخ  هب  عجار  نیملـسم  عامجا  ندوب  لیلد  تّجح و  اّما 

عورـش و هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  راصتحا  لاح  زا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  تیب  لها  یلع و  نادناخ  هیلع  هک  هدوب  ءوس 
يالوم هناخ  رد  هب  املـسم  هدـیقع  رد  دـندوب  دازآ  مدرم  تاغیلبت و  نیا  دوبن  رگا  دوشیم و  یلمع  اهیّنـس  نایم  رد  تاـغیلبت  نیا  مه  زونه 

نب  یلع  نایقتم 
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هجرد رد  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  شملع  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتـسنادیم  مدرم  همه  اریز  دنتفریم  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 
رتالاب ار  ترضح  هّیلامک  تافص  مامت  رد  هصالخ  دنتخانـشیمن  ار  یـسک  ترـضح  لثم  تدابع  دهز و  تعاجـش و  رد  نینچمه  دوب . لّوا 

. دنتسنادیم
رد اصوصخم  دندومن  یفّرعم  مدرم  هب  ار  نایقتم  يالوم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  رگید  دراوم  مخ و  ریدغ  رد  هکنیا  رب  هوالع 

يالوم نم  هکره  ینعی  هالوم  ّیلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  دـندومرف : هبطخ  نمـض  رد  دیـشک و  لوط  ترـضح  ۀـبطخ  تعاس  هس  مخ  ریدـغ 

هبیغلا ماکحا  مرحمان  مرحم و  هریبک ، ناهانگ  هلاسر : www.Ghaemiyeh.comهس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 36 

http://www.ghaemiyeh.com


ینعمب اجنیا  رد  ار  الوم  دننکیم  یفاصنایب  اهیّنس  تسوا  يالوم  مه  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  متسه  وا  رایتخا  بحاص  نم  هکره  ینعی  میوا 
مه یلع  متسه  وا  تسود  نم  هکره  دیوگب  تسا  هتساوخیم  طقف  هدرک  لّطعم  ار  مدرم  تعاس  هس  ترـضح  دنیوگیم  دنریگیم  تسود 
نیا ناملـسم  هفیظو  دیوگیم  یّنـس  هب  هعیـش  دشاب - هتـشاد  تسود  مه  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  دراد  تسود  ارم  هکره  ینعی  تسا  وا  تسود 
ریدغ مان  هب  ینابایب  رد  ار  ّتیعمج  رازه  دنچ  تعاس  هس  درادن  ینعم  دشاب  هتشاد  تسود  ار  شربمغیپ  نادناخ  اصوصخ  ار  نمؤم  هک  تسا 

تفالخ و هلئـسم  دننام  دشاب  ّمهم  رایـسب  بلطم  دیاب  سپ  دـننزب  فرح  ياهداس  بلطم  کی  هب  عجار  تعاس  هس  دـنرادهگن و  اپ  يور  مخ 
. ینیشناج

هلّـصفم بتک  هب  دـیاب  تسا  بلاط  هکره  دـناهدومرف  هعیـش ، ّتیناقح  تابثا  يارب  یبلاـطم  ریدـغ  ثیدـح  حیـضوت  رد  گرزب  ياـملع  هتبلا 
. دیامن هعجارم 
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هفیلخ و درادـن  تقاـیل  مالـسلا  هیلع  یلع  دـنتفگیم  هک  يّدـح  هب  اـت  تفرگ  ار  مدرم  تواـضق  لـقع و  يولج  مومـسم  تاـغیلبت  هصـالخ ،

لوسر نیشناج  هفیلخ و  مالسلا  هیلع  یلع  رگا  هک  دنتسنادیم  تاغیلبت  نیا  نیسسؤم  اریز  دشاب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  نیشناج 
دننک  هدافتسا  ءوس  نیملسم  لاملا  تیب  زا  دنناوتیمن  اهنآ  رگید  دوش  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ 
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تلادع يانعم  رد  همتاخ 

هراشا

. میسانشب اجک  زا  ار  لداع  دنیوگیم و  یسک  هچ  هب  لداع  هکنیا  و 
ةّوق توهـش و  ةّوق  بضغ و  ةّوق  دننام  ناسنا  ياوق  مامت  رگا  رگید  ترابع  هب  دنیوگ  تلادع  ار  يراک  ره  رد  يورهنایم  تلادع ، يانعم  اما 

. تسا لداع  یناسنا  نینچنیا  دننک  تعاطا  لقع  زا  مهو 
دوشن و رداص  وا  زا  هریبک  هانگ  هک  دشاب  وا  رد  ادـخ  هب  نامیا  رثا  رد  ياهکلم  هک  تسا  یـسک  لداع  دـنیوگ  یـسک  هچ  هب  لداع  هکنیا  اما 

. درواین اجب  یپردیپ  مه  ار  کچوک  هانگ  ینعی  دشاب  هتشادن  مه  هریغص  هانگ  رب  رارصا 
: دراد هار  دنچ  هیلع  هللا  ۀمحر  يدرجورب  هللا  ۀیآ  ياوتف  هب  تخانش  دیاب  اجک  زا  ار  لداع  هکنیا  اما 

. دراد تلادع  ۀکلم  مدآ  نیا  هک  میمهفب  وا  اب  ترشاعم  رثا  رد  هکنیا  لّوا 
. دنهد تداهش  وا  تلادع  هب  لداع  رفن  ود  هکنیا  مّود 

هب دـنناوخب  زامن  وا  رـس  تشپ  هکنیا  لثم  دـننک  تباث  ار  وا  تلادـع  المع  ای  تسا  لداع  ینـالف  هک  دـنیوگب  ناناملـسم  زا  هّدـع  هکنیا  مّوس 
. دوش لصاح  تلادع  هب  نانیمطا  ناشراتفگ  ای  لمع  هب  هکنیا  طرش 
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. لئاسملا حیضوت  زا  لقن  هب  تعامج  ماما  طیارش 

درم مومأم  رگا  زین  دناوخب و  حیحـص  روط  هب  ار  زامن  دـشاب و  هدازلالح  لداع و  یماما و  هدزاود  هعیـش  لقاع و  غلاب و  دـیاب  تعامج  ماما 
. درادن یعنام  رگید  ّزیمم  هچب  هب  دمهفیم  ار  دب  بوخ و  هک  ّزیمم  هچب  ندرک  ءادتقا  دشاب و  درم  دیاب  مه  وا  ماما  تسا 

. دیامن ادتقا  وا  هب  دناوتیم  هن  ای  تسا  یقاب  دوخ  تلادع  هب  دنک  کش  رگا  هتسنادیم  لداع  هک  ار  یماما 
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عیمج مزلتسم  تلادع  هک  ینتسناد  اریز  تسا  تالامک  فرـشا  و  لیاضف ، لضفا  تلادع  هکنادب  هدومرف : هداعـسلا  جارعم  رد  یقارن  موحرم 
نینچ هنوگچ  و  تساـهنآ ، دوخ  هکلب  لـیاذر ، عیمج  مزلتـسم  تسا  نآ  دـض  هک  روج  هکناـنچمه  تسا ، اـهنآ  نیع  هکلب  هّیلاـمک ، تاـفص 

تافـص و عیمج  لیدعت  رب  دوشیم  رداق  نآ  ببـس  هب  هک  ناسنا  سفن  رد  لصاح  تسا  ياهکلم  تلادع  هک  یتخانـش  هکنآ  لاح  دـشابن و 
تفلا یگناگی و  تبـسانم و  داّحتا و  هک  يوحن  هب  هّیناسنا ، هفلاخم  ياوق  نیبامیف  عازن  تفلاـخم و  عفر  طـسو و  رد  نتـشاد  هاـگن  و  لاـعفا ،

هک تسا : هتفگ  یهلا  نوطالفا  ببس  نیاب  و  دوشیم ، تلادع  رب  بترتم  هلماک  تافص  هلضاف و  قالخا  عیمج  سپ  دوش ، لصاح  همه  نایم 
يرگید زا  يوزج  ره  وا و  سفن  يازجا  عیمج  نآ  هطـساوب  دوـشیم  یناروـن  نشور و  دـش  لـصاح  تلادـع  تفـص  ناـسنا  يارب  زا  نوـچ 

لضفا وحن  رب  دناهتـساوخ  وا  زا  ار  هچنآ  ندروآ  اجب  هب  دوشیم  هّجوتم  دوشیم و  هدوشگ  سفن  ياههدید  دنکیم و  ؤلألت  ءایـض و  بسک 
وا  يارب  زا  كولملا  کلم  دزن  رد  بّرقت  تیاغ  دوشیم و  هنأش  ّلج  ّلک  ءادبم  برق  طاسب  راوازس  سپ 
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. ددرگیم لصاح 

: تسا مسق  هس  رب  تلادع  هکنادب 
ناکما ردق  هب  تاواسم  هب  لمع  زا  تسا  ترابع  تلادع  ینتسناد  هک  تسا  نیا  نآ  نایب  و  دشابیم ، ناشیا  قلاخ  ناگدنب و  نایم  هکنآ  لوا 

هدامآ وا  يارب  هدوب  جاتحم  نآ  هب  ياهدـنز  ره  هچره  تسا  تالامک  عیمج  هدـننکاطع  تایح و  هدنـشخب  یلاعت  هناحبـس و  ّقح  هک  نوچ  و 
و زجاع ، نآ  دادـعت  زا  اـهنابز  دـسریم  یتعاـس  ره  وا  نارکیب  ياـهتمعن  زا  هچنآ  هداـهن ، سکره  يارب  زا  يزور  تمعن و  ناوخ  و  هدرک ،
رورس و هیلاعتم و  تاجرد  هیلاع و  بتارم  زا  هچنآ  و  تسا ، زواجتم  رصح  ّدح و  زا  دوشیم  لصاح  هظحل  ره  شنایاپیب  ياهاطع  زا  هچنآ 

یـشوگ هن  و  هدـید ، نآ  لثم  یمـشچ  هن  رتهب ، رتـالاب و  هیهاـنتم  ریغ  بتارم  هب  هدومن ، اـّیهم  ترخآ  ملاـع  رد  هک  تحار  شیع و  تجهب و 
هلمجلا یف  تلادع  نآ  ءازا  هب  دیاب  هک  تسا  تباث  ناگدـنب  رب  ادـخ  يارب  زا  بجاو  یقح  هّتبلا  سپ  هدرک ، روطخ  يرطاخ  هب  هن  و  هدـینش ،

دهاوخ رئاج  ملاظ و  هتبلا  درواین  لمع  هب  یتافاکم  عون  لـباقم ، رد  وا  دـسر و  يرگید  هب  یتمعن  یـضیف و  هکره  زا  هک  اریز  دوش ، لـصاح 
تمعن رکش  دماحم و  رشن  تلود و  ياقب  ياعد  لداع  هاشداپ  ناسحا  تافاکم  دوشیم و  فلتخم  صاخشا  هب  تبـسن  تافاکم  نکیل  دوب و 
جایتحا زا  راگدیرفآ  ترضح  یئایربک  تحاس  و  تسا ، وا  تجاح  ياضق  لام و  نداد  هب  تافاکم  رگید  و  تسا ، وا  تمدخ  رد  یعس  وا و 
تفرعم بسک  تسا  بجاو  ناگدنب  رب  نکیل  و  تسا ، سّدقم  ام  لاعفا  لامعا و  ترورـض  زا  شلالج  هصرع  و  هزنم ، ام  یعـس  تناعا و  هب 

رد  یعس  و  وا ، ّتبحم  لیصحت  و 
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زا زین  اـهنیا  قیفوت  هک  دـنچره  ّتلم  نید و  بادآ  لاـثتما  تعیرـش و  ماـکحا  داـیقنا  وا و  ناربـمغیپ  تعاـطا  رد  ّدـج  ناـمرف و  ندروآ  اـجب 
. تسا وا  ياهتمعن 

دیآ  ردب  شرکش  هدهع  زا  دیآرب  هک  نابز  تسد و  زا 
قلطم روج  زا  دروآ  اجب  تائیـس  یـصاعم و  زا  يرود  تاعاط و  فیاظو  زا  دراد  يرایتخا  یتّیلخدم و  نآ  رد  ار  هچنآ  هدنب  هچنانچ  نکیلو 

. تسا وا  تبهوم  ضیف  زا  ةویح  دوجو و  هکلب  وا  تمعن  مه  تردق  رایتخا و  لصا  هچرگا  دوشیم  جراخ 
فاصنا و  تاناما ، ّدر  و  قوقح ، ندرک  ءادا  زا  دوشیم  لصاح  رگید  یضعب  هب  تبسن  یضعب  زا  دشابیم و  مدرم  نایم  رد  هک  یتلادع  مود 

نآ تلادـع  زا  مسق  نیا  ياضتقم  نافیعـض و  يریگتـسد  و  نامولظم ، یـسردایرف  ناریپ و  مارتحا  و  ناگرزب ، میظعت  و  تـالماعم ، رد  نداد 
دروآ و اجب  ار  دوخ  ینید  ناردارب  قوقح  ناکما ، تعاطتسا و  ردق  هب  هتـشادن و  اور  يدحا  هب  ملظ  یـضار و  دوخ  ّقح  هب  یمدآ  هک  تسا 

نآ يادا  هب  تسا و  مزال  یّقح  راگدیرفآ  بناج  زا  ار  یـسک  ره  هک  دـنادب  دسانـشب و  دـشاب  وا  قیال  هک  ياهبترمب  عون  ءانبا  زا  ار  سکره 
. دباتشب
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. تسا ّقح  یس  رگیدکی  رب  نمؤم  ناردارب  يارب  زا  هک  تسا  دراو  يوبن  ثیدح  رد 
. درذگب وا  زا  دوش  رداص  وا  زا  يریصقت  ای  دنزرس  نمؤم  ردارب  زا  وا  قح  رد  یهانگ  رگا  لوا 

. دیامن ینابرهم  وا  اب  دنک و  وا  يرادلد  دشاب  بیرغ  رگا  مود 
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. دناشوپب دوش  فقاو  وا  زا  یبیع  رب  هچنانچ  موس 
. دشوپب نآ  زا  مشچ  دیآ  دوجو  هب  وا  زا  یشزغل  رگا  مراهچ 

. دریذپب وا  رذع  دیامن  یهاوخرذع  رگا  مجنپ 
. دیامن عنم  ار  وا  دنک  ار  ینمؤم  ردارب  تبیغ  یسک  رگا  مشش 

. دریگن زاب  وا  زا  تحیصن  دنپ و  دناسرب و  واب  دنادب  ار  وا  ریخ  هچنآ  متفه 
. دروآ اجب  ار  یتسود  طیارش  دنک و  تظفاحم  ار  وا  یتسود  متشه 

. دشاب هتشاد  روظنم  ار  وا  قوقح  مهن 
. دنک تدایع  ارنآ  دوش  ضیرم  رگا  مهد 

. دوش رضاح  وا  هزانج  هب  مهدزای 
. دنک تباجا  دناوخب  ار  وا  تقو  ره  مهدزاود 

. دنک لوبق  دتسرف  وا  يارب  زا  هیده  رگا  مهدزیس 
. دیامن تافاکم  دنک  یکین  وا  اب  رگا  مهدراهچ 

. دروآ اجب  ارنآ  رکش  دسرب  واب  وا  زا  یتمعن  رگا  مهدزناپ 
. دیامن ار  وا  يرای  مهدزناش 

. دنک تظفاحم  شلها  رد  ار  وا  ضرع  سومان و  مهدفه 
. دروآرب ار  وا  تجاح  مهدجه 

. دیامنن ّدر  دیامن  لاؤس  وا  زا  هچنآ  مهدزون 
. مکل هّللا  رفغی  دیوگ  باوج  رد  مه  وا  هّللا  مکمحری  دیوگب  واب  ینعی  دیامن  وا  تیمست  دنک  هسطع  رگا  متسیب 

. دیامن هار  ار  وا  هدشمگ  مکی  تسیب و 
. دیوگ باوج  ار  وا  مالس  مود  تسیب و 
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. دیامن مّلکت  کین  راتفگب  وا  اب  میس  تسیب و 
. درامش وکین  ار  وا  ياهتمعن  مراهچ  تسیب و 
. دنک قیدصت  ار  وا  ياهمسق  مجنپ  تسیب و 

. دیامن زارتحا  وا  اب  ینمشد  زا  دنک و  یتسود  وا  اب  مشش  تسیب و 
لثم دنکن  ملظ  وا  ات  دـنک  يراک  هک  تسا  نیا  ندوب  ملاظ  تقو  رد  وا  يرای  و  مولظم ، ای  دـشاب  ملاظ  هاوخ  دـنک  يرای  ار  وا  متفه  تسیب و 

. دیامن نایب  وا  يارب  ار  ملظ  دسافم  دیامن و  تحیصن  ار  وا  هکنیا 
. شندراذگ اهنتب  ار  وا  دنادرگن  راوخ  دنکن و  نمشد  میلست  ار  وا  متشه  تسیب و 

. اهیکین زا  هشاد  تسود  دوخ  يارب  زا  ار  هچنآ  دشاب  هتشاد  تسود  وا  يارب  زا  مهن  تسیب و 
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. اهیدب زا  درامشیم  هورکم  دوخ  يارب  زا  هچنآ  درامش  هورکم  وا  يارب  زا  مایس 
ءادا ار  دوخ  ناگدرم  ضورق  هکنیا  لثم  تاوما ، زا  دـشابیم  ناشیا  قوقحلا  وذ  ناگدـنز و  نایم  هک  تسا  یتلادـع  تلادـع  ماسقا  زا  مّوس 

. اعد قّدصت و  هب  دننک  دای  ار  ناشیا  و  دنروآ ، اجب  ار  ناشیا  ياهتّیصو  و  دننک ،
تلادـع و تفـص  هب  تسا  وا  فاـّصتا  یـصخش  ره  يارب  زا  تداعـس  تیاـغ  لاـمک و  تیاـهن  هک  دوـشیم  موـلعم  دـش  روکذـم  هـچنآ  زا 
هک دشاب  يرما  ای  دشاب ، وا  دوخب  ّقلعتم  وا و  تاذ  صوصخم  هک  دشاب  يروما  زا  هاوخ  هرهاظ ، هنطاب و  لاعفا  تافص و  عیمج  رد  يورهنایم 

لصاح  ترخآ  ایند و  رد  تاجن  و  دشاب ، هدوب  يرگید  وا و  نایم 
 71 ص : هلاسر ، هس 

یشاب و تالامک  عیمج  عماج  ات  نک  یعس  یتداعـس  بلاط  رگا  ردارب  ناج  يا  سپ  زکرم ، رب  تابث  طسو و  رب  تماقتـسا  هب  رگم  دوشیمن 
ودره نیا  عماج  لمع و  ملع و  نایم  یـشاب  طسوتم  هک  نک  یعـس  لّوا  سپ  ینک ، دوخ  راعـش  ار  يورهنایم  طسو و  هفلتخم  روما  عیمج  رد 
تشپ ناگدننکش  زا  دیامن  ودره  نیا  زا  یکیب  ءافتکا  هکره  هک  نکم  ودنیا  زا  یکی  هب  ءافتکا  و  ناکما ، تعاطتـسا و  ردق  هب  یـشاب  هبترم 

. دوب دهاوخ  ربمغیپ 
72 ص : هلاسر ، هس 

یصاعملا رئابک  تاقحلم 

: هدش نایب  ناهانگ  يارب  زا  رابخا  تایاور و  رد  هک  يراثآ  لّوا  لصف 

یتلا و  ملظلا ، مقنلا  لزنت  یتلا  و  لتقلا ، مدنلا  ثروت  یتلا  بونذلا  و  یغبلا ، معنلا  ریغت  یتلا  بونذـلا  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  نع  - 1
قوـقع ءاوـهلا  ملظت  اعدـلا و  درت  یتـلا  و  محرلا ، ۀـعیطق  ءاـنفلا  لـجعت  یتـلا  و  اـنزلا ، قزرلا  سبحت  یتـلا  و  رمخلا ، برـش  روتـسلا  کـتهت 

«1 . » نیدلاولا
هک یناهانگ  و  تسا ، اوران  شروش  دـننک  نوگرگید  ار  تمعن  هک  یناـهانگ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  رفعج  ماـما  ترـضح  همجرت :

تسا و يراوخبارـش  دربیم  ار  وربآ  هک  یناهانگ  و  تسا ، متـس  دـنک  لزان  ـالب  هکیناـهانگ  و  تسا ، یـشکمدآ  لـتق و  دنینامیـشپ  بجوم 
اضف دننادرگرب و  ار  اعد  هک  اهنآ  تسا و  محر  عطق  دنناسر  دوز  ار  گرم  هک  اهنآ  تسا و  انز  دنکیم  مک  سبح و  ار  يزور  هک  یناهانگ 

. تسا ردام  ردپ و  تیذا  دنزاس  هریت  ار 
یلص  هللا  لوسر  باتک  یف  اندجو  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  - 2

______________________________

.447 یفاک 2 / (- 1)
 73 ص : هلاسر ، هس 

ةاکزلا اوعنم  اذا  و  صقنلا ، نینـسلاب و  هللا  مهذـخا  نازیملا  لایکملا و  ففط  اذا  و  ةاجفلا ، تومرثک  يدـعب  نم  انزلا  رهظ  اذا  هلآ  هیلع و  هّللا 
طلس دهعلا  اوضقن  اذا  و  ناودعلا ، ملظلا و  یلع  اونواعت  ماکحالا  یف  اوراج  اذا  و  اهلک ، نداعملا  رامثلا و  عرزلا و  نم  اهتکرب  ضرالا  تعنم 

اوعبتی مل  رکنملا و  نع  اوهنی  مل  فورعملاب و  اورمای  مل  اذا  و  رارـشالا ، يدـیا  یف  لاومالا  تلعج  ماـحرالا  اوعطق  اذا  و  مهودـع ، مهیلع  هللا 
«. 2  » مهل باجتسی  الف  مهرایخ  اوعدیف  مهرارش  مهیلع  هللا  طلس  یتیب  لها  نم  رایخالا 

انز نم  زا  سپ  هاگره  هک  میتفای  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باتک  رد  دـنیامرفیم : مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما  ترـضح  همجرت :
ذوخأم یتساک  یطحق و  هب  ناشیادـخ  دـنهدب  مک  وزارت ) هنامیپ و   ) نزو لیک و  رد  هاگره  و  دوش ، ناوارف  یناـهگان  گرم  ددرگ  رادـیدپ 
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دننک قحانب  مکح  هاگره  و  دنک ، غیرد  نداعم  همه  اههویم و  تعارزب و  تبـسن  دوخ  تکرب  زا  نیمز  دـننک  غیرد  ةوکز  زا  هاگره  و  دراد ،
تسدب ار  لام  ادخ  دننک  محر  عطق  هاگره  و  دزاس ، هریچ  اهنآ  رب  ارنانمشد  ادخ  دننکش  نامیپ  هاگره  و  دننکیم ، کمک  ناودع  متس و  هب 
ّطلـسم اهنآ  رب  ار  اهنآ  ياهدب  ادخ  دنیامنن  نم  نادـناخ  ناکین  زا  يوریپ  دـننکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هاگره  و  دزادـنا ، رارـشا 

. دوشن باجتسم  یلو  دننک  اعد  اهنآ  ناکین  سپ  دنادرگ 
: لوقی مالسلا  هیلع  یبا  ناک  لاق : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  - 3

هب  لازت  امف  ۀئیطخلا  عقاویل  بلقلا  نا  ۀئیطخ  نم  بلقلل  دسفا  یئش  نمام 
______________________________

.374 یفاک 2 / (- 2)
 74 ص : هلاسر ، هس 

«3 . » هلفسا هالعا  ریصیف  هیلع  بلغت  یتح 
هانگ هتـسویپ  دوش و  هانگ  شوغآمه  لد  هکیتسرد  هب  تسین ، هانگ  زا  لد  يارب  رتنکهابت  يزیچ  دندومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  همجرت :

. دزاس نوگنرس  ارنآ  ددرگ و  هریچ  نآ  رب  ات  دیآرب  نادب 
________________________________________

1423 ه ق مشش ، ناریا ، مق -  قح ، هار  رد  دلج ، کی  رد  هلاسر ، هس  يدهتجم ، رقاب  دمحم  نب  دمحا  ینارهت ،

74 ص : هلاسر ؛ هس 
لج زع و  هللا  لوق  کلذ  و  بنذب ، الا  ضرم  عادص و ال  ۀبکن و ال  برضی و ال  قرع  نم  سیل  هنا  اما  لاق : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  - 4

«4 . » هب ذخاؤی  امم  رثکا  هللا  وفعی  ام  لاق  مث  ریثک  نع  وفعی  مکیدیا و  تبسک  امبف  ۀبیصم  نم  مکباصا  ام  هباتک و  یف 
و یهانگ ، رطاخ  هب  زج  دباین  يرامیب  دریگن و  درد  يرـس  دروخنرب و  یئاپ  دزرلن و  یگر  چـیه  دـندومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  همجرت :

ناتدوخ هک  تسا  ییاهراک  رثا  رد  دسریم  اهامشب  تبیصم  هچنآ  هیآ 30 : يروش  هروس  رد  لج  ّزع و  يادخ  راتفگ  زا  دوصقم  تسا  نیا 
: دومرف ترضح  سپس  دنکیم - تشذگ  مه  ار  يرایسب  ادخ  دیاهداد و  ماجنا 

. دنکیم هذخاؤم  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  دنکیم  تشذگ  نآ  زا  ادخ  هچنآ 
نمای ۀحضافلا و ال  لامعالا  تلمع  دق  ۀحضاو و  نع  نیدبت  لوقی ال  مالسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  ناک  لاق  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  - 5

«5  » تائیسلا لمع  نم  تایبلا 
هک  یلاح  رد  ینک  نایامن  هدنخ  نادند ز  ادابم  دومرف  مالّسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  هک  دندومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  همجرت :

______________________________

.268 یفاک 2 / (- 3)

.269 یفاک 1 / (- 4)

.269 یفاک 1 / (- 5)
 75 ص : هلاسر ، هس 

. دنک يرادرکدب  هکنآ  دشاب  هدوسآ  ریگبش  يالب  زا  دیابن  هدناشک و  یئاوسرب  ار  وت  ترادرک 
تداز داز  نا  تحمنا و  بات  ناف  ءادوس  ۀتکن  هبلق  یف  جرخ  لجرلا  بنذا  اذا  لوقی  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  تعمـس  لاق  ریـصب  یبا  نع  - 6

«6 . » ادبا اهدعب  حلفت  الف  هبلق  یلع  بلغت  یتح 
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هبوت رگا  دیآرب و  یهایـس  هطقن  شلد  رد  دـنک  هانگ  درم  نوچ  دومرفیم  مدینـش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگیم  ریـصب  یبا  همجرت :
. ددرگن راگتسر  زگره  نآ  زا  سپ  دوش  هریچ  شلد  رب  یهایس  ات  ددرگ  هدوزف  یهایس  نآ  رب  دیازفا  هانگ  رب  رگا  دوش و  دوبان  دنک 

______________________________

.271 یفاک 1 / (- 6)
76 ص : هلاسر ، هس 

. ناراکهنگ اب  ینیشنمه  تّمذم  نایب  رد  تایاور  مود  لصف 

- داحت مهبحاصت و ال  الف  ۀسمخ  رظنا  ینب  ای  امهیلع : هللا  تاولص  نیسحلا  نب  یلع  یل  لاق  لاق  مالـسلا  امهیلع  هیبا  نع  هللا  دبع  یبا  نع  - 1
کل دـعابی  دـیعبلا و  کل  برقی  بارـسلا  ۀـلزنمب  هناف  باذـکلا  ۀـبحاصم  كایا و  لاق : مه ؟ نم  هبا  ای  تلقف : قیرط  یف  مهقف  ارت  مهث و ال 

نوکت ام  جوحا  هلام  یف  کلذخی  هناف  لیخبلا  ۀبحاصم  كایا و  و  کلذ ، نم  لقا  وا  ۀلکاب  کعئاب  هناف  قسافلا  ۀبحاصم  كایا و  و  بیرقلا ،
زع و هللا  باتک  یف  انوعلم  هتدجو  یناف  همحرل  عطاقلا  ۀبحاصم  كایا و  و  كرـضیف ، کعفنی  نادیری  هناف  قمحالا  ۀبحاصم  كایا و  و  هیلا ،

«7  ... » عضاوم ثالث  یف  لج 
مالّسلا امهیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ  دندومرف  هک  دنکیم  لقن  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  همجرت :

دومرف دـنناسک ؟ هچ  ناج  ردـپ  متفگ : وشم  هار  قیفر  نخـسمه و  هارمه و  اـهنآ  اـب  راد و  رظن  رد  ار  سک  جـنپ  مناـج  رـسپ  دومرف : نم  هب 
یهارمه زا  زیهرپب  و  ار ، کیدزن  وت  زا  دـنک  رود  ار و  رود  وتب  دـنک  کیدزن  تسا  بارـس  دـننام  وا  هک  اریز  باّذـک  اـب  یهارمه  زا  زیهرپب 

وت زا  ار  شلام  وا  اریز  ینک  تقافر  لـیخب  اـب  هکنیا  زا  زیهرپب  دـشورفب ، نآ  زا  رتمک  هب  اـی  یکاروخ  کـی  هب  ار  وت  وا  اریز  راکدـب  قساـف و 
کمک  وتب  دراد  غیرد 

______________________________

.376 یفاک 2 / (- 7)
 77 ص : هلاسر ، هس 

وتب یمهفن  زا  دـناسر  دوس  وتب  دـهاوخیم  وا  اریز  ینک  تقافر  قمحا  اب  هکنیا  زا  زیهرپب  يدـنمزاین ، نادـب  تیاهنیب  هکیماگنه  دـهدن  یلاـم 
ۀیآ 23 هدـش 1 - نعل  واب  هک  متفای  نآرق  زا  عضوم  هس  رد  نم  اریز  ینک  تقافر  تسا  محر  عطاق  هکیـسک  اب  هکنیا  زا  زیهرپب  دـناسر ، نایز 

. هرقب ةروس  ۀیآ 27  دعر 3 - ةروس  ۀیآ 24  - 2 ص )  ) دمحم ةروس 
«8 . » نمؤم هیف  باعی  وا  ماما  هیف  صقتنی  اسلجم  سلجی  الف  رخالا  مویلا  هللااب و  نمؤی  ناک  نم  لاق  مالسلا  هللا  دبع  یبا  نع  - 2

ینمؤم بیع  ای  دنرامـش و  مک  ار  ماما  هک  یـسلجم  رد  دراد  تمایق  زور  ادـخب و  نامیا  هکره  دـندومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  همجرت :
. دنیشنن دوش  هتفگ 

«9 . » هرییغت یلع  ردقی  هیف و ال  هللا  یصعی  اسلجم  سلجی  نا  نمؤملل  یغبنی  لاق ال  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  - 3
مه وا  دوـشیم و  یناـمرفان  نآ  رد  ادـخ  هک  دنیـشن  یـسلجم  رد  نمؤـم  يارب  تسین  راوازـس  دـندومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هـمجرت :

. دهد رییغت  ارنآ  دناوتیمن 
هّللا یلص  هللا  لوسر  لاق  مهنم . دحاوک  سانلا  دنع  اوریصتف  مهوسلاجت  عدبلا و ال  لها  اوبحصت  لاق ال  هنا  مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  - 4

«10 . » هنیرق هلیلخ و  نید  یلع  ءرملا  هلآ : هیلع و 
______________________________

.377 یفاک 2 / (- 8)
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.374 یفاک 2 / (- 9)
.375 یفاک 2 / (- 10)

 78 ص : هلاسر ، هس 
( هدوبن نید  رد  هک  ار  يزیچ  نید  رد  دـناهدرک  لـخاد  هک  یناـسک  اـب  ینعی   ) تعدـب لـها  اـب  دـندومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  همجرت :
: تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوش ، بوسحم  اهنآ  زا  یکی  نوچ  مدرم  رظن  رد  ات  دینیـشنن  اهنآ  اب  دیوشن و  تبحـصمه 

. تسا دوخ  قیفر  تسود و  شیکمه  درم 
79 ص : هلاسر ، هس 

نآ زا  ینامیشپ  ادخ و  دزن  هانگب  فارتعا  حدم  رد  موس  لصف 

«11 . » ۀبوت مدنلاب  یفک  اضیا  لاق : هبرقا و  نم  الا  بنذلا  نم  وجنی  ام  هللا  و  لاق : مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  - 1
تـسا سب  ینامیـشپ  دومرف : زین  دنک و  فارتعا  نادب  هکیـسک  زج  دوشن  اهر  هانگ  زا  ادخب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما  همجرت :

. هبوت يارب 
. مهل اهرفغیف  بونذلاب  مهدیزیف و  معنلاب  هل  اورقی  نا  نیتلـصخ  الا  سانلا  نم  یلاعت  هللا  دارا  ام  هللا  ال و  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  - 2

«12»
ات وا  ياهتمعن  هب  فارتعا  تلصخ ، ود  زج  تسا  هتـساوخن  مدرم  زا  یلاعت  دنوادخ  ادخب ، هن  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  همجرت :

. دزرمایب ناشیارب  ار  اهنآ  ات  دوخ  ناهانگب  فارتعا  و  دیازفیب ، ناشیا  رب  ار  تمعن 
هللا هلخدی  تلق : ۀـنجلا  هب  هللا  هلخدـیف  بنذـلا  بنذـیل  لجرلا  نا  لوقی : هتعمـس  لاق : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  نع  هباحـصا  ضعب  نع  - 3

«13 . » ۀنجلا هلخدیف  هللا  همحریف  هسفنل  اتقام  افئاخ  هنم  لازی  الف  بنذیل  هنا  معن  لاق : ۀنجلا ؟ بنذلاب 
______________________________

.426 یفاک 2 / (- 11)

.426 یفاک 2 / (- 12)

.426 یفاک 2 / (- 13)
 80 ص : هلاسر ، هس 

نآ ۀلیسوب  ادخ  دنک و  یهانگ  درم  هکیتسردب  دومرفیم  مدینـش  ترـضح  زا  دیوگیم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  باحـصا  زا  یکی  همجرت :
: دومرف درب ؟ تشهبب  ار  وا  هانگب  ادخ  متفگ  دربب  تشهب  هب  ار  وا  هانگ 

هب ار  وا  دنکیم و  مّحرت  واب  ادخ  تسا و  نیگمـشخ  دوخ  رب  ناسرت و  هانگ  نآ  زا  هتـسویپ  دنکیم و  یهانگ  وا  هک  تسا  نیا  شّرـس  يرآ 
. دربیم تشهب 

«14 . » ریسیلا مرجلاب  فختسی  نا  دبعلا  ضغبی  میظعلا و  مرجلا  یف  هیلا  بلطی  نا  دبعلا  بحی  هللا  نا  مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  - 4
هک ار  ياهدنب  دراد  نمشد  و  دنک ، تشذگ  بلط  یگرزب  مرج  زا  ياهدنب  هک  دراد  تسود  ادخ  دندومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  همجرت :

. دشابن نآ  كرادت  هبوت و  ماقم  رد  درامش و  رابتعایب  راوخ و  ار  كدنا  مرج 
______________________________

.427 یفاک 2 / (- 14)
81 ص : هلاسر ، هس 
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نآ طئارش  هبوت و  حدم  رد  مراهچ  لصف 

تفگ ییحی  منک  تحیصن  ارت  مهاوخیم  تشاد  راهظا  دش  راکشآ  مالسلا  هیلع  ییحی  ترضح  يارب  ناطیش  يزور  هدش  لقن  بهو  زا  - 1
میـسقت هتـسد  هس  هب  اـم  رظن  زا  مدآ  ینب  تفگ  ناطیـش  هدـب  یعـالطا  ارم  مدرم  تاـقبط  عـضو و  زا  یلو  مرادـن  لـیامت  وـت  تحیـصنب  نـم 

. دنوشیم
. دنکیمن ریثأت  اهنآ  رد  ام  ياههلیح  گنرین و  مینادیم  میتحار  ناشتسد  زا  میسویأم  اهنآ  زا  نوچ  دنموصعم  امش  دننام  هک  ةدع  - 1

رد الماک  میربیم  ار  اهنآ  میهاوخب  فرط  ره  هب  تسا  امش  ياههچب  تسد  رد  هک  دنتسه  یپوت  هیبش  ام  شیپ  رد  سکعرب  مه  ياهتسد  - 2
. دنتسه ام  رایتخا 

ار وا  ات  مینکیم  دایز  ّتیّدج  میریگیم  رظن  رد  ار  ناشیا  زا  یکی  دنراد  رتشیب  لبق  هتـسد  ودره  زا  ام  يارب  یتحاران  جنر و  مّوس  هفیاط  - 3
هبوت و هب  يور  ددرگیم  نامیشپ  دوخ  هدرک  زا  دوشیم و  رّکذتم  هبترمکی  تشادرب  ام  لیم  هب  یمدق  دروخ و  بیرف  هکنیمه  میهد  بیرف 

سپ زین  رابنیا  میئآیمرب  شیهارمگ  ءاوغا و  ددص  رد  مّود  ۀبترم  يارب  زاب  دربیم  نیب  زا  میاهدیشک  وا  يارب  جنر  هچره  دروآیم  رافغتسا 
یـصخش نینچ  زا  ار  دوخ  دارم  میناوتیم  هن  میـسویأم و  وا  زا  هن  دـنکیم  هبوت  هدـش  هّجوتم  اروـف  میـشکیم  هاـنگ  هب  ار  وا  هک  ّتیقفوـم  زا 

. میجنر رد  هتسد  نیا  ءاوغا  يارب  هتسویپ  میریگب 
 82 ص : هلاسر ، هس 

رد ترـضح  نآ  يزور  دومن  هبوت  مالّـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تسد  هب  یفاح  رـشب  هک  دـسیونیم  ۀـمارکلا  جاـهنم  رد  یلح  همـالع  - 2
زا هبورکاخ  نتخیر  يارب  رشب  زینک  عقوم  نیا  رد  دیسریم  شوگب  لزنم  لخاد  زا  زاونوزاس  يادص  درکیم  روبع  رـشب  لزنم  رانک  زا  دادغب 

. تسا دازآ  ّرح و  داد  باوج  دازآ  ای  تسا  هدنب  هناخ  نیا  بحاص  دومرف : زینک  هب  بانج  نآ  دش  جراخ  هناخ 
. تشاد سرت  دوخ  يالوم  زا  دوبیم  هدنب  رگا  یئوگیم  تسار  دومرف  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح 

درک لاؤس  نم  زا  دشیم  ّدر  یصخش  داد  باوج  دیسرپ  ار  وا  ندرک  ریخأت  ّتلع  دوب  هتسشن  بارش  هرفس  رـس  رب  رـشب  دش  لزنم  دراو  زینک 
. دیسرتیم دوخ  ياقآ  زا  دوب  هدنب  رگا  يرآ  تفگ  تسا  ّرح  مداد  خساپ  ّرح  ای  تسا  دبع  هناخ  نیا  بحاص 

مالّسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  هب  ار  دوخ  هدش  جراخ  لزنم  زا  هنهرب  ياهاپ  اب  تخانشن  اپ  زا  رس  هک  درک  ریثأت  رشب  بلق  رد  نانچ  نخس  نیا 
ار دوخ  تشز  لامعا  زور  نآ  زا  تشگزاـب  ناـیرگ  مشچ  اـب  هتـساوخ  شزوپ  دوخ  هتـشذگ  زا  درک و  هبوت  ترـضح  نآ  تسد  هب  دـیناسر 
ار وا  درک  هبوت  لاحنیا  اب  دیود و  مالّسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  یپ  زا  هنهرب  ياپ  اب  نوچ  دنیوگ  تفر  رامـشب  داّهز  هلمج  زا  درک و  كرت 

. دناهداد بقل  هنهرباپ )  ) یفاح
« کما کتلکث  : » دومرف بانج  نآ  هّللا  رفغتـسا  تفگ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریما  روضح  رد  یـصخش  هک  هدـش  لـقن  ۀـغالبلا  جـهن  رد  - 3

؟ تسیچ رافغتسا  ینادیم  دنیشنب  تیراوگوسب  تردام 
 83 ص : هلاسر ، هس 

. دوشیم هتفگ  ینعم  شش  رب  هک  تسا  یمسا  تسا  نیّیلع  ۀجرد  رافغتسا 
. یضم ام  یلع  مدنلا  اهلوا 

. هتشذگ هدیدنسپان  رادرک  زا  ینامیشپ  لوا :
. ادبا هیلا  دوعلا  كرت  یلع  مزعلا  یناثلا 

. ینکن رارکت  تقو  چیه  ار  هتشذگ  ناهانگ  هکنیا  رب  میمصت  مود :
. ۀعبت کیلع  سیل  سلما  هللا  یقلت  یتح  مهقوقح  نیقولخملا  یلا  يدوت  نا  ثلاثلا 
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. دشابن یهانگ  وت  رب  كاپ و  یئامن  تاقالم  ار  يادخ  ات  ینک  ّدر  اهنآ  هب  دنراد  وت  رب  مدرم  هک  یقوقح  موس :
. اهقح يدوتف  اهتعیض  کیلع  ۀضیرف  لک  یلا  دمعت  نا  عبارلا 

. ینک ناربج  ارنآ  یهدب و  ماجنا  هدرک  كرت  هک  یبجاو  ره  مراهچ :
. دیدج محل  امهنیب  أشنی  مظعلاب و  دلجلا  قصلت  یتح  نازحالاب  هبیذتف  تحسلا  یلع  تبن  يذلا  محللا  یلا  دمعت  نا  سماخلا 

هزات تشوگ  اهنآ  نیب  دبـسچب و  ناوختـسا  هب  تندب  تسوپ  هک  يروط  هب  یئامن  بوذ  هدیئور  مارح  زا  هک  یتشوگ  هودنا  نزح و  اب  مجنپ :
. دیورب

«15  » هتیصعملا ةوالح  اهتقذا  امک  ۀعاطلا  ملا  سفنلا  قیذت  نا  سداسلا 
ینیریش  هکنانچ  یناشچب  نت  هب  ار  یگدنب  تدابع و  جنر  مشش :

______________________________

تمکح 409. هغالبلا  جهن  (- 15)
 84 ص : هلاسر ، هس 

. ياهدناشچ نآب  ار  هانگ 
. هّللا رفغتسا  لوقت  کلذ  دنعف 

. تسا لماک  یقیقح و  رافغتسا  نیا  ینعی  هّللا  رفغتسا  یئوگیم  تشگ  عمج  طیارش  نیا  هک  هاگنآ  سپ 
ةرخالا ایندـلا و  یف  هیلع  رتسف  هللا  هبحا  احوصن  ۀـبوت  دـبعلا  بات  اذا  لوقی : مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  ابا  تعمـس  لاق : بهو  نب  ۀـیواعم  نع  - 4

: ضرالا عاقب  یلا  یحوی  هبونذ و  هیلع  یمتکا  هحراوج : یلا  یحوی  بونذـلا و  نم  هیلع  ابتک  ام  هیکلم  یـسنی  لاق  هیلع  رتسی  فیک  تلقف و 
«16 . » بونذلا نم  ئشب  هیلع  دهشی  ئش  سیل  هاقلی و  نیح  هللا  یقلیف  بونذلا ، نم  کیلع  لمعی  ناک  ام  یمتکا 

رد دراد و  تسود  ار  وا  ادخ  دنک  حوصن  هبوت  هدنب  نوچ  دومرفیم : مدینش  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  بهو  نب  ۀیواعم  همجرت :
؟ وا زا  دنک  یشوپهدرپ  هنوگچ  متفگ  نم  دنک  یشوپهدرپ  وا  رب  ترخآ  ایند و 

ناهن ار  وا  ناهانگ  هک  دنک  یحو  شندب  ياضعا  هب  دربب و  ناشدای  زا  دناهتشون  شیارب  وا  رب  لّکوم  هتشرف  ود  هک  ناهانگ  زا  هچره  دومرف :
چیه ادـخ  اب  وا  تاقالم  ماگنه  رد  زاس و  ناهنپ  تسا  هدرک  وت  يورب  هانگ  هچنآ  هک  دـنک  یحو  هدرک  هاـنگ  وا  رد  هک  ینیمز  رهب  دـنراد و 

. دوشن هماقا  شناهانگ  رب  یهاوگ 
ۀلیل یف  هداز  هتلحار و  لضا  لجر  نم  هدـبع  ۀـبوتب  احرف  دـشا  هللا  نا  لوقی  مالّـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمـس  لاـق  ءاذـحلا  ةدـیبع  یبا  نع  - 5

ءاملظ 
______________________________

.431 یفاک 2 / (- 16)
 85 ص : هلاسر ، هس 

«17 . » اهدجو نیح  هتلحارب  لجرلا  کلذ  نم  هدبع  ۀبوتب  احرف  دشا  هللااف  اهدجوف 
هدنب تشگزاب  هبوت و  هب  یلاعت  يادخ  هکیتسردب  دومرفیم  هک  مالّـسلا  هیلع  رقاب  دّمحم  ماما  زا  مدینـش  دـیوگ  ءاّذـحلا  ةدـیبع  یبا  همجرت :

نیا زا  دوخ  هدنب  هبوتب  ادخ  دیوجب  دروآ و  تسدب  ارنآ  دشاب و  هدرک  مگ  ار  دوخ  هشوت  رتش و  رات  بش  رد  هک  يدرم  زا  دشاب  رتداش  دوخ 
. تسا رتلاحشوخ  داش و  هدرک  ادیپ  ار  دوخ  هشوت  داز و  هلحار و  هک  یسک 

«18 . » لضفا ناک  هنم  کلذ  نکی  مل  نم  باوتلا و  نتفملا  دبعلا  بحی  هللا  نا  مالّسلا  هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق  - 6
رـس وا  زا  هانگ  نیا  هکنآ  درادیم و  تسود  ار  راک  هبوت  هدروخ و  لوگ  هدـنب  ادـخ  هکیتسردـب  دـندومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  همجرت :
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. تسا رتالاب  رترب و  هدرک  هبوت  هدرک و  هانگ  هکنآ  زا  هدزن 
______________________________

.435 یفاک 3 / (- 17)

.435 یفاک 2 / (- 18)
86 ص : هلاسر ، هس 

. نآ هدیاف  هانگ و  زا  رافغتساب  عجار  ثیدح  دنچ  نایب  رد  مجنپ  لصف 

تـضم نا  یـش و  هیلع  بتکت  مل  هللا  رفغتـسا  ناف  تاعاس  عبـس  هللا  هلجا  ابنذ  بنذا  اذا  نمؤملا  دبعلا  لاق  مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  یبا  نع  - 1
. هتعاس نم  هاسنیل  رفاکلا  نا  هل و  رفغیف  هبر  رفغتسی  یتح  ۀنس  نیرشع  دعب  هبنذ  رکذیل  نمؤملا  نا  ۀئیس و  هیلع  بتک  رفغتـسی  مل  تاعاسلا و 

«19»
شزرمآ ادـخ  زا  رگا  دـهد و  تلهم  واب  تعاس  تفه  یلاعت  يادـخ  دـنک  یهانگ  هدـنب  نوچ  دـندومرف  مالّـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  همجرت :

زا سپ  ات  نمؤم  هکیتسردب  دوش  هتشون  وا  رب  هانگ  کی  تساوخن  شزرمآ  تشذگ و  اهتعاس  نیا  رگا  دوشن و  هتـشون  وا  رب  يزیچ  تساوخ 
ار شهانگ  تعاس  نامه  رفاک  اما  دزرمایب  ار  وا  ادخ  دیوج  شزرمآ  راگدرورپ  هاگردب  نآ  زا  ات  دوش  روآدای  ار  دوخ  هانگ  مه  لاس  تسیب 

. دنک شومارف 
ام تیارا  مکدیا - تبـسک  امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  ام  لج و  زع و  هللا  لوق  نع  مالّـسلا  هیلع  هللا  دـبع  ابا  تلاس  لاق  بائر  نب  یلع  نع  - 2

بوتی ص )  ) هللا لوسر  نا  لاقف  نوموصعم  ةراهط  تیب  لها  مه  مهیدـیا و  تبـسک  امب  وه  هدـعب  نم  مالـسلا  مهیلع  هتیب  لها  ایلع و  باصا 
هءایلوا  صخی  هللا  نا  بنذ  ریغ  نم  ةرم  ۀئام  ۀلیل  موی و  لک  یف  هرفغتسی  هللا و  یلا 

______________________________

.437 یفاک 2 / (- 19)
 87 ص : هلاسر ، هس 

«20 . » بنذ ریغ  نم  اهیلع  مهرجأیل  بئاصملاب 
تبـسک امبف  ۀبیـصم  نم  مکباصا  ام  لج و  ّزع و  يادخ  لوق  ریـسفت  زا  مدیـسرپ  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ  بائر  نب  یلع  همجرت :

. دیاهدرک دوخ  هک  تسا  هچنآ  ربارب  رد  دسر  امشب  هچنآ  ینعی  مکیدیا 
نادناخ نانآ  هکنیا  اب  دندوب  هدرک  اهنآ  دوخ  هک  دوب  هچنآ  ربارب  رد  دیـسر  وا  زا  دعب  شنادـناخ  مالّـسلا و  هیلع  یلع  هب  مه  هچنآ  دـیئامرفب 

. دندوب موصعم  و  تراهط ،
هبوت و ادخ  هاگرد  هب  رابدص  هدرکن  هانگ  يزورهنابـش  ره  رد  هلآ  هیلع و  هّللا - یلـص  ادخ  لوسر  هک  دندومرف  خـساپ  رد  مالـسلا  هیلع  ماما 

. دنشاب هدرک  یهانگ  هکنآیب  دهد  باوث  رجا و  اهنادب  ات  دنکیم  راتفرگ  هدزتبیصم و  ار  شنانتسود  ادخ  هکیتسردب  درکیم  رافغتسا 
هعبتا ابنذ  بنذاف  ارش  دبعب  دارا  اذا  و  رافغتسالا ، هرکذی  ۀمقنب و  هعبتا  ابنذ  بنذاف  اریخ  دبعب  دارا  اذا  هللا  نا  مالّـسلا : هیلع  هللا  دبع  وبا  لاق  - 3

«21 . » یصاعملا دنع  معنلاب  نوملعی ، ثیح ال  نم  مهجردتسنس  لج : زع و  هللا  لوق  وه  و  اهب ، يدامتی  رافغتسالا و  هیسنیل  ۀمعنب 
يرفیک ار  وا  شلابند  ادخ  دنک  یهانگ  هدنب  نآ  دهاوخ و  ار  ةدنب  ریخ  نوچ  ادخ  هک  یتسردـب  دـندومرف  مالّـسلا  هیلع  قداص  ماما  همجرت :

وا دای  زا  ار  رافغتـسا  ات  دهد  یتمعن  وا  هب  شلابند  دنک  یهانگ  هدنب  نآ  دهاوخ و  ار  ياهدنب  ّرـش  نوچ  و  ار ، رافغتـسا  دروآ  وا  دایب  دـهد و 
هانگ  نآب  دربب و 

______________________________
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.450 یفاک 2 / (- 20)

.452 یفاک 2 / (- 21)
 88 ص : هلاسر ، هس 

هکیتقو نداد  تمعن  ۀلیـسوب  ینعی   ) دننادن هک  یهار  زا  ار  اهنآ  اقّقحم  فارعالا ) - 182  ) ّلج ّزع و  يادخ  لوق  ینعم  تسنیا  دـهد و  همادا 
. مینکیم كاله  مکمک  دنوش ). هانگ  بکترم 

. ناگدنونشب زردنا  ناراکهانگ و  هرابرد  « 22  » ۀغالبلا جهن  هبطخ ...  زا  یتمسق  همجرت  لماش  همتاخ 
اهنآب ار  ناشیهارمگ  رفیک  دنوادخ  هکنیا  ات  دنرادن ، اورپ  ینامرفان  هنوگچیه  زا  دـناهداهن  مدـق  یهارمگ  تلالـض و  هار  رد  هک  ناراکهانگ 

ترخآب دـنروآور  هاگنآ  دـبایرد ، ار  ناشیا  گرم ، دروآ ، نوریب  ناشینامرفان  تلفغ و  ياههدرپ  تشپ  زا  ار  نانآ  دـهاوخب  هتخاس ، نایامن 
زا دنتـساوخیم  هچنآ  زا  سپ  هدروآ ، ور  ناشیاب  هک  ایندب  دننک  تشپ  و  هداد ، رارق  نانآ  ةرهب  ار  یتخبدـب  باذـع و  هدرک ، تشپ  اهنآب  هک 

دندوب هدیـسر  نآب  هک  ناشوزرآ  اوه و  زا  و  دـنروایب ، هارمه  دنتـسناوتن  اریز  دـندربن ، دوس  دـندوب  هدروآ  تسدـب  اـیند و  یـشوخ  تّذـل و 
. تسا هتفر  داب  رب  همه  اهوزرآ  اهنآ  نتفر  اب  اریز  دندیدرگن ، دنمهرهب 

هدـش رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ات  میامنیم ، رذـحرب  یگراچیب ) باذـع و  ینادرگرـس و  يراـتفرگ و   ) دـمآشیپ نیا  زا  ار  مدوخ  امـش و  نم  و 
هک تسا  یسک  یعقاو  يانیب  اریز  دنامن ، نایز  یتخبدب و  رد  درب  دوس  دوخ  زا  درم  دیاب  سپ  دیدنبن ، لد  ایند  رادیاپان  ياهیشوخ  اهتّذلب و 

اهتربع زا  و  ددرگ ، انـشآ  نآ  یئافویب  هب  هدرک و  هاگن  ایندب  و  دیامن ، هشیدنا  رّکفت و  نآ  رد  هدینـش  ار  راهطا  ۀّـمئا  لوسر و  ادـخ و  زردـنا 
هاگنآ  دوش ، دنمدوس 

______________________________

مالسالا ص 475. ضیف  هغالبلا  جهن  (- 22)
 89 ص : هلاسر ، هس 

رد ندــش  هارمگ  زا  و  سفن ) ياهــشهاوخ   ) اـههّرد اـهلادوگ و  رد  نداــتفا  زا  نآ  رد  هـکنآ  طرــشب  دــیامن  ریــس  نـشور  تـسار  هار  رد 
، راتفگ رد  رییغت  ای  قح ، هار  رد  نتفر  ههاریب  هب  دیامنن . يرای  ار  ناهارمگ  هدرکن  مادقا  دوخ  نایز  رب  و  دنک ، يرود  ناطیش  ياهیراکهابتشا 

. نداد هار  نتشیوخب  سرت  تسار ، نخس  نتفگ  يارب  ای 
دراو وتب  هچنآ  رد  و  ریگ ، مارآ  ندرک  باتـش  زا  و  وش ، رادـیب  دوخ  يربخیب  تلفغ و  باوخ  زا  و  ایب ، شوهب  یـشوهیب  زا  هدنونـش  يا  سپ 

ار یسک  امن  يرود  تفلاخم و  و  نک ، هشیدنا  ّتقدب  تسین ، نآ  زا  يزیرگ  هراچ و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یّما  ربمغیپ  نابز  رب  تسا  هدش 
هک هچنآب  ار  وا  راذـگاو  و  تسا ، هدومن  هّجوت  نآ  ریغب  و  هدرک ، ضارعا  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  تاشیامرف  رد  ندومن  هشیدـنا  زا  هک 

و تسا ، اجنآ  زا  وت  رذـگ  هک  روآ ، دایب  ار  دوخ  روگ  و  نک ، رود  نتـشیوخ  زا  ار  يدنـسپدوخ  ربک و  زان و  رخف و  و  تسا ، دونـشوخ  نآـب 
نآ رب  تمایق  رد  ادرف  ياهداتـسرف  شیپ  زا  زورما  ار  هچنآ  و  ینکیم ، ورد  يراکیم  ار  هچنآ  و  يوشیم ، هداد  ازج  يرآـیم  اـجب  هک  روطناـمه 
يا سپ  تسرفب ، ياهشوـت  شیوـخ  تشگزاـب  زور  يارب  يراد  تصرف  هـک  نوـنکا  نـک و  هداـمآ  یئاـج  دوـخ  يارب  سپ  يدرگیم ، دراو 

مالسلا مهیلع  راهطا  هّمئا  ربمغیپ و  دننام  هاگآ  یصخش  دننام  ارت  یسک  تمایق  لاوحا  زا  و  امن ، شـشوک  ربخیب  يا  و  شاب ، رذحرب  هدنونش 
یـضار و هداد  شاداـپ  اـهنآ  وریپ  هب  درک و  ناوـتیمن  نآ  زا  زواـجت  هک  راوتـسا ، مکحم و  نآرق  رد  ادـخ  ماـکحا  هلمج  زا  دـنکیمن ، عـّلطم 

تدابع و  اب  هچرگا  دوریم  ایند  زا  هک  ياهدنب  هکتسنآ  دیآیم  مشخب  هدومرف و  رّرقم  رفیک  اهنآ  تفلاخم  يارب  دوشیم و  دونشوخ 
 90 ص : هلاسر ، هس 

اب ار  شراگدرورپ  دنک  تاقالم  هکیلاح  رد  دروآیمن  تسدب  يدوس  دشاب  هدومن  صلاخ  ارهاظ  ار  شیوخ  لمع  و  هداد . جنر  دوخب  یگدنب 
: دشاب هدرکن  تشگزاب  هبوت و  اهنآ  زا  هک  ریز  هناگجنپ  ياهتلصخ  نیا  زا  یکی 
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، ناهنپ هاوخ  راکشآ  هاوخ  دهد ، رارق  وا  کیرش  ار  يرگید   ) دوخ شتسرپ  تدابع و  زا  هدینادرگ  بجاو  وا  رب  هچنآ  رد  ادخب  كرـش  لوا :
: دیامرفیم نآرق  یئامندوخ .) ءایر و  زا  تسا  ترابع  هک 

(. هیآ 110 فهک  هروس   ) ًادَحَأ ِهِّبَر  ِةَدا�بِِعب  ْكِرُْشی  ا�ل  َو  ًاِحلا�ص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءا�ِقل  اوُجْرَی  َنا�ک  ْنَمَف 
ار یسک  شراگدرورپ  شتسرپ  رد  دروآ و  اجب  هتـسیاش  راک  دیاب  ددرگ  وا  لاح  لماش  شراگدرورپ  تمحر  تسا  راودیما  هکیـسک  ینعی 

. دهدن رارق  کیرش 
: دیامرفیم نآرق  دیامن . فرطرب  ار  نتشیوخ  مشخ  يرگید  ندرب  نیب  زا  ندرک و  كاله  اب  مود :

(. هیآ 92 ءاسن  هروس  . ) ًامیِظَع ًابا�ذَع  َُهل  َّدَعَأ  َو  ُهَنََعل  َو  ِْهیَلَع  ّللا 
�

ُه َبِضَغ  َو  ا�هِیف  ًاِدلا�خ  ُمَّنَهَج  ُهُؤا�زَجَف  ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو 
تمحر زا  ار  وا  هدومن  بضغ  وا  رب  دنوادخ  دنامیم و  دیواج  نآ  رد  هک  تسا  خزود  وا  رفیک  دشکب  دصق  يور  زا  ار  ینمؤم  هکره  ینعی 

. دیامرف هدامآ  شیارب  گرزب  باذع  رود و  شیوخ 
: دیامرفیم نآرق  هدروآ ، اجب  يرگید  هک  ار  یتشز  راک  ندرک  نایب  موس :

(. هیآ 19 رون  هروس  . ) ِةَرِخْآلا َو  ا�ْینُّدلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌبا�ذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَشِحا�ْفلا  َعیِشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ 
 91 ص : هلاسر ، هس 

باذـع ترخآ  ایند و  رد  ناشیا  يارب  ددرگ  شاف  دـناهدروآ  نامیا  هکیناسک  ةرابرد  تشز  هتـسیاشان و  راک  دـنراد  تسود  هک  نانآ  ینعی 
. تسا كاندرد 

: دیامرفیم نآرق  دوخ  نید  رد  یتعدب  ندومن  راکشآ  هلیسوب  یتجاح  تساوخرد  يارب  ندروآور  مدرمب  مراهچ :
(. هیآ 50 صصق  هروس   ) ّللا

�
ِه َنِم  ًيدُه  ِْریَِغب  ُها�وَه  َعَبَّتا  ِنَّمِم  ُّلَضَأ  ْنَم  َو 

. ادخ بناج  زا  یئامنهار  نودب  دنک  يوریپ  ار  دوخ  يوزرآ  هکیسک  زا  رتهارمگ  تسیک  ینعی 
ناشن وگانث  تسود و  ار  دوخ  رهاظ  رد  ینعی  ندومن  راتفر  نابز  ودـب  ناشیا  نایم  رد  ای  ندرک و  تاقالم  یئورود  قاـفنب و  ار  مدرم  مجنپ :

: دیامرفیم نآرق  دشاب  وگدب  نمشد و  رس  تشپ  رد  هداد 
(. هیآ 145 ءاسن  هروس   ) ًاریِصَن ْمَُهل  َدَِجت  َْنل  َو  ّنلا 

�
ِرا َنِم  ِلَفْسَْألا  ِكْرَّدلا  ِیف  َنیِِقفا�نُْملا  َّنِإ 

نوریب اجنآ  زا  ار  نانآ  هک  یباییمن  يروای  ناشیا  يارب  زگره  تفرگ و  دنهاوخ  رارق  خزود  شتآ  ۀـجرد  نیرتنیئاپ  رد  ورود  مدرم  ینعی 
. دروآ

دوصقم ار ، دوـخ  دـننام  هیبـش و  تسا  هدـنهدناشن  لـثم  اریز  نک ، هشیدـنا  نآ  رد  مهفب و  دوـشیم  رکذ  هک  ار  لـثم  نیا  یگرزب  تمظع و 
ندـناسر رازآ  ینمـشد و  ناگدـنرد  دوصقم  و  دـنفلع ، بآ و  دـنب  رد  هشیمه  تسا ، ناشاهمکـش  هّیوهـش  هّوق  لامک  تهج  زا  ناـیاپراهچ 

ملاع زا  ار  دوخ  ناـسنا  یتسیاـب  ینعی  تسا ، نآ  رد  ندومن  يراـکهابت  داـسف و  اـیند و  یناگدـنز  شیارآ  اـهنز  دوصقم  و  تسا ، ناـشریغب 
هّوق  هداد  یّقرت  ّساوح 
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ناـیاپ و راـهچ  اـب  دـیامن  يوریپ  هّیبـضغ  هّیوهـش و  هّوـق  زا  رگا  سپ  دـیامن ، يرود  هلیذر  تافـص  زا  هتخادـنا ، راـکب  ار  شیوـخ  دادعتـسا 

اما و  تسا ، نانز  کلـس  رد  دـشوکب ، يراـکهابت  داـسف و  رد  هداد  رارق  نتـشیوخ  راعـش  ار  اـیند  شیارآ  رگا  و  تسا ، ناـسکی  ناگدـنرد 
زا نابرهم و  هدنهددنپ و  مدرمب  عضاوتم و  نتورف و  ناحبس  دنوادخ  ربارب  رد  نانآ  هک  تسا ، نینمؤم  تافص  دومن  يوریپ  دیاب  هک  یتافص 

. دناكانسرت ادخ  رهق 
. یضرت بحت و  امل  انقفو  مهللا 

. يوشیم یضار  يراد و  تسود  وت  هک  یئاهراکب  هدب  قیفوت  ار  ام  ایادخ 
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. ۀمرحلا نافرع  ۀینلا و  قدص  هتیصعملا و  دعب  ۀعاطلا و  قیفوت  انقزرا  مهللا 
انا امرف و  اطع  تسا  مرتحم  وت  دزن  هچنآب  تفرعم  تقیقح و  صولخ و  اب  ّتین  نادرگ و  يزور  هانگ  زا  يرود  تعاط و  قیفوت  ار  اـم  ایادـخ 

. ینارهتلا يدهتجملا  رقاب  نب  دمحا  یصاعلا  دبعلا 
93 ص : هلاسر ، هس 

ۀبیغلا ماکحا  ۀلاسر 

هراشا

 94 ص : هلاسر ، هس 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

. نیرهاطلا هلآ  دّمحم و  هیلع  هّللا  یلص  نیملاعلا و  ّبر  هّلل  دمحلا 

[ فّلؤم همدقم  ]

هلزنم هب  و  مارح ، ار  وا  ندرک  راوـخ  ندرک و  ییوگدـب  تبیغ و  و  هدرک ، بـجاو  ار  نمؤـم  مارتـحا  هـک  تـسار  ییادـخ  شیاتـس  دـمح و 
. تسا هتسناد  ردارب  هدرم  تشوگ  ندروخ 

. داب وا  لآ  رب  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یفطصم  دّمحم  ءایبنالا  متاخ  ترضح  ادخ  قلخ  نیرتهب  رب  نایاپیب  دورد  و 
تّمذم و رد  هک  يرابخا  نآرق و  تایآ  زا  یتمسق  دنلفاغ ، هانگ  نیا  یگرزب  زا  دننکیم و  ییوگدب  رگیدکی  زا  مدرم  یضعب  هکنیا  هب  رظن 
زا هدشن و  گرزب  هانگ  نیا  بکترم  مرتحم  ناگدنناوخ  ات  دش ، يروآعمج  باتک  نیا  رد  تسا  نمؤم  زا  ندرک  ییوگدـب  تبیغ و  تمرح 

«1 . » دنیامن هبوت  نآ  نیبکترم  دنشاب و  رذح  رد  نآ 
______________________________

وا و هب  نتفگ  زا  هک  یتروص  رد  هتبلا  دنیامن  تیاضر  بلط  دـناهدرک  ییوگدـب  وا  زا  هک  یـسک  زا  هک  تسا  نیا  هب  هانگ  نیا  زا  هبوت  (- 1)
زا دـیاب  یلو  دـنیوگب  وا  هب  دـیابن  دـشاب  هتـشاد  ياهدـسفم  وا  هب  بلطم  نیا  راهظا  هچنانچ  دوشن و  دـیلوت  ياهدـسفم  ندرک  تیاـضر  بلط 

يدرجورب یئابطابط  نیـسح  اقآ  جاح  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  موحرم  ياوتف  اب  قباطم  هیرظن  نیا  دـنیامن . شزرمآ  ياضاقت  وا  يارب  لاعتم  يادـخ 
. تسا هیلع  هللا  ناوضر 
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. دوشیم نایب  همتاخ  کی  لصف و  جنپ  رد  باتک  نیا  بلاطم 

. تبیغ يانعم  تقیقح و  لوا : لصف 
. تبیغ ندوب  مارح  ياهلیلد  مود : لصف 

. تبیغ ضرم  هجلاعم  ياههار  موس : لصف 
. تسا هدش  ءانثتسا  تسین و  مارح  تبیغ  هک  يدراوم  مراهچ : لصف 

. ناهانگ ریاس  تبیغ و  هبوت  مجنپ : لصف 
. نابز هب  طوبرم  ناهانگ  همتاخ :

96 ص : هلاسر ، هس 

هبیغلا ماکحا  مرحمان  مرحم و  هریبک ، ناهانگ  هلاسر : www.Ghaemiyeh.comهس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 49 

http://www.ghaemiyeh.com


. تبیغ يانعم  تقیقح و  نایب  رد  لوا  لصف 

هراشا

دشاب يرشعانثا  هعیـش  هک  یـصخش  ةرابرد  يزیچ  هک  تسا  نآ  دوشیم  هدافتـسا  تایاور  زا  هک  روطنآ  تبیغ  يانعم  تقیقح و  هک  نادب 
. دشابن یضار  نآ  هب  دوش و  گنتلد  دیایب و  شدب  دسرب  وا  شوگ  هب  رگا  هک  ییوگب  مدرم  دزن 

، هایـس ای  دنلب ، ای  دق ، هاتوک  ای  گنل ، ای  رک ، ای  تسا ، روک  سک  نالف  ییوگب  هکنیا  دننام  دشاب  وا  ندب  رد  يدـب  نآ  هک  دـنکیمن  قرف  و 
. تسا اهیگنب  اهیکایرت و  لثم  ای  نایلق ، لثم  ای  سرخ ، لثم  ای  درز ، ای 

. اهنیا دننام  تسا و  بیجنان  نالف  رسپ  ای  لاّمح ، نالف  رسپ  ای  قساف ، نالف  رسپ  وا  ییوگب  یسک  هرابرد  هکنیا  دننام  دشاب  وا  بسن  رد  ای 
ای راکایر ، ای  ملاظ ، راّبج و  ای  ّربکتم ، ای  لـیخب ، اـی  تسا ، قالخادـب  ینـالف  ییوگب  هکنیا  دـننام  دـشاب  وا  لاوقا  لاـعفا و  تافـص و  رد  اـی 

. اهنیا دننام  دوریم و  مدرم  هناخ  هب  تقویب  ای  تسا ، روخرپ  ای  وگرپ ، ای  شورفمک ، ای  دزد ، ای  بلطتسایر ،
ای و  تسا ، اهيدوهی  هناخ  دـننام  صخـش  نالف  هناخ  ییوگب  هکنیا  دـننام  هناخ ، ای  سابل و  زا  تسا  وا  هب  ّقلعتم  هک  دـشاب  يزیچ  رد  اـی  و 

، تسا ناطیش  هالک  لثم  وا  هالک  ای  و  تسا ، ارقف  سابل  دننام  وا  سابل 
 97 ص : هلاسر ، هس 

. دیایب شدب  دونشب  رگا  هک  دوش  دای  يدب  هب  دشاب و  وا  هب  بوسنم  هک  يروما  ریاس  رد  نینچمه  و 
. دوشیم هدافتسا  ریز  تایاور  زا  دش  هتفگ  تبیغ  يارب  هک  ینعم  نیا 

: لوا تیاور 

تیارا هللا  لوسر  ای  لیق : ههرکی . امب  كاخا  كرکذ  لاق : ملعا ، هلوسر  هللا و  اولاق : ۀبیغلا ؟ ام  نوردتا  هلآ : هیلع و  هّللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
«1 . » هّتهب دقف  هیف  نکی  مل  نإ  و  هتبتغا ، دقف  لوقت  ام  هیف  ناک  نا  لاق : لوقا ؟ ام  یخا  یف  ناک  نا 

. دنرتاناد وا  لوسر  یلاعت و  يادخ  دندرک : ضرع  باحصا  تسیچ ؟ تبیغ  دینادیم  ایآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  همجرت :
. دشاب وا  رطاخ  تهارک  ثعاب  هک  يزیچ  هب  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  ینک  دای  هک  تسا  نآ  تبیغ  دومرف : ترضح 

رد هچنآ  رگا  دومرف : ترـضح  تسا ؟ تبیغ  زاب  دشاب  دوجوم  وا  رد  مییوگیم  وا  هرابرد  هچنآ  رگا  ادخ  لوسر  يا  درک  ضرع  یـصخش 
. ياهدز تمهت  وا  هب  دشابن  وا  رد  رگا  ياهدرک و  تبیغ  ار  وا  ییوگب  تسا  دوجوم  وا 

: مود تیاور 

تبیغ دوـمرف : ترـضح  تسا ، زجاـع  وا  تفگ : یـصخش  دـش  هدرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  تمدـخ  رد  يدرم  ماـن  يزور 
«2 . » يدرک

______________________________

یناث ص 52. دیهش  هبیرلا  فشک  (- 1)
هبیرلا ص 52. فشک  (- 2)

98 ص : هلاسر ، هس 

: موس تیاور 
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«3 . » يدرک تبیغ  دومرف : ترضح  تسا ، دق  هاتوک  تفگ : هشیاع  دش  هدرب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تمدخ  ینز  مان  يزور 
. داتفا وا  ناهد  زا  یتشوگ  هراپ  سپ  دوخ  ناهد  زا  نکفیب  دومرف : ترـضح  تسا  دـنلب  نماد  وا  تفگ : هشیاـع  دـش  هدرب  يرگید  نز  ماـن  و 

«4»

: مراهچ تیاور 

: دومرف ترضح  دباوخیم ، رایسب  صخش  نالف  تفگ : يرگید  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  سلجم  رد  نیرضاح  زا  یکی  يزور 
«5 . » يدروخ ار  دوخ  ردارب  هدرم  تشوگ 

: مجنپ تیاور 

هیلع هّللا  یلص  لوسر  ترضح  تسا ، دق  هاتوک  نیا  هک  درک  هراشا  دوخ  تسد  هب  هشیاع  تفر  نوریب  نوچ  دش  دراو  هشیاع  رب  ینز  يزور 
«. 6  » يدرک تبیغ  ار  وا  دومرف : هلآ  و 

یتروص رد  دنامهفب  ار  ریغ  زا  یـصقن  بیع و  ياهلیـسو  ره  هب  ناسنا  هکلب  تسین  نابز  هب  رـصحنم  تبیغ  ندرک و  ییوگدب  دیوگ : ّفلؤم 
. دشاب نتشون  هب  ای  و  زمر ، هراشا و  هب  هاوخ  نابز ، هب  نتفگ  هب  هاوخ  تسا  تبیغ  دشاب  يرشع  انثا  هعیش  صخش  نآ  هک 

______________________________

هبیرلا ص 61. فشک  (- 3)
.294 تاداعسلا 2 / عماج  (- 4)

.294 یقارن 2 / تاداعسلا  عماج  (- 5)
.294 تاداعسلا 2 / عماج  (- 6)

 99 ص : هلاسر ، هس 
هک دمحلا هللا  دیوگب : یـسک  هکنیا  دننام  تسا  رتدب  هیانک  هک  دـشاب  اسب  هکلب  حیرـصت ، هیانک و  نیب  تبیغ  ندوب  مارح  رد  تسین  یقرف  و 
ای یمرشیب ، زا  هللااب  ذوعن  دیوگب : ای  درکن ، لام  ندرک  عمج  رد  یعـس  ای  تسایر ، ّبح  هب  ای  ملاظ ، نامدرم  اب  ینیـشنمه  هب  التبم  ار  ام  ادخ 
. تسا لامعا  نیا  بکترم  هک  دشاب  ینیعم  صخش  هب  ندز  هیانک  اههلمج  نیا  نتفگ  زا  شضرغ  و  یمرشیب ، زا  دنک  تظفاحم  ار  ام  ادخ 
رد و  دننکیم ، فیرعت  حدم و  ار  وا  احلـص  هب  هّبـشت  ایر و  هار  زا  لوا  دننک  تبیغ  یـسک  زا  دنهاوخیم  یتقو  دارفا  یـضعب  هک  دشاب  اسب  و 

درک و ام  لثم  ار  وا  راگزور  اما  هدوب  یبوخ  رایـسب  صخـش  هچ  ینالف  دنیوگیم  هکنیا  دننام  دـننکیم ، نایب  ار  وا  زا  یبیع  فیرعت  نمض 
. تفاین یصالخ  ناطیش  تسد  زا 

لاح دنیامنیم و  رهاظ  صخش  نآ  لاح  رب  ار  دوخ  هودنا  مغ و  قافن ، هار  زا  ادتبا  دننک  تبیغ  دنهاوخیم  نوچ  ناگدننکتبیغ  زا  یـضعب 
نالف ای  تخیر و  شیوربآ  هک  تخوس  ملد  مدروخ و  هصغ  وا  يارب  ردقچ  هآ  دـیوگیم : الثم  دـنرادن ، یهودـنا  چـیه  دوخ  لد  رد  هکنآ 
هّـصغ مغ و  وا  يارب  دوب و  وا  تسود  قفانم  نیا  رگا  هک  یتروص  رد  دیامرف ، حالـصا  ار  وا  رما  ادخ  دش  تناها  وا  هب  ای  دز  رـس  وا  زا  لمع 
راهظا نیا  سپ  دـنکب ، تولخ  رد  دـنکیم  وا  قح  رد  هک  ییاعد  دـیوگن و  دـنکیم  تحاران  ار  وا  هک  يزیچ  وا  رـس  تشپ  یتسیاـب  تشاد 

رگا ددنخیم - وا  شیر  هب  هدرک و  هبتـشم  وا  رب  ار  رما  هداد و  رارق  دوخ  هچیزاب  ار  وا  نیعل  ناطیـش  تسا و  وا  نطاب  تثابخ  زا  اعد  هّصغ و 
هدرک و  یبوخ  راک  هک  دنکیم  لایخ  نانچ  وا  دهدیم و  داب  هب  ار  وا  تانسح  و  دشاب - هتشاد  شیر 

 100 ص : هلاسر ، هس 
: هک دنادیمن 
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. دننکیم كرد  ار  شنورد  لاوحا  وا  نورب  عاضوا  لاوحا و  زا  شنیب  شناد و  ملاع  نانیبهدرخ 
نوردنا  ین  رثا ، ار  تنورب  ین  نودماح  ناشن  وک  یتفگ  دمح 

زار فوشکم  دنکیم  وت  مد  زا  زایپ  يوب  ناک  کشم ، زا  فالم  ور 

: رکذت

نیا دنتسه  کیرش  هدننکتبیغ  اب  هانگ  رد  مه  اهنیا  هتبلا  دننکیمن  يریگولج  دنونشیم  ار  یناملسم  تبیغ  هک  یماگنه  مدرم  زا  يرایسب 
. دش دهاوخ  نایب  مود  لصف  رد  یثیدح  نمض  رد  بلطم 

دناوتیمن رگا  دنک و  يریگولج  نآ  زا  دشاب و  یضاران  ابلق  نانمؤم  رـس  تشپ  ندرک  یئوگدب  تبیغ و  زا  یلک  روط  هب  دیاب  تبیغ  هدنونش 
زا دیاب  دورب  نوریب  سلجم  نآ  زا  هک  درادن  تردـق  رگا  دوشن و  هدـننکتبیغ  هانگ  کیرـش  ات  دوش  جراخ  سلجم  نآ  زا  دـنک  يریگولج 

دـشاب بلاط  لیام و  لد  رد  اما  نکم  تبیغ  وش  تکاس  دیوگب : نابز  هب  رگا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  دشاب و  كانبـضغ  هدننکتبیغ  راک  نیا 
. تسا قافن  لها  زا  صخش  نیا 

يرای عافد و  بیاغ ، نمؤم  نآ  زا  دنک و  ّدر  ار  نآ  دیآرب و  راکنا  ماقم  رد  دونشب  ار  یناملسم  تبیغ  هچنانچ  هک  تسا  مزال  نّیدتم  رب  سپ 
. دیامرف يرای  ار  وا  مه  ادخ  ات  دنک 

101 ص : هلاسر ، هس 

تبیغ ندوب  مارح  لئالد  مود  لصف 

هراشا

. لقع مکح  ءاملع 4 - عامجا  تایاور 3 - نآرق 2 - ینعی 1 - هعبرا  ّهلدا  هب  تسا  مارح  نمؤم  تبیغ  هک  نادب 

. دیجم نآرق  تایآ  لوا : لیلد 

. دوشیم هدافتسا  تبیغ  تمرح  هیآ  شش  زا 
اوُزِْمَلت ا�ل  َو  َّنُْهنِم  ًاْریَخ  َّنُکَی  ْنَأ  �یـسَع  ٍءا�ِسن  ْنِم  ٌءا�ِسن  ا�ل  َو  ْمُْهنِم  ًاْریَخ  اُونوُکَی  ْنَأ  �یـسَع  ٍمْوَق  ْنِم  ٌمْوَق  ْرَخْـسَی  ا�ل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ـا�ی  لوا : هیآ 

«1 . » ّظلا
�

َنوُِملا ُمُه  َِکئ�لوُأَف  ُْبتَی  َْمل  ْنَم  َو  ِنا�میِْإلا  َدَْعب  ُقوُسُْفلا  ُمْسِالا  َْسِئب  ِبا�ْقلَْألِاب  اوَُزبا�نَت  ا�ل  َو  ْمُکَسُْفنَأ 
: تسا هدومرف  یهن  زیچ  هس  زا  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ 

. ار ندرک  هرخسم  ءازهتسا و  لوا :

. ار ندرک  یئوگدب  تبیغ و  مود :
. ندز ادص  دب  تشز و  ياهبقل  هب  ار  نانمؤم  موس :

هن دنشاب و  هدوب  ناشیا  زا  رتهب  هدش  هرخسم  موق  هک  دیاش  ار  یموق  یموق ، دننک  هرخـسم  دیابن  دیاهدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  هیآ : همجرت 
امش  دوخ  هلزنم  هب  اهنآ  هک  نانمؤم  زا  دینکن  يریگبیع  و  دنشاب . ناشیا  زا  رتهب  ناگدشهرخسم  هک  دیاش  ار  اهنز  دننک  هرخسم  اهنز 

______________________________

هیآ 11. تارجح  هروس  (- 1)
 102 ص : هلاسر ، هس 
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هدز ادص  بقل  نآ  هب  رفاک  هک  یبقل  هب  ار  نمؤم  ندز  ادـص  تسا  دـب  تشز و  دـینزن ، ادـص  دـب  تشز و  ياهبقل  هب  ار  یـسک  و  دنتـسه .
ار ناهانگ  نیا  هک  یـسک  و  قساف ) يا  ای  یئاهب  يا  ای  ینارـصن  يا  ای  يدوهی  يا  دنیوگب  هدروآ  نامیا  هک  یـسک  هب  هکنیا  دـننام   ) دوشیم

(. تسا هدرک  متس  ملظ و  دوخ  هب  اریز   ) دوش هدرمش  اهنآ  زا  دیآرد و  ناراکمتس  فیدر  رد  دنکن  هبوت  دهد و  ماجنا 
تـسا هدوب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  نارـسمه  زا  هک  يدوـهی ) بطخا  نب  ّیح  رتـخد   ) هّیفـص هک  دـننک  تیاور  تنـس  لـها 

هیلع هّللا  یلص  ربمغیپ  يدوهی ، ود  رتخد  يدوهی  يا  هتفگ  نم  هب  هشیاع  درک : ضرع  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  روضح  دمآ  نانکهیرگ 
«. 2  » تسا دمحم  مرهوش  یسوم و  میومع  نوراه و  مردپ  یتفگن  ارچ  دومرف  وا  هب  هلآ  و 

: دوشیم رکذ  لیذ  هیآ  دوب  هدش  یهن  ندرک  هرخسم  زا  روکذم  هیآ  رد  هکنیا  تبسانم  هب 
«3 . » ٍبا�سِح ِْریَِغب  ُءا�شَی  ْنَم  ُقُزْرَی  ّللا 

�
ُه َو  ِۀَما�یِْقلا  َمْوَی  ْمُهَقْوَف  اْوَقَّتا  َنیِذَّلا  َو  اُونَمآ  َنیِذَّلا  َنِم  َنوُرَخْسَی  َو  ا�ْینُّدلا  ُةا�یَْحلا  اوُرَفَک  َنیِذَِّلل  َنِّیُز 

دناهدروآ نامیا  هک  ار  یناسک  نانآ ، دـننکیم  هرخـسم  و  ایند ، هزور  دـنچ  یناگدـنز  دـندش  رفاـک  هک  یناـسک  يارب  هدومن  هولج  همجرت :
دنناشیا و  زا  رترب  تمایق  زور  دنتسه  يوقت  لها  هک  یناسک  نآ  و  دنریقف ) نوچ  )

______________________________

.136 نایبلا 5 / عمجم  370 و  فاشک 4 / ریسفت  (- 2)
هیآ 208. هرقب  هروس  (- 3)

 103 ص : هلاسر ، هس 
. دهدیم يزور  باسح  نودب  دهاوخب  ار  سکره  ادخ 

َلُکْأَی ْنَأ  ْمُکُدَحَأ  ُّبُِحی  َأ  ًاضَْعب  ْمُکُـضَْعب  ْبَتْغَی  ا�ل  َو  اوُسَّسََجت  ا�ل  َو  ٌْمثِإ  ِّنَّظلا  َضَْعب  َّنِإ  ِّنَّظلا  َنِم  ًارِیثَک  اُوِبنَتْجا  اُونَمآ  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ا�ی  مود : ۀـیآ 
«4  » ٌمیِحَر ٌبا�َّوت  ّللا 

�
َه َّنِإ  ّللا 

�
َه اوُقَّتا  َو  ُهوُُمتْهِرَکَف  ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَْحل 

: تسا هدرک  یهن  زیچ  هس  زا  لاعتم  يادخ  هفیرش  هیآ  نیا  رد 
. نانمؤم هب  ندرب  دب  نامگ  لّوا :

. نانمؤم ياهراک  زا  ندرک  شیتفت  سسجت و  مود :
. نانمؤم رس  تشپ  یئوگدب  ندرک و  تبیغ  موس :

اریز تسین ) مولعم  نآ  یبوخ  يدب و  هک  ینامگ  دب و  نامگ  ینعی   ) اهنامگ زا  يرایـسب  زا  دـینک  يرود  بانتجا و  نامیا  لها  يا  همجرت :
. تسا دوخ  ینید  ردارب  هب  تبسن  دب  نامگ  ّنظ و  نآ  تسا و  هانگ  تیصعم و  اهنامگ  زا  یضعب 

«5  » دیشاب نامگشوخ  دوخ  نمؤم  ردارب  هب  هشیمه  هک  تسا  يورم  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  زا  یتیاور 
«. 6  » ینک نیقی  نآ  يدب  هب  هک  یتقو  ات  ربم  دب  نامگ  دوخ  نمؤم  ردارب  راک  هب  هک  تسا  يورم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  یتیاور  و 

. دینکن شیتفت  شیاهراک  زا  ییوجیپ و  دوخ  نمؤم  ردارب  ياهبیع  زا  هیآ : همجرت  هیقب 
هیلع  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیامرفیم : مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

______________________________

هیآ 12. تارجح  هروس  (- 4)
(- 5)

.362 یفاک 2 / (- 6)
 104 ص : هلاسر ، هس 

وا ياـهشزغل  زا  ادـخ  دـنک  ییوجیپ  شنمؤـم  ردارب  ياـهشزغل  زا  هک  یـسک  دـینکن و  ناـنمؤم  ياـهشزغل  زا  ییوـجیپ  دوـمرف : هلآ  و 
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«7 . » درک دهاوخ  شیاوسر  دنک  ییوجیپ  شیاهشزغل  زا  ادخ  هک  یسک  درک و  دهاوخ  ییوجیپ 
ناهنپ هک  یبیع  دیوگن و  دب  شرـس  تشپ  دیوگن و  ار  یـسک  بیع  یـسک  ار و  رگید  ضعب  امـش  زا  یـضعب  دـنکن  تبیغ  هیآ : همجرت  هیقب 

ار دوخ  ردارب  هدرم  تشوگ  هک  دراد  تسود  امـش  زا  کی  چیه  ایآ  تسا ) ردارب  هدرم  تشوگ  ندروخ  دننام  راک  نیا   ) دـیامنن شاف  تسا 
دیوشن یهانگ  نینچ  بکترم  دیسرتب و  ادخ  زا  سپ  دنکیم  مکح  نآ  یتشز  هب  ناتلقع  تسا و  رفنتم  امش  عبط  نآ  ندروخ  زا  هتبلا  دروخب 

. دیامنیم محرت  دریذپیم و  ار  امش  هبوت  ادخ  هک  دینک  هبوت  اروف  دیدش  بکترم  رگا  و 
«8  » ًامِیلَع ًاعیِمَس  ّللا 

�
ُه َنا�ک  َو  َِملُظ  ْنَم  ّلِإ 

�
ا ِلْوَْقلا  َنِم  ِءوُّسلِاب  َرْهَْجلا  ّللا 

�
ُه ُّبُِحی  ا�ل  موس : هیآ 

تیاکش دوخ  ملاظ  زا  دشاب و  هدش  مولظم  دنکیم  ییوگدب  هک  یصخش  نآ  هکنآ  رگم  ار  یسک  زا  ییوگدب  درادن  تسود  ادخ  همجرت :
. دنادیم ار  امش  قاقحتسا  تبوقع و  هزادنا  دونشیم و  ار  امش  تشز  نخس  ادخ  دنک و 

یلو دادن  باوج  رکب  یبا  مود  لوا و  هبترم  رد  تفگ  دب  رکب  یبا  هب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  رـضحم  رد  یـسک  تسا  هدمآ  تیاور  رد 
زا  دعب 
______________________________

.92 نیلقثلا 5 / رون  ریسفت  (- 7)
هیآ 148. ءاسن  هروس  (- 8)

 105 ص : هلاسر ، هس 
یعقوم ات  دومرف  دندرک  لاؤس  ترضح  نتفر  تلع  زا  درب  فیرشت  درک و  تکرح  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادخ  لوسر  داد  باوج  هبترم  دنچ 

دمآ ناطیـش  تفر و  هتـشرف  داد  ار  وا  باوـج  رکب  یبا  یتـقو  یلو  دادیم  ار  هدـنهدشحف  باوـج  ياهتـشرف  دادیمن  باوـج  رکب  یبا  هـک 
«9 . » مشاب تسا  ناطیش  هک  ییاج  رد  متساوخن 

«10  .. » ُهَدَّدَع َو  ًالا�م  َعَمَج  يِذَّلا  ٍةَزَُمل  ٍةَزَمُه  ِّلُِکل  ٌْلیَو  مراهچ : هیآ 
. دننکیم ناناملسم  نایم  یماّمن  ینیچربخ و  ای  نامیا  لها  تبیغ  هک  یناسک  رب  ياو  همجرت :

دنتسه یناسک  هزمل »  » دننکیم و راهظا  ار  نارگید  بیع  مشچ  تسد و  رس و  هراشا  اب  هک  دنتـسه  یناسک  هزمه »  » دناهتفگ املع  زا  یـضعب 
لاوما ندرک  عمج  هطـساو  هب  هک  تسا  يرورغ  يارب  نارگید  هب  داقتنا  دیقنت و  ییوجبیع و  هتبلا  دـنیوگیم  نابز  هب  ار  نارگید  بیع  هک 

. دننادیم دوخ  يدنلبرس  راختفا و  هیام  هدرک و  هریخذ  ار  نآ  دنلابیم و  دوخ  هب  اهلام  نآ  هب  هک  هدش  ادیپ  اهنیا  رد  لباقان  ای  لباق 
«. 11  » مهموحل لکا  زمللا  سانلا و  یف  نعطلا  زمهلا  ّنا  تسا : هدش  هتفگ  هیآ  نیا  ریسفت  رد 

. تسا نانمؤم  رس  تشپ  ندومن  ییوگدب  ندرک و  تبیغ  ینعی  ناشیا  تشوگ  ندروخ  زمل  مدرم و  هب  ندز  نعطزمه  هک  یتسرد  هب  ینعی 
ِْریَْخِلل ّنَم 

�
ٍعا ٍمیِمَِنب  ّشَم 

�
ٍءا ٍزا�ّمَه  ٍنیِهَم  ّلَح 

�
ٍفا َّلُک  ْعُِطت  ا�ل  مجنپ : هیآ 

______________________________

(- 9)
هیآ 1. هزمه  هروس  (- 10)

.538 نایبلا 5 / عمجم  (- 11)
 106 ص : هلاسر ، هس 

«12  » ٍنیِهَم ّلَح 
�
ٍفا َّلُک  ْعُِطت  ا�ل  َو 

نتفگ غورد  هطساو  هب  و  یغورد ، ای  تسار  یلطاب ، ای  قح  ره  يارب  دنروخیم  مسق  رایـسب  هک  ار  یناسک  نکم  تقفاوم  ربمایپ  يا  همجرت :
لیخب و دننکیم و  ینیچنخـس  دنیامنیم و  ییوگدـب  مدرم  زا  رایـسب  دـننکیم و  تبیغ  هک  یمدرم  اب  نکم  تقفاوم  دـنراوخ و  مدرم  دزن 
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دنراکتیصعم  ملاظ و 
عافد دیاب  هکلب  داد  شوگ  ار  وا  ياهییوگدب  درک و  تقفاوم  وا  اب  دیابن  دنکیم  تبیغ  هک  یـسک  هک  دوشیم  هدافتـسا  هفیرـش  هیآ  نیا  زا 

لـصاح تسا . هدوب  نیا  زا  ریغ  بلطم  دیاش  دیاهدرک و  هابتـشا  دینکیم  تبیغ  هک  امـش  دیاش  دـیوگب : هدـننکتبیغ  هب  هک  روطنیا  هب  درک 
دننک  تبیغ  وا  زا  دراذگن  دنک و  يرای  دناوتیم  ات  ار  دوخ  نمؤم  ردارب  هکنآ 

هلذخ نم  ةرخآلا و  ایندلا و  یف  یلاعت  هللا  هرصن  هرصنیف  هرصنی  نا  عاطتـساف  ملـسملا  هوخأ  هدنع  بیتغا  نم  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق 
«13 . » ةرخآلا ایندلا و  یف  یلاعت  هللا  هلذخ 

دنک يرای  ار  هدش  تبیغ  دـناوتب  وا  دـننک و  تبیغ  شناملـسم  ردارب  زا  یـسک  شیپ  رگا  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  همجرت :
وا ندرک  يرای  دنک  كرت  رگا  دنکیم و  يرای  ترخآ  ایند و  رد  ار  وا  لاعتم  يادخ  ار ، اهییوگدب  وا  زا  دـنک  عفد  ینعی  دـنک  يرای  سپ 

. دنکیم مورحم  ترخآ  ایند و  رد  دوخ  ندومن  يرای  زا  ار  وا  ادخ  ار 
______________________________

هیآ 10. ملق  هروس  (- 12)
.108 لئاسولا 2 / كردتسم  (- 13)

 107 ص : هلاسر ، هس 
. دشاب نانمؤم  رای  هشیمه  دیاب  نمؤم  سپ 

هتناعا  هترصن و  كرتی  يا ال  هلذخی  نمؤملا ال  خا  نمؤملا  تسا : هدمآ  رگید  تیاور  رد 
. دنکیمن كرت  ار  وا  هب  ندرک  کمک  يرای و  تسا  نمؤم  ردارب  نمؤم  ینعی 

«14 . » َنوُمَْلعَت ا�ل  ُْمْتنَأ  َو  ُمَْلعَی  ّللا 
�

ُه َو  ِةَرِخْآلا  َو  ا�ْینُّدلا  ِیف  ٌمِیلَأ  ٌبا�ذَع  ْمَُهل  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ِیف  ُۀَشِحا�ْفلا  َعیِشَت  ْنَأ  َنوُّبُِحی  َنیِذَّلا  َّنِإ  مشش : هیآ 
رد كاندرد  باذع  تسا  اهنآ  يارب  نانمؤم ، هب  ار  دب  تشز و  ياهراک  تبـسن  راشتنا  عویـش و  دنراد  تسود  هک  نانآ  قیقحت  هب  همجرت :

الماک ناگدنب  نطاب  رهاظ و  ناهنپ ، راکشآ و  ياهراک  هب  ادخ  و  دنزوسیم ) شتآ  هب  ترخآ  رد  دنوشیم و  اوسر  ایند  رد   ) ترخآ ایند و 
. دینادیمن امش  هکنآ  لاح  و  دنکیم ) تازاجم  ار  همه  و   ) تسا علطم 

: تسا هدش  لقن  لیذ  تیاور  ود  هیلع  هللا  ۀمحر  يدنواهن  دمحم  خیش  اقآ  موحرم  فیلأت  نمحرلا » تاحفن   » ریسفت رد 
نیذلا نوزاّمللا  نوزاّمهلا  مه  رانلا و  لها  هعمسی  ابرض  مهرودص  نوبرضی  اموق  فرع  ینا ال  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ّیبنلا  لاق  لوا : تیاور 

«15  » مهیف سیل  ام  شحاوفلا  نم  مهیف  نوعیشی  مهروتس و  نوکتهی  نیملسملا و  تاروع  نوسمتلی 
: دومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  همجرت :

______________________________

هیآ 19. رون  هروس  (- 14)
. نمحرلا تاحفن  ریسفت  (- 15)

 108 ص : هلاسر ، هس 
ناردهدرپ نایوجبیع و  نانآ  دنونـشیم و  منهج  لـها  ار  نآ  يادـص  هک  دـننزیم  اـهنآ  ياههنیـس  هب  ناـنچ  هک  مسانـشیم  ار  یناـمدرم 

. دننکیم رشتنم  اهنآ  هرابرد  دناهدشن  بکترم  مدرم  هک  ار  یتارکنم  حیابق و  هک  دنایناسک  دنناناملسم و 
«16  » ۀمایقلا موی  هّللا  هرتسالا  نمؤم  ةروع  نمؤم  دبع  رتسی  ال  هلآ : هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  لاق  مود : تیاور 

بیع لاعتم  يادخ  هکنآ  رگم  دنکیمن  یفخم  ناهنپ و  ار  نمؤم  هدنب  بیع  ياهدنب  چیه  دومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  همجرت :
. دناشوپیم مدرم  زا  تمایق  زور  رد  ار  وا 
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تسا نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولص  تمصع  تیب  لها  تایاور  تبیغ  تمرح  رب  مود  لیلد 

. مینکیم لقن  دراد  تبیغ  تمذم  تمرح و  رب  تلالد  هک  ار  اهنآ  زا  ياتراهچ  تسیب و  ام  تسا  دایز  یلیخ  تبیغ  هرابرد  تایاور  هتبلا 
ائیـش هتانـسح  نم  هتفیحـص  یف  يری  الف  تانـسحلا  لمع  دـق  ۀـمایقلا و  موی  لجرلا  یتای  هلآ : هیلع و  هّللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لوا : تیاور 

: لوقیف
«1 . » مهبایتغا ضوع  مهل  یه  سانلل و  کبایتغاب  تبهذ  هل : لاقیف  ایندلا .؟ راد  یف  اهتلمع  یتلا  یتانسح  نیا 

زا شلمع  ۀـمان  رد  سپ  تـسا  هدرک  وـکین  لاـمعا  قـیقحتب  هـکنآ  لاـح  دـیآیم و  تماـیق  زور  رد  درم ، دـندومرف : ادـخ  لوـسر  هـمجرت :
شیاهیئوکین 

______________________________

. نمحرلا تاحفن  ریسفت  (- 16)
. باتک رشن  زکرم  پاچ  یملید ص 157  بولقلا  داشرا  (- 1)

 109 ص : هلاسر ، هس 
تبیغ ببـسب  تفر  نیب  زا  دوشیم : هتفگ  وا  هب  تسا ؟ اجک  مدرک  ایند  رد  هک  یئاهیبوخ  نم و  ياهیئوکین  دیوگیم : اذل  دـنیبیمن  ار  يزیچ 

. نانآ زا  ندرک  تبیغ  ضوع  تسا  اهنآ  يارب  زا  وت  ياهیبوخ  تانسح و  ار و  مدرم  وت  ندرک 
يری ـالف  هباـتک  هیلا  عفدـی  لـج و  زع و  برلا  يدـی  نیب  فقویف  ۀـمایقلا  موی  دـحاب  یتوی  هلآ :) هیلع و  هّللا  یلـص   ) یبـنلا لاـق  مود : تیاور 

مث سانلا  بایتغاب  کلمع  بهذ  یـسنی  لضی و ال  کبر ال  نا  هل : لاقیف  یتانـسح  هیف  يرا  ـال  یباـتک  اذـه  سیل  یهلا  لوقیف : هیف  هتانـسح 
کباتغا انالف  نا  هل : لاقیف  تاعاطلا ؟ هذه  تلمع  ام  یناف  یباتک  اذه  ام  یهلا  لوقیف : ةریثک  تاعاط  هیف  يریف  هباتک  هیلا  عفدی  رخاب و  یتوی 

«2 . » کیلا هتانسح  عفدف 
ۀماـن لاـعتم و  يادـخ  لـباقم  رد  دتـسیایم  سپ  تماـیق  زور  رد  يرفنکی  دوشیم  هدروآ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربـمغیپ  همجرت :

: دیوگیم سپ  دنیبیمن  ار  دوخ  بوخ  ياهراک  نآ  رد  دوشیم و  هداد  واب  شلمع 
شومارف هدربـن و  نیب  زا  تراـگدرورپ  ارت  بوـخ  ياـهراک  زا  ياهّرذ  هک  یتسردـب  دوـشیم : هتفگ  واـب  تسین  نم  لـمع  هماـن  نیا  ایادـخ 

تعاط و نآ  رد  دنهدیم ؛ واب  ار  شلمع  ۀمان  دـنروآیم و  ار  يرگید  سپ  تفر . نیب  زا  مدرم  ندرک  تبیغ  ببـسب  وت  لامعا  دـیامرفیمن ،
: دوشیم هتفگ  وا  هب  هاگنآ  ماهدرواین  اجب  ار  اهتعاط  نیا  نم  هک  اریز  تسین  نم  لمع  ۀمان  نیا  ایادخ  دیوگیم : سپ  دنیبیم  رایـسب  تدابع 

. دش هداد  وتب  وا  تانسح  اذل  درک  ار  وت  تبیغ  سک  نالف  هکیتسردب 
______________________________

. سیونشوخ رهاط  پاچ  يراصنا ص 40  خیش  بساکم  (- 2)
 110 ص : هلاسر ، هس 

ۀـبیغلا ال بحاص  نا  هیلع و  هللا  بوتی  بوتیف و  ینزی  لجرلا  نا  انزلا و  نم  دـشا  ۀـبیغلا  نا  هلآ :) هیلع و  هّللا  یلـص   ) یبنلا لاق  موس : تیاور 
«3 . » هبحاص هل  رفغی  یتح  هل  رفغی 

انز صخـش  هکنیا  ّتلع  هب  ندرک  اـنز  زا  تسا  رتگرزب  ندومن  یئوگدـب  هاـنگ  هکیتسردـب  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  همجرت :
تبیغ هک  یصخش  هکنیا  ات  دوشیمن  هدیزرمآ  هدننکتبیغ  اّما  دیامرفیم . لوبق  ار  وا  ۀبوت  مه  ادخ  دیامنیم ؛ هبوت  هدش  نامیشپ  دنکیم و 

. دوش یضار  وا  زا  هدومن و  رظنفرص  هدش  وا 
بحاص نا  هیلع و  هللا  بوتی  بوتیف و  ینزی  لجرلا  نال  انزلا  نم  دـشا  اهناف  ۀـبیغلا  مکایا و  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  مراهچ : تیاور 
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«4 . » اهبحاص اهرفغ  اذا  الا  هل  رفغی  ۀبیغلا ال 
تبیغ و هاـنگ  هک  اریز  دـینک ؛ باـنتجا  نینمؤـم  رـس  بقع  ندرک  یئوگدـب  زا  امـش  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  همجرت :
وا ۀبوت  مه  ادخ  دنکیم ، هبوت  ندش  نامیشپ  زا  دعب  سپ  دیامنیم  انز  درم  هکنیا  تلع  هب  ندرک  انز  هانگ  زا  تسا  رتگرزب  ندومن  یئوگدب 

. هدش هدرک  تبیغ  وا ، زا  دوش  یضار  هکنیا  رگم  دوشیمن  هدیزرمآ  هدننکتبیغ  هک  یتسردب  اّما  دیامرفیم  لوبق  ار 
مظعا  ابرلا  نم  لجرلا  هبیصی  مهردلا  نا  لاقف : هناش  مظع  ابرلا و  رکذف  اموی  بطخ  هنا  هلآ : هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  نع  يور  مجنپ : تیاور 

______________________________

يراصنا ص 40. خیش  بساکم  (- 3)
بولقلا ص 157. داشرا  (- 4)

 111 ص : هلاسر ، هس 
«5 . » ملسملا لجرلا  ضرع  ابرلا  یبرا  نا  ۀینز و  نیثالث  ۀتس و  نم 

رّکذـت ارنآ  هانگ  یگرزب  دـندرک و  دای  ار  اـبر  سپ  هدومرف  داریا  ياهبطخ  يزور  هک  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  زا  همجرت :
؛ ابر هانگ  زا  رتدب  هکیتسردب  تسا و  انز  شـش  یـس و  زا  رتگرزب  دوشیم  صخـش  دیاع  هک  ابر  زا  مهرد  کی  هکیتسردب  دندومرف : هداد و 

. دزیرب ار  یسک  يوربآ  یصخش  هک  تسا  نیا 
هل رفغی  نا  الا  احابص  نیعبرا  همایـص  هتالـص و ال  هللا  لبقی  مل  ۀملـسم  وا  املـسم  باتغا  نم  هلآ : هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  لاق  مشـش : تیاور 

«6 . » هبحاص
لوبق زور  لهچ  ات  ار  وا  ةزور  زامن و  ادخ  دیامنب  ار  ناملسم  نز  ای  درم  تبیغ  یصخش  رگا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  همجرت :

. دیامن لالح  دشخبب و  ار  هدننکتبیغ  هدشتبیغ  هکنیا  رگم  دنکیمن 
هیف سیل  امب  انمؤم  باـتغا  نم  ۀـنجلا و  یف  اـمهنیب  هللا  عمجی  مل  هیف  اـمب  اـنمؤم  باـتغا  نم  هلآ : هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  لاـق  متفه : تیاور 

«7 . » ریصملا سئب  رانلا و  یف  ادلاخ  باتغملا  ناک  امهنیب و  ۀمصعلا  تعطقنا 
يادخ دـیامنب  دـشاب  وا  رد  هک  يزیچ  هب  ار  ینمؤم  یئوگدـب  تبیغ و  هک  یـسک  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  همجرت :

نیا نایم  رد  تمـصع  دنکب  تسین  وا  رد  هک  يزیچب  ار  ینمؤم  یئوگدب  یـسک  رگا  دـنکیمن و  عمج  تشهب  رد  ار  رفن  ود  نیا  نایم  لاعتم 
مّنهج  دوب و  دهاوخ  منهج  شتآ  رد  هشیمه  هدننکتبیغ  دوشیم و  عطق  رفن  ود 

______________________________

يراصنا ص 40. خیش  بساکم  (- 5)
بساکم ص 40. (- 6)
بساکم ص 40. (- 7)

 112 ص : هلاسر ، هس 
. تسا يدب  هاگیاج 

مادا اهناف  ۀـبیغلا  بنتجاف  ۀـبیغلاب  سانلا  موحل  لکای  وه  لالح و  دـلو  هنا  معز  نم  بذـک  هلآ : هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  لاـق  متـشه : تیاور 
«8 . » رانلا بالک 

ياهتـشوگ هکیلاح  رد  تسا  هدازلالح  دنکیم  نامگ  هکیـسک  دیوگیم  غورد  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوسر  ترـضح  همجرت :
، ندوـمن یئوگدـب  تـبیغ و  هکیتسردـب  دـیزیهرپب  مدرم  رـس  تـشپ  ندرک  یئوگدـب  زا  سپ  دروـخیم . اـهنآ  زا  ندرک  یئوگدـبب  ار  مدرم 

. تسا مّنهج  ياهگس  تشروخ 
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«9 . » منهج یف  اهعضو  اهاطخ  ةوطخ  لوا  تناک  هتروع  فشک  هیخا و  ۀبیغ  یف  یشم  نم  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  مهن : تیاور 
هک یناهانگ  تروع و  ندرک  رهاظ  شنمؤم و  ردارب  زا  ندرک  یئوگدب  يارب  هکیـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  همجرت :

«. دنکیم یلاعت  يادخ  تفلاخم  رد  عورش  لّوا  مدق  زا  : » ینعی تسا  منهج  رد  درادیمرب  هک  یمدق  نیلّوا  دورب ؛ دهدیم  ماجنا  یفخم  وا 
«10 . » بطحلا رانلا  لکات  امک  تانسحلا  لکاتل  ۀبیغلا  نا  ملسم و  لک  یلع  مارح  ۀبیغلا  نا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  مهد : تیاور 

یئوگدب  هک  یتسردب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ربمغیپ  همجرت :
______________________________

بساکم ص 40. (- 8)

بساکم ص 40. (- 9)
بساکم ص 40. (- 10)

 113 ص : هلاسر ، هس 
شتآ دروخیم  هک  ناـنچمه  ار  اـهیئوکین  دروخیم  ندرک  یئوگدـب  هنیآره  قیقحتب  تسا و  مارح  یناملـسم  ره  رب  مدرم ، رـس  تشپ  ندرک 

طابحإ هجورب  ای  : » هک دیامرفیم  اهیکین » ندروخ   » ینعم رد  بساکم  باتک  تبیغ  ثحب  رد  هر »  » يراصنا یضترم  خیـش  موحرم  ار  مزیه 
لقن هدش  تبیغ  يوسب  اهیئوکین  نوچ  ای  باقع و  بنج  رد  تسا  اهیبوخ  ندش  لحمـضم  ای  دربیم .» نیب  زا  ار  وا  ياهیبوخ  ینعی   » دشابیم

. دوشیم
نیب زا  دروـخیم و  ار  اـهیبوخ  تانـسح و  ندرک  یئوگدـب  هک : دـندومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  لوـسر  ترـضح  هک  تسا  تـهج  نـیا  زا 

. دربیم
قالخ کئلوا ال  اهب  هحضفی  نادیری  هیلع  اهظفحیف  ۀملک  هیخا  نم  لجرلا  عمـسی  نا  رفکلا  یندا  هیلع : هللا  یلـص  یبنلا  لاق  مهدزای : تیاور 

«11 . » مهل
: دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هللا  دبع  نب  دمحم  ترضح  همجرت :

وا يوربآ  هدرک و  هدافتسا  وا  ررضب  هکنیا  ات  دنک  ظفح  ارنآ  سپ  دونـشب  دوخ  ینامیا  ردارب  زا  ار  یفرح  یـصخش  هکتـسنآ  رفک  لّوا  هبترم 
. تسین ترخآ  رد  یبیصن  هرهب و  صاخشا  زا  هتسد  نیا  يارب  دزیرب ؛ فرح  نآ  ببسب  ار 

وا هانیع  هتارام  نموم  یف  لاـق  نم  هنا  مالّـسلا  هیلع  یلع  نع  هئاـبآ  نع  هیبا  نع  یبا  ینثدـح  مالّـسلا : هیلع  قداـصلا  لاـق  مهدزاود : تیاور 
نیذلا  نا  یلاعت  هللا  لاق  نیذلا  نم  وهف  هتورم  مدهی  هنیشی و  امم  هانذا  هتعمس 

______________________________

يراصنا ص 40. خیش  بساکم  (- 11)
 114 ص : هلاسر ، هس 

«12 . » میلا باذع  مهل  اونمآ  نیذلا  یف  ۀشحافلا  عیشت  نا  نوبحی 
هکیتسردب مالـسلا  مهیلع  نینمؤملا  ریما  ات  شناردپ  زا  شردپ  زا  مردـپ  ارم  درک  ثیدـح  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  همجرت :

دنکیم کچوک  تسپ و  هک  یئاهزیچ  زا  وا  شوگ  ود  تسا  هدینش  وا و  مشچ  ود  تسا  هدید  هک  ار  يزیچ  ینمؤم  ةرابرد  دیوگب  هکیـسک 
تـسود هک  یناـسک  قیقحتب  تسا : هدوـمرف  وا  هراـبرد  یلاـعت  يادـخ  هک  تسا  یناـسک  زا  وا  سپ  ار  وا  يدرمناوـج  دربیم  نیب  زا  ار و  وا 

. تسا كاندرد  باذع  اهنآ  يارب  زا  دناهدروآ . نامیا  هک  یناسک  ةرابرد  ار  اهیدب »  » شحاوف دنهدب  عویش  دننک و  روهشم  هکنیا  دنراد 
نم لوا  وهف  اهیلع  ارـصم  تام  نم  ۀـنجلا و  لخدـی  نم  رخآ  وهف  ۀـبیغلا  نع  ابئات  تام  نم  یـسوم : یلا  یلاـعت  هللا  یحوا  مهدزیـس : تیاور 

«13 . » رانلا لخدی 
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تشپ ندرک  یئوگدب  زا  تسا  هدرک  هبوت  هکیلاح  رد  دریمب  هک  یسک  دومرف  یحو  مالّـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هب  یلاعت  يادخ  همجرت :
لّوا وا  سپ  ندرک  یئوگدـب  رب  دراد  رارـصا  هکیلاح  رد  دریمب  هکیـسک  دوشیم و  تشهب  لـخاد  هک  تسا  یـسک  رخآ  وا  سپ  نینمؤم  رس 

. دوشیم شتآ  لخاد  هک  تسا  یسک 
«14 . » هبونذ ترفغ  بیتغا  نم  مهدراهچ : تیاور 

______________________________

بساکم ص 40. (- 12)
یناث ص 58. دیهش  ۀبیرلا  فشک  (- 13)

. يرئاح يدزی  ربکا  یلع  فیلأت  ۀیالولا  ةوکشم  ۀیادهلا و  حاتفم  (- 14)
 115 ص : هلاسر ، هس 

. دوشیم هدیزرمآ  شناهانگ  دوش  هدرک  تبیغ  هکیسک  همجرت :
«15 . » اناوخا هللا  دابع  اونوک  اضعب و  مکضعب  بتغی  اوضغابت و ال  دساحت و و ال  ال  مالّسلا : هیلع  یلع  لاق  مهدزناپ : تیاور 

ضعب امـش  زا  یـضعب  دینکن  تبیغ  یئوگدب و  دیئامنن و  بضغ  دیزرون و  دسح  رگیدکی  هب  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  همجرت :
. دیشاب ردارب  رگیدکی  اب  ادخ  ناگدنب  امش  ار و  رگید 

«16 . » سانلا کباتغا  امب  هذه  لاقیف  اهفرعی  نکی  مل  تانسح  هیف  يریف  هباتک  یطعی  لجرلا  نا  يور  مهدزناش : تیاور 
رکف هچره  دسانـشیمن و  هک  دـنیبیم  یبوخ  لامعا  نآ  رد  دوشیم  هداد  شتـسد  هب  یـصخش  لـمع  ۀـمان  هک  یتقو  هدـش  تیاور  همجرت :

: دوشیم هتفگ  واب  سپ  هداد  ماجنا  ار  اهنآ  یتقو  هچ  دمهفیمن  دنکیم 
. دناهداد وتب  وت ؛ زا  مدرم  ندرک  تبیغ  ببس  هب  ار  اهنیا 

«17 . » همایص یلع  رجوی  مل  ناضمر  رهش  یف  املسم  باتغا  نم  هلآ : هیلع و  هّللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  مهدفه : تیاور 
. دوشیمن هداد  رجا  وا  ةزور  هب  دنک ؛ تبیغ  ار  یناملسم  ناضمر  هام  رد  هکیسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  همجرت :

ناف ۀبیغلا  عامتسا  نم  مکعامـسا  اوهزنف  نیدلا  نم  برخ  الا  ۀبیغلاب  سلجم  رمع  ام  هلآ : هیلع و  هّللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  مهدجیه : تیاور 
لئاقلا 
______________________________

ۀیادهلا حاتفم  (- 15)
ۀیادهلا حاتفم  (- 16)

. ۀیادهلا حاتفم  (- 17)
 116 ص : هلاسر ، هس 

«18 . » مثالا یف  ناکیرش  اهل  عمتسملا  و 
، نید زا  دوشیم  بارخ  هکنیا  رگم  دوشیمن  دابآ  ندرک  یئوگدب  تبیغ و  هب  یـسلجم  هدومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  همجرت :

. دنتسه کیرش  هانگ  رد  ودره  تبیغ  ةدنونش  هدنیوگ و  هک  یتسردب  دینک  كاپ  تبیغ  ندینش  زا  ار  دوخ  ياهشوگ  سپ 
«19 . » بذکلا ۀبیغلا و  ۀمیمنلا و  نم  ربقلا  باذع  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  مهدزون : تیاور 

غورد ندومن و  تبیغ  ندرک و  یماّمن  تسا  زیچ  هس  زا  ربق  باذع  هکیتسردب  دـندومرف : مالّـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملا  ریما  ترـضح  همجرت :
. نتفگ

ءامـسلا غلب  اذا  یتح  سمـشلا  عاعـشک  رون  هل  دبعلا و  لمعب  دعـصت  ۀـظفحلا  ذاعم : ربخ  یف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  یبنلا  لاق  متـسیب : تیاور 

هبیغلا ماکحا  مرحمان  مرحم و  هریبک ، ناهانگ  هلاسر : www.Ghaemiyeh.comهس  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 74زکرم  هحفص 59 

http://www.ghaemiyeh.com


ینرما ۀبیغلا  بحاص  انا  هبحاص  هجو  لمعلا  اذهب  اوبرـضا  بابلاب ، کلملا  لاق  بابلا  یلا  یهتنا  اذاف  هیکزت  هلمع و  رثکتـست  ۀظفحلا  ایندلا و 
«20 . » یبر یلا  ینزواجتی  سانلا  باتغی  نم  لمع  عدا  نا ال  یبر 

الاب ار  هدـنب  لمع  هک  یعقوم  رد  ظفحتـسم  کلم  هکیتسردـب  ذاعم : ربخ  رد  دـندومرف  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  ترـضح  همجرت :
نیا  هکنیا  ات  دیشروخ ؛ رون  لثم  تسا  يرون  لمع ، نآ  يارب  زا  دربیم ؛

______________________________

. ۀیادهلا حاتفم  (- 18)
.106 لئاسولا 2 / كردتسم  (- 19)

ۀبیرلا ص 53. فشک  (- 20)
 117 ص : هلاسر ، هس 

زا لمع  دیاب  هکیرد  هب  یتقو  درادنپیم ، صلاخ  ار  لمع  نآ  هوالع  دنادیم و  رایـسب  ار  لمع  نیا  کلم  نآ  دسریم و  ایندـب  نامـسآب  رون 
تسا هدرک  رمأ  ارم  مراگدرورپ  متـسه ؛ تبیغ  بحاص  نم  دینزب  شبحاص  تروص  هب  ار  لمع  نیا  دیوگیم : نابرد  دسریم  درذگب  اجنآ 

. دورن الاب  راگدرورپ  فرط  هب  نم  شیپ  زا  هدننکتبیغ  لمع  ینعی : دیامن  زواجت  هتفر و  نامسآب  هدننکتبیغ  لمع  مراذگن  هکنیاب 
: هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  سنا  نع  مکی : تسیب و  تیاور 

یف نوعقی  سانلا و  نوباتغی  نیّذلا  ءالوه  لاق ، ءالوه  نم  لیئربج  ای  تلقف : مهریفاظاب ، مههوجو  نوشمخی  موق  یلع  یب  يرـسا  ۀـلیل  تررم 
«21 . » مهضارعا

. دندومرف هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : سنا  همجرت :
هچ اهنیا  متفگ : لیئربج  هب  نم  دندیـشارخیم ، نخان  اـب  ار  دوخ  تروص  هک  یموق  هب  متـشذگ  هدرک و  روبع  دـندرب  جارعم  هب  ارم  هک  یبش 

ار مدرم  يوربآ  ینعی   ) دـنوشیم عـقاو  مدرم  يوربآ  رد  دـننکیم و  ار  مدرم  تـبیغ  هـک  دنتــسه  یناـسک  اـهنیا  تـفگ : دنتــسه ؟ یناـسک 
(. دنربیم

: هلآ هیلع و  هّللا  یلص  هللا  لوسر  انبطخ  ءاربلا  لاق  مّود : تسیب و  تیاور 
ةروع عبتت  نم  ناف  مهتاروع  اوعبتت  نیملسملا و ال  اوباتغت  هبلقب ال  نموی  مل  هناسلب و  نمآ  نم  رـشعم  ای  لاقف : اهتویب  یف  قتاوعلا  عمـسا  یتح 

«22 . » هتیب فوج  یف  هحضفی  هتروع  هللا  عبتت  نم  هتروع و  هللا  عبتت  هیخا 
______________________________

ۀبیرلا ص 53. فشک  (- 21)

ۀبیرلا ص 53. فشک  (- 22)
 118 ص : هلاسر ، هس 

ینارتخد ای  هدرپ  سپ  ناوج  ياهنز  دندینـش  هکنیا  ات  دندناوخ  ياهبطخ  ام  يارب  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک : تفگ  ءارب  همجرت :
ار ناناملـسم  یئوگدـب  دـیاهدرواین ، نامیا  لدـب  هدروآ و  نامیا  نابزب  هک  یتعامج  يا  دـندومرف : سپ  دـندوب  هدرکن  رهوش  اههناخ  رد  هک 
زا ملاع  يادخ  دنک ، یئوجبیع  شناملـسم  ردارب  زا  هک  یـسک  قیقحتب  سپ  دـیئامنن  نینمؤم  ياهبیع  زا  یئوجبیع  وجتـسج و  و  دـینکن ،

ۀناخ لخاد  ول  و  دزیریم ؛ ار  شیوربآ  هدومن و  حـضتفم  ار  وا  دـیامن  یئوجیپ  وا  بیع  زا  ادـخ  هک  یـسک  دـیامنیم و  یئوجیپ  وا  ياـهبیع 
. دوش ناهنپ  دوخ 

نم نرقحت  ـال  لاـق  هب  هللا  ینعفنی  اریخ  ینملع  تلقف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  هللا  لوسر  تیتا  رباـج : نب  نامیلـس  لاـق  مّوس : تسیب و  تیاور 
«23 . » هباتغت الف  ربدا  اذا  نسح و  رشبب  كاخا  یقلت  نا  یقستسملا و  ءانا  یف  كولد  نم  بصت  نا  ول  ائیش و  فورعملا 
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ار يزیچ  نمب  هدب  دای  مدرک : ضرع  هتفر  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  لوسر  دزن  تفگیم  رباج  نب  نامیلـس  هک : دـیوگیم : سنأ  همجرت :
: دندومرف دوش  نم  بیصن  لاعتم  يادخ  بناج  زا  یتعفنم  ات  دشاب  بوخ  هک 

ترابع بوخ ، راک  هچرگا  تسا ؛) ناهنپ  بوخ  ياهراک  رد  راگدرورپ  تیاضر  هک  اریز   ) رامـشم کچوک  ار  بوخ  ياـهراک  هکنیا  لّوا 
. دنک بآ  ياضاقت  وت  زا  هکیسک  فرظ  رد  یبآ  نتخیر  زا  دشاب 

(. هتفرگ مهرد و  تروص  اب  هن   ) ینک تاقالم  ینامیا  ناردارب  اب  زاب  هداشگ و  تروص  اب  هکنیا  مّود 
______________________________

ۀبیرلا ص 54. فشک  (- 23)
 119 ص : هلاسر ، هس 

. یئامنن ار  وا  تبیغ  یئوگدب و  تفر ، وت  دزن  زا  تقیفر  رگا  هکنیا  مّوس 
یعم ناک  نیملسملا  بتغی  مل  هلام و  لق  هلایع و  ترثک  هتالص و  تنسح  نم  هلآ : هیلع و  هّللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  مراهچ : تسیب و  تیاور 

يذقلا رصبی  هلاب  امف  سانلا  نیب  اهرهظی  هناوخا و  بویع  سسجتی  هسفن و  بویع  نع  لفغی  نا  ملسملا  لجرلاب  حبقا  ام  نیتاهک و  ۀنجلا  یف 
«24 . » هسفن نیع  یف  عذجلا  رصبی  هیخا و ال  نیع  یف 

سّدقم عراش  فرط  زا  هک  یتاروتسد  طیارش و  اب  ینعی :  ) دشاب تسرد  وا  زامن  هکیسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  همجرت :
تبیغ اهناملـسم  زا  دشاب و  مک  وا  لام  تورث و  دایز و  وا  تالایع  روخنان و  و  دشاب ) لماک  وا  بلق  روضح  هّجوت و  دروآ و  لمعب  هدیـسر 

دب تشز و  ناملسم  يارب  ردقچ  دنتـسه و  مه  يولهپ  هک  تشگنا  ود  نیا  لثم  نم ) يولهپ  و   ) تشهب رد  نم  اب  دشابیم  دنکن ، یئوگدب  و 
دوشیم هچ  دیامن  رهاظ  مدرم  نیب  ار  اهنآ  ياهیدـب  دـنک و  وجتـسج  دوخ  ینید  ناردارب  ياهبیع  زا  هدومن و  تلفغ  دوخ  بیع  زا  هک  تسا 
کچوک ياهبیع  هک  تسا  نیا  زا  هیانک  دـنیبیمن ، دوخ  مشچ  رد  ار  هخاش  اّما  دـنیبیم . ینامیا  ناردارب  مشچ  رد  ار  راخ  ارچ ) ینعی   ) ار وا 

. دراد تلفغ  دوخ  گرزب  ياهبیع  زا  اّما  دنکیم  هّجوت  ار  نارگید 
بویع ياراد  هک  یمدآ  کـی  یهاـگ  هک  دنتـسه  هّجوتم  ار  مدرم  بیع  اـمئاد  هدـش و  لـفاغ  دوخ  بیع  زا  مدرم  يردـق  هب  دـیوگ : ّفلؤم 

يدایز 
______________________________

.305 یقارن 2 / تاداعسلا  عماج  (- 24)
 120 ص : هلاسر ، هس 

مارح نادرم  يارب  هک   ) ـالط رتـشگنا  دیـشارتیم و  ار  دوخ  شیر  دـناوخیمن و  زاـمن  هک  یـصخش  یّتـح  دـنکیم  یئوگدـب  مدرم  زا  تسا 
؛ دنروهطوغ ینیدیب  رد  مدرم  نیا  ات  تسین و  ادـخ  رکف  یـسک  دـنرادن و  نید  مدرم  نیا  هک : تفگیم  هدـنب  هب  دوب  هدرک  تسد  رد  تسا )

. تسا روطنیمه  اهنآ  راک 
«25 : » ددرگیم لقن  الیذ  هک  هدش  رکذ  مهدا  نبا  میهاربا  زا  یمالک  هّینسلا  ررد  باتک  رد 

. مکفوخ لثم  یلاعت  هللا  فاخا  یتح  ۀغلاب  ۀیصوب  ینوصوا  مهل : تلقف  ءالدب  مهنا  تننظف  فایضا  يدنع  لزنی  مهدا : نبا  میهاربا  لاق 
: ءایشا ۀتسب  یصون  اولاق :

. هبلق ۀقر  یف  عمطی  الف  همالک  رثک  نم  اهلوا :
. لیللا مایق  یف  عمطی  الف  همون  رثک  نم  اهیناث : و 

. ةدابعلا ةوالح  عمطی  الف  سانلا  عم  هطالتخا  رثک  نم  اهثلاث : و 
. نیدلا ۀماقتسا  یف  عمطی  الف  نیملاظلا  راتخا  نم  اهعبار : و 
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. نامیالا عم  ایندلا  نم  جرخی  نا  یف  عمطی  الف  هتداع  بذکلا  ۀبیغلا و  تناک  نم  اهسماخ : و 
. هللا یضر  یف  عمطی  الف  سانلا  یضر  بلط  نم  اهسداس : و 

. نیرخالا نیلّوالا و  ملع  اهیف  تدجوف  ظعاوملا  هذه  تلماتف 
رفن  دنچ  نم  يارب  زورکی  دیوگیم : مهدا  نب  میهاربا  همجرت :

______________________________

. ححصم دشاب . روظنم  يدزی  نسح  دیس  ازریم  جاح  نیظعاولا  فرشا  فیلأت  ۀیددعلا  ظعاوملا  یف  ۀینسلا  رردلا  ارهاظ  (- 25)
 121 ص : هلاسر ، هس 

: متفگ اهنآ  هب  هدرمـش و  تمینغ  ار  تقو  نم  سپ  دنتـسه ، ادخ  نادرم  ءایلوا و  زا  نانآ  هک  دوب  ادیوه  رهاظ و  اهنآ  ةرظنم  زا  دـمآ  نامهیم 
: مینکیم شرافس  زیچ  دنچب  ار  امش  ام  دنتفگ : مشاب . ناسرت  لاعتم  يادخ  زا  امش  لثم  مه  نم  هک  دیئامرفب  یتحیصن  شرافس و  ارم  هک 

(. نک مک  ار  تنتفگ  نخس  مالک و  ینعی :  ) دشاب هتشادن  دوخ  بلق  یمرن  تقر و  رد  عمط  دنزیم  فرح  دایز  هک  یسک  هکنیا  لوا :
«. نک مک  ار  تباوخ  ینعی :  » دنک تدابع  هدش و  رادیب  اهبش  هکنیا  زا  دشاب  هتشادن  عمط  دباوخیم  دایز  هک  یسک  مود :

«. نک مک  ار  دوخ  ياقفر  ینعی :  » ار تدابع  ینیریش  دنکن  عمط  دراد  شزیمآ  مدرم  اب  دایز  هک  یسک  موس :
«. نکم تقافر  ملاظ  اب  ینعی :  » دشاب هتشادن  دوخ  نید  تماقتسا  رد  عمط  دراد  هطبار  ملاظ  مدرم  اب  هک  یسک  مراهچ :

: ینعی  » دورب ایند  زا  نامیا  اب  هکنیا  زا  دنکن  عمط  تسا  وا  تداع  نتفگ  غورد  و  مدرم ، زا  ندرک  یئوگدب  تبیغ و  هک  یسک  مجنپ :
«. وگم غورد  نکم و  تبیغ 

«. رادب مدقم  هشیمه  ار  ادخ  تیاضر  ینعی :  » دنکن عمط  ار  ادخ  تیاضر  تسا ، بلاط  ار  مدرم  تیاضر  هک  یسک  مشش :
. متفای ار  نیرخآ  نیلّوا و  ملع  اهنآ  رد  سپ  مدرک  رکف  دندومن  نمب  اهنامهیم  هک  یظعاوم  نیا  رد  دیوگیم : مهدا  نب  میهاربا 

. ددرگیمن نآ  نوماریپ  هانگ و  رود  رگید  سپ  دوشیم  ادیپ  وا  رد  ادخ  زا  سرت  دنک  لمع  زیچ  شش  نیاب  یسک  رگا  دیوگ : فلؤم 
اب  ندرکن  ترشاعم  مّوس : ندیباوخ  مک  مود : ندز  فرح  مک  لوا :

 122 ص : هلاسر ، هس 
: مجنپ نتشادن . راکورس  ملاظ  صاخشا  اب  مراهچ : قساف . نامدرم 

. نتشاد مّدقم  مدرم  تیاضر  رب  ار  ادخ  تیاضر  مشش : نتفگن  غورد  ندرکن و  تبیغ 

ءاملع عامجا  مّوس : لیلد 

هک هدومرفن  هدادن و  تبیغ  زاوج  رب  يوتف  مالـسا  ياملع  زا  يدحا  لاحب  ات  تسا و  ءاملع  قاّفتإ  عامجإ و  تبیغ ، ندوب  مارح  رب  مّوس  لیلد 
. دوشیم رکذ  هلاسر  نیا  مراهچ  لصف  رد  هک  هدش  ءانثتسإ  دروم  دنچ  رد  رگم  تسا ، زیاج  ندرک  یئوگدب 

لقع مکح  مراهچ : لیلد 

: هک تسا  نآ  تبیغ ، ندوب  مارح  رب  یلقع  لیلد  اّمأ 
. نکم ار  يرگید  تبیغ  مه  وت  دنکب  ارت  تبیغ  یسک  یتسین  یضار  هک  يروطنامه  دیوگیم : لقع  الّوا 

. دش بکترم  ارنآ  دیابن  تسا  یئادج  قافن و  ثعاب  هک  ار  يراک  دیوگیم : لقع  ایناث 
: دراد ررض  دنچ  ندرک  تبیغ  هک  مینیبیم  ام  رواین  اجب  دراد  ررض  هتشادن و  تعفنم  هک  ار  يزیچ  دیوگیم : لقع  اثلاث 

. اهرظن رد  مدرم  ندرک  کچوک  راوخ و  لّوا :
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. رگیدکی هب  تبسن  نینمؤم  ياهلد  زا  ّتبحم  نتفر  مّود :
. یگتسدود قافن و  دیلوت  مّوس :

. دوشن راتفرگ  يدبا  باذع  هب  ات  دنک  يرود  تّذلیب  هانگ  نیا  زا  دیاب  ناسنا  هک  دیامنیم  مکح  لقع  سپ 
. ددرگیم جرد  تسا  باتک  نیا  بلاطم  اب  بسانم  هک  رعش  دنچ  کنیا  و 

 123 ص : هلاسر ، هس 
یئوبدب  ردقچ  نیکسم  وت  هک  زایپ  هب  دز  هنعط  زور  کی  ریس 

یئوجیم  بیع  قلخ  زا  هر  ناز  يربخیب  شیوخ  بیع  زا  تفگ 
یئوروکن  ثعاب  دوشن  نارگد  یئورتشز  زا  نتفگ 

ییوریم  هلال  ورس و  فصب  یلگ  خاش  هک  ینکیم  نامگ  وت 
یئونیم  غاب  راهزا  ای ز  يراتات  کشم  يوبمه  هک  ای 

یئوک  نیا  نانکاس  زا  مه  وت  نکم  گرزب  ببسیب  نتشیوخ 
یئوگ  دوخ  بیع  هک  هب  نآ  لّوا  يرگن  رتکین  هک  هب  نآ  دوخ  رد 

124 ص : هلاسر ، هس 

( ندرک یئوگدب  تبیغ و  ضرم  ۀجلاعم   ) مّوس لصف 

هراشا

. لیصفت يرگید  لامجا و  لیبس  رب  یکی  تسا  هجلاعم  عون  ود  تبیغ  ضرم  يارب  زا  هکنادب 

: یلامجا ۀجلاعم 

نیعمجا مهیلع  هّللا  تاولـص  تیب  لها  ثیداحا  هینآرق و  تایآ  رد  یتعاس  هدوشگ و  تریـصب  ةدـید  هک  تسنآ  تبیغ  یلامجا  ۀـجلاعم  اّما 
هب ار  تبیغ  هیویند  دسافم  نآ  زا  دـعب  يوش و  روآدای  ار  ازج  زور  باذـع  لاعتم و  يادـخ  بضغ  ینک و  رکف  تسا  تبیغ  عوضوم  رد  هک 

ماقم رد  دوش و  ینمـشد  هنیک و  ضغب و  ثعاب  دسرب و  صخـش  نآ  شوگ  هب  تبیغ  لصا  تسا  نکمم  تاقوا ، زا  یـضعب  اریز  يروآ  رظن 
ياضتقم يوشیم و  كانمـشخ  هدرزآ و  هنوگچ  دـنکب  يرگید  دزن  ارت  تبیغ  یـسک  رگا  هک  ینک  رکف  سپـس  دـیآرب  وت  تبیغ  تناـها و 

بقارم یشاب و  دوخ  نابز  هّجوتم  هشیمه  نیا  زا  دعب  يدنسپیمن و  دوخ  يارب  زا  هچنآ  هب  ریغ  ّقح  رد  یشابن  یضار  هک  تسا  نآ  ّتیناسنا 
نآ كرت  دراد  ربرد  تبیغ  رگا  ات  ینک  رکف  لـّمأت و  نآ  رد  ءادـتبا  یئوگب  یهاوخ  هک  ینخـس  ره  یئاـشگن و  تبیغ  هب  ارنآ  هک  يوش  نآ 

. ینک تداع  تبیغ  كرت  هب  اجیردت  ات  یئامن  مالک 

: یلیصفت هجلاعم 

تبیغ  ببس  ثعاب و  هک : تسا  نآ  تبیغ  یلیصفت  ۀجلاعم  اّما 
 125 ص : هلاسر ، هس 

. یئامن یعس  نآ  عطق  رد  هدومن و  ادیپ  ار  دوخ  ندرک 
: ددرگیم نایب  لیذ  رد  دوشیم  ندومن  تبیغ  بجوم  هک  یئاهببس 
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تّمذمب نابز  عبط ، ياضتقمب  تقو  نیا  رد  دوبن ، رضاح  وا  یتفرگ و  مشخ  وا  رب  هتشگ و  هدرزآ  یـصخش  زا  هاگره  هچ  تسا  بضغ  لّوا :
. ینک شوماخ  ار  دوخ  بضغ  ظیغ و  هلیسو  نیدب  ات  یئاشگیم  وا 

. ینک رکذ  ار  وا  يدب  توادع  هار  زا  یشاب و  هتشاد  ینمشد  یسک  اب  هک  تسا  هنیک  توادع و  مّود :
وا زا  ببس  نیاب  هتـشگن و  نآ  لّمحتم  دسح  هار  زا  وت  دننک و  فیرعت  ار  وا  ای  میرکت و  میظعت و  ار  یـسک  مدرم  هکنانچ  تسا  دسح  مّوس :

. يزاس رهاظ  ار  وا  بویع  هدومن و  تّمذم 
تناها و دصق  هکنیا  نودب  هدش  مدرم  لاعفا  لاوقا و  لاوحا و  لقن  لوغشم  بعل ، وهل و  هدنخ و  تقو و  ندینارذگ  حازم و  ضحم  مراهچ :

. یشاب هتشاد  ار  وا  ندرک  راوخ 
. یشاب هتشاد  ندرک  تناها  ءازهتسإ و  هّیرخس و  دصق  مجنپ :

سک نالف  یئوگیم  هکنانچ  يزاس  رهاظ  ار  دوخ  لاـمک  لـضف و  ریغ ، ندرک  تسپ  ۀلیـسوب  ینک  هدارا  ینعی  تسا  تاـهابم  رخف و  مشش :
. يرتالاب رتهب و  وا  زا  وت  هک  يزادنا  نیرضاح  لایخ  هب  ات  درادن ، يدشر  ای  دنادیمن ؛ يزیچ 

کیره  اهنآ  دوخ  هک  تسا  اهتفص  نآ  ندرب  نیب  زا  هب  شاهجلاعم  هار  دوشیم  یشان  روکذم  تفص  شش  نیا  تهج  زا  هک  ییاهتبیغ 
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. تسا تّمذم  دروم 
نآ جالع  هدرک و  سکنالف  ماهدرکن و  نم  یئوگیم  ینک  عفد  دوخ  زا  یهاوخ  وت  دـشاب و  هدـش  رداـص  یـسک  زا  یحیبق  رما  هکنیا  متفه :

راکچ نک  یفن  دوخ  زا  ار  لمع  نیا  دننکیم  لوبق  ارت  لوق  رگا  سپ  يوشیم  یهلا  بضغ  لخاد  صخـش  نآ  تبیغب  ینادب  هک  تسا  نیا 
. تفریذپ دنهاوخن  وت  زا  زین  مه  ار  يرگید  نآ  هب  نداد  تبسن  دننکیمن  لوبق  ارت  لوق  رگا  يراد و  يرگید  هب  نداد  تبسن  هب 

ار رما  نیا  مه  صخش  نالف  یئوگیم : تهج  نیا  زا  ینک  فرطرب  دوخ  زا  ار  حیبق  نآ  یهاوخ  دنهد و  تبسن  یحیبق  رماب  ارت  هکنآ  متشه :
ار مارح  لام  ای  هدروخ  مارح  زین  مه  سک  نالف  یئوگیم  یـشاب  هتفرگ  یمارح  لام  ای  هدروخ  یمارح  زیچ  رگا  هکناـنچ  هدـش  بکترم  زین 

بارـش نم  رگا  تفرگ و  زین  مه  صخـش  نالف  متفرگ  اـبر  نم  رگا  دـنیوگیم  هک  تسا  فراـعتم  هکناـنچ  تسا  رتاـناد  نم  زا  وا  هتفرگ و 
هانگ حبق  عفر  يارب  زا  ياهدـیاف  هکنیا  رب  هوالع  هچ  تسا  هانگ  زا  رتدـب  رذـع  نیا  هک  تسین  یّکـش  دروخ و  زین  مه  صخـش  نالف  مدروخ 

شتآ لخاد  یـسک  هاگره  هک  اریز  ةدومن  رهاظ  مدرم  رب  ار  دوخ  لهج  قمح و  ةدش و  دـشاب  تبیغ  هک  يرگید  هانگ  بکترم  درادـن ؛ لّوا 
. دوب یهاوخ  تهافس  تقامح و  لامک  رد  ینک  تقفاوم  رگا  درک و  یهاوخن  تقفاوم  وا  اب  هّتبلا  يوشن  لخاد  هک  یناوتب  وت  دوش و 

: ینعی تسا  ناقیفر  اب  ینابزمه  تقفاوم و  تبیغ  بابسا  زا  مهن :
هدرک و تقفاوم  اهنآ  اـب  اذـل  دـنوش  هدرزآ  لد  وت  زا  ینک  يریگولج  رگا  هک  یـسرتیم  ینیبهب  تبیغ  لوغـشم  ار  دوخ  ناتبحـصمه  نوچ 

تیاضر 
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و لماک ، روطب  ادخب  تفرعم  نتـشادن  زا  رگم  تسین  همه  اهنیا  یلفاغ . ملاع  راگدرورپ  بضغ  زا  يرادیم و  مّدقم  ادخ  تیاضر  رب  ار  اهنآ 
يرادیم  مّدقم  یلاعت  قح  يدونشوخ  رب  ار  لذارا  زا  رفن  دنچ  تیاضر  اذل 

دهاوخ دراد  ررض  وت  يارب  زا  هک  یتداهش  ای  دوشگ  دهاوخ  وت  تّمذم  هب  نابز  يرگید  دزن  رد  یـصخش  هک  ینک  نامگ  نانچ  هکنآ  مهد :
نیا زا  دـعب  هک  یئامناو  دوخ  نمـشد  اـی  بویعم و  نارگید  دزن  رد  ار  وا  هدرک و  یتسدشیپ  هک  ینیب  نآ  رد  ار  دوخ  حالـص  نیارباـنب  داد 

رابتعایب عیاض و  راّبج  راگدرورپ  دزن  رد  ار  دوخ  ینک  نینچ  رگا  دشاب  طقاس  رابتعا  ۀـجرد  زا  وا  مالک  هدوب و  رثایب  وت  ّقح  رد  وا  نانخس 
زا ادـخ  هب  درب  دـیاب  هانپ  ياهدومن  التبم  ینیقی  باذـعب  ار  دوخ  ياهدرک و  ار  یـسک  یئوگدـب  نامگ ؛ ای  لاـیخ  درجم  هب  اریز  درک  یهاوخ 

. سفن ياهیدب 
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هدـش و نوزحم  وا  رب  شلد  دـنیب  یبیع  اـی  صقن  هب  یلتبم  ار  يرگید  نوچ  یـصخش  هک  دوشیم  یهاـگ  یـسک ، رب  ندرک  مّحرت  مهدزاـی :
تهج نیاب  وت  دـشاب و  هدـش  رابتعایب  تسپ و  یـضعب  دزن  رد  یـصخش  هکنانچ  دـشاب  قداص  راهظا  نآ  رد  دـیامن و  نزح  ّملأـت و  راـهظا 

. یئامن راهظا  نارگید  دزن  رد  ار  بیع  نآ  ياهدش  نوزحم 
بضغ راهظا  یلاعت  يادخ  ياضر  ضحم  هب  يدرگ و  كانبـضغ  وا  رب  ادخ  يارب  زا  يوش و  عّلطم  یـسک  زا  ار  یتیـصعم  هکنیا  مهدزاود :

. یئوگب نارگید  هب  ار  وا  تیصعم  صخش و  نآ  مان  یئامندوخ و 
نیا  درادن و  ررض  مدرم  مان  رکذ  دشاب  ادخ  يارب  رگا  بضغ  مّحرت و  هک  دننکیم  نامگ  دنلفاغ و  مسق  ود  نیا  ةدسفم  زا  مدرم  زا  يرایسب 
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بـضغ مّحرت و  درجم  تسا و  دب  مارح و  زین  ناشتبیغ  تسا  بوخ  دشاب  ادـخ  يارب  رگا  بضغ  محر و  هکنانچمه  اریز  تسا  طلغ  اطخ و 

لاـیخ هدراذـگ و  نید  باـسح  هب  ار  اـهنآ  صخـش  نیا  تسین  ادـخ  يارب  مّحرت  بضغ و  هک  دـشاب  اـسب  ددرگیمن و  تمرح  عـفر  ثعاـب 
. تسا ادخ  يارب  دنکیم 

هک  دنکیم  یمّنهج  ار  ام  نابز  نیا  ّالإ  دوب و  میهاوخ  ظوفحم  لاعتم  يادخ  دیما  هب  تارطخ  نیا  زا  میریگب ؛ تسد  رد  ار  نابز  رایتخا  رگا 
. دابرب دهدیم  زبسرس  خرس  نابز 
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. تسین مارح  نانآ  تبیغ  هک  یصاخشا  مراهچ  لصف 

ّقحب تداهـش  دروم  رد  الثم   » دراوم زا  یـضعب  رد  هکلب  تسا ، زیاج  هدوبن و  مارح  ندرک  یئوگدب  تبیغ و  دروم  دنچ  رد  هک  تسناد  دیاب 
. دوشیم بجاو  زین  عرش » مکاح  دزن 

رد هدومن ، تداـع  تسا  نکمم  اریز  دـیامنن  هدولآ  ار  دوخ  ناـسنا  هک  تسا  نیا  رتـهب  دـشابیم ؛ زیاـج  هک  مه  يدراوم  رد  دـیوگ : ّفلؤم 
. تداهش دننام  دشاب  بجاو  هکنیا  رگم  دوش  بکترم  ار  هانگ  نیا  تسین  زیاج  هک  مه  يدراوم 

: تسین مارح  ندرک  تبیغ  هک  يدراوم 
« دیامن کمک  ار  وا  ای  دنادرگرب و  وا  هب  ملاظ  زا  ار  وا  ّقح  دناوتیم  هک  یسکب   » مولظم تسا  زیاج  دشاب ؛ هدش  یملظ  یصخش  هب  رگا  لّوا :

هدـش شدوخب  هک  یملظ  هب  طقف  هکلب  دـیوگن  ار  ملاظ  رگید  ياهبیع  هدراذـگن و  دازآ  ار  دوخ  نابز  مولظم  هکنیا  طرـشب  دـیامن . تیاکش 
تیاکش دریگب ، ار  وا  يولج  هک  یسک  هب  ار  براض  ملظ  نیا  دناوتیم  بورضم  دنزب ، کتک  ار  يرگید  یـصخش  رگا  الثم : دیامن . ءافتکا 

تلاح نیا  رد  بورـضم  ابلاغ  نوچ  یلو  درک » حورجم  ارم  ندـب  مامت   » الثم ای  و  دومن » بورـضم  روطنیا  ارم  ینالف   » هک دـیوگب  هدومن و 
ره دزن  سک و  همه  هب  هکلب  دسرب  وا  دایرفب  دناوتیم  هک  یـسک  هب  طقف  هن  مهنآ  دیوگیم ، مه  ار  ملاظ  رگید  ياهبیع  اذـل  تسا  ینابـصع 

هانپ  ّتیعمج ،
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درجم هب  هک  میـشاب  رود  مالـسا  ماکحا  زا  هزادـنا  نیا  ات  ام  ارچ  هک  هراّما ، سفن  هدـش و  هدـنار  ناطیـش  ّرـش  زا  لاعتم ، دـنوادخ  هب  میربیم 
. دنزبرس ام  زا  یگرزب  ناهانگ  ّتینابصع ،

هدـننکلاؤس عوضوم  نآ  هب  عجار  هک  یبـیع  ره  دـیاب  صخـش  نآ  دوش  تروشم  يرگیدـب  عـجار  يزیاـج » رما  رد   » یـصخش زا  رگا  مّود :
تقافر و هلماعم و  اـی  میاـمن و  تکرـش  ینـالف  اـب  هکنیا  اـی  و  مهدـب ؛ ناوج  نـالفب  ار  مرتخد  : » دـسرپب یـسک  رگا  ـالثم  دـیوگب . دـنادیم 

جایتحا هک  یطرـش  هب  دـیوگب ؛ دراد  عوضوم  نآ  رد  ّتیلخدـم  هک  ار  یبویع  صخـش  نآ  تسا  زیاج  میاـمنب ؟ ینـالف  اـب  یملع  تارکاذـم 
دیاب دوش  افتکا  نآ  دننام  منادیمن و  حالـص  وت  يارب  ار  راک  نیا  نم  هک  نتفگ  ردقنیمه  هب  دشابن و  جایتحا  رگا  اّما  دشاب  بیع  نآ  رکذب 
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. دومنن صخش  نآ  بیع  هب  حیرصت  هدرک و  افتکا  هزادنا  نیمهب 
رد تقافر  هب  وا  دب  لامعأ  هک  دور  نیا  ّنظ  دشابن و  عّلطم  وا  لاوحا  زا  دیامن و  ینیشنمه  یقساف  اب  هک  ینمؤم  تحیـصن  یئامنهار و  مّوس :

. دیامن راهظا  دراد  یتّیلخدم  بلطم ، نیا  رد  هک  یبویع  تسا ؛ زیاج  تروص  نیا  رد  دنک ، تیارس  نمؤم  نیا 
. هجلاعم يارب  بیبط  دزن  ضیرم  یفخم  ياهبیع  ندرک  راهظا  مراهچ :

. دشابیم زیاج  طرش  ودب  دوشن ) لوبق  وا  ثیدح  ای  تداهش و  هکنیا  تهجب   ) ثیدح يوار  ای  دهاش  بیع  نتفگ  مجنپ :
. دوش تیافک  ددرگ  ّدر  وا  ثیدح  تداهش و  هدش و  وا  حرج  هک  يردق  هب  - 1
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. دیامن لمع  وا  ثیدح  هب  ای  تداهش و  هب  دهاوخیم  هک  دیوگب  یصخشب  ار  بیع  - 2

طرش راهچ  هب  دیامنیم  لاؤس  ار  وا  لاح  هک  یسک  هب  متسه  ملاع  نم  الثم  هکنیاب  دومن  فورعم  ار  دوخ  یـصخش  رگا  لامک : یفن  مشش 
: تسین ملاع  ینالف  میوگب  تسا  زیاج 

. دشاب هدش  رداص  صخش  نآ  زا  یفلاخم  مکح  هک  یتروص  رد  - 1
. تسین ملاع  صخش  نآ  هکنیا  هب  میشاب  هتشاد  ملع  هک  یتروص  رد  - 2

. دنیامنب هعجارم  واب  اهراک  رد  مدرم  - 3
. دشاب هتشادن  ار  وا  ندومن  کچوک  دصق  هدنیوگ  - 4

نآب وا  ندناسانش  اذکه  و  هاتوک »  » ای و  لچک »  » ای و  گنل » : » الثم دیامن  وا  زا  یبیع  رب  تلالد  هک  دشاب  روهشم  یبقل  هب  یصخش  رگا  متفه :
دیاین و ششوخ  هاگره  اّما  دیاین . شدب  فرح  نآ  ندینش  زا  دشابن و  نکمم  رگید  عون  زرطب و  وا  ندناسانش  هک  یطرشب  تسا ؛ زیاج  بقل 

. تسین زیاج  بقل  نآ  نتفگ  دیناسانش  هدومن و  یفّرعم  ار  صخش  نیا  دشاب  نکمم  بقل  نآ  رکذ  نودب  يرگید  زرطب  ای 
ار دوخ  شیر  ای  دیامنیم و  روبع  اهنابایخ  رد  تسم  ای  دروخیم و  بارش  مدرم  راظنأ  رد  الثم : دشاب  رهاظ  ینلع و  شبیع  یسک  رگا  متشه :

. تسا زیاج  تیصعم  نیمهب  تبسن  صخش  نیا  تبیغ  دشارتیم 
مه دروم  نیا  رد  لاعتم ؛ يادخ  قوقح  رد  هچ  و  مدرم ، قوقح  رد  هچ  عرش  مکاح  دزن  داد  تداهش  دیاب  هک  ییاج  رد  نداد  تداهـش  مهن :

هتفگ  شبیع  هدش و  هداد  تداهش  شررض  رب  هک  دیآیمن  ششوخ  فرط  ول  و 
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. تسا هدومن  یهن  ارنآ  نامتک  هدومرف و  رمأ  تداهش  ندادب  سّدقم  عراش  اذل  دراد  یعون  تحلصم  نوچ  اّما  دوش 
. دنیهارمگ تعدب و  لها  هک  یناسک  تالاح  ندرک  نایب  مهد :

. تسا اهنآ  تبیغ  زاوج  يوقا  هک  دناهیرشع  ینثإ  بهذم  فلاخم  هکیناسک  راّفک و  تبیغ  مهدزای :
رگا ـالثم  تسین  مارح  تبـسن  ندرک  ّدر  دـشابن ، بوسنم  هکیتروـص  رد  دـیامن ؛ یفّرعم  يرگید  هب  بوـسنم  ار  دوـخ  هک  یـسک  مهدزاود :

ینالف اب  صخـش  نیا  میوگب  تسا  زیاج  دـیوگیم ؛ غورد  هک  منادیم  نم  متـسه و  دّیـس  ای  ملاـع  نـالف  رـسپ  نم  هک  دـیامن  اـعّدإ  یـسک 
. دشابیمن بوسنم 

ینّیدتم درم  ای  ملاع  رسپ  هکنیا  اب  مدید  ار  یصخش  یئوگب : رگا  الثم  دشابیمن  مارح  دسانشن  ار  وا  سکچیه  هک  ار  یـسک  تبیغ  مهدزیس :
. مدش یقمحا  ای  قساف و  صخش  راتفرگ  زورما  دوش : هتفگ  الثم  ای  درکیم  رامق  تسا 

. دشابیم مارح  هدوبن و  زیاج  دنسانشب  ار  وا  یئاههناشن  ۀطساوب  هک  یئوگب  يروط  ار  یصخش  بیع  رگا  اّما 
: هدومرف مالسلا  هیلع  موصعم  دینک  هجوت  یبلاج  ثیدح  هب  ثحب  نیا  نایاپ  رد 

. لاح ّلک  یف  هّللا  رکذ  هّللا و  یف  خألا  ةاساوم  و  کسفن ، نم  کفاصنا  ۀثالث : لامعألا  لضفا 
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زیچ  هس  دشابیم  لامعا  نیرتهب  زیزع  باحصاب  ربمغیپ  تفگ 
ماع  صاخ و  زا  نینمؤم  رهب  ریگ  مات  سایقم  دوخ  سفن  زا  الوا 

 133 ص : هلاسر ، هس 
قیفر  رهب  زا  وت  ارنآ  دنسپیم  قیفش  يا  يدنسپیم  دوخرب  هچره 

لوبق  تتادابع  دزیا  دنک  ات  لوسر  ءاضما  عرش و  دودح  رد 
ناهج  راد  رد  وت  یناوتب  هچنآ  نانمؤم  رای  شابیم  ًایناث 

مادم  امنب  لمع  ناناملسم  اب  مامت  تاخاوم  تاساوم و  اب 
لالم  تبلق  زا  رادرب  نامز  ره  لالجلا  وذ  ّیح  دای  اب  ًاثلاث 

نک  داش  يدمح  هب  شجاتحم  حور  نک  دای  مه  ار  هراچیب  مرجم ) )
134 ص : هلاسر ، هس 

تبیغ زا  هبوت  مجنپ  لصف 

هراشا

: دوشیم نایب  ناونع ، دنچ  تحت  ناهانگ ، ریاس  تبیغ و  زا  هبوت 
هانگ زا  هکره  و  تسین . ياهدـننکكاپ  هبوت  زا  ریغ  ار  ناهانگ  ناگدولآ  دـشابیم و  اهیکین  ۀـمه  لصأ  و  تاریخ ، ماـمت  حاـتفم  هبوت  هبوت :

هرّرقم ضیارف  هلمج  زا  تباـنإ  هبوـت و  و  « 1  » ّظلا
ـ�

َنوُِملا ُمُه  َکـِئ�لوُأَف  ُْبتَی  َْمل  ْنَم  هدومرف : نآرق  هک  تسا  ناراکمتـس  ةرمز  زا  دـیامنن  هبوت 
نآرق هک  تسادـخ  بوبحم  بئأـت  و  تسا ، رایـسب  نآ  ّتیروف  هبوت و  بوجو  رب  هّیلقع  دـهاوش  ینآرق و  تاـیآ  و  ءاـملع ، عاـمجا  هب  تسا 
لوسر رابخا  رد  و  « 3 ، » هل بنذ  نمک ال  بندلا  نم  بئاتلأ  هدـمآ : ثیدـح  رد  و  « 2 « » َنیِرِّهَطَتُْملا ُّبُِحی  َو  َنِیبا�ّوَّتلا  ُّبُِحی  ّللا 

�
َه َّنِإ  : » هدوـمرف

. تسادخ تسود  هدننکهبوت  « 4  » هّللا بیبح  بئاّتلا  هک : تسا  مرکأ 
داز و يدرم  هک  تسا  رتدونشخ  نآ  زا  شیب  دوخ  ةدنب  ۀبوت  هب  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : مالّـسلا  هیلع  مجنپ  ماما  هک  هدش  تیاور  یفاک  رد 

«5 . » دیامن ادیپ  ارنآ  وجتسج  زا  سپ  هدرک و  مگ  کیرات  بش  رد  ار  دوخ  ۀشوت 
______________________________

هیآ 11. تارجح  هروس  (- 1)
هیآ 222. هرقب  هروس  (- 2)

.65 تاداعسلا 3 / عماج  (- 3)

.65 تاداعسلا 3 / عماج  (- 4)
.435 ینیلک 2 / خیش  یفاک  (- 5)
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: نآ بادآ  هبوت و  ینعم 

: هک تسا  نآ  نآ  بادآ  تسا و  وا  تعاط  هب  ادخ  تیصعم  زا  تشگرب  هبوت 
. دوش نامیشپ  دوخ  ةدرک  زا  الوا :
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. دیامن لاح  رد  تیصعم  كرت  ایناث :
. دشاب هتشاد  هدنیآ  رد  هانگب  تشگرب  مدع  رب  میمصت  اثلاث :

: هبوت هب  لوصو  ةدمع  بابسا 

. تسا لهاان  ياقفر  زا  ندیشک  تسد 
هانگ و زا  رارف  هک : ار  دوخ  بولطم  هکنیا  ات  تسا  بوخ  حـلاص و  نامدرم  اب  ترـشاعم  و  دـنرادیم ) زاب  ادـخ  زا  ار  صخـش  هک  یناـسک  )

. دیامن تیوقت  تسا  یگدنب  تعاط و  هب  ندروآور 

هبوت ندش  لصاح 

. دنادرگ انیب  دوخ ، یهارمگ  هب  هدومن و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  وا  هک : تسیلاح  نآ  تسا و  هابتنا »  » هب لّوا :
دتفایم رثؤم  وا  رد  دشاب  هتـشاد  بلق  ّتقر  هک  ياهدـنب  سپ  دزیگنارب  تسار  هار  بلط  رب  ار  وا  هک : تسا  یلاح  نآ  تسا و  رجز »  » هب مّود :

. دتفایمن دیفم  هدش  ادیپ  بلق  تواسق  ناهانگ  يدایز  تلعب  هک  ةدنب  رد  و 
. دنک تلالد  تسار  هار  نتفای  نادجو و  رب  هک : تسا  یلاح  نآ  تسا و  تیاده »  » هب مّوس :

: هبوت نواعم  نراقم و 

. دنیب هب  بویعم  ار  اهنآ  هکلب  هدرکن  هاگن  ناسحتسا  رظن  اب  ار  شلامعا  - 1
رّکذتم  هک  یعقوم  اّما  دیامن  هبوت  یتیصعم  زا  یسک  هاگره  هک  اریز  دیامن  ظفح  نآب  لیم  تفلاخم و  دصق  زا  ار  دوخ  نطاب  رهاظ و  - 2
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، نآ كرت  زا  دعب  نآ  رکذ  زا  ندرب  تّذل  هدوب و  رهاظ  هانگ  تیـصعم ، ندش  بکترم  و  تسا . هدرکن  هبوت  تقیقح  رد  دربب ، تّذل  دوشیم 

وحم وا  رطاخ  زا  هک  دـهاوخب  عّرـضت  اعدـب و  ادـخ  زا  دـیامن و  راکنإ  شلد  رد  دورن  شلد  زا  هاـنگ  تّذـل  یّلکب  رگا  و  تسا . نطاـب  هاـنگ 
. دزاس لوغشم  راکذأ  تاعاطب و  ار  وا  هتخاس و 

رگا دیامن  هظحالم  لمع  زا  دعب  دـشابن و  ایر  يوه و  توهـش و  يور  زا  هدوب و  ادـخ  ّیـضرم  هک  دـشاب  هتـشاد  ار  دوخ  لامعا  باسح  - 3
سکره میاکرش و  نیرتهب  نم  دیامرفیم : دنوادخ  هک  هدمآ  ثیدح  رد  دنک و  رافغتسإ  دشاب  تیصعم  رگا  دیامن و  رکش  تسادخ  یّـضرم 

«. 6  » مراذگیماو دوخ  کیرشب  ار  لمع  نآ  نم  دزاس  کیرش  ریغ  اب  ارم  لمع ، رد 
. دیامن زارتحا  هانگ  هب  باکترإ  زا  هدومن و  مرش  وا  زا  ات  دنیب  هب  علّطم  رظان و  دوخ  لامعأ  رب  ار  ادخ  - 4

: هبوت ناکرا 

: تسا لاحم  هبوت  دوشیم  رکذ  لیذ  رد  هک  جنپ  نیا  نودب 
بجاو وا  رب  هچنآب  رگا  هک  تسا  نآ  بئات  ۀّـمهم  ضئارف  ۀـلمج  زا  دـهد و  ماجنا  شاهنیعم  تاـقوا  رد  یهن  هچ  رمأ و  هچ  ار  شـضیارف  - 1

. دزادرپب نآ  مّلعتب  دشاب  لهاج  تسا 
. تسا یفاک  هدنیآ  رد  نآ  لعف  رب  مزع  ینامیشپ و  درجم  هک  درادن  اضق  هک  ار  هچنآ  رگم  دهد  ماجنا  ار  دوخ  هتشذگ  لامعأ  ياضق  - 2

______________________________

.377 تاداعسلا 2 / عماج  (- 6)
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. هدومرف مازلإ  نآ  مازتلإ  رب  تعیرش  دراد و  یلک  رثا  نطاب  رد  هک  دیامن ؛ سابل  یندیماشآ و  اذغ و  هیفصتب  لالح  بلط  - 3

اّمأ تسا  دوع  مدـع  ینامیـشپ و  ادـخ  ّقح  ناربج  هک  اریز  تسا  تاّمهم  ّمهأ  زا  هک  تسا  اهنآ  ندرک  یـضار  مدرم و  ّقح  ندومن  ءادأ  - 4
رگا دهد و  سپ  شاهثروب  هدومن  توف  رگا  شبحاصب و  تسا  دوجوم  لام  نیع  رگا  دوشیمن و  ناربج  شبحاص  تیاضر  نودب  مدرم  قح 

. دیامن لصاح  هّمذ  تئارب  تسا  يرگید  زیچ  مدرم  ّقح  رگا  دهدب و  ار  شتمیق  هدش  فلت  لام  نیع 
. دشاب یضار  رباص و  تاّیهنم  كرت  اههدش و  رمأ  ءادا  رب  ددرگن و  ذّذلتم  هدرک  هبوت  هچنآ  زا  هک  دیامن  سفن  اب  هدهاجم  - 5

يارب لـئاسملا » حیـضوت   » هلاـسر زا  تبیغ  عوضوم  رد  هیلع  هّللا  ناوضر  يدرجورب  ياـقآ  یمظعلا  هّللا  تیآ  موحرم  ياوـتف  اـجنیا  رد  *** 
: ددرگیم لقن  انیع  مرتحم  ناگدنناوخ  عاّلطإ 

لالح ار  وا  هک  دنک  شهاوخ  ناملسم  نآ  زا  دوشن ، ادیپ  ياهدسفم  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک ، ار  یناملـسم  تبیغ  ناسنا  رگا  »
رد هدش ، ناملـسم  نآ  زا  ینیهوت  هدرک  هک  یتبیغ  ۀطـساوب  رگا  دنک و  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  وا  يارب  دیاب  دشابن ، نکمم  هچنانچ  و  دیامن .

«7 «. » دیامن فرطرب  ار  نیهوت  نآ  دیاب  تسا ، نکمم  هکیتروص 
______________________________

هلأسم نیا  رد  يدرجورب  هللا  ۀـیآ  ياوتف  اب  ناشیا  ياوتف  ینعی  دـنرادن  هیـشاح  هلظ  ماد  ینیمخ  ماـما  هلأسم 2825 و  لئاسملا  حیـضوت  (- 7)
. تسا قباطم 
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. دیئامرف هعجارم  لئاسملا  حیضوت  هیشاحب  دیتسه  دیلقت  عجارم  زا  مادکره  دّلقم  هلئسم  نیا  رد 

: ددرگیم لقن  الیذ  باوج  لاؤس و  زرط  هب  بلطم  دنچ  دیوگ : ّفلؤم 
ایآ تسا  يّربکتم  ای  لیخب و  مدآ  ینالف  دیوگب  الثم  یلو  دـشابن » شتبیغ   » ای دوشیم » مه  تبیغ   » دـیوگب هدومن و  تبیغ  یـسک  رگا  لاؤس :

؟ ریخ ای  تسا  زیاج  دیامنیم و  عفر  ار  تمرح  ظافلأ  نیا  نتفگ 
. تسین زیاج  هدرکن و  تمرح  عفر  ظافلأ  نیا  نتفگ  باوج :

ای صیرح  رایـسب  ینـالف  دربـن ؛ ربـخ  وا  يارب  كاـخ  دـیوگب : هدوـمن و  یئوگدـب  يرـشع  ینثا  ۀعیـش  ةدرم  رـس  تـشپ  یــسک  رگا  لاؤـس :
.؟ هن ای  هدرم  یئوگدب  تسا  زیاج  ایآ  دوب ؛ تسودایند 

مارح لعف  تبیغ  تروص  ودره  رد  دربن » ای  دربب  ار  ربخ  كاخ   » هدـنز لثم  تسین  زیاـج  تبیغ  يرـشع  ینثا  ۀعیـش  ةدرم  رـس  تشپ  باوج :
. تسا

زیاج ایآ  دننکیم » ّتیذا  ار  مدرم  دهـشم  ای  البرک  ۀبـسک   » ای دنتـسه و  يدـب  ياهمدآ  اهّیمق  ای  اهیناهفـصا  الثم : دـیوگب  یـسک  رگا  لاؤس :
؟ هن ای  تسا 

فرح نیا  زا  رهـش  نآ  بوخ  مدرم  امّلـسم  دنتـسه  دـب  بوخ و  صاخـشا  یئاـج  ره  رد  اریز  هدـش  هتفگ  یّلک  نوچ  تسین ؛ زیاـج  باوج :
ای يرهـش  یلاها  زا  یگنتلد  راهظإ  دنتـساوخ  یهاگ  رگا  دنیوگن و  ار  اهفرح  هنوگنیا  هک  دننک  تاعارم  دـیاب  نینمؤم  سپ  دنتـسین  یـضار 

صاخشا  رهش  نالف  مدرم  زا  یضعب  الثم : دنیوگب  دنیامنب  ياهتسد 
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. دندوبن تسودنامهم  افواب و  یمدرم  اهنآ  میدرک ؛ دروخرب  اهنآ  رفن  دنچ  هب  ای  میدیدن  ار  رهش  نیا  بوخ  صاخشا  ام  هّتبلا  دنتسین ؛ یبوخ 
صخـش نآ  اب  تبیغ  رد  هک  دینک  نیقلت  واب  ار  ضعب »  » ۀملک امـش  دنتـسه  دـب  رهـش  نالف  مدرم  هک  تفگ  یّلک  روطب  مه  یـسک  رگا  هکلب 

. دیوشن کیرش 
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. میشاب هتشادن  میئامن  وگتفگ  ار  نارگید  ياهیدب  هکنیا  تقو  ات  نادرگ  دوخ  بویع  هّجوتم  ار  ام  ایادخ ؟
صخش دوخ  هّجوتم  انز  ررض  اریز  تسا . انز  هب  تبسن  تبیغ  ررـض  يدایز  شتّلع  تسا ؛ رتالاب  انز  هانگ  زا  تبیغ  هانگ  هکنیا  دنامن : یفخم 

هب تبـسن  اهنآ  طـباور  هتـشگ و  راـبتعایب  راوخ و  رگیدـکی  دزن  رد  مدرم  تبیغ ، رثا  رد  هکنیا  يارب  تسا ؛ یعون  شررـض  تبیغ  اـّما  هدوب 
مهاب همه  دهاوخیم  هدوب و  یعامتجا  نید  مالسا ، اریز  تسا ؛ مالـسا  فینح  نید  یلـصا  دوصقم  فالخرب  نیا  ددرگیم و  عطق  رگیدکی 

. دسرن يررض  یسک  هب  نانآ  نابز  تسد و  زا  دنشاب و  نابرهم  رگیدکیب  ردارب و 
ردارب ضرع  کته  زا  هتشگ و  بکترم  ار  یقسف  ره  دنتسه و  يرادنید  یعّدم  هک  یصاخشا  باسح  هکنیاب  تشاد  هّجوت  دیاب  هّجوت : لباق 
حیحـص تیبرت  میلعت و  مدـع  دـعاسمان و  طیحم  رثا  رد  نیا  تسادـج و  نید  باسح  اب  دـنرادن ؛ یکاب  ناهانگ  ریاس  تبیغ و  هب  ناـشنمؤم 

يدابم و هب  ناشیئانشآ  مدع  زا  یهاگ  دنتسین و  نادرگور  یتیـصعم  هنوگچیه  زا  هدومن و  يرادنید  هب  رهاظت  هب  ءافتکا  یـضعب  هک  تسا 
ۀلیـسوب دـیاب  اذـل  دـناهدمآ  راب  قالخادـب  ّربکتم و  وسرت و  نامیالا و  فیعـض  یـصاخشا  هدـش  ثعاب  هک  تسا  مالـسا  فینح  نید  ماکحا 

لیکشت و 
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ۀعماج هکنیا  ات  درک  یئامنهار  يرادنید  نید و  تقیقح  يوسب  ار  اهنآ  دومن و  تیبرت  دـقتعم  یمدرم  یمالـسا  سرادـم  عماجم و  شرتسگ 
. ددرگ حالصا  هتفای و  یصالخ  قالخا  داسف  نیا  زا  ام 
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نابز هب  طوبرم  ناهانگ  همتاخ :

. تسا رایسب  دشابیم  نابزب  طوبرم  هک  یناهانگ  هکنادب 
تیـصعم نیا  هب  التبم  هک  تسا  یـسک  رتمک  تّذلیب و  تسا  یهانگ  هک  دشابیم  نینمؤم  رـس  تشپ  ییوگدب  تبیغ و  هلئـسم  اهنآ  زا  یکی 

هّجوتم دیاب  دننکن . مدرم  بویع  رد  رکف  ردقنآ  هدومن و  دوخ  بویع  رد  رکف  يردق  دننک و  هجلاعم  ار  دوخ  مه  نایالتبم  دیاب  هّتبلا  دـشابن 
هک یـصاخشا  زا  دیاب  اذل  دـیامنب  يرگید  دزن  ار  امـش  تبیغ  تسا  نکمم  زین  روطنامه  دـیامنیم  امـش  دزن  ار  يرگید  تبیغ  هکیـسک  دوب 

. تسه یتارطخ  ناسنا  يارب  رادقم  هچ  ات  هک  هراّمأ  سفن  ناطیش و  ّرش  زا  درب  هانپ  دیاب  لاعتم  يادخب  دیزگ . يرود  دننکیم  تبیغ 
میئوگن غورد  هزورما  رگا  دنیوگیم  هک  دناهدش  التبم  یمسقب  یضعب  تسا و  يّرش  ره  دیلک  هک  تسا  نتفگ  غورد  نابز  ناهانگ  زا  رگید 

غورد دیامن  تفرـشیپ  شراک  هکنیا  يارب  دوشیمن  رـضاح  تقو  چیه  نمؤم  ّالإ  تسا و  نامیا  نتـشادن  زا  همه  اهنیا  درذگیمن  ام  تاروما 
. دیوگب

هلآ هیلع و  هّللا  یلـص  ربمغیپ  ادخ و  رکنم  ای  دنک  تراسج  نید  تاسّدقمب  یـسک  هکنیا  لثم  تسا  روآرفک  تاملک  نابز  ناهانگ  زا  رگید 
. تسا مالسا  سّدقم  نید  تایرورض  زا  نآ  هکنیاب  تافتلإ  اب  دوش  نید  تایرورض  زا  یکی  رکنم  ای  ددرگ و  داعم  و 

ببس  هک  یظافلأ  نانخس و  دیهدن ، قحان  هب  تداهش  دینزن ، صاخشا  هب  ءارتفإ  تمهت و  دیئوگن ، غورد  دینکن ، تبیغ  دیوگ : ّفلؤم 
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. دیهدن شحف  دیئوگن و  دنکیم  هدرزآ  ار  اهلد  هک  یئاهفرح  دینزن ، هدوهیب  وغل و  فرح  دینکن ، ءادأ  دوشیم  دادترإ  رفک و 
تاملک اب  دـینزب و  دنـسپادخ  ياهفرح  دـییوگب و  ادـخ  رکذ  تسا  لاعتم  رداق  دـنوادخ  گرزب  ياهتمعن  زا  یکی  هک  دوخ  نابز  اـب  هکلب 

: دیامرفیم نآرق  دیشاب . هدومن  ءادأ  ار  نابز  رکش  ات  دیئامرف  داش  ار  ناناملسم  لد  دوخ  مرگ 
«1 . » ٌدیِدََشل ِیبا�ذَع  َّنِإ  ُْمتْرَفَک  ِْنَئل  َو  ْمُکَّنَدیِزََأل  ُْمتْرَکَش  ِْنَئل 

رد هک  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملا  ریمأ  ترـضح  نایقّتم  يـالوم  ۀـغالبلا  جـهن  بطخ  زا  هبطخ  کـی  حرـش  هب  ار  هلاـسر  كّربت  نّمیت و  يارب  زا 
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«2 . » میامنیم متخ  تسا  تبیغ  عوضوم 
: هدومرف ترضح  نآ 

ریز هکیناسک  ناراکهانگب و  هدیشخب  اهنآب  ار  ناهانگ  زا  زیهرپ  تمعن  دنوادخ  دناهدیزگ و  يرود  یـصاعم  زا  هک  ار  یناسک  تسا  راوازس 
داشرإ تسار  هارب  تیادـه و  ار  نانآ  هکلب  دـننزن  ناتهب  اهنآب  هدرکن و  تبیغ  ناشیا  زا   ) دـننک ینابرهم  دـنوریمن  لوسر  ادـخ و  نامرف  راب 

رکـش و هـک  تـسا  راوازــس  هتــسیاش و  و  دـنیوگب ) رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رمأ  ناوـنعب  مـهنآ  ناـشدوخب ، ار  مدرم  ياـهبیع  دـنیامن و 
. دننک تبیغ  ناراکهانگ  زا  هکنیا  زا  ددرگ  عنام  دشاب و  ّطلسم  اهنآ  رب  يرازگساپس 

مه  نمؤم  ردارب  زا  هک  ياهدننکتبیغ  لاح  تسا  هنوگچ  سپ 
________________________________________
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هیآ 7. میهاربا  هروس  (- 1)
. حلاص یحبص  پاچ  هبطخ 140  ۀغالبلا  جهن  (- 2)
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هدیناشوپ و دنوادخ  ار  شناهانگ  هک  ار  ییاج  دروآیمن  دایب  ایآ  دیامن  شنزرـس  هدـش  بکترم  هک  یهانگب  ار  وا  هدرک  تبیغ  دوخ  شیک 

بکترم ارنآ  دـننام  دوخ  هک  دـیامنیم  شنزرـس  یهانگب  ار  وا  هنوگچ  هدرک و  تبیغ  نآـب  ار  دوخ  ردارب  هک  تسا  یهاـنگ  زا  رتگرزب  نآ 
دنگوس دـشابیم و  شردارب  هاـنگ  زا  رتگرزب  هک  هدومن  ادـخ  یناـمرفان  يرگید  زرط  هتـشگن  بکترم  مه  ار  هاـنگ  نآ  نیع  رگا  سپ  هدوب 

یئوگدب یئوجبیع و  رب  وا  يریلد  تأرج و  هنیآره  دشاب  هدومن  ینامرفان  یکچوک  هانگ  اب  دشاب و  هدشن  بکترم  یگرزب  هانگ  رگا  ادخب 
. تسا رتگرزب  هدشن  بکترم  هک  یگرزب  هانگ  زا  مدرم 

دوخ سفن  رب  و  دشاب ، هدش  هدیزرمآ  وا  دیاش  هک  نکم  باتش  هلجع و  وا  هانگ  رثا  رب  سکچیه  زا  یئوگدب  یئوجبیع و  رد  ادخ  ةدنب  يا 
زا دنادیم  ار  دوخ  ریغ  يدب  بیع و  امـش  زا  هکره  و  یـشاب ، راتفرگ  بّذعم و  نآ  رثا  رب  دـیاش  هک  شابم  هدوسآ  نمیا و  کچوک  هانگ  زا 

التبم نآب  يرگید  هک  یهانگ  بانتجا  زا  رکش  دیاب  تسا و  اناد  انشآ و  دوخ  بیعب  هکنآ  تهجب  دیامن  يراددوخ  دیاب  يرگیدب  نآ  نتفگ 
. دیوگب ار  يرگید  بیع  هک  دهدن  لاجم  واب  تمعن  نیا  زا  يرازگساپس  دزاس و  لوغشم  ار  وا  تسا 

دصیـس و رازهکی و  لاس  یناثلا  عیبر  مشـش  تسیب و  بش  رد  نینمؤم » رـس  تشپ  ندرک  یئوگدـب  تّمذـم   » رد هبیغلا  ماکحا  باتک  فیلاـت 
ینارهتلا  يدهتجملا  رقاب  نب  دمحا  یصاعلا  دبعلا  انا  يدهلا و  عبتا  نم  یلع  مالّسلا  و  دیسر . مامتاب  يرمق  يرجه  راهچ  داتفه و 
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رادب  وکین  یمه  نمؤم  تمرح  راهچ  تشه و  وریپ  یتسه  هک  يا 

راگدرورپ  دنک  يرای  ار  وت  ات  نامز  ره  رد  نانمؤم  رای  شاب 
باذع  عاونا  تسا  باتغم  رهب  باوص  زا  رود  دوب  نمؤم  تبیغ 

باتک  تایاور و  عامجا و  لقع و  تیصعم  نیا  تمرح  تباث  هدرک 
وگم  ار  سک  تبیغ  مدرم ، دزن  وربآیب  دنک  ار  ناسنا  تبیغ ،

وپم  رگید  هر  نامحر  هر  زج  قلخ  بیع  نتفگ  تسا  ناطیش  هار 
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
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... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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