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هزوح سورد 
: هدنسیون

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

لوا هیاپ  هزوح -  69سورد 

باتک 69تاصخشم 

هداس 69فرص 

باتک 69تاصخشم 

هملک ماسقا  فرص و  69فیرعت 

69لخدملا

فرص ملع  70فیرعت 

فرص ملع  70هدیاف 

فرص ملع  70عوضوم 

هملک 70فیرعت 

هملک 70ماسقا 

نیرمت 70شسرپ و 

ۀملک هینبا  قتشم و  71دماج و 

قتشم 71دماج و 

هملک 71هینبا 

نیرمت 72شسرپ و 

نآ دعاوق  72نزو و 

72هراشا

نیرمت 73شسرپ و 

ملاس فعاضم  زومهم  لتعم  74حیحص 

74هراشا

نیرمت 75شسرپ و 
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لعف لوا : 76شخب 

76هراشا

ردصم لعف  76لصا 

میسقت 76فیرعت و 

نیرمت 76شسرپ و 

لوهجم 76مولعم و 

لعف ياه  77هغیص 

درجم 77یثالث 

نیرمت 77شسرپ و 

درجم یثالث  لوا : 78ثحبم 

مولعم یضام  78لصف 1 

78هراشا

نیرمت 79شسرپ و 

مولعم عراضم  79لصف 2 

79هراشا

نیرمت 80شسرپ و 

درجم یثالث  باوبا  81لصف 3 

81هراشا

نیرمت 81شسرپ و 

مولعم رما  81لصف 4 

81هراشا

نیرمت 82شسرپ و 

لوهجم یضام  83لصف 5 

83هراشا
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نیرمت 83شسرپ و 

لوهجم عراضم  83لصف 6 

83هراشا

نیرمت 84شسرپ و 

لوهجم رما  84لصف 7 

84هراشا

نیرمت 84شسرپ و 

مزال لعف  لوهجم  84لصف 8 

مولعم نودب  لوهجم  85لصف 9 

85هراشا

نیرمت 85شسرپ و 

86همتت

فعاضم 86لصف 10 

86هراشا

نیرمت 87شسرپ و 

زومهم 88لصف 11 

88هراشا

نیرمت 89شسرپ و 

لالعا دعاوق  89لصف 12 

89هراشا

90هرصبت

لاثم 91لصف 13 

91هراشا

نیرمت 91شسرپ و 
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فوجا 92لصف 14 

92هراشا

نیرمت 93شسرپ و 

صقان 93لصف 15 

93هراشا

نیرمت 94شسرپ و 

فیفل 94لصف 16 

94هراشا

نیرمت 95شسرپ و 

یضام لعف  تالاح  95لصف 17 

95هراشا

نیرمت 96شسرپ و 

عراضم لعف  تالاح  96لصف 18 

96هراشا

لبقتسم لاح و  لعف  97ثحب 1 

یفن عراضم  97ثحب 2 

نیرمت 97شسرپ و 

موزجم عراضم  97ثحب 3 

97هراشا

نیرمت 98شسرپ و 

بوصنم عراضم  99ثحب 4 

99هراشا

نیرمت 99شسرپ و 

یماهفتسا عراضم  99ثحب 5 
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100هراشا

نیرمت 100شسرپ و 

دکؤم عراضم  100ثحب 6 

نیرمت 101شسرپ و 

دیزم یثالث  مود : 102ثحبم 

102همدقم

نیرمت 103شسرپ و 

لاعفا باب  103لصف 1 

103هراشا

لاعفا باب  104یناعم 

نیرمت 105شسرپ و 

لیعفت باب  105لصف 2 

105هراشا

نیرمت 106شسرپ و 

هلعافم باب  106لصف 3 

106هراشا

نیرمت 107شسرپ و 

لاعتفا باب  107لصف 4 

107هراشا

نیرمت 108شسرپ و 

لاعفنا باب  109لصف 5 

109هراشا

نیرمت 109شسرپ و 

لعفت باب  109لصف 6 
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109هراشا

نیرمت 110شسرپ و 

لعافت باب  111لصف 7 

111هراشا

نیرمت 111شسرپ و 

لالعفا باب  112لصف 8 

112هراشا

نیرمت 112شسرپ و 

لاعفتسا باب  112لصف 9 

112هراشا

نیرمت 113شسرپ و 

لالیعفا باب  114لصف 10 

114هراشا

نیرمت 114شسرپ و 

روهشم ریغ  باوبا  114لصف 11 

114هراشا

نیرمت 115شسرپ و 

یعابر موس : 115ثحبم 

115همدقم

درجم یعابر  115لصف 1 

115هراشا

نیرمت 116شسرپ و 

دیزم یعابر  116لصف 2 

116هراشا
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نیرمت 117شسرپ و 

لعف مسا  فرصتم ، ریغ  یعانص ، لعف  مراهچ : 117ثحبم 

یعانص لعف  117لصف 1 

فرصتم ریغ  لعف  117لصف 2 

لعف مسا  118لصف 3 

118هراشا

نیرمت 118شسرپ و 

مسالا هینبا  همدقم ، یناثلا  119مسقلا 

119همدقم

مسالا 119هینبا 

119هراشا

مسالا 119تامیسقت 

نیرمتلا 120لاؤسلا و 

ردصملا ریغ  ردصملا و  لوالا  120ثحبملا 

مسالاب هصاخلا  لالعالا  120دعاوق 

یلصالا ردصملا  121لصفلا 1 

121هراشا

نیرمتلا 122لاؤسلا و 

یمیملا ردصملا  122لصفلا 2 

122هراشا

نیرمتلا 122لاؤسلا و 

یعانصلا ردصملا  122لصفلا 3 

122هراشا

نیرمتلا 123لاؤسلا و 
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لوهجملا ردصملا  123لصفلا 4 

123هراشا

123لاؤسلا

ردصملا مسا  123لصفلا 5 

123هراشا

123نیرمتلا

عونلا هرملا و  123لصفلا 6 

124هراشا

124نیرمتلا

قتشملا دماجلا و  یناثلا  124ثحبملا 

124همدقم

لعافلا مسا  124لصفلا 1 

124هراشا

نیرمتلا 125لاؤسلا و 

لوعفملا مسا  125لصفلا 2 

125هراشا

نیرمتلا 126لاؤسلا و 

ههبشملا هفصلا  126لصفلا 3 

126هراشا

نیرمتلا 126لاؤسلا و 

لیضفتلا مسا  127لصفلا 4 

127هراشا

نیرمتلا 128لاؤسلا و 

هغلابملا مسا  128لصفلا 5 
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128هراشا

نیرمتلا 128لاؤسلا و 

ناکملا مسا  128لصفلا 6 

نامزلا مسا  129لصفلا 7 

هلالا مسا  129لصفلا 8 

هفصلا فوصوملا و  یلا  قتشملا  دماجلا و  میسقت  یف  129لصفلا 9 

129هراشا

نیرمتلا 130لاؤسلا و 

ثنؤملا رکذملا و  ثلاثلا  130ثحبملا 

ثنؤملا رکذملا و  ماسقا  یف  130لصفلا 1 

130لخدملا

نیرمتلا 131لاؤسلا و 

ثنؤملا یلا  لعفلا  دانسا  131لصفلا 2 

131لخدملا

132نیرمتلا

اهعضاوم اهراثآ و  ثیناتلا و  تامالع  یف  132لصفلا 3 

132لخدملا

نیرمتلا 133لاؤسلا و 

فرصتملا ریغ  فرصتملا و  عبارلا  134ثحبملا 

134همدقم

ینثملا 134لصفلا 1 

134لخدملا

نیرمتلا 134لاؤسلا و 

عمجلا 135لصفلا 2 
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135لخدملا

ملاسلا رکذملا  عمج  135ثحبلا 1 -

نیرمتلا 136لاؤسلا و 

136لخدملا

ملاسلا ثنوملا  عمج  136ثحبلا 2 -

: 137هیبنت

نیرمتلا 137لاؤسلا و 

رسکملا عمجلا  137ثحبلا 3 -

: 138هیبنت

نیرمتلا 138لاؤسلا و 

هرثکلا هلقلا و  139ثحبلا 4 

139نیرمتلا

عومجلا یهتنم  139ثحبلا 5 

139نیرمتلا

یعمجلا سنجلا  مسا  عمجلا و  مسا  140ثحبلا 6 

140نیرمتلا

140لخدملا

بوسنملا 141لصفلا 3 

141لخدملا

142نیرمتلا

رغصملا 142لصفلا 4 

142لخدملا

143نیرمتلا

هرکنلا هفرعملا و  سماخلا  144ثحبملا 
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144همدقم

ملعلا 144لصفلا 1 

144لخدملا

نیرمتلا 145لاؤسلا و 

لاب فرعملا  145لصفلا 2 

145لخدملا

نیرمتلا 146لاؤسلا و 

ریمضلا 146لصفلا 3 

146لخدملا

نیرمتلا 147لاؤسلا و 

هراشالا مسا  147لصفلا 4 

147لخدملا

نیرمتلا 148لاؤسلا و 

لوصوملا 148لصفلا 5 

148لخدملا

نیرمتلا 149لاؤسلا و 

فاضملا 149لصفلا 6 

149لخدملا

نیرمتلا 149لاؤسلا و 

يدانملا 149لصفلا 7 

149لخدملا

نیرمتلا 149لاؤسلا و 

ینبملا برعملا و  سداسلا  150ثحبملا 

150همدقم
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همئالع بارعالا و  عاونا  یف  150لصفلا 1 

150لخدملا

150لاؤسلا

يریدقتلا بارعالا  150لصفلا 2 

150لخدملا

نیرمتلا 151لاؤسلا و 

ینبملا 151لصفلا 3 

151لخدملا

لاؤسلا 1151

ریمضلا 2151

ةراشالا 151مسا 

لوصوملا 3152

نیرمتلا 152لاؤسلا و 

طرشلا مسا  4152

ماهفتسالا مسا  5152

نیرمتلا 152لاؤسلا و 

فرظلا 6152

152لاؤسلا

هیانکلا 7153

لعفلا مسا  8153

153ناهیبنت

نیرمتلا 154لاؤسلا و 

بکرملا 9154

نیرمتلا 154لاؤسلا و 
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 … اذکه رادلا و  یف  نیلجر  رادلا ال  یف  لجر  وحن ال  حتفلا  ماقم  موقی  ام  یلع  ناینبیف  عمجلا  هینثتلا و  لمشیف  فاضملا  لباقی  ام  انه  درفملاب  دارملا  حتفلا و  یلع  تینب  سنجلا  یفنل  یتلا  دعب ال  هدرفم  هرکن  تعقو  اذاسنجلا  یفنل  مسا ال   10

هفرعملا درفملا  يدانملا  11154

هیاکحلا 12155

بیکرتلا مدعل  ینبی  ام  13155

اهنم تاقرفتملا  14155

: 155لاؤسلا

یتش ثحابم  یف  155همتاخ 

هباتکلا هءارقلا و  یف  155لصفلا 1 

هباتکلا یف  155ثحبلا 1 

ارقی بتکی و ال  امیف  156ثحبلا 2 

بتکی ارقی و ال  امیف  157ثحبلا 3 

بتکی ارقی و ال  امیف ال  157ثحبلا 4 

158نیرمتلا

نینکاسلا ءاقتلا  یف  158لصفلا 2 

لصولا هزمهب  ءادتبالا  فقولا و  یف  158لصفلا 3 

158لخدملا

فقولا یف  159ثحبلا 1 

لصولا هزمهب  ءادتبالا  یف  159ثحبلا 2 

159لخدملا

160هیبنت

نیرمتلا 160لاؤسلا و 

لادبالا یف  160لصفلا 4 

160لخدملا

161ناهیبنت
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هیف دیزملا  مسالا  یف  161لصفلا 5 

161لخدملا

161ثحبلا 1

162ثحبلا 2

162ثحبلا 3

هماکحا قاحلالا و  یف  163لصفلا 6 

163لخدملا

نیرمتلا 163لاؤسلا و 

یتامدقم 164وحن 

باتک 164تاصخشم 

165همدقم

رضاح باتک  166ياهیگژیو 

وحن ملع  عوضوم  هدئاف و  167فیرعت و 

وحن ملع  167فیرعت 

نآ ماسقا  هملک و  167فیرعت 

نآ ماسقا  167مالک و 

نیرمت 168شسرپ و 

هملک ءانب  168بارعا و 

168هراشا

169لماوع

: ینبَم 169بَرعُم و 

169بارعإ

169ءانب

لعف يانب  169بارعا و 
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170هراشا

یضام لعف  رد  ءانب  170تیفیک 

رضاح رما  لعف  رد  ءانب  170تیفیک 

عراضم لعف  رد  ءانب  170تیفیک 

عراضم لعف  بارعا  170عاونا 

171شسرپ

مسا بارعا  171عاونا 

171لخدملا

عفر 171فلا :

بصن 172ب :

ّرج 172ج :

نیرمت 173شسرپ و 

ینبم ياه  174مسا 

ریمض - 1174

هراشا مسا  - 2174

لوصوم مسا  - 3175

ماهفتسا مسا  - 4176

یجْزَم بّکرم  - 5176

نیرمت 176شسرپ و 

( ربخ ادتبم ،  ) 177تاعوفرم

177ادتبم

177ربخ

نیرمت 178شسرپ و 

( لعاف بئان  لعاف ،  ) 179تاعوفرم
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179لعاف

لعاف 179بیان 

نیرمت 179شسرپ و 

( هب لوعفم   ) 180تابوصنم

180هراشا

نیرمت 181شسرپ و 

( زییمت - لاح - قلطم - هیف - هل لوعفم   ) 181تابوصنم

هل 181لوعفم 

هیف 182لوعفم 

قلطم 182لوعفم 

182لاح

183زییمت

نیرمت 183شسرپ و 

لوهجم مولعم و  يدعتم و  مزال و  184لعف 

يدعتم 184مزال و 

لوهجم 185مولعم و 

نیرمتو 185شسرپ 

هبراقم هصقان و  186لاعفا 

هصقان 186لاعفا 

هبراقم 186لاعفا 

خساپ 187شسرپ و 

بجعت مذ و  حدم  187لاعفا 

مذ حدم و  187لاعفا 

بجعت 188لعف 
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نیرمت 188شسرپ و 

ّرج 188فورح 

ءاب 188یناعم 

ْنِم 189یناعم 

یلا 189یناعم 

یف 189یناعم 

مال 190یناعم 

190َّبُر

یلع 190یناعم 

نَع 190يانعم 

فاک 191یناعم 

ُذْنُم 191ْذُم و 

یّتح 191یناعم 

مَسَق 191واو 

مَسَق 191ءات 

191اشاح

ادَع 191الَخ و 

دیازو یلصا  رج  191فورح 

192نیرمت

عراضم مزاج  بصان و  192فورح 

عراضم بصان  192فورح 

عراضم لعف  مزاج  192فورح 

نیرمت 193شسرپ و 

مسا بصان  194فورح 
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194هراشا

نیرمت 195شسرپ و 

لعفلاب ۀهبشم  195فورح 

196هراشا

نیرمت 197شسرپ و 

سنج یفن  يال  سیل و  هب  هیبش  197فورح 

سیل هب  هیبش  197فورح 

سنج یفن  198"ال"ي 

نیرمت 198شسرپ و 

باوج یفن و  ماهفتسا ، فطع ، 198فورح 

فطع 198فورح 

ماهفتسا 199فورح 

یفن 199فورح 

باوج 199فورح 

نیرمت 199شسرپ و 

هیاقو نون  طبر و  ردصم ، هیبنت ، فیرعت ، لیلقت ، قیقحت و  200فرح 

لیلقت قیقحت و  200فرح 

فیرعت 200فرح 

هیبنت 200فورح 

ردصم 200فورح 

طبر 201فرح 

هیاقو 201نون 

نیرمت 201شسرپ و 

ردصم لیضفت و  لوعفم ، لعاف ، 201مسا 
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لعاف 201مسا 

لوعفم 202مسا 

202ردصم

لیضفت 202مسا 

نیرمت 203شسرپ و 

لعف مسا  هفاضا و  زییمت ، طرش ، مسا  ههبشم ، تفص  هغلابم ، 203مسا 

هغلابم 203مسا 

ههبشم 203تفص 

طرش 204مسا 

زییمت رد  204لماع 

204فاضم

لعف 205مسا 

نیرمت 205شسرپ و 

( دیکات فورح و  هب  فطع  نایب ، فطع  لدب ، تفص ،  ) 205عباوت

206هراشا

تفص  1206

دیکات  2206

لدب  3206

نایب فطع   4206

فورح هب  فطع   5207

نیرمت 207شسرپ و 

وحنلا یف  207ۀیادهلا 

باتکلا 207ۀیوه 

وحنلا یف  208ۀیادهلا 
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قّقحملا 209ۀمدقم 

هماسقأ ۀملکلا و  وحنلا …  ملع  فیرعت  لّوألا  210سرّدلا 

210دیمحت

210لخدملا

اهماسقأ ۀملکلا و  وحنلا …  ملع  211فیرعت 

هماسقأو ۀملکلا  یف  یناثلا : 211لصفلا 

212ۀلئسألا

مهتامالع لعفلا و  مسالا و  دح  یناثلا  212سرّدلا 

مسالا 212ّدح 

212ناهیبنت

213ناهیبنت

نیرامّتلا 214ۀلئسالا و 

هدئاوف هتامالع و  فرحلا و  ّدح  ثلاثلا  214سردلا 

فرحلا 214ّدح 

نیرامّتلا 215ۀلئسالا و 

هماسقأ مالکلا و  فیرعت  عباّرلا  215سرّدلا 

هماسقأو مالکلا  فیرعت  یف  ثلاثلا : 215لصفلا 

نیرامّتلا 215ۀلئسالا و 

همکح برعملا و  مسالا  فیرعت  سماخلا  216سردلا 

مسالا یف  لوالا  216مسقلا 

نیرامّتلا 217ۀلئسالا و 

(1  ) مسإلا بارعإ  فانصأ  سداسلا  217سرّدلا 

ۀعست یهو  مسإلا  بارعإ  فانصأ  یف  یناثلا  217لصفلا 

ِةرسکلاب ُّرَجلاو  ِۀحتفلاب  ُبصّنلاو  ِۀّمضلاب  ُعفّرلا  نوکی  نأ  217لّوألا :
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نیرامّتلا 218ۀلئسالا و 

(2  ) مسإلا بارعإ  فانصأ  عباسلا  218سرّدلا 

اهلبق ام  حوتفملا  ءایلاب  ُّرجلاو  ُبصّنلاو  فلألاب  ُعفّرلا  نوکی  نأ  219سماخلا :

نیرامّتلا 219ۀلئسالا و 

(1  ) فرصنملا ریغ  نماثلا  220سرّدلا 

فرصنملا ریغو  فرصنملا  مسإلا  یف  ثلاثلا  220لصفلا 

لدعلا  1220

فصولا  2220

نیرامّتلا 221ۀلئسالا و 

(2  ) فرصنملا ریغ  عساّتلا  221سردلا 

ثینأتلا  3221

ۀفرعملا  4221

ۀمْجُعلا  5221

عمجلا  6222

نیرامّتلا 222ۀلئسالا و 

(3  ) فرصنملا ریغ  رشاعلا  222سرّدلا 

بیکرتلا  7222

ناتدئاّزلا نوّنلاو  فلألا   8222

لعفلا نزو   9223

نیرامّتلا 223ۀلئسالا و 

(1  ) لعافلارشع يداحلا  224سرّدلا 

(1  ) لعافلا تاعوفرملا : نم  لّوألا  224مسقلا 

لعافلا فیرعت   1224

هیلإ لعفلا  ۀجاح   2224
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لعافلا یلإ  لعفلا  دانسإ   3224

نیرامّتلا 225ۀلئسالا و 

لعافلا بئان  و  ( 2  ) لعافلا رشع  یناّثلا  225سرّدلا 

لوعفملاو لعافلا  نیب  بیترتلا   4225

لعافلاو لعفلا  فذح   5226

هُلعاف َّمَسُی  مل  ام  لوعفم  تاعوفرملا : نم  یناّثلا  226مسقلا 

نیرامّتلا 226ۀلئسالا و 

عزانتلا رشع  ثلاثلا  227سرّدلا 

نالعفلا عزانت  اذا  ( 1 : ) 227لصف

228تاهیبنت

نیرامّتلا 228ۀلئسالا و 

(1  ) ربخلاو أدتبملا  رشع  عبارلا  229سرّدلا 

ربخلاو أدتبملا  تاعوفرملا : نم  عباّرلاو  ثلاثلا  229مسقلا 

229ةرصبت

229تاکن

نیرامّتلا 230ۀلئسالا و 

(2  ) ربخلاو أدتبملارشع  سماخلا  231سرّدلا 

ربخلا 231ماسقأ 

231ٌهیبنت

نیرامّتلا 231ۀلئسالا و 

هربخ خساونلا و  مسا  رشع  سداسلا  232سرّدلا 

هتاوخأو ّنإ  ربخ  تاعوفرملا : نم  سماخلا  232مسقلا 

نیرامّتلا 233ۀلئسالا و 

قلطملا لوعفملا  رشع  عباسلا  235سرّدلا 
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ًامسق َرَشَع  انثإ  یهو  تابوصنملا  ءامسألا  یف  یناثلا : 235دصقملا 

قلطملا 235لوعفملا 

َءایشأ ُۀثالث  ِدِّکؤملا  ِقلطملا  ِلوعفملا  نع  بونی  هنع : 235بئانلا 

قلطملا لوعفملا  ُلماع  هیف : 235لماعلا 

نیرامّتلا 236ۀلئسالا و 

(1  ) هب لوعفملا  رشع  نماثلا  237سرّدلا 

هب لوعفملا  تابوصنملا : نم  یناثلا  237مسقلا 

237لّوألا

237یناثلا

238ثلاثلا

238عبارلا

نیرامّتلا 238ۀلئسالا و 

(2  ) هب لوعفملا  رشع  عساتلا  239سرّدلا 

239سماخلا

239سداسلا

نیرامّتلا 239ۀلئسالا و 

هیف لوعفملا  و  ( 3  ) هب لوعفملا  نورشعلا  240سرّدلا 

يدانملا 240میخرت 

: 240بودنملا

تابوصنملا نم  ثلاثلا  241مسقلا 

هنع 241بئانلا 

نیرامّتلا 241ۀلئسالا و 

هعم لوعفملا  هل و  لوعفملا  نورشعلاو  يداحلا  242سرّدلا 

هل لوعفملا  تابوصنملا : نم  عبارلا  243مسقلا 
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هعم لوعفملا  تابوصنملا : نم  سماخلا  243مسقلا 

نیرامّتلا 243ۀلئسالا و 

(1  ) لاحلا نورشعلاو  یناّثلا  245سرّدلا 

لاحلا تابوصنملا : نم  سداسلا  245مسقلا 

نیرامّتلا 246ۀلئسالا و 

زییمتلا و  ( 2  ) لاحلا نورشعلاو  ثلاّثلا  246سرّدلا 

لاحلا 246ماکحأ 

زییمتلا تابوصنملا : نم  عباسلا  247مسقلا 

نیرامّتلا 247ۀلئسالا و 

(3  ) ینثتسملا نورشعلاو  عباّرلا  248سرّدلا 

ینثتسملا تابوصنملا : نم  نماثلا  248مسقلا 

نیرامّتلا 249ۀلئسالا و 

(1  ) اهربخ خساونلا  مسا  نورشعلاو  سماخلا  250سرّدلا 

ِهتاوخأو ناک »  » ربخ تابوصنملا : نم  عساتلا  250مسقلا 

هتاوخأو َّنإ »  » مسإ تابوصنملا : نم  رشاعلا  250مسقلا 

(1  ) سنجلا یفنل  یّتلا  ال »  » بوصنملا ب تابوصنملا : نم  رشع  يداحلا  250مسقلا 

نیرامّتلا 251ۀلئسالا و 

(2  ) اهربخ خساونلا و  مسا  نورشعلاو  سداسلا  252سرّدلا 

(2  ) سنجلا یفنل  یّتلا  ال »  » 252بوصنملا ب

« سیل  » ۀهبشملا ب فورح  ُربخ  تابوصنملا : نم  رشع  یناثلا  252مسقلا 

نیرامّتلا 253ۀلئسالا و 

(1  ) هیلإ فاضملا  نورشعلاو  عباسلا  254سرّدلا 

مسالا 254باب 

تارورجملا یف  ثلاثلا  254دصقملا 
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نیرامّتلا 255ۀلئسالا و 

(2  ) هیلإ فاضملا  نورشعلاو  نماثلا  255سرّدلا 

255لخدملا

نیرامّتلا 256ۀلئسالا و 

تعنلا نورشعلاو  عساتلا  257سرّدلا 

عباوّتلا یف  257ٌۀمتاخ :

تعنلا عباوتلا : نم  لّوألا  257مسقلا 

نیمسق یلَعَف  یببسلا  تعنلاب  یّمَسُی  يّذلا  یناثلا  مسقلا  258اّمأو 

نیرامّتلا 258ۀلئسالا و 

فورحلاب فطعلا  نوثالّثلا  259سرّدلا 

فورحلاب فطعلا  عباوتلا : نم  یناثلا  260مسقلا 

نیرامّتلا 260ۀلئسالا و 

دیکأتلا نوثالثلاو  يداحلا  261سرّدلا 

دیکأتلا عباوتلا : نم  ثلاثلا  261مسقلا 

نیرامّتلا 261ۀلئسالا و 

نایبلا فطع  لدبلا و  نوثالثلاو  یناثلا  262سرّدلا 

لدبلا عباوتلا : نم  عباّرلا  262مسقلا 

نیرامّتلا 263ۀلئسالا و 

(1  ) تارمضملا نوثالثلاو  ثلاثلا  265سرّدلا 

ینبملا مسإلا  یف  یناثلا : 265بابلا 

تارمضملا تاّینبملا : نم  لّوألا  265عونلا 

نیرامّتلا 266ۀلئسالا و 

(2  ) تارمضملا نوثالثلاو  عبارلا  267سرّدلا 

ریمضلا راتتسا  267عضاوم 
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نیرامّتلا 268ۀلئسالا و 

تالوصوملا تاراشالا و  ءامسأ  نوثالثلاو  سماخلا  268سرّدلا 

تاراشإلا ُءامسأ  تاّینبملا : نم  یناثلا  269عونلا 

تالوصوملا تاّینبملا : نم  ثلاثلا  269عونلا 

نیرامّتلا 270ۀلئسالا و 

تابکرملا تاوصالا و  لاعفالا و  ءامسأ  نوثالّثلاو  سداّسلا  271سرّدلا 

لاعفألا ُءامسأ  تاّینبملا : نم  عبارلا  271عونلا 

تاوصألا ُءامسأ  تاّینبملا : نم  سماخلا  271عونلا 

تابکرملا تاّینبملا : نم  سداسلا  271عونلا 

نیرامّتلا 272ۀلئسالا و 

تایانکلا نوثالّثلاو  عباّسلا  273سرّدلا 

تایانکلا تاّینبملا : نم  عباسلا  273عوّنلا 

نیرامّتلا 274ۀلئسالا و 

(1  ) ۀّینبملا فورظلا  نوثالّثلاو  نماّثلا  275سرّدلا 

ۀَّینبملا فورظلا  تاّینبملا : نم  نماثلا  275عونلا 

نیرامّتلا 275ۀلئسالا و 

(2  ) ۀّینبملا فورظلا  نوثالّثلاو  عساّتلا  276سرّدلا 

276لخدملا

نیرامّتلا 277ۀلئسالا و 

(1 ددعلا ) ءامسأ  ریکنتلا و  فیرعتلا و  نوعبرألا  278سرّدلا 

هقحاولو مسإلا  ماکحأ  رئاس  یف  278ۀمتاخ :

ریکنتلاو فیرعّتلا  یف  لّوألا : 278لصفلا 

(1 ددعلا ) ءامسأ  یف  یناّثلا : 279لصفلا 

نیرامّتلا 279ۀلئسالا و 
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ثّنؤملا رّکذملا و  و  ( 2 ددعلا ) ءامسأ  نوعبرألاو  يداحلا  280سرّدلا 

280لخدملا

ثنؤملاو رکذملا  یف  ثلاثلا : 281لصفلا 

نیرامّتلا 281ۀلئسالا و 

ۀینثتلا نوعبرألاو  یناّثلا  282سرّدلا 

ۀینثتلا ِیف  عباّرلا : 282لصفلا 

نیرامّتلا 283ۀلئسالا و 

حّحصملا عمجلا  نوعبرألاو  ثلاثلا  283سرّدلا 

عمجلا یف  سماخلا : 283لصفلا 

نیرامّتلا 284ۀلئسالا و 

ردصملا رّسکملا و  عمجلا  نوعبرألاو  عباّرلا  285سرّدلا 

رّسکملا 285عمجلا 

ردصملا یف  سداسلا : 285لصفلا 

نیرامّتلا 286ۀلئسالا و 

لوعفملا لعافلا و  امسا  نوعبرألاو  سماخلا  287سرّدلا 

لعافلا مسا  یف  عباّسلا : 287لصفلا 

لوعفملا مسا  یف  نماثلا : 287لصفلا 

نیرامّتلا 287ۀلئسالا و 

ۀهّبشملا ۀفصلا  نوعبرألاو  سداّسلا  289سرّدلا 

ۀهّبشملا ۀفّصلا  یف  عساّتلا : 289لصفلا 

نیرامّتلا 289ۀلئسالا و 

لیضفتلا مسا  نوعبرألاو  عباّسلا  290سرّدلا 

لیضفتلا مسا  یف  رشاعلا : 291لصفلا 

نیرامّتلا 291ۀلئسالا و 
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ینبملا عراضملا  یضاملا و  نوعبرألاو  نماّثلا  293سرّدلا 

لعفلا یف  یناثلا : 293مسقلا 

یضاملا 293لّوألا :

عراضملا 293یناثلا :

نیرامّتلا 294ۀلئسالا و 

عوفرملا عراضملا  لماع  عراضملا و  لعفلا  بارعا  فانصأ  نوعبرألاو  عساّتلا  294سرّدلا 

ٌلوصف 294انهیه 

عراضملا لعفلا  بارعإ  فانصأ  یف  لّوألا : 294لصفلا 

هلماعو عوفرملا  عراضملا  یف  یناّثلا : 295لصفلا 

نیرامّتلا 295ۀلئسالا و 

بوصنملا عراضملا  لماوع  نوسمخلا  296سرّدلا 

هلماعو بوصنملا  عراضملا  یف  ثلاثلا : 296لصفلا 

نیرامّتلا 297ۀلئسالا و 

(1  ) موزجملا عراضملا  لماوع  نوسمخلاو  يداحلا  298سرّدلا 

هلماعو موزجملا  عراضملا  یف  عباّرلا : 298لصفلا 

نیرامّتلا 299ۀلئسالا و 

(2  ) موزجملا عراضملا  لماوع  نوسمخلاو  یناّثلا  299سرّدلا 

« ءافلا  » ءازجلا ب طبر  بوجو  299عضاوم 

300ٌۀمتت

نیرامّتلا 300ۀلئسالا و 

(1  ) لوهجملا لعفلا  رمالا و  نوسمخلاو  ثلاّثلا  301سرّدلا 

رمألا 301ثلاثلا :

هلُعاف َّمَسُی  مل  ام  لعف  یف  لوألا : 302لصفلا 

نیرامّتلا 302ۀلئسالا و 
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يدعتملا مزاللا و  و  ( 2  ) لوهجملا لعفلا  نوسمخلاو  عباّرلا  303سرّدلا 

عراضملا یف  هلعاف » ّمسی  مل  ام  لعف   » 303ۀمالع

يّدعتملاو مزّاللا  یف  یناّثلا : 303لصفلا 

نیرامّتلا 304ۀلئسالا و 

بولقلا لاعفأ  نوسمخلاو  سماخلا  305سرّدلا 

بولقلا لاعفأ  یف  ثلاثلا : 305لصفلا 

305ٌةدئاف

نیرامّتلا 305ۀلئسالا و 

(1  ) ۀصقانلا لاعفالا  نوسمخلاو  سداّسلا  306سرّدلا 

ۀصقاّنلا لاعفألا  یف  عباّرلا : 306لصفلا 

نیرامّتلا 307ۀلئسالا و 

ۀنراقملا لاعفا  و  ( 2  ) ۀصقاّنلا لاعفألا  نوسمخلاو  عباّسلا  308سرّدلا 

308لخدملا

ۀبراقملا لاعفأ  یف  سماخلا : 308لصفلا 

309ٌۀمتت

نیرامّتلا 309ۀلئسالا و 

مذلا حدملا و  لاعفا  بجعتلا و  لعف  نوسمخلاو  نماّثلا  310سرّدلا 

بّجعّتلا لعف  یف  سداّسلا : 310لصفلا 

مّذلاو حدملا  لاعفأ  یف  عباّسلا : 310لصفلا 

311ٌهیبنت

نیرامّتلا 311ۀلئسالا و 

(1  ) رجلا فورح  نوسمخلاو  عساّتلا  313سرّدلا 

فرحلا یف  ثلاثلا  313مسقلا 

ّرجلا فورح  یف  لّوألا : 313لصفلا 
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: [ ٍناعم ُۀَّتِس  اَهلَو  « : ] نِم  » 1313

: [ ناینعم اهلو  « : ] یلإ  » 2313

نیرامّتلا 314ۀلئسالا و 

(2  ) ّرجلا فورح  نوّتّسلا  314سرّدلا 

: [ ناینعم اَهلو  « : ] یّتح  » 3314

: [ ناینعم اَهلو  « : ] یف  » 4315

: [ ٍناعم ُۀعبس  اهلو  « : ] ءابلا  » 5315

نیرامّتلا 315ۀلئسالا و 

(3  ) ّرجلا فورح  نوّتّسلاو  يداحلا  316سرّدلا 

[ ٍناعم ۀینامث  اهلو  « : ] مّاللا  » 6316

. مالکلا ردص  قحتستو  ریثکتلاو ]  ] لیلقتلل یهو ] « : ] َّبُر  » 7316

ّبُر واو »  » 8317

نیرامّتلا 317ۀلئسالا و 

(4  ) ّرجلا فورح  نوّتّسلاو  یناثلا  318سرّدلا 

مسقلا واو »  » 9318

مسقلا ءات »  » 10318

مسقلا ءاب »  » 11318

« نع  » 12318

« یلَع  » 13318

« فاکلا  » 14318

« ُذْنُم  » و ْذُم »  » 16 15319

« ادع  » و اشاح »  » و الخ »  » 19 18 17319

نیرامّتلا 319ۀلئسالا و 

(1  ) لعفلاب ۀهبشملا  فورحلا  نوّتّسلاو  ثلاثلا  321سرّدلا 
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لعفلاب ۀهّبشملا  فورحلا  یف  یناثلا : 321لصفلا 

ۀحوتفملا َّنأ »  » ةروسکملا و َّنإ » »321

نیرامّتلا 322ۀلئسالا و 

(2  ) لعفلاب ۀهّبشملا  فورحلا  نوّتّسلاو  عباّرلا  323سرّدلا 

323لخدملا

هیبشتلل یهو  ّنأک : » »323

« َّنِکل »323

« َتَْیل »324

« َّلََعل »324

نیرامّتلا 324ۀلئسالا و 

(1  ) فطعلا فورح  نوّتّسلاو  سماخلا  325سرّدلا 

فطعلا فورح  یف  ثلاثلا : 325لصفلا 

ًاقلطم عمجلل  واولا »  » 325َف

ٍَۀلْهُم ِالب  بیترّتلل  ءافلا »  » 325و

ٍۀلهمب بیترتلل  َّمُث »  » 325و

« مأ  » و اّمأ »  » و وأ »  » 325و

« اّمإ  » 325و

نیرامّتلا 325ۀلئسالا و 

(2  ) فطعلا فورح  نوّتّسلاو  سداّسلا  326سرّدلا 

« مأ  » 326ماسقأ

نیرامّتلا 327ۀلئسالا و 

باجیالا ءادنلا و  هیبنتلا و  و  ( 3  ) فطعلا فورح  نوّتّسلاو  عباّسلا  327سرّدلا 

« ْنکل  » و ْلب »  » و 327«ال »

هیبنتلا فورح  یف  عباّرلا : 328لصفلا 
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ءادّنلا فورح  یف  سماخلا : 328لصفلا 

باجیإلا فورح  یف  سداسلا : 328لصفلا 

نیرامّتلا 329ۀلئسالا و 

ۀیردصملا فورحلاو  ةدایزلا  فورح  نوّتّسلاو  نماثلا  330سرّدلا 

ةدایّزلا فورح  یف  عباّسلا : 330لصفلا 

ۀّیردصملا فورحلا  یف  نماّثلا : 331لصفلا 

نیرامّتلا 332ۀلئسالا و 

ضیضحتلا فورح  ریسفتلا و  افرح  نوّتّسلاو  عساّتلا  333سرّدلا 

ریسفتلا یفرح  یف  عساتلا : 333لصفلا 

ضیضحّتلا فورح  یف  رشاعلا : 333لصفلا 

نیرامّتلا 333ۀلئسالا و 

ماهفتسالا افرح  عقوتلا و  فرح  نوعبّسلا  334سرّدلا 

عّقوّتلا فرح  یف  رشع : يداحلا  334لصفلا 

335ناهیبنت

ماهفتسالا َیفرح  یف  رشع : یناّثلا  335لصفلا 

نیرامّتلا 335ۀلئسالا و 

(1  ) طرشلا فورح  نوعبّسلا  يداحلا و  336سرّدلا 

طرشلا فورح  یف  رشع : ثلاّثلا  336لصفلا 

نیرامّتلا 336ۀلئسالا و 

عدّرلا فرح  و  ( 2  ) طرشلا فورح  نوعبّسلاو  یناثلا  337سرّدلا 

ًالمجم رکذ  ام  ِلیصفتل  اّمأ »  » 337و

عدّرلا فرح  یف  رشع : عباّرلا  337لصفلا 

نیرامّتلا 338ۀلئسالا و 

نیونتلا ثینأتلا و  ءات  نوعبّسلاو  ثلاثلا  338سرّدلا 
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ۀنکاّسلا ثینأّتلا  ءات  یف  رشع : سماخلا  339لصفلا 

نیونتلا یف  رشع : سداسلا  339لصفلا 

نیرامّتلا 339ۀلئسالا و 

دیکأتلا نون  نوعبّسلاو  عبارلا  340سرّدلا 

دیکأتلا نون  یف  رشع : عباّسلا  340لصفلا 

341ناهیبنت

نیرامّتلا 341ۀلئسالا و 

قیقحتلا رداصم  342سرهف 

343هیدمصلا

باتکلا 343ۀیوه 

344ۀمدقم

همیدقت تدرا  امیف  یلوالا : 344هقیدحلا 

( هتدئاف وحنلا و  فیرعت  : ) 344هرغ

( فرحلا لعفلا و  مسالا و   ) 344حاضیا

( ءانبلا بارعالا و  فیرعت   ) 345هدیاف

( يریدقتلا بارعالا  عضاوم   ) 346هدیاف

مسالاءامسالاب قلعتی  امیف  هیناثلا : 346هقیدحلا 

346تابرعملا

هعبرا وه  وریغ  اعوفرم ال  دری  ام  لوالا : 346عونلا 

عاونا 346تابرعملا 

لعافلا لوالا  . 1347

لعافلا بئان  یناثلا  . 2347

ربخلا ادتبملا و  عبارلا : ثلاثلا و  3347 و 4 .

( خساونلا  ) 347لصف
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هصقانلا لاعفالا  348لوالا 

لعفلاب هبشملا  فرحالا  348یناثلا 

سنجلل هیفانلا  348عبارلا ال 

هبراقملا لاعفالا  349سماخلا 

( ربخلا نم  کشوا  یسع و  ءانغتسا   ) 349همتت

هینامث وه  وریغ  ابوصنم ال  دری  ام  یناثلا : 349عونلا 

هب لوعفملا  349لوالا 

قلطملا لوعفملا  349یناثلا 

هل لوعفملا  349ثلاثلا 

هعم لوعفملا  349عبارلا 

هیف لوعفملا  350سماخلا 

ضفاخلا عزنب  بوصنملا  350سداسلا 

لاحلا 350عباسلا 

زییمتلا 350نماثلا 

350لاحلا

نانثا وه  وریغ  ارورجم ال  دری  ام  ثلاثلا : 350عونلا 

هیلا فاضملا  350لوالا 

فرحلاب رورجملا  351یناثلا 

هعبرا وه  بوصنم و  ریغ  ابوصنم و  دری  ام  عبارلا : 351عونلا 

ینثتسملا 351لوالا 

( ّالا ریغب  ینثتسملا  ماکحا   ) 351همتت

لماعلا هنع  لغتشملا  351یناثلا 

يدانملا 352ثلاثلا 

( يدانملا بارعا  ماکحا   ) 352لیصفت
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( يدانملا عباوت   ) 352هرصبت

ددعلا ءامسا  زیمم  352عبارلا 

( بّکرملا ددعلا   ) 353میمتت

353تاینبملا

رمضملااهنم  - 1353

هراشالا ءامسا  اهنم  و  . 2353

لوصوملا اهنم  و  . 3354

بکرملا اهنم  و  . 4354

354عباوتلا

هقباس بارعاب  برعا  عرف  354لک 

تعنلا 354لوالا 

فرحلاب فوطعملا  354یناثلا 

دیکاتلا 355ثلاثلا 

لدبلا 355عبارلا 

نایبلا فطع  355سماخلا 

اضیا هسمخ  یه  و  لاعفالاب : ههبشملا  هلماعلا  355ءامسالا 

ردصملا 355لوالا 

لوعفملا لعافلا و  مسا  ثلاثلا  356یناثلا و 

ههبشملا هفصلا  356عبارلا 

( ۀهبشملا ۀفصلا  لومعم  لاوحا  یف  356هرصبت 

لیضفتلا مسا  356سماخلا 

( لیضفتلا مسا  لاوحا  یف   ) 356همتت

( لیضفتلا مسا  لامعا   ) 357هرصبت

( عست مسالا  فرص  عناوم   ) 357همتاخ
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لاعفالاب قلعتی  امیف  هثلاثلا : 358هقیدحلا 

عراضملا 358لعف 

( ناعون مزاوجلا   ) 358لصف

مذلا حدملا و  لاعفا  یف  359لصف 

بجعتلا العف  359لصف 

بولقلا لاعفا  359لصف 

( عزانتلا باب   ) 359همتاخ

اهعبتی ام  لمجلا و  یف  هعبارلا : 359هقیدحلا 

359هلمجلا

( بارعالا نم  لحم  اهل  یتلا  لمجلا   ) 360لامجا

( اهل لحم  یتلا ال  لمجلا   ) رخآ 360لیصفت 

( فرظلا رورجملا و  ّراجلا و  ماکحا  یف   ) 361همتاخ

تادرفملا یف  هسماخلا : 361هقیدحلا 

361هزمهلا

هیفرح هیمسا و  درت  فیفختلا  حتفلاب و  361نا :

دیدشتلا حتفلاب و  362َّنا :

دیدشتلا رسکلاب و  362نا :

362ذا

362اذا

362ما

دیدشتلا حتفلاب و  362اَّما :

دیدشتلا رسکلاب و  362اِّما :

دیدشتلا حتفلاب و  363يا :

363لب
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363اشاح

363یتح

363ءافلا

363دق

363طق

363مک

364فیک

364ول

364الول

364امل

364ام

364له

(1  ) 364دیاقع

باتک 365تاصخشم 

365دیحوت

يداقتعا ثحابم  تیمها   1 365سرد

يرطف دیحوت   2 365سرد

365ترطف

يونعم هزیرغ  ای  366ترطف 

تایاور رد  366ترطف 

نادنمشناد تاملک  رد  یبهذم  366ترطف 

ترطف روهظ  367عاطقنا و 

368نیرمت

ناسنا دوجو  رد  دنوادخ  ياه  هناشن   3 368سرد
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368هراشا

نتشیوخ 368تخانش 

تقلخ ملاع  هبوجعا  یناسنا  370حور 

370نیرمت

( لوا شخب   ) قافآ رد  دنوادخ  ياه  هناشن   4 371سرد

371نیمز

هام 371دیشروخ و 

اهناشکهک 372تمظع 

372نیرمت

372یقرواپ

( مود شخب   ) قافآ رد  دنوادخ  ياه  هناشن   5 373سرد

373هراشا

اهنامسآ شنیرفآ  رد  373تقد 

نامسآ هعلاطم  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  374تاجانم 

374نیرمت

375یقرواپ

مظن ناهرب   6 375سرد

375هراشا

مظن ناهرب  375ساسا 

هدنروآدیدپ رگناشن  376هدیدپ 

يدام دنمشناد  اب  نتوین  376هثحابم 

رکنم هاشداپ  يارب  دجوم  ریزو  376ناهرب 

مظن ناهرب  هجیتن  377هصالخ و 

377نیرمت
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377یقرواپ

دنوادخ یگناگی  دیحوت و   7 377سرد

377هراشا

یگناگی دیحوت و  378لئالد 

دیحوت 378بتارم 

تدابع رد  دیحوت  379نآرق و 

380نیرمت

380یقرواپ

( لوا شخب   ) لاعتم دنوادخ  تافص   8 380سرد

381هراشا

هیبلس هیتوبث و  381تافص 

لعف 381تافص 

دنوادخ 382ملع 

382نیرمت

382یقرواپ

( مود شخب   ) لاعتم دنوادخ  تافص   9 383سرد

383هراشا

دنوادخ تردق  دروم  رد  383لاوس 

مویق یح و  384دنوادخ 

عونمم تاذ  رد  384رکفت 

385نیرمت

385یقرواپ

هیبلس تافص   10 385سرد

385هراشا
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یبلس تافص  386حیضوت 

تساجک 387دنوادخ 

387نیرمت

388یقرواپ

388لدع

یهلا لدع   11 388سرد

388هراشا

لدع هلاسم  388هچخیرات 

یهلا لدع  389لئالد 

دنوادخ تلادع  390يانعم 

390نیرمت

390یقرواپ

( لوا شخب  بئاصم ) اهالب و  هفسلف   12 391سرد

391هراشا

یلامجا 391خساپ 

( هتخاس دوخ  بئاصم   ) یلیصفت 391خساپ 

یهلا تازاجم  راوگان و  392ثداوح 

تازاجم تیمومع  دروم  رد  392لاوس 

393نیرمت

393یقرواپ

( نینموم ءالتبا  مود  شخب  بئاصم ) اهالب و  هفسلف   13 393سرد

393هراشا

ناحتما 394الب و 

395نیرمت

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 44 

http://www.ghaemiyeh.com


395یقرواپ

نیرمالا نیب  رما  رایتخا و   14 395سرد

395هراشا

رایتخا بهذم  رد  نیموصعم  396ثیداحا 

رایتخ ربج و  هلاسم  يارب  نشور  لح  397هار 

397نیرمت

397یقرواپ

398توبن

( لوا شخب   ) هماع توبن   15 398سرد

398هراشا

ءایبنا تثعب  موزل  یحو و  398ترورض 

399نیرمت

400یقرواپ

( مود شخب   ) هماع توبن   16 400سرد

زئارغ لیدعت  ترطف و  400تیاده 

ناربمایپ تثعب  زا  400فده 

ناربمایپ ییاسانش  401هار 

( هزجعم  ) لوا 401هناشن 

401نیرمت

402یقرواپ

( موس شخب   ) هماع توبن   17 402سرد

ناضاترم ياهراک  وداج و  رحس و  اب  هزجعم  402قرف 

؟ تشاد دوخ  هب  صوصخم  يا  هزجعم  يربمایپ  ره  402ارچ 

مود 403هناشن 
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موس 403هناشن 

403نیرمت

404یقرواپ

( مراهچ شخب   ) هماع توبن   18 404سرد

ناربمایپ 404تمصع 

تمصع 404هفسلف 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  زایتما  405هفسلف 

406نیرمت

406یقرواپ

( مجنپ شخب   ) هماع توبن   19 406سرد

؟ تسا هداد  هانگ  تبسن  ناربمایپ  هب  نآرق  406ایآ 

؟ دوب هچ  مدآ  407نایصع 

؟ تسانعم هچ  هب  نارفغ  تسیچ و  407ملظ 

408نیرمت

408یقرواپ

( مشش شخب   ) هماع توبن   20 408سرد

؟ تسیچ حتف  هروس  رد  بنذ  زا  408دوصقم 

خیرات هارمه  409ناربمایپ 

ناربمایپ 409دادعت 

410نیرمت

410یقرواپ

( لوا شخب   ) هصاخ توبن   21 410سرد

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تثعب  هصاخ و  410توبن 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تلاسر  ياه  410دنس 
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ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یمئاد  هزجعم  411نآرق 

نآرق زاجعا  رد  یخیرات  ناتساد  411کی 

412نیرمت

412یقرواپ

( مود شخب   ) هصاخ توبن   22 413سرد

نآرق ینیب  413ناهج 

تیمتاخ 414هفسلف 

415نیرمت

415یقرواپ

415تماما

تماما  23 415سرد

415هراشا

فطل لیلد   1416

شنیرفآ فده   2416

تماما هلاسم  نابرهم و  زوسلد و  ربمایپ   3417

417نیرمت

417یقرواپ

ماما نییعت  شور  و  ماما ، ملع  تمصع و   24 417سرد

417هراشا

؟ تسیک ملاظ  418رگمتس و 

: ماما 419ملع 

ماما نییعت  419هویش 

؟ دوشیم نییعت  هنوگچ  419ماما 

420نیرمت
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420یقرواپ

هصاخ تماما   25 420سرد

مالسلا مهیلع  شدنزرف  هدزای  یلع و  ترضح  تیالو  تماما و  420تابثا 

ریهطت هیآ  421تمصع و 

تمصع رد  ثیدح  422ود 

423نیرمت

423یقرواپ

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تماما  نآرق و   26 423سرد

تیالو 423هیآ 

اهنآ باوج  لاکشا و  424ود 

رمالا ولوا  زا  تعاطا  425هیآ 

426نیرمت

426یقرواپ

مالسلا هیلع  یلع  تماما  غیلبت و  هیآ   27 426سرد

426هراشا

مالسلا هیلع  یلع  تماما  ریدغ و  فیرش  427ثیدح 

یلوم هملک  يانعم  رد  باوج  428لاکشا و 

428نیرمت

429یقرواپ

مالسلا هیلع  يدهم  429ترضح 

( لوا شخب   ) مالسلا هیلع  يدهم  429ترضح 

429هراشا

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هنایفخم  429دلوت 

( جع  ) يدهم ترضح  430تایصوصخ 
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431نیرمت

431یقرواپ

( مود شخب   ) مالسلا هیلع  يدهم  432ترضح 

432هراشا

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياربک  433تبیغ 

433نیرمت

433یقرواپ

هیقف تیالو   29 433سرد

434هراشا

هیقف تیالو  434لیالد 

یلقع 434لیلد 

یلقن 434لیلد 

هیقف یلو  435طیارش 

436نیرمت

436یقرواپ

436داعم

داعم  30 436سرد

436هراشا

داعم هب  داقتعا  436راثآ 

نآرق رظن  زا  داعم  هب  هدیقع  437راثا 

438نیرمت

438یقرواپ

داعم تابثا  يارب  نآرق  لئالد   31 439سرد

439هراشا
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دنوادخ هقلطم  تردق  439داعم و 

441نیرمت

441یقرواپ

داعم نآرق و   32 441سرد

شنیرفآ هفسلف  441داعم 

نآرق رد  داعم  ینیع  ياه  442هنومن 

443نیرمت

443یقرواپ

حور ءاقب  ناهرب   33 444سرد

حور لالقتسا  444ءاقب و 

حور لالقتسا  یلقع  444لئالد 

حور ءاقب  لالقتسا و  یلقن  445لئالد 

446نیرمت

446یقرواپ

تسا یناحور  ینامسج و  داعم   34 446سرد

446هراشا

448نیرمت

448یقرواپ

خزرب  35 448سرد

448هراشا

يرغص تمایق  ای  449خزرب 

450نیرمت

451یقرواپ

لامعا همان  روص  هخفن   36 451سرد
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451هراشا

مالسلا مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  رد  لامعا  452همان 

453نیرمت

453یقرواپ

لامعا نازیم  تمایق و  نادهاش   37 454سرد

454هراشا

تمایق رد  لامعا  455نازیم 

456نیرمت

457یقرواپ

؟ دوشیم لاوس  یئاهزیچ  هچ  زا  تمایق  رد   38 457سرد

458هراشا

تمایق زور  رد  سانلا  قح  458هبساحم 

؟ تسیچ ترخآ  ایند و  459طارص 

460نیرمت

نایخزود خزود و  نایتشهب ، تشهب و   39 461سرد

461هراشا

ینامسج 461ياهتمعن 

یناحور 461تاذل 

نایخزود 462خزود و 

یحور 463ياهباذع 

463نیرمت

464یقرواپ

تعافش هلاسم   40 464سرد

464تعافش
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تعافش 465تابثا 

تعافش 465هفسلف 

تعافش طیارش  زا  466یضعب 

466نیرمت

466یقرواپ

( قطنم  ) یمالسا مولع  اب  467ییانشآ 

باتک 467تاصخشم 

؟ تسیچ یمالسا  مولع  زا  دوصقم   1 468سرد

468هراشا

470اهتشونیپ

قطنم ملع   2 470سرد

قطنم 470ملع 

قطنم 471فیرعت 

قطنم 471هدئاف 

قطنم عوضوم   3 472سرد

قیدصت روصت و   4 474سرد

قیدصت 474روصت و 

كاردا 474ملع و 

يرظن 475يرورض و 

476تشونیپ

یئزج یلک و   5 476سرد

یئزج 476یلک و 

هعبرا 477بسن 

سمخ 478تایلک 
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479تشونیپ

تافیرعت دودح و   6 479سرد

تافیرعت 479دودح و 

480اهلاؤس

مسر 481دح و 

481اهتشونیپ

ایاضق تاقیدصت -  شخب   7 481سرد

ایاضق تامیسقت   8 483سرد

ایاضق 483تامیسقت 

هیطرش 483هیلمح و 

ایاضق ماکحا   9 486سرد

487هراشا

488تشونیپ

سکع ضقانت -   10 488سرد

سکع 488ضقانت - 

ضقانت 489لصا 

490سکع

491تشونیپ

سایق  11 491سرد

491هراشا

؟ تسیچ 492سایق 

493اهتشونیپ

سایق ماسقا   12 493سرد

493هراشا
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ینارتقا 494سایق 

لوا 495لکش 

مود 495لکش 

مراهچ لکش  موس و  496لکش 

497اهتشونیپ

(1  ) سایق شزرا   13 497سرد

497هراشا

شزرا عون  497ود 

رکف 498فیرعت 

501تشونیپ

(2  ) سایق شزرا   14 502سرد

قطنم ندوب  دیفم  ریغ  ای  502دیفم 

504اهتشونیپ

(3  ) سایق شزرا   15 505سرد

505هراشا

508تشونیپ

سمخ تاعانص   16 508سرد

508هراشا

509ناهرب

509لدج

509هباطخ

510رعش

هطسفس ای  510هطلاغم 

(1  ) 511قطنم

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 54 

http://www.ghaemiyeh.com


باتک 511تاصخشم 

نآ هاگیاج  قطنم و  فیرعت  لوا : 511شخب 

قطنم عوضوم  فیرعت و  ییارچ ،  1 512سرد

یّلک 512فادها 

قطنم 512ییارچ 

قطنم 513فیرعت 

قطنم 514عوضوم 

514هدیکچ

514شسرپ

515ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  516يارب 

قطنم ِثحابم  میسقت و  تَمِس ،  2 516سرد

یّلک 517فادها 

قطنم ( 1  ) 517تَمِس

هدام تروص و  517قطنم 

قطنم 518ثحابم 

519هدیکچ

519شسرپ

519ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  521يارب 

قطنم فّلؤم  هچخیرات و   3 521سرد

یّلک 521فادها 

قطنم 522هچخیرات 

یقطنم لئاسم  523ناروشناد 
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قطنم 524فّلؤم 

525هدیکچ

526شسرپ

526ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  528يارب 

تاروصت مود : 528شخب 

ظافلا ثحب  قطنم و   4 528سرد

یّلک 528فادها 

ظفل ماکحا  قطنم و  528ملع 

نآ ماسقا  529تلالد و 

ظفل 530ماسقا 

531هدیکچ

531شسرپ

532ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  533يارب 

هناگراهچ ياه  تبسن   5 533سرد

یّلک 533فادها 

ظفل ماکحا  قطنم و  534ملع 

نآ ماسقا  534تلالد و 

ظفل 535ماسقا 

536هدیکچ

537شسرپ

537ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  539يارب 
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نآ ماسقا  تایلک و   6 539سرد

یّلک 539فادها 

(12  ) هسمخ 539تایلک 

541هدیکچ

541شسرپ

541ییامزآدوخ

نآ رگید  تامیسقت  تایّلک و  بّترت  هلسلس   7 543سرد

یّلک 543فادها 

تایلک بّترت  543هلسلس 

سانجا بتارم  544هلسلس 

عاونا بتارم  544هلسلس 

لصف 545ماسقا 

545هدیکچ

546شسرپ

رتشیب رّکفت  548يارب 

فیرعت  8 548سرد

یّلک 548فادها 

فیرعت ثحب  رد  یقطنم  548تلاسر 

فیرعت 549يانعم 

فیرعت زا  549ضرغ 

فیرعت رد  جیار  551ياهاطخ 

551هدیکچ

552شسرپ

552ییامزآدوخ
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رتشیب رّکفت  554يارب 

نآ دعاوق  میسقت و  فیرعت ، ماسقا   9 554سرد

یّلک 554فادها 

فیرعت 555ماسقا 

صقان ّدح  مات و  555ّدح 

صقان مسر  زا  ییاه  556هنوگ 

557میسقت

میسقت 557دعاوق 

میسقت 557عاونا 

میسقت ياه  558شور 

558هدیکچ

558شسرپ

559ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  560يارب 

تاقیدصت موس : 561شخب 

نآ ماسقا  هیضق و   10 561سرد

یّلک 561فادها 

هیضق 561فیرعت 

هیضق 563ماسقا 

یلمح هّیضق  563تامیسقت 

565هدیکچ

566شسرپ

566ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  568يارب 
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نآ ماسقا  یطرش و  يایاضق   11 568سرد

یلک 568فادها 

یطرش هّیضق  568تامیسقت 

لصفنم لصّتم و  یطرش  هّیضق  . 1568

هروصحم هلمهم و  هّیصخش ، . 2569

یقافتا یموزل و  هب  لصّتم  یطرش  هّیضق  میسقت  . 3570

ّولخلا ۀعنام  عمجلا و  ۀعنام  یقیقح ، هب  لصفنم  یطرش  هّیضق  میسقت  . 4570

يدانع یقافّتا و  هب  لصفنم  یطرش  هّیضق  میسقت  . 5570

فّرحم 571يایاضق 

572هدیکچ

572شسرپ

573ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  574يارب 

نآ ماسقا  رشابم و  لالدتسا   12 575سرد

یلک 575فادها 

هطساو یب  رشابم  575لالدتسا 

لباقت 575فلا )

سکع 577ب )

ضقن 578ج )

رشابم لالدتسا  رد  جیار  579ياهاطخ 

579هدیکچ

579شسرپ

580ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  582يارب 
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رشابم ریغ  لالدتسا   13 582سرد

یلک 582فادها 

رّکفت 582ورملق 

ارقتسا . 1583

لیثمت . 2583

سایق . 3584

تّجح 584ماسقا 

جاتنتسا 586نوناق 

586هدیکچ

587شسرپ

588ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  589يارب 

نآ طیارش  ینارتقا و  سایق  لاکشا   14 590سرد

یّلک 590فادها 

ینارتقا سایق  یقطنم  590طباوض 

لّوا 590لکش 

مود 591لکش 

موس 591لکش 

مراهچ 592لکش 

ینارتقا سایق  یمومع  593طیارش 

594هدیکچ

594شسرپ

595ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  596يارب 
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نآ ماسقا  ییانثتسا و  سایق   15 596سرد

یّلک 596فادها 

ییانثتسا سایق  597فیرعت 

ییانثتسا سایق  597ماسقا 

یلاصتا ییانثتسا  سایق  یصاصتخا  598طیارش 

مّخرم یلاصتا  ییانثتسا  598سایق 

یلاصفنا ییانثتسا  599سایق 

یقیقح یلاصفنا  ییانثتسا  599سایق 

600هدیکچ

600شسرپ

600ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  602يارب 

تاعانص مراهچ : 603شخب 

لالدتسا يدابم  سمخ و  تاعانص   16 603سرد

یّلک 603فادها 

سمخ 603تاعانص 

تاینیقی . 1604

تایلّوا 604فلا )

( تاسوسحم تادَهاشم ) 604ب )

تابّرجم 604ج )

تاّیسدح 605د )

تارتاوتم  ) 605ه

تایرطف  ) 605و

تانونظم . 2605
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تاروهشم . 3605

تاّیمهو . 4606

تامّلسم . 5606

تالوبقم . 6606

تاهّبشم . 7607

تالِّیخم . 8607

607هدیکچ

608شسرپ

608ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  609يارب 

ناهرب  17 610سرد

یّلک 610فادها 

تاعانص یلقع  610رصح 

ناهرب 610فیرعت 

ناهرب 610ماسقا 

ناهرب تیمها  611شزرا و 

ناهرب 611هدیاف 

612هدیکچ

612شسرپ

612ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  614يارب 

رعش هباطخ و  لدج ،  18 614سرد

یلک 614فادها 

لدج يریگارف  614ترورض 
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لدج 615فیرعت 

ناهرب اب  لدج  615هسیاقم 

لدج 615تاحالطصا 

لدج 616يدابم 

لدج 616تاودا 

لدج 616بادآ 

616هباطخ

هباطخ 617فیرعت 

هباطخ 617يازجا 

هباطخ 617بادآ 

618رعش

قطنم رد  رعش  619هاگیاج 

رعش 619دیاوف 

619هدیکچ

620شسرپ

621ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  622يارب 

هطلاغم 1  19 622سرد

یّلک 622فادها 

هطلاغم 623تّیمها 

هطلاغم 624فیرعت 

هطلاغم 624ضارغا 

هطلاغم 624هدیاف 

هطلاغم 625يازجا 
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هطلاغم تعانص  625عوضوم 

هطلاغم تعانص  يدابم  625داوم و 

626هدیکچ

626شسرپ

627ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  628يارب 

2 هطلاغم  20 628سرد

یّلک 628فادها 

هطلاغم 629عاونا 

رشابم لالدتسا  629فلا )

رشابم ریغ  لالدتسا  629ب )

سایق طیارش  ناکرا و  زا  629یخرب 

لیثمت 631ارقتسا و 

631هدیکچ

631شسرپ

632ییامزآدوخ

رتشیب رّکفت  634يارب 

(1  ) 634خیرات

باتک 634تاصخشم 

هاتوک 635ینخس 

تثعب زا  635لبق 

ادخ لوسر  635دادجا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  638ردپ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  638ردام 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  638لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  638دالیم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یکدوک  یگراوخریش و  639نارود 

یگلاس شش  رد  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  639رفس 

ماش لوا  639رفس 

تثعب زا  لبق  یناوج ، نارود  رد  مهم  639ثداوح 

639راجف

لوضفلا 640فلح 

هجیدخ اب  جاودزا  ماش و  مود  640رفس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  641نادنزرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  642تدالو 

ءارح هوک  رد  ادخ  643لوسر 

ترجه زا  لبق  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  643تثعب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  643تثعب 

ترجه لوا  656لاس 

( رمالا ۀنس   ) ترجه مود  658لاس 

ترجه موس  667لاس 

ترجه مراهچ  676لاس 

( بازحءالا ۀنس   ) ترجه مجنپ  679لاس 

ترجه مشش  686لاس 

( بالغتسالا ۀنس   ) ترجه متفه  701لاس 

( حتفلا ۀنس   ) ترجه متشه  707لاس 

ترجه مهن  722لاس 

734دیوجت
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دیوجتلا 734ُدِعاَوَق 

میخفتلاو قیقرتلا  734ماکحأ 

لصولا ةزمه  734ماکحأ 

ۀنکاسلا ماللا  735ماکحأ 

ۀلقلقلا 735ماکحأ 

نیبراقتملا ماعلا  ماغدالا  736ماکحأ 

ءافخإلا نیونتلاو -  ۀنکاسلا  نونلا  736ماکحأ 

ماغدإلا نیونتلاو -  ۀنکاسلا  نونلا  736ماکحأ 

نیتددشملا میملاو  نونلا  737ماکحأ 

ۀنکاسلا میملا  737ماکحأ 

هلثمالا 737باتک 

باتکلا 737ۀیوه 

هلثمالا 738باتک 

هموظنم یناجرج و  لماوع  739فیرصتلا 

فیرصتلا 739باتک 

باتکلا 739ۀیوه 

یلصالا 740نتم 

فیرصتلا حرش  741باتک 

یناجرج لماوع  745باتک 

هموظنم لماوع  746باتک 

قطنملا یف  يربکلا  747باتک 

باتکلا 747ۀیوه 

قطنملا یف  يربکلا  747باتک 

748لصف 1
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748لصف 2

748لصف 3

748لصف 4

748لصف 5

749لصف 6

749لصف 7

749لصف 8

749لصف 9

750لصف 10

750لصف 11

750لصف 12

750لصف 13

750لصف 14

751لصف 15

751لصف 16

751لصف 17

751لصف 18

751لصف 19

752لصف 20

752لصف 21

752لصف 22

753لصف 23

753لصف 24

753لصف 25
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753لصف 26

754لصف 27

754لصف 28

754لصف 29

754لصف 30

754لصف 31

755لصف 32

755لصف 33

755لصف 34

755لصف 35

756لصف 36

756لصف 37

756لصف 38

756لصف 39

756لصف 40

756لصف 41

757لصف 42

757لصف 43

758لصف 44

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  758هرابرد 
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لوا هیاپ  هزوح -  سورد 

باتک تاصخشم 

1389، ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : هسانشرس
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  تاقیقحت  دحاو  لوا /)  هیاپ   ) هزوح سورد  : روآدیدپ مان  ناونع و 

ناهفصا 1389. هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : ناهفصا : رشن تاصخشم 
هنایار هارمه و  نفلت  رازفا  مرن  : يرهاظ تاصخشم 

. هاگشناد هزوح و  عوضوم : 
. ناریا هیملع -- ياههزوح  عوضوم : 

. ناریا یلاع -- سرادم  اههاگشناد و  عوضوم : 
ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  هدوزفا :  هسانش 

هداس فرص 

باتک تاصخشم 

 -. یئابطابط 1327 اضردمحم  فلوم  هداس  فرص  روآدیدپ : مان  ناونع و 
[. تساریو 2 : ] تساریو تیعضو 

ملعلا 1366  راد  مق  رشن : تاصخشم 
لودج  226 ص :  يرهاظ : تاصخشم 

هرامش 1  هیرشن  مق  نیدیهش  هسردم  تسورف :
ررکم  پاچ   ) لایر  1350 موس ؛  تسیب و  پاچ   ) لایر  600 مهدزون ؛  پاچ   ) لایر  400 مهدزیس ؛  پاچ   ) لایر  300 لایر ؛  400 کباش :

زییاپ 1372. ررکم : پاچ  تشاددای :
.1365 زییاپ : مهدزیس  پاچ  تشاددای :

.1368 مهدزون : پاچ  تشاددای :
زییاپ 1370. موس  تسیب و  پاچ  تشاددای :

سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :
فرص یبرع --  نابز  عوضوم :

PJ6203/ط23ص44 هرگنک : يدنب  هدر 
492/75 ییوید : يدنب  هدر 

م457-67 یلم : یسانشباتک  هرامش 

هملک ماسقا  فرص و  فیرعت 

لخدملا
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نیدلا موی  یلا  نیعمجا  مهئادعا  یلع  هللا  هنعل  نیبیطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  هولصلا  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا 

فرص ملع  فیرعت 

ینعم هب  ملع  هملک  ـالثم  دـیآ  تسدـب  فلتخم  یناـعم  اـت  میروآرد  نوگاـنوگ  ياـهتروص  هب  ار  ياهملک  هنوـگچ  دزوـمآیم  فرـص  ملع 
هملک ای  دیآ و  تسدب  نادب و …  دنادیم  تسناد  یناعم  ات  میروآیم  رد  ملعا و …  ملعی  ملع  ياهتروص  هب  یفرص  دعاوق  قبط  ار  نتسناد 

دوش لصاح  کچوک  درم  اهدرم و  یناعم  ات  میروآیم  رد  لیجر  لاجر و  ياهتروص  هب  ار  درم  ینعم  هب  لجر 

فرص ملع  هدیاف 

متفگیم دنتفگ  دیتفگ  میتفگ  تفگ  یتفگ  متفگ  تاملک  یـسراف  رد  الثم  دنوشیم  هتفرگ  رگیدـکی  زا  تاملک  زا  يرایـسب  ینابز  ره  رد 
یپ اهنآ  یناعم  هب  میـسانشب و  ار  تاملک  ات  میزومایب  ار  فرـص  ملع  دـیاب  نیا  رب  انب  دـناهدش  هتفرگ  نتفگ  هدام  زا  تفگ …  مهاوخ  اب  … 

ینعم هملک و  نتخانـش  فرـص  ملع  هدیاف  هک  دش  نشور  تشذـگ  هچنآ  زا  میزاسب  بسانم  تاملک  روظنم  یناعم  يارب  میناوتب  زین  میربب و 
تسا هملک  نتخاس  رب  تردق  نآ و 

فرص ملع  عوضوم 

دنکیم تبحص  هملک  تایصوصخ  نامتخاس و  هرابرد  طقف  ملع  نیا  ینعی  تسا  هملک  فرص  ملع  عوضوم  هک  دش  مولعم  انمض  و 

هملک فیرعت 

دراد مان  لمهم  ظفل  هک  ینعم  یب  ظفل  ربارب  رد  دنیوگیم  مه  لمعتسم  ظفل  نآ  هب  دشاب و  ینعم  ياراد  هک  تسا  يدرفم  ظفل  هملک 

هملک ماسقا 

. فرح مسا  لعف  دوشیم  میسقت  هتسد  هس  هب  رگید  نابز  ره  تاملک  دننام  یبرع  تاملک 
. ورب بهذا  دوریم  بهذی  دش  وکین  نسح  دننام  دناسرب  زین  ار  نآ  نامز  دنک و  تلالد  یلقتسم  يانعم  رب  هک  تسا  ياهملک  لعف 

. تورث لام  نتسناد  ملع  دننام  نامز  هب  ینعم  نآ  نارتقا  رب  تلالد  نودب  دنک  تلالد  یلقتسم  يانعم  رب  هک  تسا  ياهملک  مسا 
رد زا  نم  هسردملا و  یف  تلخد  هلمج  رد  رد  یف  دـننام  تسا  رگید  تاملک  نیب  طبر  تسین و  لقتـسم  نآ  ینعم  هک  تسا  ياهملک  فرح 

. رادلا نم  تجرخ  هلمج 
طقف دش  هدروآ  هملک  ظفل  اجک  ره  دوشیمن و  ثحب  فرح  زا  فرص  ملع  رد  اذل  تسا  تباث  هشیمه  فرح  لکش  تروص و  دینک  هجوت 
همتاخ رد  هقرفتم  بلاطم  يرـس  کی  ددرگیم و  ناونع  مسا  لعف و  شخب  ود  رد  باتک  نیا  ثحابم  نیا  رب  اـنب  تسا  دوصقم  مسا  لـعف و 

دش دهاوخ  حرطم 

نیرمت شسرپ و 

. تسا یملع  هچ  فرص  ملع  * 
. دنکیم ثحب  زیچ  هچ  هرابرد  فرص  ملع  * 
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. تسیچ فرص  ندناوخ  زا  امش  روظنم  * 
. دینزب لاثم  دنچ  مادک  ره  يارب  دینک و  فیرعت  ار  لمعتسم  لمهم و  ظفل  * 

. دنراد یقرف  هچ  مه  اب  لمهم  ظفل  هملک و  * 
. دینک فیرعت  ار  لعف  مسا و  * 

دیسیونب : یصوصخم  نوتس  رد  ار  فورح  ءامسا و  لاعفا  زا  مادک  ره  ریز  تاملک  رد  * 
 - درم لجر : ماشاین -  برـشت : ال  حبـص -  دجـسم -  گرزب -  ریبک : ریـش -  دسا : دیآیم -  یتای : زا -  نموم - رعـش - تشاچ -  یحض - 
 - دشکیم لتقی : نتسناد -  ملع : دیناطلغ -  جرحد : دمحا -  نسح -  بش -  لوا  ءاشع : دیدرک -  يرای  مترـصن : نادب -  ملعا : ات -  یتح :

: رقب زور -  راهن : نتفر -  باهذ : بش -  لیل : نامسآ -  ءامس : دیباوخ -  مان : درک -  دشر  امن : هچوک -  قاقز : نابایخ -  عراش : يارب -  ل :
. کلم نج -  ات -  یلا : هدنرپ -  رئاط : واگ - 

. دینک هفاضا  رگید  هملک  دنچ  نوتس  ره  تاملک  رب  * 
. تسا یقرف  هچ  ینعم  تهج  زا  مسا  لعف و  نیب  * 

. دوشیمن ثحب  فرح  زا  فرص  ملع  رد  ارچ  * 

ۀملک هینبا  قتشم و  دماج و 

قتشم دماج و 

قتشم ای  تسا  دماج  ای  هملک 
گنس رجح  دننام  دشاب  هدش  هتفرگ  ءابفلا  فورح  زا  ءادتبا  نآ  فورح  ینعی  دشاب  هدشن  هتفرگ  رگید  هملک  زا  هک  تسا  ياهملک  دماج  * 

. تسا دیما  یسع  نتسناد  ملع 
. تسناد ملع  اناد  ملاع  هدش  هتسناد  مولعم  اهگنس  راجحا  دننام  دشاب  هدش  هتفرگ  رگید  هملک  زا  هک  تسا  ياهملک  قتشم  * 

. دنمانیم هملک  نآ  لصا  قتشم  ای  دشاب  دماج  دشاب  هدش  هتفرگ  نآ  زا  قتشم  هک  ار  ياهملک  * 
دنیوگیم سنجمه  تاملک  ار  نآ  تاقتشم  لصا و  دوشیم  هتفرگ  يدنچ  تاملک  لصا  کی  زا  * 

دئاز یلصا و  فورح 
ماـمت رد  هن  دوـش  هدروآ  یـضعب  رد  هک  ار  نآ  یلـصا و  فرح  دوـش  هدروآ  سنجمه  تاـملک  ماـمت  رد  هک  ار  یفرح  هـملک  فورح  زا  * 

دندئاز هیقب  یلصا و  فورح ع ل م  ملعا و …  میلع  مولعم  ملاع  ملع  تاملک  رد  الثم  دنمانیم  دئاز  فرح 

هملک هینبا 

اریز تسا  ءانب  شش  ياراد  یبرع  نابز  رد  هملک 
دنیوگیم یثالث  نآ  هب  هک  دراد  یلصا  فرح  هس  ای 

دوشیم هتفگ  یعابر  نآ  هب  هک  یلصا  فرح  راهچ  ای  و 
دناهدیمان یسامخ  ار  نآ  هک  تسا  یلصا  فرح  جنپ  ياراد  ای  و 

. دوشیم هدیمان  هیف  دیزم  هک  تسا  دئاز  فرح  ياراد  ای  دنیوگیم و  درجم  نآ  هب  هک  تسا  دئاز  فرح  نودب  ای  مسق  هس  نیا  زا  مادک  ره 
درجم یـسامخ  رفاعج  جرحدـت  دـیزم  رفعج  جرحد  درجم  یعابر  لاجر  ملعا  دـیزم  لجر  ملع  درجم  یثالث  دـییامن  هجوت  ریز  ياـهلاثم  هب 
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یعابر ای  تسا  یثالث  ای  لعف  تسا و  مسا  هب  صتخم  ندوب  یسامخ  دینک  هجوت  سیردنخ  دیزم  لجرفس 

نیرمت شسرپ و 

. دینک نایب  ار  دماج  لصا و  قتشم  لصا و  دماج  قتشم و  نیب  قرف  * 
. دینک رکذ  سنجمه  تاملک  هتسد  هس  * 

روبـص رابطـصا  ربص  جراخم  جارخ  جارخ  جرخ  جرخم  جارخا  جراـخ  جورخ  دـینک  نیعم  ار  دـئاز  یلـصا و  فورح  ریز  ياههتـسد  رد  * 
. تالاؤس لوؤسم  لئاسم  لئاس  هلاسم  لاؤس  رباص  ربصا  ربصی  نیرباص 

. قیدص قدص  نثرب  بعطرق  رطمق  جراخ  جورخ  جرخ  مهیرد  مهارد  مهرد  ربص  رباص  نیسح  نسح  دینک  نیعم  ار  ریز  تاملک  ءانب  * 
دینزب دیدج  لاثم  دنچ  هینبا  زا  مادک  ره  يارب  ءانب  دنچ  لعف  دراد و  ءانب  دنچ  مسا  * 

نآ دعاوق  نزو و 

هراشا

الثم دنربیم  راکب  یلصا  فورح  ياج  هب  بیترت  هب  ار  فرح ف ع ل  هس  دوش  صخشم  دئاز  فورح  زا  هملک  یلـصا  فورح  هکنیا  يارب 
 … روطنیمه تسا و  لعف  نزو  رب  ملع  لعف و  نزو  رب  بتک  دنیوگیم 

دوش تیاعر  دیاب  ریز  دعاوق  تاملک  نزو  نتخاس  رد 
دوشیم رارکت  نزو  مال  دشاب  هتشاد  یلصا  فرح  هس  زا  شیب  ياهملک  رگا  دریگیم و  رارق  بیترت ف ع ل  هب  یلـصا  فورح  لباقم  رد  * 

لعف نزو  رب  لاس  الثم  دوب  دـهاوخ  مال  هس  ياراد  یـسامخ  نزو  مـال و  ود  ياراد  یعاـبر  نزو  مـال و  کـی  ياراد  یثـالث  نزو  نیا  رب  اـنب 
. تسا لللعف  نزو  رب  لجرفس  للعف  نزو  رب  مهرد 

فرح لباقم  هک  یفرح  زین  نزو  رد  ببلج  ملـس و  لثم  دشاب  یلـصا  فرح  رارکت  دئاز  فرح  هچنانچ  دوب  دئاز  فرح  ياهملک  رد  رگا  * 
ملاع دـننام  دـنروآیم  نزو  رد  ار  دـئاز  دوخ  دوبن  نینچ  رگا  للعف و  ببلج  لـعف و  ملـس  دـننام  دوشیم  رارکت  دریگیم  رارق  هدـش  رارکت 

. لوعفم مولعم  لعاف و 
لعف و نزو  رب  ملع  نیا  رب  انب  دریگیم  رارق  نآ  لباقم  رد  هک  دشاب  یفرح  نامه  تکرح  دـننام  دـیاب  نزو  فورح  زا  مادـک  ره  تکرح  * 
هک دشاب  هدرک  رییغت  دمآ  دهاوخ  هک  هریغ  لالعا و  دـعاوق  رثا  رب  تکرح  هکنیا  رگم  دوب  دـهاوخ  لوعف  نزو  رب  مولع  لیعف و  نزو  رب  میلع 

دمی مییوگیم  زین  تسا و  هدوب  لوق  لصا  رد  اریز  تسا  لعف  نزو  رب  لاق  مییوگیم  الثم  دوشیم  تاعارم  یلـصا  تکرح  تروص  نیا  رد 
 … روطنیمه تسا و  هدوب  ددمی  لصا  رد  اریز  تسا  لعفی  نزو  رب 

ره فرح  ود  نآ  مینیبب  دـیاب  سنجمه  تاملک  هب  هعجارم  اب  دـشاب  تسا  سنجمه  فرح  ود  رادومن  هک  ددـشم  فرح  ياهملک  رد  رگا  * 
هک درک  رورم  رم  دننام  میروآیم  ددشم  فرح  نودـب  ار  نزو  لوا  تروص  رد  دـئاز  يرگید  یلـصا و  یکی  ای  دـئاز  ود  ره  ای  دنیلـصا  ود 
رب مییوگیم  هک  ندـیبسچ  مه  هب  زاولجا  دـننام  میروآیم  نزو  رد  ار  ددـشم  دـئاز  نامه  مود  تروص  رد  تسا و  لـعف  نزو  رب  مییوگیم 

زا ف مادک  ره  مود  ای  تسا  دئاز  سنجمه  فرح  ود  زا  لوا  فرح  هک  داد  صیخـشت  ناوتن  هاگ  ره  موس  تروص  رد  تسا و  لاوعفا  نزو 
هاگ ره  تسا و  لعفا  نزو  رب  رمحا  لعف و  نزو  رب  ملـس  مییوگیم  الثم  مینکیم  ددشم  دشاب  هتفرگ  رارق  فرح  نآ  لباقم  هک  ار  نزو  ع ل 

تسا و لعیف  نزو  رب  دیـس  مییوگیم  الثم  میروآیم  ددشم  فرح  نودب  ار  نزو  یلـصا  مادـک  تسا و  دـئاز  ود  نآ  زا  کیمادـک  مینادـب 
. لیعف نزو  رب  یلع 
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فذح تسا  نآ  لباقم  هک  یفرح  زین  نزو  زا  دوش  فذح  دمآ  دهاوخ  هک  هریغ  لالعا و  دعاوق  قبط  هملک  یلصا  فورح  زا  یضعب  رگا  * 
نزو ع رب  یفی  یفو  زا  نک  افو  لع و ف  نزو  رب  بهی  بهو  زا  شخبب  به  لـف و  نزو  رب  لوقی  لاـق  زا  وگب  لـق  مییوگیم  ـالثم  دوشیم 

. تسا
مهب بیترت ف ع ل  زین  نزو  رد  دوب  هدروخ  مهب  مال  نیع و  ءاف و  یلـصا  بیترت  ینعی  دوب  هدـش  عقاو  یناکم  بلق  بلق  ياهملک  رد  رگا  * 

مولعم هریغ  تهاجو و  هیجو  هجو  لیبق  زا  نآ  سنجمه  تاملک  هب  هعجارم  اب  اریز  تسا  لـفع  نزو  رب  هاـج  مییوگیم  ـالثم  دروخ  دـهاوخ 
نآ هلیـسوب  هک  تسا  فورح  صیخـشت  تاملک  نزو  نتـسناد  هدیاف  دـشابیم  لعفلا  ءاف  تسا  واو  زا  بلقنم  هک  لعفلا و ا  نیع  دوشیم ج 

ولعفلا نیع  تسا  لـباقم ع  هک  ار  یفرح  لـعفلا  ءاـف  تسا  ربارب ف  هک  ار  یفرح  هملک  ردهرـصبت  تخانـش  ار  هملک  + ءاـنب عون و  ناوتیم 
لوا لعفلا  مال  ار  یـسامخ  ياهلعفلا  مال  مود و  لوا و  لعفلا  مال  ار  یعابر  ياهلعفلا  مال  دـنمانیم  لعفلا  مـال  تسا  لـباقم ل  هک  ار  یفرح 

دناهدیمان موس  مود و 

نیرمت شسرپ و 

. تسیچ نزو  * 
نزو لوا  هدعاق  راهچ  تیاعر  اب  مود و  هتـسد  تاملک  نزو  لوا  هدعاق  هس  تیاعر  اب  لوا و  هتـسد  تاملک  نزو  دعاوق 1 و 3  تیاعر  اب  * 

. دینک نیعم  ار  ریز  تاملک  زا  مراهچ  هتسد  تاملک  نزو  دعاوق  مامت  تیاعر  اب  موس و  هتسد  تاملک 
لوا هتسد  * 

سرض بنع  بعص  دضع  فتک  لفق  سرف  بتک  مرک 
مود هتسد  * 

جرحدت جارحد  مهیرد  مهارد  ملسم  مالسا  جورخ  جراخم  همالع  ءاملع  ملاع 
موس هتسد  * 

يوق رابج  مادخ  یفو  یبن  يولع  نیل  دیج  ندمت  ندم  دمتسا  دم  دادم  رقم  رارق  ملس  جارخ  ملعت  يرفعج  رافغ 
مراهچ هتسد  * 

اب نماط  هسئای  سؤی  سای  هب  هجوت  اب  سیا  دـیحوت  هدـحو  دـحاو  هب  هجوت  اب  يداح  لاؤس  لاس و  هب  هجوت  اب  لس  هیاقو  یقو  هب  هجوت  اـب  ق 
. نانئمطا نامطا  نامط  هب  هجوت 

دینک نیعم  ار  ریز  تاملک  نزو  نزو  دعاوق  مامت  هب  هجوت  اب  * 
. نیلمک لمکم  لیمک  لامک  لامکتسا  لماکت  نیسحت  ناسحتسا  ناسحا  ملعتم  ملعم  مالعتسا 

دینک نیعم  ار  ریز  تاملک  لعفلا  مال  نیع و  ءاف  * 
. میرک ردص  جربز  مهرد  لیجر  لجرفس  لاعف  لؤفت  لاؤس  روبص  رافغ  رافغتسا  مالستسا  ملکت  مالک 

تسا نزو  شش  ياراد  درجم  یعابر  مسا  * 
ریز تاملک  ءانب  قوف  نازوا  هب  هجوت  اب  لللعف  لللعف  لللعف  لللعف  نزو  راهچ  ياراد  درجم  یسامخ  مسا  للعف و  للعف  للعف  للعف  للعف  للعف 

. بلعث شرمحج  زمرق  جربز  مهارد  لمعذق  رفاعج  دینک  نیعم  ار 
دینک نیعم  ار  اریز  نوزوم  تاملک  دئاز  یلصا و  فورح  * 

نالوج هلاعف  هراجت  لعافت  دعاقت  لیعفت  لیکوت  لاعفم  قاثیم  لوعف  روبص  هلاعف  هلافا و  هراجا  لاعفتـسا  شاحیتسا  لعفت  لکوت  لاعفا  رامحا 
لوعفم يدهم  لوعفم  یضقم  لفتسا  یحتـسا  لعفمت  نکـسمت  هلعیف  هنطیـش  لعوف  لقوح  لوعف  روهج  هلوعف  هرورـض  هیلاعف  هیهارک  نالعف 
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لعفم عیبم  لیعف  یلم  نوعفی  نوشخی 

ملاس فعاضم  زومهم  لتعم  حیحص 

هراشا

دراد میسقت  هس  یلصا  فورح  یگنوگچ  رظن  زا  هملک 
لتعم حیحص و   1 * 

فرح نآ  یلـصا  فرح  دنچ  ای  کی  هک  ار  ياهملک  دنیوگ و  حیحـص  دـشابن  هلع  فرح  نآ  یلـصا  فورح  زا  مادـکچیه  هک  ار  ياهملک 
ملاس ملس  لثم  حیحـص  هملک  نیا  رب  انب  دنیوگیم  حیحـص  ار  فورح  ریاس  وفلا  ءای و  واو  زا  دنترابع  هلع  فورح  دنمانیم  لتعم  دشاب  هلع 

تسا مسق  تفه  لتعم  درک  باترپ  یمر  تخورف  عاب  دش  ناسآ  رسی  دننام  لتعم  هملک  و 
تقو رسی و  دننام  دنیوگ  لاثم  ار  نآ  هک  ءافلا  لتعم   - 1

عیب فاخ و  دننام  دنمانیم  فوجا  ار  نآ  هک  نیعلا  لتعم   - 2
یمر اعد و  دننام  دنیوگ  صقان  ار  نآ  هک  ماللا  لتعم   - 3

یحو یفو و  دننام  دنیوگ  قورفم  فیفل  ار  نآ  هک  ماللا  ءافلا و  لتعم   - 4
یح يول و  دننام  دنیوگ  نورقم  فیفل  ار  نآ  هک  ماللا  نیعلا و  لتعم   - 5

لیو دننام  دنیوگ  نورقم  فیفل  زین  ار  نآ  هک  نیعلا  ءافلا و  لتعم   - 6
. تسا هدوب  ییی  ووو و  لصا  رد  هک  ءای  واو و  دننام  ماللا  نیعلا و  ءافلا و  لتعم   - 7

زومهم ریغ  زومهم و   2 * 
مسق هس  رب  زومهم  ءيرب و  لاس  رما  دننام  دنمانیم  زومهم  دشاب  هزمه  نآ  یلصا  فرح  دنچ  ای  کی  هک  ار  يا  هملک  زومهم  ریغ  زومهم و 

. ءيراب ارب و  دننام  ماللا  زومهم  لئاس  لاس و  دننام  نیعلا  زومهم  رمآ  رما و  دننام  ءافلا  زومهم  تسا 
فعاضم ریغ  فعاضم و   3 * 

. بعل وهل و  ندد  ربب  جح  دم  دننام  دنمان  فعاضم  دشاب  سنجمه  نآ  لعفلا  نیع  لعفلا و  ءاف  ای  لعفلا  مال  لعفلا و  نیع  هک  ار  ياهملک 
. رقب برض و  دننام  دنمانیم  ملاس  فعاضم  هن  زومهم و  هن  دشاب و  لتعم  هن  هک  ار  ياهملک  همتت 

هتفگ فعاضم  لسلـس  لزلز و  لثم  هب  طقف  دـنرادن  ار  ماسقنا  نیا  یـسامخ  یعاـبر و  تسا و  یثـالث  صوصخم  قوف  تامیـسقت  هرصبت 1 
. تسا هدش 

فعاضم مه  دشاب و  حیحـص  مه  ای  لاس  رما  دننام  زومهم  مه  دـشاب  حیحـص  مه  تسا  نکمم  هملک  کی  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  هرصبت 2 
دو و یح و  دننام  فعاضم  مه  دشاب و  لتعم  مه  ای  یبا  سئی و  دننام  زومهم  مه  دشاب و  لتعم  مه  دناوتیم  هملک  نینچمه  ندد  دم  دننام 

. تسا حیحص  هشیمه  ملاس  هملک  اما  دیشوج و  زا  درک  هلان  نا  دننام  فعاضم  مه  دشاب و  زومهم  مه  دناوتیم  هملک  زین 
دشاب بسانم  نآ  اب  شلبق  ام  تکرح  رگا  ار  نیل  فرح  ریما و  راد  عیب  لوق  دننام  دنمان  نیل  فرح  دشاب  نکاس  رگا  ار  هلع  فرح  هرصبت 3 

. ریما راد  دننام  دنمانیم  زین  دم  فرح 
نکاس دوخ  اریز  تسا  دـم  فرح  هشیمه  فلا  نیا  رب  انب  هحتف  فلا  اب  بسانم  هرـسک و  ءای  اب  بسانم  تسا و  همـض  واو  اب  بسانم  تکرح 

. تسین ظفلت  لباق  دشابن  حوتفم  شلبق  ام  ات  تسا و 
رد هک  يروط  هب  مینک  ادا  جرخم  کی  زا  ار  مه  يولهپ  فرح  ود  هک  تسا  نیا  ماغدا  تسا و  ماغدا  ضرعم  رد  یثالث  فعاـضم  هرصبت 4 
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فرح کی  تروصب  ار  ود  ره  ابلاغ  دنیوگ و  هیف  مغدم  ار  مود  فرح  مغدم و  ار  لوا  فرح  تروص  نیا  رد  دتفاین  هلـصاف  اهنآ  نیب  ظفلت 
دهاوخ درجم  یثالث  فعاضم  لعف  رد  ماغدا  هرابرد  یلیصفت  ثحب  لجرلا  لجرلا  دم  ددم  دننام  دنسیونیم  مه  زا  يادج  ار  اهنآ  یهاگ  و 

. دمآ
. فذح بلق و  تسا  تروص  ود  هب  نآ  دنیوگ و  فیفخت  ار  هزمه  رییغت  دنرییغت  ضرعم  رد  هلع  فرح  هزمه و  هرصبت 5 

نمءا دننام  دننکیم  لیدـبت  دـم  فرح  هب  ار  نکاس  هزمه  دریگ  رارق  كرحتم  هزمه  زا  دـعب  نکاس  هزمه  ياهملک  رد  هاگره  یبلق  فیفخت 
هن تسا  زیاج  دـم  فرح  هب  نآ  لیدـبت  دریگ  رارق  هزمه  زا  ریغ  یکرحتم  فرح  زا  دـعب  نکاس  هزمه  رگا  یلو  نامیا  نامءا  رموا  رمءا  نمآ 

تـسا هدش  هدینـش  هزمه  لیدبت  درادن  ار  قوف  تیعـضو  هک  زین  رگید  تاملک  یـضعب  رد  بیذ و  بئذ  موش  مؤش  سار  سار  دننام  بجاو 
. ورقم ءورقم  هوبن  هءوبن  يرب  ءيرب  یبن  ءیبن  همیا  همئا  دننام 

هلع فرح  لالعا  دنیوگ و  لالعا  ار  هلع  فرح  رییغت  لک  لکؤا  ذخ  ذخؤا  دننام  تسا  یعامـس  درادن و  یـصخشم  هدعاق  یفذح  فیفخت 
رد نآ  لیـصفت  دریگیم  تروص  ینیعم  طیارـش  رد  صاخ و  دـعاوق  قبط  مادـک  ره  لامعا  هک  فذـح  بلق و  نوکـس و  تسا  مسق  هس  رب 

دمآ دهاوخ  مود  شخب  همدقم  لوا و  شخب  لصف 12 

نیرمت شسرپ و 

دینک نیعم  ار  ریز  نوزوم  تاملک  ءانب  عونا و  * 
نایرج لعاف  لئام  لیعف  يوق  لعف  يار  لعف  رئب  لاعف  رارف  هلاعف  هءارب  هلاعف  هراجا  هلاعف  هراذـق  لعف  مئـس  هللعف  هلـسلس  للعف  بلعث  لعف  ءرم 

نیا لح  رد  ییامنهار  لعاف  ملاس  لاعف  مالـس  لعف  رذ  لاعف  دادـم  لاعف  ضایف  نالعف  ناضیف  لعف  ضیف  هلاعف  هواـسق  لـعاف  يراـج  نـالعف 
 … روطنیمه درجم و  یعابر  بلعث  زومهم  درجم  یثالث  ءرم  مییوگیم  يدعب  نیرمت  نینچمه  نیرمت و 

دینک نیعم  ریز  نوزوم  تاملک  رد  ار  ملاس  فعاضم و  زومهم  لتعم  * 
هلاعف هرایط  لعف  ریط  لاعف  ماکح  لـیعفت  عیدوت  لـیعف  ریرح  لـعفم  یئرم  هلعف  هارم  لـعف  یتا  لـعتفم  رمتؤم  لـعف  ءاـی  لـیعف  یلو  لـعف  یط 
رمحا یلعف  يولع  لیعف  یلع  لاعف  ناید  لعیف  میا  لاعف  كامـس  لوعف  دودص  لعف  دس  لعاف  رباص  لوعف  لوصو  هلعف  هشحو  لوعاف  توقای 

. لعفا
دینک نیعم  ار  ریز  تاملک  دئاز  یلصا و  فورح  * 

ندرک هعطق  هعطق  هرـشرش  للعف  رفعج  للعف  مهرد  للعف  تسا  ینز  مسا  ددهم  للنعف  نادان  تفلک  ججنفع  لعنفا  تخـسرس  نمـشد  ددـنلا 
. للعف ریش  هجنپ  نثرب  لعف  ریپ  بدخ  للعفت  لزلزت  للنعفا  مجنرحا  هللعف  همزمز  لعنفی  تخسرس  نمشد  ددنلی  هللعف 

. دینزب لاثم  هس  تسا  هدش  هراشا  اهنآ  هب  هرامش 2  هرصبت  رد  هک  هملک  ماسقا  زا  کی  ره  يارب  * 
. تسا دم  فرح  هشیمه  فلا  ارچ  * 

. دینک صخشم  هرامش 2  نیرمت  رد  ار  نیل  دم و  هلع  فورح  * 
. دینک فیرعت  ار  هیف  مغدم  مغدم و  ماغدا  * 

باوثلا و يوقتلا  دـننام  دوشیم  ماـغدا  فرح ت ث د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ل ن  زا 14  دنترابع  هک  یـسمش  فورح  رد  لا  مال  * 
…

. دینک ظفلت  ار  اهنآ  دینزب و  لاثم  ود  یسمش  فورح  زا  کی  ره  رد  لا  مال  ماغدا  يارب  تسیچ ؟ فورح  هیقب  مان  * 
. دیربب مان  دراد  دوجو  طرش  دنچ  دم  فرح  هب  هزمه  ندش  لیدبت  موزل  يارب  * 

. دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  هزمه  فیفخت  یعامس  یسایق و  دراوم  * 
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رذءا ناذءا  ءيراب  یتوا  نمءا  رخءا  بدؤم  بادءا  مدءا  ارچ  بجاو  مادـک  رد  تسا و  زئاج  ریز  تاملک  زا  کیمادـک  رد  هزمه  فیفخت  * 
. لئاسم زئاج  رئاس  رزئم  ساب  هئف  نؤم  دبؤم  نمؤی  نمؤم  تاخاؤم  سیسات 

فوجا لاثم  لتعم  حیحص  زومهم  فعاضم  هملک  دم  فرح  نیل  فرح  حیحص  فرح  لالعا  هلع  فرح  دینک  ینعم  ار  ریز  تاحالطصا  * 
. ملاس نورقم  فیفل  قورفم  فیفل  صقان 
بلقنم ای  دنایلصا  هلع  فورح  زا  مادک  ره  * 

لعف لوا : شخب 

هراشا

ردصم لعف  لصا 

وکین نسح  ندش  جراخ  جورخ  دننام  دـنک  تلالد  یتلاح  ای  راک  عوقو  رب  اهنت  هک  تسا  ياهملک  ردـصم  دوشیم و  هتفرگ  ردـصم  زا  لعف 
لعف هب  لیدبت  میتشادرب  ار  رگا ن  هکنیا  رب  طورـشم  دوش  هدروآ  ند  ای  نت  نآ  یـسراف  همجرت  رخآ  رد  هک  تسا  نیا  ردصم  تمالع  ندش 

یضام لعف  اهنت  دوشیم  هتفرگ  ردصم  زا  امیقتـسم  هچنآ  دنتـسین  ردصم  نتورف  عضاخ  ندرگ و  قنع  دننام  یتاملک  نیا  رب  انب  دوش  یـضام 
رما عراضم  یضام  ردصم  عراضم  زا  رما  دوشیم و  هتفرگ  یضام  زا  عراضم  هکلب  دنتسین  نینچ  رما  عراضم و  اما  تسا و 

میسقت فیرعت و 

دز برض  دننام  راک  ندش  عقاو  دنک  تلالد  هدنیآ  ای  لاح  ای  هتشذگ  نامز  رد  یتلاح  ندش  رادیدپ  ای  راک  عوقو  رب  هک  تسا  ياهملک  لعف 
رب لعف  وش  وکین  نسحا  دوشیم  وکین  نسحی  دش  وکین  نسح  دننام  تلاح  ندش  رادیدپ  نزب و  برضا  دز  دهاوخ  ای  دنزیم  دراد  برـضی 

نسح برـض و  دننام  دنک  تلالد  هتـشذگ  نامز  رد  یتلاح  ای  راک  عوقو  رب  هک  تسا  یلعف  یـضام  لعف  رما  عراضم  یـضام  تسا  مسق  هس 
هک تسا  یلعف  رما  لعف  نسحی و  برـضی و  دننام  دـنک  تلالد  هدـنیآ  ای  لاح  نامز  رد  یتلاح  ای  راک  عوقو  رب  هک  تسا  یلعف  عراضم  لعف 

نسحا برضا و  دننام  دیامن  تلالد  یتلاح  ای  راک  داجیا  بلط  رب 

نیرمت شسرپ و 

. دینک رکذ  ار  نآ  ماسقنا  یگنوگچ  لعف و  ماسقا  * 
. تسا یقرف  هچ  ردصم  لعف و  نیب  * 

دمآ ءاج  ندـیباوخ  مون  تسا  یناکم  مان  ندـع  راک  وکین  نسحم  ندرک  یکین  ناسحا  تسا  ردـصم  مادـک  لعف و  مادـک  ریز  تاملک  زا  * 
تسا یناکم  مان  نتخ  نتفاب  جسن  دنکیم  يرای  رصنی 

3)

لوهجم مولعم و 

لعف دز و  ار  رکب  دیز  ارکب  دیز  برـض  دننام  دـشاب  هدـش  رکذ  مالک  رد  شلعاف  هک  تسا  یلعف  مولعم  لعف  لوهجم  ای  تسا  مولعم  ای  لعف 
تسا هدش  هتشاذگ  لعاف  ياج  هب  نوچ  ار  لوعفم  تروص  نیا  رد  دوش  هداد  تبسن  لوعفم  هب  دوشن و  رکذ  شلعاف  هک  تسا  یلعف  لوهجم 
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ياراد ای  تسا  لعاف  ياراد  ای  ینعی  لوهجم  ای  تسا  مولعم  ای  یلعف  ره  نیا  رب  انب  دـش  هدز  رکب  رکب ، برـض  دـننام  دـنیوگیم  لعاف  بئاـن 
. لعاف بئان 

رما مولعم و  عراضم  زا  نآ  عراضم  مولعم و  یضام  زا  نآ  یضام  هکلب  میریگیمن  ردصم  زا  امیقتسم  ار  لوهجم  لعف  هک  تشاد  هجوت  دیاب 
نیا یگنوگچ  حیضوت و  لوهجم  رما  لوهجم  عراضم  مولعم  عراضم  لوهجم  یـضام  مولعم  یـضام  دوشیم  هتفرگ  لوهجم  عراضم  زا  نآ 

دمآ دهاوخ  قاقتشا 

لعف ياه  هغیص 

ملکتم بطاخم و  بئاغ  بیترت  هب  تلاح  هس  نیا  رد  ار  لعف  تبـسانم  نیمه  هب  ملکتم  ای  بطاخم و  ای  تسا  بئاغ  ای  لعاف  بئان  اـی  لـعاف 
. دنمانیم

ره رد  دـنکیم و  رییغت  نآ  ندوب  عمج  ای  ینثم و  ای  درفم  اب  زین  لعاف و  بئان  ای  لعاف  ندوب  ثنؤم  ای  رکذـم  اـب  بطاـخم  بئاـغ و  لـعف  ود 
ره تسا  تروص  ود  ياراد  دنکیم و  رییغت  لعاف  بئان  ای  لعاف  ندوب  درفم  ریغ  ای  درفم  اب  طقف  ملکتم  لعف  دراد و  یـصاخ  تروص  دروم 

هغیـص بئاغ  رکذـم  درفم  هغیـص  دـنیوگیم  الثم  دـنناوخیم  لعاف  بئان  ای  لعاف  مان  هب  ار  نآ  دـنیوگیم و  هغیـص  ار  قوف  روص  زا  مادـک 
 … روطنیمه بئاغ و  رکذم  عمج  هغیص  بئاغ  رکذم  يانثم 

هغیص ود  ياراد  ملکتم  لعف  هغیص و  شش  ياراد  زین  بطاخم  لعف  تسا و  هغیص  شش  ياراد  بئاغ  لعف  هک  دش  نشور  تشذگ  هچنآ  زا 
. دشابیم هغیص  ياراد 14  لعف  ره  هجیتن  رد  و 

ینثم 12 درفم 11  ثنؤم 10  عمج  ینثم 9  درفم 8  رکذم 7  بطاخم  عمج  ینثم 6  درفم 5  ثنؤم 4  عمج  ینثم 3  درفم 2  رکذم 1  بئاغ 
ریغلا عم  درفم  ریغ  هدحو 14  درفم  ملکتم 13  عمج 

درجم یثالث 

هغیـص هک  دوشیم  هتفگ  یلعف  هب  هیف  دیزم  لعف  دشابن و  دئاز  فرح  نآ  یـضام  لوا  هغیـص  رد  هک  دنیوگیم  یلعف  هب  درجم  لعف  حیـضوت 
دشاب دئاز  فرح  ياراد  نآ  یضام  لوا 

نیرمت شسرپ و 

دینک نیعم  ریز  تالمج  رد  ار  لوهجم  مولعم و  لعاف  بئان  لعاف  * 
ذیملتلا لاس  دیز  فرع  ءاملا  برـش  ءاملا  تبرـش  زبخلا  لکا  زبخلا  همطاف  تلکا  سردلا  بتک  سردلا  تبتک  باتکلا  ءرق  باتکلا  دیز  ارق 

نیسحلا ع. لتق  یلع  رصن 
. دینزب لاثم  یسراف  هب  مادک  ره  يارب  هدرک  فیرعت  ار  ملکتم  بطاخم  بئاغ  لعف  * 

. دیهد حیضوت  تسا  روطنیمه  مه  یسراف  رد  ایآ  دراد  هغیص  ود  ملکتم  هغیص و  شش  بطاخم  بئاغ و  مسق  ود  زا  مادک  ره  ارچ  * 
تسیچ ریز  ياه  هغیص  هرامش  * 

هینثت بطاخم  رکذـم  عمج  بطاخم  ثنؤم  عمج  بئاغ  ثنؤم  عمج  بئاغ  ثنؤم  درفم  بطاخم  ثنؤم  درفم  ریغلا  عم  ملکتم  هدـحو  ملکتم 
. بطاخم ثنؤم  هینثت  بئاغ  رکذم 

دینک رکذ  ار  ریز  ياه  هغیص  مان  * 
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دنوشیم هتفرگ  هچ  زا  لوهجم  مولعم و  لعف  ماسقا  زا  مادک  ره   1 4 7 13 14 . 6

درجم یثالث  لوا : ثحبم 

مولعم یضام  لصف 1 

هراشا

. دوشیم هتفرگ  ردصم  زا  درجم  یثالث  مولعم  یضام 
نیع حوتفم و  ار  لعفلا  مال  لعفلا و  ءاف  تخادـنا  تسا  يدـئاز  فرح  ياراد  رگا  ار  ردـصم  دـئاز  فرح  دـیاب  ردـصم  زا  نآ  نتفرگ  يارب 
نیا زا  یکی  رب  مولعم  درجم  یثالث  یضام  نیا  رب  انب  تسا  یعامـس  ردصم  ره  یـضام  رد  لعفلا  نیع  تکرح  عون  دومن  كرحتم  ار  لعفلا 

. تسا نزو  هس 
. دش وکین  نسح  ندش  وکین  نسح  تسناد  ملع  نتسناد  ملع  تفر  بهذ  نتفر  باهذ  دننام  لعف  لعف  لعف 

. بیترت نیدب  میریگیم  لوا  هغیص  زا  ار  هغیص  ریاس 13  تسا  لوا  هغیص  دوخ  قوف  نزو  هس  زا  مادک  ره  اههغیص 
. العف لعف  لوا  هغیص  رخآ  هب  فلا  ندرک  هفاضا  اب  مود  هغیص 

. اولعف لعف  لعفلا  مال  ندرک  مومضم  لوا و  هغیص  رخآ  هب  واو  ندرک  هفاضا  اب  موس  هغیص 
. تلعف لعف  لوا  هغیص  رخآ  هب  هنکاس ت  ءات  ندرک  هفاضا  اب  مراهچ  هغیص 

. اتلعف لعف  لوا  هغیص  رخآ  هب  ات  ندرک  هفاضا  اب  مجنپ  هغیص 
. نلعف لعف  لعفلا  مال  ندرک  نکاس  لوا و  هغیص  رخآ  هب  هحوتفم ن  نون  ندرک  هفاضا  اب  مشش  هغیص 
. تلعف لعف  لعفلا  مال  ندرک  نکاس  لوا و  هغیص  رخآ  هب  هحوتفم ت  ءات  ندرک  هفاضا  اب  متفه  هغیص 

. امتلعف لعف  لعفلا  مال  ندرک  نکاس  لوا و  هغیص  رخآ  هب  امت  ندرک  هفاضا  اب  متشه  هغیص 
. متلعف لعف  لعفلا  مال  ندرک  نکاس  لوا و  هغیص  رخآ  هب  مت  ندرک  هفاضا  اب  مهن  هغیص 

. تلعف لعف  لعفلا  مال  ندرک  نکاس  لوا و  هغیص  رخآ  هب  هروسکم ت  ءات  ندرک  هفاضا  اب  مهد  هغیص 
. امتلعف لعف  لعفلا  مال  ندرک  نکاس  لوا و  هغیص  رخآ  هب  امت  ندرک  هفاضا  اب  مهدزای  هغیص 

. نتلعف لعف  لعفلا  مال  ندرک  نکاس  لوا و  هغیص  رخآ  هب  نت  ندرک  هفاضا  اب  مهدزاود  هغیص 
. تلعف لعف  لعفلا  مال  ندرک  نکاس  لوا و  هغیص  رخآ  هب  همومضم ت  ءات  ندرک  هفاضا  اب  مهدزیس  هغیص 

. انلعف لعف  لعفلا  مال  ندرک  نکاس  لوا و  هغیص  رخآ  هب  ان  ندرک  هفاضا  اب  مهدراهچ  هغیص 
امتلعف تلعف  متلعف  امتلعف  تلعف  نلعف  اتلعف  تلعف  اولعف  العف  لـعف  دوشیم  فرـص  نینچ  مولعم  درجم  یثـالث  یـضام  ياههغیـص  نیا  رب  اـنب 

. انلعف تلعف  نتلعف 
. لعف لعف و  رگید  نزو  ود  ياههغیص  فرص  تسا  روطنیمه  و 

زا تسا  ترابع  بیترت  هب  مولعم  درجم  یثالث  یضام  ياههغیص  تمالع  هک  میتسناد  تشذگ  هچنآ  زا  رئامض 
ان نت ت  امت  مت ت  امت  ات ن ت  ا و ت 

. ریمض هن  تسا  لعاف  ثینات  تمالع  طقف  هک  ياههغیص 4 و 5  رد  زجب ت  دنمانیم  ریمض  ار  اهتمالع  نیا  زا  مادک  ره 
. دنیوگیم زراب  ریمض  ار  رئامض  ریاس  رتتسم و  ریمض  نآ  هب  تسا  ردقم  نوچ  هک  تسا  یه  وه و  بیترت  هب  هغیص 1 و 4  ود  ریمض 
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رتتـسم ای  زراب  ریمـض  زا  یلاخ  لعف  نآ  دوش  هدروآ  رهاظ  مسا  تروصب  لـعاف  یلعف  زا  دـعب  رگا  ور  نیا  زا  دنیـشنیم  مسا  ياـج  هب  ریمض 
ءاسنلا تلاق  دنه  تلاق  لاجرلا  بهذ  نالجرلا  بهذ  لجرلا  بهذ  مییوگیم  دوب  دهاوخ 

نیرمت شسرپ و 

. دینک فیرعت  ار  یضام  لعف  لعف و  قلطم  * 
. دراد نزو  هس  مولعم  درجم  یثالث  یضام  ارچ  * 

دنتسه ییاههغیص  هچ  صوصخم  ریز  ياهتمالع  مولعم  درجم  یثالث  یضام  رد  * 
امت ت ت. ات ن ت  و 

دنوشیم هتخاس  هنوگچ  ریز  ياه  هغیص  * 
2 4 5 8 9 13 14 5

. دینک نایب  بهذ  لعف  زا  ار  قوف  ياههغیص  يانعم 
دینک رکذ  بسانم  ینعم  ریز  تالمج  ياج  هب  * 

. دنتسناد اهدرم  دیتفر  نانز  هورگ  امش  میتسناد  ام  دندش  وکین  نانز  دیتفر  درم  ود  امش  یتفر  وت  متسناد  نم  دنتفر  نز  ود 
دینک فرص  ار  ریز  لاعفا  * 

. فوؤر قدص  محر  ربک  دهش  مظع  لتق  لاس 
. دیهد حیضوت  ار  یضام  لعف  رئامض  یگنوگچ  * 

تسیچ ریز  ياههغیص  ریمض  یضام  لعف  رد  * 
1 4 7 13 14 2 5 8 10 6 12 10

دینک حیحصت  ار  ریز  طالغا  * 
دیز متبرـض  امتنا  نبرـض  نحن  ءاسنلا  اوملع  ناتارما  اتملع  نالجرلا  انـسح  اوبرـش  ءاسن  الکا  ناتارما  لاجرلا  اورـصن  ائاج  هارما  تئاج  لجر 

نالجرلا ابرض  ءرق  هدیعس  دنه و  تبرض 

مولعم عراضم  لصف 2 

هراشا

هدروآرد یضام  لوا  هغیص  یـضام  رـس  رب  هحوتفم ي  ءای  کی  ادتبا  قیرط  نیدب  دوشیم  هتفرگ  نآ  یـضام  زا  درجم  یثالث  مولعم  عراضم 
روسکم ای  حوتفم  تسا  نکمم  تسا و  یعامس  زین  عراضم  لعفلا  نیع  تکرح  مینکیم  مومضم  ار  لعفلا  مال  نکاس و  ار  لعفلا  ءاف  سپس 

. دشاب مومضم  ای  و 
برضی برـض  تفر  دهاوخ  ای  دوریم  دراد  بهذی  بهذ  دننام  لعفی  لعفی  لعفی  دراد  نزو  هس  زین  مولعم  درجم  یثالث  عراضم  نیا  رب  انب 

. تشک دهاوخ  ای  دشکیم  دراد  لتقی  لتق  دز  دهاوخ  ای  دنزیم  دراد 
. قیرط نیدب  میریگیم  لوا  هغیص  زا  ار  رگید  هغیص  تسا و 13  عراضم  لوا  هغیص  قوف  نزو  هس  زا  مادک  ره  اههغیص 
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. نالعفی لعفی  لعفلا  مال  ندرک  حوتفم  لوا و  هغیص  رخآ  هب  نا  هروسکم  نون  فلا و  ندرک  هفاضا  اب  مود  هغیص 
. نولعفی لعفی  لوا  هغیص  رخآ  هب  نو  هحوتفم  نون  واو و  ندرک  هفاضا  اب  موس  هغیص 

. لعفت لعفی  ءات  هب  عراضم  فرح  ءای  لیدبت  اب  مراهچ  هغیص 
. نالعفت لعفی  نآ  رخآ  هب  نا  هروسکم  نون  فلا و  ندرک  هفاضا  لعفلا و  مال  ندرک  حوتفم  ءات و  هب  ءای  لیدبت  اب  مجنپ  هغیص 

. نلعفی لعفی  نآ  رخآ  هب  هحوتفم ن  نون  کی  ندرک  هفاضا  لعفلا و  مال  ندرک  نکاس  اب  مشش  هغیص 
. لعفت لعفی  ءات  هب  لوا  هغیص  ءای  لیدبت  اب  متفه  هغیص 

. نالعفت لعفی  نآ  رخآ  هب  نا  هروسکم  نون  فلا و  ندرک  هفاضا  لعفلا و  مال  ندرک  حوتفم  ءات و  هب  لوا  هغیص  ءای  لیدبت  اب  متشه  هغیص 
. نولعفت لعفی  نآ  رخآ  هب  نو  هحوتفم  نون  واو و  ندرک  هفاضا  ءات و  هب  لوا  هغیص  ءای  لیدبت  اب  مهن  هغیص 

. نیلعفت لعفی  نآ  رخآ  هب  نی  هحوتفم  نون  ءای و  ندرک  هفاضا  لعفلا و  مال  ندرک  روسکم  ءات و  هب  لوا  هغیص  ءای  لیدبت  اب  مهد  هغیص 
. نالعفت لعفی  نآ  رخآ  هب  نا  هروسکم  نون  فلا و  ندرک  هفاضا  لعفلا و  مال  ندرک  حوتفم  ءات و  هب  لوا  هغیص  ءای  لیدبت  اب  مهدزای  هغیص 

. نلعفت لعفی  نآ  رخآ  هب  حوتفم ن  نون  کی  ندرک  هفاضا  لعفلا و  مال  ندرک  نکاس  ءات و  هب  لوا  هغیص  ءای  لیدبت  اب  مهدزاود  هغیص 
. لعفا لعفی  هزمه  هب  لوا  هغیص  ءای  لیدبت  اب  مهدزیس  هغیص 

. لعفن لعفی  نون  هب  لوا  هغیص  ءای  لیدبت  اب  مهدراهچ  هغیص 
عراضم لعف  تمالع  اـی  هعراـضم  فورح  دـنراد  رارق  عراـضم  ياـه  هغیـص  لوا  رد  هک  ار  نیتا  فورح  نون  هزمه و  ءاـت  ءاـی  دـینک  هجوت 

رتشیب ای  یفرح  راهچ  زا  رتمک  نآ  یضام  هک  یعراضم  رد  مومضم و  دشاب  یفرح  راهچ  نآ  یضام  هک  یعراضم  رد  فورح  نیا  دنمانیم 
. تسا نینچ  مولعم  درجم  یثالث  عراضم  فرص  تشذگ  هچنآ  رب  انب  دنشابیم  حوتفم  دشاب  نآ  زا 

. لعفن لعفا  نلعفت  نالعفت  نیلعفت  نولعفت  نالعفت  لعفت  نلعفی  نالعفت  لعفت  نولعفی  نالعفی  لعفی 
. لعفی لعفی و  رگید  نزو  ود  ياه  هغیص  فرص  تسا  نینچمه  و 

هغیـص رد  تسا  لعاف  زراب  رئامـض  بطاخم  ثنؤم  درفم  رد  ءای  ثنؤم  ياه  عمج  رد  نون  رکذـم  ياهعمج  رد  واو  اههینثت  رد  فلا  رئاـمض 
. نحن هغیص 14  رد  انا و  هغیص 13  رد  تنا  هغیص 7  رد  یه  هغیص 4  رد  وه  هغیص 1  رد  تسا  رتتسم  لعاف  ریمض  ياه 14 13 7 4 1 
دنـشابیم عوفرم  دوخ  يدوخب  برعم  ياه  هغیـص  تسا  برعم  اههغیـص  هیقب  ینبم و  ثنؤم  عمج  هغیـص  ود  عراضم  لـعف  رد  دـینک  هجوت 

تسا هغیـص  رخآ  نون  بطاخم  ثنؤم  درفم  رکذم و  ياهعمج  اههینثت  رد  لعفلا و  مال  همـض  ياه 13 7 4 1 و 14  هغیـص  رد  عفر  تمالع 
. دنیوگیم عفر  ضوع  نون  نآ  هب  هک 

عفر تمالع  هن  تسا  ریمض  هحوتفم  نون  ثنؤم 6 و 12  عمج  هغیص  ود  رد 

نیرمت شسرپ و 

. دینک فیرعت  ار  عراضم  لعف  * 
. ارچ دراد  نزو  دنچ  مولعم  درجم  یثالث  عراضم  * 

. هنوگچ دوشیم و  هتفرگ  هچ  زا  مولعم  درجم  یثالث  عراضم  * 
دنوشیم هتخاس  هنوگچ  ریز  ياه  هغیص  * 

1 4 7 13 14 6 12 8 11 5
. تسیچ قوف  نیرمت  ياه  هغیص  مان 
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. ربصی ءرقی  بتکی  فرشی  فذقی  دسحی  لمعی  دینک  فرص  ار  ریز  ياهعراضم  * 
دینک ینعم  ملعی  زا  ار  ریز  ياه  هغیص  * 

1 4 7 13 14 2 5 8 11 3 10 8
. دیهد حیضوت  ار  عراضم  لعف  رئامض  تیفیک 

. دینک نایب  ار  اهنآ  عوقو  تیفیک  مولعم و  درجم  یثالث  عراضم  رد  اهنآ  تکرح  هعراضم و  فورح  * 
. تسا تیفیک  هچ  هب  عراضم  ياه  هغیص  رد  عفر  تمالع  بارعا و  * 

تسیچ اههغیص  نیا  نیب  عماج  تسا و  نکاس  لعفلا  مال  عراضم  زا  ییاه  هغیص  هچ  رد  * 

درجم یثالث  باوبا  لصف 3 

هراشا

لعفی نزو  ود  زا  یکی  رب  تسا  نکمم  لعف  عراضم  لعفی و  لـعفی  لـعفی  نزو  هس  زا  یکی  رب  تسا  نکمم  لـعف  عراـضم  هک  تسناد  دـیاب 
عراضم یـضام  هنوگ  دـنچ  نیا  هب  مولعم  درجم  یثالث  لعف  رد  رگید  ترابع  هب  دـیآیم  لـعفی  نزو  رب  طـقف  لـعف  عراـضم  دـیایب و  لـعفی 

درک میهاوخ  دروخرب 
عنمی عنم  دننام  لَعفی  لَعف 

برضی برض  دننام  لِعفی  لَعف 
رصنی رصن  دننام  لُعفی  لَعف 
عمسی عمس  دننام  لَعفی  لِعف 

بسحی بسح  دننام  لِعفی  لِعف 
. مرکی مرک  دننام  لُعفی  لُعف 

تسا باب  شش  ياراد  درجم  یثالث  لعف  نیا  رب  انب  دنمانیم  باب  ار  عراضم  یضام  ماسقا  نیا  زا  مادک  ره 

نیرمت شسرپ و 

. هچ ینعی  دراد  باب  شش  مولعم  درجم  یثالث  لعف  دنیوگیم  هکنیا  * 
دیزاسب ار  ریز  رداصم  عراضم  یضام و  * 

هماس باب 1  زا  ندـش  مخ  عوکر  باب 2  زا  ندز  برـض  باب 4  زا  ندوب  رـضاح  هداهـش  باب 3  زا  نتـسشن  دوعق  باب 3  زا  ندروخ  لـکا 
. دینک ینعم  ار  قوف  ياهعراضم  یضام و  ياههغیص 14 13 7 4 1   3 باب 3 . زا  نتشک  لتق  باب 4  زا  ندش  تحاران 

نسحی نسح  ملعی  ملع  لتقی  لتق  بهذی  بهذ  ملحی  ملح  لمعی  لمع  لاسی  لاس  مهفی  مهف  ءیجی  ءاج  دینک  نیعم  ار  ریز  باوبا  هرامش  * 

مولعم رما  لصف 4 

هراشا
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ياه هغیص  زا  مادک  ره  هکلب  لوا  هغیص  زا  اههغیص  هیقب  عراضم و  زا  نآ  لوا  هغیص  هک  نینچنیا  هن  هتبلا  دوشیم  هتفرگ  عراضم  زا  رما  لعف 
دوشیم و هتخاس  عراضم  رـس  رب  رما  مال  ندروآرد  اب  ملکتم  هغیـص  ود  بئاغ و  هغیـص  شـش  دوشیم  هتفرگ  عراـضم  هغیـص  ناـمه  زا  نآ 
هب رما  ار  هغیص  شش  نیا  ملکتم و  بئاغ و  رما  ای  مالب  رما  ار  هغیص  تشه  نآ  اذل  عراضم  هغیـص  رد  یـصاخ  رییغت  اب  بطاخم  هغیـص  شش 

. دنمانیم رضاح  رما  ای  هغیص 
هدروآرد عراضم  ياه  هغیـص  لوا  رد  دـنیوگ  رما  مال  نآ  هب  هک  ار  يروسکم  مال  رما  ملکتم  بئاـغ و  ياـه  هغیـص  نتخاـس  يارب  اـههغیص 

فرح بطاخم  عراضم  ياه  هغیص  زا  مادک  ره  لوا  زا  الوا  نآ  بطاخم  ياه  هغیص  نتخاس  يارب  میزادنایم و  نآ  رخآ  زا  ار  عفر  تمالع 
يزیچ ندرک  دایز  هب  جایتحا  رگید  مینکیم و  انب  ار  رما  اجنامه  زا  دوب  كرحتم  عراـضم  فرح  دـعب  اـم  رگا  اـیناث  میزادـنایم  ار  عراـضم 

روسکم ار  هزمه  الا  مومـضم و  ار  هزمه  دوب  مومـضم  لعفلا  نیع  رگا  اثلاث  میروآیم  نآ  لوا  رد  یکرحتم  هزمه  دوب  نکاـس  رگا  تسین و 
. میزادنایم هغیص  رخآ  زا  ار  عفر  تمالع  اعبار  میروآیم 

لعفال نلعفا  العفا  یلعفا  اولعفا  العفا  لعفا  نلعفیل  العفتل  لعفتل  اولعفیل  العفیل  لعفیل  تسا  نینچ  لعفی  زا  رما  ياه  هغیـص  فرـص  نیا  رب  انب 
لعفنل

 … اولعفیل العفیل  لعفیل  تسا  نینچ  لعفی  زا  و 
 … اولعفا العفا  لعفا 

 … اولعفیل العفیل  لعفیل  تسا  نینچ  لعفی  زا  لعفنل و  لعفال 
 … اولعفا العفا  لعفا 

لعفنل لعفال 
هتکن ود 

دننام مینک  نکاس  میناوتیم  دریگ  رارق  مث  ای  ءاف  ای  واو  زا  دعب  نوچ  ار  رما  مال  - 1
قیتعلا تیبلاب  اوفوطیل  مهروذن و  اوفویل  مهثفت و  اوضقیل  مثتیبلا  اذه  بر  اودبعیلف  دغل  تمدق  ام  سفن  رظنتل  و 

. دیجم نآرق 
لصو دعب  ام  هب  نآ  لبق  ام  دوشیم و  طقاس  ظفلت  رد  هزمه  دوش  عقاو  مالک  ءانثا  رد  رما  هغیـص  نوچ  ینعی  تسا  لصو  هزمه  رما  هزمه  - 2

. کلملا  4 نیترک رصبلا  عجرا  مث  دننام  ددرگیم 
دیزم یعابر  مولعم  درجم  یعابر  مولعم  دـیزم  یثالث  ینعی  لاعفا  رئاس  رئامـض  زین  تسا و  عراـضم  دـننام  رما  لـعف  رئامـض  تیفیک  رئاـمض 
تسا نشور  هتبلا  عراضم  دننام  رما  عراضم و  یضام  دننام  یضام  تسا  مولعم  درجم  یثالث  رئامـض  دننام  لاعفا  نیا  مامت  لوهجم  مولعم و 

دشابیم لعاف  بئان  ریمض  لوهجم  لعف  رد  لعاف و  ریمض  مولعم  لعف  رد  ریمض  هک 

نیرمت شسرپ و 

. دینک فیرعت  ار  رما  لعف  * 
. دینک نایب  ار  عراضم  زا  رما  قاقتشا  تیفیک  * 

. دینک نایب  ار  رضاح  رما  بئاغ و  رما  نتخاس  هدعاق  * 
. ملعت بهذت  نملعت  نملعی  نابهذی  نابهذت  نیبهذت  بهذا  ملعن  نوملعی  بهذی  تسیچ  ریز  ياه  هغیص  رما  * 
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. دینک ینعم  ار  اهرما  اهنآ  ياه 9 6 5 2 14 13 7 4 1  هغیص  هدومن  فرص  ار  ربصی  بتکی  ءرقی  رما  * 
. دینک ادیپ  دشاب  هدش  طقاس  نآ  هزمه  هک  ار  رضاح  رما  لعف  هد  دیجم  نآرق  رخآ  روس  رد  * 

. دینک نایب  ار  رما  لعف  رئامض  تیفیک  * 
. نحن انا  وه  دنوریم ا ن ي  راکب  رما  عراضم و  زا  ییاه  هغیص  هچ  رد  ریز  رئامض  * 

رتتسم 14 13 12 5 4 3 2 ای  تسا  زراب  دوریم و  راکب  يریمض  هچ  رما  عراضم و  زا  ریز  ياه  هغیص  رد  * 

لوهجم یضام  لصف 5 

هراشا

روسکم دشابن  روسکم  رگا  ار  رخآ  لبق  ام  لوهجم  هب  مولعم  یضام  لیدبت  يارب  میریگیم  مولعم  یضام  زا  ار  لوهجم  یضام  هک  تشذگ 
تسناد ملع  دش  هدز  برض  دز  برـض  دننام  مینکیم  مومـضم  تسا  لعفلا  ءاف  طقف  درجم  یثالث  رد  هک  ار  نآ  زا  لبق  كرحتم  فورح  و 

. دش هتسناد  ملع 
مولعم یـضام  دـننامه  ار  لوهجم  یـضام  ياه  هغیـص  تسا  لعف  نآ  درادـن و  نزو  کی  زا  شیب  درجم  یثـالث  لوهجم  یـضام  نیا  رب  اـنب 

لوهجم لاعفا  رئاس  تهج  نیا  رد  لعاف و  هن  تسا  لعاف  بئان  فالتخا  رطاـخ  هب  رئامـض  اههغیـص و  فـالتخا  اـجنیا  رد  یهتنم  میزاـسیم 
انلعف تلعف  نتلعف  امتلعف  تلعف  متلعف  امتلعف  تلعف  نلعف  اتلعف  تلعف  اولعف  العف  لعف  تسا  نینچ  اههغیص  فرص  تسا  لوهجم  یضام  دننام 

نیرمت شسرپ و 

. دینک فیرعت  ار  لوهجم  یضام  * 
. دیهد حیضوت  ار  بلطم  نیا  تسا  لعاف  بئان  فالتخا  رطاخب  اههغیص  فالتخا  لوهجم  لعف  رد  * 

. دینک نایب  ار  لوهجم  یضام  رئامض  تیفیک  * 
. دیزاسب ار  رصن  لوهجم  ملکتم  برض و  لوهجم  ات 12  ملع و 7  لوهجم  ات 6  ياه 1  هغیص  * 

دینک فرص  ار  رما  ملع و  لتق  لکا  لوهجم  * 

لوهجم عراضم  لصف 6 

هراشا

ام مومضم و  دشابن  مومضم  رگا  ار  عراضم  فرح  لوهجم  هب  مولعم  عراضم  لیدبت  يارب  دوشیم  هتفرگ  مولعم  عراضم  زا  لوهجم  عراضم 
يرای رصنی  دوشیم  هدز  برـضی  دنزیم  برـضی  دوشیم  هتـسناد  ملعی  دنادیم  ملعی  دننام  مینکیم  حوتفم  دشابن  حوتفم  رگا  ار  رخآ  لبق 

. دوشیم يرای  رصنی  دنکیم 
فرـص مولعم و  دـننامه  لوهجم  عراضم  يزاس  هغیـص  تسا  لعفی  نآ  دراد و  نزو  کی  طقف  زین  درجم  یثالث  لوهجم  عراضم  نیا  رب  اـنب 

لعفن لعفا  نلعفت  نالعفت  نیلعفت  نولعفت  نالعفت  لعفت  نلعفی  نالعفت  لعفت  نولعفی  نالعفی  لعفی  تسا  رارق  نیا  زا  نآ 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 83 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرمت شسرپ و 

. دینک فیرعت  ار  لوهجم  عراضم  * 
. ارچ دراد  نزو  دنچ  درجم  یثالث  لوهجم  عراضم  * 

. بتکی رمای  ملعی  لتقی  لکای  تسیچ  ریز  لاعفا  لوهجم  * 
دیزاسب 13 7 4 1 قباس  نیرمت  ياهلوهجم  زا  ار  ریز  ياه  هغیص  * 

. دینک نایب  ار  اهنآ  تیفیک  تسا  تبسانم  هچ  هب  لوهجم  عراضم  رد  رئامض  فالتخا  * 
تسا یقرف  هچ  قاقتشا  رد  لوهجم  مولعم و  عراضم  نیب  * 

لوهجم رما  لصف 7 

هراشا

هغیـص زا  مادک  ره  لیدبت  يارب  عراضم  هغیـص  نامه  زا  نآ  هغیـص  ره  مولعم  رما  دـننامه  دوشیم و  هتفرگ  لوهجم  عراضم  زا  لوهجم  رما 
دیاب ملعیل  دوشیم  هتسناد  ملعی  دننام  میزادنایم  رخآ  زا  ار  عفر  تمالع  هدروآرد  نآ  لوا  رد  روسکم  رما  مال  رما  هب  لوهجم  عراضم  ياه 

نآ فرص  دوشیم و  هتخاس  رما  مال  اب  لوهجم  رما  ياه  هغیص  مامت  نیا  رب  انب  يوش  هدز  دیاب  برـضتل  يوشیم  هدز  برـضت  دوش  هتـسناد 
لعفال نلعفتل  العفتل  یلعفتل  اولعفتل  العفتل  لعفتل  نلعفیل  العفتل  لعفتل  اولعفیل  العفیل  لعفیل  تسا  نینچ 

نیرمت شسرپ و 

. تسا یقرف  هچ  اههغیص  نتخاس  رد  لوهجم  مولعم و  رما  نیب  * 
. دینک فرص  ار  لاسی  بتکی  ملعی  لوهجم  مولعم و  رما  * 

. دینک ینعم  ار  قوف  نیرمت  لوهجم  رما  دنچ  ياه 12 6 9 3 14 13 7 4 1  هغیص  * 
. تسیچ رئامض  ای  ریمض  نآ  دراد و  رتتسم  ریمض  لوهجم  رما  زا  ییاه  هغیص  هچ  * 

دینک رکذ  ار  کی  ره  لحم  لوهجم و  رما  زراب  رئامض  * 

مزال لعف  لوهجم  لصف 8 

دیاب مینک  لوهجم  میهاوخب  هک  ار  یلعف  ور  نیا  زا  داد  رارق  لـعف  زا  دـعب  لـعاف  بئاـن  ناونعب  ار  لوعفم  دـیاب  لوهجم  لـعف  رد  هک  میتسناد 
رد ارکب و  دـیز  برـض  مییوگیم  دراد  جایتحا  زین  هب  لوعفم  هب  لعاف  رب  هوالع  لـعف  هک  برـض  دـننام  دـشاب  لوعفم  ياراد  ینعی  يدـعتم 

. رکب برض  مییوگیم  نآ  لوهجم 
. مییامن يدعتم  رج  فرح  هلیسوب  ار  نآ  هکنیا  رگم  درک  لوهجم  ناوتیمن  درادن  لوعفم  هک  ار  بهذ  دننام  مزال  لعف  اما  و 

تفر دیز  دیز  بهذ  دننام  میهد  رارق  لعف  زا  دعب  هدروآرد  مسا  رـس  رب  يرج  فرح  هک  تسا  نینچ  رج  فرح  اب  مزال  لعف  ندرک  يدعتم 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 84 

http://www.ghaemiyeh.com


. دش هدرب  رکب  رکبب  بهذ  درب  ار  رکب  دیز  رکبب  دیز  بهذ 
امکب لعف  کب  لعف  نهب  لعف  امهب  لعف  اهب  لعف  مهب  لعف  امهب  لعف  هب  لعف  تسا  رارق  نیا  زا  رج  فرح  هب  يدـعتم  لوهجم  یـضام  فرص 

. انب لعف  یب  لعف  نکب  لعف  امکب  لعف  کب  لعف  مکب  لعف 
 … مهب لعفی  امهب  لعفی  هب  لعفی  تسا  رارق  نیا  زا  نآ  عراضم  فرص  و 

 … مکب لعفی  امکب  لعفی  کب  لعفی 
 … یب لعفی 

 … مهب لعفیل  امهب  لعفیل  هب  لعفیل  تسا  رارق  نیا  زا  نآ  رما  فرص  و 
 … مکب لعفیل  امکب  لعفیل  کب  لعفیل 

 … یب لعفیل 
امه زا ه  دنترابع  رئامـض  نیا  تسا  هتـشذگ  ماسقا  رئامـض  زا  ریغ  رج  فرح  هب  يدعتم  لوهجم  رئامـض  دـش  هظحالم  هک  روطنامه  رئامض 

هب دنریگیم  رارق  لعف  هناگ  هدراهچ  ياه  هغیص  لعاف  بئان  بیترت  هب  رج  فرح  هلیسوب  هک  ان  نک ي  امک  مک ك  امک  نه ك  امه  اهمه 
 … لجرب بهذ  ای  هب  بهذ  دننام  دروآ  رهاظ  مسا  ناوتیم  لوا  ریمض  شش  ياج 

دوش هدروآ  ریمض  دیاب  طقف  دعب  هغیص  تشه  رد  یلو  ءاسنب  بهذ  ای  نهب  بهذ 

مولعم نودب  لوهجم  لصف 9 

هراشا

مولعم يانعم  لصا  ای  و  دش ) شوهیب   ) هیلع یمغا  لثم  تسا  هدشن  لامعتـسا  نآ  مولعم  ای  هک  دراد  دوجو  لوهجم  لعف  دنچ  برع  نابز  رد 
یـشغ دش  رادبت  مح  دوب  صیرح  ای  دـش  صیرح  راک  ای  زیچ  نآ  هب  ای  درک ) ادـیپ  دایز  هقالع  وا  هب   ) هب علوا  لثم  تسا  هدـشن  ظفح  نآ  رد 

دیزرو و…  مامتها  وا  هب  هب  ینع  ینکیم  نامگ  ایآ  يرت  دش ا  هناوید  نج  درک  شغ  هیلع 

نیرمت شسرپ و 

یب لوعفم  هطـساو  اب  لوعفم  رورجم  راج و  رج  فرح  هب  يدعتم  هسفنب  يدعتم  يدـعتم  لعف  مزال  لعف  دـینک  ینعم  ار  ریز  تاحالطـصا  * 
. هطساو

. دیروایب لاثم  قوف  تاحالطصا  يارب  حارشنا  رصن و  ياه  هروس  زا  * 
. ارچ دننکیم و  لوهجم  هنوگچ  ار  مزال  لعف  * 

. هیلا رظن  هنع  لاس  هیف  لخد  هنم  جرخ  دینک  فرص  ار  ریز  لاعفا  لوهجم  عراضم  یضام و  * 
ار قباس 4  نیرمت  ياه  عراـضم  لوهجم  رما   1 . 7.4 . 13 . 14 دـینک 6 . ینعم  قوف  لوهجم  ياه  عراضم  یـضام و  زا  ار  ریز  ياه  هغیـص  * 

. دینک ینعم  ار  اهلوهجم  رما  زا  ياه 12.9.6.3.2  هغیص  دینک و  فرص 
. دینک نایب  ار  اهنآ  زا  رهاظ  مسا  ندش  نیشناج  فلخت  تیفیک  مزال و  لعف  لوهجم  رئامض  * 

. دشاب دناوتیم  اهزیچ  هچ  لعاف  ندرکن  رکذ  ینعی  مولعم  ياج  هب  لوهجم  لعف  ندروآ  تلع  امش  رظنب  * 
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. لیلد هچ  هب  درجم  یثالث  هب  صتخم  ای  تسا  یمومع  دش  هتفگ  لوهجم  نتخاس  يارب  هک  يدعاوق  ایآ  * 
ارچ یصوصخ  ای  تسا  یمومع  لوهجم  مولعم و  رئامض  تیفیک  * 

همتت

تروص کی  هب  طقف  رج  فرح  هب  يدعتم  لوهجم  هچ  هسفنب و  يدعتم  لوهجم  هچ  لوهجم  لعف  دش  نشور  ریخا  ياهلصف  لالخ  رد  هکنا 
فرح هب  يدعتم  هچ  هسفنب و  يدـعتم  هچ  يدـعتم  مولعم  لعف  نکل  مزال  مولعم  لعف  تسا  روط  نیمه  دراد و  هغیـص  دوشیم و 14  فرص 

نیا مامت  دنچ  ره  دیآیم  تسدـب  تروص  برض 196 14.14  زا  هک  تسا  روصتم  هغیـص  لوعفم 14  اـب  هطبار  رد  نآ  هغیـص  ره  يارب  رج 
سایق نیمه  رب  ودهدیم  ناشن  دـشاب  لصتم  ریمـض  لوعفم  هک  یتلاح  رد  ار  نآ  روص  ریز  لودـج  ود  دریگیمن  رارق  هدافتـسا  دروم  روص 
فذـح ار  یلعاف  ریمـض  هدرک  لوهجم  ار  لعف  هرامـش 2  لودـج  ياه  هغیـص  زا  مادـک  ره  ندرک  لوهجم  رد  رما  عراضم و  فرـص  تسا 

هغیـص زا  مادک  ره  ندرک  لوهجم  رد  اما  دیزب  بهذ  دیزب  اوبهذ  دننام  میروآیم  لعف  زا  دعب  لعاف  بئان  ناونعب  ار  رورجم  راج و  هدومن و 
هدرک لیدبت  دوخ  لداعم  یلعاف  ریمض  هب  ار  یلوعفم  ریمض  مینکیم و  فذح  ار  یلعاف  ریمض  هدرک  لوهجم  ار  لعف  هرامش 1  لودج  ياه 

الثم دوب  دـهاوخ  رتتـسم  لعاف  بئاـن  ریمـض  اههغیـص  زا  یخرب  رد  هک  تسا  نشور  مینکیم  قحلم  لوهجم  لـعف  هب  لـعاف  بئاـن  ناونعب  و 
اورصن و…  مهنرصن  لوهجم  نرصن و  نهورصن  لوهجم 

رما عراضم و  یلعاف  رئامض  یلوعفم  رئامض  یضام  یلعاف  رئامض  تسا  هدش  صخـشم  یلوعفم  یلعاف و  رئامـض  نیب  هلداعم  ریز  لودج  رد 
امک ا امت  مک و ت ك ي  مت  امک ا  امت  رتتسم  تنا  نه ن ت ك  امه ا ن  رتتسم ا  یه  اهرتتسم  یه  مه و  امه ا و  رتتـسم ا  وه  رتتـسم ه  وه 

رتتسم نحن  ان  ان  رتتسم  انا  نک ن ت ي  نت 

فعاضم لصف 10 

هراشا

سنجمه نآ  نیع  ءاف و  هک  یلعف  یبرع  نابز  رد  نکل  دشاب  سنجمه  نآ  مال  نیع و  ای  نیع  ءاف و  هک  تسا  ياهملک  فعاضم  هک  تشذگ 
دیشک و ددم  دننام  دشاب  دننامه  نآ  لعفلا  مال  لعفلا و  نیع  هک  یلعف  رد  تسا  رـصحنم  فعاضم  لعف  نیا  رب  انب  تسا  هدشن  هدینـش  دشاب 
رد بجاو و  فعاضم  لعف  ياه  هغیـص  زا  یـضعب  رد  ماغدا  تسا  ماغدا  ضرعم  رد  تشذگ  همدقم  رد  هچنانچ  فعاضم  لعف  تسب  ددـس 

. تسا عنتمم  یضعب  رد  زئاج و  یضعب 
عنتمم اههغیص  هیقب  رد  تسا و  نیکستلا  زئاج  لوا  فرح  كرحتم و  مود  فرح  اریز  تسا  بجاو  ماغدا  یضام  لوا  هغیص  جنپ  رد  یـضام 

نینچ لعف  نزو  رب  دیـشک  دم  زا  نآ  فرـص  تسا  كرحتم  عفر  ریمـض  هب  لاصتا  تهج  هب  نآ  نوکـس  نکاس و  مود  فرح  اریز  دشابیم 
 … ادم دم  مولعم  تسا 

 … تددم نددم 
 … ادم دم  لوهجم 

 … تددم نددم 
یـضام رد  هک  تسا  نامه  بوجو  عانتما و  لیلد  تسا  بجاو  اههغیـص  هیقب  رد  عنتمم و  عراضم  ثنؤم  عمج  هغیـص  ود  رد  ماغدا  عراـضم 
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نیدمت نودمت  نادمت  دمت  نددمی  نادمت  دمت  نودمی  نادمی  دمی  مولعم  تسا  نینچ  لعفی  نزو  رب  دشکیم  دمی  زا  نآ  فرص  دش  هتفگ 
 … دمی لوهجم  دمن  دما  نددمت  نادمت 

 … دمت نددمی 
. دمن دما  نددمت 

نامه بوجو  عاـنتما و  لـیلد  تسا  بجاو  هیقب  رد  عنتمم و  ياه 6 و 12  هغیـص  رد  زئاج و  رما  ياه 13 7 4 1 و 14  هغیـص  رد  ماغدا  رما 
نیا رد  هک  تسا  نشور  تسا  نکاس  ءانب  ای  مزج  لماع  رطاخب  مود  فرح  هک  تسا  نیا  هغیص  جنپ  نآ  رد  زاوج  لیلد  تشذگ و  هک  تسا 

مومـضم لعفلا  نیع  رگا  هرـسک و  ای  هحتف  دـناوتیم  نآ  تکرح  میهد  تکرح  ار  مود  فرح  دـیاب  مینک  ماـغدا  میهاوخب  رگا  هغیـص  جـنپ 
. تسا زئاج  هجو  هس  نآ  ریغ  رد  هجو و  راهچ  نیعلا  مومضم  رد  نیا  رب  انب  دشاب  همض  ای  هرسک  ای  هحتف  تسا 

رگید دوـشیم و  كرحتم  لـعفلا  نیع  تـکرح  هـب  لـعفلا  ءاـف  اریز  دـتفایم  رما  هزمه  ماـغدا  تروـص  رد  رـضاح  رما  لوا  هغیـص  جـنپ  رد 
 … اضعیل ضعیل  ضعیل  ضضعیل  تسا  نینچ  لعفی  نزو  رب  دزگیم  ضعی  مولعم  رما  ياه  هغیص  فرص  تسین  هزمه  هب  یجایتحا 

 … اضع ضع  ضع  ضضعا 
 … ضعال ضعال  ضضعال 

 … ارفیل رفیل  رفیل  ررفیل  تسا  نینچ  لعفی  نزو  رب  دنکیم  رارف  رفی  مولعم  رما  ياه  هغیص  فرص 
 … ارف رف  رف  ررفا 

 … رفال رفال  ررفال 
 … ادمیل دمیل  دمیل  دمیل  ددمیل  تسا  نینچ  لعفی  نزو  رب  دشکیم  دمی  مولعم  رما  ياه  هغیص  فرص 

 … ادم دم  دم  دم  ددما 
 … دمال دمال  دمال  ددمال 

رد ناوتیم  ار  ود  ره  مکح  نیا  رب  انب  فیفل  مه  دـنافعاضم و  مه  نآ  لاثما  ندـش و  زجاع  یعلا  ندـش و  هدـنز  هایحلا  ياه  هدام  هرـصبت 
 … اویح اییح  ییح  تفگ  درک و  يراج  اهنآ 

 … نویحی ناییحی  ییحی  تسا  زئاج  اعامس  زین  اوییح 
 … اویحیل اییحیل  یحیل 

 … اویحا اییحا  یحا 
 … اویح ایح  یح  ای  و 

 … نویحی نایحی  یحی 
 … اویحیل ایحیل  یحیل  یحیل  ییحیل 

هدنیآ ياهلصف  رد  نآ  تهج  هک  دوشیم  ضراع  یتارییغت  یلاعفا  نینچ  ياه  هغیص  زا  یـضعب  رد  لیبق  نیا  زا  رگید  ياه  هدام  روطنیمه  و 
دمآ دهاوخ 

نیرمت شسرپ و 

. تسیچ ماغدا  * 
؟ ارچ تسیچ  ریز  تاملک  ماغدا  مکح  * 
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مل ربب  رررحت  رراضم  نووعت  نددشی  ددتـشا  هررم  للحم  نیونت  حوسمم  ررح  ررد  ررمحم  دووع  رراس  تررم  ررجی  هزمل  هزمه  لکل  لیو 
. ببوی لاونم  امتددس  ررقتسم  متررق  نللحا  ررفا  ضضعی 

. دینک فیرعت  ار  براقتم  فرح  ود  * 
. دراد صاصتخا  مسا  ای  لعف  هب  ماغدا  هدعاق  ایآ  * 

. تسا یثالث  هملک  صوصخم  ملاس  فعاضم  زومهم  لتعم  حیحص  هب  ماسقنا  ایآ  * 
. ارچ دنیوگیم  عوفرم  ای  عفر  ریمض  ار  لعف  رئامض  * 

. دینک فرص  دنتسه  لعف  نزو  رب  هک  ار  رف  دم و  لعف و  نزو  رب  هک  ار  ضع  * 
. دینک رکذ  الامجا  تسا  عنتمم  يدراوم  هچ  رد  زئاج و  يدراوم  هچ  رد  بجاو  يدراوم  هچ  رد  ماغدا  * 

. دینک فرص  ار  ضعی  رفی و  دمی  * 
. تسیچ عراضم  هب  تبسن  ماغدا  تهج  زا  رما  تیصوصخ  * 

. تسیچ تلع  نآ  دینادیم  ار  رما  یهجو  دنچ  ياه  هغیص  هوجو  زا  مادک  ره  تلع  * 
. دینک فرص  ار  ضعی  رفی و  دمی  رما  * 

دینک فرص  ار  ضع  لوهجم  رما  رف و  لوهجم  عراضم  دم و  لوهجم  یضام  * 

زومهم لصف 11 

هراشا

تسا عون  هس  رب  زومهم 
داد نامرف  رما  دننام  ءافلا  زومهم   - 1

دیسرپ لاس  دننام  نیعلا  زومهم   - 2
هزمه فیفخت  هدـعاق  نایرج  لحم  لوا  عون  اما  درادـن و  يزایتما  تسا و  ملاس  دـننام  موس  مود و  عون  دـناوخ  ارق  دـننام  مـاللا  زومهم   - 3

 … نارمای رمای  مولعم  دننام  دوشیم  فیفخت  ابوجو  مولعم  رما  ات 12  رما و 7  عراضم و  ياه 13  هغیص  رد  هزمه  هک  بیترت  نیدب  دشابیم 
 … رمایل رمان  رمآ 

 … رموا
 … نارمؤی رمؤی  لوهجم  رمانل  رمال 

 … رمؤیل رمؤن  رمؤا 
 … رمؤتل

 … رمای دننام  تسا  زئاج  نآ  فیفخت  رما  عراضم و  ياه  هغیص  هیقب  رد  رمؤنل و  رمؤال 
 … رموی و 

هدش ءانثتـسا  یمومع  دـعاوق  زا  هدام  هس  نیا  مولعم  رـضاح  رما  نداد  نامرف  رما  ندروخ  لکا  نتفرگ  ذـخا  یئانثتسا 1 و 2 و 3  دروم  دنچ 
 … اوذخ اذخ  ذخ  دوشیم  فرص  نینچ 

 … اولک الک  لک 
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 … اورم ارم  رم 
ینعی تسا  زئاج  موس  هدام  رد  بجاو و  لوا  هدام  ود  رد  لمع  نیا  هتبلا  دـتفایم  زین  لعفلا  ءاف  هزمه  هکلب  دریگیمن  رما  هزمه  اهنت  هن  ینعی 

 … اورموا ارموا  رموا  درک  فرص  ناوتیم  زین  نینچ  نیا  ار  نآ  رما 
الاس لاس  مییوگیم  سپ  مینک  لیدـبت  فلا  هب  ار  لعفلا  نیع  هزمه  تسا  زیاـج  هداـم  نیا  مولعم  رما  عراـضم و  یـضام  رد  ندیـسرپ  لاؤس 

 … اولاس الاس  لاس  ای  اولاس 
 … نالاسی لاسی 

 … نالاسی لاسی  ای 
 … لاسیل
 … لاسا

 … لسیل ای 
 … لس

هدینش زین  یلس  اولس و  الـس  ياه 10 9 8 و 11  هغیـص  رد  دـتفایم  نینکاس  ءاقتلا  هب  فلا  رما  زین 6 و 12  ياه 14 13 7 4 1 و  هغیص  رد 
. تسا هدشن  هدینش  فلاب  نآ  هزمه  لیدبت  اولاساف  لاسا و  دننام و  دیآرد  رما  هغیص  رس  رب  ءاف  ای  واو  هک  یتروص  رد  تسا و  هدش 

دوشیم فذـح  لبق  ام  هب  نآ  تکرح  لـقن  زا  سپ  لـعفلا  نیع  هزمه  ردـصم  نیا  رما  عراـضم و  لوهجم  مولعم و  زا  ندـید  هیؤر  يار   - 5
 … نوری نایری  يری  مییوگیم 

 … اوریل ایریل  ریل 
 … اور ایر  أر 

 … نوری نایری  يری 
 … اوریل ایریل  ریل 

دمآ دهاوخ  صقان  ثحب  رد  نآ  تهج  هک  دوشیم  ضراع  یتارییغت  لعف  نیا  ياه  هغیص  زا  یضعب  رد 

نیرمت شسرپ و 

. دینک فیرعت  ار  زومهم  فعاضم و  حیحص  ملاس  * 
. تسا زئاج  اجک  رد  بجاو و  اجک  رد  دم  فرح  هب  هزمه  لیدبت  * 

. دینک فرص  ار  ود  نآ  مولعم  رما  رمای و  رما  نمای و  نما  لوهجم  مولعم و  عراضم  * 
. دینک فرص  ار  رمای  لکای و  ذخای  لوهجم  مولعم و  رما  * 

. دینک فرص  ار  يری  يار  لوهجم  مولعم و  رما  لوهجم و  مولعم و  عراضم  مولعم  یضام  * 
دینک فرص  نکمم  هوجو  هب  ار  لاؤس  رما  عراضم و  یضام  لوهجم  مولعم و  * 

لالعا دعاوق  لصف 12 

هراشا
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لتعم لعف  ماسقا  یـسررب  زا  لبق  تسا  مزال  کنیا  دنمانیم  لالعا  ار  اهنآ  رییغت  هک  دنرییغت  ضرعم  رد  هلع  فورح  دش  هراشا  البق  هکنانچ 
تروص دـنفورعم  لـالعا  دـعاوق  هب  هک  يدـعاوق  بوچ  راـهچ  رد  تارییغت  نیا  میـسانشب  دوشیم  ضراـع  هلع  فورح  رد  هک  ار  یتارییغت 

رما ای  فوجا  یـضام  ای  يواو  لاثم  عراضم  لعف  صوصخم  الثم  دناهملک  عاونا  زا  یـصاخ  عون  صوصخم  یـضعب  لالعا  دـعاوق  دریگیم 
یضعب دنراد و  دروم  لعف  رد  رتشیب  یضعب  لالعا  یبسن  یمومع  دعاوق  زا  دنایمومع  اتبسن  هدوبن و  نینچ  رگید  یضعب  دنـشابیم و  صقان 

یصوصخ دعاوق  زا  مادک  ره  دوشیم و  نایب  مسا  شخب  همدقم  رد  مود  هتسد  اجنیا و  رد  لالعا  یمومع  دعاوق  زا  لوا  هتسد  مسا  رد  طقف 
. دمآ دهاوخ  دوخ  هب  صوصخم  عضوم  رد 

هداد لبق  ام  هب  ناشتکرح  دـشاب  نکاـس  حیحـص و  فرح  ناـشلبق  اـم  دـنوش و  عقاو  هملک  لـعفلا  نیع  رگا  كرحتم  ءاـی  واو و  لوا  هدـعاق 
. الثم هیتف  فالخ  هب  فاخی  فوخی  فوخی  عیبی  عیبی  لوقی  لوقی  دننام  دوشیم 

حیحـص و فرح  ناشلبق  ام  دنـشاب و  لعفلا  مال  ای  لعفلا  نیع  دـنوش و  عقاو  هملک  ءانثا  رد  رگا  روسکم  اـی  مومـضم  ءاـی  واو و  مود  هدـعاق 
نوعدـی نووعدـی  نووعدـی  عیب  عیب  لیق  لوق  لوق  دـننام  دوشیم  هداد  لبق  ام  هب  ناشتکرح  لـبق  اـم  تکرح  بلـس  زا  سپ  دـشاب  كرحتم 

. اوضر اویضر  اویضر 
دننام دتفایم  ناشتکرح  دنریگ  رارق  هملک  رخآ  رد  رگا  روسکم  لبق  ام  روسکم  ای  مومـضم  ءای  مومـضم و  لبق  ام  مومـضم  واو  موس  هدعاق 

. یمار یمار  یمری  یمری  وعدی  وعدی 
. نازیم نازوم  لیق  لوق  دننام  دوشیم  ءای  هب  بلق  روسکم  لبق  ام  نکاس  واو  مراهچ  هدعاق 

نیعاد یعاد  وعاد  نیعد  نوعد  یعد  وعد  دننام  دوشیم  ءای  هب  بلق  روسکم  نآ  لبق  ام  دـشاب و  لعفلا  مال  هکیتروص  رد  واو  مجنپ  هدـعاق 
. اجر وجر  وخر و  فالخ  هب  عاد 

دشاب هملک  دعب  هب  مراهچ  فرح  هکنیا  رب  طورشم  دوشیم  ءای  هب  بلق  حوتفم  نآ  لبق  ام  دشاب و  لعفلا  مال  هکیتروص  رد  واو  مشش  هدعاق 
رد ینعی  تسا  مدقم  لالعا  متـشه  هدعاق  رب  هدعاق  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  اعد  وعد  فالخ  هب  نیعدی  نوعدی  یعدی  یعدی  وعدی  دننام 

. متشه هدعاق  سپس  دوشیم و  يراج  هدعاق  نیا  لوا  دشاب  هدعاق  ود  ره  يارجا  ناکما  هک  يدراوم 
. رسوم رسیم  رسوی  رسیی  دننام  دشاب  لعفلا  ءاف  هکنیا  رب  طورشم  دوشیم  واو  هب  بلق  مومضم  لبق  ام  نکاس  ءای  متفه  هدعاق 

لبق هک  ار  یتکرح  دشابن و  یضراع  اهنآ  تکرح  هکنیا  هب  طورـشم  دنوشیم  فلا  هب  بلق  حوتفم  لبق  ام  كرحتم  ءای  واو و  متـشه  هدعاق 
یعدی وعدـی  اعد  وعد  دـننام  دـنیوگ  یـضراع  دـشاب  نینکاس  ءاقتلا  عفد  تهج  هب  ای  دـیکات و  نون  ای  هینثت  تمالع  ای  تبـسن  ءای  ای  فلا  زا 

اهنیا و لاثما  هللا و  اوشخا  هلیقث و  دـیکات  نون  هب  دـکؤم  مولعم  رما  مهن  هغیـص  نوشخا  نییتف و  نایتف و  يوضر و  اوعد و  فـالخ  هب  یعدـی 
دنـشاب هدـش  نکاس  هملک  نیمه  رد  ینوکـس  لالعا  دـعاوق  نایرج  تهج  هب  ینعی  دنـشاب  تکرح  عضوم  رد  ءای  واو و  رگا  تسا  نینچمه 

لبق ام  فلا  مهن  هدـعاق  رـسیت  دوی و  دـننام  دوشیمن  يراج  لعفلا  ءاف  رد  هدـعاق  نیا  هرـصبت  عاـبی  عیبی  عیبی  فاـخی  فوخی  فوخی  دـننام 
. حیبیصم حابیصم  حابصم  لبوق  لباق  لباق  دننام  دوشیم  ءای  هب  بلق  روسکم  لبق  ام  فلا  واو و  هب  بلق  مومضم 

دهاوخ همتاخ  مود  لصف  رد  هدعاق  نیا  لیصفت  فخ  فاخ  عب  عیب  لق  لوق  دننام  دوشیم  فذح  نینکاس  ءاقتلا  رد  هلع  فرح  مهد  هدعاق 
. دمآ

مهد هدعاق  یبلق و  لالعا  هب  طوبرم  دعب  هدـعاق  شـش  تسا و  ینوکـس  لالعا  هب  طوبرم  لوا  هدـعاق  هس  قوف  هناگهد  دـعاوق  زا  راکذت 1 
فوخ هن  فاخ  دوشیم  فوخ  الثم  تسا  مدقم  ینوکـس  رب  یبلق  هدعاق  ینوکـس  یبلق و  دعاوق  نیب  محازت  رد  یفذح 2  لالعا  هب  طوبرم 

. فیخ دوشب  هک 

هرصبت
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دوشیمن لالعا  تسا و  حیحص  فرح  مکح  رد  ریز  دراوم  رد  هلع  فرح  لالعا  دعاوق  رب 
ییحی يوق و  دننام  نورقم  فیفل  لعفلا  نیع 

دوسا دوق  لوح  روع  دننام  دنشاب  گنر  ای  بیع  ینعمب  هک  یتاملک  لعفلا  نیع 
طیخم دوقم و  دننام  تلآ  مسا  لعفلا  نیع 

لاح لوح و  عمج  هلوحا  لاوحا و  راوس  عمج  هروسا  بان  عمج  باینا  نیع  عمج  نیعا  راد  عمج  رودا  دننام  هلق  عمج  لعفلا  نیع 
نییعت نییبت  نیونت  میوقت  دننام  لیعفت  باب  روهشم  ردصم  لعفلا  نیع 

ضیبا نوها و  دننام  ههبشم  تفص  یفصو  لعفا  لیضفت و  لعفا  لعفلا  نیع 
دیزب موقا  ادیز و  موقا  ام  دننام  بجعت  هغیص  لعفلا  نیع 
ناجیه ناروف  ناویح  نالوج  دننام  نالعف  نزو  لعفلا  نیع 

دننام دوشیم  لالعا  دراوم  یضعب  رد  هچ  رگ  رویغ  نایب  لیوط  داوج  دننام  تسا  دم  فرح  نآ  لعفلا  نیع  زا  دعب  هک  ياهملک  لعفلا  نیع 
دمآ دهاوخ  مسا  شخب  همدقم  فوجا و  ثحب  رد  نآ  لیصفت  عیبم و  عویبم  مایص  ماوص 

یقنلسا لثم  فالخ  هب  قنروخ  روهج و  دننام  دمآ  دهاوخ  همتاخ  لصف 6  رد  قحلم  ثحب  قحلم  هملک  رخآ  ریغ 
روصم ریص و  دننام  ددشم  هلع  فرح 

لاثم لصف 13 

هراشا

تسا عون  ود  رب  لاثم 
داد هدعو  دعو  دننام  يواو 

. دش ناسآ  رسی  دننام  یئای 
تسا یصوصخ  هدعاق  ود  ياراد  درجم  یثالث  يواو  لاثم 

هدروآ رخآ  رد  ءات  کی  نآ  ياج  هب  دـتفایم و  دـعب  ام  هب  شتکرح  لقن  زا  سپ  لعفلا  ءاف  واو  ابلاغ  دـشاب  لعف  نزو  رب  رگا  نآ  ردـصم  زا 
قوف هدعاق  زین  يواو  لاثم  لعف  نزو  رب  ردصم  رد  یهاگ  ینیگنـس  رزو  لثم  فالخ  هب  هلـص  لصو  هدع  نداد  هدـعو  دـعو  دـننام  دوشیم 

نزو و…  تقو و  دننام  دوشیمن  يراج  ابلاغ  نکل  هعض  عضو  هعس  عسو  دننام  دوشیم  يراج 
عراضم دنچ  رد  هدـعاق  نیا  دـعی  دـعوی  دـننام  دوشیم  فذـح  لعفلا  ءاف  دـشاب  نیعلا  روسکم  لعفی  نزو  رب  رگا  نآ  مولعم  عراضم  زا   - 2

عسوی و بهی  بهوی  رذـی  رذوی  اطی  اطوی  عری  عروی  عدـی  عدوی  عقی  عقوی  عضی  عضوی  عسی  عسوی  لیبق  زا  دوشیم  يراـج  زین  نیعلا  حوتفم 
 … اودعیل ادعیل  دعیل  دننام  دوب  دهاوخ  ءافلا  فوذحم  نآ  مولعم  عراضم  ریظن  زین  یلاعفا  نینچ  مولعم  رما  تسا  هدش  هدینش  زین  عضوی 

 … اودع ادع  دع 
 … نادعوی دعوی  مییوگیم  دوشیمن  فذح  واو  لوهجم  رما  عراضم و  رد  اما 

 … ادعویل دعویل 

نیرمت شسرپ و 
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. دیربب مان  ار  نآ  ماسقا  هدومن  فیرعت  ار  لتعم  * 
. هید هقم  هدج  هعس  هبه  دناهدوب  هچ  لصا  رد  ریز  رداصم  * 

. دینک فرص  ار  اطی  عضی و  لوهجم  رما  بهی  لکی و  مولعم  رما  لصی  دجی و  لوهجم  عراضم  ثری  دعی و  مولعم  عراضم  * 
. دییامن رکذ  کی  ره  يارب  هنومن  ود  رکذ  اب  ار  لاثم  یمومع  یصوصخ و  دعاوق  * 

دینک فرص  ار  فقی  رذی و  دری  عدی  مولعم  رضاح  رما  * 

فوجا لصف 14 

هراشا

زا دنترابع  هک  دشابیم  یصوصخ  هدعاق  ود  ياراد  درجم  یثالث  فوجا 
دعب هب  مشش  هغیص  زا  نآ  لوهجم  مولعم و  یضام  دشاب  لعفی  نیعلا  مومـضم  رگا  یئای  هچ  دشاب  يواو  هچ  فوجا  مولعم  عراضم  هدعاق 1 

. ددرگیم ءافلا  روسکم  دعب  هب  مشش  هغیص  زا  دشاب  لعفی  ای  لعفی  نیعلا  روسکم  ای  نیعلا  حوتفم  رگا  دوشیم و  ءافلا  مومضم 
الاق لاق  مییوگیم  تسا  لعفی  لعف  باب  زا  نآ  لعف  هک  نتفگ  لوقلا  مولعم  یضام  رد 

 … تلق نلق  اتلاق  تلاق  اولاق 
 … تلق نلق  اتلیق  تلیق  اولیق  الیق  لیق  مییوگیم  نآ  لوهجم  رد  و 

 … تعب نعب  اتعاب  تعاب  اوعاب  اعاب  عاب  مییوگیم  تسا  لعفی  لعف  باب  زا  نآ  لعف  هک  ندرک  هلماعم  عیبلا  مولعم  یضام  رد 
 … تعب نعب  اتعیب  تعیب  اوعیب  اعیب  عیب  مییوگیم  نآ  لوهجم  رد  و 

 … تفخ نفخ  اتفاخ  تفاخ  اوفاخ  افاخ  فاخ  مییوگیم  تسا  لعفی  لعف  باب  زا  نآ  لعف  هک  ندیسرت  فوخلا  مولعم  یضام  رد  و 
 … مهنم فیخ  امهنم  فیخ  هنم  فیخ  مییوگیم  نآ  لوهجم  رد  و 

هرصبت
تـسیل اوسیل  اسیل  سیل  مییوگیم  تسا  حوتفم  اههغیـص  مامت  رد  لعفلا  ءاف  دوشیمن و  يراـج  روبزم  هدـعاق  تسین  سیل  یـضام  لـعف  رد 

 … تسل نسل  اتسیل 
هدعاق 2

واو هکنیا  هب  طورـشم  دوشیم  ءای  هب  بلق  دریگ  رارق  فلا  زا  لبق  روسکم  لبق  ام  واو  نآ  ردصم  رد  رگا  دیزم  ای  دشاب  درجم  يواو  فوجا 
. راوتجا ذاول و  فالخ  هب  دایقنا  داوقنا  مایق  ماوق  دننام  دشاب  هدش  لالعا  نآ  یضام  رد 

تسا هتفرگ  تروص  فوجا  فلتخم  ياه  هغیص  رد  هک  یتارییغت  لالعا  یمومع  دعاوق  نتفرگ  رظن  رد  اب  دینک  هجوت 
مهد هدعاق  هدعاق  نیا  زا  دعب  اههغیص  هیقب  رد  دوشیم و  يراج  متشه  هدعاق  فوجا  مولعم  یضام  لوا  هغیص  جنپ  رد  فلا  دوشیم  نشور 
تهج هب  دوشیم ج  يراـج  زین  مهد  هدـعاق  هغیـص 6 و 12  ود  رد  لوا و  هدـعاق  مولعم  عراضم  ياه  هغیـص  مامت  رد  ددرگیم ب  يراـج 

 … اولوقیل الوقیل  لقیل  مینکیم  فرص  نینچ  ار  لوقی  رما  هک  تسا  هدعاق 1 و 10  دعاوق  نیمه  ءارجا 
 … اوعیبیل اعیبیل  عبیل  نینچ  ار  عیبی  رما  اولوق و  الوق  لق 

 … اوعیب اعیب  عب 
هطـساوب هک  دوب  عیب  عاب  لوهجم  عیب  لصا  دمآرد و  تروص  نیدب  دـعاوق 2 و 4  ءارجا  تهج  هب  هک  دوب  لوق  لاق  لوهجم  لیق  لصا  زین  و 
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هطـساوب هک  دوب  عیب  عاب  لوهجم  عیب  لصا  دمآرد و  تروص  نیدب  دـعاوق 2 و 4  ءارجا  تهج  هب  هک  دوب  لوق  لاق  لوهجم  لیق  لصا  زین  و 
 … روطنیمه دش و  نینچ  هدعاق 2  يارجا 

نیرمت شسرپ و 

ریتخم ظقیم  لوقلا  دوع  ناروج  هلوح  ءیجی  ریـص  هب  موق  مول  عوری  نیزی  دوشیم  يراـج  لـالعا  دـعاوق  زا  هدـعاق  مادـک  ریز  تاـملک  رد 
. نبیهی نموق  ریس  تریس  تلوق  بیغ  زاولجا  قاثوم  يور  لوحم  لوقی  موق  دوجا  ضوترم  نقیم  دوتعم  رسیم 

. دینک فرص  ار  یئای  فوجا  باهی  باه  ریسی و  راس  يواو و  فوجا  فاخی  فاخ  موقی و  ماق  یضام  لوهجم  مولعم و 
. دوشیم يراج  يدعاوق  ای  هدعاق  هچ  لوقی  ياه 10 6 1  هغیص  رد  دینک  نایب  دینک و  فرص  ار  قباس  نیرمت  ياه  عراضم  مولعم 

. يدعاوق هچ  نآ  ياه  هغیص  هیقب  رد  دوشیم و  يراج  يدعاوق  ای  هدعاق  هچ  عاب  لاق و  لوهجم  یضام  لوا  هغیص  جنپ  رد 
. دینک فرص  ار  مود  نیرمت  لاعفا  لوهجم  رما  مولعم و  رما 

. تسیچ بلطم  نیا  تلع  دوشیم  فذح  لعفلا  نیع  رما  ياه 6 14 13 7 4 1 و 12  هغیص  زا  هشیمه  فوجا  رد  هک  دینادیم 
. دینک فرص  ار  هیف  ماق  هیلا  راس  هنم  فاخ  رما  عراضم و  یضام  لوهجم 

رکذ ار  لوقلا  مولعم  رما  عیبلا و  لوهجم  عراضم  فوخلا و  مولعم  یـضام  ياه  هغیـص  نزو  تشذگ  همدقم  رد  هک  نزو  دـعاوق  هب  هجوت  اب 
. دینک

. دینک فرص  ار  سیل  دینزب و  لاثم  مادک  ره  يارب  هدومن  نایب  ار  فوجا  یصوصخ  دعاوق 
دینک نایب  ار  اهنآ  لالعا  دیروایب و  دیجم  نآرق  زا  لتعم  هملک  هد 

صقان لصف 15 

هراشا

هک و 14  ياه 13 7 4 1  هغیـص  رد  نآ  موزجم  عراـضم  رما و  رد  هکنیا  نآ  تسا و  یـصوصخ  هدـعاق  کـی  ياراد  درجم  یثـالث  صقاـن 
. دتفایم لعفلا  مال  دوخ  تسا  لعفلا  مال  همض  عفر  تمالع 

ءاعدلا مینکیم  فرـص  ار  نآ  ياهتمـسق  زا  یـضعب  ور  نیا  زا  دـنکیم  داجیا  يدایز  تارییغت  زین  صقان  رد  لالعا  یمومع  دـعاوق  نایرج 
 … امتوعد توعد  نوعد  اتعد  تعد  اوعد  اوعد  اعد  مولعم  یضام  تسا  لعفی  لعف  باب  زا  يواو  صقان  ندرک  توعد  ندناوخ و  هوعدلا 

عدیل مولعم  رما  وعدن  وعدا  نوعدت  ناوعدت  نیعدت  نوعدت  ناوعدت  وعدت  نوعدی  ناوعدـت  وعدـت  نوعدـی  ناوعدـی  وعدـی  مولعم  عراضم 
نیعد اتیعد  تیعد  اوعد  ایعد  یعد  لوهجم  یـضام  عدنل  عدال  نوعدا  اوعدا  یعدا  اوعدا  اوعدا  عدا  نوعدیل  اوعدتل  عدـتل  اوعدـیل  اوعدـیل 

 … تیعد
لوهجم رما  یعدن  یعدا  نیعدت  نایعدت  نیعدت  نوعدت  نایعدت  یعدـت  نیعدـی  نایعدـت  یعدـت  نوعدـی  نایعدـی  یعدـی  لوهجم  عراضم 

 … عدتل نیعدیل  ایعدتل  عدتل  اوعدیل  ایعدیل  عدیل 
تسا لعفی  لعف  باب  زا  یئای  صقان  ندرک  باترپ  یمرلا 

 … تیمر نیمر  اتمر  تمر  اومر  ایمر  یمر  مولعم  یضام 
اومریل ایمریل  مریل  مولعم  رما  یمرن  یمرا  نیمرت  نایمرت  نیمرت  نومرت  نایمرت  یمرت  نیمری  نایمرت  یمرت  نومری  نایمری  یمری  مولعم  عراـضم 
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 … تیمر نیمر  اتیمر  تیمر  اومر  ایمر  یمر  لوهجم  یضام  مرنل  مرال  نیمرا  ایمرا  یمرا  اومرا  ایمرا  مرا  نیمریل  ایمرتل  مرتل 
ایمریل مریل  لوهجم  رما  یمرن  یمرا  نیمرت  ناـیمرت  نیمرت  نومرت  ناـیمرت  یمرت  نیمری  ناـیمرت  یمرت  نومری  ناـیمری  یمری  لوهجم  عراـضم 

 … مرتل نیمریل  ایمرتل  مرتل  اومریل 

نیرمت شسرپ و 

. دییامن نایب  ار  اههغیص  مامت  لالعا  هدرک  فرص  ار  یمر  اعد و 
. دینک نایب  ار  هغیص  ره  لالعا  یگنوگچ  هدرک  فرص  ار  یمر  یعد و 

. دینک نایب  ار  اههغیص  مامت  لالعا  تیفیک  هدرک  فرص  ار  یمری  وعدی و 
. ياهدعاق هچ  یمری  رد  تسا و  يراج  يدعاوق  هچ  یعدی  رد 

. دینک فرص  ار  يرجی  ولخی و  لوهجم  رما  ولعی و  یکبی و  مولعم  رما 
. دینک فرص  ار  وجری  وزغی و  یشمی  يدهی 

. وحمی احم  یشمی  یشم  ودبی  ادب  دینک  فرص  ار  ریز  ياه  یضام 
دینک رکذ  ار  یمرلا  لوهجم  عراضم  ءاعدلا و  مولعم  عراضم  یمرلا و  مولعم  یضام  ياه  هغیص  نزو  نزو  دعاوق  هب  هجوت  اب 

فیفل لصف 16 

هراشا

تسا مسق  ود  رب  فیفل  هک  میتسناد 
یقو دننام  قورفم  فیفل 

. دشابیم مسا  صتخم  نآ  نیعلا  ءافلا و  لتعم  هک  تسا  مسق  ود  رب  دوخ  نورقم  فیفل  يول  دننام  نورقم  فیفل 
نآ رد  مسق  ود  ره  یـصوصخ  یمومع و  دعاوق  اذل  تسا  صقان  دننام  لعفلا  مال  تهج  زا  لاثم و  دـننام  لعفلا  ءاف  تهج  زا  قورفم  فیفل 

 … یقو دوشیم  نآ  مولعم  یضام  تسا  لعفی  لعف  باب  زا  قورفم  فیفل  ندرک  ظفح  نتشادهگن و  یقولا  الثم  دوشیم  يراج 
 … یقی نآ  مولعم  عراضم 

 … قیل نآ  مولعم  رما  و 
ق… 

 … یقو بیترتب  اهنآ  لوهجم  و 
 … یقوی
 … قویل

يراـج صقاـن  ماـکحا  طـقف  نآ  رد  اـما  تسا  صقاـن  هیبش  لـعفلا  مـال  تهج  زا  فوجا و  هب  هیبـش  لـعفلا  نیع  تهج  زا  زین  نورقم  فیفل 
يوللا ـالثم  دوشیمن  يراـج  زین  لـالعا  یموـمع  دـعاوق  هکلب  دـیآیمن  فوـجا  یـصوصخ  هدـعاق  اـهنت  هن  نآ  لـعفلا  نیع  رد  دوـشیم و 

 … يول نآ  مولعم  یضام  تسا  لعفی  لعف  باب  زا  نورقم  فیفل  ندناچیپ 
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 … يولی نآ  مولعم  عراضم 
 … ولیل نآ  مولعم  رما  و 

 … ولا
 … يول بیترتب  نآ  لوهجم  تسا و 

 … يولی
 … ولیل

. دوب دهاوخ  نشور  فیفل  لاعفا  فرص  لالعا  یصوصخ  یمومع و  دعاوق  هب  هجوت  اب 
تشاد میهاوخن  یثحب  ماللا  نیعلا و  ءافلا و  لتعم  هراب  رد  اذل  میرادن  دشاب  هلع  فرح  شیلصا  فرح  هس  ره  هک  یلعف  راکذت 

نیرمت شسرپ و 

. هدش هدیچیپ  ینعی  فیفل  تسیچ  فیفل  هیمست  هجو 
. دراد یمکح  هچ  نآ  لعفلا  نیع  تسا و  يراج  يدعاوق  هچ  نورقم  فیفل  رد 

ییح یعی  یع  ییعی  ییع  يوشی  يوش  یجوی  یجو  يای  ياو  یفی  یفو  دـینک  فرـص  ار  ریز  لاعفا  رما  عراضم و  یـضام  لوهجم  مولعم و 
. یحی یح  ییحی 

. تسیچ مادک  ره  نزو  دنهباشم و  اظفل  یئاههغیص  هچ  ماللا  لتعم  عراضم  رد 
. ارچ تسا و  یفرح  کی  یتروص  هچ  رد  قورفم  فیفل  رما 

. دینک رکذ  ار  یقولا  لوهجم  رما  یعولا و  مولعم  عراضم  ياههغیص  نزو  نزو  دعاوق  هب  هجوت  اب 
تسا يراج  يدعاوق  هچ  قورفم  فیفل  رد 

یضام لعف  تالاح  لصف 17 

هراشا

تسا هنوگ  راهچ  ینعم  تهج  زا  یبرع  نابز  رد  یضام  لعف 
ار قلطم  یضام  یفنم  تفر  دیز  دیز  بهذ  دننام  میدرکیم  هدافتسا  نآ  زا  اهلاثم  رد  لاحب  ات  تسا و  هداس  یضام  نامه  هک  قلطم  یـضام 

رـس رب  تسا  مزج  یفن و  فرح  هک  مل  ندروآرد  اب  یـضام ب  لعف  رـس  رب  هیفان  يال  ای  اـم  ندروآرد  اـب  فلا  تخاـس  ناوتیم  وحن  ود  هب 
. تفرن دیز  دیز  بهذی  مل  ای  دیز  بهذ  ام  مییوگیم  دش  دهاوخ  ثحب  دعب  لصف  رد  بیکرت  نیا  زا  عراضم  لعف 

بیکرت زا  یلقن  یضام  دنکیم  تلالد  دشاب  یقاب  لاح  نامز  ات  نآ  رثا  هک  يدروم  رد  هتشذگ و  نامز  رد  يراک  عوقو  رب  هک  یلقن  یضام 
لعف اب  تسا  مزج  یفن و  فرح  هک  امل  بیکرت  زا  نآ  یفنم  تسا و  هتفر  دیز  دیز  بهذ  دق  مییوگیم  دوشیم  هتخاس  قلطم  یـضام  اب  دق 

رثا هک  يروطب  هتشذگ  رد  يراک  ققحت  رب  هک  دیعب  یـضام  3. تسا هتفرن  لاحب  ات  دیز  دـیز  بهذـی  امل  مییوگیم  دوشیم  هتخاس  عراضم 
هتفر دیز  بهذ  ناک  دـیز  مییوگیم  دوشیم  هتخاس  یـضام  لعف  اب  ناک  لعف  بیکرت  زا  لعف  نیا  دـنکیم  تلالد  تسا  هدـش  لئاز  زین  نآ 

دندوب و…  هتفر  رکب  دیز و  ابهذ  اناک  رکب  دیز و  دوب 
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ناک و نیب  ار  مسا  یهاگ  بهذ و  دق  ناک  دیز  ای  بهذ  ناک  دق  دـیز  دـننام  دوشیم  هدروآ  زین  دـق  فرح  ناک  لعف  زا  دـعب  ای  لبق  یهاگ 
ابهذ و…  رکب  دیز و  ناک  بهذ  دیز  ناک  بهذ  دیز  ناک  دنیوگیم  دنروآیم و  یضام  لعف 

دیز و ابهذ  اناک  ام  رکب  دیز و  دوب  هتفرن  دـیز  بهذ  ناک  ام  دـیز  دـننام  دوشیم  هتخاس  ناک  رـس  رب  هیفان  يام  ندروآرد  اب  لعف  نیا  یفنم 
لعف رـس  رب  ناک  لعف  ندروآرد  اب  لعف  نیا  دـنکیم  تلالد  هتـشذگ  رد  يراک  رمتـسم  عوقو  رب  هک  يرارمتـسا  یـضام  4. دندوب هتفرن  رکب 

دنتفریم و…  رکب  دیز و  نابهذی  اناک  رکب  دیز و  تفریم  دیز  بهذی  ناک  دیز  مییوگیم  دوشیم  هتخاس  عراضم 
لیللا نم  الیلق  اوناکو  نابهذی  رکب  دیز و  ناک  بهذی و  دیز  ناک  دننام  دوشیم  هلـصاف  هملک  دنچ  ای  کی  عراضم  لعف  ناک و  نیب  یهاگ 

دوشیم هتخاس  عراضم  لعف  رـس  رب  هیفان  يال  ای  ناـک  رـس  رب  هیفاـن  ياـم  ندروآرد  اـب  يرارمتـسا  یـضام  یفنم  تایراذـلا   17 نوعجهی ام 
هدئام  79 هولعف رکنم  نع  نوهانتی  اوناک ال  دنتفریمن  رکب  دیز و  نابهذی  اناک  ام  رکب  دیز و  تفریمن  دیز  بهذـی  دـیز  ناک  ام  مییوگیم 

و… 

نیرمت شسرپ و 

ارم مردام  دـندرکیم  يزاـب  اـههچب  دـیاهدناوخن  سرد  امـش  دـیگنجیم  یلع  دوب  هدـیباوخ  نسح  دـینک  همجرت  یبرع  هب  ار  ریز  تـالمج 
. متفریم هسردم  هب  زور  ره  دناهدناوخن  سرد  نادرگاش  دوب  هتفر  ههبج  هب  مردپ  تشادیم  تسود 

سیلبا یصع  اروکذم  ائیش  نکی  ملنوملظی  مهسفنا  اوناکثئابخلا  لمعت  تناککردص  کل  حرشن  مل  .ا  دینادرگرب یـسراف  هب  ار  ریز  تالمج 
. نیدلا مویب  بذکن  انکلیلعلا  یفش  دقبعلن  ضوخن و  انکهللا  عمس  دق  مدنی  امل  هبر و 

. دینک تبثم  ار  یفنم  تالمج  یفنم و  ار  هرامش 1  نیرمت  تبثم  تالمج 
دینک نایب  ار  یبرع  رد  یضام  عاونا  نتخاس  یگنوگچ 

عراضم لعف  تالاح  لصف 18 

هراشا

زا : دنترابع  هک  تسا  تیصاخ  تهج و  جنپ  ياراد  عراضم  لعف 
دوش لامعتسا  هدنیآ  ای  لاح  نامز  رد  دناوت  یم 

ندشن عقاو  هن  دنکیم  ندش  عقاو  رب  تلالد  ینعی  تسا  تبثم 
تسا عوفرم 

دهدیم ربخ  يزیچ  ققحت  زا  تسا و  يربخ  نآ  يانعم 
دنکیم نایب  دیکات  نودب  هداس و  روطب  ار  ینعم 

بیترت هب  اهزیچ  نیا  ددرگیم  قوف  صاوخ  زا  یـضعب  نتفر  نیب  زا  بجوم  هک  دوشیم  هفاضا  يزیچ  عراضم  لـعف  رخآ  اـی  لوا  هب  یهاـگ 
زا : دنترابع  روکذم  تاهج  رد  ریثات 

نییعت فورح 
یفن فورح 
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بصن فورح  مزج و  فورح 
ماهفتسا فورح 

لاح لعف  نییعت  فورح  اب  تیعم  رد  ار  نآ  هک  دنهدیم  عراضم  لعف  هب  یـصاخ  تلاح  فورح  نیا  زا  هتـسد  ره  نیا  رب  انب  دـیکات  فورح 
ماهفتـسا فورح  اب  بوصنم و  عراضم  بصن  فورح  اب  موزجم و  عراضم  مزج  فورح  اـب  یفنم و  عراـضم  یفن  فورح  اـب  لبقتـسم و  اـی 

. میهدیم حیضوت  یثحب  رد  ار  مادک  ره  کنیا  دنمانیم  دکؤم  عراضم  دیکات  فورح  اب  یماهفتسا و  عراضم 

لبقتسم لاح و  لعف  ثحب 1 

ای هحوتفم  نیـس  نآ  لوا  رگا  دوریم و  دراد  بهذیل  دننام  دوشیم  لاح  نامز  هب  صتخم  دیآرد  هحوتفم  مال  عراضم  لعف  لوا  رد  هاگ  ره 
هدنیآ رد  فوس  کیدزن و  هدنیآ  رد  نیس  تفر  دهاوخ  بهذی  فوس  ای  بهذیس  دننام  دباییم  صاصتخا  لبقتسم  نامز  هب  دیآرد  فوس 
فوـس نیـس و  هب  تفگ  ناوـتیم  نییعت  فورح  دـننکیم  نیعم  ار  عراـضم  ناـمز  هک  تهج  نیا  زا  فورح  نیا  هـب  دوریم  راـک  هـب  رود 
ثحب نآ  زا  وـحن  رد  هـک  دراد  زین  يرگید  ماـسقا  هحوـتفم  مـال  تـسا  نداد  تعــسو  ینعم  هـب  سیفنت  دوـشیم  هـتفگ  زین  سیفنت  فورح 

دوشیم

یفن عراضم  ثحب 2 

ای ال برضی  ام  دنزیم  ینعی  برضی  دننکیم  یفنم  ار  نآ  ینعم  هدمآرد  عراضم  رـس  رب  هک  ام و ال  زا  دنترابع  یفن  فورح  یفنم  عراضم 
دننکیم یفنم  ار  نآ  ینعم  هدمآرد  زین  یضام  لعف  رس  رب  دنرادن و  صاصتخا  عراضم  هب  یفن  فورح  دنزیمن  ینعی  برضی 

نیرمت شسرپ و 

. دوشیم هدافتسا  هنوگچ  هچ و  زا  عراضم  لعف  هناگجنپ  تاهج  * 
. دییامن ینعم  هدرب  راکب  نییعت  فورح  اب  ار  عراضم  لعف  هد  * 

. دییامن ینعم  ار  مادک  ره  لوا  ياه  هغیص  هدومن  فرص  ام و ال  اب  ار  يوری  یقی  يدهی  لوقی  دعی  ملعی  * 
مامضنا رارکت ال و  هب  هب ال  ندرک  یفنم  رد  دییامن  ینعم  ار  مادک  ره  لوا  هغیص  هدومن  فرـص  ام و ال  اب  ار  ریز  لاعفا  لوا  هغیـص  شـش  * 

. يوح یفو  يار  ءاج  لکا  دیشاب  هتشاد  هجوت  رگید  لعف 
دنریگیم عراضم  لعف  زا  ار  تهج  مادک  یفن  فورح  نییعت و  فورح  زا  مادک  ره  * 

موزجم عراضم  ثحب 3 

هراشا

موزجم دننکیم  موزجم  ار  نآ  هدمآرد  عراضم  لعف  رـس  رب  هک  طرـش  هادا  یهن و  ءال  رما  مال  امل  مل  زا  دنترابع  عراضم  لعف  مزج  فورح 
رد لعفلا و  مال  همـض  هغیـص 13 7 4 1 و 14  جـنپ  رد  نیا  رب  انب  دوش  طقاس  نآ  رخآ  زا  عفر  تمالع  هک  تسا  نیا  هب  عراضم  لـعف  ندـش 
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رد لعفلا و  مال  همـض  هغیـص 13 7 4 1 و 14  جـنپ  رد  نیا  رب  انب  دوش  طقاس  نآ  رخآ  زا  عفر  تمالع  هک  تسا  نیا  هب  عراضم  لـعف  ندـش 
مال دوخ  هغیـص 13 7 4 1 و 14  جـنپ  زا  موزجم  صقان  رد  دـتفایم  یعفر  ضوع  نون  بطاخم  ثنؤم  درفم  رکذـم و  ياهعمج  اـههینثت و 
رما مکح  فعاضم  موزجم  عراضم  مکح  دوشیم و  فذح  نینکاس  ءاقتلاب  هغیـص  جنپ  نیا  لعفلا  نیع  موزجم  فوجا  رد  دتفایم و  لعفلا 

مییوگیم دییامن  هعجارم  تسا  فعاضم 
 … نبرضی مل  ابرضت  مل  برضت  مل  اوبرضی  مل  ابرضی  مل  برضی  مل 

 … نلقی مل  الوقت  مل  لقت  مل  اولوقی  مل  الوقی  مل  لقی  مل 
 … نوعدی مل  اوعدت  مل  عدت  مل  اوعدی  مل  اوعدی  مل  عدی  مل 

 … ادمی مل  دمی  مل  دمی  مل  دمی  مل  ددمی  مل 
 … الضی مل  لضی  مل  لضی  مل  للضی  مل 

يانعم رد  تسا  یظفل  رثا  هک  مزج  رب  هوـالع  قوف  فورح  تسا  نآ  مولعم  دـننام  عراـضم  لـعف  لوهجم  مزج و  فورح  ریاـس  روطنیمه  و 
تسا رارق  نیا  زا  اهنآ  يونعم  رثا  دنراذگیم و  رثا  زین  عراضم  لعف 

تـسا هدزن  زونه  ینعی  برـضی  امل  دزن و  ینعی  برـضی  مل  الثم  دـننکیم  یفنم  ار  نآ  هدرک  لیدـبت  یـضام  هب  ار  عراـضم  ینعم  اـمل  مل و 
. دنیوگیم زین  دحج  لعف  ار  امل  مل و  هب  یفنم  عراضم 

رما مال  لوخدم  عراضم  دنزب  ینعی  برـضیل  دـنکیم  لیدـبت  تسا  ماجنا  بلط  اجنیا  رد  هک  یئاشنا  هب  ار  عراضم  لعف  يربخ  ینعم  رما  مال 
. دنیوگیم رما  لعف  ار 

لعف دـنزن  ینعی  برـضی  دـنکیم ال  لیدـبت  تسا  لعف  ماجنا  زا  نتـشادزاب  اجنیا  رد  هک  یئاشنا  هب  ار  عراضم  لعف  يربخ  ینعم  زین  یهن  ءال 
. دنیوگیم یهن  لعف  ار  یهن  ءال  لوخدم  عراضم 

عون نا و  دننام  لوا  عون  دنکیم  یضام  ار  نآ  يانعم  رگید  یضعب  هدنیآ و  هب  صتخم  ار  عراضم  لعف  یـضعب  تسا  مسق  ود  رب  طرـش  هادا 
لعف هب  صتخم  مزج  فورح  مدزیم  يدوب  هدز  رگا  برـضا  برـضت  ول  منزیم و  ینزب  رگا  برـضا  برـضت  نا  مییوگیم  ول  دـننام  مود 

یضام رب  هک  طرش  تادا  ءانثتساب  دناعراضم 
میراد طرش  ءامسا  مانب  يدنچ  ءامسا  هکلب  دنتسین  فورح  هب  رصحنم  طرـش  تاودا  هیبنت  دنکیم  موزجم  الحم  ار  نآ  دوشیم و  لخاد  زین 

دناهدیمان زین  مزج  لماوع  ار  طرش  تاودا  مزج و  فورح  عومجم  دننکیم  موزجم  ار  نآ  هدمآرد  لعف  رس  رب  زین  اهنآ  هک 

نیرمت شسرپ و 

. دینک نایب  دنراد  عراضم  لعف  رب  رثا  دنچ  مزج  فورح  * 
. دیهد حیضوت  ار  موزجم  عراضم  یظفل  رییغت  * 

. رفی وعدی  ریسی  نمای  دینک  فرص  مل  اب  ار  ریز  لاعفا  * 
. وفعی یصعی  زوجی  جرخی  دینک  فرص  امل  اب  ار  ریز  لاعفا  * 

امل جرخت  امل  ربصی  مل  دعون  امل  دعن  مل  ذخون  مل  یلخدت  مل  اءرقی  مل  اوبتکت  مل  نبتکت  مل  رموا  مل  لاسا  مل  دینک  ینعم  ار  ریز  تالمج  * 
. جرخن

. دیسیونب دیدیمهف  هچنآ  دییامن و  لمات  تارجح  هروس  هیآ 14  رد  * 
. دیهد حیضوت  ار  عراضم  لعف  رد  رما  مال  راثآ  * 

. وعدی هیلا  دوعی  لدی  دعی  رسی  دمحی  دینک  فرص  رما  مال  اب  ار  ریز  لاعفا  لوهجم  مولعم و  * 
. تسه یقرف  يرما  يانعم  رد  هغیص  هب  رما  مال و  هب  رما  نیب  ایآ  * 
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. دینک نایب  ار  عراضم  لعف  رد  یهن  ءال  رما و  مال  رثا  نیب  قرف  * 
. هیلع وعدی  بیغی  لقی  نهی  لضی  بذکی  دینک  فرص  یهن  ءال  اب  ار  ریز  لاعفا  * 

دیهد رارق  بسانم  هغیص  ریز  تالمج  يارب  * 
فرح دیابن  نم  وگن  نز  وت  ینک  شوگ  دـیابن  درم  وت  مروخب  دـیابن  نم  میهاوخن  ام  دـنورن  اهدرم  نآ  دـنیاین  نز  ود  نآ  دـینزن  اهدرم  امش 

. دیورب هار  دیابن  اهنز  امش  منزب 
. دینک نایب  عراضم  لعف  رد  ار  طرش  تادا  رثا  * 

. دینک ینعم  هدروآ  ول  اب  هلمج  جنپ  نا و  اب  هلمج  جنپ  * 
تسیچ مزج  فورح  ریاس  اب  طرش  تادا  قرف  * 

بوصنم عراضم  ثحب 4 

هراشا

عراضم لعف  بصن  دننکیم  بوصنم  ار  نآ  هدـمآرد  عراضم  لعف  لوا  رد  هک  نذا  یک  نل  نا  زا  دـنترابع  بصن  فورح  بوصنم  عراضم 
نون بطاخم  ثنؤم  درفم  رکذـم و  ياهعمج  اـههینثت و  زا  دوشیم و  حوتفم  لـعفلا  مـال  و 14  ياـه 13 7 4 1  هغیـص  رد  هک  تسا  نینچ 

یعدی یـضری و  دننام  دشاب  بولقم  فلا  شرخآ  رد  هک  یـصقان  ینعی  یفلا  صقان  ياه 13 7 4 1 و 14  هغیـص  رد  دتفایم  یعفر  ضوع 
مییوگیم دوشیم  رهاظ  یمری  وعدی و  دننام  یئای  يواو و  صقان  رد  یلو  تسا  ردقم  لعفلا  مال  هحتف 

 … نبرضی نا  ابرضت  نا  برضت  نا  اوبرضی  نا  ابرضی  نا  برضی  نا 
 … نوعدی نا  اوعدت  نا  وعدت  نا  اوعدی  نا  اوعدی  نا  وعدی  نا 

 … نیضری نا  ایضرت  نا  یضرت  نا  اوضری  نا  ایضری  نا  یضری  نا 
نا دنارثؤم  زین  عراضم  لعف  يانعم  رد  بصن  فورح  لوهجم  عراضم  تسا  مولعم  عراضم  دننام  بصن و  فورح  ریاس  تسا  روط  نیمه  و 

تدرا دننام  تشاذگ  ار  لعف  نآ  ردصم  ود  نآ  ياج  هب  ناوتیم  هک  دهدیم  نآ  هب  ییانعم  ینعی  دربیم  ردـصم  هب  لیوات  ار  عراضم  لعف 
ارم ینعی  ینیرت  نـل  دـننام  دـنکیم  یفنم  ار  نآ  هدرک  لبقتـسم  هـب  صتخم  ار  عراـضم  ینعم  نـل  فـهک  اـهبیع 79  تدرا  ینعی  اـهبیعا  نا 

شرداـم هـب  ار  وا  اـهنیع  رقت  یک  هـما  یلا  هاـنددرف  دــننام  دــهدیم  رارق  لـبق  اـم  تـلع  ار  عراـضم  لــعف  یک  فارعا  دـید 143  یهاوخن 
یسک باوج  رد  الثم  دهدیم  رارق  يدوهعم  بلطم  باوج  ای  ءازج  ار  عراضم  لعف  نذا  صـصق  دوش 13  نشور  شمشچ  ات  میدینادرگرب 

دنوشیمن لخاد  رما  یضام و  رب  دناعراضم و  هب  صتخم  هبصان  فورح  کمرکا  نذا  مییوگیم  كروزا  تسا  هتفگ  هک 

نیرمت شسرپ و 

. دیهد حیضوت  ار  بوصنم  عراضم  یظفل  رییغت  * 
. یمری وهسی  هب  یفوی  یصعی  زوجی  بهی  ملظی  دینک  فرص  نل  اب  ار  ریز  لاعفا  * 
. دییامن ینعم  هدروآ  لاثم  ود  عراضم  لعف  اب  بصن  فورح  زا  مادک  ره  يارب  * 

دنریگیم عراضم  لعف  زا  ار  تهج  مادک  بصن  مزج و  فورح  * 

یماهفتسا عراضم  ثحب 5 
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هراشا

لیدـبت تسا  لاؤس  اجنیا  رد  هک  یئاشنا  هب  ار  نآ  يربخ  يانعم  هدـمآرد  عراضم  لعف  رـس  رب  هک  له  هزمه و  زا  دـنترابع  ماهفتـسا  فورح 
مییوگیم دنرادن  عراضم  لعف  رد  یظفل  رثا  ماهفتسا  فورح  دنکیم  زین  لابقتـسا  هب  صتخم  ار  عراضم  روکذم  رثا  رب  هوالع  له  دننکیم 

 … مکسفنا نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورمات  ایلاعت  هللا  لاق  تفر  یهاوخ  ایآ  بهذت  له  يوریم  ایآ  بهذت  ا 
هرقب  210 مهیتای نا  الا  نورظنی  له  هرقب   - 44

نیرمت شسرپ و 

يدهی بیعی  رجی  لبقی  دینک  فرص  ماهفتسا  هزمه  اب  ار  اهنآ  لوهجم  له و  اب  ار  ریز  لاعفا  مولعم  * 
تسیچ عراضم  لعف  رد  ماهفتسا  فورح  رثا  * 

دکؤم عراضم  ثحب 6 

رخآ رد  دیکات  نون  تسا  هنکاس  نون  کی  هک  هفیفخ  دیکات  نون  تسا و  كرحتم  ددشم و  هک  هلیقث  دیکات  نون  زا  دنترابع  دـیکات  فورح 
مامت هب  هلیقث  نون  تسا  هفیفخ  زا  شیب  هلیقث  رد  دیکات  دنکیم  لبقتـسم  هب  صتخم  دکؤم و  ار  نآ  هدـمآرد  لوهجم  مولعم و  عراضم  لعف 

دیآیمنرد ثنؤم  عمج  هینثت و  رخآ  رد  هفیفخ  یلو  دوشیم  قحلم  اههغیص 
یظفل رثا  تسا  حوتفم  اههغیـص  هیقب  رد  روسکم و  ثنؤم  عمج  هینثت و  رد  هلیقث  نون  دوش  قحلم  دـناوتیم  هغیـص  تشه  هب  طقف  نیا  رب  اـنب 

رگا دـنکیم و  حوتفم  ار  لعفلا  مال  دوخ  لبق  ام  ياه 13 7 4 1 و 14  هغیـص  رد  دیکات  نون  فلا  تسا  نینچ  عراضم  لعف  رد  دـیکات  نون 
هتبلا هتبلا  نوعدی  وعدی  دز  دـهاوخ  هتبلا  نبرـضی  دز و  دـهاوخ  هتبلا  هتبلا  نبرـضی  برـضی  ددرگیمرب  ءای  هب  دـشاب  بولقم  فلا  لعفلا  مال 

دناوخ دهاوخ  هتبلا  نوعدی  دناوخ و  دهاوخ 
. دش دهاوخ  یضار  هتبلا  نیضری  دش و  دهاوخ  یضار  هتبلا  هتبلا  نیضری  یضری 

. نابرضی نابرضی  دزادنایم  ار  نآ  دراد  دوجو  یعفر  ضوع  نون  هک  ییاه  هغیص  رد  ب 
تروص نیا  رد  هک  دـشاب  حوتفم  ریمـض  لبق  ام  هکنیا  رگم  دزادـنایم  زین  ار  ریمـض  ءاـی  واو و  بطاـخم  ثنؤم  درفم  رکذـم و  عمج  رد  ج 

نوبرضت نبرضی  نبرضی و  نوبرـضی  نیا  رب  انب  دوشیم  روسکم  ءای  مومـضم و  واو  دوشیم  كرحتم  بسانم  تکرح  هب  هدنام  تباث  ریمض 
. نیشخت نیشخت و  نیشخت  نوشخت  نوشخت و  نوشخت  نوشخی  نوشخی و  نوشخی  نبرضت  نبرضت و  نیبرضت  نبرضت  نبرضت و 

. نانبرضت نانبرضی و  نبرضت  نبرضی و  دوشیم  هلصاف  یفلا  عمج  نون  دیکات و  نون  نیب  ثنؤم  عمج  رد  د 
نبرضت نانبرضی  نابرضت  نبرضت  نبرضی  نابرضی  نبرضی  تسا  نینچ  هلیقث  دیکات  نون  اب  برضی  ياه  هغیـص  فرـص  تشذگ  هچنآ  رب  انب 
نبرضا نبرضت  نبرضت  نبرضت  نبرضت  نبرضی  نبرضی  نینچ  هفیفخ  نون  اب  نبرضن و  نبرضا  نانبرضت  نابرـضت  نبرـضت  نبرـضت  نابرـضت 

نبرضن 80
نعدت ناوعدت  نوعدت  نانوعدی  ناوعدت  نوعدت  نعدـی  ناوعدـی  نوعدـی  تسا  نینچ  هلیقث  اب  وعدـی  فرـص  13 10 9 7 4 3 1 و   - 14

نوعدن 14 13 10 9 7 4 3 نوعدا  نعدت  نعدت  نوعدت  نوعدت  نعدی  نوعدی  نینچ  هفیفخ  اب  نوعدن و  نوعدا  نانوعدت  ناوعدـت  نعدـت 
نایشخت نیشخت  نوشخت  نایشخت  نیشخت  نانیشخی  نایشخت  نیشخت  نوشخی  نایشخی  نیشخی  تسا  نینچ  هلیقث  نون  اب  یشخی  فرـص  1 و 

نیشخن 81 نیشخا  نیشخت  نوشخت  نیشخت  نیشخت  نوشخی  نیشخی  نینچ  هفیفخ  اب  نیشخن و  نیشخا  نانیشخت 
رما لعف  رد  نآ  یظفل  رثا  دنکیم  دـیکات  ار  نآ  يانعم  هدـش  قحلم  زین  رما  لعف  رخآ  هب  دـیکات  نون  دـینک  هجوت   1 3 4 7 9 10 13  - 14
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رما زا  اههغیص  نیمه  لعفلا  مال  فوجا و  رما  ياه 13 7 4 1 و 14  هغیـص  لعفلا  نیع  هکنیا  هفاضا  هب  تشذگ  عراضم  رد  هک  تسا  نامه 
مییوگیم تسا  زیاج  هجو  کی  طقف  اههغیص  نیا  فعاضم  رد  ددرگیمرب و  دیکات  ماگنه  صقان 

 … نبرضیل نابرضیل  نبرضیل 
 … نبرضا نابرضا  نبرضا 

 … نبرضیل نبرضیل 
 … نبرضا نبرضا 

 … نلوقیل نالوقیل  نلوقیل 
 … نلوق نالوق  نلوق 

 … نلوقیل نلوقیل 
 … نلوق نلوق 

 … نوشخیل نایشخیل  نیشخیل 
 … نوشخا نایشخا  نیشخا 

 … نوشخیل نیشخیل 
 … نوشخا نیشخا 

 … ندمیل
 … ندم

 … ندمیل
 … ندم

رگید دروم  دـنچ  رد  نینچمه  تسا و  رما  رد  رثا  دـننام  نآ  رثا  دـیآیمرد و  دـیکات  نون  زین  هیهان  ءال  هب  نورقم  عراضم  یهن  لعف  رخآ  رد 
تسا هدش  نایب  دوخ  ياج  رد  نآ  لیصفت  حیضوت و  هک 

نیرمت شسرپ و 

. تسیچ دنوشیم  لخاد  عراضم  رد  هک  یفورح  ریاس  اب  دیکات  فرح  قرف  * 
. دینک نایب  دنراد  عراضم  لعف  رد  رثا  دنچ  دیکات  فورح  * 

. تسیچ بصن  فورح  اب  دیکات  فورح  یظفل  رثا  قرف  * 
. تسیچ هفیفخ  دیکات  نون  اب  هلیقث  دیکات  نون  قرف  * 

دینک و فرـص  هلیقث  نون  اب  ار  هب  یفی  يدهی و  لوقی  دمی  برـضی  . دوشیم هلـصاف  فلا  ثنؤم  عمج  نون  هلیقث و  نون  نیب  ارچ  دینادیم  * 
. دییامن ینعم  ار  مادک  ره  دکؤم  لوا  هغیص 

. دینک ینعم  ار  مادک  ره  لوا  هغیص  دییامن و  فرص  هفیفخ  نون  اب  ار  قباس  نیرمت  لاعفا  لوهجم  * 
. دییامن ینعم  ار  مادک  ره  لوا  هغیص  دییامن و  فرص  هفیفخ  هلیقث و  نون  اب  ار  نیرمت 6  لاعفا  رما  لوهجم  مولعم و  * 

. دننکیم لئاز  ار  عراضم  لعف  تاهج  زا  یتاهج  هچ  دیکات  فورح  * 
. دینک فرص  ار  نیرمت 6  لاعفا  دکؤم  یهن  * 

دوشیمن دیکات  نون  هب  دکؤم  ارچ  دحج  لعف  * 
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دیزم یثالث  مود : ثحبم 

همدقم

درجم یثالث  مولعم  یضام  لوا  هغیـص  زا  ار  نآ  مولعم  یـضام  لوا  هغیـص  هک  ینعم  نیدب  دوشیم  هتفرگ  درجم  یثالث  زا  دیزم  یثالث  لعف 
هتفرگ شدوخ  مولعم  یـضام  زا  دـیزم  یثالث  لعف  نآ  ياهتمـسق  رئاس  لوا و  هغیـص  زا  نآ  مولعم  یـضام  ياههغیـص  هیقب  اـما  میریگیم و 
دـشاب دئاز  فرح  دـنچ  ای  کی  یلـصا و  فرح  هس  ياراد  نآ  مولعم  یـضام  لوا  هغیـص  هک  تسا  نآ  دـیزم  یثالث  لعف  نیا  ربانب  دوشیم 

دیآیمرد نآ  زا  یـصوصخم  ياج  رد  تسا و  یـصوصخم  فورح  دوشیم  هفاضا  درجم  یثالث  رد  دیزم  یثالث  نتخاس  يارب  هک  یفورح 
دهاوخ هک  دیزم  یثالث  نازوا  هلیـسوب  ار  تایـصوصخ  نیا  دشاب  هتـشاد  يدـیدج  تاکرح  تسا  نکمم  هیف  دـیزم  دـیدج  هملک  فورح  و 

ره يارب  درجم  یثـالث  ریغ  رد  اریز  دراد  نزو  زین 25  نآ  عراـضم  تسا  نزو  ياراد 25  مولعم  دیزم  یثالث  یـضام  تفایرد  ناوتیم  دمآ 
تسا نیعم  یسایق و  زین  نزو  ره  ردصم  تسین  عراضم  نزو  کی  زا  شیب  یضام 

روهشم نازوا  روهشم  ریغ  نزو  هدزناپ  دوشیم و  هیف  دیزم  اهنآ  زا  مادک  ره  قبط  يدایز  لاعفا  ینعی  تسا  روهـشم  نزو  هد  نزو  نیا 25  زا 
ردصم عراضم  یضام  زا  دنترابع 

لاعفا لعفی  لعفا   - 1
لیعفت لعفی  لعف   - 2

هلعافم لعافی  لعاف   - 3
لاعتفا لعتفی  لعتفا   - 4

ردصم عراضم  یضام  لاعفنا  لعفنی  لعفنا   - 5
لعفت لعفتی  لعفت   - 6

لعافت لعافتی  لعافت   - 7
لالعفا لعفی  لعفا   - 8

لاعفتسا لعفتسی  لعفتسا   - 9
مانب ار  نآ  دـنیوگیم و  باب  تشذـگ  درجم  یثالث  رد  هک  روطنامه  ار  قوف  ياه  عراضم  یـضام  زا  مادـک  ره  لالیعفا  لاعفی  لاعفا   - 10

هلعافم و…  باب  لیعفت  باب  لاعفا  باب  دنیوگیم  الثم  دنناوخیم  ردصم 
هتفرگ یـضام  زا  دش  هراشا  هک  روطنامه  مولعم  عراضم  دننام  مه  ردصم  دیزم  یثالث  رد  تسا  باب  ياراد 25  دیزم  یثالث  لعف  نیا  رب  انب 

نآ قبط  رب  تفرگ و  رظن  رد  ار  نآ  نزو  دیاب  باب  ره  ردصم  عراضم و  یضام  تمسق  هس  زا  مادک  ره  نتخاس  يارب  یلک  روطب  دوشیم و 
رما و لوهجم  مولعم و  عراضم و  یـضام و  لوهجم  نتخاس  هدـعاق  دـینک  تقد  دومن  نکاس  كرحتم و  ار  فورح  دروآرد و  دـئاز  فرح 

درجم یثالث  دـننامه  دـیزم  یثالث  رد  رئامـض  تیفیک  زین  دـیدرگ و  نایب  درجم  یثالث  رد  هک  تسا  نامه  اهنیا  زا  مادـک  ره  يزاـس  هغیص 
ماغدا هدعاق  تسا 

نآ عراضم  یـضام و  زین  ددرگیم و  يراج  دیزم  یثالث  باوبا  مامت  رد  صقان  یـصوصخ  هدعاق  لالعا و  یمومع  دعاوق  هزمه و  فیفخت 
دئاز و فلا  زا  دعب  ءای  واو و  رگا  دوشیم 1  يراج  دیزم  یثالث  رد  زین  لالعا  هدـعاق  ود  نیا  رب  هوالع  تسا  قباس  فلتخم  تالاح  ياراد 

دوخ لبق  ام  دشاب  لعفلا  مال  رگا  مومضم  لبق  ام  ءای  ءارجا 2  يارجا  ءاخرا  واخرا  دننام  دنوشیم  هزمه  هب  بلق  دـنریگ  رارق  هملک  رخآ  رد 
تشاد لماک  هجوت  دیاب  هتکن  نیدب  لعافت  باب  صقان  ردصم  ینابت  ینابت  لعفت  باب  صقان  ردصم  یجرت  یجرت  دننام  دنکیم  روسکم  ار 
یضعب دنرادن و  هیف  دیزم  الـصا  یـضعب  اریز  درب  دیزم  یثالث  باوبا  زا  یـضعب  ای  مامت  هب  هاوخلد  روطب  ناوتیمن  ار  يدرجم  یثالث  ره  هک 
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دوشیم هدرب  نادب  هک  یباب  ینعی  نآ  تیفیک  درجم و  یثالث  ندش  هیف  دیزم  نیا  رب  انب  دنوشیم  هدرب  صوصخم  باب  دـنچ  ای  کی  هب  طقف 
دیئامن هجوت  باوبا  تایصوصخ  هب  کنیا  یسایق  هن  تسا  یعامس 

نیرمت شسرپ و 

. دینک نایب  ار  دیزم  یثالث  لعف  ياهتمسق  مامت  قاقتشا   - 1
. ارچ تسناد  ار  رگید  تمسق  ود  نزو  ناوت  یم ردصم  ای  عراضم  ای  یضام  نزو  نتشاد  اب  دیزم  یثالث  رد  ایآ   - 2

. لعاف لعفتسا  لعتفا  لعفا  لعفا  تسیچ  ریز  ياه  یضام عراضم   - 3
. لاعفی لعفی  لعافتی  لعفتی  لعفی  تسیچ  ریز  ياه  عراضم یضام 

. لعافت لاعتفا  لالیعفا  لالعفا  لاعفا  تسیچ  ریز  رداصم  عراضم   - 5
. دوش یمن هتفگ  هیف  دیزم  تسا  دئاز  فرح  ياراد  هکنیا  اب  درجم  یثالث  عراضم  هب  ارچ   - 6

. تسا ینعم  هچ  هب  دیزم  یثالث  باوبا  رد  تیروهشم   - 7
. دیربب مان  ار  روهشم  باوبا   - 8

. لالعفا لاعفنا  لعفنی  لالیعفا  لاعفا  لعفت  لعفت  هلعافم  لعافی  لعاف  لعفا  لعتفا  دیزاسب  ار  ریز  نازوا   - 9
. لاعفی لعفتسی  لعفی  لعفتی  لعافت  لعفنا  لعاف  لعفا  دینک  فرص  ار  ریز  نازوا   - 10

. دینک فرص  ار  قوف  لاعفا  لوهجم   - 11
. دیئامن فرص  هلیقث  دیکات  نون  یهن و  ءال  اب  ار  نیرمت 10  ياه  عراضم  - 12

. دیهد حیضوت  ار  هیف  دیزم  باوبا  ندوب  یعامس   - 13
دینک رکذ  ار  رما  عراضم و  یضام  رئامض  تیفیک   - 14

لاعفا باب  لصف 1 

هراشا

ینعی تسا  عطق  هزمه  رما  ردـصم و  یـضام  رد  نآ  هزمه  هکنیا  نآ  تسا و  یتیـصوصخ  ياراد  لاـعفا  باـب  مارکا  مرکی  مرکا  مرک  دـننام 
یـضام رد  هک  تسا  ياهزمه  نامه  نآ  رما  هزمه  دـنکیم  عطق  لبق  ام  زا  ار  دوخ  دـعب  ام  دوشیم و  ظفلت  دوش  عقاو  مـالک  ءاـنثا  رد  نوچ 

ود عراضم  هغیـص 13  رد  نوچ  هک  لعف  ای  لعفا  تسا  لعف  ای  لاـعفا  باـب  یلـصا  عراـضم  میریگیم و  یلـصا  عراـضم  زا  ار  نآ  اریز  هدوب 
دناهتخادنا عراضم  زا  ار  نآ  دشیم  عمج  هزمه 

تسا نینچ  لاعفا  باب  ياهتمسق  زا  یضعب  فرص 
 … اومرکا امرکا  مرکا  مولعم  یضام 

 … نومرکی نامرکی  مرکی  مولعم  عراضم 
 … اومرکا امرکا  مرکا  لوهجم  یضام 

 … نومرکی نامرکی  مرکی  لوهجم  عراضم 
 … اومرکیل امرکیل  مرکیل  مولعم  رما 
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 … اومرکا امرکا  مرکا 
 … اومرکیل امرکیل  مرکیل  لوهجم  رما 

. تآ تؤیل  ءاتیا  یتؤی  یتآ  صقان  ءافلا و  زومهم  مقا  مقیل  هماقا  میقی  ماقا  فوجا  دعوا  دعویل  داعیا  دعوی  دعوا  لاثم 
هدروآ رخآ  رد  ءات  کی  نآ  ياج  هب  دـش  فذـح  لالعا  دـعاوق  تهج  هب  لعفلا  نیع  هکنیا  زا  سپ  لاعفا  باب  فوجا  ردـصم  رد  حیـضوت 

هناعا و…  ناوعا  هماقا و  ماوقا  دوشیم 
نیع ياج  هب  ردصم  رد  دوشیم و  فذح  لبق  امب  شتکرح  لقن  زا  سپ  نآ  لعفلا  نیع  دور  لاعفا  باب  هب  نوچ  يار  یئانثتـسا  دروم  کی 

. هءارا ءاءرا  يءارا  هءارا  يری  يرا  مییوگیم  دنروآیم  رخآ  رد  ءات  کی  فوذحم  لعفلا 
هرصبت

. فعاضم مکح  هن  دوشیم و  يراج  اهنآ  دروم  رد  لتعم  مکح  طقف  دنور  لاعفا  بابب  نوچ  یعلا  هایحلا و  دننام  یئاههدام 

لاعفا باب  یناعم 

دوشیم هدرب  راکب  ریز  يانعم  هد  رد  لاعفا  باب  لاعفا  باب  یناعم 
دیدنخ دیز  دیز  کحـض  درک  هناور  ار  رکب  دیز  ارکب  دیز  بهذا  تفر  دیز  دـیز  بهذ  دـننام  مزال  لعف  ندرک  يدـعتم  ینعی  هیدـعت   - 1

. تسا لاعفا  باب  یبلاغ  يانعم  هیدعت  دنادنخ  ارم  دیز  دیز  ینکحضا 
رکب یـسما  دش و  حبـص  لخاد  دیز  دیز  حبـصا  دننام  دـشاب  تاقوا  زا  یتقو  اهنآ  هدام  هک  تسا  یلاعفا  رد  نیا  تقو و  رد  لعاف  لوخد   - 2

 … نوحبصت نیح  نوسمت و  نیح  هللا  ناحبسف  دش  رصع  لخاد  رکب 
. مور  18 نورهظت نیح  و 

ندیچ تقو  رمثلا  فطقا  ورد  داصح  دیسر  عرز  داصح  تقو  عرزلا  دصحا  دننام  لعاف  يارب  لعف  هدام  تقو  لوصو  ینعی  تقو  لوصو   - 3
. دیسر هویم 

. متفای لیخب  ار  ینالف  انالف  تلخبا  متفای  تمظع  اب  ار  ادخ  هللا  تمظعا  دننام  نتفای  یتفص  ياراد  ار  لوعفم   - 4
رهـش دلبلا  رفقا  دش  هدغ  ياراد  رتش  ریعبلا  دـغا  دـننام  لوعفم  ندرک  لعف  ادـبم  ياراد  ای  لعاف  ندـش  لعف  ادـبم  ياراد  ینعی  تیدـجاو   - 5

. سبع داد 21  رارق  ربق  شیارب  دناریم و  ار  وا  سپس  هربقاف  هتاما  مث  مدرک  بکرم  ياراد  ار  مردپ  یبا  تبکرا  دش  یناریو  ینعی  رافق  ياراد 
همجع و باتکلا  تمجعا  دش  عنتمم  ینعی  فرط  رب  ضیرم  يافش  ضیرملا  یفشا  دننام  لوعفم  ای  لعاف  زا  لعف  ادبم  بلس  ینعی  بلـس   - 6

. مدومن فرط  رب  ار  باتک  ماهبا 
. داد رارق  عیب  ضرعم  رد  ار  شباتک  دیز  هباتک  دیز  عابا  لثم  نداد  رارق  ضرعم  رد  ینعی  ضیرعت   - 7

هـساک ءاـنالا  بکا  درک  نوگژاو  ار  هساـک  دـیز  ءاـنالا  دـیز  بک  دـننام  تسا  هیدـعت  ياـنعم  سکع  نیا  يریذـپ و  رثا  ینعی  هعواـطم   - 8
. دش نوگژاو 

. مدرک زاب  ار  نامسیر  هرگ  لبحلا  تطشنا  مدز  هرگ  ار  نامسیر  لبحلا  تطشن  دننام  درجم  یثالث  يانعم  دض   - 9
. دز مهب  ار  هلماعم  دیز  عیبلا  دیز  لاقا  وا  لاق  دننام  درجم  یثالث  يانعم   - 10

کی زا  شیب  لامعتـسا  کی  رد  تسا  نکمم  دـنوشیم  هتفرگ  راکب  ددـعتم  یناعم  ناـیب  رد  هک  یباوبا  رگید  لاـعفا و  باـب  زا  دـینک  هجوت 
نتفای  یتفص  ياراد  ار  لوعفم  مه  تسا و  هیدعت  دیفم  مه  هک  هللا  تمظعا  دننام  دوش  هدافتسا  ینعم 

رادهزور مئاصلا  رطفا  درک  لماک  لمکا  متفای  یخـس  ار  دـیز  ادـیز  تیخـسا  دروآرد  مه  رـس  تشپ  فدرا  دـندش  عمج  مدرم  موقلا  عمجا 
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وت يارب  ار  لسع  دنوادخ  السع  هللا  كافشا  دیئاز  بسا  هدام  هسرفلا  تجتنا  دش  رادهویم  تخرد  هرجـشلا  رمثا  تفر  دنت  عرـسا  درک  راطفا 
هب هجوت  اب  مدرک  ناهنپ  ار  مراک  يرما  تیفخا  يداد  رارق  لتق  ضرعم  رد  ارم  ینتلتقا  مدرک  فرطرب  ار  دیز  میب  ادیز  تعزفا  دهد  رارق  افش 

 … دیدحلا ربز  ینوتآ  هرقب   43 هاکزلا اوتآ  هولصلا و  اومیقا  فسوی   31 هنربکا هنیار  املف  يرما  تیفخ 
 … نوحبصت نیح  نوسمت و  نیح  هللا  ناحبسف  فهک   96 ارطق هیلع  غرفا 

. سبع  21 هربقاف هتاما  مثمور   18 نورهظت نیح  و 

نیرمت شسرپ و 

. ارچ دراد  یتکرح  هچ  نآ  هزمه  تسا  ینزو  هچ  رب  لاعفا  باب  مولعم  رضاح  رما   - 1 * 
. دیروایب دیجم  نآرق  زا  لاثم  جنپ  مادک  ره  يارب  تسیچ  مادک  ره  تیصاخ  تسا و  مسق  دنچ  رب  هزمه   - 2 * 

عراضم لوا  هغیص  یضام و  لوا  هغیص  دیاب  دیربب  باب  نالف  هب  ار  لعف  نالف  دوشیم  هتفگ  تقو  ره  دیربب  لاعفا  باب  هب  ار  ریز  لاعفا   - 3 * 
. یح يار  تام  دعو  دم  جرخ  دینک  رکذ  ار  نآ  ردصم  دعب  و 

هـس لوهجم  یـضام  لوا  لعف  هس  لوهجم  عراضم  مود  لعف  هس  مولعم  عراضم  لوا  لعف  هس  مولعم  یـضام  قوف  لاعفا  لاعفا  باـب  زا   - 4 * 
. دینک فرص  ار  لوا  لعف  هس  لوهجم  رما  مود و  لعف  هس  مولعم  رما  مود  لعف 

دیز یحـضا  دـش  رادهشوخ  امرخ  تخرد  لخنلا  صوخا  درک  وکین  نسحا  تسا  دارم  لاعفا  باب  یناعم  زا  کیمادـک  ریز  لاـعفا  رد   - 5 * 
درک تشاچ  دیز 

دینک نایب  ار  هطاحا  هءاسا  هءارا  لالعا   - 6 * 

لیعفت باب  لصف 2 

هراشا

رب یهاگ  لاعف و  نزو  رب  یهاگ  لاعف و  نزو  رب  یهاگ  لیعفت  نزو  رب  هوالع  باب  نیا  ملاس  ردصم  فیرصت  فرصی  فرـص  فرـص  دننام 
باذک و بیذکت و  بذـکی  بذـک  مالـس  میلـست و  ملـسی  ملـس  دـننام  دـیآیم  هلعفت  نزو  رب  یهاگ  لاعفت و  نزو  رب  یهاگ  لاعف و  نزو 

دیآیم هلعفت  نزو  رب  طـقف  اـبلاغ  باـب  نیا  صقاـن  مـاللا و  زومهم  ردـصم  همرکت  میرکت و  مرکی  مرک  رارکت  ریرکت و  ررکی  ررک  باذـک 
تسا نینچ  لیعفت  باب  ياهتمسق  یضعب  فرص  هیبرت  یبری  یبر  هئنهت  ءینهی  انه  دننام 

 … اوفرص افرص  فرص  مولعم  یضام 
 … نوفرصی نافرصی  فرصی  مولعم  عراضم 

 … اوفرصیل افرصیل  فرصیل  مولعم  رما 
 … اوفرص افرص  فرص 

 … اوفرص افرص  فرص  لوهجم  یضام 
 … نوفرصی نافرصی  فرصی  لوهجم  عراضم 

 … اوفرصیل افرصیل  فرصیل  لوهجم  رما 
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 … ددمیل دیدمت  ددمی  ددم  فعاضم 
 … ددم

 … لوحیل لیوحت  لوحی  لوح  فوجا 
 … لوح

 … صویل هیصوت  یصوی  یصو  فیفل 
 … صو

دوشیم هدرب  راکب  ینعم  تفه  رد  لیعفت  باب  لیعفت  باب  یناعم 
. تسا لیعفت  باب  یبلاغ  ینعم  هیدعت  درک  لاحشوخ  ار  دیز  رکب  ادیز  رکب  حرف  دش  لاحشوخ  دیز  دیز  حرف  دننام  هیدعت 

نایاپراچ لاملا  توم  دننام  لعاف  رد  ای  درک  فاوط  رایـسب  دـیز  دـیز  فوط  دـننام  لعف  دوخ  رد  ای  يدایز  ترثک و  رب  تلالد  ینعی  ریثکت 
. متسب ار  اهرد  همه  باوبالا  تقلغ  دننام  لوعفم  رد  ای  دندرم و  دایز 

. مدنک ار  دنفسوگ  ای  رتش  تسوپ  روزجلا  تدلج  مدرک  تسوپ  ار  غرم  مخت  هضیبلا  ترشق  دننام  لوعفم  زا  لعف  ادبم  بلس  ینعی  بلس 
ترفک مداد  تلادع  تبسن  دیز  هب  ادیز  تلدع  تسناد  هناگی  ار  ادخ  هللا  دحو  دننام  لوعفم  هب  لعف  قاقتشا  ادبم  نداد  تبسن  ینعی  تبـسن 

. مداد رفک  تبسن  وا  هب  مدرمش  رفاک  ار  رکب  ارکب 
. داتسرف ورف  جیردتب  لزن  دننام  جیردت 

. دشابیم درک  يور  هدایز  طرفا  دض  هک  درک  یهاتوک  طرف  دننام  لاعفا  باب  يانعم  دض 
تخادنا هقرفت  تیعمج  نایم  دیز  مهنیب  لیز  ای  موقلا  نیب  دیز  لاز  دننام  درجم  یثالث  يانعم 

نیرمت شسرپ و 

. لاثمت مالک  هیهت  هیحت  همدقت  دینک  رکذ  ار  ریز  رداصم  عراضم  یضام و  * 
. بدا يوح  یفو  امس  رسی  دح  زاج  عسو  رغص  دیربب  لیعفت  باب  هب  ار  ریز  لاعفا  * 

لوهجم رما  مجنپ  لعف  مولعم  رما  مراهچ  لعف  لوهجم  عراضم  موس  لعف  مولعم  عراضم  مود  لعف  لوهجم  یضام  لوا  لعف  مولعم  یـضام  * 
نیرمت لاعفا  زا  مهن  لعف  هلیقث  نون  هب  دـکؤم  لوهجم  عراضم  متـشه و  لعف  نل  هب  نورقم  مولعم  عراضم  متفه  لعف  مولعم  یهن  مشـش  لعف 

. دینک فرص  ار  قباس 
قدص دنک  ار  دنفـسوگ  تسوپ  هاشلا  دلج  دناسانـش  فرع  درک  لیدعت  لدع  تسا  روظنم  لیعفت  باب  یناعم  زا  کیمادک  ریز  لاعفا  رد  * 

درق درک  بدا  بدا  درک  هتـسد  مظن  درک  دایز  رثک  داتفا  ولج  مدق  تخادنا  ولج  مدق  درک  میـسقت  مسق  دـنکیم  ربارب  يوسی  درک  قیدـصت 
. فسوی  31 نهیدیا نعطق  هرقب   49 مکءانبا نوحبذی  درک  ادج  رتش  زا  ار  هنک  دارق  ریعبلا 

دینک يدعتم  لیعفت  باب  اب  ار  مزال  لعف  هس  * 

هلعافم باب  لصف 3 

هراشا
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یلو هرـسایم  رـسایی  رـسای  دننام  دیآیم  هلعافم  نزو  رب  طقف  باب  نیا  یئای  لاثم  ردـصم  بارـض  هبراضم و  براضی  براض  برـض  دـننام 
ابراض براض  مولعم  یـضام  نآ  ياهتمـسق  زا  یـضعب  فرـص  کنیا  دـیآیم  زین  لاعف  نزو  رب  هلعافم  رب  هوالع  ابلاغ  ماـسقا  ریاـس  ردـصم 

 … اوبراض
 … نوبراضی نابراضی  براضی  مولعم  عراضم 

 … اوبراضیل ابراضیل  براضیل  مولعم  رما 
 … اوبراض ابراض  براض 

 … اوبروض ابروض  بروض  لوهجم  یضام 
 … نوبراضی نابراضی  براضی  لوهجم  عراضم 

 … اوبراضیل ابراضیل  براضیل  لوهجم  رما 
 … راضیل راضیل  رراضیل  رارض  هراضم و  راضی  راض  فعاضم 

 … راض راض  رراض 
. واس واسیل  هاواسم  يواسی  يواس  فیفل  مواق  مواقیل  همواقم  مواقی  مواق  فوجا  رمآ  رماؤیل  هرماؤم  رماؤی  رمآ  زومهم 

تسا ینعم  راهچ  باب  نیا  فورعم  یناعم  هلعافم  باب  یناعم 
دز و رکب  اب  دیز  ارکب  دیز  براض  دننام  لوعفم  مه  دنلعاف و  مه  ود  ره  ینعی  لعف  رد  زیچ  ود  ای  صخش  ود  تکرـش  نایب  ینعی  تکراشم 

. تسا باب  نیا  یبلاغ  ینعم  تکراشم  مدرک  هرعاشم  دیز  اب  ادیز  ترعاش  دندرک  دروخ 
. مدرک رود  ار  وا  هتدعاب  دش  رود  دعب  دننام  هیدعت 

. داد تمعن  وا  هب  دایز  ادخ  هللا  همعان  دننام  ریثکت 
. درک ترفاسم  دیز  رفاس  ای  دیز  رفس  دننام  درجم  یثالث  يانعم 

مهعداخ وه  هللا و  نوعداخی  هللا  كافاع  هللا  مهلتاق  دننام  تسانعم  نیمه  هب  دوش  هداد  تبسن  دنوادخ  هب  باب  نیا  زا  یلعف  نوچ  ابلاغ 

نیرمت شسرپ و 

. يوس ادع  ناع  داع  عضو  لمع  دیربب  هلعافم  باب  هب  ار  ریز  لاعفا  * 
عراضم هیهان و  ءال  اب  ار  ادـع  مولعم  عراضم  زین  دـینک و  فرـص  ار  موس  لعف  رما  مود و  لعف  عراضم  لوا  لـعف  یـضام  لوهجم  مولعم و  * 

. تسا روظنم  اهنآ  هلعافم  باب  فرص  لاعفا  نیا  مامت  رد  دینک  فرص  هلیقث  دیکات  نون  اب  ار  يوس  لوهجم 
تدهاش درک  هحفاصم  رکب  اب  دیز  ارکب  دیز  حفاص  دنک  دایز  ادخ  هللا  كراب  تسا  روظنم  هلعافم  باب  یناعم  زا  کیمادک  ریز  لاعفا  رد  * 
هبوتلاهب متعیاب  يذلا  مکعیبب  اورشبتساف  درک  هحلاصم  دیز  اب  دیعـس  ادیز  دیعـس  حلاص  دید  دیز  دیز  نیاع  مدش  رـضاح  گنج  رد  برحلا 

نارمع 133 لآ  مکبر  نم  هرفغم  یلا  اوعراس  حتفلا 10 هللا  نوعیابی  امنا  111

لاعتفا باب  لصف 4 

هراشا

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 107 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا یصوصخ  هدعاق  تفه  ياراد  لاعتفا  باب  باستکا  بستکی  بستکا  بسک  دننام 
درطا درط  برطضا  برـض  ربطـصا  ربص  دننام  ددرگیم  لیدبت  ءاط  هب  باب  ءات  دشاب  ءاظ  ای  ءاط  ای  داض  ای  داص  باب  نیا  لعفلا  ءاف  هاگ  ره 

. تسا زیاج  ماغدا  هدعاق  قبط  زین  ملطا  ملظا و  ریخا  دروم  رد  ملطظا  ملظ 
ریخا دروم  ود  رد  رجدزا  رجز  رکدذا  رکذ  كردا  كرد  دـننام  دوشیم  لیدـبت  لاد  هب  باب  ءات  دـشاب  ءاز  ای  لاذ  ای  لاد  لعفلا  ءاف  هاگ  ره 

. تسا هدشن  لامعتسا  رجدا  رجزا  رکدا و  رکذا و  تفگ  ناوتیم  ینعی  تسا  زیاج  ماغدا  زین 
زین رستیا  ریخا  دروم  رد  رستا  رسی  دحتا  دحو  دننام  دوشیم  ماغدا  باب  ءات  رد  سپس  هدش  لیدبت  ءات  هب  دشاب  هلع  فرح  لعفلا  ءاف  هاگ  ره 

. تسا زئاج 
. ذختا ذختیا  ذختئا  ذخا  فالخ  هب  متئا و …  نمتئا  دننام  دوشیمن  يراج  باب  نیا  ءافلا  زومهم  رد  ابلاغ  هزمه  فیفخت  هدعاق 

. تفرگ ار  هتشک  نوخ  ماقتنا  راثا  راث  دننام  دوشیم  يراج  ماغدا  هدعاق  سپس  لیدبت  ءاث  هب  باب  ءات  دشاب  ءاث  لعفلا  ءاف  هچنانچ 
لعفلا نیع  سنج  زا  ار  باب  ءاـت  تسا  زئاـج  دـشاب  فرح ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ  زا 12  یکی  باب  نیا  لعفلا  نیع  هاـگ  ره 

نینکاس و ءاقتلا  هدعاق  رب  انب  روسکم  ماغدا و  هدعاق  رب  انب  حوتفم  مینک  روسکم  ای  حوتفم  ار  لعفلا  ءاف  سپس  مییامن  ماغدا  نآ  رد  هدومن و 
نآ رسک  ءاخ و  حتفب  مصخ  نآ  رـسک  ءاخ و  حتفب  مصخا  مصـصخا  مصتخا  دننام  میزادنایب  ار  نآ  میوشیم  ینغتـسم  باب  هزمه  زا  نوچ 

. يدهی يدتهی 
فالخ هب  انوتعا  همطاف و  یلع و  جاودزا  دـننام  دوشیمن  يراج  لالعا  متـشه  هدـعاق  دـشاب  تکراشم  ینعم  هب  رگا  لاعتفا  باب  فوجا  رد 

. نآ لاثما  راتخا و  داتعا و 
 … دتمیل دتمیل  ددتمیل  دادتما  دتمی  دتما  فعاضم  تسا  نینچ  نآ  ياهتمسق  زا  یضعب  فرص 

 … دتما دتما  ددتما 
دتعا دتعیل  دایتعا  داتعی  داتعا  فوجا 

. ضترا ضتریل  ءاضترا  یضتری  یضترا  صقان 
دیآیم ینعم  شش  هب  باب  نیا  لاعتفا  باب  یناعم 

نیا لعاف  تسا  مولعم  لاثم  زا  هکنانچ  هتبلا  دندش  عمج  سپ  مدرک  عمج  ار  مدرم  اوعمتجاف  سانلا  تعمج  دـننام  يریذـپ  رثا  ینعی  هعواطم 
. دشابیم باب  نیا  یبلاغ  ینعم  هعواطم  تسا  درجم  یثالث  لوعفم  ینعم  نیا  رد  باب 

. دندرک ینمشد  مه  اب  رکب  دیز و  رکب  دیز و  مصتخا  دننام  تکراشم 
تـسرد بابک  تخپ و  نان  درک و  هیهت  مزیه  دیز  يوتـشا  زبتخا و  دیز و  بطتحا  دننام  لعف  ادبم  ندرک  هیهت  ندروآ و  مهارف  ینعی  ذاختا 

. درک
. دنک ششوک  هک  تساوخ  رکب  زا  دیز  ارکب  دیز  دتکا  دننام  لوعفم  زا  لعف  ادبم  نتساوخ  ینعی  بلط 

. مدروآ تسدب  لام  ششوک  اب  لاملا  تبستکا  دننام  ششوک 
مدیشک ار  دیز  يابع  دیز  ءادر  تبذتجا  ای  تبذج  دننام  درجم  یثالث  يانعم 

نیرمت شسرپ و 

دیربب لاعتفا  باب  هب  ار  ریز  لاعفا  * 
یلا يوا  لکا  فلا  کفا  اعد  رخذ  راظ  بلط  افص  داص  عجض  کص  محز  دع  دم  قلذ  جوز  ءرد  یقو  یـضر  داع  باغ  عسو  يوح  بسک 
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. لصو مهو  ما 
تسا روظنم  لاعتفا  باب  یناعم  زا  کیمادک  ریز  لاعفا  رد  * 

درک راکـش  دیز  دیز  داطـصا  دیـشک  همرـس  رتخد  هاتفلا  تلحتکا  دندرک  عازن  مه  اب  رکـشل  دنجلا  مصتخا  دـندش  عمج  مدرم  موقلا  عمتجا 
درک هیارک  تساوخرد  يرتکا  دومن  طایتحا  طاتحا  دندش  عمج  مه  رانک  اهردارب  ناوخالا  روتجا  درک  برق  بلط  يدتقا  دش  میسقت  مستقا 

ءایبنا  36 اوزه الا  کنوذختی  نالافنا   19 مکل ریخ  وهف  اوهتنت  نادلب   11 هبقعلا محتقا  الفهط   41 یسفنل کتعنطصا  و 

لاعفنا باب  لصف 5 

هراشا

يرهاظ یجراخ و  رثا  هک  یلاعفا  ینعی  یجراخ  لاعفا  هک  تسا  نیا  لاـعفنا  باـب  تیـصوصخ  فارـصنا  فرـصنی  فرـصنا  فرـص  دـننام 
. درادن يدعتم  تسا و  مزال  هشیمه  باب  نیا  نآ  لاثما  نظ و  ملع و  دننام  یلاعفا  هن  دنوشیم  هدرب  نآ  هب  دنراد 

رسکناف و…  هترسک  مسقناف  هتمسق  فرصناف  هتفرص  دننام  تسا  هعواطم  طقف  لاعفنا  باب  يانعم 

نیرمت شسرپ و 

دیئامن ینعم  هدرب  لاعفنا  باب  هب  ار  ریز  لاعفا  * 
نیقی نقی  درک  رکف  رکف  تسناد  فرع  درک  دازآ  قلط  دـینادرگ  فرـص  درک  بارخ  مدـه  درک  دوبان  مدـع  درک  لـیطعت  لـطع  تسب  قلغ 

تسب دس  دینش  عمس  تفاکش  قش  درک  میسقت  مسق  درک 

لعفت باب  لصف 6 

هراشا

فرصت فرصتی  فرصت  فرص  دننام 
دوشیم يراج  یصوصخ  هدعاق  راهچ  لعفت  باب  رد 

ءات هک  ار  مود  ءات  تسا  زئاج  دوشیم  عمج  هغیص  لوا  رد  ءات  ود  هک  بطاخم  هغیص  شـش  بئاغ و  ياههغیص 4 و 5  زا  مولعم  عراضم  رد 
 … روطنیمه نافرصت و  نافرصتت  فرصت  فرصتت  الثم  میزادنایب  تسا  باب 

ءاف سنج  مه  ار  باب  ءات  هک  تسا  زئاج  دـشاب  فرح ت ث ج د ذ ز س ش ص ض ط ظ  هدزاود  زا  یکی  باب  نیا  لـعفلا  ءاـف  هاـگ  ره 
تسا لکـشم  ای  لاحم  نکاس  هب  ءادتبا  نوچ  تسا  هملک  لوا  نوکـس  لمع  نیا  همزال  هک  يدراوم  رد  مییامن و  ماغدا  نآ  رد  هدومن  لعفلا 

 … تبثت نیا  رب  انب  میروآیمرد  هملک  لوا  رد  يروسکم  لصو  هزمه 
 … عبتت تبثا  تبثیل  تبثا  تبثی  تبثا 

 … رثدت عبتا  عبتیل  عبتا  عبتی  عبتا 
اورهطاف نوعرضی  قدصاف  ققشی  نوعمسی  تنیزا ال  رکذی و  ام  اوربدی  ملفا  تسا  لیبق  نیا  زا  رثدا و  رثدیل  رثدا  رثدی  رثدا 
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. دیجم نآرق 
لیبق نیمه  زا  ینظت و  ینظت  ننظت  نظ  دننام  دوشیم  لیدـبت  ءای  هب  نآ  لعفلا  مال  دور  لعفت  باب  هب  فعاضم  لعف  نوچ  دراوم  یـضعب  رد 

دنکیم روسکم  ار  دوخ  لبق  ام  ءای  دوشیم و  ءاـی  هب  بلق  لـعفلا  مـال  واو  لـعفت  باـب  يواو  صقاـن  ردـصم  رد  يدصت 4  يرـست و  تسا 
یلوت یلوت  یجرت و  یجرت  وجرت  دننام  دیامنیم  روسکم  ار  دوخ  لبق  ام  ءای  زین  نآ  یئای  صقان  ردصم  رد  هک  نانچمه 

صقان مهوت  مهوتیل  مهوت  مهوتی  مهوت  لاثم  للخت  للختیل  للخت  للختی  للخت  فعاضم  تسا  نینچ  باب  نیا  ياهتمـسق  زا  یـضعب  فرص 
. لوت لوتیل  یلوت  یلوتی  یلوت  فیفل  دعت  دعتیل  يدعت  يدعتی  يدعت 
دوشیم : هدرب  راک  هب  ریز  ینعم  هن  رد  لعفت  باب  لعفت  باب  یناعم 

هتفگ ور  نیا  زا  تسا  لـیعفت  باـب  لوعفم  ینعم  نیا  رد  باـب  نیا  لـعاف  تسا  موـلعم  لاـثم  زا  هک  روطناـمه  بداـتف  هتبدا  دـننام  هعواـطم 
. تسا لعفت  باب  یبلاغ  يانعم  هعواطم  دشابیم  لیعفت  باب  هعواطم  يارب  لعفت  باب  دوشیم 

ار ملح  تمحزب  ملحت  داد  ناشن  تعاجـش  دوخ  زا  تمحزب  عجـشت  دننام  ندرک  لیمحت  دوخ  رب  ار  يراک  تقـشم  تمحزب و  ینعی  فلکت 
. درک لیمحت  دوخ  رب 

ادیز ینبت  داد  رارق  شلاب  دوخ  يارب  ار  گنـس  رجحلا  دسوت  درک  هیهت  اکتم  دسوت  دننام  تشذـگ  لاعتفا  باب  رد  هک  ینعم  نامه  هب  ذاختا 
. تفرگ يدنزرفب  ار  دیز 

. مدش راتساوخ  ار  هدعو  هب  يافو  دعولا  تزجنت  دریگ  ماجنا  دوز  راک  متساوخ  رمالا  تلجعت  دننام  لعف  يانعم  نتساوخ  ینعی  بلط 
زا لعاف  ندرک  بانتجا  ینعی  بنجت  دیمهف  كدـنا  كدـنا  ار  هلاسم  هلاسملا  مهفت  دیـشون  هعرج  هعرج  ار  بآ  ءاملا  عرجت  دـننام  جـیردت 

. تفرگ هرانک  تمذم  زا  ممذت  درک  يرود  هانگ  زا  مثات  دننام  لعف  يانعم 
. دش رهوشیب  میا  نز  هارملا  تمیات  دننام  ندمآرد  یتلاح  هب  ینعی  تروریص 

. درک تیاکش  ملظ  زا  ملظت  دننام  تیاکش 
دز دنخبل  مسبت  ای  مسب  دننام  درجم  یثالث  يانعم 

نیرمت شسرپ و 

. حرت طبث  عل  طل  لذ  رض  ردص  فرش  حطس  جرد  دیربب  لعفت  باب  هب  ار  ریز  لاعفا  * 
. یلو ازج  يور  یقو  ابص  لاح  عاط  رسی  دیربب  لعفت  باب  هب  زین  ار  ریز  لاعفا  * 

رما عراضم و  متفه و  مشش و  لعف  لوهجم  یضام  مجنپ  مراهچ و  لعف  مولعم  رما  موس  مود و  لعف  مولعم  عراضم  لوا  لعف  مولعم  یضام  * 
. دینک فرص  ار  قباس  نیرمت  لاعفا  زا  متشه  لعف  لوهجم 

یلعف هچ  زا  دنتسه  ياهغیص  هچ  ریز  تاملک  * 
. نورکذت الف  اهکئالملا  لزنت  يدصت  هل  تنافنحرتا  انررضا  نیفرصت  ناردصت  كزیل  یکزا  عوطا  ردصی  جردا 

. دینک فرص  نکمم  هجو  ود  هب  ار  اهنآ  عراضم  هدرب و  لعفت  باب  هب  ار  رظن  فرص و  * 
دینک نایب  ریز  لاعفا  رد  ار  لعفت  باب  ینعم  * 

رییغت ریغت  دش  مسجم  مسجت  دیشک  رسب  فاحل  فحلت  دیدرگ  فرصت  تسکش  رـسکت  درک  ملع  بلط  تفرگ  دای  ملعت  داد  هقدص  قدصت 
یلا برقا  قحلل  للذتلا  هحاصفلا  جهن  هکرب  روحسلا  یف  ناف  اورحـست  هغالبلا  جهن  هللا  مکمحر  اوزهجت  ثیدح  هللا  قالخا  هب  اوفلخت  تفای 

مکءاج نا  فارعا   13 اهیف ربکتت  نا  کل  نوکی  امفردـق   6 هکئالملا لزنت  سبع   6 يدـصت هل  تناف  هحاصفلا  جـهن  لطابلاب  ززعتلا  نم  زعلا 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 110 

http://www.ghaemiyeh.com


87 سنوی  3 نورکذت الف  لیل ا   18 یکزتی هلام  یتؤی  يذلا  تارجح   6 اونیبتف ءابنب  قساف 

لعافت باب  لصف 7 

هراشا

براضتت فلا  نیا  رب  انب  دوشیم  يراج  زین  لعافت  باـب  رد  اـنیع  لـعفت  باـب  و 4  و 2  دعاوق 1  براضت  براضتی  براضت  برـض  دـننام 
نابراضت و…  نابراضتت  براضت 

 … عباتت ب 
 … لقاثت عباتا  عباتیل  عباتا  عباتی  عباتا 

یلاوت یعادت  یعادت  وعادت  رهاظت ج  قباطت  عراضت  دعاصت  رعاشت  عراست  روازت  حباذت  كرادـت  روطنیمه  لقاثا و  لقاثیل  لقاثا  لقاثی  لقاثا 
نواعتیل نواعت  نواعتی  نواعت  فوجا  دعاوت  دـعاوتیل  دـعاوت  دـعاوتی  دـعاوت  لاثم  تسا  نینچ  باب  نیا  ياهتمـسق  زا  یـضعب  فرـص  یلاوت 

. نواعتیل نواعتی  نووعت  لوهجم  واست  واستیل  يواست  يواستی  يواست  فیفل  ضارت  ضارتیل  یضارت  یضارتی  یضارت  صقان  نواعت 
. دوشیم هدرب  راکب  ینعم  جنپ  رد  باب  نیا  لعافت  باب  یناعم 

. ورمع دیز و  براضت  دننام  تسا  باب  نیا  یبلاغ  يانعم  هک  تکراشم 
هلعافم باب  زا  دعب  هک  قرف  نیا  اب  دنور  راکب  تکراشم  نایب  رد  دنناوتیم  تشذـگ  هک  روطنامه  لعافت  لاعتفا و  هلعافم  باب  هس  هرـصبت :

مـسا کی  میناوتیم  رگید  باب  ود  رد  یلو  بوصنم  لوعفم  تروصب  يرگید  عوفرم و  لعاف  تروصب  یکی  دوش  رکذ  مسا  ود  تسا  مزال 
لعاف تروصب  ود  ره  تروص  نیا  رد  هک  مسا  ود  اـی  نـالجرلا و  براـضت  موقلا و  مصتخا  مییوگب  ـالثم  میرواـیب  تسا  يدارفا  ياراد  هک 

. رکب دیز و  براضت  رکب  دیز و  مصتخا  دننام  دوب  دنهاوخ 
. تسا هلعافم  باب  هعواطم  يارب  لعافت  باب  دش  رود  سپ  مدرک  رود  ار  وا  دعابتف  هتدعاب  دننام  هعواطم   - 2

. دز ینادان  هب  ار  دوخ  لهاجت  دز  یضیرم  هب  ار  دوخ  ضرامت  دننام  ندز  یتلاح  هب  ار  دوخ  ینعی  هبشت  رهاظت و   - 3
. دندش دراو  جیردتب  تیعمج  موقلا  دراوت  دننام  جیردت   - 4

تسا هبترم  دنلب  ادخ  ینعی  تسا  الع  ینعم  هب  هک  هللا  یلاعت  دننام  درجم  یثالث  يانعم   - 5

نیرمت شسرپ و 

. دینک نایب  تسا  يراج  يدعاوق  هچ  لعافت  باب  رد  * 
. ناع یلو  دهع  دینک  فرص  نکمم  هجو  ود  هب  ار  اهنآ  عراضم  هدرب  لعافت  باب  هب  ار  ریز  لاعفا  * 

موس لـعف  زا  رما و  لوهجم  مولعم و  مود  لـعف  زا  عراـضم  یـضام و  لوهجم  لوا  لـعف  زا  دـیربب  لـعافت  باـب  هب  ار  قباـس  نیرمت  لاـعفا  * 
. دینک فرص  هفیفخ  نون  هب  دکؤم  ار  مولعم  عراضم 

. الع يوس  یلو  رسی  جاز  فرظ  لاط  کحض  فدص  طرش  دس  رکذ  سرد  فقث  كرت  دیربب  لعافت  باب  هب  ار  ریز  لاعفا  * 
ربارب مه  اب  ودنآ  ایواست  دز  هیرگ  هب  ار  دوخ  یکابت  میدرک  یتسدمه  اندضاعت  تسا  دارم  لعافت  باب  یناعم  زا  کیمادـک  ریز  لاعفا  رد  * 
ریاغت دز  تلفغ  هب  ار  دوخ  لفاغت  دش  طقاس  جیردتب  طقاست  دنتـسب  دهع  مه  اب  اودـهاعت  دـندرک  موجه  اومجاهت  درک  راهظا  رهاجت  دـندش 
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درک رییغت 
تارجح  11 باقلالاب اوزبانت  ال 

هدئام  2 يوقتلا ربلا و  یلع  اونواعت 
ابن  1 نولاستی مع  هحاصفلا  جهن  کیلا  نسحملل  عضاوت 

لالعفا باب  لصف 8 

هراشا

ود نایب  رد  تسا  مزال  هشیمه  دوریم و  راکب  بویع  ناولا و  رد  ابلاغ  هک  تسا  نیا  باب  نیا  تیـصوصخ  رارمحا  رمحی  رمحا  هرمح  دننام 
دوشیم هدافتسا  لالعفا  باب  زا  روظنم 

يزمرق دراو  سران  يامرخ  رـسبلا  رمحا  دش  یهایـس  دراو  بش  لیللا  دوسا  دننام  تسا  نآ  یبلاغ  يانعم  هک  لعف  ادبم  رد  لعاف  لوخد   - 1
. دش

. دش خرس  رایسب  نهآ  دیدحلا  رمحا  دننام  هغلابم   - 2
 … تررمحا نررمحا  اترمحا  ترمحا  اورمحا  ارمحا  رمحا  مولعم  یضام  تسا  نینچ  نآ  ياهتمسق  زا  یضعب  فرص 

 … نررمحی نارمحت  رمحت  نورمحی  نارمحی  رمحی  مولعم  عراضم 
 … اورمحیل ارمحیل  رمحیل  رمحیل  ررمحیل  مولعم  رما 

 … ارمحا رمحا  رمحا  ررمحا 
 … مهب رمحا  امهب  رمحا  هب  رمحا  لوهجم  یضام 

 … مهب رمحی  امهب  رمحی  هب  رمحی  لوهجم  عراضم 

نیرمت شسرپ و 

. دینک فرص  ار  موس  لعف  رما  مود و  لعف  عراضم  لوا و  لعف  یضام  لوهجم  مولعم و  هدرب  لالعفا  باب  هب  ار  داوس  ضایب و  هرمح  * 
یف هلقحلا  رـضخت  دـش  یمـشچ  کی  روعا  درک  ندیکـشخ  هب  عورـش  هایگ  تبنلا  رطقا  دـیئامن  نیعم  ریز  لاعفا  رد  ار  لالعفا  باب  يانعم  * 
لآ  106 هوجو دوست  هوجو و  ضیبت  موی  دوشیم  درز  دراد  دیز  گنر  دیز  نول  رفـصی  دـش  چول  لوحا  دوشیم  زبس  هچغاب  راهب  رد  عیبرلا 

هغالبلا 56 جهن  دوع  نامیالل  رضخا  دومع و ال  نیدلل  ماق  ام  نارمع 

لاعفتسا باب  لصف 9 

هراشا

جرختسا مولعم  یضام  تسا  نینچ  نآ  یلامجا  فرص  درادن و  یـصوصخ  هدعاق  لاعفتـسا  باب  جارختـسا  جرختـسی  جرختـسا  جرخ  دننام 
 … اوجرختسا اجرختسا 
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 … نوجرختسی ناجرختسی  جرختسی  مولعم  عراضم 
 … اوجرختسیل اجرختسیل  جرختسیل  مولعم  رما 

 … اوجرختسا اجرختسا  جرختسا  لوهجم  یضام  اوجرختسا  اجرختسا  جرختسا 
 … نوجرختسی ناجرختسی  جرختسی  لوهجم  عراضم 

 … اودمتسیل ادمتسیل  دمتسیل  دمتسیل  ددمتسیل  دادمتسا  دمتسی  دمتسا  فعاضم 
 … دمتسا دمتسا  ددمتسا 

. ءاتفتسا یتفتسی  یتفتسا  صقان  مقتسا  مقتسیل  هماقتسا  میقتسی  ماقتسا  فوجا  حضوتسا  حضوتسیل  حاضیتسا  حضوتسی  حضوتسا  لاثم 
نآ ياج  هب  دش  فذح  لالعا  دعاوق  ءارجا  تهج  هب  لعفلا  نیع  هک  نیا  زا  سپ  لاعفا  باب  دننام  لاعفتسا  باب  فوجا  ردصم  رد  حیـضوت 

هلاحتسا و…  هدافتسا  هذاعتسا  تسا  لیبق  نیمه  زا  هماقتسا و  ماوقتسا  دننام  دوشیم  هدروآ  رخآ  رد  ءات  کی 
تخادنا لبق  ام  هب  نآ  تکرح  لقن  زا  سپ  ار  نآ  لعفلا  نیع  ناوتیم  دور  لاعفتسا  باب  هب  نوچ  درک  ایح  ییح  هدام  یئانثتـسا  دروم  کی 

. ءاحتسا یحتسی  یحتسا  درک  فرص  نینچ  و 
تسا ینعم  تفه  ياراد  لاعفتسا  باب  لاعفتسا  باب  یناعم 

نیا نایب  رد  لاعفتـسا  باب  درک  يرای  بلط  رـصنتسا  منکیم  نارفغ  بلط  ادخ  زا  هللا  رفغتـسا  دـننام  تسا  باب  نیا  یبلاغ  يانعم  هک  بلط 
. مدرک جارختسا  ار  ندعم  ندعملا  تجرختسا  دننام  دشاب  مزال  یثالث  زا  هچ  رگا  تسا  يدعتم  ینعم 

. دش گنس  لگ  نیطلا  رجحتسا  دننام  لوحت 
. متفای گرزب  ار  بلطم  رمالا  تمظعتسا  دننام  نتفای  یتفص  رب  ار  لوعفم 

. مداد رارق  دوخ  نیشناج  ار  دیز  ادیز  تفلختسا  دننام  ندرک  فصتم  یتفص  هب  ار  لوعفم 
. داد ناشن  تارج  تمحزب  درک  لیمحت  دوخ  رب  ار  تارج  ارجتسا  دننام  فلکت 

. دش تحار  وا  سپ  مدرک  تحار  ار  دیز  حارتساف  ادیز  تحرا  دننام  هعواطم 
تفرگ مارآ  رقتسا  ای  رق  دننام  درجم  یثالث  يانعم 

نیرمت شسرپ و 

دیربب لاعفتسا  باب  هب  ار  ریز  لاعفا  * 
. لاح زاج  ثاغ  یبح  یفو  اتف  راخ  حضو  نما  دم  جرخ 

دینک فرص  ریز  روتسد  هب  هدرب  لاعفتسا  باب  هب  ار  قباس  نیرمت  لاعفا  * 
مولعم عراضم  مشـش و  لعف  یهن  مجنپ  لعف  عراضم  مراهچ  لعف  یـضام  لوهجم  موس  لعف  رما  مود  لـعف  عراـضم  لوا  لـعف  یـضام  مولعم 

. متفه لعف  هلیقث  نون  هب  دکؤم 
دینک نیعم  ریز  لاعفا  رد  ار  لاعفتسا  باب  يانعم  * 

تشحو شحوتسا  ياهدش  گرم  میلست  ایآ  توملل  تملستسا  تساوخ  هزاجا  زاجتـسا  دش  هدام  رن  رتش  لمجلا  قونتـسا  درک  روبع  رمتـسا 
هآر نادوه   61 اهیف مکرمعتسا  وحون   7 مهبایث اوشغتـسا  تفای و  وکین  ار  دلاخ  دیز  ادلاخ  دیز  نسحتـسا  درک  تیاقـس  بلط  یقـستسا  درک 

هرقب  34 ربکتسا یبافارعا و   150 ینوفعضتسا موقلا  نانونمؤم   76 مهبرل اوناکتسا  امفقلع   7 ینغتسا
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لالیعفا باب  لصف 10 

هراشا

يانعم تسا  مزال  هشیمه  دوریم و  راکب  بویع  ناولا و  رد  ابلاغ  هک  تسا  نیا  باب  نیا  تیـصوصخ  راریمحا  راـمحی  راـمحا  هرمح  دـننام 
 … رامحا مولعم  یضام  نآ  یلامجا  فرص  دش  خرس  رایسب  اجیردت  نهآ  دیدحلا  رامحا  دننام  تسا  هغلابم  جیردت و  نایب  باب  نیا 

 … نررامحا
 … رامحی مولعم  عراضم 

 … نررامحی
 … هب رومحا  لوهجم  یضام 
 … هب رامحی  لوهجم  عراضم 

 … رامحیل رامحیل  ررامحیل  مولعم  رما 
 … رامحی رامحی ال  ررامحی ال  یهن ال 

نیرمت شسرپ و 

موس و لعف  لوهجم  مولعم و  رما  مود و  لعف  لوهجم  مولعم و  عراضم  لوا  لعف  لوهجم  مولعم و  یـضام  هدرب  لالیعفا  باب  هب  ار  دوس " * "

دینک فرص  ار  مراهچ 

روهشم ریغ  باوبا  لصف 11 

هراشا

تشذگ هک  روطنامه  دننکیم و  نایب  ار  دوخ  يانعم  هغلابم  دیکات و  اب  ابلاغ  دنرادن و  یـصوصخ  هدعاق  دناباب  هک 15  روهشم  ریغ  باوبا 
دوشیم افتکا  اهنآ  یلامجا  رکذ  هب  اذل  دنریگیم  رارق  هدافتسا  دروم  رتمک 

. ندش ریپ  هلقوح  لقوحی  لقوح  لقح  دننام  هلعوف  لعوفی  لعوف  هلعوف  باب 
. ندرک تنطیش  هنطیش  نطیشی  نطیش  نطش  دننام  هلعیف  لعیفی  لعیف  هلعیف  باب 

. ندناشوپ هالک  هسنلق  سنلقی  سنلق  سلق  دننام  هلنعف  لنعفی  لنعف  هلنعف  باب 
. ندرک دنلب  ادص  هروهج  روهجی  روهج  رهج  دننام  هلوعف  لوعفی  لوعف  هلوعف  باب 

. نتفر دنت  هللمش  للمشی  للمش  لمش  دننام  هللعف  للعفی  للعف  هللعف  باب 
. ندناشوپ هالک  هاسلق  یسلقی  یسلق  سلق  دننام  هالعف  یلعفی  یلعف  هالعف  باب 

. ندش تباث  زکرمت  زکرمتی  زکرمت  زکر  دننام  لعفمت  لعفمتی  لعفمت  لعفمت  باب 
. ندیشوپ باروج  بروجت  بروجتی  بروجت  برج  دننام  لعوفت  لعوفتی  لعوفت  لعوفت  باب 

. ندرک یسنج  دب  نطیشت  نطیشتی  نطیشت  نطش  لعیفت  لعیفتی  لعیفت  لعیفت  باب 
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. ندناشوپ ای  ندیشوپ  داشگ  سابل  ببلجت  ببلجتی  ببلجت  بلج  للعفت  للعفتی  للعفت  للعفت  باب 
. نتفر هار  نازرل  كوهرت  كوهرتی  كوهرت  کهر  دننام  لوعفت  لوعفتی  لوعفت  لوعفت  باب 

. نتشگرب بقع  هب  ندرک و  عانتما  ساسنعقا  سسنعقی  سسنعقا  سعق  دننام  لالنعفا  للنعفی  للنعفا  لالنعفا  باب 
. ندناباوخ تشپ  هب  ءاقنلسا  یقنلسی  یقنلسا  قلس  دننام  ءالنعفا  یلنعفی  یلنعفا  ءالنعفا  باب 

. ندنابسچ مهب  زاولجا  زولجی  زولجا  زلج  دننام  لاوعفا  لوعفی  لوعفا  لاوعفا  باب 
. ندش نیریش  ءالیلحا  یلولحی  یلولحا  الح  دننام  لاعیعفا  لعوعفی  لعوعفا  لاعیعفا  باب 

هرصبت
دییامن هعجارم  دوشیم  يراج  لعفت  باب  لوا  هدعاق  باب 10 9 8 7 و 11  جنپ  رد 

نیرمت شسرپ و 

. دنوریم راک  هب  جیردت  يارب  یباوبا  هچ  بلط و  يارب  یباوبا  هچ  هیدعت و  يارب  یباوبا  هچ  روهشم  باوبا  زا  * 
ارچ تسا  حوتفم  مادک  رد  ارچ و  تسا  مومضم  روهشم  ریغ  روهشم و  زا  یباوبا  هچ  رد  هعراضم  فورح  عراضم  فرح  * 

یعابر موس : ثحبم 

همدقم

یـضام مولعم  دـیزم  رما  عراضم  یـضام  لوهجم  رما  عراضم  یـضام  مولعم  درجم  یعابر  لعف  تسا  یثالث  دـننامه  یعابر  لعف  تامیـسقت 
باتک و همدقم  هب  تشذگ  هک  تسا  روطنامه  زین  مادک  ره  ياههغیص  تمسق و  ره  نتخاس  هدعاق  رما  عراضم  یـضام  لوهجم  رما  عراضم 

تسا یثالث  عراضم  یـضام و  دننام  یعابر  عراضم  یـضام و  زین  دییامن و  هعجارم  دیزم  یثالث  ثحبم  همدقم  درجم و  یثالث  ثحبم  لئاوا 
تسا باب  هس  ياراد  دیزم  یعابر  باب و  کی  ياراد  درجم  یعابر  فلتخم  تالاح  رد 

درجم یعابر  لصف 1 

هراشا

زین لالعف  نزو  رب  لاعفا  یضعب  رد  یهاگ  تسا و  هللعف  نزو  رب  نآ  ردصم  للعفی و  نزو  رب  نآ  عراضم  للعف  نزو  رب  درجم  یعابر  یـضام 
 … جرحد لوهجم  یضام  ندناطلغ  جارحد  هجرحد و  جرحدی  جرحد  دننام  دیآیم 

 … جرحدی لوهجم  عراضم 
 … جرحدیل مولعم  رما 

 … جرحد
 … جرحدیل لوهجم  رما 

 … جرحدی یهن ال 
 … جرحدی یفن ال 
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 … نجرحدی ناجرحدی  نجرحدی  دیکات 
 … نجرحدی نجرحدی 

نیرمت شسرپ و 

. دینک نایب  ار  یعابر  لعف  فلتخم  ياهتمسق  قاقتشا  * 
هرـشرش قشقـشی  حصحـص  فرخزی  همزمز  دینک  رکذ  ار  مادک  ره  رگید  تمـسق  ود  دـندرجم  یعابر  باب  زا  تمـسق  کی  ریز  تاملک  * 

. اداد هفلحز 
دینک فرص  ار  مود  لعف  مولعم  رما  عراضم و  لوا  لعف  یضام  لوهجم  مولعم و  هدومن  رکذ  ار  حزحز  لزلز و  باب  * 

دیزم یعابر  لصف 2 

هراشا

تسا  رارق  نیا  زا  دیزم  یعابر  باوبا 
للعفت باب  * 

دوشیم و يراج  لعفت  باب  لوا  هدعاق  زین  باب  نیا  رد  جرحدت  جرحدتیل  جرحدـت  جرحدـتی  جرحدـت  جرحد  دـننام  للعفت  للعفتی  للعفت 
 … هب جرحدت  لوهجم  یضام  تسا  رارق  نیا  زا  نآ  فلتخم  ياهتمسق  هنومن 

 … هب جرحدتی  لوهجم  عراضم 
 … هب جرحدتیل  لوهجم  رما 

 … جرحدتی یهن ال 
 … جرحدتی له  ماهفتسا 

 … نجرحدتی دیکات 
 … نجرحدتی

تسا  درجم  یعابر  للعف  هعواطم  باب  نیا  ینعم 
لالنعفا باب  * 

 … هب مجنرحا  لوهجم  یضام  مجنرحا  مجنرحیل  ماجنرحا  مجنرحی  مجنرحا  مجرح  دننام  لالنعفا  للنعفی  للنعفا 
 … هب مجنرحی  لوهجم  عراضم 

 … هب مجنرحیل  لوهجم  رما 
دش عمج  مجنرحا  درک  عمج  مجرح  تسا  هعواطم  زین  باب  نیا  ینعم 

لالعفا باب  * 
 … ارعشقیل رعشقیل  رعشقیل  ررعشقیل  مولعم  رما  رارعشقا  رعشقی  رعشقا  هریرعشق  دننام  لالعفا  للعفی  للعفا 

 … ارعشقا رعشقا  رعشقا  ررعشقا 
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 … هب رعشقا  لوهجم  یضام 
 … هب رعشقی  لوهجم  عراضم 

 … هب رعشقیل  هب  رعشقیل  هب  ررعشقیل  لوهجم  رما 
تسا هغلابم  دیکات و  دیفم  باب  نیا 

نیرمت شسرپ و 

دینک فرص  ار  رعشقا  مجنرحا و  لزلزت  رما  عراضم و  یضام  لوهجم  مولعم و 

لعف مسا  فرصتم ، ریغ  یعانص ، لعف  مراهچ : ثحبم 

یعانص لعف  لصف 1 

رد دوشیم  هتخاس  لاعفا  زا  یکی  نزو  رب  هیلعف  ای  هیمـسا  هلمج  زا  ای  ردـصم و  ریغ  دـماج  مسا  زا  هک  تسا  یلعف  توحنم  ای  یعانـص  لـعف 
زا یکی  نزو  رب  ابلاغ  دـشاب و  مسا  یلـصا  فورح  عیمج  يواـح  هک  تسا  طرـش  دوشیم  هتخاـس  ردـصم  ریغ  دـماج  مسا  زا  هک  لوا  مسق 

يدنزرف هب  ار  دیز  ادیز  ینبت  دنک  ار  شتسوپ  هرشق  دش  بش  لخاد  یسما  درک  حبص  حبصا  دننام  دیآیم  یعابر  ای  یثالث  هیف  دیزم  باوبا 
شرس بسا  سرفلا  عرد  دیشوپ  هرز  عردا  عردا و  دیناشوپ  هرز  وا  هب  هعرد  دش  ناریو  رهـش  دلبلا  رفقا  دروآرد  هدغ  رتش  ریعبلا  دغا  تفرگ 
تخپ نان  زبخلا  زبتخا  دندرک  دروخ  دز و  ریشمش  اب  اوفیاست  اوفیاس و  دز  ریـشمش  اب  ار  وا  هفیـست  هفاس و  دش  دیفـس  شیاضعا  ریاس  هایس و 
دیدش شایخرس  جیردتب  رامحا  رفـصا  دوسا و  ضیبا و  تسا  روطنیمه  دش و  خرـس  رمحا  تشون  ار  ءای  ءایلا  ایی  درک  مهارف  مزیه  بطتحا 
هزرل ار  وا  رعشقا  درک  يزیمآگنر  رفصع  هب  ار  سابل  بوثلا  رفصع  تخیر  لفلف  اذغ  رد  ماعطلا  لفلف  دش  هدام  رن  رتش  لمجلا  قونتـسا  دش 

تفرگ و… 
هرطفلا یلع  دلوی  دولوم  لکفیرـش  ثیدح  مور و  نوحبصت … 17 -  نیح  نوسمت و  نیح  هللا  ناحبـسف  هفیرـش  هیآ  تسا  لیبق  نیمه  زا  و 

تسا طرش  دوشیم  هتخاس  هیلعف  ای  هیمـسا  هلمج  زا  هک  مود  مسق  رد  راحبهناسجمی ج 2 ص 88 و  هنارـصنی و  هنادوهی و  هاوبا  نوکی  یتح 
نومضم ات  دوش  هدروآرد  یلعف  تروصب  هدش  يروآعمج  فورح  دوش و  هتفرگ  هلمج  نآ  تاملک  رثکا  ای  مامت  زا  فرح  دنچ  ای  کی  هک 

هللا مسب  تفگ  لحبـس  لبـسح و  لقوح و  لدمح و  لمـسب و  دـننام  دوشیم  هدروآ  درجم  یعابر  باب  نزو  رب  ابلاغ  دـیامن و  نایب  ار  هلمج 
كءاقب هللا  لاطا  تفگ  قبلط  كادـف  هللا  ینلعج  تفگ  لفعج  هللا  ناحبـس  هللا  یبسح  هللااب  الا  هوق  ـال  لوح و  ـال  دـمحلا هللا  میحرلا  نمحرلا 

دشاب و…  ریخ  هب  شبش  درک  اعد  ینعی  ریخلاب  هللا  كاسم  تفگ  واب  هاسم 

فرصتم ریغ  لعف  لصف 2 

زا مادک  ره  هغیـص  هدراهچ  مامت  رما و  عراضم و  یـضام  هک  تسا  یلعف  فرـصتم  لعف  ودوب  فرـصتم  لعف  هرابرد  تشذگ  نونکات  هچنآ 
دناهتسد راهچ  فرصتم  ریغ  لاعفا  دنیوگ  فرصتم  ریغ  دشابن  نینچ  هک  ار  یلعف  دشاب و  هتشاد  ار  اهنیا 

دنرادن رما  هک  ییاهنآ 
دنرادن رما  عراضم و  هک  ییاهنآ 

دنرادن عراضم  هک  ییاهنآ 
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. دنرادن عراضم  یضام و  هک  ییاهنآ 
. قفطی قفط  کشوی  کشوا  داکی  داک  کفنی  کفنا  ؤتفی  ءیتف  حربی  حرب  لازی  لاز  زا  دنترابع  لوا  هتسد  لاعفا 

دعب لعف  ود  دنناسریم و  ار  لاصتا  ماود و  هجیتن  رد  دـنوشیم و  هدرب  راکب  یفن  هادا  اب  امئاد  دنـشابیم و  دـش  عطق  ینعمب  لوا  لعف  راهچ 
. دشابیم درک  عورش  ینعمب  ریخا  لعف  تسا و  دش  کیدزن  ینعمب 

هـس نیا  اشاح  ادع  الخ  دوشیم  هداد  تبـسن  لاعتم  دنوادخ  هب  طقف  لعف  نیا  تسا و  هزنم  سدـقم و  كرابت  زا  دـنترابع  مود  هتـسد  لاعفا 
ماود ماد  تسین  سیل  تسا  مک  تسین  لق  تسا  دایز  رثک  تسا  ینامز  رید  لاـط  تسا  تخـس  دـش  دـنوشیم  هدرب  راـکب  ءانثتـسا  رد  لـعف 

تفای
ذخا لعج  اشنا  دنـشابیم  تسا  دـیما  ینعمب  لعف  هس  نیا  قلولخا  يرح  یـسع  دریگیم  رارق  هیردـصم  هیتقو  يام  زا  دـعب  هشیمه  لـعف  نیا 

مذ لعف  اهنآ  هب  دنشابیم و  تسا  دنسپان  ینعمب  لعف  ود  نیا  ءاس  سئب  دش  کیدزن  برک  دنشابیم  درک  عورش  ینعمب  لعف  راهچ  نیا  قلع 
تیرتشا تعب و  دننام  دوقع  ياههغیص  دنیوگیم و  حدم  لعف  اهنآ  هب  دنـشابیم و  تسا  هدیدنـسپ  ینعمب  لعف  ود  نیا  بح  معن  دنیوگیم 

و… 
مـسا زا  لبق  هیماهفتـسا و  يام  زا  دعب  هشیمه  لوا  نزو  بجعت  نزو  ود  ناونعب  لعفا  لعفا و  زا  دنترابع  موس  هتـسد  لاعفا  موس  هتـسد  لاعفا 

دنیوگیم بجعت  هغیص  ود  تشذگ  هک  یبیکرت  رد  ار  قوف  نزو  ود  نآ  هب  رورجم  مسا  هراج و  ءاب  زا  لبق  یمود  دریگیم و  رارق  بوصنم 
. منکیم بجعت  دیز  نسح  زا  تسا  وکین  دیز  ردقچ  ینعی  دیزب  نسحا  ای  ادیز  نسحا  ام  الثم 

. هب ززعا  دیزب و  موقا  ادیز  موقا  ام  مییوگیم  دوشیمن  ماغدا  لالعا و  مود  هغیص  لعفلا  نیع  لالعا و  بجعت  لوا  هغیص  لعفلا  نیع  رکذت 
. نک ضرف  به  باتشب  یه  ریگب  ءاه  روایب  ءاه  روایب  تاه  ایب  لاعت  زا  دنترابع  مراهچ  هتسد  لاعفا 

درادن ردصم  قاقتشا  ادبم  فرصتم  ریغ  لعف  هرصبت 

لعف مسا  لصف 3 

هراشا

مـسا صاوخ  زا  یـضعب  دراد  رگا  ای  دشاب و  هتـشادن  ار  لاعفا  زا  یکی  نزو  یلو  دـشاب  لعف  ینعم  رثا و  ياراد  هک  تسا  ياهملک  لعف  مسا 
تاهیه دننام  دنتـسه  یـضام  لعف  ینعمب  هک  ییاهنآ  لوا  هتـسد  دناهتـسد  هس  رب  لاعفا  ءامـسا  هص  تاهیه و  دننام  دریذپیم  ار  نیونت  الثم 

وـش تکاس  هص  دننام  دنارما  لعف  ینعمب  هک  ییاهنآ  موس  هتـسد  مرازیب  فا  دننام  دـناعراضم  لعف  ینعمب  هک  ییاهنآ  مود  هتـسد  دـش  رود 
دمآ دهاوخ  مسا  شخب  رد  لعف  مسا  رتشیب  حیضوت  دنامهفیم  ار  دوخ  فدارم  لعف  يانعم  هغلابم  اب  لعف  مسا 

نیرمت شسرپ و 

. تسا یلعف  هچ  توحنم  ای  یعانص  لعف  * 
. دینک رکذ  دیزم  یثالث  باوبا  زا  لاثم  تسیب  یعانص  لعف  مسق  ود  زا  لوا  مسق  يارب  * 

. تسا هدش  هتفرگ  هنوگچ  هچ و  زا  دییامن  نایب  دینک و  رکذ  لاثم  جنپ  یعانص  لعف  مود  مسق  يارب  * 
. تسیچ فرصتم  ریغ  لعف  ماسقا  دنیوگ و  فرصتم  ریغ  ار  یلعف  هچ  فرصتم و  ار  یلعف  هچ  * 
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. دینک ینعم  هدومن  رکذ  لاثم  هس  نآ  ماسقا  زا  مادک  ره  يارب  تسا  مسق  دنچ  رب  تسیچ و  لعف  مسا  * 
. دیهد حیضوت  ار  هلمج  نیا  تسا  مسا  زا  شیب  فرصت  لعف  رد  دنیوگیم  * 

دینک مسر  ییایوگ  رادومن  لوا  شخب  ثحابم  يارب  * 

مسالا هینبا  همدقم ، یناثلا  مسقلا 

همدقم

وا تاذ  مسا  یمس  هسفنب  مئاق  ینعم  يا  تاذ  یلع  لد  ناف  نامزب  اعضو  نرتقم  ریغ  لقتـسم  ینعم  یلع  لد  ام  رم  امک  مسالا  مسالا  فیرعت 
ضایب هرشع و  برضکینعم و  مسا  یمس  هریغب  مئاق  ینعم  يا  ثدح  یلع  لد  نا  براض و  باتک و  دیزک و  نیع  مسا 

مسالا هینبا 

هراشا

. هتس ماسقالاف  هیف  دیزم  وا  درجم  اهنم  لک  یسامخلا و  یعابرلا و  یثالثلا و  هثالث : هینبا  مسالل  نا  رم  دق 
. لیلقف لئد  وحن  اما  قنع و  درص  لفق  لبا  بنع  ربح  دضع  فتک  سرف  سلف  وحن  نازوا  هرشع  هل  درجملا و  یثالثلا 

. مخضلا لمجلا  بدخج  رطمق  مهرد  جربز  نثرب  رفعج  وحن  للعف  للعف  للعف  للعف  للعف  للعف  نازوا  هتس  هل  درجملا و  یعابرلا 
. بعطرق شرمحج  لمعذق  لجرفس  وحن  لللعف  لللعف  لللعف  لللعف  نازوا  هعبرا  هل  درجملا و  یسامخلا 

. لاجر وحن  هیف  دیزملا  یثالثلا 
. روفصع وحن  هیف  دیزملا  یعابرلا 

. لیبسلس وحن  هیف  دیزملا  یسامخلا 
فذحی دق  میمتت  یلاعت  هللا  ءاش  نا  همتاخلا  یف  یتات  قرط  یلـصالا  نع  دـئازلا  فرحلا  زییمتل  ادـج و  هریثک  هیف  دـیزملا  مسالا  نازوا  هیبنت :

وغل نبا  ونب  مسا  ومس  هدع  دعو  وحن  لوالا  ضوعی  دق ال  ءیـش و  فوذحملا  نع  هیف  ضوعی  دق  ذئنیح  هیلـصالا و  هفرحا  ضعب  یثالثلا  نم 
مف وف  هوف  دی  يدی  دغ  ودـغ  مد  ومد  نه  ونه  مح  ومح  خا  وخا  با  وبا  وحن  یناثلا  مف و  وف  هوف  هما  وما  هرک  ورک  هنـس  ونـس  هفـش  هفـش  هغل 

لیلق ام  نمک و  کترصن و  یف  فاکلا  ءاتلاک و  نیفرح  وا  فرح  یلع  لصالا  یف  عضو  ام  هاش و  ههوش 

مسالا تامیسقت 

اما وه  ذا  تامیسقت  هتس  مسالل 
ردصم ریغ  وا  ردصم 

قتشم وا  دماج 
ثنؤم وا  رکذم 

فرصتم ریغ  وا  فرصتم 
هرکن وا  هفرعم 

ینبم وا  برعم 
روصقملا و یلا  ریخالا  هفرح  رابتعاب  رخآ  میـسقت  برعملا  مسـالا  صوصخل  لـب  هل  هتـس و  مسـالا  ثحاـبمف  ثحبم  یف  لـک  نع  ثحبلا  و 
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یتف اصعک و  هبلقنم  تناک  ءاوس  هتباث  فلاب  متخ  ام  روصقملاف  هیف  ثحبلا  هلقل  انه  هدرون  حیحصلا  هبش  حیحصلا و  صوقنملا و  دودمملا و 
. یسومک امهریغل  وا  یطراک  قاحلالل  وا  یشطعک  ثیناتلل  هدیزم  وا 

قاحلالل وا  ءارمحک  ثیناتلل  هدیزم  وا  ءانب  ءامـسک و  هبلقنم  وا  ءارقک  هیلـصا  هزمهلا  تناک  ءاوسهدئاز  فلا  اهلبق  هزمهب  متخ  ام  دودمملا  و 
. ءایرکزک امهریغل  وا  هباد  مسا  ءابرحک 

. يدانملا یضاقلاک و  اهلبق  ام  روسکم  هتباث  ءایب  متخ  ام  صوقنملا  و 
. هارم ءرم و  لجر  وحن  هدئاز  فلا  اهلبق  یتلا  هزمهلا  ریغ  حیحص  فرح  هب  متخ  ام  حیحصلا  و 

یف قبـس  ام  ریغ  صاخ  حالطـصا  انهیه  صوقنملا  حیحـصلا و  مث  یبظ  ولد و  وحناـمهلبق  اـم  نکاـس  ءاـی  وا  واوب  متخ  اـم  حیحـصلا  هبـش  و 
صقانلا و…  حیحصلا و  یلا  هملکلا  میسقت  نم  همدقملا 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. فرحلا لعفلا و  هیمیسق  نیب  هنیب و  قرفلا  مسالا و  ینعم  نیب  * 
. هلثما هسمخ  مسالا  ماسقا  نم  لکل  طعا  * 

. لعفلا مسالا و  هینبا  نیب  * 
. یسامخلا نازوا  نم  لک  یلع  الاثم  یعابرلا و  نازوا  نم  لک  یلع  نیلاثم  یثالثلا و  مسالا  نازوا  نم  لک  یلع  هلثما  هثالث  طعا  * 

. هیف دیزملا  مسالل  نازوا  رکذی  مل  مل  * 
. اهنم لکل  نیلاثم  رکذا  هلوصا و  ضعب  فوذحملا  یثالثلا  مسالا  عاونا  نیب  * 

. کلذ نیب  مسقب  مسا  لک  صتخی  وا  دحاو  مسا  یف  اهعیمج  یتاتی  له  هتسلا  مسالا  تامیسقت  ینعم  ام  * 
. وحنلا فرصلاب ال  تامیسقتلا  ضعب  طابترا  هجو  الامجا  کل  حضتی  یک  هعوضوم  فرصلا و  ملع  فرع  * 

. فرحلا نع  فرصلا  یف  ثحبی  مل ال  لعفلا و  نع  مسالا  مسق  رخا  مل  * 
هلثما هسمخ  لکل  برضا  صوقنملا و  دودمملا و  روصقملا و  حیحصلا و  هبش  حیحصلا و  نم  الک  فرع  * 

ردصملا ریغ  ردصملا و  لوالا  ثحبملا 

مسالاب هصاخلا  لالعالا  دعاوق 

وحن هدئاز  فلا  دعب  اتفرطت  اذا  امیف  لوالا  عضاوم  هثالث  یف  هزمه  ءایلا  واولا و  بلقت  اهنم 1  هصاخ  مسالا  یف  يرجت  لالعالل  دعاوق  كانه 
ءاضر واضر 

نیطرش دحاب  ههبش  لئاعف و  یلع  عمج  لک  یف  ثلاثلا  عئاب  عیاب  لئاق  لواق  وحن  هعورف  لعاف و  فلا  دعب  اتعقو  اذا  امیف  یناثلا  ءارجا  يارجا 
لودج عمج  لوادج  فالخ  هب  دئارف  هدیرف  عمج  دیارف  زئاجع  زوجع  عمج  زواجع  وحن  ادـئاز  ادـم  هدرفم  فورح  نم  ثلاثلا  ناک  اذا  امیف 

درفملا یف  دملا  هدایز  مدعل  هشیعم  عمج  شیاعم  درفملا و  یف  واولا  کیرحتل 
هزمه نیواولا  یلوا  بلقت  کلذـک  فئاین و  فین  عمج  فیاین  لئاوا  لوا  عمج  لواوا  وحن  هلع  یفرح  نیب  عمجلا  فلا  يا  هفلا  عقو  اذا  امیف 

. یقاوا هیقاو  عمج  یقاوو  لصاوا  هلصاو  عمج  لصاوو  وحن  عمجلا  لوا  یف  اتعمتجا  اذا 
دویس وحن  بلقنم  ریغ  انکاس  امهنم  قباسلا  ناک  هملکلا و  هبـشی  ام  وا  هملک  یف  ءایب  تلـصتا  اذا  امیف  لوالا  عضاوم  هعبرا  یف  ءای  واولا  بلقت 
وحن نیتملک و  یف  امهنوکل  ارـسای  وعدا  وحن  لاصتالا و  مدـعل  نوتیز  وحن  فالخ  هب  یبراض  یبراض  يوبراـض  یمرم  یمرم  يومرم  دـیس 
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ابلقنم قباسلا  نوکل  ناوید  وحن  اکرحتم و  امهنم  قباسلا  نوکل  رویغ  لیوط و 
نیعضوم یف  فلا  لبق  هرسک و  دعب  تعقو  اذا  ام  یناثلا  و 

. ذاول فالخ  هب  مایق  ماوق  وحن  یضاملا  یف  العم  واولا  نوکی  نا  طرشب  فوجالا  ردصم  یف  فلا :
عمج ضاور  بایث  بوث  عمج  باوث  راید  راد  عمج  راود  وحن  درفملا  یف  انکاس  واولا  نوکی  نا  طرشب  فوجالا  نم  ءامـسالا  عمج  یف  ب :

. لیوط عمج  لاوط  وحن  فالخ  هب  ضایر  هضور 
هب یلدا  یلدا  ولد  عمج  ولدا  یعادـت  یعادـت  وعادـت  یجرت  یجرت  وجرت  وحن  همـض  اهتقبـس  برعملا و  مسالا  یف  تفرطت  اذا  اـم  ثلاـثلا  و 

افقلا و وفقلا  وحن  همضلا  ریغب  قوبسملا  وا  وه  وحن  ینبملا  مسالا  یف  وا  وعدی  وحن  لعفلا  یف  فرطتملا  وا  رویغ  وحن  فرصتملا  ریغ  فالخ 
. يوصق وحن  ذش  ایلع و  ییلع  يولع  ایند  ییند  يوند  وحن  یلعف  نزو  یلع  هفصل  امال  تعقو  اذا  ام  عبارلا 

. هحئارلا ایر  وحن  ذش  يوقت و  ییقت  يوتف  ییتف  وحن  یلعف  نزو  یلع  فوصومل  امال  تعقو  اذا  اواو  ءایلا  بلقت 
یجرت یجرت  یمرم  یمرم  عیبم  عیبم  وحن  لعفلا  ءاف  يا  ءاف  ریغ  ءایلا  تناک  امیف  هرسک  ءایلا  لبق  همضلا  لدبت 

هفالخب ردصملا  ریغ  نسح و  لتق و  وحن  هلاح  وا  لعف  يا  ثدح  یلع  لدی  مسا  ردـصملا  همدـقم  ردـصملا  ریغ  ردـصملا و  لوالا  ثحبملا 
هیتالا لوصفلا  یف  اهنع  ثحبلا  كاه  یعانص  یمیم و  یلصا و  ماسقا  هثالث  یلع  ردصملا  مث  باتک  نسح و  وحن 

یلصالا ردصملا  لصفلا 1 

هراشا

. لاعفالا نم  هریغ  ردصم  درجملا و  یثالثلا  لعفلا  ردصم  نیعون  یلع  وه  و 
اهمها هیبلاغ  طباوض  كانه  معن  عامسلا  یلع  فوقوم  وه  لب  ردصملا  اذه  نزو  یف  سایق  درجملا ال  یثالثلا  ردصم  فلا 

سولج سلج  وحن  لوعف  یلع  هردصمف  امزال  ناک  اذا  لعف 
. حرف حرف  وحن  لعف  یلع  هردصمف  امزال  ناک  اذا  لعف 

. مرک مرک  هحاصف  حصف  هلوهس  لهس  وحن  لعف  وا  هلاعف  وا  هلوعف  یلع  هردصم  امئاد  امزال  نوکی  لعف و 
. مهف مهف  بسک  بسک  وحن  لعف  یلع  امهردصمف  نییدعتم  اناک  اذا  لعف  لعف و 

. لاعس لعس  ماکز  مکز  وحن  لاعف  یلع  هردصمف  ضرم  وا  ءاد  یلع  لد  اذا  اقلطم  درجملا  یثالثلا 
. لیهص لهص  خارص  خرص  وحن  لیعف  وا  لاعف  یلع  هردصمف  توص  یلع  لد  اذا  و 

. رافن رفن  ءابا  یبا  وحن  لاعف  یلع  هردصمف  هفلاخم  عانتما و  یلع  لد  اذا  و 
. هیالو یلو  هراما  رما  هکایح  كاح  هراجت  رجت  وحن  هلاعف  یلع  هردصمف  هموکح  هراما و  وا  هعنص  هفرح و  یلع  لد  اذا  و 

. هرمح رمح  وحن  هلعف  یلع  هردصمف  نول  یلع  لد  اذا  و 
. لیحر لحر  وحن  لیعف  یلع  هردصمف  لاقتنا  ریس و  یلع  لد  اذا  و 

. نایلغ یلغ  نالوج  لاج  وحن  نالعف  یلع  هردصمف  بالقنا  بارطضا و  یلع  لد  اذا  و 
ددؤس لوبق  لاؤس  فارص  باهذ  هقرـس  هبلغ  هردن  هدشن  همحر  يده  رغـص  بذک  ظفح  برـش  اهـضعب  کنود  اهل و  طباض  نازوا ال  هل  و 

روبج و…  ءاقلت  نارفغ  نامرح  هنونیب  هیهارک  هیاغب  هیارد  هداهز 
لاعفا یه  انزو  نیرـشع  هسمخ و  هیف  دیزملا  یثالثلا  نم  هل  نا  قبـس  دقف  لعفلا  باب  یف  رم  امک  یـسایق  وه  درجملا  یثالثلا  ریغ  ردصم  ب 

وا هفورعم  ریغ  يرخا  رداصم  باوبالا  ضعبل  نا  لالعفا و  لالنعفا  لـلعفت  هللعف  یه  نازوا  هعبرا  یعاـبرلا  نم  اـهرخآ و  یلا  هلعاـفم  لـیعفت 
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تئش نا  عجارف  هللعفلا  هلعافملا و  لیعفتلا و  بابک  دراوملا  ضعبب  هصتخم 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. لعفلا ردصملا و  نیب  قرفلا  ام  * 
هیف و لخد  يا  ناکملا  کلس  لاقی  کلس  یمر  دعو  بضغ  رـصن  برـض  درب  حمـس  برغ  لمع  رـضح  دعق  هیلاتلا  لاعفالا  رداصم  دروا  * 

یکب بارغلا  قعن  جض  جع  رقبلا  راخ  رامحلا  قهش  دمح  شطع  سعن  ههجو  نع  هلوح  يا  هبلق  بلق  مدع  ثرح  هیف  راس  يا  قیرطلا  کلس 
. راد دمج  دجس  عکر  برح  تام  یح  راط  راف  جاه  رفص  لد  عرز  طاخ  رف 

. اهنم یبلاغلا  نزولا  رکذا  درجملا و  یثالثلا  رداصمل  لاثملا  نم  عیطتست  ام  طعا  * 
اداد لسلـس  مواق  دـعوا  يذآ  نمآ  باهـشا  ررک  رـصبا  حارتسا  داقنا  يرا  یقتا  داتعا  يواس  لتاق  رجآ  راجا  هیلاتلا  لاعفالا  رداـصم  دروا  * 

رعشقا مجنرحا  لزلزت 

یمیملا ردصملا  لصفلا 2 

هراشا

یف وه  اقلطم و  هلوا  یف  میم  هدایزل  یمیملا  ردـصملا  هل  لاقی  قبـس  ام  ریغ  یـسایق  ردـصم  هیف  دـیزم  وا  درجم  یعابر  وا  یثـالث  لـعف  لـکل 
. دمح هدمحم  رظن  رظنم  وحن  هیسایق  هدایز  هدئاز  میم  هلوا  یف  ردصم  یمیملا  ردصملاف  قرف  الب  یلصالاک  ینعملا 

برـض وحن  لعفم  یلع  نوکیف  عراضملا  یف  هؤاف  افوذـحم  ایواو  الاثم  ناک  اذا  الا  ابلاغ  لعفم  یلع  درجملا  یثالثلا  لـعفلا  نمف  هنزو  اـما  و 
هیلع ساقی  ردان ال  کلذل  فلاخملا  دعوم و  دعی  دعو  لجوم  لجوی  لجو  ییحم  ییح  يرجم  يرج  لاقم  لاق  ذخام  ذخا  رمم  رم  برضم 
هبحم کلذ  نم  هدمحم و  دمح  هلاسم  لاس  وحن  هرخآ  یف  ءات  دازت  دق  ضیحم و  ضاح  ءیجم  ءاج  ریـصم  راص  تیبم  تاب  دـیزم  داز  وحن 

هشیعم و…  هیصعم  هرذعم  هفرعم  هرفغم  هدوم 
لتاق فرصم  فرص  مرکم  مرکا  وحن  هعراضملا  هفرح  ناکم  همومـضم  میم  لعجب  لوهجملا  هعراضم  نزو  یلع  درجملا  یثالثلا  ریغ  نم  و 

جرحدتم و…  جرحدت  جرحدم  جرحد  لتاقم 
یلصالا هردصم  فالخ  هب  ایسایق  هنوکل  هب  عافتنالا  رثکی  درجملا و  یثالثلا  یف  یمیملا  ردصملا  ناش  مهی  هیبنت 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. یلصالا ردصملا  نیب  هنیب و  قرفلا  نیب  یمیملا و  ردصملا  فرع  * 
بستکا دو  یـصع  کله  يرج  یـضر  قمو  یعـس  يوا  برـش  سلج  رـضح  رهظ  جرخ  لخد  لاعفالا  نم  یلی  امم  یمیملا  ردصملا  نبا  * 

راتخا داقنا  یتفتسا 

یعانصلا ردصملا  لصفلا 3 

هراشا

لوصحم هیملاـع  ملاـع  هیلهاـج  لـهاج  وحن  اـقلطم  مسـالا  رخآ  یلع  ءاـت  هددـشم و  ءاـی  هداـیز  نم  غاـصت  ردـصملا  ینعم  اـهل  هملک  وه  و 
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دنع مسالا  یف  يرجی  هیناریا و  یناریا  وحن  اهیلع  لمتـشا  نا  مسالا  نم  بسنلا  ءای  هئاـنب  دـنع  فذـحت  هیعبت و  عبت  هیناویح  ناویح  هیلوصحم 
 … اذکه هیدرب و  يدرب  هیورغص  يرغص  هیوش  همالعلا و  ینعمب  هیش  وحنف  یتایس  بسنلا و  ءایل  هیف  يرجی  ام  هنم  ردصملا  غوص 

نیرمتلا لاؤسلا و 

مولظم دشا  يربک  يرغص  موق  لیل  دعب  لبق  تحت  قوف  فوؤر  نمحر  یبصع  برع  یندم  ءامسالا  نم  یلی  امم  یعانـصلا  ردصملا  غص  * 
. قداص

یلصالا نیب  هنیب و  قرفلا  ام  یمیملا و  ردصملا  یعانصلا و  ردصملا  نیب  قرفلا  ام  * 

لوهجملا ردصملا  لصفلا 4 

هراشا

لتق و  ابرض ) ارکب  دیز  برـض   ) وحن مولعملا ) ردصملا   ) هل لاقی  لعافلا و  یلا  بصنیف  مولعملا  هلعفل  اردصم  نوکی  دق  اقلطم -  ردصملا - 
وحن لوهجملا  ردـصملا  هل  لاقی  لعافلا و  نع  بئانلا  یلا  بصنیف  لوهجملا  هلعفل  اردـصم  نوکی  دـق  و  هلتقل ) لتقیلف  رادـلا  بحاص  صللا 

هلوق کلذ  نم  انل و  قفوف  کلیبس  یف  التق  مالسلا و  هیلع  هلوق  ابرض و  رکب  برض 
راع لتق  بر  کیلع و  اراع  مل  کلتق  ناف  كولتقی  نا 

راع لتق  بر  کیلع و  اراع  راع  لتق  بر  کیلع و  اراع 
. لامعتسالا ینعملا و  یف  نافلتخی  اظفل و  ناهباشتی  ردصملا  نم  لوهجملا  مولعملا و  نا  رهظ  دق  اذه و 

( كایع مهلک  قلخلا  و  : ) ءاعدلا یف  مالسلا  هیلع  هلوق  کلذ  نم  بوتکم و  ینعمب  باتک )  ) لوعفملا ك مسا  ینعمب  ردصملا  نوکی  دق  و 

لاؤسلا

امهنیب زیمملا  ام  لوهجملا و  ردصملا  مولعملا و  ردصملا  نیب  قرفلا  ام  * 

ردصملا مسا  لصفلا 5 

هراشا

هندهلا و…  یشملا  لسغلا  ضغبلا  بحلا  وحن  هتجیتن  ردصملا و  ینعم  نم  لصاحلا  یلع  لدت  هملک  وه  و 
هضاغبلا امهیردصم  ناف  لسغلا  ضغبلا و  وحن  هل  اریاغم  نوکی  دق  یشملا و  بحلا و  وحن  ردصملل  انزاوم  نوکی  دق  لب  هنزو  یف  سایق  و ال 

یعامس اضیا  هغوص  لب  ردصملا  مسا  لعف  لکل  سیل  لسغلا و  و 

نیرمتلا

هیسرافلا نم  ول  هیلع و  هلثما  هرشع  طعا  ردصملا و  مسا  ینعم  نیب  * 

عونلا هرملا و  لصفلا 6 
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هراشا

. هعوقو هیفیک  لعفلا و  عون  نایبل  وا  هدحاو  هرم  الا  عقی  مل  لعفلا  نا  نایبل  لعف  دعب  ردصم  رکذی  دق 
هتمرکا وحن  هرخآ  یف  ءات  هدایزب  یلـصالا  ردـصملا  یلع  هریغ  نم  هرم و  يا  هبرـض  هبرـض  وحن  هلعف  یلع  درجملا  یثالثلا  نم  ینبی  لوـالاف 
تـسلج وحن  هفاضالا  همزلی  هرخآ و  یف  ءات  هدایزب  یلـصالا  ردـصملا  یلع  هریغ  نم  هلعف و  یلع  درجملا  یثالثلا  نم  یتاـی  یناـثلا  همارکا و 

نایب یف  جیتحا  ءاتب  اموتخم  هریغ  نم  هلعف و  یلع  درجملا  یثالثلا  نم  یلـصالا  ردصملا  ناک  ولف  ناوخالا  هدضاعت  اندـضاعت  ریمالا و  هسلج 
مامت اذه  لاح  لک  یف  هنیبملا  یه  هفاضالاف  عونلا  نایب  یف  اما  هدـحاو و  هدافا  یندافا  هدـحاو و  همحر  هتمحر  وحن  کلذ  دـیفی  دـیقب  هرملا 

ردصملا ریغ  وه  ثیح  نم  مکح  هل  سیل  ذا  هناونعب  هنع  ثحبی  الف  ردصملا  ریغ  اما  ردصملا و  یف  مالکلا 

نیرمتلا

داع راس  لتاق  حارتسا  حفاصت  سرد  مان  یشم  بتک  ارق  هیلاتلا  لاعفالا  نم  عونلا  هرملا و  غص  * 

قتشملا دماجلا و  یناثلا  ثحبملا 

همدقم

. ملعلا نم  هذوخاملا  میلع  مولعم و  ملاع و  وحنيرخا  هملک  نم  ذخا  ام  قتشملا  مهرد و  لجر و  وحن  هریغ  نم  ذخؤی  مل  ام  دماجلا 
یه ماسقا  هینامث  یلع  وهف  قتشملا  اما  مکحب و  صتخی  دماجلا ال  مث 

لعافلا مسا 
لوعفملا مسا 

ههبشملا هفصلا 
لیضفتلا مسا 
هغلابملا مسا 
ناکملا مسا 
نامزلا مسا 

. هلالا مسا 
هنزو ظحالی  عراضملا  نم  اهنم  لک  غوص  یفف  ردصملا  نم  یـضاملا  یـضاملا و  نم  عراضملا  عراضملا و  نم  ینبت  تاقتـشملا  هذـه  لک 

هبسح یلع  لمعی  قتشملا و  كاذ  نزو  يا 

لعافلا مسا  لصفلا 1 

هراشا

یلع درجملا  یثالثلا  نم  هنزو  مولعملا و  عراضملا  نم  ینبی  اماود و  اثودـح ال  هلاح  هب  ماق  وا  لعف  هنع  ردـص  اـم  یلع  لد  اـم  لـعافلا  مسا 
هعراضملا هفرح  ناکم  همومضم  هدئاز  میم  لعجب  مولعملا  عراضملا  نم  ذخؤی  هریغ  نم  ملاع و  ملعی  ملع  براض  برضی  برض  وحنلعاف 
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 … اذکه مجنرحم و  مجنرحی  مجنرحا  جرحدم  جرحدی  جرحد  مرکم  مرکی  مرکا  وحن  اروسکم  نکی  مل  نا  رخالا  لبق  ام  رسک  و 
مرکم و…  براض و  وحن  رکذ  ام  یه  رکذملا و  درفملل  یلوالا  غیص  تس  لعافلا  مسال  و 

. نابراض براض  وحن  اهرخآ  یف  هروسکم  نون  فلا و  هدایز  ماللا و  حتفب  یلوالا  نم  ذخؤت  رکذملا  ینثملل  هیناثلا 
. نوبراض براض  وحن  اهرخاب  هحوتفم  نون  هنکاس و  واو  قاحلا  ماللا و  مضب  یلوالا  نم  ذخؤت  رکذملا  عمجلل  هثلاثلا 

. هبراض براض  وحن  اهرخاب  هطوبرم  ءات  قاحلا  ماللا و  حتفب  یلوالا  نم  ذخؤت  ثنؤملا  درفملل  هعبارلا 
. ناتبراض هبراض  وحن  اهرخاب  هروسکم  نون  فلا و  قاحلاب  هعبارلا  نم  ذخؤت  ثنؤملا  ینثملل  هسماخلا 

. تابراض هبراض  وحن  اهرخاب  هطوسبم  ءات  فلا و  قاحلا  هطوبرملا و  ءاتلا  طاقساب  هعبارلا  نم  ذخؤت  ثنؤملا  عمجلل  هسداسلا 
نومرکم نامرکم  مرکم  اذـک  مرکی  مرکا  نم  تابراض و  ناتبراض  هبراض  نوبراـض  ناـبراض  براـض  اذـک  برـضی  برـض  نم  هفیرـصتف 

 … اذکه تامرکم و  ناتمرکم  همرکم 
هنال نیریمـضب  اـسیل  عمجلا و  هینثتلل و  ناـتمالع  اـمهیف  واولا  فلـالا و  درفملا و  یف  نیونتلا  نع  ضوع  عمجلا  هینثتلا و  یف  نونلا  نا  ملعا  و 

. یتای فوس  ام  یلع  رجلا  بصنلا و  یتلاح  یف  ءایلاب  امهنع  لدبی 
وا دـیز  براض  وحن ا  رهاظ  اما  وه  لعاف و  نم  هل  دـب  الف  لعافلا  یلا  دنتـسی  هنم  قتـشملا  هلعفک  لعافلا  مسا  لـعافلا  مسا  رئامـض  یف  هیبنت 

دراوملا و فالتخا  یلع  انا  وا  تنا  وا  وه  یلوالا  هغیصلا  یف  رتتسملاف  ازاوج  ریمضلا  رتتـسی  غیـصلا  عیمج  یف  وه و  براض  دیز  وحن  ریمض 
یف نحن و  وا  امتنا  وا  اـمه  هسماـخلا  یف  اـنا و  وا  تنا  وا  یه  هعبارلا  یف  نحن و  وا  متنا  وا  مه  هثلاـثلا  یف  نحن و  وا  اـمتنا  وا  اـمه  هیناـثلا  یف 

نحن وا  نتنا  وا  نه  هسداسلا 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. قتشملا دماجلا و  فرع  * 
. هلثما یف  هحضوا  لعافلا و  مسا  ینعم  نیب  * 

. کلذ مل  لوهجملا و  هغیص  هدیفت  ام  یلع  لعافلا  مسا  لدی  له  * 
. هنم قتشی  فیک  لعافلا و  مسال  لصالا  وه  ام  * 

ملـسی زوجی  لیـسی  لیمی  لصی  بهی  دعی  عیبی  موقی  ربصی  یـشمی  دهاعی  یـصوی  لاسی  برـشی  لکای  هیلاتلا  لاعفالا  نم  لعافلا  مسا  غص  * 
. لزلزتی لزلزی  رعشقی  ملسی  جرختسی  راتخی 

. رمحم رامحم  لزلزم  رفغتسم  راتخم  دهاجم  مرحم  مئاص  یلاو  یضاق  دئاق  رباص  ملاع  هیلاتلا  نیلعافلا  ءامسا  فرص  * 
. لعفلاک نوکی  غیص و ال  تس  نم  رثکا  لعافلا  مسال  نوکی  مل ال  * 

. لعافلا مسا  عراضملا و  رئامض  رکذا  * 
الثم نابراض  فلا  نابرضی و  فلا  نیب  قرفلا  وه  ام  * 

لوعفملا مسا  لصفلا 2 

هراشا

برـض وحن  لوعفم  یلع  درجملا  یثالثلا  نم  هنزو  لوهجملا و  عراضملا  نم  قتـشی  اثودـح و  لعفلا  هیلع  عقی  ام  یلع  لد  اـم  لوعفملا  مسا 
جرحدم جرحدی  مرکم  مرکی  وحن  هعراضملا  هفرح  ناکم  همومضم  میم  لعجب  لوهجملا  عراضملا  نم  ذخؤی  هریغ  نم  بورضم و  برـضی 
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 … اذکه هب و  مجنرحم  هب  مجنرحی 
هـسفنب يدـعتملا  نم  ینب  ناف  رجلا  فرح  هب  وا  هسفنب  اما  يدـعتملا  نم  ینبی  هلاحم  الف  لوهجملا  لعفلا  نم  ینبی  لوعفملا  مسا  نا  ثیح  و 

نابورـضم بورـضم  فرـصی  اذـکه  رئامـضلا و  ینعملا و  غیـصلا و  غوص  یف  لعافلا  مسا  یف  رم  ام  نیعب  غیـص  تس  هلف  مرکا  برـضک و 
. هریغ مرکم و  هلثم  تابورضم و  ناتبورضم  هبورضم  نوبورضم 

نم لوعفملا  مسا  فیرـصتف  رجلا  فرح  هب  يدـعتملا  لوهجم  یف  رم  ام  نیعب  هغیـص  هرـشع  عبرا  هلف  رجلا  فرح  هب  يدـعتملا  نم  ینب  نا  و 
. اذکه هب  بهذی  هب  بهذ 

. رخالا یلا  مهب  رسکنم  امهب  رسکنم  هب  رسکنم  کلذک  هرخآ و  یلا  مهب  بوهذم  امهب  بوهذم  هب  بوهذم 
. هنیرقلاب امهنیب  قرفیف  یمیملا  ردصملا  عم  لوعفملا  مسا  نزو  دحتی  درجملا  یثالثلا  ریغ  یف  نا  قبس  امم  نیبت  هیبنت 
هلا لیتق و  لوسر و  وحن  لاعف  لیعف و  لوعف و  کلذ  نم  لوعفملا و  مسا  هیدؤی  ام  يدؤت  هیعامس  غیص  تدرو  هرصبت 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. هنم قتشی  فیک  لوعفملا و  مسا  لصا  وه  ام  * 
. کلذ مل  غیصلا و  ددع  یف  لوعفملا  مسا  لعافلا و  مسا  نیب  قرف  كانه  له  * 

. هسفنب يدعتملا  نم  غوصملا  لوعفملا  مسا  رئامض  نیب  * 
لکای بستکی  بسکی  جرختـسی  جرخی  جرخی  لخدـی  بلقنی  راـتخی  ملظی  همولعملا  لاـعفالا  نم  یلی  اـم  لوهجم  نم  لوعفملا  مسا  غص  * 

. رامحی رفصی  مانی  تومی 
. هیف مجنرحم  جرحدم  هب  رامحم  هیلع  یعدم  هب  يدتقم  یفطصم  هیلع  یشغم  هب  رورمم  لوتقم  حودمم  هیلاتلا  نیلوعفملا  ءامسا  فرص  * 

لوعفملا لعافلا و  یمسا  انزو  دحتی  عضوم  يا  یف  * 

ههبشملا هفصلا  لصفلا 3 

هراشا

عاجش و…  میرک  وحن  لعافلا  ینعمب  نوکت  نا  اهیف  بلاغلا  هل و  هفصلا  کلت  توبث  اهبحاص و  هفص و  یلع  لد  ام  یه  و 
نا طرـشب  لعفا  یلع  یتات  درجملا  یثالثلا  نمف  طقف  مزاللا  لعفلا  نم  غاصت  ههبـشملا  هفـصلا  لیلق و  لـیلع  وحن  لوعفملا  ینعمب  اـهنوک  و 

نازوا یلع  یتات  لب  اهنزو  یف  ساقی  کلذ ال  ریغ  یف  جلبا و  جـلب  جرعا  جرع  رمحا  رمح  وحن  هیلح  وا  بیع  وا  نول  یلع  الاد  لعفلا  نوکی 
نایرع و…  نابضغ  سجن  رفص  لطب  لولذ  بلص  بعص  دیس  نابج  عاجش  فیرش  وحن  هیعامس  یتش 

میقتسم و…  لدتعم  عطقنم  وحن  توبثلا  هب  داری  لعفلا و  کلذ  نم  لعافلا  مسا  نزو  یلع  غاصت  درجملا  یثالثلا  ریغ  هریغ  نم  و 
دصاقملا و…  دومحم  بلقلا و  رهاط  وحن  لوعفملا  مسا  وا  لعافلا  مسا  نزو  یلع  اضیا  درجملا  یثالثلا  نم  ههبشملا  هفصلا  یتات  دق  هیبنت 
هفص لک  یف  کیلعف  یتایـس  ام  یلع  رـسکملا  عمج  عمجت  نی و  وا  نا  ینثت ب  ءاتلاب و  ثنؤت  اهنال  ابلاغ  غیـص  تس  ههبـشملا  هفـصلل  همتت 

رئامضلا نم  لعافلا  مسا  یف  ظحالت  ام  اهیف  ظحالی  عامسلا و  هظحالمب 

نیرمتلا لاؤسلا و 
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. ههبشملا هفصلا  لعافلا و  مسا  نیب  قرفلا  ام  * 
. هنیب ههبشملا و  هفصلا  هیمست  هجو  سرفت  * 

. دقوت قرشا  ماقا  رادتسا  ماقتسا  لتعا  رمتسا  طسبنا  جهب  قرز  مکب  لوح  روع  ضاب  هیلاتلا  لاعفالا  نم  ههبشملا  هفصلا  غص  * 
راطق یف  یسیلج  هینلا  نسح  نسلا  ثیدح  داؤفلا  ظقی  ریمضلا  رح  لوقلا  قداص  ناسللا  حیصف  یلی  ام  یف  اهریغ  نع  ههبشملا  هفـصلا  زیم  * 
ملاس ضماح  قلخلا  نسح  رظنملا  حـیبق  توصلا  هیرک  یفو  اقحم  تنک  یتم  کیماح  تنک  قحلا  یماح  انا  قیرط  یف  یبحاص  رـصبلا  داـح 

. لتاق ءاد  باش 
نتملا یف  هروکذملا  تافصلا  غیص  نیع  هنم 6  اهغوص  یف  هدعاقلا  وه  ام  ههبشملا و  هفصلل  لصالا  وه  ام  * 

لیضفتلا مسا  لصفلا 4 

هراشا

ثنؤملا و رکذملا و  یف  لعفا  هنزو  هنم و  یقتا  هوخا  هیخا و  نم  ملعا  دـیز  وحن  هریغ  یلع  هفـصو  هدایز  فوصوم و  یلع  لدـت  هملک  وه  و 
. یتایس ام  یلع  یلعف  لاقی  ثنؤملا و  یف  ثنؤی  دق 

غاصیف هیلحلا  وا  بیعلا  وا  نوللا  یلع  لادـلا  ریغ  لیـضفتلل  لباقلا  فرـصتملا  ماتلا  مولعملا  درجملا  یثالثلا  نم  الا  لیـضفتلا  مسا  ینبی  ـال  و 
ربکا و…  ملعا  لاقی  کلذ و  وحن  لضفی و  نسحی  ربکی  ملعی  وحن  نم 

نم سیل و ال  یسعک و  فرصتملا  ریغ  نم  راص و ال  ناکک و  صقانلا  نم  لوهجملا و ال  نم  یعابرلا و ال  دیزملا و  یثالثلا  نم  غاصی  و ال 
لیضفتلل لباقلا  ریغ 

هردصمب یتؤی  طورـشلل  دقافلا  نم  لیـضفتلا  نایب  دیرا  اذا  جلب و  جرع و  رمح  وحن  نم  هیلح  وا  بیع  وا  نول  یلع  لدـی  ام  نم  تامک و ال 
كاذ و نم  هرمح  دشا  اذه  مسالا  نم  افیرصت  رثکا  لعفلا  وحن  دقافلا  اذهل  يا  هل  بسانم  رخآ  لعف  نم  غوصملا  لعفا  دعب  ابوصنم  یلصالا 

 … اذکه
. یفخی امل ال  اقلطم  لیضفتلا  نایب  ذئنیح  زوجی  الف  هلضافملل  لوبقلا  وا  فرصتلا  وه  دوقفملا  طرشلا  نوکی  نا  الا 

هعبرا هوجو  دحا  یلع  لمعتسی  نا  نم  لیضفتلا  مسال  دب  ال  همتت :
هریغ نم  لضفا  یلع ع  وحن  هرورجم  عم  نم  هدعب  رکذی  نا 

لجر قدصا  رذ  وبا  وحن  هرکن  یلا  فاضی  نا 
ملعالا نالف  وحن  فیرعتلا  لال  الوخدم  نوکی  نا 

. سانلا لضفا  یلع ع  وحن  هفرعم  یلا  فاضی  نا 
 … نم لضفا  دیز  لاقی  عمجلا  ینثملا و  درفملا و  ثنؤملا و  رکذملا و  یف  ءاوس  هنزوف  یناثلا  وا  لوالا  هجولا  یلع  لمعتسا  اذاف 

 … نم لضفا  دنه 
 … نم لضفا  نادیزلا 

نیلجر و…  لضفا  نادیزلا  هارما  لضفا  دنه  لجر  لضفا  دیز  لاقی  کلذک  و 
 … اذکه نالضفالا و  نادیزلا  یلضفلا  دنه  لضفالا  دیز  لاقی  ینعملا  عم  هقباطملا  هیف  بجو  ثلاثلا  هجولا  یلع  لمعتسا  اذا  و 

. هرهاظ هلثمالا  اهمدع و  هقباطملا و  نارمالا  هیف  زاج  عبارلا  هجولا  یلع  لمعتسا  اذا  و 
ناهیبنت
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يرش هرش و  یلع  رش  هریخ و  یلع  ریخ  ثنؤت  رشا و  ریخال و  افیفخت  لیضفتلل  نالمعتست  رش  ریخ و  اتملک 
يا مورلا   27 هیلع نوها  وه  یلاعت و  هلوقک  لعافلا  مسا  وا  ههبشملا  هفـصلا  ینعمب  لمعتـسی  هلـضافملا و  ینعم  نم  لیـضفتلا  نزو  درجی  دق 

ملاع يا  ماعنالا   124 هتلاسر لعجی  ثیح  ملعا  هللا  یلاعت  هلوق  نیه و 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. اهلصا اهانعم و  وه  ام  لیضفتلا و  مسا  هغیص  یه  ام  * 
. بلقنی مودی  بیغی  لقی  رثکی  زوجی  دوسی  شیعی  جهبی  لزلزتی  رمحی  داتعی  رضحی  لفغی  یلی  امیف  لیضفتلا  نیب  * 

ربکا یه  ءاسنلا  يربک  همطاف  اهریغ  نم  ربکا  همطاف  اهنم  نسا  انا  انم  لضفالا  یه  ینم  لضفالا  تنا  اهطالغا  هیلاـتلا  تاـملکلا  یف  حلـصا  * 
لجر ولضفا  مه  اهریغ  نم  نسحا  یه  ینسحلا  وه  یما  نم  ربکالا  یبا  رغصالا  کتخا  اهریغ  نم  یلضف  یه  ءاسنلا 

هغلابملا مسا  لصفلا 5 

هراشا

ینبی کلذ و  وحن  لاقثالل و  هلمح  رثکی  نم  لامح  هملع و  رثکی  نم  مالع  وحن  هب  فصو  مایق  وا  هنع  لعف  رودـص  رثکی  ام  یلع  لد  اـم  وه 
دلج مویق  ماق  میحر  محر  بوذـک  بذـک  وحن  درجملا  یثالثلا  نمف  اقلطم  یعامـس  هنزو  هلق و  یلع  هریغ  نم  اریثک و  درجملا  یثـالثلا  نم 

قیطنم و…  قطن  راردم  رد  سودق  سدق  ریرش  رش  دالج 
ناکملا و ءامـسا  ینعی  هقتـشملا  ءامـسالا  یقاب  هغلابملا و  مسال  همتت  فالتم  فلتا  كارد  كردا  ریذن  رذـنا  ءاطعم  یطعا  وحن  هریغ  نم  و 

ءامسالا ءالؤه  نم  مسا  لک  نم  مسا  لک  غیص  یف  عجارف  امامت  ههبتشملا  هفصلا  یف  قبـس  ام  دح  یلع  بلاغلا  یف  غیـص  تس  هلالا  نامزلا و 
هیوغللا مجاعملا 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. هلصا هتغیص و  هغلابملا و  مسا  ینعم  نیب  * 
. هغلابملا مسا  لعافلا و  مسا  نیب  قرفلا  ام  * 

ربص فوؤر  داع  لاح  دو  لمر  رک  رکش  مهف  قدص  عزج  زمل  حصن  بذک  دلج  رطع  هیلاتلا  تاملکلا  نم  هغلابملا  مسا  تاه  * 

ناکملا مسا  لصفلا 6 

هریغ یثالثلا و  اهلک  لاعفالا  نم  ناکملا  مسا  غاصی  هسولج  لحم  يا  دیز  سلجم  وحن  هناکم  لعفلا و  عوقو  لحم  یلع  لدی  قتشم  مسا  وه 
روسکم هعراضم  ناک  اذا  حیحـصلا  لوالا  نیدروم  یف  لـعفمف  اـهحتفب  لـعفم  نیعلا و  رـسکب  لـعفم  هنز  یلع  نوکی  درجملا  یثـالثلا  یفف 

کلذ ریغ  یف  نیعلا  حتفب  لعفم  دعوم و  دعی  دعو  وحن  ءافلا  فوذـحم  هعراضم  ناک  اذا  لاثملا  یناثلا  برـضم  برـضی  برـض  وحن  نیعلا 
خبطم و…  خبط  لجوم  لجوی  لجو  يرجم  يرج  وحن  اقلطم 

رقتسم و…  عمتجم  وحن  هنیرقلاب  امهنیب  قرفی  اقلطم و  لوعفملا  مسا  نزو  یلع  نوکی  درجملا  یثالثلا  ریغ  يا  هریغ  یف  و 
قرشم و قرـشی  قرـش  علطم  علطی  علط  دجـسم  دجـسی  دجـس  تبنم  تبنی  تبن  برغم  برغی  برغ  رزجم  رزجی  رزج  وحن  نم  يری  ام  هیبنت 
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. سایقلا یلع  وه  اضیا و  قرشم  علطم و  دجسم و  وحن  درو  معن  هیلع  ساقی  ذاش ال  قرشم 
 … همکحم هنذام  هربقم  وحن  هطوبرم  ءات  ناکملا  مسا  قحلی  دق  همتت 

هخطبم و هعبسم  هبلکم  هدسام  وحن  ناکملا  یف  مسالا  کلذ  ینعم  هرثک  یلع  لدی  هلعفم و  یلع  ناکملا  مسا  دماجلا  مسالا  نم  غاصی  دق  و 
…

خیطبلا و…  عبسلا  بلکلا  دسالا  اهیف  رثکی  ضرا  يا 

نامزلا مسا  لصفلا 7 

یف ناکملا  مسا  عم  نامزلا  مسا  كرتشی  اهبورغ و  نامز  يا  اذـک  هعاس  سمـشلا  برغم  انلوق  وحن  لـعفلا  عوقو  تقو  یلع  لدـی  مسا  وه  و 
هطوبرم ءات  هقحلت  دق  هنیرقلا و  وه  یمیملا  ردصملا  نیب  امهنم و  لک  نیب  لب  امهنیب  قرافلا  كانه و  رم  ام  لک  هیف  يرجیف  نزولا  غوصلا و 

ناکملا و ال مساب  صتخیف  دـماجلا  نم  غوصلا  اـما  رـسیلا و  ناـمز  یلا  يا  هرقبلا   280 هرـسیم یلا  هرظنف  هرـسع  وذ  ناک  نا  یلاـعت و  هلوقک 
لعفلا نم  الا  نامزلا  مسا  غاصی 

رامحا رق  رف  یفـشتسا  لسغ  لستغا  یلـص  يوا  لتق  یعـس  برـش  مان  برغ  بهذ  دلو  هیلاتلا  لاعفالا  نم  نامزلا  ناکملا و  مسا  غصنیرمتلا 
داطصا محدزا  عرز  بسک  بلقنا 

هلالا مسا  لصفلا 8 

رـشن وحنلاعفم  هلعفم و  لعفم  یه  نازوا  هثالث  یلع  اسایق  درجملا  یثالثلا  لعفلا  نم  غاصی  لعفلا و  داـجیا  هلآ  یلع  لدـت  هملک  هلـالا  مسا 
 … اذکه جارعم و  جرعم  جرع  هحتفم  حاتفم  حتفم  بابلا  حتف  هرشنم  راشنم  رشنم  بشخلا 

نیکس و…  سرج  ملق  وحن  دماوج  ءامسا  تالالا  ضعب  یلع  لدت  هیبنت  هیلع  ساقی  لیلق ال  قدم  هلحکم و  هلخنم  وحن  نم  درو  ام  و 
مهحالطصا یف  هلالا  مسا  اهیلع  قلطی  و ال 

بلح قعل  فدن  عفد  قرط  یقر  درب  جرع  حسک  یلی  امم  هلالا  مسا  نبا  نیرمتلا 

هفصلا فوصوملا و  یلا  قتشملا  دماجلا و  میسقت  یف  لصفلا 9 

هراشا

لـضاف وحن  ثدحب  امهنارتقال  ثدح  وا  تاذل  امـسا  عضو  ام  هفـصلاو  لتق  دسا  دیز  وحن  طقف  ثدـح  وا  تاذـل  امـسا  عضو  ام  فوصوملا 
. ربکالا داهجلا  وحن  لضفا و  لوضفم 

رجش و…  رفعج  دیز  وحن  یتایس  قتشملاب و  اهنم  قحلی  ام  الا  اهلک  تافوصوم  دماوجلا  مث 
هدیرجلا اذک  هدیرجلا و  ینعمب  هفیحصلا  لیبموتوالا و  ینعمب  هرایسلا  وحن  تاقتشملا  نم  هیفـصولا  ینعم  هیف  كرت  ام  انه  دماجلاب  قحلی  و 

روصنم و…  مساق  دمحا  دمحم  وحن  اهنم  املع  لمعتسا  ام  کلذ  نم  و 
دصق ام  لیجر 3  وحن  رغصملا  یناریا 2  وحن  بوسنملا  دماوج 1  هثالث  انه  قتشملاب  قحلی  اهنم و  دماجلاب  قحلا  ام  الا  تافص  تاقتـشملا  و 

. هقث وا  لدع  دیز  وحن  هغلابملا  دصق  دنع  ردصملا  کلذ  نم  عاجش و  يا  دسا  دیز  انلوق  یف  دسا  وحن  قتشملا  ینعم  هنم 
تعنلاب و امهنع  ربعی  دـق  كانه و  فوصوملا  فصولا و  ناف  وحنلا  ملع  یف  هنع  ثحبی  ام  ریغ  هفـصلا  فوصوملا و  نم  انه  ءاـج  اـم  هیبنت :

انه اما  توعنم  وا  تعن  لقف  وا  هفـص  وا  فوصوم  اهناب  اهدحو  هملک  نونعت  الف  مالکلا  ءازجا  نم  نیازج  نیب  هصاخ  هطبار  نانیبی  توعنملا 
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مالکلا یف  رخآ  ءیش  یلا  هملک  هبسن  نع  رظنلا  عطق  عم  اهسفنا  یلا  رظنلاب  تاملکلل  ناناونع  هیفوصوملا  هیفصولاف و 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. هفص هیا  فوصوم و  مسا  يا  یه  ام  هفصلا  وه و  ام  فوصوملا  * 
یلی امیف  هفصلا  نم  فوصوملا  زیم  * 

جارس ملاعلا  نیرادلا  یف  هجولا  داوس  رقفلا  دافتسم  ملع  هبرجتلا  لاملا  نم  ریخ  ملعلا  همالس  توکـسلا  نیز و  تمـصلا  جرفلا  حاتفم  ربصلا 
یف یلع و  دـسا  بلعث  قفانملا  یعفا  ودـعلا  هلمن  میکحلا  رحب  ملاعلا  ردـص  نمؤملا  جارعم  هالـصلا  يوقتلاب  الا  یمجع  یلع  یبرعل  لضف  ال 

سودقلا کلملا  هللا …  وه  داهج  هدیقع و  هایحلا  امنا  توم  هلذـلا  عم  هایحلا  هایح و  زعلا  عم  توملا  ماهوالا  هحـسکم  ملعلا  هماعن  بورحلا 
اهباب یلع  ملعلا و  هنیدم  انا  ءاملعلا  دیب  رومالا  يراجم  نییبنلا  متاخ  هللا و  لوسر  دمحم ص  ربکتملا  رابجلا  زیزعلا  نمیهملا  نمؤملا  مالـسلا 

ربکالا داهجلا  مهیلع  یقب  رغصالا و  داهجلا  اوضق  موقب  ابحرم  یلع ع  مکیضقا 

ثنؤملا رکذملا و  ثلاثلا  ثحبملا 

ثنؤملا رکذملا و  ماسقا  یف  لصفلا 1 

لخدملا

تاناویحلا ناسنالا و  نم  یثنا  وا  رکذ  یلع  لد  ام  یقیقحلاف  يزاجم  یقیقح و  نیمسق  یلع  امهنم  لک  ثنؤم و  رکذم و  نیعون  یلع  مسالا 
امهوحن هقان و  هارما و  وحن  یقیقحلا  ثنؤملا  امهوحن و  لمج و  لجر و  وحن  یقیقحلا  رکذملاف  ارابتعا  ازاجم و  ثنا  وا  رکذ  ام  يزاجملا  و 

. هفرغ راد و  وحن  يزاجملا  ثنؤملا  رادج و  ملق و  وحن  يزاجملا  رکذملا  و 
هروصقملا و فلالاب  ثنؤی  ام  هنم  ءاتلاب و  ثنؤی  ام  هنم  لوالاف  هثینات  نکمی  اـم ال  هثینات 2  نکمی  ام  هب 1  نیصاخ  نیمـسق  یلع  رکذملا  مث 

ماسقا هثالث  یلع  هثینات  نکمی  ام ال  یناثلا  یتایس و  امک  هدودمملا  فلالاب  ثنؤی  ام  هنم 
ملق و…  باتک  وحن  الصا  هل  ثنؤم  ام ال   - 1

روث و…  کید  رهص  لعب  خا  نبا  با  وحن  صاخ  ظفل  هثنؤمل  ام   - 2
ردـصملا فلا  دراوم  هثالث  یف  کلذ  ءاوسلا و  یلع  ثنؤملا  رکذـملل و  لمعتـسی  ام  هرقب و …  جاجد  هنک  هجوز  تخا  تنب  ما  اهئازاب  ناـف 
لوعفملا ینعمب  لیعف  لعافلا و  ینعمب  لوعف  قیطنم ج  هارما  قیطنم و  لجر  وحن  هغلابملا  نازوا  رثکا  لدع ب  دنه  لدع و  دیز  وحن  رکذملا 

هارما لاقی  هناف  میحر  لوسر و  وحن  کلذ  نم  سکعلاب  ناک  اذا  اـمهفالخب  حـیرج  هارما  حـیرج و  لـجر  روبـص  هارما  روبـص و  لـجر  وحن 
. همیحر ما  هلوسر و 

. اهثینات زاج  نا  ابلاغ و  ثنؤت  عضرم ال  لماح و  ضئاح  وحن  یثنالاب  هصاخلا  تافصلا  هیبنت 
فلالا هطوبرملا و  ءاتلا  یه  ثیناتلا و  تامالع  يدـحا  هرخآ  یف  ناک  ام  یظفللا  يونعم  یظفل و  هب  ناصتخی  نیمـسق  یلع  اضیا  ثنؤملا  و 

ام يونعملا  يزاـجم و  یظفل  ءارحـص  یعجر و  هرمت و  وحن  یقیقح و  یظفل  ءارمح  یلبح و  هارما و  وـحن  هدودـمملا  فلـالا  هروـصقملا و 
. يزاجم يونعم  رئب  وحن  یقیقح و  يونعم  میرم  وحن  اهنم  ایلاخ  ناک 

دراوم هعبرا  یف  یسایقلاف  يرخا  یف  یعامس  دراوم و  یف  یسایق  يونعملا  ثنؤملا  همتت 
کلذ وحن  تخا و  دنه  بنیز  میرم  وحن  یقیقحلا  ثنؤملا 
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ناریا و…  نارهت  فجن  مق  وحن  دالبلا  ءامسا 
بجاح قفرم و  دخ و  وحن  اهضعب  الا  لجر  دی  نذا  نیع  وحن  ندبلا  نم  هجودزملا  ءاضعالا  ءامسا 

رئب یعفا  بنرا  عبصا  ضرا  اهنم  اهل  طباض  تاملک ال  یفف  یعامسلا  اما  بصاح و … و  روبد  لوبق  بونج  لامش  ابـص  وحن  حایرلا  ءامـسا 
لعن و…  ران  ساک  سوق  کلف  نیع  اصع  عبض  سمش  لیبس  نس  حیر  یحر  محر  راد  ولد  برح  رقس  میحج 

وا ثنؤملا  هراـشالا  مساـب  هیلا  راـشی  وا  ثنؤملا  لـعفلا  هیلا  دنـسی  ناـب  هیف  ثنؤملا  ماـکحا  ناـیرجب  یعامـسلا  مسقلا  مسقلا  اذـه  فرعی  و 
وحن کلذ  وحن  ثنؤملا و  ریمض  هیلا  عجری  وا  ثنؤملاب  فصوی 

اهیخضو سمشلا  وهیراج  نیع  اهیف  ودعوت ن  متنک  یتلا  منهج  هذه  اهلاقثا  ضرالا  تجرخا  و 
هیبنت

دراوم : هثالث  یف  یسایق  کلذ  امهالک و  ثیناتلا  ریکذتلا و  اهیف  زوجی  روما  كانه 
نم اهیدـحا  وا  ءاجهلا  فورحلا  دـحا  ماللا  الثم  لوقت  هملکلا  رابتعاب  ثیناتلا  ظفللا و  رابتعاب  ریکذـتلاف  اهظافلا  تدـصق  اذا  تاملکلا  هماع 

اهقحلی وا  نیونتلا  هقحلی  دیز  لخدت  وا  ربخلا  ادتبملا و  یلع  ناک  لخدی  یتات  وا  ناعمل  یتای 
تلصف  17 مهانیدهف دومث  اما  یلاعت و  لاق  رمقلا و   23 رذنلاب دومث  تبذک  یلاعت  هللا  لاق  جرزخ  سوا و  دومث و  داع و  وحن  لئابقلا  ءامـسا 

هلیبقلا رابتعاب  ثیناتلا  موقلا و  رابتعاب  ریکذتلاف 
لخن زاجعا  مهناکیلاعت  لاـق  جـنرفا  لـخن و  وحن  هدرفم  یف  بسنلا  ءاـی  وا  ءاـتب  هدرفم  نیب  هنیب و  قرفی  اـم  یه  هیعمجلا و  ساـنجالا  ءامـسا 

هقاحلا  7 هیواخ
. ینعملا رابتعاب  ثیناتلا  ظفللا و  رابتعاب  ریکذتلاف  رمقلا   20 رعقنم لخن  زاجعا  مهناکیلاعت  لاق  و 

سرف توبکنع  قنع  برقع  باقع  دضع  قیرط  یحض  ملس  نیکـس  بهذ  عرد  رمخ  توناح  لاح  اهنم  اهل  طباض  ءامـسا ال  یف  یعامـس  و 
ءام و…  قینجنم  حلم  کسم  ناسل  دبک  ردق 

نیرمتلا لاؤسلا و 

لحف باب  لعب  نبا  دیز  لمج  رجح  ءام  رونس  بلک  کید  روث  سابل  رجش  ساطرق  رکذملا  مسالا  نم  یلی  امیف  يزاجملا  نع  یقیقحلا  زیم 
. رهش لیل  موی 

دنه برح  راد  منهج  ران  لعن  ساک  زعم  ناض  فک  نیع  رئب  هاش  بنیز  ضرا  هعاس  ثنؤملا  مسالا  نم  یلی  امیف  يزاجملا  یقیقحلا و  نیع 
. قاس اصع  میرم  راعش 

. هلثما هسمخ  هثینات  نکمی  يذلا ال  رکذملل  هثالثلا  ماسقالا  نم  لکل  طعا 
هرمت برح  ذـخف  سوق  تخا  همع  ما  باـبر  هیقر  موثلک  هعباـتلا  تاـملکلا  یف  يونعملا  یظفللا و  يزاـجملا  یقیقحلا و  ثیناـتلا  عوـن  نیع 
لحن لمن  هزوح  هرجش  ردق  هاود  هرجح  ءاحطب  ءانسح  هارما  لجر  دی  حیر  تنب  هدیعس  محر  سمش  ضرا  ءامس  عبض  همیق  یملـس  ءارحص 

عبت داع  ءاف  داص  حبصا  راص  یتح  یلا 

ثنؤملا یلا  لعفلا  دانسا  لصفلا 2 

لخدملا

لعفلا ثینات  بجی  کلذ  نایب  زوجی  دق  بجی و  دق  کلذ  قباسلا و  لصفلا  یف  هیلا  ریشا  امک  هیلا  دنـسملا  لعفلا  ثینات  ثنؤملا  ماکحا  نم 
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هارما تئاج  وحن  هریمض  یلا  وا  هسفن  یلا  لعفلا  دنسا  ءاوس  دنه و  وحن  ایونعم  ما  هارما  وحن  ایظفل  ناک  ءاوس  یقیقحلا  ثنؤملا  یلا  دنسا  اذا 
اذا اما  کلذ و  وحن  تالتما و  رئبلا  تعلط و  سمـشلا  وحن  يزاـجملا  ثنؤملا  ریمـض  یلا  دنـسا  اذا  اذـک  تبیجا و  دـنه و  تلاـس  تبهذ  و 

. سمشلا علط  وا  سمشلا  تعلط  وحن  هثینات  زوجیف  هریمض  یلا  يزاجملا ال  ثنؤملا  سفن  یلا  دنتسا 
ناهیبنت :

مویلا علط  وحن  کلذ  زوجی  یقیقحلا  یف  لعفلا و  ریکذـت  نسحی  يزاجملا  یفف  لصاف  اـمهنیب  لـصف  ثنؤملا و  رهاـظ  یلا  لـعفلا  دنـسا  اذا 
دنه مویلا  تئاج  وا  ءاج  اذک و  هعاس  یف  سمشلا 

وا رکذـملا  عمجلا  ریمـض  عاـجرا  ینعملا و  هیاـعر  فلا  نارما  زاـج  امهریمـض  یلا  لـعفلا  دنـسا  اذا  ملاـسلا  ثنؤملا  رـسکملا و  عمجلا  یف 
احبض تایداعلا  هرقبلا و   228 ءورق هثالث  نهسفناب  نصبرتی  تاقلطملا  نمده و  رودلا  نئج و  تاملـسملا  اوؤاج و  لاجرلا  وحن  هیلا  ثنؤملا 

لاجرلا لوقت  هعامجلا  یلا  هلیوات  رابتعاب  کلذ  هیلا و  ثنؤملا  درفملا  ریمـضلا  عاـجرا  ظـفللا و  هیاـعر  تاـیداعلا ب   1 4 اعقن هب  نرثاـف  … 
. تنمآ تایتفلا  تبهذ و  تانمؤملا  تئاج و 

تئاج تاملـسملا و  ءاج  لاجرلا  تئاج  لاجرلا و  ءاج  لوقت  ثیناتلا  ریکذتلا و  زاوج  عم  دارفالا  هیف  بجو  امهرهاظ  یلا  لعفلا  دنـسا  اذا  و 
هنحتمملا  12 تانمؤملا كءاج  اذایلاعت  لاق  مایالا  تضم  مایالا و  یضم  تاملسملا 

تارجحلا  14 انمآ بارعالا  تلاقیلاعت  لاق  و 

نیرمتلا

ما هما  مالع  مدق  ساک  لامش  نس  توناح  سورع  هلاح  هریمـض  یلا  يرخا  هسفن و  یلا  هرم  العف  هیلاتلا  هثنؤملا  ءامـسالا  نم  لک  یلا  دنـسا 
. تاحلطصم تاوخا  تاتناق  حایر  لئاسم  هاضق  لاوحا  تایآ  هنمزا  هبلاط  تابحاص  لماح  عضرم  هلوسر  سمش  هفرغ  راد  مایا  تخا 

رکذ ام  ریغ  نم  هلثما  مسق  لکل  طعا  ثنؤملا و  رکذملا و  ماسقا  نیبی  الودج  مسرا 

اهعضاوم اهراثآ و  ثیناتلا و  تامالع  یف  لصفلا 3 

لخدملا

نایب دیفت  دق ال  یقیقحلا و  ثیناتلا  دیفت  دق  قبـس  امک  هدودمملا  فلالا  هروصقملا و  فلالا  هطوبرملا و  ءاتلا  یه  ثیناتلل و  ثالثلا  مئالعلا 
دراوم هسمخ  یف  ابلاغ  یقیقحلا  ثیناتلا  دیفت  هطوبرملا  ءاتلا  کلذ 

هنسحم نسحم  هبراض  براض  وحن  لعافلا  مسا 
هبدؤم بدؤم  همولظم  مولظم  وحن  لوعفملا  مسا 

هعطقنم عطقنم  وحن  درجملا  یثالثلا  ریغ  یف  اهنم  هیسایقلا  اذک  هدیس و  دیس  هفیرش  فیرش  وحن  ههبشملا  هفصلل  هیعامسلا  نازوالا 
هیشرق یشرق  هیناریا  یناریا  وحن  بوسنملا 

. عامسلا الا  ریخالا  اذهل  طباض  هرمن و ال  رمن  هارما  ءرما  وحن  دماوجلا  ضعب 
نیدروم یف  یقیقحلا  ثیناتلا  دیفت  هروصقملا  فلالا 

ناسحالا نملا و  ریثک  نانم  یه  هفص  هرـشع  تس  الا  یبضغ  نابـضغ  يرکـس  نارکـس  وحن  یلعف  یلع  ثنؤت  اهناف  نالعف  یلع  یتلا  هفـصلا 
لجرلا نافیـس  هحئارلا  بیط  ناحیر  ناخدـلا  هاشغی  ام  نانخد  نطبلا  رماـض  طـسولا  قیقد  ناـصمخ  ظـیغلا  ریثک  نـالبح  هیلـالا  میظع  ناـیلا 

میئللا ناصم  فیعضلا  ناوشق  لهاجلا  نالع  باودلا  نم  بلصلا  دیدشلا  ناجوص  یحـضلا  یف  لکای  يذلا  نایحـض  راحلا  نانخـس  لیوطلا 
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هنارصن و…  هنامدن  هارما  لاقی  ءاتلاب  ثنؤت  هذه  ناف  ینارصن  نارصن  مدنی  نم  نامدن  دیلبلا  دؤفلا  ناتوم  ناتوم 
يرغص و…  رغصا  یلضف  لضفا  وحن  یلعف  یلع  ثنؤی  هناف  لیضفتلا  لعفا 

ءارمح رمحا  وحن  ءالعف  یلع  ثنؤت  اهناف  لعفا  یلع  نوکت  یتلا  ههبـشملا  هفـصلا  وه  دحاو و  دروم  یف  یقیقحلا  ثیناتلا  دـیفت  هدودـمملا  و 
هنم عامسلاب  فرعی  لب  عونلا  اذهل  سایق  يزاجملا و ال  ثیناتلا  تدافا  ثالثلا  تامالعلا  تدیز  اذا  رم  ام  ریغ  یف  ءاجلب و  جلبا  ءایمع  یمعا 

هماقا و…  هدع  هبرض  هرمت 
يرابح و…  هیهادلا  یبرا  یعجر  قشمد  یف  رهن  يدرب  يوعد 

ءاروشاع و…  ءایربک  ءاعبرا  ءاهقف  ءارحص  ءارس 
وحن ءافلا  نع  اضوع  وا  هبرـض  برـض  هرمت  رمت  وحن  هدـحولا  نایبل  هنوکک  ابلاغ  يزاجملا  ثیناتلا  ریغ  يرخا  هدـئاف  نم  ولخی  ءاـتلا ال  معن 

دق کلذ و  ریغل  وا  هرصبت  ریصبت  وحن  دئازلا  نع  اضوع  وا  هفش  هفـش  وحن  ماللا  نع  اضوع  وا  هماقا  ماوقا  وحن  نیعلا  نع  اضوع  وا  هدع  دعو 
 … همامع هفرغ و  وحن  يزاجملا  ثیناتلا  الا  دیفی  ال 

يا هملکلا  ناثنؤت  الف  هیلـصالا  مکحب  وا  نیتیلـصا  اتناک  نا  اما  امهتدایز و  دـنع  الا  ثیناتلا  نادـیفت  هیعونب ال  فلالا  ءاـتلا و  نا  همتت  هیبنت و 
وحن عامسلاب  فرعت  هدودعم  تاملک  یف  هیلصا  ءاتلا  هیلصالا  مکحب  هدئازلا  نوکت  ام  دراوم  فورحلا و  هذه  هیلصا  دراوم  انه  ملعیلف  ثینات 

تبس و…  تقو 
هغلابملا نایبل  تدیز  ام  هیواعم و  هحلط  وحن  یقیقحلا  رکذـملا  یف  هدـئازلا  ءاتلا  اقلطم  ثیناتلا  هدافا  مدـع  یف  اهمکحب  نوکت  اهب و  قحلت  و 

. هماهف همالع و  وحن  هغلابملا  دیکاتل  وا  هتیاور  ترثک  نم  هیوار  وحن 
یمرم و…  اضر  یحر  وحن  صقانلا  یف  هیلصا  هروصقملا  فلالا 

دراوم هثالث  یف  هدئازلا  اهب  قحلت  و 
یسوم وحن  یقیقحلا  رکذملا  یف  هدئازلا 

لبالا نم  يوقلا  هحتف  فاقلا و  رسکب  يرثعبق  وحن  هسداس  تدیز  ام 
. بانعلا هرمث  هبشی  رجش  یطرا  وحن  هلحم  یف  یتای  قاحلالا  ینعم  قاحلالل و  تدیز  یتلا 

ءاطعا و…  ءاعد  ءانا  ءامس  ءارق  وحن  هلتعم  ماللا و  زومهم  یف  هیلصا  هدودمملا  فلالا 
نیدروم یف  هدئازلا  اهب  قحلت  و 

ءایرکز وحن  یقیقحلا  رکذملا  یف  تدیز  ام 
بلقتلا یف  لثملا  اهب  برضی  هفلتخم  اناولا  سمشلا  یف  نولتت  هبیود  ءابرح  وحن  قاحلالل  تدیز  ام 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. هلثما هسمخ  یقیقحلا  ثیناتلا  ءاتلا  هیف  دیفت  یتلا  دراوملا  نم  دروم  لکل  طعا 
يرغـص هعیدو  هبیط  ءانـسح  ینـسح  يروش  هیـشم  هدـعاق  هملاع  همالع  هحامـس  امهنیب  زئاـملا  رکذا  یلی و  اـمیف  يزاـجملا  یقیقحلا و  نیع 

. ءارفص یملس  یلبح  يءوس  هیوکز  هیکز  هیشرق  ءاروشاع  ءادوس  هیشع  هیضر  هیطع  ءاروع  یبضغ  هناحیر  هناصم  هنامدن  ءالهش  ءارحص 
. هلثما کلذل  طعا  ثیناتلل  مئالع  فورحلا  کلت  نوکت  یتم ال  ثیناتلا و  تامالع  یه  ام 

لجر مسا  هتابن  هزمه  هزمح  همحز  يوتف  تمص  قحلم  ءابلع  ییحی  یسیع  لجر  مسا  هیطع  هیلع  لیلدلا  ام  ما ال و  هثنؤم  هیلاتلا  ءامـسالا  له 
ءایز
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فرصتملا ریغ  فرصتملا و  عبارلا  ثحبملا 

همدقم

ریغ ویدسا  دیـسا  دوسا  نادـسا  دـسا  وحنهیلا  بسنی  رغـصی و  عمجی و  ینثی و  ام  فرـصتملا  فرـصتم  ریغ  فرـصتم و  نیمـسق  یلع  مسالا 
اهماکحا اهتیفیک و  هعبرالا و  تالاحلا  هذه  نع  ثحبنلفتالاحلا  هذه  هضرعی  ام ال  فرصتملا 

ینثملا لصفلا 1 

لخدملا

فلالا و یه  ینثملا  همالع  واـهرخاب  ینثملا  همـالع  قاـحلا  یه  هملکلا  هینثت  وهرخآ  یف  هداـیزب  هسنج  دارفا  نم  نیدرف  یلع  لد  اـم  ینثملا 
هیلـصا و ال هیف  نونلا  نال  ینثم  نیـسح  نوکی  ـالف  نیتارما  نـالجر و  وحن  هروسکملا  نونلا  عم  اـهلبق  اـم  حوتفملا  ءاـیلا  وا  هروسکملا  نونلا 

هفلتخملا دراوملا  یف  ینثملا  غوص  هیفیک  مث  رحب  رحب و  نیدرف  یلع  لدی  هنال ال  ینثم  نیرحب  نوکی  هیلصا و ال  هءای  نال  ینثم  نینثا  نوکی 
. نایداهلا يداهلا  وحن  همال  فذحت  مل  يذلا  صوقنملا  اذک  نایبظ و  نادسا و  وحن  ینثملا  همالع  امهرخاب  قحلت  ههبش  حیحصلا و  اذکه 

. نایدتهم دتهم  نایداه  داه  وحن  هینثتلا  دنع  همال  دری  ماللا  فوذحملا  صوقنملا  و 
نیوبرلا و…  ناوبرلا و  ابرلا  نیوصعلا  ناوصعلا و  اصعلا  وحن  اهلصا  یلا  هفلا  تدر  واو  نع  هبلقنم  هفلا  تناک  ایثالث و  ناک  نا  روصقملا  و 

. نایفشتسملا یفشتسملا  نایفطصملا  یفطصملا  نایتفلا  یتفلا  وحن  ءای  تبلق  الا  و 
. نایتف یتف  ناوصع  نیونتلاب  اصع  وحن  هینثتلا  دنع  همال  دری  نینکاسلا  ءاقتلال  همال  فوذحملا  روصقملا  و 

تناک نا  اواو و  تبلق  ثیناتلل  تناک  نا  اـهلاح و  یلع  تیقب  مـاللا  هزومهم  هملک  دودـمملا  ناـک  يا  هیلـصا  هتزمه  تناـک  نا  دودـمملا  و 
ناواعد و ناءاعد و  ءاعد  ناوارمح  ءارمح  ناءارق  ءارق  وحن  اواو  اهبلق  اـهلاح و  یلع  اـهؤاقبا  ناـهجو  اـهیف  زاـج  قاـحلالل  هدـیزم  وا  هبلقنم 

. ناوابلع ناءابلع و  ءابلع  ناوادها  ناءادها و  ءادها 
فوذحملا ناف  مف  دی و  الا  ناوخا  خا  ناوبا  با  وحن  هینثتلا  دـنع  همال  در  ایئانث  یقب  ءیـشب و  هنع  ضوعی  مل  نا  همال  فوذـحملا  یثالثلا  و 

نامسا و…  مسا  ناتنس  هنس  وحن  وه  امک  ینث  ءیشب  ماللا  نع  ضوع  نا  حصالا و  یلع  مد  کلذک  نامف و  مف  نادی  دی  وحن  دری  امهنم ال 
رکذملا یف  يوذ  وا  اوذ  امهیلا  فاضیف  يدانسالا  یجزملا و  اما  هللا و  يدبع  هللا و  ادبع  هللا  دبع  وحن  لوالا  هؤزج  ینثی  یفاضالا  بکرملا  و 

. ارش طبات  يوذ  وا  اوذ  ارش  طبات  هیوبیس  يوذ  وا  اوذ  هیوبیس  وحن  ثنؤملا  یف  یتاوذ  وا  اتاوذ  و 
هتقفاو نا  اهیلع و  ینثملا  دـح  قابطنا  مدـعل  تاینثمب  تسیل  هذـه  ناف  اتلک  الک  ناتنث  ناتنثا  نانثا  یه  تاملک  سمخ  ینثملاـب  تقحلا  هیبنت 

. ینعملا هروصلا و  یف 
کلذ کیدعـس و  کیبل و  وحن  تارک و  يا  کلملا   4 نیترک رـصبلا  عجرا  مث  یلاعت  هلوق  یف  امک  هریثک  دارفا  ینثملا  نم  دصقی  دـق  همتت 

21 و 22 افـص افـص  کلملا  کبر و  ءاج  اکد و  اکد  ضرالا  تکد  اذا  الک  وحن  هرثکلا  دـیفی  دـق  ررکملا  ررکملا و  مکح  یف  ینثملا  نال 
رجفلا

نیرمتلا لاؤسلا و 

. فرصتملا ریغ  فرصتملا و  فرع 
. ینثملا همالع  هینثتلا و  ینثملا و  وه  ام 
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نیتنث نینح  نایع  نابج  نیمخ  ناـسارخ  دـالب  نم  ناـچوق  نالذـخ  نـالوج  ینثم  نوکی  ـال  مل  رکذا  یلی و  اـمیف  ینثملا  نم  ینثملا  ریغ  زیم 
. نالزغ

. کلذ یلع  هلثما  طعا  حیحصلا  هبش  حیحصلا و  درفملا  ینثی  فیک 
. هلثما عون  لکل  طعا  بکرملا  یئانثلا و  صوقنملا و  دودمملا و  روصقملا و  ینثی  فیک 

مان عار  هقث  یلوم  ءادن  لاؤس  قیفر  یعـسم  دجـسم  راد  نسحلا  وبا  کبلعب  محل  تیب  هیولوق  هیوباب  اضر  ءامـس  ءارحـص  هیلاتلا  تاملکلا  نث 
ییحم

عمجلا لصفلا 2 

لخدملا

ماسقا هثالث  یلع  وه  وهدرفم  ءانب  رسکت  وا  هرخآ  یف  هدایزب  نینثا  نم  رثکا  یلع  لد  ام  عمجلا 

ملاسلا رکذملا  عمج  ثحبلا 1 -

ملاسلا رکذملا  عمج   - 1
ملاسلا ثنؤملا  عمج   - 2

ثحبلا ثاحبا  یف  هب  قلعتی  ام  عمجلا و  ماسقا  نایب  یف  مالکلا  اذه و  رسکملا  عمج   - 3
ملـسم وحن  درفملا  رخآ  یف  هحوتفم  نون  عم  اهلبق  ام  روسکم  ءای  وا  هحوتفم  نون  عم  اهلبق  ام  مومـضم  واو  هتمالع  ملاسلا  رکذملا  عمج   - 1

طورش هثالث  عمجلا  اذه  عمجی  يذلا  درفملا  یف  طرتشی  نیملسم و  نوملسم 
ءاتلا نع  ایلاخ  ارکذم  نوکی  نا   - 1

لقع يذل  امسا  نوکی  نا   - 2
. افوصوم ناک  نا  املع  نوکی  وا  افصو  ناک  نا  ءاتلاب  ثنؤی  امم  نوکی  نا   - 3

لهاص بلک و  وحن  ءاتلاب و ال  نارتقـالل  همـالع  هحلط و  وحن  ـال  هثونـالل و  هبراـض  دـنه و  وحن  ملاـسلا  رکذـملا  عمج  عمجی  ـال  اذـه  یلعف 
ینثتسی اذه و  ملعب  اسیل  ذا  مالغ  لجر و  وحن  ءاتلا و ال  ریغب  ثنؤت  هفـص  هنوکل  رمحا  نابـضغ و  وحن  لقعلا و ال  يذ  ریغل  نیمـسا  امهنوکل 

. فلالاب هثنات  عم  عمجلا  اذه  عمجی  هناف  لیضفتلا  لعفا  ثلاثلا  طرشلا  نم 
وحن روصقملا  فلا  کلذـک  نیدـتهملا و  نودـتهملا  يدـتهملا  نیداهلا  نوداـهلا و  يداـهلا  وحن  عمجلا  دـنع  هؤاـی  فذـحت  صوقنملا  مث 

نیئاضو نوؤاضو و  ءاضو  وحن  هینثتلا  یف  قبس  ام  همکحف  دودمملا  اما  نیـسوم و  نوسوم و  یـسوم  نیفطـصملا  نوفطـصملا و  یفطـصملا 
. ارش طبات  ووذ  هیوبیس  ووذ  هللا  دبع  ووذ  وحن  هیلا  يوذ  وا  ووذ  هفاضاب  عمجی  اقلطم  بکرملا  نیوارف و  نووارف و  نیئارف  نوؤارف و  ءارف 

وهف لیق  امک  ملاعلا  هانعم  نوملاع  درفم  هنجلا  یلعال  مسا  نویلع  ولعلا و  یلعلا  نویلع  اهنم  تاملک  هدع  ملاسلا  رکذـملا  عمجب  تقحلا  همتت 
درفم باحصا و ال  ینعمب  ولوا  نیعست  یلا  نورـشع  نیینعملا  نم  ء  یـش یف  هل  درفم  الف  قئالخلا  نم  ءالقعلا  هانعم  لیق  هلک و  قلخلا  ینعمب 

ءات اهنع  تضوع  اهمال و  تفذح  هیثالث  تاملک  یه  نونس و  باب  ثنؤم  اضیا  یه  هنس و  عمج  نونـس  ثنؤم  یه  ضرا و  عمج  نوضرا  هل 
هزع وحن  وضع و  اهلـصا  یناـثلا  یلع  هضع و  اهلـصا  لوـالا  یلعف  قیرفتلا  وا  بذـکلا  ینعمب  هضع  وحن  ریـسکتلا  عمج  عمجی  مل  ثیناـتلا و 

دی و وحن  هذه  نم  سیلف  نوبث  نوزع  نوضع  یلع  هذه  عمجتف  یبث  اهلـصا  هعامجلا  ینعمب  هبث  وحن  يزع و  اهلـصا  سانلا  نم  هقرفلا  ینعمب 
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هفـش هثلاثلا  یف  ریـسکتلا  عمج  دوجو  هیناثلا و  یف  ءافلا  نع  ضیوعتلا  نوک  یلوالا و  یف  ضیوعتلا  مدـعل  هاش  هفـش و  وحن  هنز و ال  وحن  ـال 
عمجلاب تاملکلا  هذـه  تقحلا  امنا  ملع و  ریغ  اضیا  وه  نبا و  عمج  نونب  املع  سیل  لها و  عمج  نولها  تاـقحلملا  نم  هایـش و  هاـش  هاـفش 

هطورش وا  هدح  نود  عمجلا  همالع  اهیف  نال 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. امهیتمالع نیب  قرفلا  ام  عمجلا و  ینثملا و  ینعم  نیب  قرفلا  ام  * 
. هل امسق  مک  وه و  ام  عمجلا  * 

يرابخا یلوصا  یشرق  ملعا  ربکا  بیبط  صیرح  ملاع  نارصن  نامدن  لئاس  دیعـس  دعـس  دیز  ملاسلا  رکذملا  عمج  هعباتلا  تاملکلا  عمجا  * 
. لدع

يرغص رغصا  رضخا  نارکس  بنیز  هدیعـس  نارهط  فجنلا  هنیدملا  راقفلا  وذ  ملع  ربص  اذ  امل  وا ال  املاس  ارکذم  اعمج  یلی  ام  عمجی  له  * 
. هللا نمحر  هما  لوتب  لوسر  ملق  ناریح  حیرج  یمعا  قبطنم  لوجخ  جرعا  باتک  هروص  ءارفص 

يدتقم يزاغ  یبتجم  یـضترم  ءاذـح  یـسیع  ءاشو  یـسوم  یملـس  اضر  یلاع  یتفم  یـضاق  ملاسلا  رکذـملا  عمج  هیلاتلا  تاملکلا  عمجا  * 
. هیوباب فانم  دبع  محل  تیب  هللا  رکش 

ثحبلا اقحلم  یمسی  مل  ملاسلا و  رکذملا  عمجب  قحلملا  وه  ام  * 

لخدملا

روما هعبرا  عمجلا  اذهب  عمجی  تابراض و  وحن  درفملا  رخآ  یف  ناتدئاز  ءات  فلا و  ملاسلا  ثنؤملا  عمج  همالع  ملاسلا  ثنؤملا  عمج   - 2

ملاسلا ثنوملا  عمج  ثحبلا 2 -

تادنه دنه  وحن  ثنؤملا  ملع   - 1
نم ینثتـسی  تارمث و  هرمث  تاحلط  هحلط  تابراض  هبراض  وحن  عمجلا  دـنع  ءاتلا  هنم  فذـحی  ارکذـم و  ناک  نا  ثیناتلا و  ءاـت  هیف  اـم   - 2

هلم هما  هارما  هما  هاش  هفش  اهنم  تاملک  هدع  کلذ 
ریغ دنع  کلذ  نم  ینثتـسی  تاوارحـص و  ءارحـص  تایلبح  یلبح  وحن  هینثتلا  یف  اهمکح  انه  فلالا  مکح  ثیناتلا و  فلا  هرخآ  یف  ام   - 3

افـصو ناک  اذا  لقاعلا  ریغ  رکذملا  رمحا  ثنؤم  ءارمح  وحن  لعفا  ثنؤم  ءالعف  نارکـس و  ثنؤم  يرکـس  وحن  نالعف  ثنؤم  یلعف  نییفوکلا 
نا طرشب  ردصملا  هروصب  افوصوم  ناک  اذا  اذک  تامهیرد و  مهیرد  تایهلا  یهلا  تالیمج  لیمج  تاعوبطم  عوبطم  تایـسار  یـسار  وحن 
عمج هعمج  دـنع  ءاتلاب  موتخملا  یثالثلا  مسالا  لاح  هل  هبنتلا  بجی  امم  تاناحتما و  ناـحتما  تـالاؤس  لاؤس  وحن  فرحا  هثـالث  یلع  دـیزی 

كرحتم فوصوملا  هلعف  تانسح  هنسح  تارح  هرح  تامخـض  همخـض  وحن  اهلاح  یلع  یقبت  هفـصلا  هلعف  هبنتف  لودجلاب  هنیبن  همالـسلا و 
هلعف تازوح  هزوح  وحن  اهلاح  یلع  یقبت  فوجا  ءافلا  حوتفم  نیعلا  نکاـس  فوصوملا  هلعف  تارجـش  هرجـش  وحن  اـهلاح  یلع  یقبت  نیعلا 
اهیف زوجی  ءافلا  حوتفم  ریغ  نیعلا  نکاس  فوصوملا  هلعف  تارمت  هرمت  وحن  اهنیع  حـتفت  فوجا  ریغ  ءاـفلا  حوتفم  نیعلا  نکاـس  فوصوملا 

هجوا هثالث 
تالمج هلمج  تاطنح  هطنح  وحن  اهلاح  یلع  نیعلا  ءاقبا   1

تالمج تاطنح و  وحن  ءافلل  نیعلا  عابتا   2
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سایقلا تاوخا و  تخا  تاتنب  سایقلا  تانب و  تنب  اهنم  سایقلا  فالخ  یلع  تعمج  تاملک  مهل  تالمج و  تاـطنح و  وحن  نیعلا  حـتف   3
. اضیا تاما  تدرو  تاما و  سایقلا  تاهما و  ما  تاتخا 

: هیبنت

ناف هفرعل  اعمج  ادرفم ال  هنوک  یلع  ءاـنب  تاـفرع  هوحن و  ماـشلاب و  هیرق  مسا  تاـعرذا  تاـبحاص و  تـالوا  ملاـسلا  ثنؤملا  عمجب  تقحلا 
. ثلاثلا اذک  اسار و  درفم  یناثلا  هبحاص و  ینعمب  تاذ  هانعم  نم  هدرفم  هظفل و  نم  هل  درفم  لوالا ال 

یتالا مسقلا  فالخ  هب  بلاغلا  یف  امهیف  درفملا  ءانب  همالسل  کلذ  ححصملا و  وا  ملاسلا  عمجلا  نم  نیعونلا  نیذهل  لاقی  راکذت 

نیرمتلا لاؤسلا و 

باتک يرابح  یلبح  هروث  هواـسق  همحر  ءاـضیب  ءارهز  همطاـف  یملـس  هنیکـس  میرم  بنیز  ملاـسلا  ثنؤملا  عمج  هعباـتلا  تاـملکلا  عمجا  * 
عوفرم بوصنم  لامک  لـماکت  هلیح  همیق  هفرغ  هتکـس  هدوع  هلزع  هرفـص  هرمث  هرود  هبیه  هرخـص  هدـجن  لاؤس  لـیامت  هلاـقم  هیحت  هبتاـکم 

. یهشم هوق  تنب  ما  تخا  ءارفص  رغصم  يرغص  فوصوم  رورجم 
. هقاحلا هجو  ام  ملاسلا و  ثنؤملا  عمجب  قحلملا  وه  ام  * 

املاس ملاسلا  عمجلا  یمس  مل  * 

رسکملا عمجلا  ثحبلا 3 -

. یتایس امکاهتدایز  وا  فورحلا  ناصقن  وا  هفورح  تاکرح  ریغتب  درفملا  ءانب  هیف  رسکتی  هنزوب و  رثکاف  هثالث  یلع  لد  ام  رسکملا  عمجل 
عوجرلا الا  اهتفرعم  یلا  لیبس  یتلا ال  هدرطملا  ریغ  اهنم  انه و  اـهنیبن  هدرطملا و  نازوـالا  اـهنم  اـنزو  نیعبرا  غلبت  هریثک  ریـسکتلا  عمج  نازوا 

. اهظفحاف هروهشملا  نازوالا  يا  هدرطملا  غیص  نایب  یلی  امیف  هیوغللا و  مجاعملا  یلا 
یلع یناثلا  سولف و  سلف  وحن  لوعف  یلع  لوالا  عمجی  لعف  لعف و  امه  نینزو  الا  لاعفا  یلع  هعمج  درطا  افوصوم  ناک  نا  درجملا  یثـالثلا 

لافقا لفق  لابآ  لبا  بانعا  بنع  رابحا  ربح  داضعا  دضع  فاتکا  فتک  سارفا  سرف  وحن  سایقلا  یلع  یقاوبلا  نادرص و  درـص  وحن  نالعف 
. قانعا قنع 

امک لاعفا  یلع  لعف  لعف و  لعف و  لعف و  لعف و  ناسح و  نسح  باعص  بعص  وحن  لاعف  یلع  امهعمج  درطا  لعف  لعفف و  هفـص  ناک  نا  و 
. یقاوبلا یف  دارطا  بانجا و ال  بنج  رارحا  رح  فالجا  فلج  ظاقیا  ظقی  داکنا  دکن  وحن  تافوصوم  تناک  ول 

فیغر هدـمعا  دومع  هنمزا  نامز  وحن  هلعفا  یلع  هعمج  درطا  افوصوم  ناک  ماللا و  لبق  هدـم  هیف  دـئازلا  ناک  ناف  هیف  دـیزملا  یثالثلا  اـما  و 
یلع لادلا  لیعف  یلع  هنم  ناک  ام  الا  فارشا  فیرش  ناعجـش  عاجـش  دایج  داوج  ءانبج  نابج  وحن  افـصو  ناک  نا  هعمجل  دارطا  هفغرا و ال 
ینمز نمز  وحن  ینعملا  اذـه  یلع  لد  فصو  لک  لیعف  لثم  یـضرم و  ضیرم  یحرج  حـیرج  یلتق  لـیتق  وحن  یلعف  یلع  هعمج  درطیف  هیلب 

. يرکس نارکس  یقمح  قمحا  یتوم  تیم  یکله  کلاه 
زئاجع هزوجع  فئاحص  هفیحص  لئاسر  هلاسر  وحن  لئاعف  یلع  هعمج  درطا  اهیلع  لمتشا  ناف  ثیناتلا  ءات  نع  درجت  اذا  اذه 

عطق هعطق  وحن  لعف  یلع  عمجت  هلعف  عاصق و  هعـصق  وحن  لاعف  یلع  عمجت  هلعف  اذکه  هیف  دیزملا  یثالثلا  نم  رخالا  نازوالا  یف  دارطالا  مث 
. افوصوم وا  افصو  درفملا  نوک  نیب  هثالثلا  هذه  یف  قرف  لمج و ال  هلمج  وحن  لعف  یلع  عمجت  هلعف  و 

هثالثلا هذه  ضعب  وا  هلعف  لعف و  لاعف و  یلع  عمج  هفص  ناک  نا  قناود و  قناد  متاوخ  متاخ  وحن  لعاوف  یلع  عمجی  افوصوم  ناک  نا  لعاف 
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. هاعد یعاد  هاضق  یضاق  وحن  هلعف  یلع  عمج  ماللا  لتعا  ناف  همال  حص  امیف  اذه  هرفک  رافک  رفاک  هلهج و  لهج  لاهج  لهاج  وحن 
لماح اهمکح  یف  براوض و  هبراـض  بثاوک  سرفلا  یفتک  نیب  اـمل  مسا  هبثاـک  وحن  اـفوصوم  وا  تناـک  افـصو  لـعاوف  یلع  عمجت  هلعاـف 

. ضئاوح ضئاح  لماوح 
. لضافا لضفا  وحن  لعافا  یلع  عمج  لیضفتلل  ناک  نا  رضخ و  رضخا  وحن  لعف  یلع  عمج  ههبشم  هفص  ناک  نا  لعفا 

. یثانخ یثنخ  وحن  یلاعف  یلع  عمج  الا  ربک و  يربک  وحن  لعف  یلع  عمج  لیضفتلل  ناک  نا  یلعف 
. يواتف يواتف و  يوتف  وحن  یلاعف  یلاعف و  یلع  عمج  الا  شاطع و  یشطع  وحن  لاعف  یلع  عمج  نالعفل  اثنؤم  ناک  نا  یلعف 

يراحص و ءارحص  حاطب  ءاحطب  وحن  یلاعف  یلاعف و  وا  لاعف  یلع  عمج  الا  رضخ و  ءارضخ  وحن  لعف  یلع  عمج  ههبشم  هفص  ناک  نا  ءالعف 
. يراحص

نوکی هفـص و ال  ناک  نا  نیطالـس و  ناطلـس  نیحارـس  بئذـلا  وه  ناحرـس و  وحن  نیلاعف  یلع  عمج  افوصوم  ناک  نا  ءافلا  ثیلثتب  نـالعف 
اعمج يراکس  نالـسکل و  اعمج  یلاسک  وحن  اما  يراکـس و  نارکـس  شاطع  ناشطع  وحن  یلاعف  وا  لاعف  یلع  عمج  ءافلا  حوتفم  الا  ذئنیح 

. ردانف نارکسل 
نم ثلاثلا  ماللا  فذـحب  للاعف  یلع  امهعمج  درطیف  نیتفـص  ما  اناک  نیفوصوم  امهیف  ادـیزم  ما  اـناک  نیدرجم  یـسامخلا  یعاـبرلا و  اـما  و 

یعابرلا کلذ  نم  ینثتسی  ردانخ و  سیردنخ  جرافـس  لجرفـس  رفاضغ  رفنـضغ  مهارد  مهرد  وحن  اقلطم  امهنم  دئازلا  فذح  یـسامخلا و 
. سیطارق ساطرق  وحن  لیلاعف  یلع  عمجی  هناف  هدم  هریخالا  همال  لبق  يذلا  هیف  دیزملا 

دارملا هفلاسلا و  ماکحالا  نم  مکح  هلمـشی  نا ال  طرـشب  للاعف  لثامم  یلع  عمجی  هیف  دـیزملا  یثالثلا  نم  یـسامخلا  یعابرلل و  لثامملا  و 
ملالس ملس  رهاوج  رهوج  وحن  هکرحلا  عون  یف  هدایزلا و ال  هلاصالا و  یف  نوکـسلا ال  هکرحلا و  فورحلا و  ددع  یف  قفاوملا  وه  لثامملاب 
حیتافم حاتفم  وحن  لیلاعف  لثامم  یلع  عمجی  ساطرق  وحنل  لثامملا  کلذـک  رباـنم و  ربنم  لـئاسم  هلاـسم  قراـشم  قرـشم  رداـصم  ردـصم 

. زیجارا زجرلا  نم  هدیصق  هزوجرا  میقالح  موقلح  بیلاسا  بولسا  یسارک  یسرک  ریماطم  هرومطم  نیکاسم  نیکسم 
قاس هراجح  رجح  لامج  لـمج  باـیث  بوث  ناریث  روث  مایـص  موص  سلفا  سلف  هنم  رـسکملا و  عمجلا  یف  دارطـالا  نع  جورخلا  رثکی  همتت 
حامر حمر  ءورق  ءرق  حایر  حیر  نساحم  نسح  مولع  ملع  لجرا  لجر  لاجر  لجر  عابـس  عبـس  رومن  رمن و  رمن  ناوخا  خا  ناجیت  جات  قوس 
اـضیا ناملغ  هملغا و  یتای  هملغ و  مالغ  هرـساکا  يرـسک  قرط  قیرط  ءاقدصا  قیدـص  کلف  کلف  کلف  کلف  باطرا  بطر  ناتیح  توح 

ءامرک و…  میرک 

: هیبنت

هایم ءام  ءامسا  مسا  ءابآ  با  ناوخا  هوخا و  خا  ریناند  راند  هلصا  رانید  باینا  بان  لاوحا  لاح  وحن  اهلوصا  یلا  ءایشالا  دری  رـسکملا  عمجلا 
رودا رود و  راد  نارین  ران 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. وه ام  رسکملا  عمجلا  * 
. هیعمجلا یلع  هلالدلا  یف  ملاسلا  رسکملا و  نیب  قرفلا  ام  * 

. هلثما طعا  نازوالا  کلت  تادرفم  یه  ام  درجملا و  یثالثلا  عمج  یف  هروهشملا  نازوالا  یه  ام  * 
ریفس ءاعد  ماعط  عاتم  لاؤس  لقث  رذق  معن  ءوس  رذع  بر  رـس  ملق  لمح  مره  مهـس  ملع  لوق  لوح  ریـسکتلا  عمج  هیلاتلا  تاملکلا  عمجا  * 
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یثنا برقا  مظعا  ربکا  ضیبا  رغـصا  رفـصا  یماح  هیکاب  یعاس  یفاق  هیمار  یعاد  ملاع  هملاع  لئاس  بتاک  هبیتک  همـالع  همیرج  هنیفـس  زیزع 
. يوعد یبضغ  يرکس  یمظع  يربک 

ربعم دجـسم  ناحیر  ناظقی  ناملـس  نامدـن  ناریح  ناوود  هلـصا  ناوید  نادـیم  ءاـیمع  ءاروح  ءاـضیب  ءارهز  ءارذـع  ریـسکتلا  عمج  عمجا  * 
. مرحم فرصم  هشیعم  هیصعم  همرکم  هدمحم 

هربع هرجح  هفرغ  هروص  هبوجعا  عوبـسا  برغم  هرـسیم  رجزم  خلـسم  يزغم  یـضقم  همحرم  یعـسم  هردقم  هرذـعم  ریـسکتلا  عمج  عمجا  * 
. هزوح هملث  هیلح  هروطسا  هحیص  هضیغ  هدغ  هدقع  هلضف  هعلق  همکح  هبعش  هغیص  هروس  هردس 

. لابرغ رانند  هلصا  رانید  یسوم  بلخم  بتکم  هوسنلق  لمعذق  ردفص  ردیح  جدوح  بلعث  بدخج  شرمحج  ریسکتلا  عمج  عمجا  * 
روح هملاید  نئارق  لسالـس  محارم  ثداوح  ریراوق  اهریغ  نم  وا  هدرطملا  غیـصلا  نم  هنا  اهنم  الک  نیب  اهتادرفم و  یلا  هیلاـتلا  عومجلا  در  * 

بناجا حئادم  يواتف  يواعد  یلاما  ربص  ءافرـش  سیطارق  سیماون  بیغ  يدـیا  يدایا  يدابم  یثارم  ءابقر  ءاضعا  لابآ  هسیقا  قاوسا  نادـیع 
نیهارب ءامعز  یضارا  تاوامـس  ءامـسا  یماسا  جراعم  لیح  ضایر  نتف  هنعارف  رودب  روبق  مارها  رـضخ  رفح  ناعط  برق  لئابق  میعانا  لئاوا 

ریطاسا ریفاظا  ماهس  مهسا  ردانب  هدئفا  ردانخ  رماحج  معاذق  یضرم  نداعم  رفص  رغاصا  رغص  راکس  باضغ  نیناوق 

هرثکلا هلقلا و  ثحبلا 4 

نیعون یلع  ریسکتلا  عمج 
سارفا هملغ  رهشا  هملغا  وحن  لاعفا  هلعف  لعفا  هلعفا  یه  هروهشم  غیص  عبرا  اهل  هرشعلا و  یلا  هثالثلا  یلع  لد  ام  وه  هلقلا و 

. ریسکتلا عمج  غیص  نم  هلقلا  عمجل  هروکذملا  هعبرالا  ادع  ام  هغیص  اهقوف و  امف  هثالثلا  یلع  لد  ام  وه  هرثکلا و 
هرشعلا نم  رثکا  یف  لمعتـست  هلقلا  غیـص  اذک  هرثکلا و  عمج  اهیلع  قلطی  مل  نا  اقلطم و  اهقوف  امف  هثالثلا  یف  لمعتـسی  ملاسلا  عمجلا  اذه و 

هنیرقلا عم 

نیرمتلا

. قباسلا نیرمتلا  یف  هروکذملا  عومجلا  یف  هرثکلا  نع  هلقلا  زیم 
هرثکلا هلقلا و  فرع 

عومجلا یهتنم  ثحبلا 5 

عمج تویب  لیواقا  لوق  عمج  لاوقا  بلاکا  بلک  عمج  بلکا  وحن  عمجلا  عمج  هل  لاقیف  اـملاس  وا  ارـسکم  اـعمج  عومجلا  ضعب  عمجی  دـق 
. تاتویب تیب 

. لیواقا وحن  لیعافا  بلاکا و  وحن  لعافا  نانزو  هل  اضیا و  عومجلا  یهتنم  عمج  هل  لیق  ریسکت  عمج  عمجلا  عمج  ناف 
لیعافم و لـعافمک و  عمجلا  عمج  نکی  مل  ول  عومجلا و  یهتنم  هغیـص  عومجلا  یهتنم  عمج  ینزول  هلثاـمملا  عومجلا  قلطمل  لاـقی  اذـه و 

ناکرحتم نافرح  هریسکت  فلا  دعب  رسکم  عمج  لک  یه  عومجلا  یهتنم  هغیصف  سیماون  ذجاون و  حیباصم  دجاسم و  وحن  لیعاوف  لعاوف و 
یفخی امل ال  هعست  عمجلا  عمج  لولدم  لقا  مث  ادرفم  هنوک  عم  لیوارس  وحن  اهنم  دعی  دق  و  هنکاس ءای  اهطسوا  فرحا  هثالث  وا 

نیرمتلا
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2 ثحبلل نیرمتلا 8  یف  عومجلا  یهتنم  عومج  زیم  * 
عمج عوـمجلا و  یهتنم  نیب  قرفلا  مث  هتغیـص  نیب  عوـمجلا و  یهتنم  نیب  قرفلا  رکذا  روکذـملا و  نیرمتلا  یف  عوـمجلا  یهتنم  غیـص  زیم  * 

عمجلا

یعمجلا سنجلا  مسا  عمجلا و  مسا  ثحبلا 6 

هظفل و یف  هکراـشی  درفم  هل  اـم  یعمجلا  سنجلا  مسا  وشیج  موق و  وـحن  هظفل  نم  هل  درفم  ـال  نینثا و  نم  رثـکا  یلع  لد  اـم  عـمجلا  مسا 
یسوجم سوجم و  هرمت  رمت و  وحن  بسنلا  ءای  وا  ثینات  ءاتب  زاتمی 

نیرمتلا

رکف هئف  هبث  برض  رجش  راف  عیطق  رکسع  هعباتلا  تاملکلا  یف  امهنیع  امهنیب و  قرفلا  رکذا  یعمجلا و  سنجلا  مسا  عمجلا و  مسا  فرع 

لخدملا

ملاسلا رکذملا  عمج  ثحبلا 1 -
ماسقا هثالث  یلع  وه  وهدرفم  ءانب  رسکت  وا  هرخآ  یف  هدایزب  نینثا  نم  رثکا  یلع  لد  ام  عمجلا 

ملاسلا رکذملا  عمج  ثحبلا 1 -
ملاسلا رکذملا  عمج   - 1

ملاسلا ثنؤملا  عمج   - 2
ثحبلاثاحبا یف  هب  قلعتی  ام  عمجلا و  ماسقا  نایب  یف  مالکلا  اذه و  رسکملا  عمج   - 3

ملـسم وحن  درفملا  رخآ  یف  هحوتفم  نون  عم  اهلبق  ام  روسکم  ءای  وا  هحوتفم  نون  عم  اهلبق  ام  مومـضم  واو  هتمالعملاسلا  رکذـملا  عمج   - 1
طورش هثالث  عمجلا  اذه  عمجی  يذلا  درفملا  یف  طرتشی  نیملسم و  نوملسم 

ءاتلا نع  ایلاخ  ارکذم  نوکی  نا   - 1
لقع يذل  امسا  نوکی  نا   - 2

. افوصوم ناک  نا  املع  نوکی  وا  افصو  ناک  نا  ءاتلاب  ثنؤی  امم  نوکی  نا   - 3
لهاص بلک و  وحن  ءاتلاب و ال  نارتقـالل  همـالع  هحلط و  وحن  ـال  هثونـالل و  هبراـض  دـنه و  وحن  ملاـسلا  رکذـملا  عمج  عمجی  ـال  اذـه  یلعف 

ینثتسی اذه و  ملعب  اسیل  ذا  مالغ  لجر و  وحن  ءاتلا و ال  ریغب  ثنؤت  هفـص  هنوکل  رمحا  نابـضغ و  وحن  لقعلا و ال  يذ  ریغل  نیمـسا  امهنوکل 
. فلالاب هثنات  عم  عمجلا  اذه  عمجی  هناف  لیضفتلا  لعفا  ثلاثلا  طرشلا  نم 

وحن روصقملا  فلا  کلذـک  نیدـتهملا و  نودـتهملا  يدـتهملا  نیداهلا  نوداـهلا و  يداـهلا  وحن  عمجلا  دـنع  هؤاـی  فذـحت  صوقنملا  مث 
نیئاضو نوؤاضو و  ءاضو  وحن  هینثتلا  یف  قبس  ام  همکحف  دودمملا  اما  نیـسوم و  نوسوم و  یـسوم  نیفطـصملا  نوفطـصملا و  یفطـصملا 

. ارش طبات  ووذ  هیوبیس  ووذ  هللا  دبع  ووذ  وحن  هیلا  يوذ  وا  ووذ  هفاضاب  عمجی  اقلطم  بکرملا  نیوارف و  نووارف و  نیئارف  نوؤارف و  ءارف 
وهف لیق  امک  ملاعلا  هانعم  نوملاع  درفم  هنجلا  یلعال  مسا  نویلع  ولعلا و  یلعلا  نویلع  اهنم  تاملک  هدع  ملاسلا  رکذـملا  عمجب  تقحلا  همتت 
درفم باحصا و ال  ینعمب  ولوا  نیعست  یلا  نورـشع  نیینعملا  نم  ءیـش  یف  هل  درفم  الف  قئالخلا  نم  ءالقعلا  هانعم  لیق  هلک و  قلخلا  ینعمب 

ءات اهنع  تضوع  اهمال و  تفذح  هیثالث  تاملک  یه  نونس و  باب  ثنؤم  اضیا  یه  هنس و  عمج  نونـس  ثنؤم  یه  ضرا و  عمج  نوضرا  هل 
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هزع وحن  وضع و  اهلـصا  یناـثلا  یلع  هضع و  اهلـصا  لوـالا  یلعف  قیرفتلا  وا  بذـکلا  ینعمب  هضع  وحن  ریـسکتلا  عمج  عمجی  مل  ثیناـتلا و 
دی و وحن  هذه  نم  سیلف  نوبث  نوزع  نوضع  یلع  هذه  عمجتف  یبث  اهلـصا  هعامجلا  ینعمب  هبث  وحن  يزع و  اهلـصا  سانلا  نم  هقرفلا  ینعمب 

هفـش هثلاثلا  یف  ریـسکتلا  عمج  دوجو  هیناثلا و  یف  ءافلا  نع  ضیوعتلا  نوک  یلوالا و  یف  ضیوعتلا  مدـعل  هاش  هفـش و  وحن  هنز و ال  وحن  ـال 
عمجلاب تاملکلا  هذـه  تقحلا  امنا  ملع و  ریغ  اضیا  وه  نبا و  عمج  نونب  املع  سیل  لها و  عمج  نولها  تاـقحلملا  نم  هایـش و  هاـش  هاـفش 

هطورش وا  هدح  نود  عمجلا  همالع  اهیف  نال 

بوسنملا لصفلا 3 

لخدملا

هبسنلل اقلطم و  اهلبق  ام  رسکت  بسنلا  ءای  ناریا و  یلا  بوسنملا  یناریا  وحن  اهنع  درجملا  یلا  هتبسن  یلع  لدتل  هددشم  ءای  هرخاب  قحلملا  وه 
اهنایب یلی  امیف  کیلا  هصاخ  دعاوق 

وحن دری  الا ال  يوش و  همالع و  هیـش  وحن  همال  لتعا  نا  هدر  بجو  لعفلا  ءاف  هنم  فوذحملا  ناک  نا  هلوصا  ضعب  هنم  فوذـحملا  یثالثلا 
يونـس هنـس  يوخا  خا  يوبا  با  وحن  ملاسلا  عمجلا  وا  هینثتلا  یف  دری  ناک  نا  هدر  بجو  لعفلا  مال  هنم  فوذـحملا  ناک  نا  يدـع و  هدـع 

يومس یمسا و  مسا  يونب  ینبا و  نبا  يومد  یمد و  مد  وحن  همدع  درلا و  زاج  الا  يوتف و  یتف  يوصع  نیونتلاب  اصع 
ءایلا فذـحب  ففخی  هروسکم  هددـشم  ءای  هرخآ  لبق  ام  یلئد و  لئد  یلبا  لـبا  يرمن  رمن  وحن  هنیع  حـتفب  ففخی  نیعلا  روسکملا  یثـالثلا 

يدیسا دوسا  رغصم  دیسا  یبیط  بیط  وحن  هیناثلا 
هاتف لوقت  ثیناتلا  ءات  هتقحل  اثنؤم  بوسنملا  تناک  ناف  یفوک  هفوک  يرـصب  هرـصب  وحن  بسنلا  دنع  هؤات  هنع  فذحی  ثیناتلا  ءاتب  موتخملا 

هیفوک هعامج  هیرصب و 
كرحت ناف  يویندـلا  ایندـلا  وحن  یناثلا  نکـس  هعبار و  تناک  اذا  اـمیف  اذـک  يوبرلا و  اـبرلا  وحن  هثلاـث  تناـک  نا  اواو  هفلا  بلقت  روصقملا 

اواو بلقنی  دق  یفطـصملا و  یفطـصملا  يرابحلا  يرابحلا  وحن  ادـعاصف  هسماخ  تناک  اذا  اذـک  يدرب و  يدرب  وحن  فلالا  تفذـح  یناثلا 
يوفطصملا یفطصملا  يوضترملا  یضترملا  وحن 

يوابرح یئابرح و  ءابرح  يوامس  یئامس و  ءامس  يوارحص  ءارحص  یئارق  ءارق  وحن  هینثتلا  یف  اهمکح  انه  هتزمه  مکح  دودمملا 
يدتعملا يدتعملا  يوناثلا  یناثلا  يومعلا  یمعلا  وذ  یمعلا  وحن  روصقملا  مکح  انه  همکح  صوقنملا 

یط يویح  یح  وحن  اهلـصا  یلا  یلوالا  در  اواو و  یناثلا  ءایلا  تبلق  دـحاو  فرح  دـعب  هددـشملا  هؤاـی  تناـک  نا  هددـشملا  ءاـیلاب  موتخملا 
اـسار تفذح  رثکا  وا  فرحا  هثالث  دعب  تناک  نا  يولع و  یلع  وحن  اواو  يرخالا  تبلق  امهیدحا و  تفذح  نیفرح  دـعب  تناک  نا  يووط و 

يودهم يدهم  يونعم  ینعم  وحن  اهفذح  نم  نسحا  اواو  اهبلق  یلصالا و  ءاقباف  هیلصا  نیءایلا  يدحا  نوکی  نا  الا  یسرک  یسرک  وحن 
ینیمظاک نیمظاک  وحن  امهسفنا  یلا  بسنیف  نیملع  انوکی  نا  الا  يدجسم  دجاسم  يدیز  نادیز  وحن  امهدرفم  یلا  بسنی  عمجلا  ینثملا و 

يراصنا راصنا 
یلا وا  هتمرب  هیلا  بسنیف  یفاضالا  اما  یطباـت و  ارـش  طـبات  یلعب و  کـبلعب  وحن  اـبلاغ  امهردـص  یلا  بسنی  يدانـسالا  یجزملا و  بکرملا 

یفانم فانم  دبع  یئرما  سیقلا  ؤرما  یلبا  نیع  لبا  نیعف  سابتلالا  عفر  ایعارم  هزجع  وا  هردص 
ینهج لصوملا  یحاون  نم  قارعلاب  هیرق  هنیهج  یندم  هنیدم  وحن  نیفعاضم  ریغ  نیعلا  یحیحـص  انوکی  نا  طرـشب  یلعف  هلیعف  یلعف و  هلیعف 
فذح مدعف  يریون  ران  رغصم  هریون  یلیلج  هلیلج  یلیوط  هلیوط  وحن  ءاتلا  فذح  دعب  هظفل  یلا  بسنیف  امهنم  فعاضملا  وا  فوجالا  اما  و 

. روهشملا یلع  ذاش  حامرلا  میوقتب  ترهتشا  هارما  هنیدر  هعیبط و  یلا  نیبوسنم  ینیدر  یعیبط و  یف  ءایلا 
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يودهم و…  يولع  يومع  يویند  وحن  نم  هلثمالا  یف  رم  امک  اهلبق  ام  حتف  بسنلا  ءای  لبق  هبلقنم  واو  تعقو  اذا  هلمکت :
. يودع يولد و  وحن  هبلقنملا  ریغ  فالخ  هب 

یناـحور حور  یناـبر  بر  يزار  ير  یناـمی  ناـمی و  نمی  يزورم  ورم  يوما  هیما  وـحن  رکذ  اـم  ریغ  یلع  اذوذـش  بوـسنملا  ءیجی  دـق  و 
. یلذه لیذه  یشرق  شیرق  يودب  هیداب  ینارحب  نیرحب 

يا رامت  وحن  ءیـشلا  بحاص  اهنم  دـصق  اذا  کـلذ  اـهرخاب و  ءاـیلا  قوحل  نود  نم  بسنلا  یلع  لدـت  دـق  لـعف  لـعاف و  لاـعف  نازوا  همتت 
تلصف و  36 دیبعلل مالظب  کبر  ام  یلاعت و  هلوق  یف  مالظ  کلذ  نم  ماعطلا و  بحاص  يا  معط  نبللا و  بحاص  يا  نبـال  رمتلا و  بحاـص 

هبنتف بسنلا  غیص  هثالثلا  نازوالا  یمست  دق 

نیرمتلا

. کلذل هلثما  رکذا  هیلا و  بوسنملا  بوسنملا و  بسنلا و  فرع 
یضترم ایلع  ابر  ابص  هلح  هئام  هداع  تیم  دیس  هلـص  هنـس  لبا  مح  مف  لئد  همیق  مسا  نبا  هید  تخا  خا  تنب  ملع  هعباتلا  تاملکلا  یلا  بسنا 

دبک یضرم  دیج  يدر  ینغ  یغ  ير  يوسوم  يرتشم  یلاع  یفاو  یماح  ءارغ  یبتجم  ءابلع  هضبر  ءاضیب  ءارهز  ءارحـص  یفـشتسم  ءاول  ابح 
. فتک

سرع نبا  رهـشناریا  هللا  دـبع  نیناوق  تایداعلا  تایراج  ءاسن  دالوا  تافرع  نایلا  نیوزق  نویلع  نیدـباع  نیرحب  هیلاـتلا  تاـملکلا  یلا  بسنا 
هلاعج هضایر  هیانج  لیوع  هیلع  هافحلس  هیضق  فیرـش  نیـسح  ریما  هیقر  هلیلک  هنیفـس  هنیکـس  طابر  نیدباعلا  نیز  مالـسالا  ضیف  محل  تیب 

. لیفک هدورب  هرارح  هبوعص  بورغ  هیفص  یفص  نینح 
يوسنرف يودـب  رفاس  لاقب  زابخ  يواطنط  یمطاف  يوناث  يوضاق  یلح  یلها  یطرـش  یندـم  يورغ  بسنلا  همالع  نع  هیتالا  تاـملکلا  درج 

ینس يزار  یبرک  يدعم  يومع  یمع  یئالو 

رغصملا لصفلا 4 

لخدملا

ریغـص و لبج  يا  لیبج  وحن  ریغـصت  هثجلا  یلا  هبـسنلاب  ینعملا  اذه  لیلقت و  یلع  لدـیل  هنکاس  ءای  یناثلا  هفرح  دـعب  تدـیز  مسا  رغـصملا 
مهارد يا  تامهیرد  وحن  لیلقت  ددـعلا  یلا  ریقح و  لجر  يا  لیجر  لیلذ و  دـبع  يا  دـیبع  وحن  ریقحت  ناشلا  یلا  ریـصق و  لجر  يا  لیجر 

. رادجلا دیعب  رهظلا و  لیبق  وحن  بیرقت  ناکملا  نامزلا و  یلا  هدودعم و 
هؤیجم بیرغلا  نم  نامقل 13 و  میظع  ملظل  كرـشلا  نا  هللااب  كرـشت  ینب ال  ای  یلاعت  لاـق  یخا  ینب و  وحن  قافـشالا  ونحلل و  ءیجی  دـق  و 
یلی : امیف  اهنیبن  هصاخ  دعاوق  مسالا  ریغصتل  اذهالمعت و  لکت و  یتح  هغلبتل  نکت  مل  سارلا  قهاش  لیبج  قیوف  رعاشلا  لوقک  میظعتلل 

سیوا و سوا  نیـسح  نسح  وحن  یناثلا  هفرح  دعب  ریغـصتلا  ءای  ءایلا  تدـیز  هیناث و  حـتف  هلوا و  مض  فرحا  هثالث  اذ  مسالا  ناک  اذا  لوالا :
دراوم هعبرا  یف  الا  مهیرد  مهرد  وحن  ءایلا  دعب  ام  رسکنا  قبس و  ام  هیف  يرج  ادعاصف  فرحا  هعبرا  اذ  مسالا  ناک  نا 

ءاریمح ءارمح  یمیلس  یملس  هحیبس  هحبس  وحن  ثیناتلا  همالعب  الصتم  ریغصتلا  ءای  دعب  ام  ناک  امیف 
هلثم یهیشا و  یهشا  وحن  صقانلا  نم  لیضفتلا  یف  لعفا  فلا  وا  لافیطا  لافطاوحن  رسکملا  عمج  نازوا  نم  لاعفا  فلاب  الـصتم  ناک  امیف -

هالیحا ام  هالحا  امک  صقانلا  نم  بجعتلا  لعفا 
فصولا و ملعلا و  ریغ  فالخ  هب  ناریکس  نارکس  نامیلس  ناملس  وحن  افصو  وا  املع  هنوک  طرشب  ءافلا  ثیلثتب  نالعف  ناب  الصتم  ناک  امیف 
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نیجینف ناجنف  وحن  سنجلا  مسا  وه 
تادینه تادنه  نوریکب  نورکب  نینیسح  نینسح  وحن  ملاسلا  عمجلا  وا  ینثملا  همالعب  الصتم  ناک  امیف 

وحن هزمهلاب  هنع  ضوع  وا  با  وحن  ءیشب  هنع  ضوعی  مل  ءاوس  ریغصتلا  دنع  فوذحملا  هفرح  دری  هلوصا  ضعب  فوذحملا  یثالثلا  یناثلا :
امیم وا  هزمه  ناک  نا  ضوعلا  نا  الا  ونب  وخا و  امهلـصا  تنب  تخا و  وحن  هطوسبملا  ءاتلاب  وا  هنز  وحن  ثیناتلا  ءاتب  وا  مف  وحن  میملاـب  وا  نبا 

هیخا تخا  هنیزو  هنز  هیوف  مف  ینب  نبا  یبا  با  وحن  هطوبرم  ءات  لدبت  هطوسبم  ءات  ناک  نا  یقب و  ثینات  ءات  ناک  نا  فذح و 
هیف دیزملا  یعابرلا  دئاوزلا و  نم  يا  اهنم  نانثا  فذحی  هثالث  هیف  دیزملا  ریغصتلا و  دنع  امهدحا  فذحی  نافرح  هیف  دیزملا  یثالثلا  ثلاثلا :

جرختسم قلیطم  قلطنم  کلذ  هلثما  هرخآ  هدئاز و  فذحی  هیف  دیزملا  یسامخلا  هرخآ و  فذحی  درجملا  یسامخلا  اقلطم و  هدئاوز  فذحت 
هثالث وا  نافرح  هیف  دـیزملا  یثالثلا  لوا  یف  عقاولا  دـئازلا  فذـحی  ـال  هیبنت  ردـینخ  سیردـنخ  جریفـس  لجرفـس  جریحد  جرحدـم  جریخم 

هوسنلق وحن  تئش  ایا  تفذح  لوالا  ریغ  یف  دئاوزلا  وا  نادئازلا  ناک  نا  جریخم و  جرختسم  قلیطم  قلطنم  وحن  هریغ  فذحی  لب  ادبا  فرحا 
هیسیلق هسنیلق و 

عمجلا ینثملا و  یتمالع  وا  نونلا  فلالا و  وا  هفلا  وا  ثینات  ءات  وا  ادـعاصف  هعبار  انیل  دـئازلا  ناـک  اذا  اـم  دـئازلا  فذـح  نم  ینثتـسی  عبارلا :
يا هقلمت  ردصم  ماللا  دیدشت  یناثلا و  لوالا و  رسکب  قالمت  حیبیصم  حابـصم  وحن  اهریغ  یلع  هدایزلا  مکح  يرجی  بسنلا و  ءای  وا  ملاسلا 

تاـمیرم تاـمیرم  نوریکب  نورکب  نـالیجر  نـالجر  نارفیعز  نارفعز  هلزیلز  هلزلز  ءاـسفینخ  ءاـسفنخ  هملیـسم  هملـسم  قـیلیمت  هیلا  ددوـت 
یمیلس یملس  يدهیشم  يدهشم 

عمج ناک  نا  ساریفا و  سارفا  بلیکا  بلکا  هدئیفا  هدـئفا  همیلغ  هملغ  وحن  هتروص  یلع  رغـص  هلق  عمج  ناک  نا  رـسکملا  عمجلا  سماخلا :
لقاع ریغ  ارکذم  ناک  ءاوس  ثنؤملا  عمج  عمج  الا  رکذملا و  عمج  عمج  لقاع  رکذمل  ناک  ناف  همالـسلا  عمج  عمج  مث  هدرفم  رغـص  هرثک 

یلع لک  رغـصی  ینثملا  اذـک  عومجلا و  نم  رـسکملا  ریغ  مث  تابریوض  هبراض  عمج  براوض  تابیتک  بتک  نولیجر  لاـجر  وحن  اـثنؤم  ما 
نالیجر نالجر  لیخن  لخن  میوق  موق  تامیرم  تامیرم  نوبریوض  نوبراض  وحن  هتروص 

یلعنسح هللا  دیبع  هللا  دبع  وحن  هلاح  یلع  زجعلا  یقبی  امهردص و  رغصیف  یفاضالا  یجزملا و  اما  رغـصی و  يدانـسالا ال  بکرملا  سداسلا :
یلعنیسح

برقع وحن  یثالثلا  ریغ  فالخ  هب  هسیمـش  سمـش  هدـینه  دـنه  وحن  ثیناتلا  ءات  هرغـصم  یف  رهظت  ایثالث  ناک  اذا  يونعملا  ثنؤملا  عباسلا :
هیلع ساقی  ذاش ال  عبصا  رغصم  هعبیصا  سرع و  رغصم  سیرع  وحن  نم  کلذ  فلاخ  ام  میرم و  میرم  بریقع 

نیرمتلا

هدع هرصب  رارـسا  هضبق  ءارحـص  ریعب  هقان  رامح  بلعث  رفنـضغ  دسا  باتک  هضرق  رب  هرود  راد  باب  تیب  هرجح  رجح  هعباتلا  تاملکلا  رغص 
هیاور ءاسک  ءادر  ءارفص  یـسوم  يربک  ءارماس  نارهط  ناظقی  نارمع  نامثع  لابرـس  لابرغ  فارطا  ربعم  دجـسم  یفـشتسم  لوتقم  لتاق  هید 

. هدیرج هریزج  هنیفس  هرک  هبق 
برطـضم رظتنم  بولغم  بلاغ  همـس  هیر  دـعو  لیلد  لیلق  مسا  تخا  ما  خا  نیرحب  نیمظاک  تافرع  تادـباع  هاضق  هیلاـتلا  تاـملکلا  رغص 

يودهم تادنه  ءاخلز  ءارمح  هعبـسم  نارفغ  رازا  بروج  هاود  ساطرق  لیبسلـس  بعطرق  لمعذق  هروص  زمرق  یلوتـسم  شحوتـسم  رامحم 
یعفا  بنرا  رئب  ساک  سفن  ردق  ضرا  عیطق  شیج  رجش  هرجش  هداس  هملغا  دابکا  يولع 

میخرتلا ریغصت  ریغصتلا و  ذاوش  یف  هلمکت 
 … يذلا ایت  ات  ایذ  اذ  کلذ  نم  هفلاسلا و  دعاوقلا  اهیف  یعارت  تاینبملا و ال  ضعب  رغصی  دق  هبرعملا و  ءامسالاب  ریغصتلا  صتخی 

 … یتلا نویذلا  نایذللا  ایذلا 
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ریغـصتلا نم  عون  مهل  ییک و  تیک  ییذ  تیذ  هحلیما  ام  هحلما  ام  وحن  لعیفا  ام  بجعتلل  لعفا  ام  ءایلؤا  ءالؤا  ایلؤا  یلؤا  تایتللا  نایتللا  ایتللا 
دمحم و…  دومحم  دماح  دمحا  وحن  رغصی  مث  مسالا  دئاوز  عیمج  فذحی  نا  وه  میخرت و  ریغصت  یمسی 

. هنیرقلاب عفدی  سابتلالا  دیمح و 
رغصملا لالعا  یف  همتت 

نازیم بیین  بان  بیوب  باب  وحن  لالعالا  دـعاوق  هیـضتقت  ام  بسح  رغـصملا  لعی  مث  رغـصی  مث  ریغـصتلا  دـنع  هلـصا  یلا  دری  لعملا  مسالا 
تیقیوم و…  تاقیم  نیزیوم 

. اهلوصا یلا  ءایشالا  دری  ریسکتلاک  ریغصتلا  نا  رهتشا  انه  نم  و 
امه ناتدعاق  رغصملل  و 

بیصم باصم  بیتک  باتک  وحن  اهیف  ریغصتلا  ءای  تمغدا  ءای و  تبلق  هبلقنم  وا  هدئاز  افلا  مسالا  فورح  نم  ثلاثلا  ناک  اذا 
هیعم هیواعم  یطع  ءاطع  یبص  یبص  وحن  اهنم  هریخالا  تفذح  تاءای  هثالث  تعمتجاف  ریغصتلا  ءای  دعب  ناءای  عقو  اذا 

نیرمتلا
هنیفس هلیعن  هعبیصا  هیحر  هضیرع  همیدق  ریدق  سیرف  ریبک  ناریکس  رسیوم  بیوث  همیلس  ءاریذع  هریود  هیهیود  هبیود  هیتالا  تارغصملا  ربک 

. همیحج ییذ  ایلؤا  همنیهج  هیلد  سیدیرف 
لالعالا کلذل  هلثما  رکذا  رغصملاب و  صتخملا  لالعالا  نیب  ریغصتلا و  دعاوق  صخل 

هرکنلا هفرعملا و  سماخلا  ثحبملا 

همدقم

اذه و…  وه  هکم  دمحم  وحن  مولعم  نیعم  یلع  لد  مسا  هفرعملا 
باتک و…  لجر  وحن  نیعم  ریغ  یلع  لد  مسا  هرکنلا  و 

هفرعملا بحاص و  ینعمب  وذ  وحن  کلذ  لبقت  یه  هملک  ینعمب  نوکت  وا  لجر  وحن  فیرعتلا  لا  لبقت  نا  اهتمالع  دـحاو و  مسق  هرکنلا  مث 
لوصف یف  ماسقالا  هذهل  حیضوت  نم  دب  يدانملا و ال  فاضملا  لوصوملا  هراشالا  مسا  ریمضلا  لاب  فرعملا  ملعلا  ماسقا  هعبس  یلع 

ملعلا لصفلا 1 

لخدملا

هنال تامیسقت  ملعلل  هکم و  دمحم و  وحن  عضولاب  نیعم  دحاو  یلع  لد  ام  وه  و 
هیوبیس وحن  یجزم  اما  ارش و  طبات  وحن  يدانسا  اما  هللا و  دبع  هللا و  تیب  وحن  یفاضا  اما  بکرملا  بکرم و  اما  دیز و  وحن  درفم  اما 

موثلک و ما  هللا و  دبع  یبا  وحن  ما  وا  باب  میظعتلا  هدافال  ردصت  ام  یه  هینک و  اما  دیز و  وحن  طقف  یمـسملا  نع  ابن  ام  وه  مسا و  اما  اضیا  و 
هطب قداص و  وحنمذلا  وا  حدملا  دافا  ام  وه  بقل و  اما  یطاشلا و  تنب  الج و  نبا  وحن  تنب  وا  نباب  ردصت  ام  مهضعب  اهنم  لعج 

مـسا ددا  وحن  هیف  ایناتم  دـعقی  نا  ریغ  نم  هلجر  یلع  امئاق  هلعف  هناک  هعرتخا  يا  رمالا  لجترا  نم  ءیـش  نع  ذوخام  ریغ  لجترم  اما  اـضیا  و 
وا سرفل  رمـش  وحن  ضام  لعف  نع  وا  لضف  وحن  ینعم  مسا  نع  وا  متاح  دـسا و  وحن  تاذ  مسا  نع  لقن  ام  لوقنملا  لوقنم و  اـما  لـجر و 

ادرفم هفرعل ال  اعمج  هنوک  یلع  ءانب  تافرع  نیمظاـک و  وحن  عمجلا  وا  هینثتلا  نع  وا  مق  وحن  رما  لـعف  نع  وا  هلیبقل  بلغت  وحن  عراـضم  نع 
ملع صخـشلا و  ملع  یلا  اضیا  مسقنی  یبنلا ص 4 و  هنیدـمل  هنیدـملا  صاخ و  مجنل  مجنلا  وحن  سنج  مسا  نع  وا  ثنؤملا  عمجلاب  اـقحلم 
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. هقیقح ملعلاب  سیل  سنجلا  ملع  نا  رم  دق  سنجلا و 
وحن لامعتـسالا  هبلغب  املع  راص  لب  عضولا  لصا  یف  املع  نکی  مل  ام  هناونع  نم  رهظی  اـمک  وه  هبلغلاـب و  ملعلا  هل  لاـقی  اـم  ملعلا  نم  همتت :

. هنیدملا نینبلا و  ما  سابع و  نبا 
یلع قلطا  اذا  امیف  کلذ  ملعلا و  رکنی  دق  فیرعتلا و  مال  هلخدـی  عمجی و ال  ینثی و ال  ءیـش و ال  یلا  فاضی  هنا ال  ملعلا  صاوخ  نم  هیبنت 
سار اـقنلا  موی  اندـیز  ـالع  رعاـشلا  لوقک  فیرعتلا  لا  هلخدـی  عمجی و  ینثی و  فاـضی و  ذـئنیحف  دـحاو  مسا  یف  اوکرتـشا  دارفا  وا  نیدرف 

نورکبلا نادیزلا و  ینءاج  وحن  ونامی  نیترفشلا  یضام  ضیباب  مکدیز 

نیرمتلا لاؤسلا و 

نب نیـسح  نسح  یلع  بلاـط ع  یبا  نب  یلع  هللا ص  دـبع  نب  دـمحم  شیرق  موق  مق  هعلق  بلق  هعباـتلا  تاـملکلا  یف  هرکنلا  هفرعملا و  نیع 
رمع ناملغ  نامثع  ناطلـس  نارـصن  یـسیع  لیجنا  لیجر  لاجر  لجر  لجر  ای  اذه  نحن  هیبا  کما  ینبا  سوقان  سوماق  نآرق  باتک  یلع ع 

. يرافغلا رذ  وبا  یسرافلا  ناملس  زیزعلا  دبع  نب 
. امهفیرعت وه  ام  هفرعملا و  ماسقا  یه  مک  هرکنلا و  همالع  وه  ام 

. رکذ ام  ریغ  نم  هلثما  هسمخ  هفرعملا  ماسقا  نم  لکل  رکذا 
. هرکنلا نیب  هنیب و  قرفلا  وه  ام  وه و  ام  ملعلا 

. رکذ ام  ریغ  نم  هلثما  مسق  لک  یلع  طعا  هل  نوکی  امسق  مک  ملعلل و  نوکت  همسق  مک 
یقت داوج  اضر  رقاب  داجـس  هللا  دـبع  وبا  زیزع  ءارهز  یـضترم  ملاس  قیدـص  هیواعم  سرع  نبا  نوبللا  نبا  طیرع  ما  یلی  امیف  ملعلا  عون  نیع 

بنیز همطاف  دمحم  یلع  دمحا  یقن 

لاب فرعملا  لصفلا 2 

لخدملا

ام فیرعتلل و  هلوصومب و ال  تسیل  ام  هدئازلا  اهنع و  ثحبلا  یتایـسف  هلوصوملا  اما  فیرعت  فرح  هدـئاز و  هلوصوم و  ماسقا  هثالث  یلع  لا 
يروضح ماسقا  هثالث  یلع  دهعلا  دهعلا و  مال  یمـست  دهعلل و  تناک  اذا  ام  یه  یقیقحلا و  فیرعتلا  دـیفت  ام  لوالا  نیمـسق  یلع  فیرعتلل 

16 لوسرلا نوعرف  یـصعف  الوسر  نوعرف  یلا  انلـسرا  امک  یلاعت  هلوقک  يرکذ  کیدـی و  نیب  ارـضاح  ناـک  اذا  لـجرلا  ینبرـض  کـلوقک 
اذا ام  یه  یظفللا و  فیرعتلا  دـیفت  ام  یناثلا  بطاخملا و  نیب  کنیب و  ادوهعم  اباتک  دـیرت  امیف  باتکلا  تیرتشا  کلوقک  ینهذ  لـمزملا و 
اهیف هلالد  هیهاملا و ال  هقیقحلا و  سفن  یلع  لدـت  ام  یه  هقیقحلا و  مال  اضیا  ماسقا  هثالث  یلع  یه  سنجلا و  مال  یمـست  سنجلل و  تناـک 
دارفا عیمج  یلع  لدت  ام  یه  قارغتـسالا و  مال  هیـشاغلا و   17 تقلخ فیک  لبالا  یلا  نورظنی  الف  یلاـعت ا  هلوق  یف  اـمک  دارفـالا  هیمک  یلع 
هیاکح یلاعت  هلوقک  هیهاملا  نم  لوهجم  ضعب  یلع  لدت  مال  ناسنا و  لک  يا  رـصعلا   2 رـسخ یفل  ناسنالا  نا  یلاعت  هلوق  یف  امک  هیهاملا 

. هرایسلا تبکر  کلوق  یف  امک  فسوی و  هلکای 13  نا  فاخا  بوقعی ع و  نع 
. هقیقحلا ینعملا و  یف  هرکن  وه  لب  نیعم  یلع  هیف  هلالد  سنجلا ال  مالب  فرعملا  نا  یهیدب  اذه و 

یف مایـصما  ربما  نم  هللا ص ا  لوسر  لاـس  مهدـحا  نا  ثیدـحلا  یفف  ما  لاـقی  لا و  مـال  نم  میملا  لدـبی  یط  نم  رفن  ریمح و  هغل  یف  هیبنت 
مهتغل یلع  هباجاف ص  رفسما 

رفسما یف  مایصما  ربما  نم  سیل  لاق  و 
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نیرمتلا لاؤسلا و 

. هدئازلا لا  دراوم  ملعلا و  یلع  هلخادلا  لا  ماسقا  نیب 
. اهرکذا لال  امسق  مک 

. املع یمسی  مل  هقیقح و  املع  سنجلا  ملع  نوکی  مل ال 
دقل نوراه و  یـسوم و  یلع  اننم  دقل  نییبنلا و  متاخ  هللا و  لوسر  دـمحم  لوسرلا  هللا و  اوعیطا  اهعون  نیع  هعباتلا و  تایالا  یف  مالعالا  نیع 

ءاتـشلا و هلحر  مهفالیا  شیرق  فالیال  لیعمـسا  تیبلا و  نم  دعاوقلا  میهاربا  عفری  ذا  باتکلا و  لیئارـسا  ینب  انثروا  يدهلا و  یـسوم  انیتآ 
. بت بهل و  یبا  ادی  تبت  فیصلا 

. یظفللا یقیقحلا و  فیرعتلا  نیب  قرفلا  ام  یقیقحلا و  فیرعتلا  لا  دیفت  یتم 
تاحلاصلا و اولمع  اونمآ و  نیذـلا  الا  رـسخ  یفل  ناسنالا  نا  رـصعلا  کیلا و  لزنا  اـم  غلب  لوسرلا  اـهیا  اـی  هیلاـتلا  تاـیالا  یف  لا  عون  نیع 

هللا دـنع  نیدـلا  نا  رتبالا  وه  کئناش  نا  رثوکلا  كانیطعا  اـنا  قلفلا  برب  ذوعا  لـق  ساـنلا  برب  ذوعا  لـق  ربصلاـب  اوصوت  قحلاـب و  اوصاوت 
. موقا یه  یتلل  يدهی  نآرقلا  اذه  نارباقملا  مترز  یتح  رثاکتلا  مکیهلا  مالسالا 

یقیقح ما  یظفل  سنجلا  ملع  یف  فیرعتلا 

ریمضلا لصفلا 3 

لخدملا

نوکی يرخا و  هملکب  لـصتی  اـم  وه  لصتمنیمـسق و  یلع  ریمـضلا  اـنا و  تنا  وه  وحن ه ك ي  ملکتملا  وا  بطاـخملا  وا  بئاـغلل  عضو  اـم 
هغیص هرـشع  عبرا  امهنم  لکل  ءیـشب و  لصتی  ام ال  وه  لصفنم و  صـصقلا و   7 کیلا هودار  اناوحن  ینا و  کمالغ  هبرـض  وحن  اهنم  ءزجک 

عوفرم و ماسقا  هثالث  یلع  لصتملا  بوصنم و  عوفرم و  نیمـسق  یلع  لصفنملا  مث  ملکتملل  اـهنم  ناـتنثا  بطاـخملل و  تس  بئاـغلل و  تس 
اما راتتـسالا و  زئاج  راتتـسالا و  بجاو  نیبرـض  یلع  رتتـسملا  ارتتـسم و  نوکی  دـق  ازراـب و  نوکی  دـق  عوفرملا  لـصتملا  رورجم  بوصنم و 

ماسقا هعبس  ریمضلل  لصحتف  ازراب  الا  نوکی  الف  لصفنملا 
نحن انا  نتنا  امتنا  تنا  متنا  امتنا  تنا  نه  امه  یه  مه  امه  وه  هغیص و ه  رشع  عبرا  هل  وعوفرملا  لصفنملا 

انایا يایا  نکایا  امکایا  كایا  مکایا  امکایا  كایا  نهایا  امهایا  اهایا  مهایا  اـمهایا  هاـیا  یه  هغیـص و  هرـشع  عبرا  هل  وبوصنملا  لـصفنملا 
تلاس و…  امهایا  هایا  الا  دبعن  وحن ال 

ینترما و کتیار  امهتلاس  هتیقل  وحن  ان  نک ي  امک  مک ك  امک  نه ك  امه  اهمه  امه  یه ه  هغیـص و  هرـشع  عبرا  هل  وبوصنملا  لصتملا 
…

کل و…  توعد  امهل  تلق  هب  تررم  وحن  بوصنملا  لصتملا  قباسلا  مسقلا  یف  رم  ام  نیع  یه  هغیص و  هرشع  عبرا  هل  ورورجملا  لصتملا 
یه 14 13 7 اهنم  غیص  سمخ  الا  رمالا  عراضملا و  غیص  یف  ام  هعبارلا و  یلوالا و  ادع  یـضاملا  غیـص  یف  ام  وه  وزرابلا  عوفرملا  لصتملا 

عجارف  لعفلا  مسق  لوالا  مسقلا  یف  کلذ  نیب  4 1 و 
رمالا عراضملا و  نم  غیصلا 13 7 و 14  یف  ام  یه  وابوجو  رتتسملا  عوفرملا  لصتملا 

امههبش لوعفملا و  لعافلا و  یمسا  غیص  رمالا و  عراضملا و  یـضاملا و  نم  نیتغیصلا 1 و 4  یف  ام  یه  ازاوج و  رتتسملا  عوفرملا  لصتملا 
. رم امک 
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دیز برـض  وحن  لوالا  امکح  وا  ینعم  وا  اریدـقت  وا  اظفل  مدـقت  ام  یلا  عجری  نا  بئاغلا  ریـضملا  یف  دـب  ـال  ریمـضلا  عجرم  ناـیب  یف  همتت :
اولدعا هنمضتی  يذلا  لدعلا  وه  هحارص و  انمض ال  هرکذ  مدقت  انه  ریمضلا  عجرم  ناف  هدئاملا   8 يوقتلل برقا  وه  اولدعا  کلذ  نم  همالغ و 

هیلع و هتبتر  مدقتل  لوعفملا  یلع  مدقتلا  ریدقت  یف  العاف  هنوکل  دیز  دـیز و  یلا  عجری  همالغ  ریمـض  ناف  دـیز  همالغ  برـض  وحن  یناثلا  و 
یلا هجتت  وا  تقرشا  لوقتف  احابـص  قرـشلا  یلا  هجتت  ناک  ریمـضلا  اذه  هیلا  عجری  ام  یلع  لدی  يونعم  ءیـش  ریمـضلا  قبـسی  نا  وه  ثلاثلا 

32 ص و باجحلاب تراوت  یتح  یلاعت  هلوق  ردـقلا و   1 ردـقلا هلیل  یف  هانلزنا  انا  یلاعت  هلوق  کـلذ  نم  تبرغ و  لوقتف  راـهنلا  رخآ  برغلا 
کلذ وحن 

لثم یف  ملکتملا  ناف  الجر  یلا  عجری  معن  یف  ریمـضلاف  دـیز  ـالجر  معن  وحن  هتکنل  هبتر  اـظفل و  رخاـتم  یلا  ریمـضلا  عجری  نا  وه  عبارلا  و 
کلذ یف  هب و  حرـصی  رـسفملاب و  یتای  مث  هسفن  دـنع  هیلا  هعجری  ریمـضلاب و  یتای  مث  هدـصقی  ریمـضلا و  عجرم  يا  رـسفملا  روصتی  کلذ 

مدـقتملاب کلذ  لثم  یف  ریمـضلا  عجرم  هیمـستف  بطاخملا  سفن  یف  عقوا  هعم  مـالکلا  نوکی  میخفتلا و  دـیفی  وه  ماـهبالا و  دـعب  حیـضوت 
مدقتملا و روکذملا  مکح  یف  هیلا  ریمضلا  عجرا  ملکتملا و  هروصت  ام  نال  اما  مدقتلا و  مکح  یف  هدئافلا  هذه  هتدافال  رخاتلا  نال  اما  امکح 
ناشلا و ریمـض  اهنم  اقیدـص و  هبر  الجر و  هب  وحن  برب  رورجملا  اهنم  رم و  اـمک  سئب  معن و  باـب  اـهنم  دراوم  یف  مدـقتلا  نم  عونلا  اذـه 

جحلا رودصلا 46  یف  یتلا  بولقلا  یمعت  نکل  راصبالا و  یمعت  اهناو ال  دحا  هللا  وه  لق  وحن  هصقلا 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. ملعلا نیب  هنیب و  قرفلا  وه  ام  وه و  ام  ریمضلا 
. هلمج یف  بوصنملا  عوفرملا و  لصفنملا  غیص  نم  الک  لمعتسا 

. تالمج یف  رورجملا  لصتملا  غیص  لمعتسا  برضلا و  نم  مولعملا  یضاملاب  بوصنملا  لصتملا  لص 
. کلذ وحن  وه و  فیک  وه و  ام  رتتسملا  رتتسی و  هیا  یف  زربی و  هغیص  يا  یف  هنا  رمالا  عراضملا و  یضاملا و  یف  ریمضلا  هیفیک  حضوا 

. همکح وه  ام  هیاقولا و  نون  دراوم  یه  ام  ملکتملا و  ءای  یف  نوکسلا  هکرحلا و  فیک 
. هغیص ماقرا  مسق  لک  هاجت  بتکا  ریمضلل و  هعبسلا  ماسقالا  عیمج  يوتحی  الودج  مسرا 

هدراوم نیب  مسالا و  اذهب  یمکحلا  مدقتملا  هیمست  هجو  رکذا  بئاغلا و  ریمضلل  عجرملا  ماسقا  نیب 

هراشالا مسا  لصفلا 4 

لخدملا

انه و…  ات  اذ  وحن  هراشاب  نیعم  یلع  لد  ام  وه 
ماسقا  هثالث  یلع  لوالاف  ناکملا  یلا  هراشالاب  صتخی  ام  یناثلا  هریغ و  ناکملا و  نیب  كرتشی  ام  لوالا  نیمسق  یلع  وه  و 

یه غیص  تس  هل  بیرقلا و  یف  لمعتسی  ام  لوالا  مسقلا 
رکذملا درفملل  اذ 

رکذملا ینثملل  نیذ  وا  ناذ 
رکذملا عمجلل  ءالوا  یلوا و 

ثنؤملا ینثملل  نیت  وا  نات  ثنؤملا 5  درفملل  هذ  هذ و  يذ و  هت و  هت و  یت و  ات و 
 … نیذه ناذه  اذه  لاقیف  اریثک  هیبنتلا  ءاه  غیصلا  هذه  لخدت  ثنؤملا و  عمجلل  ءالوا  یلوا و 
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یه غیص  تس  هل  طسوتملا و  یلا  هراشالا  یف  لمعتسی  ام  یناثلا : مسقلا 
ءاه کیت  كاذ و  لخدـی  دـق  رم و  امک  یناعملا  کـئلوا و  کنیت 6  وا  کـنات  کیت 5  كاـت و  کئلوا 4  کنیذ 3  وا  کـناذ  كاذ 2   1.

کیتاه كاذه  لاقی  هیبنتلا و 
یه غیص  تس  اضیا  هل  دیعبلا و  یف  لمعتسی  ام  ثلاثلا : مسقلا 

باطخلا فاک  بیرقلا  هراشالا  مساب  لصتا  اذا  نا  نیبتف  رم  امک  لـک  دروم  کـلالوا و  کنات 6  کلت 5  کلالوا 4  کناذ 3  کلذ 2   1.
فاکک بطاخملا  فالتخاب  فلتخت  اذل  باطخ و  فرح  هذـه  فاکلا  دـیعبلا و  یلع  لد  فاکلا  عم  مال  هب  لصتا  اذا  طسوتملا و  یلع  لد 

كاذ لاقی  ریمضلا 
صتخملا يا  یناثلا  اما  فسوی و   32 هیف یننتمل  يذلا  نکلذف  یلاعت  لاق  هارما  ای  کلذ  لجر  ای  کلذ  لاجر  ای  مکاذ  هارما  ای  كاذ  لجر  ای 

اضیا ماسقا  هثالث  یلعف  ناکملاب 
انهیه لاقی  هیبنتلا و  ءاه  هب  لصتی  ام  اریثک  انه و  وه  بیرقلا و 

كانه وه  طسوتملا و 
. همث مث و  انه  انه  کلانه  وه  دیعبلا و 

تنح انه  تال  راون و  تنح  رعاشلا  لوقک  فهکلا و   44 قحلا هیالولا هللا  کلانه  یلاعت  هلوقک  نامزلا  یلا  انه  کلانهب و  راشی  ام  الیلق  هیبنت 

نیرمتلا لاؤسلا و 

تعطتـسا نا  مسرا  ظفل  لک  دروم  وه  ام  هظاـفلا و  یه  اـم  ماـسقالا و  هذـهل  نوکی  امـسق  مک  هل و  نوکی  امـسق  مک  وه و  اـم  هراـشالا  مسا 
. کلذ عیمج  يوتحی  الودج 

دارملا حضوت  هلثما  کلذ  یلع  طعا  ریغتلا  یف  هلاح  وه  ام  هراشالا و  مساب  قلحملا  فاکلا  وه  ام 

لوصوملا لصفلا 5 

لخدملا

 … کلملا هدیب  يذلا  كرابت  یلاعت  هلوق  یف  يذلا  وحن  هدعب  هلمجب  نیعی  نیعم  یف  لمعتسیل  عضو  ام  لوصوملا 
تس هلف  ثنؤملا  وا  رکذملا  عمجلا و  وا  ینثملا  وا  درفملاب  صتخی  ام  صتخملا  لوصوملا  كرتشم  صتخم و  نیمـسق  یلع  وه  کلملا و   1

نیتللا ناتللا و  ثنؤملا  درفملل  یتلا  رکذملا  عجلل  ءالوالا  یلوالا و  نیذلا  رکذملا  ینثملل  نیذللا  ناذللا و  رکذـملا  درفملل  يذـلا  یه  غیص 
ثنؤملا عمجلل  یئاوللا  یئاللا و  ءاللا  یتاوللا  یتاللا  تاللا  ثنؤملا  ینثملل 

 … يذلا دیز  وحن 
 … ناذللا نادیز 
 … نیذلا موقلا 

 … اذکه یتلا و  دنه 
وذ اذ  يا  لا  ام  نم  یه  ظافلا  هتـس  هل  عمجلا و  هینثتلا و  درفملا و  یف  ثنؤملا و  رکذـملا و  یف  لمعتـسی  ام  وهف  كرتشملا  لوصوملا  اـما  و 

جحلا 18 و…  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  هل  دجسی  هللا  نا  رت  مل  یلاعت ا  هلوق  وحن 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 148 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرمتلا لاؤسلا و 

. تعطتسا نا  الودج  کلذل  مسرا  ظفل  لک  دروم  وه  ام  مسق و  لک  ظافلا  یه  ام  هل و  نوکی  امسق  مک  وه و  ام  لوصوملا 
نامیرم نیبنیز  تادـنه  دـیز  نیوبا  نالجر  صتخملا  لوصوملا  كرتشملا و  هراشالا  مسا  نم  هل  حلـصی  ام  هعباتلا  تاملکلا  نم  لکل  رکذا 

دالوا نیدلاو  ماطق  ءامس  موجن  نییرغص  نیرـصنع  نایلـضفلا  تایربک  يرغـص  لضفا  یبضغ  نارکـس  مالغ  نیرمآ  نیدصاق  نودیز  همطاف 
نیلجر نابجاح  نیقفرم  نیدی  روبق  رورس  ماهس  هلزع  هوخا  تاوخا 

فاضملا لصفلا 6 

لخدملا

براض هضف و  متاخ  لیللا  هالص  دیز  مالغ  وحن  هیلا  افاضم  یناثلا  افاضم و  لوالا  یمسی  باستنا  عون  ءیش  یلا  ءیـش  باستنا  یه  هفاضالا 
. هیظفل هیونعم و  نیمسق  یلع  هفاضالا  دیز و 

. هضف متاخ  وحن  هل  اسنج  وا  لیللا  هالص  وحن  هل  افرظ  وا  دیز  مالغ  وحن  فاضملل  اکلام  هیلا  فاضملا  نوک  تدافا  ام  هیونعملا 
. رکب براض  دیز  وحن  اهلومعم  یلا  هفصلا  هفاضا  یه  هیظفللا  و 

هرکن فاضی  نا  طرشب  فاضملا  فیرعت  دیفتف  هیونعملا  اما  هنم و  نیونتلا  طاقـساب  فاضملا  ظفل  یف  فیفختلا  الا  دیفت  هیظفللا ال  هفاضالا 
صیـصختلا ال هفاضالا  دـیفتف  لـجر  بوث  وحن  اـهلثم  یلا  هرکن  تفیـضا  اذا  اـما  نیونتلا و  نم  ضوع  اـم  وا  هنم  دـیز  مـالغ  وحن  هفرعم  یلا 

وحنلا ملع  یف  هفاضالا  نع  ثحبلا  عابشا  اذه و  هیونعم  هفاضا  هفرعملا  یلا  هفاضملا  هرکنلا  فراعملا  نم  نا  نیبتف  فیرعتلا 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. فیرعتلا دیفی  اهیا  اهل و  نوکی  امسق  مک  هفاضالا و  یه  ام 
هیلج هلثما  عم  مسق  لک  عاونا  هفاضالا و  ماسقا  نایبل  الودج  مسرا 

يدانملا لصفلا 7 

لخدملا

ایا و…  ای  یه  وءادنلا  فرحا  دعب  عقو  ام  يدانملا 
ماسقا هعبرا  یلع  وه  و 

هللا دبع  ای  وحن  فاضملا  يدانملا 
دیز ای  وحن  هفرعملا  درفملا 

الجر ای  یمعالا  لوقک  هدوصقملا  ریغ  هرکنلا 
يدانملا وه  فراـعملا  دـحاف  يداـنم  هعوقوب  هفرعم  ریـصی  هدوصقملا  هرکنلا  وه  ریخـالا و  مسقلا  یطرـش و  اـی  کـلوقک  هدوصقملا  هرکنلا 

وحنلا یف  مالکلا  لیصفت  الامجا و 

نیرمتلا لاؤسلا و 
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. فیرعتلا دیفی  اهیا  هماسقا و  یه  ام  يدانملا و  وه  ام 
. رکذ ام  ریغ  نم  الاثم  هریغ  نم  لکل  هلثما و  هسمخ  مسقلا  اذهل  رکذا 

هرکنلا هفرعملا و  فرع 

ینبملا برعملا و  سداسلا  ثحبملا 

همدقم

امهل ضرعتن  نا  دـب  تاملکلا ال  ضعب  هینبا  یف  امهریثات  ناکمل  ءانبلا  بارعالا و  نا  الا  فرـصلا  ـال  وحنلا  وه  بارعـالا  نع  ثحاـبلا  ملعلا 
ام يا  بارعالا  لبقی  ام  برعملالوقنف  هددصب  نحن  امل  ضرعتت  مل  وحنلا  بتک  نم  لوادتی  ام  نا  امیس  یفرصلا و ال  انثحب  یف  انمهی  ام  ردق 

لوصف یف  اهنع  ثحبی  فئاوط  ینبملل  عاونا و  بارعالل  هلبقی و  ام ال  ینبملا  لماوعلا و  فالتخاب  هرخآ  فلتخی 

همئالع بارعالا و  عاونا  یف  لصفلا 1 

لخدملا

بصنلل هحتفلا  عفرلل و  همضلا  یه  هیلصالا  هیعرف  هیلصا و  ناتمالع  بارعالل  يا  هل  رجلا و  بصنلا و  عفرلا و  عاونا  هثالث  یلع  مسالا  بارعا 
سمخ یه  هیلصالا و  نع  بونت  ام  یه  هیعرفلا  دیزب و  تررم  ادیز  تیار  دیز  ءاج  وحن  رجلل  هرسکلا  و 
نوملسملا زاف  وحن  كوبا و  ینءاج  وحن  ملاسلا  رکذملا  عمج  هتسلا و  ءامسالا  یف  همضلا  نع  بونت  واولا و 

تررم کیباب  تررم  وحن  نیریخالا  یف  هحتفلا  نع  ملاـسلا و  رکذـملا  عمج  ینثملا و  یف  هتـسلا و  ءامـسالا  یف  هرـسکلا  نع  بونت  ءاـیلا و 
نیملسملا تیار  نیلجر و  تیار  وحن  نیملسملاب و  تررم  نیلجرب 

یف هحتفلا  نع  بونت  هرسکلا و  نالجر 4  ینءاج  كابا و  تیار  وحن  ینثملا  یف  همضلا  نع  هتسلا و  ءامسالا  یف  هحتفلا  نع  بونت  فلالا و 
دمحاب تررم  وحن  فرصنملا  ریغ  یف  هرسکلا  نع  بونت  هحتفلا و  تاملسملا 5  تیار  وحن  ملاسلا  ثنؤملا  عمج 

لاؤسلا

. ءانبلا ینبملا و  بارعالا و  برعملا و  وه  ام 

. اذ امل  ءانبلا و  وا  بارعالا  مسالا  قح  وه  ام 
. هیعرفلا نم  لک  دراوم  یه  ام  هل و  هیعرفلا  مئالعلا  یه  ام  هبارعال و  هیلصالا  مئالعلا  یه  ام  یه و  ام  مسالا و  بارعا  عاونا  یه  مک 

فرصنملا ریغ  فرصنی  یتم  فرصنملا و  ریغ  مسالا  ریصی  مب  وه و  ام  فرصنملا  ریغ 

يریدقتلا بارعالا  لصفلا 2 

لخدملا

عضاوم هعبس  یف  کلذ  هظفل و  یلع  رهظی  مسالا و ال  یف  بارعالا  ردقی  دق 
قلخلا نا  وحن  هحتفلا  رهظت  یلاعلا و  قلخلاب  کسمتف  هبحاصل  حالـس  یلاعلا  قلخلا  وحن  هرـسکلا  همـضلا و  ناتکرح  هیف  ردـقی  صوقنملا و 
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هبحاصل حالس  یلاعلا 
قلعلا  11 يدهلا یلع  ناک  نا  تیار  انارمع  لآ   73 هللا يده  يدهلا  نا  یلاعت  هلوقک  تاکرحلا  عیمج  هیف  ردقی  روصقملا و 

یباتکب تعفتنا  یباتک  تارق  یباتک  اذه  وحن  تاکرحلا  عیمج  هیف  ردقی  ملکتملا و  ءای  یلا  فاضملا 
ذاتسالا سردب  تعفتنا  ذاتسالا  تیار  ذاتسالا  لاق  حن و  تاکرحلا  عیمج  هیف  ردقی  هیلع و  فقو  ام 

نسحلا یبال  تلق  نسحلا  ابا  تیار  نسحلا  وبا  لاق  نینکاسلا ن و  ءاقتلا  دنع  هیبارعالا  فرحالا  اهیف  ردقت  هتسلا و  ءامسالا 
امهموص مارح  دیعلا  اموی  وحن  نینکاسلا  ءاقتلا  دنع  یبارعالا  فلالا  هیف  ردقی  ینثملا و 

ولماع وحن  نینکاسلا  ءاقتلا  دـنع  ءایلا  واولا و  یملعم و  ینملع  وحن  ملکتملا  ءاـی  یلا  هفاـضالا  دـنع  واولا  هیف  ردـقی  ملاـسلا و  رکذـملا  عمج 
موقلا و وفطـصم  وحن  هبـسانملا  هکرحلاب  اکرحت  الا  هحتف و  ءایلا  واولا و  لبق  يا  امهلبق  نکی  مل  اذا  امیف  ریخالا  اذـه  ریخلا و  یلماع  ریخلا و 

هباتکلا نود  طقف  ظفللا  یف  وه  امنا  نینکاسلا  ءاقتلا  دراوم  یف  ریدقتلا  موقلا و  یفطصم 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. مسالا یف  هعضاوم  یه  ام  يریدقتلا و  بارعالا  وه  ام 
هلثما طعا  دراوملا و  رکذا  کلذ و  نیب  يریدـقتلا  بارعالا  اذ  همالعلا و  نم  نیعون  اذ  بارعالا و  نم  عاونا  اذ  هنوک  یف  مسالاک  لعفلا  لـه 

اهیلع

ینبملا لصفلا 3 

لخدملا

ددـع يا  عضولا  یف  فرحلل  هیف  هبـشلف  مسا  ینب  ناف  رم  اـمک  بارعـالا  هقح  مسـالا  اـهیف و  یناـعملا  فـالتخا  مدـعل  هینبم  اـهلک  فورحلا 
وحن هکرحلا  یلع  نوکی  دـق  نم و  وحن  نوکـسلا  یلع  اینبم  نوکی  دـق  ینبملا  اولاق و  اذـک  کلذ  ریغ  وا  لامعتـسالا  وا  ینعملا  وا  فورحلا 

یه : امسق  رشع  هعبرا  یلع  ینبملا  سما و  نیا  ثیح 
- سنجلا یفنل  ـال  مسا  بکرملا - لـعفلا - مسا  هیاـنکلا - فرظلا - ماهفتـسالا - مسا   - طرـشلا مـسا  لوـصوملا - هراـشالا - مـسا  ریمـضلا -

لامجالاب هذه  حضونلف  يرخا  هقرفتم  تاملک  و  بیکرتلا -  مدعل  ینب  ام  هیاکحلا - هفرعملا - درفملا  يدانملا 

لاؤسلا 1

? هقح وه  يذلا  بارعالا  نع  هیف  لدعی  مسالا و  ینبی  مل  ینبملا و  ماسقا  یه  ام  یه و  مک 

ریمضلا 2

ههج نم  نوکت  اهنال ال  بارعاب  سیل  هریغ  ریمضلا و  ءاه  یف  هکرحلا  نم  يری  ام  نا  هیدب  هینبم و  ریمضلا  ماسقا  عیمج  نم  غیـصلا  عیمج  نا 
رم امک  لماوعلا  فالتخا 

ةراشالا مسا 
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قبس امک  ینبم  یقابلا  طسوتملا و  بیرقلا و  نم  تاینثملا  هنم  برعی  وه 

لوصوملا 3

یلع ینبی  هنا  کلذ  حیـضوت  تالاحلا . ضعب  یف  يا  ینبی  اضیا  هکرتشملا  تالوصوملا  نم  رم و  امک  ینبم  یقابلا  هنم و  تاـینثملا  برعی  و 
دشا مهیا  هعیش  لک  نم  نعزننل  مث  یلاعت  هلوقک  فوذحم  ریمـض  لوالا  اهؤزج  يا  اهردص  هیمـسا  هلمج  هتلـص  تناک  فیـضا و  اذا  مضلا 
نـسح دجم و  وه  مهیا  دعـسیس  وحن  اروکذم  اهتلـص  ردص  نوکی  ناک  طورـشلا  کلت  ضعب  دـقف  اذا  برعی  میرم و   69 ایتع نمحرلا  یلع 

 … اذکه دجم و  وه  يا  وا  دجم  يا  دعسیس  وحن  هفاضم  ریغ  نوکی  وا  دجم  وه  مهیال  عدا  دجم و  وه  مهیا 

نیرمتلا لاؤسلا و 

اهیلع لثم  کلذ و  نیب  اهظافلا  عیمج  هراشالا  مسا  لوصوملا و  ریمضلا و  نم  ینبملا  له 

طرشلا مسا  4

نم اولعفت  ام  ءاسنلا و   123 هب زجی  اءوس  لمعی  نموحن  امذا  امهم و  امثیح  امفیک  نایا  نیا  ینا  يا  یتم  ام  نم  یه  رشع  دحا  طرـشلا  ءامـسا 
اقلطم برعی  هناف  يا  الا  اهلک  ینبم  طرشلا  ءامسا  هرقبلا و   215 میلع هب  هللا  ناف  ریخ 

ماهفتسالا مسا  5

61 ضرـالا تاومـسلا و  قلخ  نموـحن  اذ  اـم  اذ و  نم  مک  فـیک  ناـیا  نیا  ینا  يا  یتـم  اـم  نم  یه  رـشع و  دـحا  اـضیا  ماهفتـسالا  ءامـسا 
ااقلطم برعی  هناف  يا  الا  اهلک  ینبم  اضیا  ماهفتسالا  ءامسا  اذکه … و  دیدحلا و   8 نونمؤت مکل ال  امو  توبکنعلا 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. کلذ نیب  ضعب  فلتخی  ضعب و  دحتی  ما  فلتخت  ما  ماهفتسالا  ءامسا  عم  طرشلا  ءامسا  دحتت  أ 
کلذ نیب  اهضعب  ما  ماهفتسالا  طرشلا و  ءامسا  عیمج  ینبی  أ 

فرظلا 6

. ینا نالا  نایا  یتم  امل  طق  ذنم  ذم  سما  اذا  ذا  هتاوخا  انه و  نیا  يدل  ندل  ثیح  یه  رشع و  هتس  هینبملا  فورظلا 
موی لک  وحن  رهـشلا و  لوا  سمالا  ناک  وحن  رـضاحلا  مویلا  یلع  قباسلا  یـضاملا ال  مویلا  قلطم  هب  دـیرا  وا  لا  هلخد  اذا  سما  برعی  هیبنت :

فرصتملا هنم  برعملل  لاقی  امک  فرصتملا  ریغ  هل  لاقی  ینبملا  فرظلا  اسما و  ریصی 

لاؤسلا

امهنم لک  ظافلا  یه  ام  فورظلا و  نم  فرصتملا  ریغ  فرصتملا و  وه  ام 
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هیانکلا 7

اذـک نیاک  ياک  مک  یه  هسمخ  اهنم  ینبملا  بطاخملا و  دـنع  نیعتی  ـالئل  حیرـص  ریغ  ظـفلب  ملکتملا  دـنع  مولعم  ء  یـش نع  ریبعتلا  یه  و 
اهب داری  هیربـخلا  مکب  یمـست  هذـه  مک  تیتا و  موی  نم  مک  تارق و  بتک  مک  تیار و  لـجر  مک  وـحن  ددـعلا  نع  مکب  ینکی  تیذ  تیک 

نارمع و لآ   146 ریثک نویبر  هعم  لتاق  یبن  نم  ياکوحن  ددـعلا  نع  اـضیا  ياـکب  ینکی  هیماهفتـسالا و  مک  ریغ  یه  ریثکتلا و  راـختفالا و 
تلق وحن  اهیلع  افوطعم  وا  اباتک  اذک  اذک  تارق  وحن  هبکرم  وا  امهرد  اذک  يدنع  وحن  هدرفم  اما  لمعتـست  هریغ و  ددعلا و  نع  اذـکب  ینکی 
تیک تیک  لاق  حن و  کلذ  عیمج  یف  تیذ  اهلثم  اهیلع و  افوطعم  وا  هبکرم  اما  لمعتـست  لعفلا و  وا  لوقلا  نع  تیکب  ینکی  اذک و  اذـک و 

اهنم لکب  ینکی  امع  هیانکلا و  ظافلا  یه  ام  لاؤسلا تیذ تیذ و  لعف 

لعفلا مسا  8

هل لاقیف  لعفلا  نزو  نم  ریظن  هل  ناک  نا  مسالا  صاوخ  ضعب  لبقی  وا  لاعفالا  نازوا  یف  هل  ریظن  المع و ال  ینعم و  لـعفلا  نع  باـن  اـم  وه 
ثیح نم  مسقی  لمعلا و  ینعملا و  ههج  نم  لعفلا  هل  لاقی  ءامـسالا و  صاوخ  ضعب  هلوبق  لاعفالا و  فرـصت  هفرـصت  مدع  ههج  نم  مسالا 

. هثالث یلا  ینعملا 
ناطب عرسا  ینعمب  واولا  ثیلثتب  ناکـشو  نیـسلا و  ثیلثتب  ناعرـس  دعب  ینعمب  ناتـش  ءاتلا و  ثیلثتب  تاهیه  یه  ظافلا  هسمخ  هل  یـضاملا و 

دیز و ام  ناتـش  وحن  نیب  ام  وا  ام  لصف  عم  وا  نالجرلا  ناتـش  وحن  لصف  الب  اما  هدعب  عقی  ینثم و  ناتـش  لعاف  نوکی  نا  بجی  اطبا و  ینعمب 
. امهنیب ام  ناتش  وا  رکب 

ام اریثک  طق و  دـق و  لجب و  رجـضتا  ینعمب  فا  عجوتا  ینعمب  هرـسک  واولا و  حـتفب  هوا  هوا و  هآ و  یه  اظفل و  رـشع  هسمخ  هل  عراـضملا و 
ینعمب کیو  يو و  اهاو و  او و  نسحتـسا  ینعمب  هز  بجعتا  وا  حدما  ینعمب  هب  خـب و  خـب و  یفکی  ینعمب  طقف  لاقی  هنیزلل و  ءاف  هیلع  دازی 

. فهلتا
کیلا وحن  هسفنب  يدـع  اذا  ذـخ  ینعمب  ینع و  کـیلا  وـحن  نعب  يدـع  اذا  دـعبا  ینعمب  کـیلا  یه  هظفل  نیثـالث  نم  برقی  اـم  هل  رمـالا و 
ینعمب كدیور  لاقی  باطخلا و  فاک  هقحلت  دق  دیور و  بجتـسا  ینعمب  نیمآ  رذحا  ینعمب  کماما  مزلا  ینعمب  کیلع  هذـخ  يا  باتکلا 

کنود و كدنع و  ففکا  ینعمب  ریکنتلا  نیونت  هب  اقحلم  هم  لاقی  دق  هم و  تکسا  ینعمب  هص  لاقی  ریکنتلا و  نیونت  هقحلت  دق  هص و  لهما 
لجع لبقا و  ینعمب  الهیح  لاقی  انونم و  ریخالا  ءرقی  دـق  الهیح و  لهیح و  یح و  كرتا  عد و  ینعمب  هلب  ذـخ  ینعمب  كاه  اه و  کیدـل و
عرسا ینعمب  ءاتلا  ثیلثتب  هرـسک و  ءاهلا و  حتفب  تیه  نممله و  امله  یمله  اومله  امله  مله  لاقی  مله و  فرـصی  دق  مله و  ایه و  ایه  ایه و 
کلعف وا  کثیدـح  یف  ضما  ینعمب  هـیا  ماـعنالا   150 مکءادهـش مله  یلاعت  هلوق  هنم  رـضحا و  ینعمب  نوکتف  هیدـعتم  مله  لمعتـست  دـق  و 

تبثا و…  ینعمب  کناکم  رخات  ینعمب  كءارو  ینربخا  ینعمب  کتیارا 
كردا و ینعمب  كارد  وحن  یثالثلا  دـیزم  نم  ذـش  لتقا و  ینعمب  لاتق  لزنا  ینعمب  لازن  وحن  هیثـالثلا  لاـعفالا  رثکا  نم  لاـعف  نزو  اـهنم  و 

 … اذکه رداب و  ینعمب  رادب 

ناهیبنت

امکیلع کیلع  مکیلا …  امکیلا  کیلا  لاقی  بطاـخملا  لدـبتب  باـطخلا  فرح  هیف  لدـبتی  لاـعفالا  ءامـسا  نم  باـطخلا  فاـکب  متتخا  اـم 
 … اذکه مکیلع … و 

لاعفا اهلک  عرسا و  ینعمب  یه  ذخ  ینعمب  ءاه  هب  تیا  ینعمب  ءاه  تاه و  عرسا و  ءیج و  ینعمب  لاعت  وحن  لاعفالا  ءامـسا  نم  مهـضعب  دع 
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اهفیرعت نم  هانرتخا  ام  یلع  ءانب  هفرصتم  ریغ 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. تالمج یف  ظافلا  هسمخ  مسق  لک  نم  جردا  لک  ظافلا  یه  مک  لعفلا و  مسا  ماسقا  یه  ام 
هحدافلا هبیصملا  هذه  نم  هآ  ناوه  هعرص  عرـصت  الا  کناکم و  مالغ  ای  كءارو  هنامالا  ءازج  كاه  یهاکفلا  اهیا  هیا  هعباتلا  لمجلا  مجرت 

ام كاه  کئاقل  دـنع  یبرط  ناک  ام  ناعرـس  ای  مئال  همالم  شخت  کماما ال  يدـنلا  یف  نیقیرفلا  نیب  ناتـش  نوجملا  دـجلا و  نیب  تاـهیه 
سنالا و ثیح  یلا  انب  اویه  ءافولا  ناونع  ای  یمـسر  کیلا  نهادملا  اهیا  ینع  کیلا  هرادغلا  ایندلا  هذه  نم  فا  مارکلا  يدان  یلا  ایه  يدنع 

كاخا کیلع  نحملا  هنوآ  یف  حصنلا  یخاب  کلیع  هیلح  ریخ  وهف  ملعلا  کنود  حالفلا  هفآ  هنا  یناوتلا  هلب  رفـسلا  یف  كاخا  دیور  افـصلا 
هیبرعلا ج 4 ءيدابم  نم  سابتقا  بالطلا  اهیا  رادب  نآرقلا  ءيراق  ای  هز  دئادشلا  یف  کئازع  دروم  هنا 

بکرملا 9

نیدروم یف  لوالا  ءزجلا  الا  حتفلا  یلع  هاءزج  ینب  رشع  هعست  یلا  رشع  دحا  نم  وه  اددع و  ناک  نا  هناف  یجزملا  بکرملا  انه  هب  دارملا  و 
نوکسلا یلع  ینبی  هثالثلا  عضاوملا  هذه  یف  هناف  رشع  یناث  رشع و  يداح  هرشع و  يدحا  یف 

هیلع و بکر  ام  یلع  ظفلی  لوالا  ءزجلاف  ددعلا  ریغ  یجزملا  بکرملا  ناک  نا  ینثملا و  بارعا  برعی  امهیف  هناف  هرشع  اتنثا  رـشع و  انثا  یف 
كرویوین کبلعب و  وحن  هریغ  ناک  نا  فرصنملا  ریغ  بارعا  برعی  هیو و  ناک  نا  رسکلا  یلع  ینبی  یناثلا 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. ءانبلا بارعالا و  یف  اهمکح  وه  ام  بکرملا و  ماسقا  یه  ام 
. هلثما هسمخ  مسق  لک  یلع  طعا  ماسقالا و  رکذا  لک  ماسقا  یه  مک  ددعلل و  نوکی  امسق  مک 

هنس انیع 1000  مایا 12  موی 4  هلیل 2  مایا 30  لایل 8  جاوزا 7  تارقب 8  نینس 7  هجعن 7  ابکوک 99  ماقرالا 11  ناکم  هبسانملا  دادعالا  رکذا 
. اعوبسا انم 56  راجشا 64  مادقا 810  مالقا 6  هقرو 8  اباتک 519  هارما 116  الجر 72  اماع 27   50

هلیصفلا 21 هئفلا 2  بلطملا 2  ثحبلا 5  بابلا 6  هذفانلا 12  هظعلا 18  سردلا 15  هفیحـصلا 22  یبیترت  ددع  ءامـسا  ماقرالا  ناکم  عض 
هیبرعلا ج 4 ص ءيدابم  باطخ 2  هحیصن 1  هلز 6  هلحرملا 9  لصفلا 191  ءزجلا 12  هلجملا 4  هقبطلا 13  تیبلا 51  عراشلا 11  هلاقملا 1 

158

هینثتلا و لمـشیف  فاضملا  لباقی  ام  انه  درفملاب  دارملا  حتفلا و  یلع  تینب  سنجلا  یفنل  یتلا  دـعب ال  هدرفم  هرکن  تعقو  اذاسنجلا  یفنل  مسا ال   10
 … اذکه رادلا و  یف  نیلجر  رادلا ال  یف  لجر  وحن ال  حتفلا  ماقم  موقی  ام  یلع  ناینبیف  عمجلا 

هفرعملا درفملا  يدانملا  11

ای یطرـش  ای  دـیز  اـی  وحن  هماـقم  موقی  اـم  وا  مضلا  یلع  ینب  هدوصقم  هرکن  وا  هفرعم  ادرفم  ناـک  اذاـف  رم  اـمک  ماـسقا  هعبرا  یلع  يداـنملا 
نالجر و… 

ینبی يدانم  يا  هیف و  ءانبلا  فیک  سنجلا و  یفنل  مسا ال  ینبی  یتم  لاؤسلاوحنلا  یف  لیصفتلا  و 
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هیاکحلا 12

بابذـلا راط  قاغ  بارغلا  بعن  قاق  هجاجدـلا  تحاص  وحن  هب  تاصی  ام  یلع  ینبم  یکحملا  توصلا  ناف  تاوصالا  هیاـکح  اـهنم  دارملا  و 
 … اذکه قط و  هراجحلا  تعقو  بق  فیسلا  عقو  زابزاخ 

تاصی ام  یلع  هینبم  اضیا  اهناف  لفطلا  وا  ناویحلا  نم  لقاعلا  ریغ  عم  باطخلل  ناـسنالا  هب  توصی  اـم  وه  توصلا و  مسا  هیاـکحلاب  قحلی  و 
لفطلا ال ال و…  میونتل  خن و  هخانالا  اهنم  اودارا  اذا  لبالل  لاه و  اله  وا  اله  اله  سرفلا  رجزل  لاقی  امک  هب 

امهیف ءانبلا  نوکی  فیک  توصلا و  مسا  نم  هیاکحلا و  نم  دارملا  وه  ام  لاؤسلا

بیکرتلا مدعل  ینبی  ام  13

 … دلاخ رکب  دیز  وحن  بارعالل  بجوم  مدعل  نوکسلا  یلع  اهنم  دحاو  لک  ینب  اهنیب  بیکرت  ریغ  نم  هدرفم  تاملک  فادرا  دیرا  اذا 
 … ءات ءاب  فلا  وحن  و 

اهنم تاقرفتملا  14

یلع ینبی  هذـه  لک  لوا  ریغ و  بسح و  دـعب و  لبق و  اهنم  نیتارما و  امـسا  ماذـح  ماطق و  وحن  رـسکلا  یلع  ینبم  وهف  لاعف  یلع  ملع  لـک 
 … اذکه هدعب و  نم  کلذ و  لبق  نم  يا  مورلا   4 دعب نم  لبق و  نم  رمالا  هللاوحن  هیلا  فاضملا  ینعم  يون  هفاضالا و  نع  تعطق  اذا  مضلا 

: لاؤسلا

هقرفتملا تاینبملا  یه  ام  بیکرتلا و  مدعل  ینبملا  نم  دارملا  وه  ام 

یتش ثحابم  یف  همتاخ 

هباتکلا هءارقلا و  یف  لصفلا 1 

هباتکلا یف  ثحبلا 1 

وحن اهدعب  امب  هلصتم  اهنم  هزمهلا  ادع  هعراضملا  فرحا  یناعملا و  فورح  نم  نیـسلا  ءافلا و  ماللا و  فاکلا و  ءاتلا و  ءابلا و  لا و  بتکت 
. بهذیس بهذف  بهذیل  نبهذال  هللا  رکبل و  دیزک  هللاات  هللااب  باتکلا 

هلوـقک هلیقثلا  نم  هففخملا  نا  فـالخ  هب  فـسوی   40 هایا الا  اودـبعت  الا  رما  یلاعت  هلوقک  اهدـعب  هعقاولا  ـالب  هلـصتم  هیردـصملا  نا  بتکت 
78 تنا الا  هلا  نا ال  تاملظلا  یف  يداـنف  یلاـعت  هلوقک  هیریـسفتلا  نا  نوکت و  عفر  هءارق  یلع  هدـئاملا   71 هنتف نوکت  نا ال  اوبـسح  یلاعت و 

. ءایبنالا
. هلزلزلا  4 اهرابخا ثدحت  ذئموی  یلاعت  هلوقک  اهیلا  فیضا  امب  هلصتم  ذا  بتکت 

اوؤرقا مؤاه  یلاعت  هلوق  یعیش و  ملـسم  انا  کلوقک  اهلبق  امب  هلـصتم  تکـسلا  ءاه  بسنلا و  ءای  دیکوتلا و  نون  هلـصتملا و  رئامـضلا  بتکت 
. رهاظ هلثمالا  یقاب  هقاحلا و   19 هیباتک

امنا و…  امتیل  امفیک  وحن  اهلبق  امب  هلصتم  هیفرحلا  ام  بتکت 
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بتکت رم  ام  يوس  یف  نمع و  نمیف و  نمم و  امع و  امیف و  امم و  لوقت  امهلبق  هعقاولا  نع  یف و  نمب و  نیتلصتم  ناتیمسالا  نم  ام و  بتکت 
. اهاوس امع  هلصفنم  هملک  لک 

نیتملک یف  اناک  اذا  نیفرح  هروصب  رکدا و … و  لما  دش  وحن  هدحاو  هملک  یف  هیف  مغدملا  مغدملا و  ناک  اذا  ادحاو  افرح  ددشملا  بتکی 
لجرلا و…  محللا  وحن 

ثحب شماه  یف  ماغدالا  نع  ثحبلا  لامجا  رم  دق  اذه و  اهوحن  نما و  الا  اما  مم  یتلا  نیذلا  يذلا  یه  هدودعم  دراوم  کلذ  نم  ینثتسا  و 
. تالصفملا یف  لیصفتلا  فعاضملا و 

اهل لاـقی  تاـملاع و  تاـبراض و  وحن  ثنؤملا  عمج  رخآ  وا  تملع  تبرـض و  وـحن  لـعفلا  رخآ  تقحل  ذا  هروـصب ت  ثیناـتلا  ءاـت  بتکت 
. هطوبرملا اهل  لاقی  هاضق و  وحن  رسکملا  عمجلا  وا  هملاع  وحن  درفملا  مسالا  تقحل  اذا  هطوقنملا ه  ءاهلا  هروصب  هطوسبملا و 

یضری و…  یمر  يرغص  یتف  یحر  وحن  ءایلا  هروصب  لعفلا  برعملا و  مسالا  رخآ  یف  هعقاولا  فلالا  بتکت 
ازغ و…  اصع  ایلع  ایند  وحن  فلالا  هروصب  ذئنیح  بتکتف  واولا  نع  هبلقنم  هثلاث  تناک  وا  ءای  اهلبق  تناک  اذا  الا 

بتکتف یلا  یتح و  یلع و  یلب و  ینا و  يدـل و  یتم و  وحن  یف  الا  اقلطم  فلالا  هروصب  بتکتف  ینبملا  مسالا  وا  فرحلا  رخآ  هعقاولا  اما  و 
هروصب انهیه  فلا  بتکت  فلالل و  امیخفت  واولا  هروصب  ابر  هاکشم و  هایح و  هاکز و  هالـص و  فلا  بتکت  دق  اذه و  يرت  امک  ءایلا  هروصب 

. اسار اهفذح  زوجی  هریغصلا و  ءایلا  ءایلا 
میملا هزمهلا و  ثیلثتب  هلمنا  وحن  اقلطم  فلالا  هروصب  بتکت  اهب  ودـبملا  هزمهلا  هفرطتملا  هطـسوتملا و  اهب و  ودـبملا  هزمهلا  هباتک  یف  همتت 

هناوطسالا و…  نال  وحن  اهیلع  فرح  لوخد  مکحلا  اذه  ریغی  هناوطسا و ال  عبصا 
. لامعتسالا هرثکل  ءایلا  هروصب  ذئنیح  نئل و  الئل و  هباتک  عاش  معن 

هب بتکتف  رـسک  وا  مض  دعب  هحوتفم  نوکت  نا  الا  مؤلی  لاسی  مؤل  مئـس  لاس  وحن  هکرحتم  تناک  نا  اهتکرح  فرح  هب  بتکت  هطـسوتملا  و 
نا الا  سؤب  سئب  ساب  وحن  هنکاس  تناک  نا  اهلبق  ام  هکرح  فرح  هب  هطسوتملا  يا  بتکت  بائذ و  لاؤس  ثنؤم  وحن  اهلبق  ام  هکرح  فرح 

هیلع نمتؤا  يذلا  نذئا  لجر  ای  وحن  هزمهلا  عم  اهب  بتکت  تناک  ام  هروصب  جردلا  یف  هزمهلا  طوقس  عم  بتکتف  لصولا  هزمه  دعب  نوکت 
ء يرب ارق  وحن  لصتی  مل  وا  ثیناتلا  ءات  ریمـضلاک و  ء  یـش اهب  لصتا  ءاوس  اهلبق  اـم  كرحت  نا  اـهلبق  اـم  هکرح  فرح  هب  بتکت  هفرطتملا  و 

همالع اهتقحل  ناف  ءوضو  ءوض  ءزج  وحن  ء  یـش اهقحلی  مل  اهلبق و  اـم  نکـس  نا  هزمهلا  هروصب  بتکت  هؤلؤل و  هئف  اـهئطو  هادر  وحن  ؤرج و 
هروصب ءایلا و  دعب  ءایلا  هروصب  تبتک  ادم  وا  انیل  ناک  نا  هارم و  هاشن و  وحن  فلالا  هروصب  تبتک  انکاس  احیحـص  اهلبق  ام  ناک  ناف  ثیناتلا 

وحن اهـسفن  هکرح  فرح  هب  تبتک  ءاـیلا  ریغ  ریمـض  اـهقحل  نا  يءوس و  هءورم  هءارق  هءوس  تئاـج  هئیطخ  وحن  واولا  فلـالا و  دـعب  هزمهلا 
بجوا ام  اهب  لصتا  ذا  اذـک  مهءاقب و  هءزج  كءاج  وحن  فلالاب  هزمهلاـب ال  بتکتف  حـتفلاب  تکرحت  اذا  ـالا  اوؤرقا  مهئاـنب  هؤزج  كؤاـقب 

يءادر و وحن  ءاـیلا  هروصب  وا  هزمهلا  هروصب  تبتک  بسنلا  ءاـی  وا  ریمـضلا  ءاـی  اـهقحل  نا  ناءزج و  نیءزج و  وحن  ینثملا  همـالعک  اـهحتف 
. یناثلا یف  هیناثلا  یلوا و  لوالا  یف  یلوالا  تناک  نا  یئزجلا و  يءزجلا و  یئدار 

اهعضاوم بلاطلا  عجاریلف  تاملکلا  فورحلا و  ضعب  یلا  هبسنلاب  هصاخ  هباتک  میرکلا  نآرقلل  هیبنت 

ارقی بتکی و ال  امیف  ثحبلا 2 

عضاوم هسمخ  یف  ارقی  فلالا و ال  بتکی 
وحن ناهجو  مسالا  یف  هفرطتملا  یف  هوبرض و  وحن  هفرطتملا  ریغ  فالخ  هب  اوملعا  اوملعی  نا  اوملع  وحن  لعفلا  یف  هفرطتملا  عمجلا  واو  دعب 

رادلا اونکاس  رادلا و  ونکاس 
انه نیونتلاب  قحلی  اهوحن و  هفرغ و  ءاسک و  یتف و  فالخ  هب  ـالجر  وحن  ءاـتلاب  ثنؤملا  دودـمملا و  روصقملا و  ریغ  یف  حـتفلا  نیونت  دـعب 
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اطخ و وحن  فلالا  هروصب  هبوتکملا  هزمهلاب  موتخملا  انه  دودـمملاب  قحلی  ارقی و  ـال  فلا و  اهدـعب  بتکی  هدـحو  ملکتملا  ریمـض  اـنا  نون 
امهوحن هارما و 

نالف نبا  انا  سلجا و  هللا  دبع  ای  وحن  مالکلا  ءانثا  یف  اهطوقس  دعب  لصولا  هزمه  ناکم 
يده یتف و  ذاتسالا و  اباتک  وحن  نینکاسلا  ءاقتلا  دنع 

عضاوم هسمخ  یف  ارقی  بتکی و ال  واولا  کلذک  ناتئام و  هئام و  یف 
فلالا دوجو  ناف  سبللا  مدـعل  الف  بصنلا  هلاح  یف  اما  ورمعب و  تررم  ورمع و  ءاج  وحن  رمع  نم  زیمیل  عفرلا  رجلا و  یتلاح  یف  ورمع  یف 

نیونتلا هلخدی  لودعلا و ال  هیملعلل و  فرصنم  ریغ  رمع  نال  رمع  نیب  هنیب و  زیمی  ارمع  یف 
تاوخالا وملعم  وحن  نینکاسلا  ءاقتلا  دنع 

تابحاص نوبحاص و  ینعمب  تالوا  ولوا و  یف 
کللوا کئلوا  ءالوا  یلوا  یه  هراشالا و  ءامسا  ضعب  یف 

مالسالا يرصان  وحن  نینکاسلا  ءاقتلا  دنع  ارقی  بتکی و ال  ءایلا  کلذک  ءالوالا و  یلوالا و  وه  تالوصوملا و  ضعب  یف 

بتکی ارقی و ال  امیف  ثحبلا 3 

عضاوم هعبرا  یف  بتکی  فلالا و ال  ارقی 
اهوحن هسناؤم و  فالخ  هب  هماس  وحن  فلالا  هروصب  هبوتکم  هزمه  دعب 

هلا نمحر و  یف  کلذک  هللا و  وه  هلالجلا و  مسا  یف 
کئلوا کلذ  ءالؤه  نیذه  ناذه  اذه  یه  هراشالا و  ءامسا  ضعب  یف 

ریغ یف  هتباـتک  تنـسح  نا  نیثـلث و  ثلث  تاومـس  هکئلم  نمیلـس  نوره  قحـسا  لیعمـسا  میهربا  نکل  نکل  اذـکه  یه  هقرفتم  تاـملک  یف 
نیدروم : یف  بتکی  ارقی و ال  واولا  کلذک  لوالا و  هثالثلا 

سؤر وحن  واولا  هروصب  هبوتکم  هزمه  دعب 
سواط و…  دواد  وحن  فلاب  هقوبسم  همومضم  واو  دعب 

دش و…  وحن  هدحاو  هملک  یف  هیف  مغدملا  مغدملا و  ناک  اذا  بتکی  مغدملا و ال  ارقی  اضیا  و 
بتکی لوالا و ال  ارقی  اضیا  هیفف  محلل  وحن  نییرخا  نیمال  نیب  اعقاو  امال  ناک  اذا  الا  لجرلا  محللا و  وحن  بتکی  ارقی و  الا  و 

بتکی ارقی و ال  امیف ال  ثحبلا 4 

عضاوم هسمخ  یف  لصولا  هزمه  لوق و  یلع  هلالا  هلصا  هللا  ینعا  هلالجلا  مسا  نم  عطقلا  هزمه  وه  واظفل  ابتک و  فذحی 
نمحرلا مساب  وا  هللا  مساب  نم  فذحت  اذل ال  اهلامعتسا و  هرثکل  اهنم  فذحت  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  هفیرشلا  هلمسبلا  نم 

رطسلا لوا  عقاولا  فالخ  هب  هوحن و  مدآ و  نبا  ای  فالخ  هب  ع ) بلاط ) یبا  نب  یلع  وحن  رطسلا  لوا  عقی  مل  نیملع و  نیب  عقو  اذا  نبا  نم 
ماعنالا ریخ 32  هرخالا  رادلل  ءاسنلا و   7 بیصن لاجرلل  یلاعت  هلوقک  ماللا  دعب  عقو  اذا  لا  نم 

اهیف اما  هحوتفملا و  ریغ  یف  اذه  ترفغتـساأ  اهلـصا  نوقفانملا  ما … 6  مهل  ترفغتـسا  مهیلع  ءاوس  یلاعت  هلوقک  هزمه  دـعب  تعقو  اذا  امیف 
معوحن رجلا  فرح  دعب  تعقو  اذا  هیماهفتسالا  ام  فلا  اضیا  فذحی  هللا و  هلصا  سنوی   59 مکل نذا  هللاآوحن  اضیا  فلالا  یلا  بلقلا  زوجیف 

فصلا و…   2 نولعفت ام ال  نولوقت  مل  ءابنلا   1 نولءاستی
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ینتاف یل و  نذا  وحن و  هزمهلا  لبق  ءافلا و  وا  واولا  دعب  تناک  اذا  رمالا  یف 

نیرمتلا

رمئلا یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  نورظنت  ذئنیح  متنا  موقلحلا و  تغلب  اذا  ولف ال  اتاتشا  سانلا  ردصی  ذاموی  هیلاتلا  طالغالا  حلـصا 
مئـسی هبناجب ال  یئن  ضرعا و  ناسنئلا  یلع  انمعنا  اذا  عقاو و  باذـعب  لئاس  لئـس  کلمع  نطبحیل  تکرـشا  نال  هوخا  نونمئملا  اـمنا  مکنم 

دائف اافو  راثئا  هئطو  رخام  نذئا  هایبر  ءزر  مهسفنا  یلع  نورثای  رهنت و  الف  لءاسلا  اما  طونق و  سؤیف  رـشلا  هسم  نا  ریخلا و  ءاعد  نم  ناسنالا 
ءییرب عءادو  ءلائل  ؤلئل  كءالو  تائرم  تاءرم  هئارب  تااف  نائرقی  هااسم  راب  ساب  سئب  مئـس  كءادر  ءنهی  هایزر  دـبام  يارم  یئرم  هسنائم 

رمع لتق  یلالا  کئلا  تاحلاصلا  ولمع  اونمآ و  نیذللا  اوح  یعد  اعسی  الضف  اربک  هاوامـس  تایح  هانمؤم  هارباص  تاضق  تاده  هفئر  فوار 
هیلع مکلاسا  اریبخ ال  هب  لاساف  دحاو  هلا  مکهلا  میحرلا و  نامحرلا  هللا  مساب  همـسب  هللااب  هللا و  مسب  ع ) بلاط ) یبا  نب  یلع  دـیب  دو  دـبع  نب 

هزمهلا هباتک  هیف  نیب  الودج و  مسرا  ارجا 2 

نینکاسلا ءاقتلا  یف  لصفلا 2 

یه : عضاوم و  هعبرا  یف  نانکاس  نافرح  رواجتی  نا  وه  نینکاسلا و  ءاقتلا  زوجی 
نارمع لآ   185 توملا هقئاذ  سفن  لکوحن  نکاس  اهرخآ  لبق  ام  هملک  یلع  فقولا  یف 

لاعفالا ءامسا  نم  هوا  هآ و  وحن  کلذب  قحلی  ءات و … و  ءاب  رکب  دیز  وحن  نکاس  هرخآ  لبق  ام  بیکرتلا و  مدعل  ینب  امیف 
نالآ نسحلآ  هللاآ  وحن  ماهفتسالا  هزمه  دعب  افلا  بولقملا  هتزمه  عم  لا  مال  یف 

نابرـضی وحن  هیلع  لمح  ینوجاحت و  هبیود ا  هباد  نیلاض  وحن  هدحاو  هملک  یف  امه  امغدـم و  یناثلا  نیل و  فرح  نینکاسلا  لوا  ناک  امیف 
اهریغ : یف  عنتمی  درفملاب و  سابتلالا  نع  ازارتحا  نیتملک  یف  امهنوک  عم 

نویمری نویمری  وحن  نذا  هلعلا  فرح  فذحتف  هفلاسلا  عضاوملا  نم  انوکی  مل  هدحاو و  هملک  یف  امه  هلع و  فرح  نینکاسلا  لوا  ناک  امیف 
لق لوق  مقیل  موقیل  نومری 

موقلا و اوشخت  هللا و ال  یـشخا  وحن  انیل  ناـک  نا  هسناـجت  هکرحب  لوـالا  كرحیف  نیتملک  یف  اـمه  هلع و  فرح  نینکاـسلا  لوا  ناـک  اـمیف 
هنیدملا ایضاق  موقلا  یعاد  سانلا  اوعدا  وحن  ادم  ناک  نا  اطخ  اظفل ال  فذحی 

نم تررس  هدلول  دلاولا  لوقک  اهریغ  عم  رـسکی  بازحالا و   23 لاجر نینمؤملا  نموحن  لا  مال  عم  حـتفیف  نم  نون  نینکاسلا  لوا  ناک  امیف 
کتالص یلع  کظافتحا 

24 ههلآ هنود  نم  اوذختا  ما  ءاسنلا   176 هللا لقرفاغ  مویلا  ذم  اذک  لوقا  وحن ال  مضیف  عمجلا  ریمـض  میم  وا  ذم  لاذ  نینکاسلا  لوا  ناک  امیف 
. کلذ وحن  کلملا و   4 نیترک رصبلا  عجرا  مث  ءابنلا   2 میظعلا ءابنلا  نع  ءایبنالا 

قحلا و لق  وحن  یف  فوذحملا  دری  دهعلا و ال  اوعرا  هللا و  یشخا  وحن  لعی  الف  نینکاسلا  ءاقتلال  اعفد  هبلتجملا  هکرحلاب  ؤبعی  هماه ال  هدئاف 
ملاعلا لس 

لصولا هزمهب  ءادتبالا  فقولا و  یف  لصفلا 3 

لخدملا

ناثحب اهیف  و 
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فقولا یف  ثحبلا 1 

هتس ههوجو  نم  روهشملا  هحارتسالا و  فیفختلا و  هنم  ضرغلا  مالکلا و  رخآ  اهلعجل  هملکلا  رخآ  یلع  توکسلا  وه  فقولا 
ناکسالا
مامشالا
مامشا
فیعضتلا
لادبالا
فذحلا

. هب صخی  دروم  دحاو  لکل  تکسلا و  ءاه  قاحلا 
نوکسب یفتکی  یتایـس و ال  امک  بوصنملا  نونملا  الا  تاملکلا  عیمج  یف  راج  فقولا و  هوجو  رثکا  وه  هکرحلا و  طاقـساب  اما  ناکـسالاف 

لیلق و وه  اهلبق و  ام  یلا  هکرحلا  لقنب  اما  دیز و  اذه  وحن  فرحلا  نکسی  نیونتلا و  طقسی  لب  رورجملا  عوفرملا و  نونملا  یف  نیونتلا  نون 
رکبلا تیار  یف  يرجی  الف  رکبل  تلق  رکب و  اذه  وحن  همضلا  هرسکلاب و  صتخی  انکاس و  احیحص  رخالا  لبق  ام  نوکی  نا  هیف  طرتشی 

. درص اذه  ریمالا و  لاق  و 
. اهب ظفلتلا  دنع  هضرعت  تناک  یتلا  هروصلاب  همضلا  فذح  دنع  مفلا  ریوصت  وه  همضلاب و  صتخی  مامشالا  و 

اذـه وحن  هلعلا  فورح  نم  هزمه و ال  نوکی  نا ال  هیف  طرتشی  هتکرح و  فذـح  دـعب  رخالا  فرحلا  ررکی  يا  فعـضی  نا  وه  فیعـضتلا  و 
. رفعج

عضاوم هثالث  یف  فقولل  لادبالا  و 
ادیز تیار  وحن  افلا  حوتفملا  نونملا  نیونت  لادبا 

ابرضا دیز  ای  اذاف  فصلا  یف  تلخد  وحن  افلا  اهلبق  ام  حوتفملا  هفیفخلا  دیکاتلا  نون  نذا و  نون  لادبا 
. هظعوم يده و  سانلل و  نایب  اذه  وحن  یتایس  امک  ءاه  هطوبرملا  ثیناتلا  ءات  لادبا 

 … نمرکا یبر  لوقیفوحن  لعفلا  تقحل  هنکاس و  تناک  اذا  ملکتملا  ءای  یف  نوکی  فذحلا  و 
37 و 39 رذن یباذع و  اوقوذف  یلاعت  هلوق  45 ق و  دیعو فاخی  نم  نآرقلاب  رکذف  یلاعت  هلوقک  مسالا  وا  رجفلا  15 و 16  نناها یبر  لوقیف 

. کلملا  17 ریذن فیک  نوملعتسف  یلاعت  هلوق  رمقلا و 
رثکا یلع  یقب  هفورح و  ضعب  هنم  فذح  امیف  زئاج  هف و  هق و  وحن ق و ف  دحاو  فرح  یلع  یقب  امیف  مزال  فقولل  تکسلا  ءاه  قاحلا  و 
امیف هکتبرـض و  هیباسح  هیباتک  همل  وحن  هنم  ءزجک  راص  ثیحب  هریغب  الـصتم  ادحاو  افرح  ناک  امیف  هشخی و  مل  هعدـی و  مل  وحن  فرح  نم 

هیه هوه و  وحن  يرخا  تاملک  یف  هتیل و  هفیک  هنا  وحن  نانکاس  یقتلال  هالول 

لصولا هزمهب  ءادتبالا  یف  ثحبلا 2 

لخدملا

لصولا هزمه  یمست  اهلوا  یف  هکرحتم  هزمهب  ء  یج هملک  نم  لوالا  فرحلا  نکس  ناف  كرحتمب  الا  ءدتبی  نکاس ال  یلع  الا  فقوی  امک ال 
عضاوم هعبرا  یف  کلذ  و 
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ءامسالا هذه  نم  لوالا  هعبسلا  تاینثم  یف  هللا و  نمیا  ناتنثا  نانثا  هارما  ؤرما  تسا  مسا  منبا  هنبا  نبا  یه  ءامسا  هرشع  یف 
لالنعفا لالیعفا و  لاعفتـسا و  لالعفا و  لاعفنا و  لاعتفا و  یه  رمالا و  هیـضاملا و  اهلاعفا  هیف و  دیزملا  باوبا  نم  اباب  رـشع  دحا  رداصم  یف 

هعستلا رارعشقا  وحن  لالعفا  ماجنرحا و  وحن  لالنعفا  باشیشعا و  وحن  لاعیعفا  زاولجا و  وحن  لاوعفا  ءاقنلـسا و  وحن  ءالنعفا  ساسنعقا و  وحن 
لعفلا ءاف  یف  امهءات  مغدا  اذا  کلذ  اضیا و  لعافت  لعفت و  یباب  یف  لصولا  هزمهب  یتؤی  دـق  یعابرلا و  نم  ناریخالا  یثـالثلا و  نم  لوـالا 

امهعورف قداصا و  قدصا و  وحن 
بستکا و…  لتقا  بهذا  برضا  وحن  انکاس  هعراضم  نم  هعراضملا  فرح  دعب  ام  ناک  اذا  اقلطم  بطاخملا  رمالا  یف 

قبس امک  عطق  هزمه  هتزمه  ناف  لاعفا  باب  نم  رمالا  الا 
کیرحت یف  هدعاقلل  اقفو  هرـسک  لصولا  هزمه  هکرح  مث  ء  ییط هغل  یلع  ما  همکح  یف  امهعورف و  یتلا و  يذـلا و  هب  قحلی  اقلطم و  لا  یف 

هب يزغا  همکح  یف  جرختـسا و  لتقا و  وحن  مضتف  هیلـصا  همـض  هنکاس  دـعب  امیف  الا  حـتفتف و  نمیا  فیرعتلا و  مال  یف  ـالا  نینکاـسلا  دـحا 
اهلبق ء  یشب هملکلا  تلصتا  اذا  اما  هصاخ و  ءادتبالا  یف  اهب  یتؤی  لصولا  هزمه  نا  مث  منبا  ؤرما و  اومرا و  وحن  هیلـصالا  ریغ  همـضلا  فالخ 

هرورـضلا و یف  الا  مالکلا  ءانثا  ءانثالا  یف  طقـست  ءادتبالا و  یف  ظفلت  یتلا  یه  لصولا  هزمه  يرخا  هرابعب  الف و  مالکلا  جرد  یف  تعقو  وا 
ما لضفا  نسحلا ع  یف  امک  یناثلا  عاض  ساطرقلا  یف  سیل  ملع  لک  عاش  نینثالا  زواج  فرح  لک  هلوقک  لوالا  سبللا  هفذـح  بجوی  امیف 

. کلذ وحن  کنیمی و  هللا  نمیا  هیفنحلا و  نبا 

هیبنت

ظفلت یتلا  یهف  عطقلا  هزمه  اما  اهعـضاوم و  لصولا و  هزمه  ینعم  انهه  نیبت  عطقلا و  لصولا و  هزمهلا  یمـسق  یلا  هراشا  لعفلا  باب  یف  رم 
هعبس هروهشملا  اهعضاوم  ءاهتنالا و  یف  وا  ءانثالا  یف  وا  ءادتبالا  یف  تعقو  امثیح 

ماهفتسالا ءادنلا و  هزمه  نا  ءرملا  لاس  نذا  وحن  هیلصالا  هزمهلا 
برضال وحن  رمالا  هیلع  عرفتی  برضا و  وحن  هغیصلا 13  عراضملا  یف  هدئازلا 

رم امک  هردصم  هرما و  هیضام و  لاعفا  باب  یف  هدئازلا 
 … اذکه هرساکا و  باینا  رهشا  هملغا  وحن  عومجلا  یف  هدئازلا 

بولسا و…  هناوطسا  یعفا  بنرا  عبصا  وحن  هقباسلا  هرشعلا  ریغ  دماوجلا  ءامسالا  یف  هدئازلا 
جلبا دیز  وحن  نم … و  لضفا  دیز  وحن  ههبشملا  هفصلا  لیضفتلا و  لعفا  یف  هدئازلا 

ءاجلب ءاسفنخ  ءارحص  ءارمح  وحن  هملکلا  رخآ  یف  هدئازلا 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. هلثما هثالث  هجو  لک  یلع  طعا  ادروم  رثکا  اهنم  يا  فقولا و  هوجو  یه  ام  ایقتلا و  اذا  نینکاسلا  مکح  وه  ام 
هلثما کلذ  یلع  طعا  هزمهلا  هذه  نع  ینغتسی  یتم  لصولا و  هزمه  هکرح  یه  ام  مسق و  لک  عضاوم  یه  ام  هزمهلا و  ماسقا  یه  مک 

لادبالا یف  لصفلا 4 

لخدملا
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صخا هزمهلا و  هلعلا و  فورحب  مهحالطـصا  یف  صتخی  بلقلا  نال  بلقلا  نم  معا  وه  دعتا و  دعتوا  وحن  رخآ  ناکم  فرح  لعج  لادبالا 
يا لادـبالا  فرحا  هلمجلاب  لادـبالا و  فالخ  هب  هنز  نزو  وحن  هنع  ضوعملا  ناکم  ضوعلا  لعج  هیف  مزلی  ضیوعتلا ال  نـال  ضیوعتلا  نم 
دنع هطوبرملا  ءاتلا  نم  ءاهلا  لدـبت  کلذ  نایب  یه ه د ء ت م و ط ي ا ص  هرـشع و  اـمئاد  ـال  اـنایحا  اـهریغ  نع  الدـب  عقت  یتلا  فورحلا 

رم امک  ایاز  وا  الاذ  وا  الاد  لعفلا  ءاف  ناک  اذا  لاعتفالا  باب  یف  ءاتلا  نم  لادـلا  لدـبت  هظعوم  يدـه و  سانلل و  نایب  اذـهوحن  اـهیلع  فقولا 
. یعامس اذه  هایم و  لیلدب  ءام  هام  عئاب  عیاب  لئاق  لواق  وحن  ءاهلا  ءایلا و  واولا و  نم  هزمهلا  لدبت  رجدزا  رکدذا  اردا  وحن 

همهت همهو  هاجت  هاجو  یه  هیعامـس و  يرخا  تاملک  یف  رـستا و  رـستیا  دـعتا و  دـعتوا  وحن  لاعتفالا  باب  یف  ءایلا  واولا و  نم  ءاـتلا  لدـبت 
نم ماوت  ماوو  يرولا  نم  هراوت  هاروو  يرتت  انلـسر  انلـسرا  مثیلاعت  لاق  هعباـتملا  یه  هرتاوملا و  نم  يرتت  يرتو  هاـقت  يوقت و  هاـقو  يوقو و 

. کلذ ریغ  تنب و  ونب  تخا  وخا  قافولا  وه  مائولا و 
براـض هزمهلا  نم  اـهیتخا و  نم  واولا  لدـبت  ءییط  هغل  یلع  ما  لا  وحن  مف و  هوف  هلـصا  وف  وحن  هغل  یلع  مـاللا  نم  واولا و  نم  میملا  لدـبت 

. نموا نمءا  نقوم  نقیم  بروض 
. ربطصا ربتصا  وحن  رم  امک  ءاظ  وا  ءاط  وا  اداض  وا  اداص  لعفلا  ءاف  ناک  اذا  لاعتفالا  باب  یف  ءاتلا  نم  ءاطلا  لدبت 

. ینظت ننظت  تیا  تئا  تاقیم  تاقوم  حیتافم  حاتفم  وحن  لعفتلا  باب  فعاضم  نم  لعفلا  مال  نم  هزمهلا و  نم  اهیتخا و  نم  ءایلا  لدبت 
. مدآ مدءا  عاب  عیب  لاق  لوق  وحن  هزمهلا  نم  اهیتخا و  نم  فلالا  لدبت 

. رقص رقس  طصبی  طسبی  غبصا  غبسا  خلص  خلس  وحن  فاق  وا  ءاط  وا  نیغ  وا  ءاخ  لیلقلا  لصفلاب  ول  اهدعب و  ناک  اذا  نیسلا  نم  داصلا  لدبت 

ناهیبنت

باتکلا فیعاضت  یف  ههجلا  هذه  نم  یقاوبلا  مکح  قبس  زئاج و  نیسلا  نم  داصلا  يا  ریخالا  دروملا  یف  لادبالا 
دعاوقلا یلا  هعجارملاب  رمالا  کل  یلجنی  اهیف و  رـصحنت  اهناب ال  ریبخ  تنا  هرـشعلا و  کلت  لادـبالا  فورح  اولعجی  نا  نویفرـصلا  حلطـصا 

لعافتلا لعفتلا و  لاعتفالا و  باوبا  یف  لادبالل  هصاخلا 

هیف دیزملا  مسالا  یف  لصفلا 5 

لخدملا

العف وا  ناک  امسا  درجملا  هفرعم  یف  لاکـشا  نا ال  هیف و  دیزم  درجم و  نیعون  یلع  مسالا  لعفلا و  نم  الک  نا  هقباسلا  ثاحبالاب  لصح  دق 
دیزملل سیل  ذا  یلـصالا  نع  دئازلا  هفرح  زییمت  هیف و  دیزملا  مسالا  هفرعم  لکـشملاف  لاعفالا  نم  هیف  دـیزملا  کلذـک  هنیعم و  انازوا  هل  نال 

نع اهجورخبف  نکت  مل  نا  هملکلا و  یف  دـئاوزلا  ضعب  دوجوبف  دـقف  ناف  قاقتـشالاب  دـئازلا  فرعی  لوقنف  هطوبـضم  نازوا  ءامـسالا  نم  هیف 
ثاحبا هثالث  انهف  لوصالا  هینبا 

ثحبلا 1

یلع تاقتشملا  ضعب  قابطنابف  ثلاث  نم  نیتذوخام  امهنوک  وا  يرخالا  نم  هذوخام  نیتملکلا  يدحا  نوک  قاقتـشالاب  دارملاقاقتـشالا  یف 
هنلعف نزاوی  طاـشنلا  نم  قـیرطلا  ضرع  ذـخات  هیـشم  یه  هنـضرع و  لاـقی  اذـهل  اـضیا و  دـئازلا  فرحلا  فرعی  هیف و  دـیزملا  فرعی  ضعب 

. رطمقک ناکل  قاقتشالا  ول ال  هریغ و  ضرعلا و  عم  سایقلل 
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كالمل نکل  یسنال و  تسل  هلوق و  لیلدب  کلم  لصا  وه  كالم و  وحن  کلذ  رهظالا و  حجر  رثکا  وا  نیقاقتشا  یلا  هملکلا  تعجر  نا  مث 
هکولالا نم  ذوخام  هنا  لیق  هلامعتسا  هرثکل  هزمهلا  فذحب  فیفختلا  هیف  اومزتلاف  هکئالم  یلع  هعمج  لیلدب  بوصی و  ءامـسلا  وج  نم  لزنت 

ینعم یف  لمعتـسا  یمیم  ردصم  كالمف  یناثلا  نود  بلقلا  لوالا  مازلتـسال  یلوا  ریخالا  لسرا و  يا  كال  نم  قتـشم  لیق  هلاسرلا و  یه  و 
نا قولام و  لیلدـب  لعوف  نوکی  نا  لـمتحی  هناـف  نونجلا  ینعمب  قلوا  وحن  عیمجلا  لـمتحا  روهظلا  یف  تاقاقتـشالا  يواـست  نا  لوعفملا و 

رخالا یلع  امهدحال  حیجرت  نونجم و ال  يا  قولوم  وا  قولام  لجر  لاقی  قولوم  لیلدب  لعفا  نوکی 

ثحبلا 2

سیل اهینومتلاس و  اهعمجت  یه س ء ل ت م و ن ي ه ا  دـئاوزلا  وا  تادایزلا  وا  هدایزلا  فورح  یمـست  فورح  هرـشع  هدایزلل  دـئاوزلا  یف 
دیزملا نوکی  نا  الا  فورحلا  هذـه  نم  الا  نوکی  هملکلا ال  یف  دـیزملا  نا  ینعملا  لب  هدـئاز  الا  نوکت  اـهنا ال  فورحلا  هذـه  هداـیز  ینعم 
هملکلا یف  فورحلا  کلت  نم  لک  هدایزل  مث  عطقک  اـهریغ  نم  ملعک و  هداـیزلا  فورح  نم  يا  ءاـجهلا  فورح  عیمج  نم  نوکیف  افیعـضت 

. لاعفتسالا باب  یف  هتدایز  درطت  نیسلا  اهنایب  یلی  امیف  کیلا  اهیف  اهتدایز  رثکت  هصاخ  عضاوم 
نیعضوم یف  اهتدایز  بلغت  هزمهلا 

اهدـعب ناک  اذا  ام  فالخ  هب  لعفا  هنزوف  فوخ  وا  درب  نم  ناسنالا  ضرعت  هدـعر  وه  لکفا و  وحن  لوصا  هثالث  اهدـعب  ناک  اذا  هملکلا  لوا 
رارعشقا ماجنرحا و  وحن  لعفلا  یلع  ایراج  ناک  ام  الا  للعف  هنزو  لبطصا  وحن  هیلصا  نوکتف  لوصا  هثالث  نم  رثکا 

نیطبلا ریصقلا  یطنبحلا  نم  ماجنرحاک  ءاطنبحا  ءادوس  ءابلع  وحن  ادعاصف  لوصا  هثالث  اهلبق  هدئاز  فلا  دعب  عقت  نا  طرشب  هملکلا  رخآ  یف 
. امهوحن الم و  ءافو و  فالخ  هب 

. کلالوا کلانه  کلت  کلذ  وحن  هراشالا  ءامسا  ضعب  یف  هدئاز  ماللا 
. عمجلا ثنؤملا و  یف  ارخآ  هوحن و  لاعتفالا و  یف  اطسو  هوحن و  لیعفتلا و  باب  یف  الوا  هتدایز  درطت  ءاتلا 

ام الا  لولنلعف  وهف  تبن  شوجنزرم  وحن  رثکا  هدعب  ناک  ام  فالخ  هب  لتقم  وحن  لوصا  هثالث  هدـعب  ناک  اذا  هملکلا  لوا  هتدایز  بلغی  میملا 
. امهوحن مجنرحم و  جرحدم و  وحن  لعفلا  یلع  ایراج  ناک 

رـشلا و لتنرو  فالخ  هب  نطبلا  میظع  واطنح  سوبطرق و  روفـصع  ضورع  وحن  ادـعاصف  لوصا  هثالث  عم  لوالا  ریغ  یف  هتداـیز  درطی  واولا 
. میظعلا رمالا 

امهلبق هدئاز  فلا  دعب  هملکلا  رخآ  عقو  اذا  امیف  نیعضوم 1  یف  هتدایز  بلغی  امهوحن و  لالنعفالا و  لاعفنالا و  یباب  یف  هتدایز  درطی  نونلا 
دـسالا حیبقلا  ثبنرـش  وحن  رثکا  وا  نافرح  اهدـعب  هنکاس  هثلاث  تعقو  اذا  ام  نارفعز 2  هبیود و  نابق  نارکـس و  وحن  ادـعاصف  لوصا  هثـالث 
اهتدایز فرعی  نکل  هدئاز و  تناک  نا  هنون و  ناف  ءیـش  لک  نم  دـیدشلا  دـنرع  فالخ  هب  مسجلا  میظع  نیلجرلا  ریـصق  راظنعج  هوسنلق و 

. عضوملا اذه  یف  اهتدایز  هبلغ  ههج  نم  بلصلا ال  ینعمب  درعلا  نم  هنال  قاقتشالا  ههج  نم 
بارـسلا ینعمب  روعتیخ  ریعبلا و  قنع  نطاب  ینعمب  قیلف  بارـسلا و  ینعمب  عملی  وحن  ادـعاصف  لوصا  هثالث  عم  ناـک  اذا  هتداـیز  بلغی  ءاـیلا 

. لیبسلس یلایل و  اضیا و 
. رم ام  یلع  فقولا  یف  هقارا و  قیری  قارا  ینعمب  هقارها  قیرهی  قارها  هقارا  باب  یف  تاهما و  ما  عمج  یف  تدیز  ءاهلا 

لمرلا یف  تبنی  رجش  یطرا  ءیش و  لک  نم  مخضلا  ینعمب  حادرـس  رامح  وحن  ادعاصف  لوصا  هثالث  عم  لوالا  ریغ  یف  هتدایز  درطی  فلالا 
دیدشلا میظعلا  ینعمب  يرثعبق  و 

ثحبلا 3
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هلاصاب مکح  ول  ثیحب  رمالا  ناک  هیف و  هتدایز  بلغت  يذـلا  هعـضوم  یف  نکی  مل  هملک و  یف  دـئاوزلا  ضعب  ناک  اذالوصـالا  نع  جورخلا 
لثم بلعثلا و  دـلو  لفتت  تباثلا و  ینعمب  بترت  یف  ءاتلا  لثم  کلذ  هتدایزب و  مکح  درجملا  مسالا  هینبا  نع  هملکلا  تجرخل  فرحلا  كاذ 

درجملا یـسامخلا  یف  للعف  للعف و  درجملا و  یعابرلا  یف  لـلعف  نزو  مدـعل  هیداـبلا  راجـشا  نم  رجـش  لـبهنک  ریـصقلا و  لاـتنک  یف  نونلا 
ام ریغ  کلذ  یلع  سق  لجرفـسک و  هناف  باحـسلا  نم  میظعلا  وه  روهنک و  فالخ  هب  یعابرلا  ادـیزم  ناریخالا  یثالثلا و  ادـیزم  نـالوالاف 

. هلثمالا نم  رکذ 
هلـصا هیوتـسملا  ضرالا  وه  ددرق و  وحن  ابلاغ  دئاز  ررکملاف  ررک  يا  هلوصا  ضعب  فعوض  ادعاصف و  لوصا  هثالث  هملک  یف  ناک  اذا  همتت 

یقبی ذا ال  هوحن  هلزلز و  فالخ  هب  کلذ  وحن  بصع و  هلـصا  دیدشلا  ینعمب  بصبـصع  وحن  سرم و  هلـصا  هیهادلا  وه  سیرمرم و  درق و 
لامجالاب هماکحا  قاحلالا و  نع  ثحبنلف  ابلاغ  قاحلالل  نوکی  فیعضتلا  مث  لوصا  هثالث  فعاضملا  فذح  دعب  هیف 

هماکحا قاحلالا و  یف  لصفلا 6 

لخدملا

اهلمـشی تاکرحلا و  عون  فورحلا و  ددـع  یف  اهلثم  ریـصت  اـفورح و  رثکا  يرخا  هملکب  قحلتل  هملک  یف  نیفرح  وا  فرح  هداـیز  قاـحلالا 
ریغـصتلا و نم  نیلعف و  اناک  نا  هریغ  ردـصملا و  لوعفملا و  لعافلا و  یمـسا  رمالا و  عراـضملا و  یـضاملا و  فیرـصت  هیفیک  نم  اـهمکح 

ماکحا هثالث  قاحلالل  یعابر و  مسا  هب  قحلملا  نیمسا و  اناک  نا  امهریغ  ریسکتلا و 
هدایز لیضفتلا و  لعفا  یف  هزمهلا  هدایز  نوکت  الف  ینعم  هدافال  هدرطم  عضوملا  کلذ  یف  هدایزلا  کلت  نکت  مل  اذا  قاحلالل  هدایزلا  نوکت 

ریغـصتلا و تانکـسلا و  تاکرحلا و  یف  یعابرلاک  امهب  هملکلا  تراص  نا  قاحلالل و  هلالا  ناکملا و  نامزلا و  ءامـسا  ردصملا و  یف  میملا 
کلذ ریغ  عمجلا و 

ینعمب ددـنلا  رثوک و  وحن  یـسامخلاب  قحلی  نافرح و  وا  یعابرلاب  قحلی  دـحاو و  فرح  هیف  دازی  یثالثلاف  درجملاب  نوکی  نا  قاـحلالا  قح 
نا طرـشب  اضیا  هیف  دیزملاب  قاحلالا  زوجی  معن  ظیلغلا  لفنحج  وحن  یـسامخلاب  قحلی  دحاو و  فرح  هیف  دازی  یعابرلا  هموصخلا و  دیدشلا 

جرحدتب اقاحلا  نطیشت  نطیش  وحن  هنیعب  هیف  دیزملا  یف  دیز  ام  قحلملا  یف  دازی 
ددـنلا هارما و  مسا  ددـهم  ددرق و  وحن  مغدـی  الف  ضرغلا  لاوزل  بجوملا  امهعم  نزولا  راسکنال  لالعالا  ـال  ماـغدالا و  هلخدـی  ـال  قحلملا 
نزولا توفی  هرخآ و ال  یلع  يرج  لالعالا  نال  یـسلق  وحن  لـعا  اـمنا  كوهرت و  روهج و  وحن  لـعی  ـال  ددـنلا و  ینعمب  ددـنلی  دـیدشلا و 

. قحلم ریغ  دیدشلا  يوقلا  دمق  وحن  نا  کلذ  یلع  عرفتی  امم  ساب و  الب  فقولاب  نکسی  دق  هنا  امک  انیکست  ابلق و  رخالا  لالعاب 
. یعابرلاب نیقحلم  بنیز  بکوک و  یف  بنز  بککل و  ینعم  امک ال  ینعم  قحلملا  لصال  نوکی  نا  مزلی  ال  هیبنت :

وحن یلـصا  فرح  نیلثملا  نیب  يا  امهنیب  لصف  اذا  الا  فیعـضتلا  لقث  اـمهلقثل و  فیعـضت  یـسامخلا  یعاـبرلا و  لوصا  یف  نوکی  ـال  همتت 
امهـضرع نا  مث  هلاحم  دئاز ال  امهدحاف  یـسامخ  وا  یعابر  یف  نالثم  یقتلا  اذاف  هیهادلا  سیبدرد  لجر و  مسا  دردح  لیبسلـس و  هلزلز و 

هریغ ددهم و  وحن  قاحلالل  وهف  الا  لاحلا و  ءیس  بشرق  دیدشلا و  دکلع  ناتکلا و  نم  برض  بنق  وحن  قاحلالل  دئازلا  نکی  مل  ماغدالا 

نیرمتلا لاؤسلا و 

. الاثم لک  یلع  طعا  هدایزلا  فورح  یه  ام  هیف و  دیزملا  مسالا  هفرعم  قرط  یه  ام 
هنیب و لعفلا و  ردصملا و  نی  قرفلا  وه  ام  ردصملا و  مسا  وه  ام  لک و  غوص  یف  طانملا  وه  ام  ردصملا و  ماسقا  یه  ام  قبس  ام  یلا  عوجر 

. مسالا نیب 
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. الاثم هیلع  طعا  اهنم و  الک  فرع  هماسقا  یه  ام  قتشملا و  وه  ام  وه و  ام  دماجلا 
. امهنم لک  عضاوم  یه  ام  هفصلا و  یه  ام  وه و  ام  فوصوملا 

فلالا ءاتلا و  دـیفت  ام ال  عضاوم  اهنم  لک  دراوم  ثیناـتلا و  تاـمالع  يونعملا  ثنؤملا  هفرعم  هیفیک  ثنؤملا  رکذـملا و  ماـسقا  یلی  اـم  نیب 
. اثینات

. لامجالاب اهنم  الک  نیب  مسالا  یف  فرصتلا  اهب  تبثی  یتلا  رومالا  یه  ام 
. اهنم الک  فرع  هفرعملا  ماسقا  یه  ام 

. ینبملا ماسقا  یه  مک 
. هماکحا یه  ام  قاحلالا و  وه  ام  هدایزلا و  فورح  یه  ام  هیف و  دیزملا  مسالا  هفرعم  قرط  یه  ام  لادبالا و  فورح  یه  ام 

. هعوضوم وه  ام  وه و  ام  فرصلا 
یلع هللا  یلـص  میظعلا و  یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  نانتمالا و ال  هل  قیفوتلا و  هنم  ناعتـسملا و  نانملا  مالعلا  کـلملا  هللا  نوعب  مـالکلا  مت 

نیملاعلا بر  دمحلا هللا  نیعمجا و  مهئادعا  یلع  مئادلا  نعللا  نیرهاطلا و  هلآ  دمحم و 

یتامدقم وحن 

باتک تاصخشم 

یناهفصا  یکلم  دومحم  فیلات  وحن / ملع  شزومآ  رد  نیون  شور  یتامدقم  وحن  روآدیدپ : مان  ناونع و 
.]؟ تساریو : ] تساریو تیعضو 

ملعلا 1377. راد  تاراشتنا  هسسوم  مق  رشن : تاصخشم 
118 ص. يرهاظ : تاصخشم 

لایر  4500 مهن ؛) پاچ   ) لایر  3750 متشه ؛) پاچ   ) لایر  3750 مشش ؛) پاچ   ) لایر  2500 لایر 964-5976-02-2 ؛ :  2500 کباش :
( مهدزاود پاچ   ) لایر  5000 مهدزای ؛) پاچ   ) لایر  45000 مهد ؛) پاچ  )

. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياهلاس  رد  باتک  نیا  تشاددای :
تشهبیدرا 1377. مشش : پاچ  تشاددای :

متشه 1379. پاچ  تشاددای :
مهن 1380. پاچ  تشاددای :

.1381 مهدزای : مهد و  پاچ  تشاددای :
مهدزاود 1382. پاچ  تشاددای :
.1385 مهدزناپ : پاچ  تشاددای :

یتامدقم  وحن  رگید : ناونع  تشاددای :
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

یتامدقم  وحن  رگید : ناونع 
وحن یبرع --  نابز  عوضوم :

PJ6151/م7ن3 1377 هرگنک : يدنب  هدر 
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492/75 ییوید : يدنب  هدر 
م16943-77 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

. َنیرِهاطلا ِهلآ  دّمحم و  یلَع  ُمالَّسلا  ُهالصلاو و  َنیَملاعلا  ِّبر  ُدمحلا ِهللا 
یعامتجا و یگدـنز  داعبا  مامترد  ینوگرگد  لّوحت و  رییغت و  هنیمز  هیلع  هلا  همحر  ینیمخ  ماما  يربهر  هب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  يزوریپ 

هتـسراو فراع  نآ  میلـس  بلق  زا  هنامیکح  ینانخـس  بلاق  رد  یمالـسا  فراعم  ناشوج  همـشچ  تخاس و  مهارف  ار  یگنهرف  روما  هژیو  هب 
. درک راشرس  ار  تخانش  هنشت  كاپ و  ياهناج  و  دش ، ریزارس 

دندروآ يور  ینآرق  نابزو  یمالـسا  مولع  يریگارف  يوس  هب  هورگ  هورگ  هدرک و  ادیپ  ار  شیوخ  هدشمگ  دشر ، تیاده و  ِقشاع  ِناناوج 
دـشر و ببـس  هیلمع  ياـه  هزوح  هب  یهلا  گرزب  درم  نآ  تاـیانع  و  دـیدرگ ، تقیقح  ناگتفیـش  ناگنـشت و  زا  ّولمم  هیلمع  ياـه  هزوحو 

. دیدرگ اههزوح  ییافوکش 
تفای و همادا  یلاعلا  هلظ  ماد  يا  هنماخ  هللا  هیآ  ترـضح  بالقنا  مظعم  ربهر  تایانع  اب  دوب  نآ  رگ  زاغآ  لحار  ماـما  هک  یـسدقم  تکرح 
رد رتشیب  روضح  اب  دـنوادخ  تساوخ  هب  اـت  دراد  رارق  هدـنزاس  يّدـج و  یلوحت  هناتـسآ  رد  هیملع  ياـه  هزوح  رـضاح  لاـح  رد  هللادـمحب 

يارب ار  هنیمز  دشخب و  تاجن  یهارمگ  لهج و  تملظ  زا  ار  تیرـشب  زور ، نابز  هب  يدـمحم  بان  مالـسا  هئارا  یللملا و  نیب  یملع  عماجم 
. دزاس مهارف  یهلا  هریخذ  روهظ 

. دنکیم توعد  هفقو  یب  یشالت  هب  ار  ام  رگید ، يوس  زا  هار  عناوم  و  یفرط ، زا  فده  ندوب  الاو 
هعلاطم و زا  يا  هظحل  دندیـشخب و  لماکت  ار  یمالـسا  مولع  دوخ  ياسرف  تقاط  تامحز  اب  اهنرق  لوط  رد  گرزب  ياملع  هک  هنوگناـمه  و 
ام رب  دنهد  رارق  ام  رایتخا  رد  اهبنارگ  يا  هنیجنگ  تروص  هب  يروآ و  عمج  ار  میظع  هیامرس  نیا  دنتـسناوت  ات  دندشن  لفاغ  فیلأت  قیقحت و 

. میهد لاقتنا  هدنیآ  ياه  لسن  هب  ار  شزرا  اب  هعومجم  نیا  ششوک  شالت و  رثکادح  اب  ات  تسا  مزال  زین 
. تسا وحن  ملع  دیآیم  باسح  هب  برع  تایبدا  ییانب  ریز  مولع  زا  هک  یمولع  هلمج  زا 

. تسا هدش  فیلأت  نآ  اب  طابترا  رد  يددعتم  ياهباتک  هدوب و  تفرشیپ  لماکت و  لاح  رد  مولع  ریاس  دننام  زین  ملع  نیا 
دومن : میسقت  هتسد  هس  هب  ار  ملع  نیا  رد  هدش  نیودت  بتک  ناوتیم  یلک  میسقت  کی  رد 

. هیدمصلا باتک  هیادهلا و  باتک  لماوعلا ، حرش  نوچ  یتامّدقم ، هلحرم  بتک   1
. هیفلألا حورش  نوچ  طسوتم ، هلحرم  بتک   2

. هیفاکلا حرش  هیوبیس و  باتکلا  بیبللا ، ینغم  نوچ  یصصخت ، یلاع و  هلحرم  بتک   3
طاقن ياراد  دنـشابیم و  رادروخرب  یبوخ  تیعماج  زا  دوخ  دـح  رد  وحن  ملع  یتامّدـقم  بتک  هچ  رگا  وحن  ملع  یتامدـقم  بتک  هب  يرظن 

نیا مغر  یلع  یلو  دنریگ  رارق  هیملع  ياه  هزوح  یـسرد  نوتم  ءزج  يدامتم  نایلاس  هک  تسا  هدش  ببـس  رما  نیمه  دنتـسه  یناوارف  توق 
نیا لاثما  زا  یتامدـقم  لحارم  رد  وحن  ملع  يریگارف  هک  تسا  هدرک  تباث  هبرجت  دنـشابیم و  زین  یناوارف  فعـض  طاـقن  ياراد  تیعماـج 

نآ اب  بالط  هک  يوحن  باـتک  نیلّوا  هب  یلاـمجا  يرظن  هنومن  ناونع  هب  تسا  مزـال  اـجنیا  رد  تسا ؛ ییاـسرف  تقاـط  راوشد و  راـک  بتک 
میشاب : هتشاد  لماوعلا ) حرش   ) ینعی دنوشیم  هجاوم 

. تسا لکشم  هدناوخن  ار  وحن  دعاوق  نونکات  هک  يدتبم  يارب  نآ  مهف  تسا و  یبرع  نابز  هب  باتک  نتم   1
فورح نایب  فده  هک  باتک  نیا  تاحفـص  نیلّوا  رد  ًالثم : دوشیم ، لصحم  یمگردرـس  بجوم  هک  تسا  يا  هنوگ  هب  ثحابم  بیترت   2

ثحب رد  ربخ و… و  ضفاخ ، عزن  هب  بوصنم  هفوصوم ، هرکن  رهاـظ ، مسا  ریمـض ، هیدـعت ، دـیکأت ، نوچ  ینیواـنع  تساـهنآ  یناـعم  ّرج و 
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ءادن و…  مَسَق ، لوصوم ، هیلعف ، هلمج  هیمـسا ، هلمج  ربخ ، ادتبم ، نوچ  ینیوانع  تسا  باتک  هحفـص  نیموس  رد  هک  لعفلاب  هَّبـشم  فورح 
. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  نآ  تاحفص  نیرخآ  رد  ای  تسا و  هدشن  ثحب  لماوع  باتک  رد  ای  اهنآ  زا  یضعب  هک  دوشیم  حرطم 

. تسا ناوتان  بلاطم  قمع  كرد  زا  اهتدم  ات  دوشیم و  وربور  تاحالطصا  زا  ییایرد  اب  سرد  هسلج  نیلّوا  رد  لصحم  اذل 
رد دراوم  هنوگ  نیا  رکذ  تسین و  حیحـص  شزوـمآ  نف  رظن  زا  يدـتبم  يارب  یملع  ره  یـصّصخت  یّنف و  لـئاسم  رکذ  هک  تسا  یهیدـب   3

. تسا هدوزفا  نآ  تالکشم  رب  قوف  باتک 
. دراد وحن  ملع  رب  ّطلست  هب  زاین  اهنآ  مهف  نوچ  تسا ؛ هدرک  ربارب  دنچ  ار  لکشم  هدش  رکذ  باتک  رد  هک  يدهاوش  اهلاثم و   4

هک دراد  یتامدـقم  هب  زاین  اهنآ  لاثما  ًادیهَـش "و  هللااب  یفَک   " هیآ اـی  ُدـَعب " نِم  َو  ُلـبَق  نِم  ُرمـألا  ِهِّلل  هفیرـش "  هیآ  يوحن  دـعاوق  مهف  ًـالثم 
. تسا زجاع  اهنآ  مهف  زا  يدتبم 

. دوشیم بوسحم  نآ  رگید  صقاون  هلمج  زا  روکذم  باتک  رد  نیرمت  ندوبن   5
یهیدـب دـهد  رارق  لصحم  رایتخا  ردار  وحن  ملع  یلک  دـعاوق  ینابم و  یتحار  هب  دـناوتب  هک  ینتم  دوجو  ترورـض  قوف  لیاسم  هب  هجوت  اب 

دیتاسا ضعب  اـب  تروشم  هناتخبـشوخ  مییاـمن  میظنت  هدـش  رکذ  ياـه  یتساـک  زا  هتـساریپ  ار  ینتم  اـت  تشاد  نآ  رب  ار  اـم  رما  نیه  تسا و 
. دیدرگ رتشیب  یمرگلد  بجوم  نآ  راشتنا  رب  ناشیا  بیغرت  قیوشت و  برع و  تایبدا 

. مینکیم میدقت  برع  تایبدا  زیزع  ناهوژپ  شناد  نیلصحم و  هب  ار  رضاح  نتم  لاعتم  دنوادخ  تادییأت  اب  نونکا  و 

رضاح باتک  ياهیگژیو 

. دریگ ارف  یبرع  هدیچیپ  تارابع  زا  رود  هب  ار  وحن  یلک  دعاوق  یناسآ  هب  دناوتب  لصحم  ات  هتفای  شراگن  ناور  یسراف  نابز  هب   1
هدش تاعارم  زین  اهنیرمت  اهلاثم و  باختنا  رد  رما  نیا  تسین و  نآ  دـعب  ام  رب  فقوتم  یبلطم  هدـش و  تاعارم  ثحابم  نیب  یقطنم  بیترت   2

. دوب دهاوخ  نآ  تانیرمت  اهشسرپ و  همه  نداد  خساپ  هب  رداق  یبوخ  هب  سرد  ره  بلاطم  يریگدای  زا  سپ  لصحم  تسا و 
هدرک دشر  زین  يونعم  تهج  زا  دعاوق  يریگارف  نمـض  لصحم  حور  ات  تسا  هدش  باختنا  هیعدا  تایاور و  تایآ ، زا  نیرامت  دهاوش و   3

. دریگب سنا  ع )  ) نیموصعم نآرق و  ینارون  تاملک  اب  و 
. تسا هتفرگ  رارق  ثحب  دروم  لمع  رد  بیکرت  شور  هدش و  بیکرت  سرد  رد  روکذم  دهاوش   4

ناونع تحت  باتک  ثحابم  زا  جراخ  هدـش و  باـختنا  برع  تاـیبدا  ربتعم  بتک  زا  فیراـعت  زا  یـضعب  یبرع ، نوتم  اـب  ییانـشآ  تهج   5
. تسا هدیدرگ  حرطم  هعلاطم » يارب  »

نانآ يارب  یبرع  نوتم  هب  ندـش  دراو  هنیمز  ات  دـننک  بیغرت  روکذـم  نوتم  رد  ّتقد  هعلاـطم و  هب  ار  نیلـصحم  مرتحم ، دـیتاسا  تسا  دـیما 
. ددرگ مهارف 

لئاسم اهلاثم و  فلتخم و  لاوقا  حرط  زا  تسا  هدش  یعس  دنتـسه ، يدتبم  بالط  باتک  نیا  بطاخم  نوچ  هک  دوشیم  يروآدای  نایاپ  رد 
. ددنب شقن  لصحم  نهذ  رد  يرتشیب  شمارآ  اب  وحن  ملع  ینابم  ات  دوش  يراددوخ  ناکمإلا  یتح  یئزج 

دـیتاسا و هللا  ءاشنا  هک  مینادیم  لیمکت  هب  دـنمزاین  ار  نآ  سکع  رب  هکلب  تسا  صقن  زا  یلاخ  رـضاح  باتک  میتسین  یعدـم  لاح  نیع  رد 
. دومرف دنهاوخ  يرای  ار  ام  رما  نیا  رد  نارظن  بحاص 

هفیحـص هیعدا  مالـسإلا و  ضیف  موحرم  هغالبلا  جهن  اب  قباطم  باتک ، رد  هدش  حرطم  هغالبلا  جهن  ثیداحا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذـت 
. دشابیم مق  ع )  ) يدهم ماما  هسردم  پاچ  هیداجس  هفیحص  اب  قباطم  هیداجس 

زا نینچمه  و  باتک ، نیا  فیلأت  هنیمز  رد  هیموصعم  هیملع  هسردـم  مرتحم  نیلوؤسم  شالت  يراکمه و  زا  منادیم  مزـال  دوخرب  اـجنیا  رد 
قیفوت هدومن و  ینادردـق  دنتـشاد ، راتـشون  نیا  يابیز  شزادرپ  رد  یناوارف  مهـس  هک  ع )  ) قداص ماما  هسـسوم  ینیچفورح  شخب  تاـمحز 
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. میامن تلئسم  لاعتم  دنوادخ  زا  مالسا  هب  تمدخ  رد  ار  همه  نوزفا  زور 
" یضَرت َو  ُّبُِحت  اِمل  انقَّفَو  َّمهّللا  "

ییاـمنهار و هرادا  يوربور  نیما ، راوـلب  مـق : دـییامرف : لاـسرا  لـیذ  سردآ  هـب  ار  دوـخ  تاداـقتنا  تاداهنـشیپ و  یحالـصا ، تارظن  ًاـفطل 
یناهفصا یکلم  دومحم  دیتاسا . روما  هیموصعم ، هیملع  هسردم  یگدننار ،

وحن ملع  عوضوم  هدئاف و  فیرعت و 

وحن ملع  فیرعت 

. دوشیم هدیمان  وحن  ملع  دوشیم  هتسناد  رگیدکی  اب  اهنآ  بیکرت  هقیرط  تاملک و  رخآ  لاوحا  اهنآ ، نتسناد  ببس  هب  هک  يدعاوق 
بیکرت شور  هار و  دـیوگیم و  نخـس  رگیدـکی ، اب  اهنآ  بیکرت  ماگنه  برع  تاملک  تالاح  زا  هک  تسا  یملع  وحن  رگید : تراـبع  هب 

. دزومآیم ام  هب  ار  لمج  تاملک و 
. تسا راتفگ  رد  ياطخ  زا  نابز  ظفح  برع و  مالک  حیحص  مهف  وحن ، ملع  هدیاف  وحن : ملع  هدیاف 

نآ ماسقا  هملک و  فیرعت 

. نِم َرَصَن ، دیز ، لثم : دنک ، تلالد  يدرفم  يانعم  رب  هک  تسا  یعوضوم  ِظفل  هملک :
. فرح لعف و  مسا ، تسا : مسق  هس  رب  هملک  هملک : ماسقا 

. باتک لُجَر ، ملِع ، دننام : دشابن ، هناگ  هس  ياهنامز  زا  یکی  هب  نرتقم  ینعم  نآ  دنک و  تلالد  یلقتسم  يانعم  رب  هک  تسا  يا  هملک  مسا :
، درک يرای  َرَـصَن : لثم : دـشاب ، هناگ  هس  ياهنامز  زا  یکی  هب  نرتقم  ینعم  نآ  دـنک و  تلالد  یلقتـسم  ياـنعم  رب  هک  تسا  يا  هملک  لـعف :

. نک يرای  هرُصنُا : دنکیم ، يرای  ُرُصنی :
ترس رد "  یلا  نم و  لثم  تسا . لعف  ای  مسا و  دنمزاین  ینعم  نتشاد  يارب  دنکیمن و  تلالد  یلقتسم  يانعم  رب  هک  تسا  يا  هملک  فرح :

 " ۀفوکلا یلا  ةرصبلا  نم 

نآ ماسقا  مالک و 

: لثم دـشاب ، تسا  حیحـص  نآ  رب  توکـس  هک  یلماک  يانعم  ياراد  و  دـیآ ، دوجوب  رگیدـکی  اب  تاملک  بیکرت  زا  هک  تسا  یظفل  مالک :
. ٌمئاق ٌدیز  ٌدیز ، َءاج 

. هیلعف هلمج  هیمسا و  هلمج  تسا : مسق  ود  رب  دننکیم  ریبعت  زین  هلمج "  " هب نآ  زا  یهاگ  هک  مالک  مالک : ماسقا 
" ٌتایِح ُملِعلا  : " لثم دوش  عورش  مسا  اب  هک  تسا  يا  هلمج  هیمسا : هلمج 

. ربخ ٌهایح : ادتبم ، ُملِعلا : دوشیم : هتفگ  هلمج  نیا  بیکرت  رد 
. دوش عورش  لعف  اب  هک  تسا  يا  هلمج  هیلعف : هلمج 

". ُهللا َقَدَص  : "1 لاثم
. لعاف ُهللا : لعف ، َقَدَص : دوشیم : هتفگ  هلمج  نیا  بیکرت  رد 

. ُرمألا َیُِضق  : 2 لاثم
. لعاف بیان  ُرمألا : لعف ، یُِضق : دوشیم : هتفگ  هلمج  نیا  بیکرت  رد 
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، تسا ملکتم  بناج  زا  نآ  لیمکت  رظتنم  هدنونـش  هکلب  دـشاب  حیحـص  نآ  رب  توکـس  هک  تسین  يوحن  هب  تاملک  بیکرت  یهاـگ  هجوت :
نیا رد  تسا ، یفاضا  بّکرم  دراد  يرایـسب  دربراک  برع  مالک  رد  هک  تابّکرم  نیا  زا  یکی  دـنمانیم . صقان " بّکرم   " ار یبّکرم  نینچ 

ار مود  ءزج  "و  فاضم ،  " ار لّوا  ءزج  و  دـشابیم ؛ نآ  هدـننک " ناـیب   " اـی " فرظ ،  " اـی لّوا ، ءزج  ِکـلام "  " ًاـبلاغ مّود  ءزج  بّکرم  عون 
(. يا هبنپ  سابل  "  ) ٍنُطق ُبَوث  "و" ِلیَّللا ُهالِص  ِهللا "و" ُباتِک  : " لثم دنمانیم ، هیلإ " ٌفاضم  "

. ُُهباتک ِهللا ، ُباتک  دننام : تسا ، ریمض  یهاگ  رهاظ و  مسا  یهاگ  هیلا  فاضم 

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياه  شسرپ  هب  فلا :
. دینک نایب  ار  نآ  هدیاف  عوضوم و  هدرک ، فیرعت  ار  وحن  ملع   1

. دینک فیرعت  ار  مالک  هملک و   2
. دینک فیرعت  ار  فرح  لعف و  مسا و   3

. دینک رکذ  ینآرق  یلاثم  مادک  ره  يارب  دیهد و  حیضوت  ار  هیلعف  هیمسا و  هلمج   4
؟ دنمادک نآ  هدنهد  لیکشت  ءازجا  تسیچ و  یفاضا  بّکرم   5

. دینک بیکرت  ار  کی  ره  هدرک و  صخشم  ار  هیلعف  هیمسا و  ياه  هلمج  ب :
(1/ رمقلا  ) هُرَمَقلا َّقَشناو  ُهَعاّسلا  َِتبَرَتِقا   1
(81/ ءارسإلا  ) ُلِطابلا َقَهَز  َو  ُّقَحلا  َءاج   2

(4/ جوربلا دوُدخُألا ) ُباحصَأ  َِلُتق   3
/ح15) مکحلا ررغ   ) ٌهَنایِخ ُبذِکلا  ٌهَنامأ ، ُقدِّصلا   4
ح1587)  / هحاصفلا جهن  . ) ِنِمؤُملا ُحالِس  ُءاعُدلا   5

/ح5617) مکحلا ررغ  باتغَملا ) ُکیرش  ِهبیغلا  ُعماس   6
(( رتشیب هعلاطم  يارب  ))

. ِءاِنبلاو ِبارعإلا  ُثیح  نِم  ِبرعلا  ِظافلا  ِنیناوِقب  ٌملع  ُوحنلا :
. ِلاقملا یف  ِإطخلا  نَع  ِناسللا  ُظفح  ُُهتدئاف :

. ُمالکلاو ُهملکلا  ُهُعوضوم :
. ٌدرفم ٌعوضوم  ٌظفل  ُهملکلا :
. ِدانتسإلاب ٌدیفم  ٌظفل  ُمالکلا :

. ِهثالثلا ِهنمزألا  ِدحأب  ٍنرتقم  ُریغ  ٌلقتسم  اهانعم  ٌهملک  ُمسالا :
. ِهثالثلا ِهنمزألا  ِدحأب  ٌنرتقم  ٌلقتسم  اهانعم  ٌهملک  ُلعفلا :

. ِهثالثلا ِهنمزألا  ِدحأب  ٍنرتقم  ٍّلقتسم و ال  ُریغ  اهانعم  ٌهملک  ُفرحلا :
( هیدمصلا باتک  )

هملک ءانب  بارعا و 

هراشا
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ار هدـنراذگ  ریثأت  هملک  تروص  نیا  رد  دـنراذگیم  ریثأت  رگید  هملک  رد  تاملک  زا  یـضعب  رگیدـکی ، اب  تاملک  بیکرت  ماگنه  همدـقم :
. دنمانیم لومعم "  " ار ریذپ  ریثأت  هملک  لماع "و  "

لماوع

. يونعم یظفل و  دنعون : ود  رب 
. دنشابیم لماع  اهنآ  همه  دنلاعفا و  یظفل  لماوع  نیرتمهم  مسا . فرح ، لعف ، دنمسق : هس  رب  یظفل  لماوع  فلا :

دنمسق : ود  رب  يونعم  لماوع  ب :
. دننکیم ریبعت  تیئادتبا "  " هب نآ  زا  هک  ربخ  ادتبم و  رد  عفر  لماع  - 1

. دننکیم ریبعت  مزاج " بصان و  زا  ندوب  دّرجم   " هب نآ  زا  هک  عراضم  لعف  رد  عفر  لماع  - 2

: ینبَم بَرعُم و 

" ینبم  " دـنکن رییغت  لماوع  ببـس  هب  نآ  رخآ  هک  يا  هملک  "و  برعم ؛  " دـنک رییغت  نآ  رب  لـخاد  ِلـماوع  ببـس  هب  نآ  رخآ  هک  يا  هملک 
. دوشیم هدیمان 

. ٌدیز َءاج  اذه ، َءاج  دینک : هجوت  ریز  لاثم  ود  هب 
" اذه  " هملک رخآ  یلو  دشابیم ، لومعم "  " دعب هملک  لماع "و   " ءاج یفرط  زا  و  تسا ، لعاف "  " دعب هملک  لعف "و   " َءاج لاثم  ود  ره  رد 

. تسا هدش  مومضم  نآ  رخآ  فرح  هک  دیز "  " فالخ هب  تسا ، هدرکن  رییغت 

. دنمانیم برعم "  " ار دیز "  " لثم یتاملک  ینبم "و   " ار اذه "  " لثم یتاملک 
. دنشابیم ینبم  یضعب  برعم و  یضعب  هدوبن و  هنوگ  نیا  لعف  مسا و  یلو  دنتسه ، ینبم  فورح  همه 

ینبم : برعم و  لاثم  دنچ 
. باتِک مَلَق ، لُجَر ، برعم : مسا 

. َوُه يّذلا ، اذه ، ینبم : مسا 
. بِرضی َمل  َبِرضی ، نأ  ُبِرضی ، برعم : لعف 

. َنبِرضی برِضا ، َبَرَض ، ینبم : لعف 

بارعإ

تـسا لعاف  نوچ  دـیز  هملک  ٌدـیز " َءاج   " هلمج رد  ًـالثم  دراد ، ماـن  بارعإ  دـیآیم  دوجوب  هملک  رخآ  رد  لـماع  تساوخرد  هب  هک  يرثا 
. تسا هدمآ  دیدپ  دیز "  " هملک رخآ  رد  ءاج "  " لعف طسوت  رثا  نیا  دشابیم . همض  نآ  تمالع  و  هدوب ، عفر  بارعا  ياراد 

ءانب

ًالثم دنکن ، رییغت  لماوع  فالتخا  ببـسب  هملک ، رخآ  فرح  دوشیم  ببـس  هدـشن و  داجیا  لماع  تساوخرد  هب  هک  هملک  رد  تسا  یتیفیک 
. تسا هدوبن  لماع  تساوخرد  هب  اهنآ  رد  دوجوم  تیفیک  دنشابیم و  ینبم  نِم  َبَرَض و  ُثیَح ، ِسمأ ، نوچ  یتاملک 

لعف يانب  بارعا و 
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هراشا

ینبم و نون ، هب  دّکؤم  عراضم  13و14  ، 7 ، 4 ياه 1 ، هغیص  عراضم و  زا  ّثنؤم  عمج  هغیص  ود  رـضاح و  رما  یـضام و  لعف  لاعفا ، نیب  رد 
. دنبرعم رمأ  عراضم و  ياه  هغیص  هیقب 

یضام لعف  رد  ءانب  تیفیک 

تسا : حتف  رب  ینبم  یضام  لعف  ریز  دراوم  رد  حتف : رب  يانب   1
. َرَصَن لثم : دشابن ، لصتم  نآ  رخآ  هب  يزیچ  فلا :

. ارَصَن لثم : دشاب ، لصّتم  نکاس " ِثینأت  ِءات   " نآ رخآ  هب  ب :
. یمر لثم  دوشیم ، رّدقم  یضام  لعف  ییانب  هحتف  یهاگ  هّجوت :

، َنرَصَن لثم : دوب ، دهاوخ  نوکـس  رب  ینبم  یـضام  لعف  دوش ، لصّتم  كّرحتم " عفر  ریمـض  ، " یـضام لعف  رخآ  هب  رگا  نوکـس : رب  يانب   2
. انرَصَن َترَصَن ،

. اوُرَصَن لثم  دوب ، دهاوخ  مض  رب  ینبم  یضام  لعف  دوش ، لصّتم  رّکذم " عمج  واو  ، " یضام رخآ  هب  رگا  ّمض : رب  يانب   3

رضاح رما  لعف  رد  ءانب  تیفیک 

تسا : نوکس  رب  ینبم  دروم  ود  رد  رما  لعف  نوکس : رب  يانب   1
. مَلِعا لثم : دشاب ، هدشن  لصّتم  نآ  رخآ  هب  يزیچ  هدوب و  رخآلا  حیحص  هک  یتروص  رد  فلا :

. َنیَشِخا َنرُصنُا ، لثم : دشاب ، هدش  لصّتم  نآ  هب  ّثنرم " عمج  نون   " هک یتروصرد  ب :
(، ءای فذح  رب  ینبم   ) ِمرِا لثم  تسا ، هّلع  فرح  فذح  رب  ینبم  دـشاب ، ماّللا  لتعم  هک  یتروص  رد  رما ، لعف  هّلع : فرح  فذـح  رب  يانب   2

( واو فذح  رب  ینبم   ) ُعدُا فلا ،) فذح  رب  ینبم   ) َشِخا
تسا : نون  فذح  رب  ینبم  رما  لعف  ریز ، دراوم  رد  نون : فذح  رب  يانب  - 3

. اجُرُخا لثم : دشاب ، لصّتم  هینثت " ِفلا  ، " نآ رخآ  هب  رگا  فلا :
. اوُجُرُخا لثم : دشاب ، لصّتم  رّکذم " عمج  واو  ، " نآ رخآ  هب  رگا  ب :

. یِجُرُخا لثم : دشاب ، لّصتم  هبطاخم " ِءای  ، " نآ رخآ  هب  رگا  ج :

عراضم لعف  رد  ءانب  تیفیک 

تسا : ینبم  ریز  دراوم  رد  عراضم  لعف 
. َنبِرضت َنبِرضی ، لثم : دوب ، دهاوخ  حتف  رب  ینبم  دشاب ، لصّتم  نآ  رخآ  هب  ّثنؤم " عمج  نون   " هک یتروص  رد  فلا :

ََّنبرضت و" …  ََّنبرضی و  : " لثم دوشیم  حتف  رب  ینبم  رشابم  تروص  هب  دیکات  نون  ندمآ  تروص  رد  ب :
. دوشیم لصّتم  13 و14  ، 7 ، 4 ياه 1 ، هغیص  هب  رشابم  دیکأت  نون  هتکن :

عراضم لعف  بارعا  عاونا 

. مزج بصن و  عفر ، تسا : مسق  هس  رب  عراضم  لعف  بارعا 
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. ِنابِرضی ُبرضی ، لثم : تسا ، عوفرم  دشاب  هدماین  نآ  رس  رب  یلماع  هدوب و  اهنت  رگا  درفم ، عراضم  لعف  عفر : فلا 
جنپ هک  یتروص  رد  تسا و  یعفر " ضوع  نوـن  ، " برعم ياـه  هغیـص  هیقب  رد  هّمـض "و  13 و14" ، 7 ، 4 هغیـص 1 ، جـنپ  رد  عفر  تمالع 

. تسا رّدقم " هّمض   " اهنآ عفر  تمالع  دنشاب  ماّللا  لتعم  لاعفا  زا  قوف  هغیص 
. َبِرضی نأ  لثم : . دنکیم بوصنم  ار  نآ  دیایب  عراضم  رس  رب  بصن  لماع  رگا  بصن : ب 

رد و  ابِرـضی ، نأ  َبِرـضی ، نأ  لثم : تسا ، نون " فذـح   " برعم ياه  هغیـص  هیقب  رد  هحتف "و   " هدـش رکذ  هغیـص  جـنپ  رد  بصن  تمالع 
. یشخی نأ  دننام : تسا ، رّدقم " هحتف   " اهنآ بصن  تمالع  دنشاب ، یفلا  صقان  قوف ، هغیص  جنپ  هک  یتروص 

. دوشیم موزجم  عراضم ، دیآ ، رد  عراضم  لعف  رس  رب  مزج  لماع  رگا  مزج : ج 
. بِرضی َمل  لثم :

زا قوف  هغیـص  جنپ  هک  یتروص  رد  تسا و  نون " فذـح   " برعم ياه  هغیـص  هیقب  رد  نوکـس "و   " روکذـم هغیـص  جـنپ  رد  مزج  تمالع 
. ِمری َمل  ُعدی ، َمل  َشخی ، َمل  لثم : تسا ، هّلع " فرح  فذح   " ناشمزج تمالع  دنشاب ، ماّللا  لتعم  لاعفا 

شسرپ

. ءانب بارعا ، ینبم ، برعم ، يونعم ، لماع  یظفل ، لماع  لومعم ، لماع ، دینک : فیرعت 
؟ دنمادک ینبم  برعم و  لاعفا   2

. دینک نایب  ار  یضام  لعف  يانب  تیفیک   3
. دیهد حرش  ار  رما  لعف  يانب  تیفیک   4

. دیهد حیضوت  ار  عراضم  لعف  يانب  بارعا و   5
. دیهد حرش  ار  کی  ره  دراوم  عراضم و  لعف  عفر  میالع   6

. دینک نایب  ار  کی  ره  دراوم  عراضم و  لعف  بصن  میالع   7
. دینک رکذ  ار  کی  ره  دراوم  عراضم و  لعف  مزج  میالع   8

مسا بارعا  عاونا 

لخدملا

. ّرج بصن ، عفر ، تسا : بارعإ  عون  هس  ياراد  مسا 

عفر فلا :

. تسا عفر  بارعإ  ياراد  لعاف و  دیز "  " هملک ٌدیز " َءاج   " هلمج رد 
. دنشابیم عفر  بارعا  ياراد  ود  ره  ربخ و  مئاق "  " هملک و  ادتبم ، ٌمئاق " ٌدیز   " هلمج رد  و 

. دوشیم هدیمان  عوفرم  تسا  عفر  ياراد  هک  یمسا 
دنوشیم : همض  زا  بیان  واو " فلا "و"   " ریز دراوم  رد  یلو  تسا ، هّمض "  " عفر یلصا  تمالع  عفر : میالع 

. دوشیم هّمض  نیشناج  فلا "  " نآ تاقحلم  یّنَثُم و  مسا  رد   1
. ِنالُجَر َءاج  لاثم :
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. لعاف ِنالُجَر : لعف ، َءاج : بیکرت :
. تسا لعاف  عفر  تمالع  ِنالجر  رد  فلا "  " لاثم نیا  رد 

. ِناتِنث ِناتَنِثا و  ِنانِثا ، اتلِک ، الَک ، زا : دنترابع  یّنَثُم  تاقحلم 
. ددرگیم هّمض  نیشناج  واو "  " نآ تاقحلم  ملاس و  رکذم  عمج  رد   2

. َنودیزلا َءاج  لاثم :
. لعاف نودیزلا : لعف ، ءاج : بیکرت :

. دشابیم واو "  " لعاف ِعفر  تمالع  لاثم  نیا  رد 
. َنوعِست َنورشع ، ُولوأ و  زا : دنترابع  ملاس  رکذم  عمج  تاقحلم 

. ددرگیم هّمض  نیشناج  واو "  " زین هَتِس  ءامسأ  رد   3
. َكوُخأ َءاج  لاثم :

. هیلا فاضم  َك : فاضم ، لعاف و  خأ : لعف ، ءاج : بیکرت :
. تسا لعاف  عفر  تمالع  واو "  " زین لاثم  نیا  رد 

. ُوذ ُوف ، نَه ، مَح ، خأ ، بأ ، زا : دنترابع  هَّتس  ءامسا 
دنشاب : اراد  ار  ریز  طیارش  هک  دوشیم  هّمض "  " نیشناج واو "  " یتروص رد  هّتس  ءامسا  رد 

. دنشاب درفم   1

. دنشاب ّرَبَکُم   2
. دنشاب ملکتم  ءای  ریغ  هب  فاضم   3

بصن ب :

. ًارکب ٌدیز  َرَصَن  لاثم :
. هب لوعفم  ًارکب : لعاف ، ٌدیز : لعف ، َرَصَن : بیکرت :

. دشابیم بصن  بارعا  ياراد  هب و  لوعفم  ًارکب "  " هملک لاثم  نیا  رد 
. دوشیم هدیمان  بوصنم  تسا  بصن  بارعإ  ياراد  هک  یمسا 

دنوشیم : هحتف "  " زا بیان  هرسک " ءای "و"  " ، " فلا  " ریز دراوم  رد  یلو  تسا  هحتف "  " بصن یلصا  تمالع  بصن : میالع 
توافت نیا  اب  َنیِِملسُملا ، ُترَصَن  ِنیَلُجَر ، ُتیأر  لثم : دوشیم ، هحتف "  " نیشناج ءای " ، " ود نآ  تاقحلم  ملاس و  رکذم  عمج  یّنَثُم و  رد   1

. تسا روسکم  ملاس ، رکذم  عمج  رد  و  حوتفم ، یّنَثُم  مسا  رد  ءای  لبق  ام  هک 
. َكاخأ ُتیأر  لثم : دوشیم ، هحتف "  " زا بیان  فلا  هدش ، رکذ  طیارش  اب  هَّتس  ءامسا  رد   2

. دوشیم هحتف "  " زا بیان  هرسک "  " ملاس ثنژم  عمج  رد   3
. ِتاِملسُملا ُتیأر  لثم 

ّرج ج :

. ِلصَفلا ُموی  اذه  : 1 لاثم
. هیلا فاضم  ِلصفلا : فاضم ، ربخ و  ُموی : ادتبم ، اذه : بیکرت :
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. دشابیم رورجم  هیلا و  فاضم  لصفلا "  " هملک لاثم  نیا  رد 
. هیلا فاضم  مُه : فاضم ، ءاب و  هب  رورجم  ِرون : ّرج ، فرح  ءاب : لعاف ، ُهللا : لعف ، َبَهَذ : بیکرت : مِهِرُوِنب " ُهللا  َبَهَذ  : "2 لاثم

". یلإ یّتَح ، یلَع ، نَع ، یف ، ادَع ، نِم ، اشاح ، َُّبر ، الَخ ، ذُم ، ُذنُم ، واو ، مال ، فاک ، ءات ، ءاب ، : " زا دنترابع  ّرج  فورح 
. دننکیم رورجم  ار  نآ  دنوشیم و  لخاد  مسا  رب  فورح  نیا 

. دنمانیم رورجم "  " ار لومعم  ّراج "و   " ار لماع  تروص  نیا  رد 
دندرگیم : هرسک "  " زا بیان  ءای " هحتف "و"   " ریز دراوم  رد  یلو  تسا ، هرسک "  " ّرج یلصا  تمالع  ّرج : میالع 

طیارش هب  هّتس  ءامسا  ناشتاقحلم و  ملاس و  رکذم  عمج  یّنَثُم و  مسا  رد   1
. دریگیم رارق  هرسک "  " زا بیان  ءای "  " هدش رکذ 

. ِنیَلُجَرب ُترَرَم  لاثم :
. ِنیِملسُملاب ُترَرَم 

. َکیبأب ُترَرَم 
. َکیبأ ُمالغ  َءاج 

نم مهاردـلا  تذـخا  َۀـمطافب و  تررم  لثم : دـشابیم . حوتفم  ّرج  تلاح  رد  هدـش و  هرـسک "  " نیـشناج هحتف "  " فرـصنم ریغ  مسا  رد   2
 َ میهاربا

مسا رد  يریدقت  بارعإ 
دوشیمن : رهاظ  نآ  ظفل  رد  هدوب و  رّدقم  مسا  رد  بارعإ  تمالع  ریز ، دراومرد 

رهاظ نآ  هحتف "  " بصن تلاح  رد  یلو  تسا  هرسک " ریدقت   " هب رج  تلاح  رد  همض "و  ریدقت   " هب عفر  تلاح  رد  صوقنم  مسا  بارعإ   1
". یِضاقلا ُتیأر  " ، " یِضاقلاب ُتررم  " ، " یِضاقلا َءاج  : " لثم دوشیم ،

یسومب تررم  یسوم و  تیار  یسوم ، ینئاج  لثم : تسا . يریدقت  تالاح  مامت  رد  روصقم  مسا  بارعإ   2
، یباتک ُتأرق  یباتک ، اذه  لثم : تسا ، يریدقت  تالاح  مامت  رد  زین  ملاس  رّکذـم  عمج  هینثت و  زج  هب  ملکتم  ءای  هب  فاضم  مسا  بارعإ  - 3

. یباتکب ُتعفتنِا 
. ِلَعُم یِمّ َءاج  لثم : تسا ، يریدقت  عفر  تلاح  رد  ملکتم  ءای  هب  فاضم  ملاس  رکذم  عمج  بارعإ   4

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
. دیربب مان  ار  مسا  بارعإ  عاونا   1

. دیربب مان  ار  ّرج  بصن و  عفر و  یتباینو  یلصا  میالع   2
؟ تسیچ اهنآ  رد  یتباین  بارعإ  شریذپ  طیارش  دنمادک و  هَّتس  ءامسا   3

؟ دنمادک رورجم  ياهمسا   4
. دیربب مان  ار  ّرج  فورح   5

. دینک نایب  ار  مسا  رد  يریدقت  بارعا  دراوم   6
. دینک رکذ  ار  ّرج  بصن و  عفر و  دراوم  هدرک  بیکرت  ار  ریز  تارابع  ب :

(20/ سی  ) ٌلُجَر ِهنیدَملا  اَصقأ  نِم  َءاج  1 و 
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(100/ هبوتلا ( ُهنَع اوُضَرَو  مُهنَع  ُهللا  یِضَر   2
/ص419) صالخلا موی  ( ِبُولُقلا یف  ُكوُکُّشلا  ُدَُلت  َو  َنُونِمؤُملا  یلَتبی  َو  ع )  ) رقابلا لاق   3

(192/ صالخلا موی  جَرَفلا ) ُراظتناو  ُتمَّصلا  ِهَدابِعلا  ُلَضفأ  ص :)  ) ِهللا ُلوُسَر  َلاق   4
. ِلَسُملا َنوُمّ یَجن  َو  َنُولِجعَتسُملا  َکَلَه  َو  َنُوتاّقَولا  َبَذَک  ع :)  ) ُقداّصلا َلاق   5

(186/ صالخلا موی  )
/ح5583) مکحلاررغ ( َنیباتغُملا ُدَحأ  ِهبیغلا  ُعِماس   6

/ح1905) هحاصفلا جهن   ) ٍهَِملسُم َو  ٍِملسُم  ِّلُک  یلَع  ٌهَضیرَف  ِملِعلا  ُبَلَط   7
(415/ هیداجسلا هفیحصلا  ( ِّفَک ُتِقلعأ  َکِمَرَک  ِلیَِذب  َو  يدی  ُتدَدَم  َكِوفَع  ِهَعَس  یلإ   8

ینبم ياه  مسا 

ریمض - 1

. دنیشنیم رهاظ  مسا  ياج  هب  دنکیم و  تلالد  دشاب  هدش  رکذ  ًالبق  هک  یبیاغ  ای  بطاخم  ای  ملکتم  رب  هک  تسا  يا  هملک  ریمض 
. لصفنم لصّتم و  تسا : مسق  ود  رب  ریمض 

. دوش لصّتم  دوخ  لبق  ام  هب  دیاب  هکلب  دوشیمن  لامعتسا  لقتسم  تروصب  هک  تسا  يریمض  لصتم : ریمض 
. رورجم بوصنم و  عوفرم ، تسا : مسق  هس  رب  لصتم  ریمض 

زا : دنترابع  عوفرم  لصتم  ریمض  ظافلا  عوفرم : لصتم  ریمض 
. ان ُت ، مّلکتم : رد  ُِّنت و  اُمت ، ِت ، ُمت ، اُمت ، َت ، رضاح : یضام  رد  َن و  و ، فلا ، بیاغ : یضام  لعف  رد 

ي. م ، و ، ا ، رما : عراضم و  رد 
. ّنُه امُه ، اه ، مُه ، امُه ، ُه ، بیاغ : زا : دنترابع  رورجم  بوصنم و  لصتم  ریمض  ظافلا  رورجم : بوصنم و  لصتم  ریمض 

. َّنُک امُک ، ِك ، مُک ، امُک ، َك ، رضاح :
. ان ي ، ملکتم :

. درادن رگید  هملک  هب  لاصتا  هب  يزاین  دوشیم و  لامعتسا  لقتسم  تروص  هب  هک  تسا  يریمض  لصفنم : ریمض 
. بوصنم عوفرم و  تسا : مسق  ود  رب  لصفنم  ریمض 

نحن انا -  ّنتنا -  امتنا -  ِتنا -  متنا -  امتنا -  تنا -  ّنه -  امه -  یه -  مه -  امه -  وه -  عوفرم :
اناّیا ياّیا -  ّنکاّیا -  امکاّیا -  ِكاّیا -  مکاّیا -  امکاّیا -  كاّیا -  ّنهاّیا -  امهّایا -  اهاّیا -  مهاّیا -  امهاّیا -  ُهاِّیا -  بوصنم :

هراشا مسا  - 2

. تسا هدش  عضو  نآ  هب  هراشا  اب  هارمه  ییانعم  يا  رب  هک  تسا  یمسا  هراشا  مسا 
. ناکم هب   ) صتخم و  نآ ) ریغ  ناکم و  نیب   ) كرتشم تسا : مسق  ود  رب  هراشا  مسا 

كرتشم : هراشا  مسا  ظافلا 
. اذ رکذم : درفم 

. ِنیَذ ِناذ ، هینثت : رّکذم 
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. ِءالُوا یلُوا ، عمج :
. َِهذ ِْهذ ، ِيذ ، ِِهت ، ِْهت ، یت ، ات ، ثنوم : درفم 

. ِنیَت ِنات ، هینثت : ثنؤم 
. ِءالُوا یلُوا ، عمج :

. ِءالُؤه اذه ، دننام : دوشیم ، لخاد  هیبنت  "ي  اه  " اهنآ رب  یهاگ  دنوشیم و  لامعتسا  بیرق  هب  هراشا  يارب  قوف  ظافلا 
. َكات َكاذ ، دننام : دنوشیم ، لامعتسا  باطخ  فاک  اب  هارمه  قوف  ظافلا  طسوتم ، هب  هراشا  يارب 

. َْکِلت َِکلذ ، دننام : دوشیم ، قحلم  هراشا  ءامسا  هب  زین  دُعب  مال  باطخ ، فاک  رب  هوالع  دیعب ، هب  هراشا  يارب 
. تسا عنتمم  دشاب  هیبنت  "ي  اه  " اب هارمه  هک  يا  هراشا  مسا  ِءالُوا و  هینثت و  هب  مال  قاحلا  رّکذت :

صتخم : هراشا  مسا  ظافلا 
دنوشیم : لامعتسا  ناکم  هب  هراشا  دروم  رد  ریز  ظافلا 

. انُه بیرق :
. َكانُه طسوتم :

. َۀَّمَث َو  َّمَث  اّنِه ، اّنَه ، َِکلانُه ، دیعب :

لوصوم مسا  - 3

. دراد هلمج  هب  زاین  شیانعم  نییعت  رد  هک  تسا  یمهبم  مسا 
. هک يزیچ  هک ، یسک  يّذَلا : لثم :

رد ًالثم  ددرگیم ، رب  لوصوم  هب  هک  دشاب  يریمض  نآ  رد  دیاب  دراد و  مان  هَلِـص " هلمج   " دنکیم فرط  رب  ار  لوصوم  ماهبا  هک  يا  هلمج 
هک دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  ددرگیم .. رب  يذـَّلا  هب  ُهُوبأ "  " رد ُه "  " ریمـض تسا و  هلـص  هلمج  ُهُوبأ " َماق   " هلمج ُهُوبأ " َماق  يذـَّلا  َءاج   " هلمج

. درادن بارعا  زا  یلحم  هلص  هلمج 
رّکذـم و عمج و  هینثت و  درفم و  نیب   ) كرتـشم و  ثنؤـم ) اـی  رکذـم  عـمج و  اـی  هینثت  اـی  درفم  هب   ) صتخم تسا : مسق  ود  رب  لوـصوم  مسا 

( ثنؤم
صتخم : لوصوم  مسا  ظافلا 

. يّذَلا درفم :
. ِنیَذَّللا ناذَّللا ، رکذم : هینثت 

. ِءالُألا یلُألَا و  َنیِّذلا ، رکذم : عمج 
. یّتلا ةدرفم :

. ِنیَتَّللا ناتَّللا ، ّثنؤم : هینثت 
. یئاّوَللا یئاّللا و  ِءاّللا ، یتاّوَللا ، یتاّللا ، ِتاّللا ، ثنؤم : عمج 

كرتشم : لوصوم  مسا  ظافلا 
. وذ اذ ، يأ ، ْلَا ، ام ، ْنَم ، زا : دنترابع  هک  تسا  ظفل  ياراد 6  كرتشم  لوصوم  مسا 

دـشاب نآ  يانعم  قباطم  ای  كرتشم  ِلوصوم  ِظفل  قباـطم  دـناوتیم  ددرگیم ؛ رب  كرتشم  لوصوم  هب  هلـص ، هلمج  زا  هک  يریمـض  رکذـت :
. ْتَماق َْنم  ءاج  َماق و  ْنَم  ءاج  لثم :
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ماهفتسا مسا  - 4

هچ یتَـم : يزیچ ،؟ هچ  اـم : یـسک ،؟ هچ  ْنَم : زا : دـنترابع  اـهنآ  زا  یـضعب  دوریم و  راـکب  ندیـسرپ  يارب  هک  تسا  یمـسا  ماهفتـسا  مـسا 
؟ رادقم هچ  ْمَک : یلاح ،؟ هچ  رد  َفیَک : ینامز ،؟ هچ  َناّیأ : اجک ،؟ َنیأ : ینامز ،؟

؟ َماق ْنَم  لاثم :
. ربخ لعاف ، لعف و  ماق : ادتبم ، ماهفتسا ، مسا  ْنَم : بیکرت :

یجْزَم بّکرم  - 5

. دشاب یفاضا  ای  يدانسا  تبسن  ود ، نآ  نیب  هک  نیا  نودب  دشاب  هدمآ  دوجوب  رگید  هملک  ود  بیکرت  زا  هک  تسا  يا  هملک  یجْزَم  بّکرم 
. ددع ریغ  ددع و  تسا : مسق  ود  رب  یجزم  بّکرم 

دروم : ود  رد  لّوا  ءزج  رد  رگم  َرَشع " َۀَعِْست   " ات َرَشَع " َدَحأ  : " لثم تسا ، حتف  رب  ینبم  نآ  ءزج  ود  ره  دشاب  ددع  یجزم  بّکرم  رگا   1
. تسا نوکس  رب  ینبم  لّوا  ءزج  دراوم  نیا  رد  هک  َرَشَع  یناث  َرَشَع و  يداح  َةَرَشَع و  يدْحإ  فلا :

. دراد ار  یّنثم  مکح  تسا و  برعم  لّوا  زج  َةرَشَع  اتَْنِثا  َرَشع و  اْنِثا  رد  ب :
زا لـبق  هک  یتلاـح  ناـمه  رب  لّوا  ءزج  دوـشیم و  لامعتـسا  فرـصنم  ریغ  تروـص  هب  نآ  مّود  ءزج  دـشاب  ددـع  ریغ  یجزم  بّکرم  رگا   2

. ناتسِرَبَط کَبَْلعب و  لثم : دنامیم ، یقاب  هتشاد  بیکرت 
. تسا یّلحم  ینبم  ياهمسا  بارعإ  فلا : رکذت :

لاثم : دنچ 
. ٌدیز اذه   1

. ربخ ٌدیز : عوفرم ، ًاّلحم  ادتبم ، اذه : بیکرت :
. ٌدوجوم ُُهباتک   2

رورجم ًاّلحم  هیلا ، فاضم  ُه : فاضم ، ادتبم و  ُباتک : بیکرت :

نیرمت شسرپ و 

ریمـض لصّتم ، ریمـض  هلـص ، هلمج  یجزم ، بّکرم  ماهفتـسا ، مسا  لوصوم ، مسا  ریمـض ، ینبم ، مسا  دینک : فیرعت  ار  ریز  ياه  هژاو  فلا :
. لصفنم

. دیربب مان  ار  لصفنم  لصتم و  ریامض  ب :
. دینک رکذ  ار  لوصوم  مسا  ظافلا  ج :

. دیربب مان  ار  ماهفتسا  ءامسا  د :
دینک : نایب  ار  ءانب  زج و  بصن ، عفر ، دراوم  هدرک ، بیکرت  ار  ریز  تارابع  ه :

(18/ ماعنألا  ) ُرِهاقلا َوُه   1
(187/ ةرقبلا  ) ِهللا ُدودُح  َْکِلت   2

(21/ تافاصلا . ) ِلْصَفلا ُمْوی  اذه   3
(43 نامحَّرلا / . ) ُمَّنَهَج ِهِذه   4

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 176 

http://www.ghaemiyeh.com


(2108/ ۀحاصفلا جه  . ) ُءاوَّدلا َوُه  ُنآرُقلا   5
(1469 ۀحاصفلا / جهن  ( اهُؤامَلُح اهِءامَلُع  ُرایِخ  اهُؤامَلُع و  یتَّمُأ  ُرایِخ   6

(416 نانجلا / حیتافم   ) ِّهِبَر یلِإ  ُبُوتی  َو  ِِهْبنَِذب  ُفِرَتْعی  َو  ِِهتَئیِطَِخب  ََکل  ُءُوبی  ْنَم  ُماقَم  اذه   7
رتشیب هعلاطم  يارب 

. ًاریدقت وأ  ًاظفل  ِۀملکلا  ِرِخآ  یف  ُلِماعلا  ُُهِبلْحی  ٌَرثإ  ُبارعإلا :
. ُلماعلا اُهِبلْحی  ِۀملکلا ال  رِخآ  یف  ٌۀیفیک  ُءانبلا :

( ۀیدمصلا )
. ِِهفالِخب ِیْنبَْملا  َو  ِهیَلَع  ِۀَلِخاّدلا  لِماوعلا  ِببِسب  ُهُرِخآ  ُریَغَتی  ام  ُبَْرعُْملا :

( يدَّنلا ُرْطَق  )

( ربخ ادتبم ،  ) تاعوفرم

ادتبم

". ٌمئاق ٌدیز   " رد ٌدیز " : " دننام دشابیم ، هیظفل  لماوع  زا  دّرجم  هک  هیلا  ٌدنسم  تسا  یمسا  یمسا : يادتبم  تسا : مسق  ود  رب  ادتبم 
. تسا هداد  عفر  ار  دوخ  زا  دعب  لصفنم  ریمض  ای  رهاظ  مسا  هتفرگ و  رارق  ماهفتسا  ای  یفن  زا  دعب  هک  تسا  یفصو  یفصو : يادتبم 

. ِنادیّزلا ٌمئاقأ  لاثم 1 :
. ربخ نیشناج  لعاف و  نادیّزلا : ادتبم ، ٌمئاق : ماهفتسا ، فرح  أ : بیکرت :

. امه ٌسلاج  ام  لاثم 2 :
. ربخ نیشناج  لعاف و  امه : ادتبم ، ٌسلاج : یفن ، فرح  ام : بیکرت :

رکذت : ود 
رخؤم يادـتبم  نآ ، زا  دـعب  رهاظ  مسا  هدوب و  مّدـقم  ربخ  بیکرت ، رد  دـهد  عفر  ار  رتتـسم  ریمـض  ماهفتـسا ، اـی  یفن  زا  دـعب  ِفصو  رگا   1

. ِنادیزلا ِنامئاقأ  دننام : دوب ، دهاوخ 
مئاقأ لثم : تسا ، زیاج  هجو  ود  نآ  بیکرت  رد  دشاب ؛ درفم  زین  نآ  زا  دـعب  رهاظ  مسا  هدوب و  درفم  ماهفتـسا ، ای  یفن  زا  دـعب  ِفصو  رگا   2

. ٌدیز
. ربخ نیشناج  لعاف و  ٌدیز : ادتبم ، ٌمئاق : ماهفتسا ، فرح  أ : لّوا : بیکرت 

. رّخؤم يادتبم  ٌدیز : مّدقم ، ربخ  ٌمئاق : ماهفتسا ، فرح  أ : مّود : بیکرت 

ربخ

". ٌمئاق ٌدیز   " رد ٌمئاق " : " دننام تسا ، هدیاف  دیفم  ادتبم  هارمه  هب  هدوب و  هیظفل  لماوع  زا  دّرجم  هک  هب  ٌدنسم  تسا  یمسا  ربخ :
. دنعوفرم ربخ  ادتبم و  هّجوت :

ربخ ماسقا 
. هلمج درفم و  تسا : مسق  ود  رب  ربخ 

( درفم ربخ  . ) ٌةَدابِع ُرْکِفلا  : 1 لاثم
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( هلمج ربخ  . ) ُُهتَوْعَد َّدَُرت  ُِمئاّصلا ال  : 2 لاثم
. هیلا فاضم  ُه : فاضم ، لعاف و  بیان  : ّ ُةَوْعَد لوهجم ، لعف  ُّدَُرت : یفن ، فرح  ال : ادتبم ، مئاّصلا : بیکرت :

 ُ. عوفرم الحم  ِمئاّصلا و  يارب  ربخ  ُُهتَوْعَد " ُّدَُرت  " ال  هلمج
( هلمج ربخ  . ) ٌریَخ َِکلذ  يْوقَّتلا  ُساِبل  َو  : 3 لاثم

" ٌریخ کلذ   " هلمج َِکلذ ،: ربخ  ٌریخ : مّود ، يادـتبم  َِکلذ : هیلا ، فاضم  يوقَّتلا : فاضم ، ادـتبم و  ُسابل : لبق ، اـم  بسح  هب  واو : بیکرت :
. عوفرم الحم  لّوا و  يادتبم  يارب  ربخ 

( درفم ربخ  . ) ِهِلل ُدْمَحلَا  : 4 لاثم
. ربخ رّدقم ، لماع  هب  ّقلعتم  رورجم ، ّراج و  َهِلل ، ادتبم ، ُدمحلا : بیکرت :

رکذت :
. دشابیم عفر  ّلحم  رد  دوشیم و  هدیمان  هیربخ " هلمج   " حالطصا رد  دریگیم  رارق  ادتبم  ربخ  هک  يا  هلمج   1

لاثم 4 رد  َِکلذ "و   " هراـشا مسا  لاثم 3  رد  ُه "و   " ریمـض لاثم 2  رد  طبار  نیا  . دشاب هتـشاد  دوجو  یطبار  دیاب  ادـتبم  هیربخ و  هلمج  نیب 
. تسا رورجم  راج و  رد  ّرقتسم  وه "  " ریمض

. دوشیم مّدقم  ادتبم  رب  ربخ  یهاگ   2
. ُْرمَألا ِهللا  لاثم :

. رّخؤم يادتبم  ُْرمَألا : مّدقم ، ربخ  رّدقم ، لماع  هب  ّقلعتم  رورجم ، ّراج و  ِهللا : بیکرت :
ٌلجر و ِرادلا  یف  دننام : دریگ ، رارق  ادتبم  دناوتیم  دـشاب  هدـیاف  یعون  ياراد  هرکن  رگا  یلو  دـشاب  هفرعم  هک  تسا  نیا  ادـتبم ، رد  لصا   3

. کیلع ٌمالس 

نیرمت شسرپ و 

دیهد : خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
دینک : فیرعت  ار  ریز  ياه  هژاو   1

. ربخ یفصو ، يادتبم  یمسا ، يادتبم 
. دیهد حرش  ار  ربخ  ماسقا   2

؟ دراد یتایصوصخ  هچ  تسیچ و  هیربخ  هلمج   3
؟ تسا زیاج  هرکن  هب  ادتبا  یتروص  هچ  رد   4

دینک : صخشم  ار  ینبم  ياهمسا  رد  یّلحم  بارعا  زین  کی و  ره  میالع  ّرج و  بصن و  عفر ، دراوم  هدرک ، بیکرت  ار  ریز  تارابع  ب :
(1/ نیفّفطمل . ) َنیفُّفَطُْمِلل ٌلیَو   1

(31/ مجنلَا  ) ِضْرَألا ِیف  ام  َو  ِتاومَّسلا  ِیف  ام  َو ِهللا   2
ح1649) ۀحاصفلا / جهن   ) اهُطاسْوَأ یتَُّما  ُءامَحُر   3

/ح1769) ۀحاصفلا جهن   ) ٍۀَئیِطَخ ِّلُک  ُْسأَر  اْینُّدلا  َّبُح   4
(5485/ مکحلا ررغ   ) يِدُْرت ِلْهَْجلا  ُةدایِز   5

(5732 مکحلا / ررغ   ) ُهُّرَش ُنَمْؤی  َو ال  ُهُریَخ  یجْری  ْنَم ال  ِساّنلا  ُّرَش   6
رتشیب هعلاطم  يارب 
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دّرَجُْملا ا َوُه  ُرَبَخلا : َو  ِهِمْکُح  وأ  ٍرِهاِظل  ًۀعفار  ٍماهفتـسا  وأ  یفن  َدَْعب  ُۀعقاولا  ُۀفُّـصلا  وأ  هیلإ  ًادنـسم  ِۀـیظفللا  ِلماوعلا  نع  دّرجملا  وُه  أَدَْـتبُملا :
( ۀیدمصلا  ) هب ُدنسمل 

( لعاف بئان  لعاف ،  ) تاعوفرم

لعاف

. دشابیم مسا  نآ  هب  لماع  مایق  هدش و  هداد  تبسن  نآ  هب  مّدقم ، لماع  هک  تسا  یعوفرم  مسا 
. تسا لعاف  ٌرکب " َتام   " هلمج رد  ٌرکب "  " هملک ٌدیز "و  َءاج   " هلمج رد  ٌدیز "  " هملک لاثم :

رکذت :
. دیآیم يزیچ "؟ هچ   " ای یسک "؟ هچ   " باوج رد  لعاف   1

. تسا ریمض  یهاگ  رهاظ و  مسا  یهاگ  لعاف   2
. ٌدیز َءاج  رهاظ : مسا  لاثم 

( دشابیم نآ  لعاف  تسا و  رتتسم  وه "  " ریمض ءاجرد   ) َءاج ٌدیز  ریمض : لاثم 
ندوب : عمج  هینثت و  درفم و  تهج  زا  لعاف  لعف و  ماکحا 

. َنودیّزلا َماق  ِنادیّزلا ، َماق  ٌدیز ، َمئاق  لثم : دوشیم ، هدروآ  درفم  هراومه  لعف  دشاب  رهاظ  مسا  لعاف ، رگا  فلا :
. دوشیم هدروآ  ریمض  عجرم  اب  قباطم  لعف ، هغیص  دشاب  ریمض  لعاف ، رگا  ب :

. اُوماق َنودیّزلا  اماق ، ِنادیّزلا  َماق ، ٌدیز  لثم :
ندوب : ّثنؤم  رّکذم و  تهج  زا  لعاف  لعف و  ماکحا 

. ٌدنه ْتَماق  لثم : دوشیم ، هدروآ  ّثنؤم  لعف  دشاب  یقیقح  ّثنؤم  رهاظ و  مسا  لعاف  رگا  فلا :
. ُسمَّشلا ِتَعَلَط  ُسْمَّشلا ، َعَلَط  لثم : تسا ، زیاج  ود  ره  لعف  ندوب  ّثنؤم  رّکذم و  دشاب  يزاجم  ثنؤم  رهاظ و  مسا  لعاف  رگا  ب :

. ْتَماق ٌدنه  ْتَعَلَط ، ُسمَّشلا  لثم : دوشیم ، هدروآ  ّثنؤم  لعف  تسا  ّثنؤم  ِمسا  نآ  عجرم  هک  دشاب  یلصّتم  ریمض  لعاف  رگا  ج :

لعاف بیان 

هب لوهجم  تروصب  لعف ، هدـش و  فذـح  لعاف  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دراد و  ماـن  لـعاف  بیاـن  دریگ  رارق  لـعاف  ياـج  هب  هک  یلوعفم 
. ٌدیز َرُِصن  دننام : دوش ، هداد  تبسن  لوعفم 

. دراد نایرج  زین  لعاف  بیان  دروم  رد  لعاف  يارب  هدش  رکذ  ماکحا 

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
. دیربب مان  ار  لعف  ياهلومعم   1

. دینک رکذ  ار  یلعاف  ریامض  هدرک و  فیرعت  ار  لعاف   2
. دینک نایب  ار  لعاف  لعف و  هب  طوبرم  ماکحا   3

. دینک فیرعت  ار  لعاف  بیان   4
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. دینک بیکرت  ب 
(22/ نونمؤملا  ) َنُولَمُْحت ِْکلُفلا  یلَع  َو  اهیَلَع   1

(61/ ةرقبلا  ) ُۀَنَکْسَْملا َو  ُّۀَلِذلا  ُمِهیَلَع  َْتبِرُض   2
(1/ ّدسملا  ) هَبَت َو  ٍبََهل  ِیبَأ  ادی  ّْتَبَت   3

(1/ رمقلا  ) ُرَمَْقلا َّقَْشن  َو ا  ُۀَعاّسلا  َِتبَرَْتِقا   4
/ح2181) ۀحاصفلا جهن  (. ٍفارْسإ ِبیَغ  یف  اوُِسْبلأ  َو  اُوقَّدَصَت  َو  اُوبَرشا  اُولُک و   5

رتشیب هعلاطم  يارب 
( ۀیدمصلا . ) ِِهب ًامئاق  ِهیف  ُلِماعلا  ِهیلإ  َدنُسا  ام  ُلِعافلا :
( ۀیدمصلا . ) هَماقَم ُمئاقلا  ُلوعفملا  وه  ِلعافلا : ُبئان 

( هب لوعفم   ) تابوصنم

هراشا

. تسا هدش  عقاو  نآ  رب  لعاف  ِلعف  هک  تسا  یبوصنم  مسا  هب  لوعفم 
. ًارکب ٌدیز  َرَصَن  لاثم :

. هب لوعفم  ًارکب : لعاف ، ٌدیز : لعف ، َرَصَن : بیکرت :
رکذت :

. دیآیم ار " ؟ يزیچ  هچ   " ای ار "؟ یسک  هچ   " باوج رد  ًابلاغ  هب  لوعفم   1
. دوب دهاوخ  بوصنم " ًاّلحم   " تروص نیا  رد  هک  دوشیم  عقاو  هب " لوعفم   " لحمرد هلمج  یهاگ   2

. ُهللا َقَدَص  ُْلق  لاثم :
ًالحم هب و  لوعفم  ُهللا  َقَدَـص  هلمج  لعاف ، ُهللا : لـعف ، َقَدـص : تسا ،) لـعاف  ْلـُق "  " رد رتتـسم  تنأ "  " ریمـض  ) لـعاف لـعف و  ْلـُق : بیکرت :

. بوصنم
. تسا ریمض  یهاگ  رهاظ و  مسا  یهاگ  هب  لوعفم   3

. ِطارِّصلا ِءاوَس  یلِإ  انِدِْها  لصتم : ریمض  لاثم 
فرح یلإ : هب ، لوعفم  بوصنم ، ًالحم  نوکـس ، رب  ینبم  لصتم ، ریمـض  ان : دـشابیم ،) نآ  لعاف  تنأ  ریمـض   ) لعاف لـعف و  ِدـِْها : بیکرت :

. ِدِْها هب  قلعتم  رورجم  ّراج و  هیلإ ، فاضم  ِطارَّصلا : فاضم ، رورجم و  ءاوَس : ّرج ،
ُنیعَتْسَن َكایإ  ُُدبْعَن و  َكایإ  لصفنم : ریمض  لاثم :

،. لعاف لعف و  ُُدبْعَن : هب ، لوعفم  بصن ، ّلحم  رد  حتف ، رب  ینبم  بوصنم ، ِلصفنم  ریمض  َكایإ : بیکرت :
رکذت :

. َْتبَرَض ًادیز  دننام : تسا ، زیاج  دوخ  لماع  رب  هب  لوعفم  میدقت 
. تسا مزال  لعف  رب  اهنآ  میدقت  دنریگ  رارق  هب  لوعفم  ماهفتسا ) مسا  نوچ  بلط ) ترادص  یمسا  ای  لصفنم  ریمض  رگا  و 

لاثم
. لعاف لعف و  َتیأر : هب ، لوعفم  بصن ، ّلحم  رد  نوکس ، رب  ینبم  ماهفتسا ، مسا  ْنَم : بیکرت : َتیَأَر ؟ ْنَم   1
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ُنیعَتْسَن َكایإ  َو  ُُدبْعَن  َكایإ   2

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
. دینک نایب  ار  نآ  ياهیگژیو  هدرک و  فیرعت  ار  هب  لوعفم   1

. دیربب مان  ار  یلوعفم  ریامض   2
؟ دوشیم مّدقم  لعف  رب  هب  لوعفم  يدراوم  هچ  رد   3

. دینک بیکرت  ب :
(88/ ةرقبلا  ) ٌْفلُغ اُنبُوُلق  اُولاق   1

(59/ ءاسنلا  ) َلوُسَّرلا اوُعیطأ  َهللا و  اوُعیطأ   2
(68/ ءایبنألا  ) ْمُکَتَِهلآ اوُرُْصنلا  َو  ُهُوقِّرَح  اُولاق   3

/ح1111) ۀحاصفلا جه  . ) َْبلَقلا یسقَت  ُۀَناطَبلا   4
َتحت ِرجحلا  یلإ  هِدیب  راشأ  ِعضوملا و  اذه  یف  هِدوجس  یف  لوقی  ع )  ) َنیدباعلا ُنیز  ِنیسحلا  ُنب  یلع  َناک  لاق : ع )  ) ِنامزلا ِبحاص  نع   5

ۀفحیــصل . ) َكُریَغ ِهـیلَع  ُرِدـْقی  ـالام  َکـُلَأْسی  َکـِئانِِفب ، َکـُِلئاس  َکـِئانِِفب ، َكُریِقَف  " کـِئانِِفب ،َ َُکنیکـْـسِم  َکـِئانِِفب ، َكُدــیَبُع  ِنازیملا :
(536/ ۀیداجسلا

( زییمت - لاح - قلطم - هیف - هل لوعفم   ) تابوصنم

هل لوعفم 

. دنکیم نایب  ار  دوخ  لماع  عوقو  تلع  هک  تسا  یمسا 
. ًابیدأت ًارکب  ٌدیز  َبَرَض  : 1 لاثم

. هل لوعفم  ًابیدأت : هب ، لوعفم  ًارکب : لعاف ، ٌدیز : لعف ، َبَرَض : بیکرت :
. ًاْنبُج ِبْرَْحلا  ِنَع  ٌدیَزَدَعَق  : 2 لاثم

. هل لوعفم  ًانبُج : َدَعَق ، هب  ّقلعتم  رورجم  ّراج و  ِبرحلا : ِنَع  لعاف ، ٌدیز : لعف ، َدَعَق : بیکرت :
رکذت :

. دیآیم تلع "؟ هچ  هب  " "؟ هچ يارب   " ِلاؤس باوج  رد  هل  لوعفم   1
هب تروص  نیا  ریغ  رد  دوشیم و  بوصنم  دـشاب  دّـحتم  لعاف  تقو و  تهج  زا  دوخ  لماع  اـب  هدوب و  ردـصم  هک  یتروص  رد  هل  لوعفم   2

. ددرگیم رورجم  دنشابیم  لیلعت  يانعم  ياراد  هک  ءاب " یف ، نِم ، مال ،  " ّرج فورح  زا  یکی  هلیسو 
. ِضرَألا ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  يّذَلا  َوُه  : 1 لاثم

: ْمَُکل دشابیم ،) نآ  لعاف  رتتسم  وه  ریمض   ) لعاف لعف و  َقَلَخ : ربخ ، عفر ، ّلحم  رد  لوصوم ، مسا  يّذَلا : عوفرم ، ًالحم  ادتبم ، َوُه : بیکرت :
ام هلـص  هک  رّدـقم ) ملاع  هب  ّقلعتم  رورجم  ّراج و  ِضرَألا : ِیف  هب ، لوعفم  بصن ، ّلحم  رد  لوصوم ، مسا  ام : َقَلَخ ، هب  ّقلعتم  رورجم  ّراج و 

. يّذَلا هلص  ِضرَألا  ِیف  ام  ْمَُکل  َقَلَخ  هلمج  دشابیم ،)
. تسا هدش  رورجم  تسین  ردصم  نوچ  اهنآ  هب  طوبرم  ریمض  دنشابیم و  قلخ "  " يارب تلع  نیبطاخم "  " لاثم نیا  رد 
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. ِرَفَّسِلل ُتْأیَهَت  : 2 لاثم
. ُتْأیَهَت هب  ّقلعتم  رورجم ، ّراج و  ِرَفَِّسل : دشابیم ،) نآ  لعاف  ُت "  " ریمض  ) لعاف لعف و  ُتْأیَهَت : بیکرت :

. تسا هدش  ورجم  تسین  دّحتم  دوخ  لماع  اب  نامز  تهج  زا  نوچ  تسا و  ُتایَهَت "  " يارب تلع  رفس "  " لاثم نیا  رد 
. يایإ َکِمارْکإل  َُکْتمَرکأ  : 3 لاثم

: ِمارْکإ ّرج ، فرح  ِل : هب ، لوهفم  بوصنم ، ًالحم  لصّتم ، ریمـض  َك : دـشابیم ،) نآ  لعاف  ُت "  " ریمـض  ) لعاف لـعف و  ُْتمَرْکَأ : بیکرت :
. مارکإ يارب  هب  لوعفم  بوصنم ، ًالحم  لصفنم ، ریمض  يایإ : رورجم ، ًالحم  هیلا ، فاضم  َك : فاضم ، رورجم و 

. تسا هدش  رورجم  تسین  دّحتم  دوخ  لماع  اب  لعاف  تهج  زا  نوچ  تسا و  ُْتمَرْکأ "  " يارب تلع  مارکإ "  " لاثم نیا  رد 

هیف لوعفم 

. دشابیم یف "  " يانعم نمضتم  هدش و  هدروآ  نآ  ناکم  ای  لماع  عوقو  نامز  نایب  يارب  هک  تسا  یبوصنم  مسا  هیف  لوعفم 
. دوشیم هدیمان  زین  فرظ "  " حالطصا رد  هیف ، لوعفم 

تسا : مسق  ود  رب  فرظ 
، رْهَد مْوی ، دننام : نامز ، فرظ 

. قْوَف دِجْسَم ، دننام : ناکم ، فرظ 
. ًاموی ٌدیز  َماص  : 1 لاثم

. هیف لوعفم  ًاموی : لعاف ، ٌدیز : لعف ، َماص : بیکرت :
. ٍورْمَع َْفلَخ  ٌدیز  یّلَص  : 2 لاثم

. هیلإ فاضم  ِورْمَع : فاضم ، هیف و  لوعفم  َْفلَخ : لعاف ، ٌدیز : لعف ، یّلَص : بیکرت :
؟ ِءایلوألا ُّزِعُم  َنیأ  : 3 لاثم

، فاـضم رّخؤم و  يادـتبم  ُّزِعُم : مّدـقم ، ربـخ  رّدـقم ، لـماع  يارب  هیف  لوـعفم  بوـصنم ، ًـالحم  حـتف ، رب  ینبم  ماهفتـسا ، مسا  َنیأ : بیکرت :
. هیلإ فاضم  ِءایلوألا :

رکذت :
. دیآیم اجک "؟  " ای عقوم "؟ هچ   " لاؤس باوج  رد  هیف  لوعفم   1

. دِجسملا یف  ُتیّلص  دننام : ددرگیم ، رورجم  یف "  " هلیسو هب  دشاب  دودحم  هک  یتروص  رد  ناکم  فرظ   2

قلطم لوعفم 

. دنک نایب  ار  نآ  ددع  ای  عون  ای  هدرک و  دیکأت  ار  نآ  ات  دریگیم  رارق  دوخ  لماع  زا  دعب  هک  تسا  یبوصنم  ردصم  قلطم  لوعفم 
لاثم :

. ًامایق َتُْمق  يدیکأت : قلطم  لوعفم   1
. ِریمألا َمایق  ُتُْمق  یعون : قلطم  لوعفم   2

. ِنیََتبْرَض ًادیز  ُْتبَرَض  يددع : قلطم  لوعفم   3

لاح
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. دنکیم نایب  ار  دوخ  بحاص  یگنوگچ  تأیه و  هک  تسا  یّقتشم  مسا  ًابلاغ  لاح 
. دیآیم یتیفیک "؟ هچ  هب  "؟ ، " هنوگچ "؟ ، " یلاح هچ  رد   " لاؤس باوج  رد  تسا و  بوصنم  لاح 

. ًابِکار ٌدیَز  َءاج  : 1 لاثم
. لاح ًابکار  لاحلاوذ ، لعاف و  ٌدیز : لاح ، رد  لماع  لعف و  َءاج : بیکرت :

. ًاجَّرَسُم َسَرَفلا  ُْتبِکَر  : 2 لاثم
. لاح ًاجَّرسم : لاحلاوذ ، هب و  لوعفم  َسَرَفلا : لاح ، رد  لماع  لعاف و  لعف و  ُْتبِکَر : بیکرت :

. دوش مدقم  دوخ  لماع  رب  تسا  مزال  دشاب  بلط  ترادص  لاح  رگا  دوخ : لماع  رب  لاح  میدقت 
لعاف و دـیز : لاح ، رد  لـماع  لـعف و  َءاـج : لاـح ، بوصنم ، ًاـّلحم  حـتف ، رب  ینبم  ماهفتـسا ، مسا  َفیَک : بیکرت : ٌدـیز ؟ َءاـج  َفیَک  لاـثم :

. لاحلاوذ
. تسا بوصنم  ًّالحم  تروص  نیا  رد  هک  دریگیم  رارق  لاح  ّلحم  رد  هلمج  یهاگ  هیلاح : هلمج 

. ِهِسأَر یلع  ُهُدی  ٌدیز  َءاج  لاثم :
. تسا بصن  ّلحم  رد  هیلاح و  هلمج  ِهِسأر " یلع  ُهُدی   " هلمج لاثم  نیا  رد 

زییمت

. دنکیم فرط  رب  ار  تبسن  ای  تاذ  رد  رقتسم  ِماهبا  هک  تسا  يا  هرکن  مسا  زییمت 
لعف هبـش  ای  لعف  تبـسنزا ، ماهبا  عفار  زییمت  رد  تاذ و  ناـمه  تاذ ، زا  ماـهبا  عفار  ِزییمت  رد  نآ  بصن  لـماع  تسا و  بوصنم  ًاـبلاغ  زییمت 

. تسا
ًابکوَک َرَشَع  َدَحأ  ُتیأر  : 1 لاثم

. زییمت ًابکوک : زییمت  رد  لماع  بوصنم و  ًالحم  هب ، لوعفم  َرَشَع : َدَحأ  لعاف ، لعف و  ُتیأر : بیکرت :
. ًاتیز ٌلطِر  اذه  : 2 لاثم

. زییمت ًاتیز : ربخ ، ٌلْطِر : ادتبم ، اذه : بیکرت :
. ًابیَش ُْسأَّرلا  َلَعَتْشاَو  : 3 لاثم

. سأرلا لعتشا  يرب  زییمت  ًابیش : لعاف ، ُسأَّرلا : زییمت ، رد  لماع  لعف و  َلَعَتِسا : لبقام ، بسح  هب  واو : بیکرت :

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
. دیهد حیضوت  ار  ریز  ياه  هژاو  زا  کی  ره   1

. زییمت هیلاح ، هلمج  لاح ، قلطم ، لوعف  هیف ، لوعفم  هل ، لوعفم 
. دینک نایب  ار  هل  لوعفم  بصن  طیارش   2

؟ تسا بوصنم  یتروص  هچ  رد  هیف  لوعفم   3
. دیهد حرش  ار  قلطم  لوعفم  ماسقا   4

؟ تسا مزال  دوخ  لماع  رب  لاح  میدقت  یتروص  هچ  رد   5
. دیربب مان  ار  نآ  ماسقا  هدرک  فیرعت  ار  زییمت   6
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؟ تسیچ زییمت  بصن  لماع   7
. دیربب مان  دیا  هدناوخ  نونکات  تاعوفرم  تابوصنم و  زا  هچنآ   8

. دینک بیکرت  ب :
(42/ رمّزلا  ) اِهتْوَم َنیح  َسُْفنألا  یَّفوَتی  ُهللا   1

(3/ ماعنألا ( َنُوبِسْکَت ام  مَْلعی  َو  ْمُکَرْهَج  َو  ْمُکَّرِس  ُمَْلعی   2
(164/ ءاسنلا  ) ًامیلْکَت یسوَم  ُهللا  َمَّلَک  َو   3

(50/ ءاسنلا بِذَکلا ) ِهللا  یَلَع  َنورَتْفی  َفیَک  ْرَْظنُا   4
(19/ ةرقبلا  ) ِتوَْملا َرَذَح  ِقِعاوَّصلا  َنِم  ْمِِهناذاء  ِیف  ْمُهَِعباصَأ  َنُولَعْجی   5

(1166/ ۀحاصفلا جهن  ( ِلیَّللا َفِْصن  ِءامَّسلا  ُباوبأ  ُحَتْفَت   6
(395/ ۀیداجسلا ۀفیحصلا  . ) ُُهتَلیِح ّْتَلَق  ُُهتَُّوق و  ْتَفُعَض  َو  ُهتَقاف  ْتَّدَتْشا  ِنَم  َءاعُد  َكوُعْدأ   7

(477/ ۀیداجسلا ۀفیحصلا   ) ُمیِرَکلا َْتنأ  َكوُعْدأ و  َفیَک ال  َو  یِصاْعلا  اَنأ  َو  َكوُعْدأ  َفیَک   8
رتشیب هعلاطم  يارب 

( يدَّنلا ُرْطَق  . ) لِعافلا ُلِعف  هیلع  َعَقَو  ام  وه  هل : ُلوعفملا 
( يدَّنلا ُرْطَق  . ) ًالعاف ًاتقو و  ُهَکَراش  ٍثدحل  ِلعملا  ُلّ ُردصَملا  وُه  هل : ُلوعفملا 

( يدَّنلا ُرْطَق  " . ) یف  " ینعم یلع  ٌلماع  هیلع  َّطِلٍُسناکم  ٍنامز أ  ِمسا  ُّلک  وه  هیف : لوعفملا 
( ۀیدمصلا . ) ُهَدَدَع وأ  ُهعَون  ُنیَبی  وأ  ُهَِلماع  ُدِّکؤی  ٌردصم  وه  ُقلطملا : ُلوعفملا 

( ۀیدمصلا . ) ٍْتعَن ُریغ  ُۀئیِْهِلل  ُۀَنیَبُملا  ُۀَفِّصل  یه ا  ُلاحلا :
( ۀیدمصلا . ) ٍۀَبِْسن وإ  ٍتاذ  نَع  ِّرَقَتْسُملا  ِماْهبِإلل  ُۀَِعفاّرلا  ُةرکنلا  وه  ُزییمتلا :

لوهجم مولعم و  يدعتم و  مزال و  لعف 

يدعتم مزال و 

. َبَهَذ َماق ، لثم : دراد ، زاین  لعاف  هب  طقف  هک  تسا  یلعف  مزال : لعف 
. َلاق رَصَن ، لثم : دشابیم ، زین  هب  لوعفم  بلاط  لعاف ، رب  هوالع  هک  تسا  یلعف  يّدعتم : لعف 

يّدعتم : لعف  ماسقا 
. َبَرَض َلاق ، َبَتَک ، لثم : و  ًارکب ، ٌدیز  َرَصَن  لثم : یلوعفم ، کی   1

. ًاملاع ًارکب  ُدیز  َِملَع  لثم : یلوعفم ، ود   2
. مود لوعفم  ًاملاع : لّوا ، لوعفم  ًارکب : لعاف ، ٌدیز : لعف ، َِملَع : بیکرت :

( تسا ملاع  دلاخ  هک  درک  هاگآ  ار  رکب  دیز   ) ًاملاع ًادلاخ  ًارکب  ٌدیز  َمَلْعأ  لثم : یلوعفم ، هس   3
. َأَْبنأ ََّأَبَن ، يرأ ، َثَّدَح ، َّرَبَخ ، َرَبْخأ ، َمَلْعأ ، زا : دنترابع  یلوعفم  هس  لاعفا 

یلوعفم ود  لعف  ماسقا 
دنمسق : ود  رب  یلوعفم  ود  لاعفا 

دنمسق : ود  رب  لاعفا  نیا  و  دنا ، هدوب  ربخ  ادتبم و  لصا  رد  اهنآ  لوعفم  ود  هک  یلاعفا   1
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، َبِسَح زا : دـنترابع  اهنآ  دـنکیم و  ادـیپ  قّقحت  ینورد  ياوق  ینطاب و  ياضعا  طسوت  اهنآ  ياـنعم  هک  دنتـسه  یلاـعفا  بولق : لاـعفا  فلا :
( درک نیقی  درک ، ادیپ  ملع  ینعم  هب   ) يأَر َدَجَو ، َِملَع ، تشادنپ ،) درک ، نامگ  ینعم  هب  ، ) َّنَظ َمَعَز ، َلاخ ،

( تسا ملاع  رکب  درک  نامگ  دیز   ) ًاملاع ًارکب  ٌدیز  َبِسَح  لاثم :
(. تسا ملاع  رکب  تسناد  دیز   ) ًاملاع ًارکب  ٌدیز  يأَر 

، َذَّـخَِتا َراَص ، زا : دـنترابع  اهنآ  دنـشابیم و  ندروآ  رد  رگید  لاح  هب  یلاح  زا  ندـنادرگ و  يانعم  هب  هک  دنتـسه  یلاعفا  رییْـصَت : لاعفا  ب :
. َّدَر َكََرت ، َذَِخت ، َلَعَج ، َبَهَو ،

ًالیلَخ َمیهاْربإ  ُهللا  َذَّخَِتا  لاثم :
. تسا هدوبن  ربخ  ادتبم و  لصا  رداهنآ  لوعفم  ود  هک  یلاعفا   2

. یّمَس یسَک ، یطعأ ، لثم :
( دیشخب یمهرد  رکب  هب  دیز   ) ًامه رد  ًارکب  ٌدیز  یطْعأ  لاثم :

. دنروهشم یطْعأ " باب  یلوعفمود   " هب لاعفا  هتسد  نیا 
. دندرگیم لوعفم  هس  ياراد  دنوش  هدرب  لاعفإ  باب  هب  رگا  بولق  لاعفا  رکذت :

. ًالضاف ًارکب  ًادلاخ  ٌدیز  َمَلْعأ  ًالضاف ، ًارکب  ٌدیز  َِملَع  لاثم :

لوهجم مولعم و 

. دشاب هدش  رکذ  مالک  رد  نآ  لعاف  هک  تسا  یلعف  مولعم : لعف 
. ًارکب ٌدیز  َرَصَن  : 1 لاثم

. هب لوعفم  ًارکب : لعاف ، ٌدیز : لعف ، َرَصَن : بیکرت :
. ًارکب َرَصَن  ٌدیز  : 2 لاثم

. عفر ّلحم  رد  ربخ و  ًارَْکب " َرَصَن   " هلمج هب ، لوعفم  ًارکب : تسا ،) رتتسم  شلعاف   ) لعاف لعف و  َرَصَن : ادتبم ، ٌدیز : بیکرت :
( دش يرای  رکب   ) ٌرکب َرُِصن  لثم : دشاب ، هدش  هداد  تبسن  لوعفم  هب  هدشن و  رکذ  مالک  رد  نآ  لعاف  هک  تسا  یلعف  لوهجم : لعف 

نیرمتو شسرپ 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
. دینک فیرعت  ار  لوهجم  مولعم و  يّدعتم ، مزال ، لعف   1

. دیهد حیضوت  ار  يّدعتم  لعف  ماسقا   2
. دیهد حرش  ار  یلوعفم  ود  لعف  ماسقا   3

. دیربب مان  ار  یلوعفم  هس  لاعفا   4
. دینک بیکرت  ب 

(125/ ءاسنلا  ) ًالیلخ َمیهاربإ  ُهللا  َذَّخَِتا  1
(9/ أبنلا  ) ًاتابُس ْمُکَمون  اْنلَعَج  َو   2

/ح1875) ۀحاصفلا جهن   ) َقزِّرلا ُعَنْمَت  ُۀَْحبَصلا   3
ح 1524) ۀحاصفلا / جهن  ( ُهَمَّلَع َنآرُقلا و  َمَّلَعَت  ْنَم  ْمُکُریَخ   4
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. ِۀَّجُحلا َماقَم  َنیمئاق  اهَلْهأ  َو  ُْمق  ُهللا  ُلَعْجیَف  : . مالسلا هیلع  ُقِداّصلا  َلاق   5
(194 ص ) / ) صالخلا موی  )

رتشیب هعلاطم  يارب 
( فیرصتلا . ) َلعافلا ُزواجتی  يّذَلا ال  ُلعفلا  وه  ُمزاللا :

( فیرصتلا . ) هب ِلوعفملا  یلإ  ِلعافلا  ِنَع  يّدعتی  يّذَلا  لعفلاوه  يّدعتملا :

هبراقم هصقان و  لاعفا 

هصقان لاعفا 

رارق دوخ  يارب  ربخ  ناونع  هب  ار  ربخ  مسا و  ناونع  هب  ار  ادتبم  هدرک  لمع  ود  نآ  رد  و  دنوشیم ، لخاد  ربخ  ادـتبم و  رب  هک  دنتـسه  یلاعفا 
. تسا ربخ  هب  بصن  مسا و  هب  عفر  لاعفا  نیا  لمع  دنهدیم ،

. ًاملاع ٌدیز  َناک  ٌملاع  ٌدیز  لاثم :
. ناک ربخ  ًاملاع : ناک ، مسا  ٌدیز : هصقان ، لعف  َناک : بیکرت :

. َسَیل َمادام ، َلازام ، َحَِرب ، ام  َّکَْفنا ، ام  َئَتَفام ، َتاب ، َّلَظ ، یحْضأ ، یْسمأ ، َحَبْصأ ، َراص ، َناک ، زا : دنترابع  هصقان  لاعفا 
هصقان : لاعفا  یناعم 

، دشابیم مسا  يارب  ربخ  توبث  ریرقت  يارب  َناک :
. دیدرگ َراص :

ینغ حبص  ماگنه  دیز   ) ًاّنیغ ٌدیز  َحَبْصأ  لثم : دنشابیم ، رهظ  بش و  حبص ، ماگنه  رد  مسا  يارب  ربخ  توبث  يارب  یحْضأ : یـْسمأ ، َحَبْـصأ ،
( دش

( دوب هراوس  هزور  لوط  رد  دیز   ) َابکار ٌدیز  َّلَظ  لثم : دوشیم ، هدرب  راکب  زور  لوط  رد  مسا  يارب  ربخ  توبث  يارب  َّلَظ :
( دوب باوخ  بش  لوط  رد  دیز   ) ًامئان ٌدیز  َتاب  لثم : دوشیم ، هدرب  راکب  بش  لوط  رد  مسا  يارب  ربخ  توبث  يارب  َتاب :

( تسین ملاع  دیز   ) ًاملاع ٌدیز  سیل  لثم : دشابیم ، مسا  زا  ربخ  یفن  يارب  َسَیل :
ریما زونه  دیز   ) ًاریمأ ٌدیز  َلازام  لثم  دنوشیم ، لامعتسا  رابخإ  نامز  ات  مسا ، يارب  ربخ  توبث  ماود  يارب  َلازام : َحَِرب ، ام  َّکَْفنا ، ام  َئَتَفام ،

( تسا
هتـسشن دـیز  هک  یتّدـم  نیـشنب   ) ًاسلاج ٌدـیز  َمادام  ْسِلِْجا  لثم : دـشابیم ، مسا  يارب  ربخ  توبث  تدـم  رب  يزیچ  ندرک  ّقَلعم  يارب  َماداـم :

( تسا
هصقان : لاعفا  یگژیو  ود 

. ٌدیز ًاملاع  َناک  لثم : تسا ، زیاج  اهنآ  مسا  رب  لاعفا  نیا  ربخ  میدقت   1
. ٌدیز َناک  ًاملاع  لثم : تسا ، زیاج  دشابیم  ام "  " اهنآ لّوا  هک  یلاعفا  ریغ  رد  لاعفا ، دوخ  رب  نآ  ربخ  میدقت   2

. تسا یفالتخا  سیل  دروم  رد  روکذم  مکح  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ 

هبراقم لاعفا 

لعف دیاب  لاعفا ، نیا  ربخ  هک  توافت  نیا  اب  دننکیم  یمع  هصقان  لاعفا  دننام  هدش و  لخاد  ربخ  ادـتبم و  رب  هک  دنتـسه  یلاعفا  هبراقم  لاعفا 
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دنوشیم : میسقت  مسق  هس  رب  ینعم  ظاحل  زا  و  دشاب ، عراضم 
. ََقل ْوَلِْخا  يرَح ، یسَع ، زا : دنترابع  دنیآیم و  مسا  يارب  ربخ  لوصح  نتشاد  دیما  يارب  ءاجر : لاعفا   1

( دسیونب دیز  تسا  دیما  ُبتْکی ) ْنأ  ٌدیز  یسَع  لاثم :
. یسع ربخ  َُبتْکی : ْنأ  لعاف ، لعف و  َُبتْکی : هبصان ، ْنأ : یسع ، مسا  ٌدیز : هبراقم ، لعف  یسع : بیکرت :

. َکَش ْوأ  َبَرَک ، َداک ، زا : دنترابع  دنیآیم و  مسا  يارب  ربخ  لوصح  یکیدزن  يارب  بُرق : لاعفا   2
( دسیونب دیز  تس  کیدزن ا  ُبتْکی ) ٌدیز  َداک  لاثم :

. داک ِربخ  لعاف ، لعف و  ُُبتْکی : ًداک ، مسا  ٌدیز : هبراقم ، لعف  داک : بیکرت :
. َذَخأ َلَعَج ، َقِفَط ، َأَْشنأ ، زا : دنترابع  دنوشیم و  لامعتسا  مسا  يارب  ربخ  ندش  لصاح  عورش  دروم  رد  عورش : لاعفا   3

( درک نتشون  هب  عورش  دیز  ُبتْکی ) ٌدیز  َذَخأ  لاثم :
. َذَخأ ِربخ  لعاف ، لعف و  ُُبتْکی : َذَخأ ، مسا  ُدیز : هبراقم ، لعف  َذَخأ : بیکرت :

رکذت :
. دوشیم لامعتسا  ْنأ "  " نودب ًابلاغ  برق  لاعفا  ربخ  ْنأ "و   " اب هارمه  ًابلاغ  ءاجر  لاعفا  ربخ 

خساپ شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
. دیربب مان  ار  هصقان  لاعفا   1

؟ تسا مادک  هصقان  لاعفا  ياهیگژیو   2
؟ دنشابیم مسق  دنچ  رب  دنمادک و  هبراقم  لاعفا   3

دینک : بیکرت  ب-
(20/ ةرقبلا  ) ْمُهَراْصبأ ُفَطْخی  ُقْرَبلا  ُداکی   1

(8/ ءارسالا  ) ْمُکَمَحْری ْنأ  ْمُّکُبر  یسَع   2
(96/ ةدئاملا . ) ًامُرُح ُْمْتمُدام  ِّرَْبلا  ُدیَص  ْمُکیَلَع  َمِّرُح   3

ح 2113) ۀحاصفلا / جهن   ) ًایبن َنوُکی  ْنأ  ُمیلَحلا  َداک   4

بجعت مذ و  حدم  لاعفا 

مذ حدم و  لاعفا 

رکذ عوفرم  مسا  ود  اهنآ  زا  دـعب  و  دـنا ، هدـش  عضو  شهوکن )  ) ّمذ ای  و  شیاتـس )  ) حدـم داجیا  يارب  هک  دنتـسه  یلاعفا  ّمذ  حدـم و  لاعفا 
. دنمانیم ّمذ  ای  حدم  هب  صوصخم  ار  یمّود  لعاف و  ار  یلّوا  هک  دنوشیم 

. اذَّبَح َمِْعن ، زا : دنترابع  حدم  لاعفا 
. َءاس َْسِئب ، زا : دنترابع  ّمذ  لاعفا 

( تسا يدرم  بوخ  دیز  دیز ) ُلُجَّرلا  َمِْعن  لاثم :
هدش رکذ  هجو  ود  نآ  بیکرت  رد  دشاب و  اراد  ار  یبیکرت  نیوانع  زا  یکی  دیاب  بیکرت  رد  مذ ، ای  حدـم  هب  صوصخم  مسا  بیکرت : شور 
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تسا :
. وه ینعی  فوذحم  يادتبم  يارب  ربخ  ٌدیز : لعاف ، ُلُجَّرلا : حدم ، لعف  مِعن : لّوا : بیکرت 

. رّخؤم يادتبم  ٌدیز : مّدقم ، ربخ  ُلُجَّرلا : َمِْعن  لعاف ، ُلُجَّرلا : حدم ، لعف  َمِْعن : مّود : بیکرت 
صوصخم ندوب  ّثنؤم  رّکذم و  عمج  هینثت و  درفم و  اب  ینعی  تسا ، تروص  نیمه  هب  هشیمه  دشابیم و  اذ "  " هملک اذَّبح  رد  لعاف  رکذت :

ٌْدنُه َنودیّزلا و  ِنادیّزلا و  ٌدیز و  اذَّبَح  لثم : دنکیمن  يرییغت  حدم  هب 

بجعت لعف 

. تس هدش  عضو  يزیچ  زا  یتفگش  بّجعت و  نایب  يارب  هک  تسا  یلعف 
. ِِهب ْلِْعفأ  َلَعفأ و  ام  تسا : هغیص  ياراد 2  بجعت  لعف 

!( تسوکین دیز  ردقچ   ) ًادیز َنَسْحأ  ام  : 1 لاثم
. عفر ّلحم  رد  ربخ و  ًادیز : َنَسْحأ  هلمج  هب ، لوعفم  ًادیز : لعاف ، لعف و  َنَسْحأ : ادتبم ، هیبجعت ، ام : بیکرت :

!( تسوکین دیز  ردقچ  دیِزب ) نِسْحأ  : 2 لاثم
. ْنِسْحأ لعاف  عفر ، ّلحم  رد  ءاب و  هب  رورجم  ٍدیز : ّرج ، فرح  ب : بّجعت ، لعف  ْنِسْحأ : بیکرت :

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا 
. دینک فیرعت  ار  ّمذ  حدم و  لاعفا   1

؟ تسا مادک  نآ  ياه  هغیص  تسیچ و  بّجعت  لعف   2
. دینک بیکرت  ب :

(3128/ ۀحاصفلا جهن  ( ُءاعُّدلا ُْربَّصلا و  ِنِمؤُملا  ُحالِس  َمِْعن   1
ص318) مالسلا ، هیلع  نینمؤملا  ریما  ناوید   ) اَهلان ْنَم  َهللا  َعاط  اذإ  اَهلاْبقإ  اینُّدلا و  َنَسْحأ  ام   2

ح 137) ۀغالبلا / جهن  . ) ْمُهُراْطفإ ِسایْکألا و  ُمون  اذِّبح   3
/ح212) ۀغالبلا جهن  . ) ِدابِعلا یلَع  ُناودُعلا  ِداعَملا  یلإ  ُداّزلا  َْسِئب   4

. ِجَرَفلا َراظتنا  َْربَّصلا و  َنَسْحأ  ام  مالسلا : هیلع  اضِّرلا  ُمامإلا  َلاق   5
ص214) صالخلا / موی  )

رتشیب هعلاطم  يارب 
( ۀیدمصلا . ) ٍّمذ وأ  ٍحدم  ِءاشنذل  ْتَعِضُو  ٌلاعفأ  ِمَّذلا : ِحدملا و  ُلاعفأ 

" ِهب ْلِْعفأ  ُهَلَْعفأ "و"  ام   " امه ِبّجعتلا و  ِءاشنإل  اعِضُو  ِنالِْعف  ِبُّجَعَّتلا : الِْعف 

ّرج فورح 

ءاب یناعم 

. ٍدیزب ُتْوَرَم  لثم : ٌءادٍدیزب و  لثم : قاصلإ ، . 1
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. ِمَلَْقلِاب ُْتبَتَک  لثم : تناعتِسا ، . 2
. ِهترشَِعب ٌدیز  َجَرَخ  لثم : تبَحاصُم ، . 3

. اذِهب اذه  َْتِعب  لثم : هََلباقُم ، . 4
ٍدیزب ُْتبَهَذ  لثم : هَیِدْعَت ، . 5

. ِِهبَدأ ِءوُِسب  ُُهْتبَرَض  لثم : ّتِِیبَبَس ، . 6
. ِدِجْسَملِاب ُتْسَلَج  لثم : تیفرظ ، . 7

. ٍمئاقب ٌدیز  ام  لثم : تسا ،) دئاز  ءاب  دروم  رد  ینعم  نیا  دیکأت ) . 8
. ًادیز َّنَم  ِرْکُال  ِهللااب  ُمُْسُقا  لثم : مَسَق ، . 9

رکذت :
. تسا زیاج  مسق  ءاب  ّقلعتم  فذح  -1

. ًادیز َّنَم  ِرْکُال  ِهللااب  لثم :
. درادن بارعا  زا  یلحم  دوشیم و  هدیمان  مسق " باوج  هلمج   " ًاحالطصا دریگیم  رارق  مسق  باوج  رد  هک  يا  هلمج  -2

. ًادیز َّنَمِرْکُال  ِهللااب  ُمُْسُقا  لثم :
. هب لوعفم  ًادیز : دیکأت ، نون  لعاف و  َّنَم : ِرُْکا  مسق ، باوج  مال  َل : ُمُْسُقا  هب  ّقلعتم  رورجمو  راج  ِهللااب : لعاف  لعف و  ُمُْسُقا  بیکرت :

. درادن بارعا  زا  یلحم  تسا و  مسق  باوج  ًادیز " َّنَم  ِرْکُال  هلمج " 

ْنِم یناعم 

. ِۀَفوُکلا َیلإ  ِةرْصَبلا  ْنِم  ُتْرِس  لثم : ناکم ، رد  بیاغ  ءادتبا  . 1
. ِۀَعْمُجلا َیلإ  ِۀَعْمُجلا  ْنِم  انْرِطُم  لثم : نامز ، رد  بیاغ  ادتبا  . 2

( ِناثوألا ْنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  : ) لثم سنج ، نایب  . 3
. مِهارَّدلا ْنِم  ُتْذَخأ  لثم : ضیعبت ، . 4

ٍدَحأ ْنِم  َماق  ام  لثم : دشاب ،) دیاز  ْنِم  هک  تسا  یتروص  رد  ینعم  نیا  دیکأت ) . 5
( اُوقِرْغُأ ْمِِهتاْئیِطَخ  اّمِم   ) لثم لیلعت ، . 6

واو ریمـض   ) لعاف بیان  لوهجم و  لعف  اُوقِرْغُأ : هیلإ  فاضم  مه : فاضم ، ْنِم و  هب  رورجم  ِتاْئیِطَخ : هدـیاز ، ام : ّرج ، فورح  ْنِم : بیکرت :
اُوقِرْغُأ هب  ّقلتم  رورجم  ّراج و  تسا ،) لعاف  بیان 

یلا یناعم 

. ِۀَفوُکلا َیلإ  ِةرْصَبلا  ْنِم  ُتْرِس  لثم : ناکم ، رد  بیاغ  ءاهتنا  . 1
( ۀَمایقلا ِموی  یلإ  َءاضْغَبلا  َةَوادَعلا و  ُمُهَنیب  اْنیَْقلأو  : ) لثم نامز ، رد  بیاغ  ءاهتنا  . 2

( ْمُِکلاْومأ یلإ  ْمَُهلاْومأ  اُولُکَأت  الو  : ) لثم َعَم ، يانعم  . 3

یف یناعم 

ِقدِّصلا یف  ُةاّجنلا  لثم : ِرادلا و  یف  ٌدیز  لثم : تیفرظ ، . 1
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: یلع تسا ،) نآ  لعاف  وه  ریمـض   ) لعاف لـعف و  َجَرَخ : لـبقام ، بسح  هب  ف : بیکرت : ِِهتَنیِز ) ِیف  ِهِمْوَق  یلَع  َجَرَخَف  : ) دـننام تحباـصم ، . 2
ُه: فاـضم ، رورجم و  ِهـِتَنیِز : ّرج ، فورح  یف : َجَرَخ ،) هـب  قـلعتم  رورجمو  هراـج   ) هـیلا فاـضم  ُه : فاـضم ، رورجم و  ِموـق :، ّرج ، فورح 

(. َجَرَخ هب  قلعتم  رورجم  ّراج و   ) هیلا فاضم 
، باطخ فورح  َّنُک : دُعب ، فورح  ِل : ادتبم ، هراشا ، مسا  اذ : لبق ، ام  بسح  هب  ف : بیکرت : ِهیف ) ِینَُّنتُْمل  يِذـَّلا  َّنُِکلذَـف  : ) دـننام لیلعت ، . 3
رد لصتم ، ریمـض  ه : ّرج ، فرح  یف : هب ، لوعفم  لـصتم ، ریمـض  ي : هیاـقو ، فورح  ن : لـعاف ، لـعف و  ِینَُّنتُْمل : ربخ ، لوصوم ، مسا  يذـلا :

( يّذلا يارب  هلص  ِهیف " ِینَُّنتُْمل  هلمج " . ) یف هب  رج ّ  لحم 
نآ لعاف  اَنأ  ریمض  دیکأت ) نون  لعاف و  لعف و  ِلَصُأ : َّنَبّ رّدقم ، مسق  باوج  َل : بیکرت : ِلّْخَنلا ) ِعوُذُج  ِیف  ِلَصُأل  ْمُکَّنَبّ : ) هدننام ءالعتـسا ، . 4
هب ّقلعتم  رورجم  وراج  هیلا ، فاضم  ِلّْخَنلا : فاضم ، یف و  هب  رورجم  ِعوُذُـج : ّرج ، فورح  یف : ِلَـصُأل ، َّنَبّ يارب  هب  لوعفم  ْمُک : دـشابیم ،)

. ِلَصُأ َّنَبّ

مال یناعم 

. ِهللاُدمحلا لثم : قاقحتسا ، . 1
. ِۀسردملل ُباتکلا  لثم : ٍدیزل و  ُباتکلا  لثم : صاصتخا ، . 2

ُلَجألا ُرَخَُؤی  ِهِّلل ال  لثم : مَسَق ، . 3
. بیدأتلل ًادیز  ُتبرَض  لثم : لیلعت ، . 4

( ْمَُکل َفَدَر  : ) لثم تسا ،) هدیاز  مال  دروم  رد  ینعم  نیا  دیکأت ) . 5

َّبُر

. ِرادلا یف  ٍمیرک  ٍلجر  َُّبر  لثم : دوشیم ، لخاد  هفوصوم  هرکن  مسا  رب  ّبر 
دنیوگیم و دـیاز " هبـش  ّرج  فورح   " ار نآ  تهج  نیمه  هب  تسین ، دـیاز  ینعم  رد  یلو  تسا  دـیاز  بیکرت  رد  هک  تسا  یفورح  زا  ّبر 

. درادن ّقَلعتم  هب  يزاین 
. تسا تیئادتبا  ربانب  عفر ، قوف  لاثم  نوچ  دراوم  یضعب  رد  نآ  رورجم  لحمو 

، رورجم ّراج و  رادـلا : یف  لجر ، يارب  تفـص  ِمیرک : ادـتبم ، عفر ، لحم  رد  َّبر ، هب  رورجم  ٍلـجر : دـیاز ، هبـش  ّرج  فورح  َُّبر : بیکرت :
. ادتبم ربخ  رّدقم ، لماع  هب  قلعتم 

یلع یناعم 

. ٌْنیَد ِْهیَلَع  لثم : ِحْطَّسلا و  یلع  ٌدیز  لثم : ءالعتسا ، . 1
( اِهلْهَا ْنِم  ٍۀَْلفَغ  ِنیَح  یلَع  َۀَنیدَملا  َلَخَد  َو  : ) لثم تیفرظ ، . 2

.( یبْرُْقلا ِيَوذ  ِبُح  ِهّ یلَع  َلاملا  یَتآ  َو  : ) لثم تحباصم ، . 3

نَع يانعم 

. ٌثیدح ٍدیز  ْنَع  ینَغََلب  لثم : ِسوََقلا و  ِنَع  َمْهَّسلا  ُْتیَمَر  لثم : تسا ، هزواجم  ْنَع "  " يانعم نیرتمهم  ْنَع :
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فاک یناعم 

. ِدَسألاک ٌدیز  لثم  تافص ، رد  هیبشت  ِهیخأک . ٌدیز  لثم : تاذ ، رد  هیبشت  تسا : مسق  ود  هب  نآ  هیبشت و  . 1
. دوشیمن لخاد  ریمض  رب  هّراج  فاک  ٌءئش ) ِِهْلثِمَک  َْسَیل  : ) لثم تسا ، هدیاز  فاک  نآ  دیکأت و  . 2

ُذْنُم ْذُم و 

ُُهتیأر ام  لثم : ِۀعمجلا و  ِمْوَی  ْذُم  ُُهتیأر  ام  لثم : دنیآیم ، تیفرظ  يارب  رضاح  نامز  رد  تیاغ و  ءادتبا  يارب  یضام  نامز  رد  فورح  ود  نیا 
. انِمْوَی ُْذنُم 

یّتح یناعم 

تسا لبق  ام  مکح  رد  لخاد  ( یّتح دعب ) ام  هک  تسا  نیارد  یلإ )  ) و یّتح )  ) نیب قرف  و  اهِسأَر . یّتَح  َۀَکَمَّسلا  ُْتلَکأ  لثم : تیاغ ، ءاهتنا  . 1
( یلا ( فالخب

. ِةاشُملا یّتَح  ُّجاحلا  َمِدَق  لثم : عم ، يانعم  هب  . 2
. دوشیمن لخاد  ریمض  رب  هک  تسا  یفورح  زا  زین  یّتَح " "

مَسَق واو 

. ًادیز ََّنبِرْضأل  ِهللاَو  لثم 
. دوشیمن لخاد  ریمض  رب  فرح  نیا  تسا و  فوذحم  ُمِْسُقا "  " هب ّقلعتم  ِهللاَو "  اجنیا "  رد  سپ  تسا ، فوذحم  هراومه  مسق  واو  ّقلعتم 

مَسَق ءات 

. ًادیز ََّنبِرْضأل  ِهللااَت  لثم :
. دوشیم لخاد  " هللا  " ظفل رس  رب  طقف  هک  تسا  نیا  مسق  ءات  ياهیگژیو  زا 

اشاح

. ٍدیز اشاح  ُموقلا  َءاس  لثم  تسا ، هیزنت  يارب 

ادَع الَخ و 

. ٍدیزالَخ َموقلا  ُتمرکأ  ٍدیز و  ادَع  ُموقلا  َءاج  لثم : دوشیم ، لامعتسا  ءانثتسا  يارب 

دیازو یلصا  رج  فورح 

و ْمِهِرُوِنب ) ُهللا  َبَهَذ   ) رد ءاب "  " لثم دنمانیم ، یلصا "  " ار ّرج  فرح  نآ  دوش  دراو  مالک  يانعم  هب  یللخ  ّرج ، فرح  فذح  ضرف  اب  رگا 
". ِمئاِقب ٌدیَزام   " رد ءاب "  " لثم دنمان ، یم  " دیاز  " ّرج فذح  ار  نآ  دوشن  دراو  مالک  يانعم  هب  یللخ  فذح  ضرف  اب  رگا 

. ربخ هدیاز و  ءاب  هب  رورجم  ٍمئاق : دیاز ، ّرج  فرح  ءاب : ادتبم ، ٌدیز : یفن ، فرح  ام : بیکرت :
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. درادن ّقلعتم  ادع  الخ و  اشاح ، فاک ، نوچ  یفورح  دیاز و  ّرج  فرح 

نیرمت

دینک : رکذ  ار  رج  فورح  زا  کیره  یناعم  هدرک و  بیکرت  ار  ریز  تالمج 
(187/ هرقبلا  ) لیللا یلا  مایصلا  اومتا  مث  . 1

(48/ دوه  ) انم مالسب  طبها  . 2
(34/ رمقلا  ) رحسب مهانیجن  . 3

قفارملا یلا  مکیدیا  مکهوجو و  اولسغاف  . 4
ضرم مهبولق  یف  . 5

ضرم مهبولق  ام  و  . 6
(3/ فسوی  ) صصقلا نسحا  کیلع  صقن  نحن  . 7

(253/ هرقبلا  ) ضعب یلع  مهضعب  انلضف  . 8
(61/ هرقبلا  ) هنکسملا هلذلا و  مهیلع  تبرض  . 9

(114/ نارمع لآ   ) تاریخلا یف  نوعراسی  رکنملا و  نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  . 10
/ح388) هغالبلا جهن   ) لوص نم  ذفنا  لوق  بر  . 11

(463/ صالخلا موی  ضرالا ) لها  ءامسلا و  لها  هب  حرفی  قداصلا : لاق  . 12

عراضم مزاج  بصان و  فورح 

عراضم بصان  فورح 

. ْنَذإ ْیَک ، َْنل ، ْنأ ، زا : دنترابع  عراضم  لعف  بصان  فورح 
، رورجم ّراج و  ْمَُهل : شلعاف ، َتنأ  رتتـسم  ریمـض  َْنل ، هب  بوصنم  عراضم ، لـعف  َدَِـجت : هبـصان ، َْنل : بیکرت : ًاریـصَن ) ْمَُهل  َدَِـجت  َْنل  : ) لاـثم

. هب لوعفم  ًاریصن : َدَِجت ، هب  ّقلعتم 
. دراد لابقتسا  نامز  هب  صاصتخا  دربیم و  ردصم  لیوأت  هب  ار  عراضم  لعف  هک  تسا  نیا  ْنأ "  " ياهیگژیو زا  ْنأ :

، عفر لحم  رد  ردـصم  دوریم ، ردـصم  هب  لـیوأت  اُوموُصَت : ْنأ  لـعاف ، لـعف و  اُوموُصَت : هبـصان ، ْنأ : بیکرت : ْمَُکلٌْریَخ ) اُوموُصَت  ْنأ  : ) لاـثم
. ْمَُکلٌْریَخ ْمُکُموُصَت  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  ٌریخ ، هب  ّقلعتم  رورجم ، ّراج و  ْمَُکل : ربخ ، ٌْریَخ : ادتبم ،

( دز دهاوخن  زگره  دیز  دیز ) َبِرْضَی  َْنل  لثم : تسا ، یفن  دیکأت  اب  هراومه  لبقتسم  یفن  نآ  يانعم  َْنل :
. دناسریم ار  دعب  ام  يارب  لبق  ام  ندوب  ببس  تسا و  لیلعت  يارب  ْیَک :

. َۀَّنَجلا َلُخْدأ  ْیَک  ُتُمَلْسأ  لاثم :
. هیف لوعفم  َۀَّنَجلا  لعاف ، لعف و  َلُخْدأ : هبصان ، ْیَک : لعاف ، لعف و  ُتُمَلْسأ : بیکرت :

. َکَمِرُْکا ْنَذإ  ییوگب : باوج  رد  و  َکیتآ ، ان  أ  دوش : هتفگ  هکنیا  لثم  تسا ، ءازج  باوج و  يارب  ْنَذإ :

عراضم لعف  مزاج  فورح 
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هیطرش ْنإ  یهن ، ال"ي  ، " رما َمال  اَّمل ، َْمل ، زا : دنترابع  عراضم  لعف  مزاج  فورح 
. دنکیم یفنم  ار  نآ  هدرک  لیدبت  یضام  هب  ینعم  تهج  زا  ار  عراضم  َْمل :

( دزن دیز  دیز ) ْبِرْضَی  َْمل  لثم :
. دهدیم رارمتسا  لاح  ات  یضام  نامز  رد  ار  یفنم  لعف  یلو  دنکیم  یفنم  ار  نآ  هدرک و  بلق  یضام  هب  ار  عراضم  مل ، دننام  اَّمل :

، لعاف ُنامیإلا : اّمل ، هب  موزجم  عراضم ، لعف  ِلُخْدَی : همزاج ، اَّمل : لبق ، ام  بسح  هب  واو : بیکرت : ْمُِکبُوُلق ) یف  ُنامیإلا  ِلُخْدَـی  اَّمل  َو  : ) لاثم
. ْلُخْدَی هب  قلعتم  رورجم  ّراج و  ّرج ، لحم  رد  هیلا  فاضم  ْمُک : فاضم ، رورجم و  ِبولق : ّرج ، فورح  یف :

اَّمل : ياه  یگژیو 
. دهدیم رارمتسا  لاح  ات  یضام  نامز  رد  ار  لعف  یفن  . 1

. مل فالخ  هب  ُمَدَّنلا  ُهْعَْفنَی  اَّمل  ینعی : اَّملو . ٌدیز  َمِدَن  لثم : تسا ، زیاج  اَّمل  لعف  فذح  . 2
. َْمل فالخ  هب  تسا ، لوصح  عّقوت  اّمل  لوخدم  رد  . 3

( دنزب ار  رکب  دیاب  دیز   ) ًارکب ٌدیز  ْبِرْضَِیل  لثم : دیامنیم ، بلط  ینعم  ياراد  ار  عراضم  لعف  دوشیم و  لخاد  عراضم  لعف  رب  رما : مال 
. دیامنیم لعف  كرت  بلط  ینعم  ياراد  ار  عراضم  لعف  هدش و  لخاد  عراضم  لعف  رب  یهن : "ال"ي 

لوعفم َنیرفاکلا : لعاف ، نونمؤملا : هب ال ، موزجم  عراضم  لعف  ِذِّـخَتَی : یهن ، فرح  ال : بیکرت : َءایلوأ ) َنیِرفاکلا  َنُونِمؤُملا  ِذِّـخَتَیال  : ) لاـثم
. مود لوعفم  َءایلوا : لوا ،

نإ  " ار نآ  تهج  نیمه  هب  دهدیم  رارق  باوج  ار  يرگید  طرش و  ار  یکی  هدش و  لخاد  هلمج  ود  رس  رب  هک  تسا  همزاج  فورح  زا  ْنإ :
. دنمانیم هّیطرش "

، لعاف لعف و  ْرُْصنَی : هب ، لوعفم  هللا  طرش ، لعف  ْنإ ، هب  موزجم  لعاف ، لعف و  اوُرُْصنَت : هیطرش ، ْنإ : بیکرت : ْمُکْرُْصنَی ) َهللا  اوُرُْـصنَت  ْنإ  : ) لاثم
. هب لوعفم  ْمُک : طرش ، باوج  ْنإ ، هب  موزجم 

رکذت :
ار اهنآ  هکلب  دـنکیمن ، لمع  ود  نآ  ظفل  رد  هداد و  رییغت  عراـضم  هب  ار  ود  نآ  ینعم  دوش ، لـخاد  یـضام  لـعف  ود  رب  هّیطرـش " نإ   " رگا

. دیامنیم موزجم  ًاّلحم 
. ُْتبَرَض َْتبَرَض  ْنإ  لثم :

دناوتیم مه  دشاب  موزجم  ًاظفل  دـناوتیم  مه  ینعی  تسا ، نیهجولا  زیاج  مود  لعف  دوشیم و  موزجم  ًالحم  لوا  لعف  دوب ، سکع  رب  رگا  و 
. دشابن موزجم 

. ُبِرضأ ای  ْبِرضأ  َتبرض  ْنإ  لثم :
. ُسِلْجأ اَنأَف  ْسِلَْجت  ْنإ  لثم : دوب ، دهاوخ  موزجم  ًالحم  دشاب ، ءاف  هب  نورقم  رگا  دریگیم ، رارق  مزاج  طرش  باوج  رد  هک  يا  هلمج 

ربخ لعاف ، لعف و  ُسِلْجأ : ادتبم ، انأ : هطبار ، ءاف  نآ ، لعاف  تنأ  رتتسم  ریمض  نأ  هب  موزجم  طرش ، لعف  ُسِلَْجت : طرش ، فرح  ْنإ : بیکرت :
. موزجم ًالحم  طرش و  باوج  ُسِلْجأ " اَنأ   " هلمج عفر ، لحم  رد  انأ و 

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
دینک نایب  اهنآ  یناعم  اب  ار  عراضم  لعف  بصان  فورح  . 1

دینک رکذ  ار  هبصان )) نأ   )) ياهیگژیو . 2
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دینک رکذ  اهنآ  يانعم  اب  ار  عراضم  لعف  مزاج  فورح  . 3
دیهد حرش  ار  امل  مل و  نیب  قرف  . 4

. دیهد حیضوت  ار  طرش  باوج  طرش و  لعف  تالاح  . 5
. دینک بیکرت  ب :

(42  / هرقبلا ِلِطابلاب ) َّقَحلا  اوُِسْبَلت  َو ال  . 1
(121  / ماعنالا ِْهیَلَع ) ِهللا  ُمْسا  ِرَکُْذی  َْمل  اّمِم  اُولُکَْأت  و ال  . 2

(28/ ءاسنلا (. ًافیعَض ُناْسنإلا  َِقلُخ  َو  ْمُْکنَع  َفِّفَُخی  ْنأ  ُهللا  ُدیُری  . 3
(99/ ءاسنلا ْمُْهنَع ) َوُفْعَی  ْنأ  ُهللا  یسَع  َِکئلوُاَف  . 4

(19  / لافنالا . ) ْدُعَن اوُدوُعَت  ْنإ  َو  . 5
(( 169  / نارمع لآ  . ) ًاتاْومأ ِهللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیّذلا  َّنَبَسَْحت  َو ال  . 6

/ح2464) ۀحاصفلا جهن  . ) اِهلْهأ ِْریَغ  َْدنِع  َۀَمْکِحلا  اوُعَضَت  ال  . 7

مسا بصان  فورح 

هراشا

زا : دنترابع  اهنآ  دنیامنیم و  بوصنم  ار  دوخ  دعبام  مسا  هک  دنفورح  زا  یضعب 
ءادن فورح  هیئانثتسا ، ّالإ ي  َعَم ، يانعم  هب  واو 

. دنیوگیم هعم  لوعفم  ار  نآ  دعب  ام  بوصنم  مسا  دشابیم و  یهارمه  يانعم  ياراد  هک  تسا  يواو  " َعَم ،  " يانعم هب  " واو : "

ًادیز ُْتئج و  لاثم :
. هعم لوعفم  ًادیز : عم ، يانعم  هب  واو ، لعاف ، لعف و  ُْتئج : بیکرت :

. دنیوگیم یْنثَتْسُم "  " ار نآ  دعب  ام  دیآیم و  لبق  ام  مکح  زا  دوخ  دعبام  ندرک  جراخ  يارب  هیئانثتسا : ّالإ "ي  "

ًادیز ّالإ  ُموَقلا  َءاج  لاثم :
. ینثتسُم ًادیز : هیئانثتسا ، ّالإ : لعاف ، ُموقلا : لعف ، َءاج : بیکرت :

. عطقنم لصتم و  تسا : مسق  ود  رب  ینثتسُم  ینثتسُم : ماسقا 
. دنمانیم لصتم  ار  ینثتسُم  دشاب  هدش  جراخ  هنم  ینثتسُم  مکح  زا  ءانثتسا  تادا  هلیسو  هب  دوب  هنم  ینثتسُم  رد  لخاد  ًاتقیقح  ینثتسُم  رگا 

، دنمانیم عطقنم  ار  ینثتـسُم  دشاب  نآ  رد  لخاد  ًامکح  هکلب  دشابن  هنم  ینثتـسُم  رد  لخاد  ًاتقیقح  ینثتـسُم ، رگا  ًادیز  ّالإ  ُموَقلا  َءاج  دـننام :
ًارامح ّالإ  ُموَقلا  َءاج  دننام :

بارعا لماع  شهاوخ  هب  هک  دـنمانیم ، عّرفم " ینثتـسُم  ار "  ینثتـسُم  دـشاب ، یفنم  مالک  هدـشن و  رکذ  مالک  رد  هنم ، ینثتـسُم  رگا  هجوت :
. دوشیم هداد 

. ءاج يارب  لعاف  ٌدیز  هیئانثتسا ، ّالإ  لعف ، َءاج : هیفان ، ام ، بیکرت : ٌدیز  ّالإ  َءاج  ام  لثم :
فورح نیا  زا  أ "  ْيأ ، ایه ، ایأ ، ای ، زا " : دـنترابع  دـنیآیم و  بطاخم  ندرک  توعد  ندـناوخ و  يارب  هک  دنتـسه  یفورح  ءادـن : فورح 

نیا زا  دعب  مسا  دوشیم . لامعتسا  دروم  هس  ره  يارب  ای "  " دیعب يادن  يارب  ایه " ایأ و  ، " طسوتم يادن  يارب  يأ " ، " بیرق يادن  يارب  "أ "
. دوشیم هدیمان  يدانم "  " فورح
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يدانُم : ماسقا 
ِهللاَدبع ای  دننام : فاضم : . 1

ِهللاَْدنِع ًاهیِجَو  ای  هدننام : فاضم : هبش  . 2
. ُُهُبلْطَی ُتوملا  ًالِفاغ و  ای  دننام : هدوصقم : ریغ  هرکن  . 3

. َنوُدیز ای  ٌدیز ، ای  دننام : هفرعم : درفم  . 4
. ُلُجَر ای  دننام : دوصقم : هرکن  . 5

. دنشابیم دوخ  عفر  تمالع  رب  ینبم  رگید  مسق  ود  بوصنم و  يدانم ، لوا  مسق  هس 
رکذت :

( اذه ْنَع  ْضِرْعأ  ُفُسُوی  : ) لثم دوشیم  فذح  ادن  فرح  یهاگ 

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
. دینک فیرعت  ار  هعم  لوعفم  . 1

؟ تسا مادک  ینثتسم  ماسقا  تسیچ و  انثتسا  . 2
؟ تسیچ غرفم  يانثتسم  . 3

. دیربب مان  ار  ادن  فورح  . 4
. دیهد حیضوت  تسا ؟ ینبم  یتروص  هچ  رد  فرعم و  یتروص  هچ  رد  يدانم  . 5

. دینک بیکرت  ب :
(9  / هرقبلا  ) ْمُهَسُْفنأ ّالإ  َنوُعَدْخَی  ام  َو  . 1

(88  / نانجلا حیتافم  . ) اِهقاقِْحتْسا َْلبَق  ِنلِاب  ِمَعّ ًاءِدَْتبُم  ای  . 2
( لیمکلا ءاعد   / نانجلا حیتافم  . ) ًینِغ ُُهتَعاط  ٌءافِش و  ُهُرْکِذ  ٌءاَود و  ُهُمْسا  ِنَم  ای  . 3

( ریبک نشوج  . ) ُسوُُّدق ای  ُحّوُبُس  ای  ُدُودَو  ای  ُلوؤْسَم  ای  ُفوُطَع  ای  ُفَُؤر  ای  ُروُکَش  ای  ُرُوبَص  ای  ُروُفَغ  ای  ُّوُفَع  ای  . 4
ص 618)  / نانجلا حیتافم  لاحلا ) ِنَسْحأ  یلإ  اَنلاح  ْلِّوَح  ِلاوْحألا  ِلْوَحلا و  َلِّوَُحم  ای  ِراهَّنلا  ِلیَّللا و  َّرِبَدُم  ای  ِراصبألا  ِبُولُقلا و  َّبِلَقُم  ای  . 5

ص381)  / هغالبلا جهن  َقیرَّطلا ) َو  ُْمتیَّلُخ  ْدَق  . 6
(386  / هیداجسلا هفیحص  ( ؟ یلوَْملا ّالإ  َْدبَْعَلا  ُمَحْرَی  ْلَه  َو  ُْدبَْعلا  اَنأ  یلْوَملا و  َْتنأ  َيالْوَم  َيالْوَم  . 7

(217/ هیداجسلا هفیحصلا   ) َکِهْجَو ِمَرَِکب  یِخِیبَْوت  ْنَع  ُفْعا  َو  َكِْرتِِسب  یْنّلِلَج  ِّبر  ْيأ  . 8
. ٍدَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ّمهّللا  . 9

هعلاطم يارب 
ُّهَنأ ال َمَْلُعِیل  اِهتاوخأ  َو  ّالإ  َدَْعب  ُرَکْذـُی  ٌظفل  وه  ینثتـسملا : هیدمـصلا ) ( ِهِلماع ِلومعم  ِۀَـبَحاصِمل  ِهَّیعملا  واو  َدـَْعب  ُروکذـملا  وه  هعم : لوعفملا 

( هیادهل  ) اهَْلبَق ام  یلإ  ُبَْسُنی  ام  ِْهَیلإ  ُبَْسُنی 
( هیادهلا  ) ءادنلا فرح  هب  ُّوُعْدَم  ٌمسا  وه  يدانملا :

لعفلاب ۀهبشم  فورح 
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هراشا

نیا لـمع  دـنهدیم ، رارق  دوخ  يارب  ربـخ  ناونع  هب  ار  ربـخ  مسا و  ناونع  هب  ار  ادـتبم  هدـش و  لـخاد  ربـخ  ادـتبم و  رب  هک  دنتـسه  یفورح 
. تسا ربخ  هب  عفر  مسا و  هب  بصن  فورح ،

: ٌِملاع َّنإ ، مسا  ًادیز : لعفلاب ، ۀهبـشم  َّنإ : بیکرت : ٌملاع  ًادیز  َّنإ  لاثم : َّلََعل  َّنِکل ، َْتَیل ، ََّنأَک ، َّنأ ، َّنإ ، زا : دـنترابع  لعفلاب  ۀهبـشم  فورح 
َّنإ ربخ 

َّنأ َّنإ و  * 
یمالک ربخ  مسا و  اب  َّنإ  هک  تسا  نیا  ود  نآ  نیب  قرف  دـنوریم و  راکب  نآ  زا  کـش  ندرک  فرطرب  مکح و  دـیکأت  يارب  فرح  ود  نیا 
فالخ هب  داد  رارق  يدرفم  مسا  ناوتیم  نآ  ربخ  مسا و  َّنأ و  ياـج  هب  ینعی : تسا ، درفم  مکح  رد  دوخ  ربخ  مسا و  اـب  َّنأ  یلو  تسا  ماـت 

. َّنإ
. تسا دیدرگ  َّنأ  مسا  هب  فاضم  هک  تسا  ربخ  ظفل  زا  يردصم  دریگیم  رارق  نآ  ربخ  مسا و  َّنأ و  ياج  هب  هک  يدرفم  مسا 

. ٌمئاق ًادیز  َّنأ  ُْتعِمَس  لاثم :
ناونع هب  هتفر و  ردـصم  لیوأت  هب  دوخ  ربخ  مسا و  اب  َّنأ  َّنأ ، ربخ  مئاق : َّنأ ، مسا  ًادـیز : لعفلاب ، ۀهبـشم  َّنأ  لعاف ، لعف و  ُْتعِمَـس : بیکرت :

. ٍدیز َمایق  ُْتعِمَس  تسا : نینچ  نآ  ریدقت  دشابیم ، تعمس  هب  لوعفم 
رارق یهاـگیاج  رد  َّنأ  رگا  سپ  تسا  ّماـت  یمـالک  دوخ  ربخ  مسا و  اـب  َّنأ  میتـفگ  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  ّنا : هزمه  رـسک  بوجو  زا  يدراوم 

ریز : دراوم  دننام  میناوخب ، روسکم  ار  َّنأ  هزمه  تسا  مزال  دریگ  رارق  مات  مالک  دیاب  هاگیاج  نآ  رد  هک  دریگ 
ٌمئاق ًادیز  َّنإ  لثم : مالک ، يادتبا  رد  . 1

ٌِملاع ُهابأ  ّنإ  يّذلا  َءاج  لثم : لوصوم ، زا  دعب  . 2
( ٌةَرََقب اّهَنإ  ُلوُقَی  ُّهَنإ  َلاق   ) لثم لوق  هدام  زا  دعب  . 3

( ٍرْسُخ یَفل  َناْسنإلا  ّنإ  ِرْصَعلا  َو   ) لثم مسق ، زا  دعب  . 4
( َّکِبَر ُلُسُر  ّانإ  ُطُول  ای  : ) لثم ءادن  زا  دعب  . 5

میناوخیم حوـتفم  ار  َّنأ  هزمه  دریگب  رارق  درفم  مسا  دـیاب  هدـعاق  قـبط  هاـگیاج  نآ  رد  هک  تفرگ  رارق  ییاـج  رد  ربـخ  مسا و  اـب  َّنأ  رگا 
ریز : دراوم  هدننام 

ٌِملاع َّکَنأ  يْدنِع  لثم : ٌِملاع و  ًادیز  َّنأ  ینَغََلب  لثم : دریگ ، عفر  لحم  رد  ربخ  مسا و  اب  َّنأ  رگا  . 1
. ُِمئاق َّکَنأ  ُتْهِرَک  لثم : دریگ ، رارق  بصن  لحم  رد  ربخ  مسا و  اب  َّنأ  رگا  . 2

. ُِمئاق َّکَنأ  ْنِم  ُْتبِجَع  لثم : ٌلِضاف و  َّکَنأ  ُراهتشا  ینَبَجْعأ  لثم : دریگ ، رارق  ّرج  لحم  رد  ربخ  مسا و  اب  َّنأ  رگا  . 3
َّّنِکل * 

. تسا كاردتسا  يارب 
تهج زا  هک  مالک  ود  نیب  َّنکل  تهج  نیمه  هب  . دوشیم هداد  تبسن  لبق  ام  فلاخم  یمکح  نآ ، دعب  ام  هب  هک  تسانعم  نآ  هب  كاردتـسا 

. دنوشیم عقاو  دنراد  تریاغم  رگیدکی  اب  تابثا  یفن و 
. َءاج ًارمع  َّنکل  ُدیز  َءاج  ام  لاثم 1 :

. ْئِجَی َْمل  ًارمع  َّنکل  ُدیز  َءاج  لاثم 2 :
تیل * 

. تسا عقوتم  ریغ  نکمم  ای  نکمم  ریغ  ئیش  تبحم  راهظا  ینمت  تسا و  ینمت  يارب 
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. ُدوُعَی َبابَّشلا  َْتَیل  لاثم 1 :
. ٌملاع ًادیز  َْتَیل  لاثم 2 :

. تسا هدش  هدرمش  کیدزن  نآ  لوصح  هک  تسا  یبوبحم  رما  بلط  نآ  تسا و  یّجرت  يارب  لعل : * 
( ٌبیرق َۀَعاّسلا  َّلَعل  : ) لثم

. ُدَسألا ًادیز  َّنأَک  لثم : دوریم  راکب  يزیچ  هب  يزیچ  هیبشت  يارب  نأک : * 

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
. دیهد حیضوت  ار  اهنآ  لمع  دیربب و  مان  ار  لعفلاب  ۀهبشم  فورح  . 1

؟ دنا هدیمان  لعفلاب  ۀهبشم  ار  فورح  نیا  ارچ  . 2
؟ تسیچ لعفلاب  ۀهبشم  فورح  یناعم  . 3

دینک نایب  ار  نأ  نإ و  قرف  . 4
دینک نایب  ار  دشاب  روسکم  نا  هزمه  دیاب  هک  يدراوم  . 5

؟ دشاب حوتفم  نا  هزمه  دیاب  يدراوم  هچ  رد  . 6
؟ تسیچ لعل  تیل و  نیب  قرف  . 7

. دینک بیکرت  ب :
(81/ ءارسالا ًاقوُهَز ) َناک  َلِطابلا  َّنإ  ُلِطابلا  َقَهَز  َو  ُّقَحلا  َءاج  ُْلق  َو  . 1

(33/ نارمع لآ   ) َنیَملاعلا یَلَع  َنارْمِع  َلآ  َمیهاْربإ و  َلآ  ًاحُون و  َمَدآ و  یفَطْصا  َهللا  َّنإ  . 2
(1  / ردقلا  ) ِرْدَقلا ِۀَْلَیل  یف  ُهانلَْزنأ  ّانإ  . 3

(132/ نارمع لآ   ) َنوُمَحُْرت ْمُکَّلََعل  َلوُسَّرلا  َهللا و  اوُعیطأ  َو  . 4
(48/ ءاسنلا  ) ِهب َكَرُْشی  ْنأ  ُرِفْغَی  َهللا ال  َّنإ  . 5
(58/ نمحرلا  ) ُناجرَملا َو  ُتُوقایلا  َّنُّهَنأَک  . 6

(8/ نوقفانملا  ) َنوُمَْلعَی َنیِقفانُملا ال  َّنِکل  َو  َنینِمؤُْمِلل  ِِهلوُسَِرل و  َو  ُةَّزِعلا  َو ِهللا  . 7
(66/ بازحالا  ) الوسَّرلا انْعَطأ  َو  َهللا  انْعَطأ  انَْتَیل  ای  َنُولوُقَی  . 8

سنج یفن  يال  سیل و  هب  هیبش  فورح 

سیل هب  هیبش  فورح 

مسا و هب  عفر  سیل  دـننام  هدـش و  لخاد  ربخ  ادـتبم و  رب  دنـشابیم  یفن  يانعم  ياراد  هک  ال ))  )) و اـم ))  )) فرح ود  سیل  هب  هیبش  فورح 
. دنا هدیمان  سیل  هب  هیبش  فورح  ار  فرح  ود  نیا  تهج  نیمه  هب  دنهدیم  ربخ  هب  بصن 

. ارضاح لجر  ام  لاثم :
. ام ربخ  ارضاح : ام  مسا  لجر : سیل  هب  هیبش  هیفان  ام : بیکرت :

" ام "و" ال :  " ياهتوافت
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تسا یفن  قلطم  يارب  " ال " یلو لاح  یفن  يارب  ام " . "1
دوشیم لخاد  هرکن  رب  طقف  هک  "ال " فالخ هب  هرکن  مه  دشاب  هفرعم  دناوتیم  مه  ام "  " مسا . 2

. مئاقب دیز  ام  لثم : دوشیمن  لخاد  "ال " ربخ رد  یلو  دوشیم  لخاد  ام "  " ربخ رد  هدئاز  ءاب  . 3

سنج یفن  "ال"ي 

تروص نیا  رد  دـنکیم  عوفرم  ار  ربخ  بوصنم و  ار  ادـتبم  هدـش  لـخاد  ربـخ  ادـتبم و  رب  هک  تسا  یفن  فورح  زا  یکی  سنج  یفن  يـال 
. دشابیم ال ))  )) يارب ربخ  ناونع  هب  ربخ  و  ال ))  )) يارب مسا  ناونع  هب  ادتبم 

. تسا نآ  بصن  تمالع  رب  ینبم  تروص  نیا  ریغ  رد  بوصنم و  دشاب  فاضم  هک  یتروص  رد  ال ))  )) مسا
(. نیّدلا یف  َهارْکإ  ال  : ) لاثم 1

ربخ ال. ردقم  لماع  هب  قلعتم  رورجم  راج و  نیدلا : یف  حتف  رب  ینبم  مسا ال  هارکا : سنج  یفن  ال : بیکرت :
. راّدلا یف  ٍلجر  َمالُغ  ال  لاثم 2 :

. ربخ ردقم  لماع  هب  قلعتم  رورجم  راج و  رادلا : یف  هیلا  فاضم  لجر : فاضم  بوصنم و  مسا ال  مالغ : سنج  یفن  ال  بیکرت :
. دشاب لصتم  نآ  هب  هدوب و  هرکن  نآ  مسا  هک  دنکیم  لمع  یتروص  رد  سنج  یفن  "ال"ي 

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
؟ دنمادک سیل  هب  هیبش  فورح  . 1

؟ تسیچ ال ))  )) و ام ))  )) نیب قرف  . 2
؟ تسیچ نآ  لمع  تسا و  مادک  سنج  یفن  ال "ي  . "3

؟ تسا ینبم  یتروص  هچ  رد  برعم و  یتروص  هچ  رد  سنج  یفن  ي  (( ال  )) مسا . 4
. دینک بیکرت  ب :

(109  / هدئاملا  ) اَنل َْملِع  اُولاق ال  . 1
(2/ هلداجملا  ) ْمِِهتاهَّمُأ َّنُه  ام  . 2

(31  / فسوی  ) ًارشب اذه  ام  . 3
ح2505)  / هحاصفلا جهن  ِرُّکَفَّتلا ) ُْلثِم  َةَدابِع  ال  . 4

/ح2504) هحاصفلا جهن   ) ِْقلُخلا ِنْسُحَک  َبَسَحال  َو  ِّفَکلاَک  َعَرَوال  َو  ِریبدَّتلاک  َلْقَع  ال  . 5

باوج یفن و  ماهفتسا ، فطع ، فورح 

فطع فورح 

دنهدیم رارق  لبقام  مکح  رد  ار  دوخ  دعبام  هک  دنتسه  یفورح 
ال. لب -  وا -  ءاف -  مث -  واو -  دننام :

ورمعو دیز  ءاج  لثم : تسا  بیترت  نداد  هدیاف  نودب  مکح  رد  دعبام  لبقام و  نیب  عمج  يارب  واو :
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. تسا لاصفنا  بیترت و  هارمه  هب  مکح  رد  دعبام  لبقام و  نیب  عمج  يارب  مث :
. تسا لاصتا  بیترت و  هارمه  هب  مکح  رد  دعبام  لبقام و  نیب  عمج  يارب  ءاف :

. دیآیم نآ  نییعت  نودب  رما  ود  زا  یکی  يارب  مکح  توبث  يارب  وأ :
. ورمع لب  دیز  ءاج  لثم : تسا  دعبام  هب  ندروآ  يور  لبق و  ام  زا  ضارعا  يرب  لب :

. ورمع دیز ال  ءاج  لثم : دنکیم  یفن  دعب  ام  زا  تسا  هدش  تباث  لبقام  يارب  هچنآ  ال :

ماهفتسا فورح 

له هزمه و  زا : دنترابع  دنوشیم و  هدرب  راکب  يزیچ  زا  ندیسرپ  يارب  هک  دنتسه  یفورح 
ربخ مئاق : ادتبم  دیز : ماهفتسا  فرح  أ : بیکرت : ٌمئاق ؟ ٌدیزأ  لاثم 1 :

هب لوعفم  ارکب : لعاف  دیز : لعف  برضی : ماهفتسا  فرح  له : بیکرت : ًارکب ؟ ٌدیز  ُبِرْضَی  ْلَه  لاثم 2 :

یفن فورح 

ام و ال. دننام : دنیآیم  مالک  ندرک  یفنم  يرب  هک  دنتسه  یفورح 
. ٌِنقُوم َّکَش  َو ال  ًِصلُْخم  َباترا  ام  لاثم :

باوج فورح 

ال.  - یلب معن - دننام : دنوشیم  عقاو  وا  بلط  ای  ملکتم  مالک  ای  شسرپ  باوج  رد  هک  دنتسه  یفورح 
. دیآیم قباس  مالک  ریرقت  يارب  معن :

( دمآ دیز  ینعی   ) معن دیز =  ءاجأ  لاثم 1 :
( درکن مایق  دیز  ینعی   ) معن  = دیز مقی  ملأ  لاثم 2 :

. دهدیم باوج  تابثا  تروص  هب  ار  ربخ  ای  ماهفتسا  زا  دعب  یفن  یلب :
( یتسه ام  راگدرورپ  وت  يرآ  دنتفگ  متسین ؟ امش  راگدرورپ  نم  ایآ  ینعی : ( ) یَلب اُولاق  ْمُّکِبَِرب  ُتَْسلأ  : ) لاثم 1

( داتسیا دیز  ینعی   ) یلب ٌدیز =  ْمُقَی  َْمل  لاثم 2 :
. دیآیم قباس  مالک  یفن  يارب  ال :

( دماین دیز  ینعی   ) ال  = دیز ءاجأ  لاثم 1 :
( دماین دیز  ینعی   ) ال  = دیز ءاج  لاثم 2 :

نیرمت شسرپ و 

. دیهد حیحص  خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
. دیربب مان  ار  لماع  ریغ  فورح  . 1

؟ تسیچ مادک  ره  یگژیو  دنمادک و  فطع  فورح  . 2
؟ دنمادک یفن  فورح  . 3

. دینک رکذ  ار  مادک  ره  یگژیو  دیربب و  مان  ار  باوج  فورح  . 4
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. دینک بیکرت  ب :
(9/ رمزلا  ) َنوُمَْلعَی َنیّذَلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیّذلا  يوتسَی  ْلَه  . 1

(68  / هرقبلا  ) ٌرِْکب ٌضِراف و ال  ٌهَرََقب ال  اّهنإ  . 2
(125/ تافاصلا  ) َنیِقلاخلا َنَسْحأ  َنوُرَذَت  َو  ًالَْعب  َنوُعْدَتأ  . 3

(61/ هرقبلا  ) ٌریَخ َوُه  يّذَلِاب  ینْدأ  َوُه  يّذَلا  َنُولِْدبَتْسَتأ  . 4
(34  / دمحم  ) ْمَُهل ُهللا  َرِفْغَی  ْنَلَف  ٌراّفُک  ْمُه  َو  اُوتام  َُمث  ِهللا  ِلیبَس  ْنَع  اوُّدَص  َو  اوُرَفَک  َنیّذلا  ّنإ  . 5

(7/ نباغتلا ّیبَر ) َو  یَلب  ُْلق  اُوثَْعُبی  َْنل  ْنأ  اوُرَفَک  نیّذَلا  َمَعز  . 6
(32/ همایقلا  ) یَّلَص َو ال  َقَّدَص  الَف  . 7

هیاقو نون  طبر و  ردصم ، هیبنت ، فیرعت ، لیلقت ، قیقحت و  فرح 

لیلقت قیقحت و  فرح 

. تسا لیلقت  فرح  دریگ  رارق  عراضم  لعف  زا  شیپ  هک  یماگنه  قیقحت و  فرح  دیایب  یضام  لعف  زا  لبق  یتقو  دق ))  )) فرح
( هلص  ) لعاف لعف و  یکزت : لعاف  لوصوم  مسا  نم : لعف  حلفا : قیقحت  فرح  دق : بیکرت : یّکََزت ) ْنَم  َحَْلفأ  ْدَق  : ) لاثم 1

. ُبُوْلغَملا ُِبلغَی  ْدَق  لاثم 2 :

فیرعت فرح 

. دوشیم هدیمان  فیرعت " لا   " دنک هدش ) هتخانش  نیعم =   ) هفرعم ار  نآ  دیآ و  رد  نیعمان )  ) هرکن مسا  رس  رب  هک  یماگنه  لا " "

: الوسر انلسرا  هب  قلعتم  رورجم  راج و  نوعرف : یلا  لعاف  لعف و  انلسرا : بیکرت : َلوسَّرلا ) ُنوَعِْرف  یصَعَف  ًالوُسَر  َنوَعْرف  یلإ  اْنلَـسْرأ  : ) لاثم
. هب لوعفم  لوسرلا : لعاف  نوعرف : لعف  یصع : فطع  فرح  ءاف : هب  لوعفم 

هیبنت فورح 

امأ الأ و  لثم : دنیآیم  بطاخم  ندرک  رایشوه  يارب  هک  دنتسه  یفورح 
( ُبُولُقلا ُِّنئَمْطَت  ِهللا  ِرْکِِذب  الأ  : ) لاثم

. لعاف بولقلا : لعف  نئمطت : هیلا  فاضم  هللا : فاضم  ءاب و  هب  رورجم  رکذ : نئمطت  هب  قلعتم  زج  فرح  ءاب : هیبنت  فرح  الا : بیکرت :

ردصم فورح 

اهنآ داد و  رارق  ردصم  ناش  دعب  ام  اهنآ و  ياج  هب  ناوتیم  دـننکیم و  ردـصم  دـننامه  ینعم  تهج  زا  ار  دوخ  دـعبام  هک  دنتـسه  یفورح 
. یک ول  ّنأ - ام - نأ - زا : دنترابع 

. دنشابیم لماع  ریغ  ول ))  )) و ام ))  )) اهنت هیردصم  فورح  نایم  زا  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  رکذ 
: مکل ربخ  ریخ : ادتبم )  ) مکموص ریدقت  هب  اوموصت : نا  لعاف  لعف و  اوموصت : هیردصم  هبصان  نا : بیکرت : ْمَُکل ) ٌْریَخ  اُوموُصَت  ْنأ  : ) لاثم 1

. ریخ هب  قلعتم  رورجم  راج و 
: ضرالا تقاض  هب  قلعتم  رورجم  راج و  مکیلع : لعف  تقاض : لبقام  بسح  هب  واو : بیکرت : ْتَبُحَر ) اِمب  ُضرألا  ُمُْکیلَع  ْتَقاـضو  : ) لاثم 2
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. لعاف لعف و  تبحر : هیردصم  ام : رج  فرح  ءاب : لعاف 
. دشابیم تقاض  هب  قلعتم  رورجم  راج و  رج و  لحم  رد  ردصم  اِهبْحُِرب  ُضرألا  ُمُْکیَلَع  ْتَقاض  تسا : نینچ  نآ  ریدقت 

طبر فرح 

. دنکیم داجیا  طبر  اهنآ  نیب  دیآیم و  باوج  طرش و  هلمج  ود  نیب  هک  تسا  یفرح  ءاف " "

 … (. َكُدابِع ْمُّهَنإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنإ  : ) لاثم
ۀهبـشم فرح  نا : طبر  فرح  ءاف  هب  لوعفم  مه : شلعاـف  تنا  رتتـسم  ریمـض  نا  هب  موزجم  طرـش  لـعف  بذـعت : طرـش  فرح  نا : بیکرت :

. مزج لحم  رد  طرش و  باوج  كدابع )) مهنا   )) هلمج هیلا  فاضم  ناضم ك : نا و  ربخ  دابع : بصن  لحم  رد  نا  مسا  مه : لعفلاب 

هیاقو نون 

" مئاق یننا  ینمرکا "و" : " لثم دوشیم  لصتم  فرح  ای  لعف  مسا  رخآ  هب  دراوم  یضعب  رد  هک  تسا  ینون 

نیرمت شسرپ و 

؟ دنمادک دق ))  )) ياهیگژیو . 1
؟ تسیچ فیرعت  فرح  . 2

. دیربب مان  ار  هیبنت  فورح  . 3
؟ تسیچ ردصم  فورح  زا  روظنم  . 4

. دینک فیرعت  ار  هیاقو  نون  . 5
. دینک بیکرت  ب :

(1/ نونمؤملا  ) َنُونِمؤُْملا َحَْلفأ  ْدَق  . 1
(37  / بازحالا جَرَح ) َنینِمؤُملا  یَلَع  َنوُکَی  الیَِکل  . 2

(51/ توبکنعلا باتِکلا ) َْکیَلَع  اْنلَْزنأ  ّانأ  ْمِهِفْکَی  َْمل  َوأ  . 3
(38  / لافنالا  ) َنیلَّوألا ُهَّنُس  ْتَضَم  ْدَقَف  اوُدوُعَی  ْنإ  َو  َفَلَس  ْدَق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنإ  اورَفَک  َنیذِّلل  ُْلق  . 4

(22/ هلداجملا  ) َنوُِحْلفُملا ُمُه  ِهللا  َبْزِح  ّنإ  الأ  . 5
ص 311)  / صالخلا موی  . ) ًاریغَص َنوُکَی  ْنأ  ُریبَکلا  َو  ًاریبَک  َنوُکَی  ْنأ  ُریغَّصلا  ِِهنَمَز  یف  یَّنَمَتَی  ع :)  ) قِداّصلا َلاق  . 6

ص 199)  / صالخلا موی  . ) ِحْمَقلا َنِم  ُناوُّزلا  َُلبرَُغی  امَک  َُّنَلبْرَُغَتل  ِهللا  َو  َّنُصَّحَُمَتل  ِهللا  َو  َّنُّزَیَُمَتل  ِهللا  َو  ع :)  ) رقابلا لاق  . 7

ردصم لیضفت و  لوعفم ، لعاف ، مسا 

لعاف مسا 

. دنکیم تلالد  توبث ) مدع   ) ثودح هجو  رب  نآ  لعاف  و  ریغ ) هب  مئاق  يانعم   ) ثدح رب  هک  تسا  یمسا 
مـسا دوب  يدعتم  لعف  رگا  تسا و  مزال  زین  نآ  لعاف  مسا  دوب  مزال  نآ  لعف  رگا  ینعی  دنکیم  لمع  دوخ  لعف  دننامه  یلعف  ره  لعاف  مسا 

. تسا يدعتم  زین  نآ  لعاف 
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ُهُوبأ ٌمئاق  ٌدیز  لاثم 1 :
. هیلا فاضم  فاضم ه : مئاق و  لعاف  با : ربخ  مئاق : ادتبم  دیز : بیکرت :

ًارَْکب ُهُوبأ  ٌبِراض  ٌدیز  لاثم 2 :
. هب لوعفم  ارکب : هیلا  فاضم  فاضم ه : براض و  لعاف  با  ربخ  براض : ادتبم  دیز : بیکرت :

. ًامهرد ًارْمَع  ٍیطْعُم  ٌدیز  لاثم 3 :
. مود لوعفم  امهرد : لوا  لوعفم  ارمع : شلعاف ) وه   ) ربخ یطعم : ادتبم  دیز : بیکرت :

رکذت :
. دوشیم هفاضا  دوخ  لوعفم  هب  لعاف  مسا  یهاگ 

لوعفم لصا  رد   ) هیلا فاضم  رکب : تسا ) براض  لعاف  وه  ریمـض   ) فاضم ربخ و  براض : ادـتبم  دـیز : بیکرت : ٍرکب  ُبِراـض  ٌدـیز  لاـثم :
( تسا هدوب  براض 

لوعفم مسا 

. دنکیم تلالد  نآ  لوعفم  ثدح و  رب  هک  تسا  يا  هملک  لوعفم  مسا 
. دریگیم لعاف  بئان  ینعی  دنکیم  لمع  دوخ  لوهجم  لعف  دننام  یلعف  ره  لوعفم  مسا 

(. شلعاف بئان  وه   ) ربخ بورضم : ادتبم  دیز : بیکرت : ٌبورْضَم  ٌدیز  لاثم 1 :
. ًامهرد ُهُمالغ  ٌیطْعُم  ٌدیز  لاثم 2 :

. مود لوعفم  امهرد : هیلا  فاضم  فاضم ه : لعاف و  بئان  مالغ : ربخ  یطعم : ادتبم  دیز  بیکرت :

ردصم

. دوشیم هتفرگ  نآ  زا  لعف  دنکیم و  تلالد  ثدح  رب  هک  تسا  یمسا  ردصم 
يدعتم نآ  لعف  رگا  دوشیم و  هفاضا  دوخ  لعاف  هب  دشاب  مزال  نآ  لعف  هک  یتروص  رد  دـنکیم  لمع  دوخ  لعف  دـننامه  یلعف  ره  ردـصم 

. دوشیم رکذ  بوصنم  نآ  لوعفم  هدش و  هفاضا  لعاف  هب  دشاب 
ًارْمَع ٍدیز  ِبْرَض  ْنِم  ُْتبِجع  لاثم :

هیلا فاضم  برـض و  لعاف  دیز : تبجع  هب  فلعتم  رورجم  راج و  فاضم  رورجم و  برـض : رج  فرح  نم : لعاف  لعف و  تبجع : بیکرت :
. هب لوعفم  ارمع :

لیضفت مسا 

. دنکیم تلالد  رگید  فوصوم  رب  نآ  فصو  يدایز  فوصوم و  رب  هک  تسا  یمسا  لیضفت  مسا 
. تسا رتتسم  ریمض  ابلاغ  نآ  لعاف  دنکیم و  لمع  لعف  دننام  لیضفت  مسا 

. َِۀبّوَتلا ِبَلَط  ْنِم  ُنَوْهأ  ِْبنَّذلا  ُكَرت  لاثم 1 :
هب قلعتم  رورجم  وراج  فاضم  رورجم و  بلط : رج  فرح  نم : وه ) شلعاف   ) ربخ وها : هیلا  فاضم  بنذلا : فاضم  ادتبم و  كرت : بیکرت :

. هیلا فاضم  هبوتلا : نوها 
َنُولَمْعَت اِمب  ُمَلْعأ  ّیبَر  َلاق  لاثم 2 :
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وراج رج  لحم  رد  لوصوم  مسا  ام : رج  فرح  ءاب : وه  شلعاف  ربخ  ملعا : هیلا  فاضم  ءای : فاضم  ادتبم و  بر : لعاف  لعف و  لاق : بیکرت :
" لاق  " يارب هب  لوعفم  بصن و  لحم  رد  نوملعت ) امب  ملعا  یبر   ) هلمج هلص )  ) لعاف لعف و  نوملعت : ملعا  هب  قلعتم  رورجم 

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
. دیهد حرش  ار  مادک  ره  لمع  هدرک و  فیرعت  ار  لوعفم  مسا  لعاف و  مسا  . 1
. دیهد حیضوت  ار  کی  ره  لمع  هدرک و  فیرعت  ار  لیضفت  مسا  ردصم و  . 2

. دینک بیکرت  ب :
(36  / رمزلا  ) ُهَْدبَع ٍفاِکب  ُهللا  َْسَیلأ  . 1

(46/ میرم  ) ُمیهاربإ ای  یتَِهلاَء  ْنَع  َْتنأ  ٌبِغارأ  َلاق  . 2
(57/ توبکنعلا  ) َنوُعَجُْرت انیلإ  َُّمث  ِتْوَملا  ُهَِقئاذ  ٍسْفَن  ُّلُک  . 3

(160  / نارمع لآ   ) ْمَُکل َِبلاغ  الَف  ُهللا  ُمُکْرُْصنَی  ْنإ  . 4
(21/ فهکلا  ) ْمِِهب ُمَلْعأ  ْمُّهُبَر  ًاناْیُنب  ْمِْهیَلَع  اُوْنبا  اُولاقَف  . 5

ح1923)  / مکحلا ررغ  . ) َلاملا ُسُرَْحت  َْتنأ  َو  َکُسُرْحَی  ُْملِعلا  ِلاملا  َنم  ٌْریَخ  ُْملِعلا  . 6
ح3138)  / هحاصفلا جهن  ِدباعلا ) ِهَدابِع  ْنِم  ُلَْضفأ  ِِملاعلا  َمَْون  . 7

(390  / هیداجسلا هفیحصلا  . ) َکیلَع َنِینِمؤُْملا  َلُّکََوت  َو  َکیلَع  َنیلِّکَوَتُملا  َنیقَی  َو  ََکل  َنیعِشاخلا  َهَدابِع  َو  ََکل  َنیِدباْعلا  َفْوَخ  َُکلأْسأ  . 8

لعف مسا  هفاضا و  زییمت ، طرش ، مسا  ههبشم ، تفص  هغلابم ، مسا 

هغلابم مسا 

لعف رگا  دنکیم و  لمع  دوخ  لعف  دننامه  زین  هغلابم  مسا  . دنکیم تلالد  نآ  لعاف  اب  هارمه  ثدـح  ترثک  رب  هک  تسا  یمـسا  هغلابم  مسا 
. تسا دنمزاین  هب  لوعفم  هب  دوب  يدعتم  نآ  لعف  رگا  هدرک و  افتکا  لعاف  هب  دوب  مزال  نآ 

. ًارْمَع ُهُوبأ  ٌمیحَر  ٌدیز  لاثم :
. هب لوعفم  ارمع : هیلا  فاضم  فاضم ه : لعاف و  با : ربخ  میحر : ادتبم  دیز : بیکرت :

. دوشیم هفاضا  دوخ  لوعفم  هب  یهاگ  هغلابم  مسا 
: بویغلا وه  شلعاف  فاضم  ربخ و  مالع : نا  مسا  هللا : لـعفلاب  ۀهبـشم  نا : لـبق  اـم  بسح  هب  واو : بیکرت : ِبُویُغلا ) ُمّـالَع  َهللا  ّنأ  و  : ) لاـثم

. هیلا فاضم  هب و  لوعفم 

ههبشم تفص 

. دنکیم تلالد  وا  يرب  ثدح  توبث  نآ و  بحاص  ثدح و  رب  هک  تسا  یمسا  ههبشم  تفص 
. دنکیم لمع  مزال  لعف  دننام  دوشیم و  هتفرگ  مزال  لعف  زا  ههبشم  تفص 

. ُُهْبلَق ٌرِهاط  ٌدیز  لاثم 1 :
. هیلا فاضم  فاضم ه : لعاف و  بلق : ربخ  رهاط : ادتبم  دیز : بیکرت :

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 203 

http://www.ghaemiyeh.com


. ُهُهْجَو ٌنَسَح  ٌدیز  لاثم 2 :
. هیلا فاضم  فاضم ه : لعاف و  هجو : ربخ  نسح : ادتبم  دیز : بیکرت :

َنیملاّظلاب ٌمیلع  ُهللا  و  لاثم 3 :
. میلع هب  قلعتم  رورجم  راج و  نیملاظلاب : وه ) شلعاف   ) ربخ میلع : ادتبم  هللا : لبق  ام  بسح  هب  واو : بیکرت :

طرش مسا 

. دهدیم رارق  ازج  ار  يرگید  طرش و  ار  یکی  دیآیم  هملج  ود  رس  رب  هک  تسا  يا  هملک  طرش  مسا 
یضام رگا  دنوشیم و  موزجم  اظفل  دنشاب  عراضم  هیلعف و  ءازج  طرش و  هلمج  رگا  هک  دنهدیم  ماجنا  مزج  لمع  طرـش  ءامـسا  زا  یـضعب 

. دنوشیم موزجم  الحم  دشاب  هیمسا  هلمج  ازج  رگا  زین  دنشاب و 
. ُهُدلَو هََّرب  ِْهیَِدلاو  ََّرب  ْنَم  لاثم : یتم   - ّینأ  - امنیأ  - امثیح  - يأ  - امهم  - ام  - نم زا : دنترابع  مزاج  طرش  ءامسا 

مزج لحم  رد  طرش  لعف  و  تسا ) نآ  لعاف  ددرگیم  رب  نم  هب  هک  وه  ریمض   ) لعاف لعف و  رب : ادتبم  عوفرم  الحم  طرـش  مسا  نم  بیکرت :
رش باوج   ) لعف رب : هیلا  فاضم  ه : تسا ) هدش  فذخ  هباضا  ببس  هب  نآ  نون  هک  هدوب  نیلاو  لصا  رد   ) فاضم هب و  لوعفم  يدلاو : تسا 

ادـتبم يارب  ربـخ  عفر و  لـحم  رد  باوج  رـش و  هلمج  ود  عومجم  هیلا و  فاـضم  فاـضم ه : لـعاف و  دـلو : هب  لوـعفم  ه  مزج ) لـحم  رد  و 
. دشابیم

زییمت رد  لماع 

. تسا هدش  فرطرب  نآ  ماهبا  زییمت  هلیسو  هب  هک  تسا  یتاذ  نامه  تاذ  زا  ماهبا  عفار  زییمت  رد  ملاع  هک  میتفگ  زییمت  ثحب  رد 

فاضم

بیکرت نیا  رد  تسا  یفاضا  بیکرت  دراد  يرایـسب  دربراک  برع  مالک  رد  هک  مات  ریغ  تاـبیکرت  زا  یکی  دـش  هراـشا  ـالبق  هک  هنوگناـمه 
. دنیوگیم هیلا )) فاضم   )) ار مود  ءزج  و  فاضم ))  )) ار لوا  ءزج 

. دهدیم رج  ار  نآ  تسا و  هیلا  فاضم  رد  لماع  فاضم 
ِلْصَفلا ُمْوَی  اذه  لاثم :

. هیلا فاضم  لصفلا : فاضم  ربخ و  موی : ادتبم  اذه : بیکرت :
دیز وبراض  دیز  امالغ  دیز  مالغ  دننام : دوشیم  فذح  فاضم  زا  نیونت  ضوع  نون  نیونت و  یفاضا  بیکرت  رد  هجوت :

هفاضا ماسقا  * 
. يونعم یظفل و  تسا : مسق  ود  رب  هفاضا 

. دراد مان  هیظفل  هفاضا  دشاب  هدش  هفاضا  دوخ  لومعم  هب  یتفص  نآ  رد  هک  يا  هفاضا  یظفل : هفاضا  . 1
هیلا فاضم  رکب : فاضم  ربخ و  براض : ادتبم  دیز : بیکرت : ٍرَکب  ُبِراض  ٌدیز  لاثم :

. دوشیم هدیمان  هیونعم  هفاضا  دشاب  هدش  هفاضا  دوخ  لومعم  هب  هک  دشابن  یتفص  فاضم  نآ  رد  هک  يا  هفاضا  يونعم : هفاضا  . 2
دیز مالغ  لثم :

هفاضا دئاوف  * 
دـشاب هرکن  هیلا  فاضم  رگا  دـیز و  مالغ  لثم  دـنکیم  فیرعت  بسک  نآ  زا  هرکن  فاضم  دـشاب  هفرعم  هیلا  فاضم  رگا  هیونعم  هفاضا  رد 
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ضوع نون  ای  نیونت  فذـح  زا  هک  تسا  فیفخت  طقف  هیظفل  هفاضا  هدـیاف  یلو  لجر  مالغ  لـثم  دـنکیم  صیـصخت  بسک  هرکن  فاـضم 
. دوشیم لصاح  فاضم  رد  نیونت 

( َنوُقِطنَی ـال  ُموی  اذـه  : ) دـننام دوب  دـهوخ  رورجم  ـالحم  تروص  نیا  رد  هک  دوشیم  عـقاو  هیلا  فاـضم  هلمج  یهاـگ  هیلا : فاـضم  هلمج 
. رج لح  رد  هیلا و  فاضم  نوقطنیال ))  )) هلمج لعاف  لعف  نوقطنی : هیفان  فاضم ال : ربخ و  موی : عوفرم  الحم  ادبتم  اذه : بیکرت :

لعف مسا 

یلو دنکیم  لمع  لعف  دننامه  هدوب و  لعف  ینعم  ياراد  هک  تسا  یمسا 
. تسین اراد  ار  لعف  ياهیگژیو  ریاس 

تسا : مسق  هس  رب  لعف  مسا 
( تفرگ تعرس   ) ناعرس دش ) ادج   ) ناّتش وش ) رود   ) تاهیه لثم  یضام  لعف  مسا  - 1

( مراز یب   ) هوا لثم  عراضم  لعف  مسا  -2
ّمله شاب ) مزالم  رادـب - مزال   ) کیلع روایب )  ) لّـهیح ریگب )  ) اـه ریگب   ) کـنود ( نک اـهر   ) هلب هدـب ) تلهم  دـیور ) لـثم  رما  لـعف  مسا  - 3

( روایب )

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
. دینک رکذ  ار  نآ  لمع  هدرک و  فیرعت  ار  هغلابم  مسا  - 1

؟ تسا مادک  شلمع  تسیچ و  ههبشم  تفص  - 2
. دیهد حیضوت  ار  طرش  ءامسا  ياهیگژیو  - 3

؟ تسا مادک  نآ  رد  لماع  تسیچ و  زییمت  - 4
. دینک نایب  ار  مادک  ره  ياهیگژیو  دیربب و  مان  ار  هفاضا  ماسقا  - 5

. دینک بیکرت  ب :
(78/ ءاسنلا  ) ًاثیدَح ِهللا  َنِم  ُقَدْصأ  ْنَم  َو  - 1

(38/ رثدملا  ) ٌهَنیهَر ْتَبَسَک  اِمب  ٍسْفَن  ُّلُک  - 2
(150/ ماعنالا  ) ْمُک َءادَهُش  َُّملَه  ُْلق  - 3

(78/ ءاسنلا  ) ُتوَْملا ُمُکْک  ِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیأ  - 4
(93  / هرقبلا  ) َنیِرفاکِلل ٌّوُدَع  َهللا  ّنإ  - 5

(110/ ءاسنلا  ) ًامیحَر ًاروُفَغ  َهللا  ِدِجَی  َهللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  وأ  ًءوُس  ْلَمْعی  ْنَم  - 6
(86/ فارعالا  ) ًالِیلَق ُْمْتنُک  ْذإ  وُرُکْذا  َو  - 7

ح 2899)  / هحاصفلا جهن  . ) ُهللا ُهْمَحْرَیال  َساّنلا  ِمَحْرَیال  ْنَم  - 8
ص 44)  / صالخلا مو  ( ًهَِّیلِهاج ًۀیم  َتام  ِِهنامَز  َمامإ  ْفِْرعَی  َْمل  َو  َتام  ْنَم  ع :)  ) نسَحلا ُمامإلا  َلاق  - 9

( دیکات فورح و  هب  فطع  نایب ، فطع  لدب ، تفص ،  ) عباوت
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هراشا

. دیآیمن اهنآ  رس  رب  میقتسم  روط  هب  لماع  دشاب و  یم   ) ناشعوبتم  ) ناشلبقام زا  تیعبت  هب  اهنآ  بارعا  هک  دنتسه  یتامل  عباوت :
: دوشیم میسقت  مسق  جنپ  هب  عباوت 

تفص  1

. دنکیم تلالد  دوخ  عوبتم  قلعتم  ای  عوبتم  رد  ییانعم  رب  هک  تسا  یعبات 
: میلا رشب  هب  قلعتم  رورجم  راج و  باذعب : هب  لوعفم  مه : لعاف  لعف و  رـشب : لبق  ام  بسح  هب  ءاف : بیکرت : ٍمیلأ ) ٍباذِعب  ْمُهْرِّـشَبَف  : ) لاثم 1

. تفص
. ُهوبأ ٍملاع  ٍلجرب  ُتررم  لاثم 2 :

. هیلا فاضم  فاضم ه : ملاع و  لعاف  با : تفص  ملاع : تررم  هب  لعتم  رورجم  راج و  لجرب : لعاف  لعف و  تررم : بیکرت :
. تسا فوصوم  زا  تیعبت  هب  نآ  یلحم  بارعا  تروص  نیا  رد  دوشیم  عقاو  تفص  هلمج ، یهاگ  هجوت :

. ًارکب َرَصَن  ٌلجر  ءاج  لاثم :
. تسا عوفرم  الحم  و  لجر ))  )) يرب تفص  ارکب )) رصن   )) هلمج لاثم  نای  رد 

دیکات  2

. دوشیم رکذ  نآ  دارفا  رب  مکح  لومش  ای  دوخ  عوبتم  تابثا  تیوقت و  يارب  هک  تسا  یعبات 
. دنمانیم یظفل )) دیکات   )) ار نآ  هک  دوشیم  ققحم  ظفل  رارکت  اب  یهاگ  دیکات 

. دنیوگیم يونعم  دیکات  ار  نآ  هک  تسا  هارمه  هریغ  و  عمجا )) (( )) سفن (( )) لک  )) لثم یظافلا  اب  یهاگ  و 
. ٌدیز ٌدیز  َءاج  لاثم 1 :

یظفل دیکات  دیز : لعاف  دیز : لعف  ءاج : بیکرت :
فاضم هکئالملا و  يارب  يونعم  دـیکات  لک : لعاف  هکئالملا : لعف  دجـس : بیکرت : َسیْلبإ ) ّـالإ  َنوُعَمْجأ  ُلُک  ْمُهّ ُهَِکئـالملا  َدَجَـس  : ) لاثم 2

. ینثتسم سیلبا : ءانثتسا  فرح  الا : هکئالملا  يارب  رگید  يونعم  دیکات  نوعمجا : هیلا  فاضم  مه :

لدب  3

. تسا هدش  هداد  تبسن  عوبتم  هب  هک  تسا  یمکح  هب  دوصقم  عقاو  رد  هک  تسا  یعبات 
هسار ادیز  تیار  لاثم 1 :

. هیلا فاضم  فاضم ه : لدب و  سار : هب  لوعفم  ادیز : لعاف  لعف و  تیار : بیکرت :
 ). ِهیف ٍلاِتق  ِمارَحلا  ِرْهَّشلا  ِنَع  َکَنُولأْسَی  : ) لاثم 2

رهـشلا زا  لدب  لاتق : رهـشلا  يارب  تفـص  مارحلا : نولاسی  هب  قلعتم  رورجم  راج و  رهـشلا : نع  هب  لوعفم  لعاف ك : لعف و  نولاسی  بیکرت :
. لاتق هب  قلعتم  رورجم  راج و  هیف : مارحلا 

نایب فطع   4
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یمود دـشاب و  ناونعود  ای  مسا  ود  ياراد  یـسک  هکنیا  لثم  دـیآیم  دوخ  عوبتم  حیـضوت  يارب  تفـص  دـننام  هک  تفـص  ریغ  تسا  یعبات 
دشاب یلوا  زا  رت  روهشم 

. ِهللا ُدبع  ٌدیز  َءاج  لاثم 1 :
هیلا فاضم  هللا : فاضم  نایب و  فطع  دبع : لعاف  دیز : لعف  ءاج : بیکرت :

. َكوُخأ ٌدیز  َءاج  لاثم 2 :
هیلا فاضم  فاضم ك : نایب و  فطع  خا : لعاف  دیز : لعف  ءاج : بیکرت :

فورح هب  فطع   5

. دنکیم تیارس  نآ  هب  عوبتم  مکح  فطع  فورح  زا  یکی  هطساو  هب  هک  تسا  یعبات 
ٌورمع ٌدیز و  َءاج  لاثم :

. دیز رب  فطع  ورمع : هفطاع  واو : لعاف  دیز : لعف  ءاج : بیکرت :

نیرمت شسرپ و 

. دیهد خساپ  ریز  ياهشسرپ  هب  فلا :
؟ دنمادک عباوت  تسیچ و  عبات  زا  روظنم  - 1

. دینک فیرعت  ار  تفص  - 2
. دیهد حرش  ار  لدب  نایب و  فطع  - 3

. دیهد حیضوت  ار  نآ  ماسقا  هدرک و  فیرعت  ار  دیکات  - 4
. دینک بیکرت  ب :

(212  / هرقبلا  ) اینُّدلا ُهایَحلا  اوُرَفَک  َنیذَِّلل  ِیُز  َنّ - 1
(31/ ابسلا  ) ِنآّرُقلا اذِهب  َنِمُؤن  َْنل  اورَفَک  َنیّذلا  َلاق  و  - 2

(31  / هرقبلا  ) ِءالُؤه ِءامْسِأب  ینُوِئْبنا  َلاقَف  ِهَکئالَملا  یَلَع  ْمُهَضَرَع  َُّمث  اهَّلُک  َءامْسألا  َمَداء  َمَّلَع  و  - 3
(162  / ماعنالا َنیَملاعلا ) َِّبر  یتامَم ِهللا  َو  َيایحَم  َو  یکُُسن  یتالَص و  ّنإ  ُْلق  - 4

ج1/ص41 ح2) یفاکلا : لوصا   ) ٌءاثُغ ِلَعَتُم و  ٌمّ ٌملاع و  ٌهثالث : ساّنلا  ع :)  ) قداصلا لاق  - 5
ص549)  / صالخلا موی   ) ِّيدْهَْمِلل َنُوئّطَُوی  ِقِرشَملا  َنِم  ٌسان  ُجُرْخَی  ص :)  ) هللا لوسر  لاق  - 6

َمَْعنأ َو  اناوآ  انَدَّیأ و  انافَک و  اناقَـس و  َو  انَمَعْطأ  يّذلا  ُدمحلا ِهللا  لاق : معط  اذا  ناک  هنا  ع )  ) نیـسحلا نب  یلع  نع  یلامثلا  هزمح  یبا  نع  - 7
(601  / هیداجسلا هفیحصلا  ( ُمَعُْطی َو ال  ُمِعُْطی  يّذلا  ُدمحلا ِهللا  َلَْضفأو  اْنیَلَع 

هیداجـسلا هفیحـصلا   ) ُعَفُْرتال ٍهالـص  َو  ُعَْفنَیال  ٍلَمَع  َو  ُعَمُْـسی  ٍءاعُد ال  َو  ُعَشْخَی  ٍْبلَق ال  َو  ُعَبْـشَی  ـال  ٍنَْطب  َو  ُعَنْفَت  ـال  ٍسْفَن  ْنِم  َکـِب  ُذوعأ  - 8
(233/

(234/ هیداجسلا هفیحصلا  ( ُروُفَغلا ُمیحَّرلا  َْتنأ  َّکَنإ  َریثَْکلا  ِنَع  یّ ُفْعا  َو  َریسَْیَلا  ِنِم  یّ ِْلْبِقا  ِریثَْکلا  ِنَع  وُفْعَی  َو  َریسَْیلا  ُلَبْقَی  ْنَم  ای  - 9

وحنلا یف  ۀیادهلا 

باتکلا ۀیوه 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 207 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀیادهلا روآدیدپ : مان  ناونع و 
نایراو 1381. مق  رشن : تاصخشم 

261 ص. يرهاظ : تاصخشم 
( متفه متفه و  پاچ   ) لایر  13000 لایر 964-6918-02-6 ؛ 12000 کباش :

یبرع تشاددای :
تسا  بوسنم  يوحن  نایحوبا   " هلمج زا  فلتخم  دارفا  هب  باتک  نیا  تشاددای :

تسا  هدش  رشتنم  زین  وحنلا " یف  هیاده   " ناونع تحت  باتک  نیا  تشاددای :
تیریدم 1378. زکرم  مق  هیملع  هزوح  یلبق  پاچ  تشاددای :

.1383 متفه : پاچ  تشاددای :
.1385 مهن : پاچ  تشاددای :

. وحنلایف ۀیادهلا  دلج : يور  ناونع  تشاددای :
سیونریز  تروصهب  نینچمه  همانباتک ص 249 ؛ تشاددای :

. وحنلا یف  ۀیادهلا  دلج : يور  ناونع 
وحن یبرع --  نابز  عوضوم :

فسوی 654 745ق. نب  دمحم  نایحوبا  هدوزفا : هسانش 
سرادم روما  تیریدم . زکرم  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا : هسانش 

PJ6151/ه4 1381 هرگنک : يدنب  هدر 
492/75 ییوید : يدنب  هدر 

م33645-81 یلم : یسانشباتک  هرامش 

وحنلا یف  ۀیادهلا 

هیلَع َقَّلَع  ُهَحَّقَن و  ُهَحَّحَص و 
نکفاریش نیسح  حیقنت :

بتکملا ۀملک 
. نیموصعملا نیرهاطلا  نیبیطلا  هلآ  متاخلا و  هلوسر  امیسال  هّللا  ءایبنأ  یلع  مالسلا  ةّالصلا و  هّللدمحلا و 

رصعب فرُع  يذلا  رضاحلا  رـصعلا  یف  ۀیـساردلا  دهاعملا  ۀیملعلا و  تازوحلا  یف  ۀلوادتملا  ۀیـساردلا  جهانملا  حالـصا  نا  کشال  دعب ، اما 
عم قفاوتت  ۀـثیدح ، ۀـیوبرت  ۀـیمیلعت و  جـهانم  روهظ  و  ناـمزلا ، ربع  اـهلماکت  مولعلا و  روطت  اهیـضتقی  ۀّـحلم  ۀـجاح  تاـب  تاـمولعملا  ةروث 

. ةددجتملا ۀیناسنالا  تاجاحلا  تاحومطلا و 
نا دعب  تایولوالا  ۀمئاق  یف  یمیلعتلا  ماظنلا  حالصا  مهنیعأ  بصن  اوعـضوف  زکارملا ، هذه  یلع  نیمئاقلا  یلع  ۀیفاخ  دعت  مل  ۀقیقحلا  هذه  و 

. ماظنلا اذه  ۀیلکیه  یلع  ۀیرذج  تارییغت  ءارجا  نهر  هتیلعاف  تتاب 
ۀیوزوحلا جـهانملا  یف  رییغت  ثادـحا  نود  نم  هنا  الإ  لانملا ، دـیعب  ًارما  سیل  يوزوحلا  ماظنلا  حالـصا  نا  ۀـیؤرلا  هذـه  لـالخ  نم  ودـبیو 

. اهدهم یف  تومتس  عیرذلا و  لشفلاب  ۀیحالصالا  تاوعدلا  ۀفاک  ءوبتس 
نم فارتغالل  ضرالا  عاقب  فلتخم  نم  نیدفاولا  بالطلا  نم  تائملا  دادعإ  ۀّـمهم  ّیلوتی  يّذـلا  ۀیمالـسإلا  تاسارّدـلل  یملاعلا  زکرملا  و 
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بیلاسألا قفو  ۀـعبتملا  ۀیـساردلا  جـهانملا  یلع  ۀـیرذج  تارییغت  ءارجال  ۀـمزاللا  تاوطخلا  یف  عرـش  مالـسلامهیلع  تیبلا  لـهأ  مولع  ریمن 
فدهل فلؤت  مل  اهنا  کلذ  ةدـئاسلا ؛ ۀـیوزوحلا  بتکلا  هیّبلتال  يذـلا  رمالا  لضفأ ، وحنب  ۀـیمیلعتلا  داوملا  ضرع  فدـهب  ۀـثیدحلا  ۀـیملعلا 

. یضاملا نم  ًاءزج  تحبصا  نمزلا و  نم  ۀلیوط  ۀبقح  اهیلع  ّرم  تاعوضوم  لایح  اهیفلؤم  راکفا  نع  ربعتل  تفلا  امنا  و  سیردتلا ،
راکفألا لسلـست  و  ۀیملعلا ، ۀـیرکفلا و  هتالهؤم  بلاطلا و  يوتـسم  اهیف  یعاری  یتلا  ۀیـساردلا  بتکلا  ایازم  دـقتفت  اهناف  کلذ  نع  الـضف  و 

اهیف یخوتی  ۀیرصع  ۀغلب  قمع  نم  هیلا  تلصو  يذلا  يدملا  نع  ربعت  یتلا  ۀثیدحلا  تایرظنلا  ءارآلا و  ضارعتـسا  و  اهؤادأ ، اهیف و  ۀعدوملا 
هتقو هیف  بلاطلا  لتقی  يذـلا  دـیقعتلا  نع  ًادـیعب  راکفالا  قمع  تارابعلا و  ۀـقدب  اهظافتحا  عم  لئاسملا  بعـص  لیلذـت  ریـسیتلا و  ۀلوهـسلا و 

. يودج نود  نیمثلا 
ۀیمالـسالا ةروثلا  دئاق  ءادـنل  ۀـیبلت  و  هرـسسدق ، لحارلا  مامالا  ۀحامـس  مهـسأر  یلع  نیحلـصملا و  ءاملعلا و  رابک  تاهیجوت  نم  اقالطناو 

ۀیـساردلا بتکلا  دیدجت  ۀمهم  ۀیـساردلا » جهانملا  نیودـت  ۀـعلاطم و  بتکم   » لیوختب زکرملا  اذـه  ماق  فراولا  هلظ  دـم  یئنماخلا  هّللاۀـیآ 
. رکذلا ۀفلاسلا  ایازملا  رفوتت  ۀیسارد  بتک  دادعال  لمع  ۀطخ  هل  عضی  نا  ۀیملعلا ، تازوحلا  یف  ةدئاسلا 

تارایخ : ةدع  ۀلهو  لوالو  روکذملا  بتکملا  ماما  تدب  دق  و 
. یلمعلا عقاولاب  ساسم  اهل  یتلا  تاعوضوملا  ءاقتنا  لالخ  نم  ۀلوادتملا  ۀیساردلا  بتکلا  راصتخا   1

. ۀثیدح تایرظن  ءارآب و  اهنحش  اهزاجیا و   2
نیب ۀـماتلا  ۀـعیطقلا  عوقو  رایخلا  اذـه  هجاوت  تلظ  یتلا  ءادأکلا  ۀـبقعلا  نا  الا  ةدـیدج  راکفا  اهعادـیاو  ۀیرـصع  ۀـغلب  سأر  نم  اهثیدـحت   3

تعمل کلذ ، نود  ۀلولیحلل  ثارتلا و  نع  ۀبرغ  یف  شیعت  اهنأک  ۀثیدحلا و  بتکلا  یف  ۀحورطملا  راکفالا  ودبت  ثیحب  رضاحلا ، یضاملا و 
يرـصع بولـساب  اهحرـش  نوتمک و  ۀمیدقلا  ۀیـساردلا  بتکلا  یلع  ۀظفاحملا  یف  لّثمت  دـحاو  بلاق  یف  ةروکذـملا  تارایخلا  عمج  ةرکف 

. ثدحملا دیدجلا  رباغلا و  میدقلا  نیب  عمجی 
داوملا یف  تاسارک  بتک و  عضول  نیصصختملا  ةذتاسالا  نم  ۀعومجمب  نیعتـسی  ّدجلا و  دعاس  نع  ّرمـشی  بتکملا  حار  کلذ  یلع  ءانب  و 

. اهریغ بدأ و  ثیدح و  لاجر و  مالک و  ریسفت و  لوصا و  هقف و  نم  ۀفلتخملا ، ۀیساردلا 
نم يدیلقتلا  هراطا  نع  جورخلا  ثیدح و  بولساب  فرـصلا  وحنلا و  ثحابم  ضرع  یلا  ۀیبرعلا  ۀغللا  لقح  یف  بتکملا  دوهج  تفرـصنا  و 
یف ۀـلیوط  ۀـسرامم  ةربخ و  مهل  نمم  ةزوحلا  ةذـتاسا  نم  ۀـلث  هزاجنا  یلا  تعد  و  وحنلا » یف  ۀـیادهلا   » باتک قیقحت  عورـشم  ینبت  لـالخ 

. ۀیبرعلا ۀغللا  ةدام  سیردت 
. ۀعفان نیرامتب  اقفرم  ضومغلا  ۀلاطالا و  دیقعتلا و  نم  لاخ  بولساب  قیقحتلا  ءاجف 

دهج نم  هلذب  ام  یلع  نکفاریش ، نیسح  مهتمدقم : یف  قیقحتلا و  ۀنجل  ءاضعا  ةداسلا  یلا  رفاولا  ءانثلاو  لیزجلا  رکـشلاب  مدقتن  ماتخلا  یف  و 
. دادَّسلا قیفوتلا و  نم  ًادیزم  هل  نیلمآ  لیبسلا ، اذه  یف  ءانع  و 

ۀیمالسإلا تاساردلل  یملاعلا  زکرملا 
ۀّیساردلا جهانملا  نیودت  ۀعلاطم و  بتکم 

قّقحملا ۀمدقم 

هلوسر هدبع و  دمحم  اندیس  یلع  مالسلا  ةالصلا و  و  هبلاغ ، نم  یلع  هناکرأ  َّزعأ  و  هدرو ، نمل  هعئارش  لَّهسف  مالسالا  عرش  يذلا  هّللدمحلا 
. يرُّسلا مالعأ  يدهلا و  حیباصم  هلآ  یلع  و  هلسرأ ، هافطصا و  یبن  ریخ 

. ةایحلا ةدعصا  فلتخم  یلع  ًاغلاب  ًاریثات  كرت  دق  ملاعلا  داس  يذلا  ینقتلا  یملعلا و  مدقتلا  نا  کشال 
حور عم  مئالتی  وحنب  اهتغایـص  ۀعبتملا و  ۀیـساردلا  جهانملا  یف  رظنلا  ةداعا  ةرورـض  یلا  تاعزن  لویم و  ترهظ  نا  کلذ  جئاتن  نم  ناک  و 
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. رصعلا
ثیدـح بولـساب  وحنلا » یف  ۀـیادهلا   » باتک قیقحت  ۀـمهم  ۀیـساردلا  جـهانملا  نیودـت  ۀـعلاطم و  بتکم  انیلا  لکوأ  کـلذ ، نم  اـقالطنا  و 

هحیحصت و همیوقت و  هقیقحت و  یف  دوهجلا  یصقأ  تلذب  يذلا  کیدی  نیب  لثاملا  باتکلا  ءاجف  مهتاعلطت  نیسرادلا و  يوتسم  عم  مجسنی 
. يرخأ ۀیطخ  خسنب  هتلباقم 

یه : و  حاحلاب ، اهسفن  ضرفت  رثالا  اذه  لوح  تاظحالم  ةدع  لیجست  انه  یغبنیو 
ربک لجال  تاعوضوملا  ثحابملا  ضعب  نا  الا  سرد ، لک  یف  ۀلقتسم  ثحابم  ضارعتـسا  یلع  هیف  صرُح  و  ًاسرد ، یف 74  باتکلا  مُظن   1

سردلا 22 و 23. یف  امک  ةدیدج  نیوانع  تحت  سرد  نم  رثکایف  اهانجردا  اهمجح 
ءارغـإلا و ثـحبمک  ةدـیدج  ثحاـبم  ۀـفاضا  یلا  ۀـجاحلا  تعدـف  باـتکلا ، اذـه  یلع  وـحنلا  سیردــت  ۀــیملعلا  زکارملا  ضعب  رــصتقا   2

. اهراصتخا عم  ۀیادهلا  باتک  یلا  صاصتخالا 
یلع بلاطلا  فاقیا  ۀیغب  ۀغالبلاجهن  امیسال  ۀفلتخم  ۀیئاور  رداصم  نم  تُلتـسا  ثیدح  نم 100  برقی  ام  ۀیآ و  باتکلا ب 1000  دوز   3

. اهیلع ۀیوحنلا  دعاوقلا  قیبطت  ۀیفیک  نیموصعملا و  رابخا  نآرقلا و  تایآ 
. ۀصاخ فادهال  ۀفلتخم  دراوم  یف  تایآلا  ضعب  رارکت  مت  دق  هنا  رکُذی 

دهاـشلا لـحم  بساـنت  تاـیآب  اـهیف  رفُظی  مل  دراوم  یف  ـالا  باـتکلا  ثحاـبم  مظعم  نیراـمت  یف  میرکلا  نآرقلا  تاـیآب  ۀناعتـسالا  تمت   4
سردلا 67. یف  نیتفطاعلا  لب  نکل و  ثحبمک 

یف باتکلا  سیردـت  اوهنی  یک  مارکلا  ةذـتاسالل  ۀـصرفلا  ۀـحاتا  لـجال  یلوـالا  ۀـعبطلا  تقفار  یتلا  نیراـمتلا  نم  ریثک  نع  رظنلا  ّضغ   5
. ررقملا هدعوم 

نع انزرتحا  دـق  و  ۀـضماغلا ، تارابعلا  ضعب  مهف  یلع  بلاطلا  دـعاست  نیتفوقعم  لخاد  تجردا  ۀیحیـضوت  تارابع  باـتکلا  نتم  تقفار   6
. بلاطلا نهذ  شیوشت  نود  ۀلولیحلل  دراوملا  ضعب  یف  نیتفوقعملاب  نایتالا 

ام ۀفاضا  دعب  و  سیردتلا ، نم  ۀیقیبطت  تارود  یـضما  نا  دـعب  باتکلا  اذـه  عبط  ۀیـسارّدلا  جـهانملا  نیودـت  ۀـعلاطم و  بتکم  يأترا  دـقو 
. هلایح ةدیدس  تارظن  نم  ةذتاسالا  هب  انفحتا 

یقتدمحم خیشلا  ۀلیـضف  ۀّصاخ  یتّمهم ، یف  اوکراش  یعم و  اوبواجت  نیذلا  ةوخالا  یلا  رکـشلا  صلاخب  مدقتن  نا  ّالإ  انعـسیال  ماتخلا  یف  و 
. هصن میوقت  لیلجلا و  ْرفِسلا  اذه  زاجنإ  یف  بوؤد  لمع  نم  هب  اوماق  امل  یمتسرلا  رغصا  خیشلا  ۀلیضف  یفسویلا و 

. نیرکاشلا نم  مهل  نوکنس  بویع و  للخ و  نم  هیف  امب  انورصبی  نا  مارکلا  ةذتاسألا  امّیسال  ءازعالا  ءارقلا  نم  وجرن  امک 
نکفاریش نیسح 

ماع بجرملا  بجر 
1422 ه

هماسقأ ۀملکلا و  وحنلا …  ملع  فیرعت  لّوألا  سرّدلا 

دیمحت

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
. َنیعمجأ ِهلآو  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ٍدّمحم  انِدّیس  هِقلخ  ِریخ  یلع  مالّسلاو  ُةالّصلاو  َنیقّتُمِلل  ُۀبقاعلاو  َنیَملاعلا  ِّبر  هّلل  ُدمحلا 

لخدملا

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 210 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀلثمألا داریإ  عم  ۀحضاو  ةرابعب  ًالّصفُمو  ًابّوبُم  ۀیفاکلا  بیترت  یلع  وّحنلا  ِتاّمهم  هیف  ُتعمَج  ِوحنلا  ِملع  یف  ٌطوبـضم  ٌرـصتخم  اذهف  ُدعب  اّمأ 
. لئاسملا مهف  نع  يدتبملا  نهذ  َشّوَُشی  ّالَِئل  ِلَلِعلاو  ِّۀلدِألل  ٍضُّرعَت  ریغ  نم  اهِلئاسم  عیمج  یف 

. مّالعلا زیزعلا  ِکلَملا  قیفوتب  ( 2  ) ۀمتاخو تالاقم  ثالثو  ۀمّدقم  یلع  ُهْتبَّتَرو  نیبلاطلا  هب  هّللا  َيدهی  ْنأ  ًءاجر  ( 1 « ) ۀیادهلا  » ُهتیّمسو ب
یبأ فیلأت  اّهنأ  ۀّیردنکـسالا  ۀـبتکم  نیمأ  یلع  وبأ  دـمحأ  نع  ص 308 و2024  تاعوبطملا » مجعم   » یف لُِقن  : » ۀـعیرذلا بحاـص  لاـق  . 1

ریبزلا یلإ  بسنت  دـق  ٌراشم : لاقو  سرفلا . » ناسل  یف  سرخلا  قطنم   » ّفلؤمو ( 745 654  ) ةرهاقلا لیزن  فسوی  نب  دّمحم  یـُسلْدنألا  ناّیح 
« . نونظلا فشک  یف  اـمک  رفعج  نب  هّللا  دـبع  هیوتـسرد  نبا  یلإ  وأ  يونزغلا  زوریف  نب  لـیلجلا  دـبع  یلإ  وأ  یعفاـشلا  دـمحأ  نبا  يرـصبلا 

« . ص 165 و166 ج 25 ، ۀعیرذلا : »
. بجاح نبا  تنب  فیلأت  اّهنأ  هللاهمحر  یناغفالا  سّردملا  ذاتسالا  نع  لُقنو 

عماـج یلع  هللاهمحر  یناـغفالا  سّردـملا  ذاتـسالا  ۀـقیلعت  . » هرِخآ یف  دـجوی  مـل  باـتکلا  ۀـمتاخ  ّنـأل  خـسانلا  نـم  وهـس  هـّنأ  رهاـظلاو  . 2
« . ص 63 ج 2 ، تامّدقملا ،

ۀمّدقملا
وحنلا و…  ملع  فیرعت  * 

هماسقا ۀملکلا و  * 
هتامالع مسالاّدح و  * 
هتامالع لعفلاّدح و  * 

هدئاوف هتامالع و  فرحلا و  ّدح  * 
هماسقا مالکلا و  فیرعت  * 

لّوألا سرّدلا 

اهماسقأ ۀملکلا و  وحنلا …  ملع  فیرعت 

ٍلوصف : ۀثالث  اهیفف  اهیلع ؛ لئاسملا  فّقوِتل  اهُمیدقت  بجی  یّتلا  يدابملا  یفف  ۀمّدقملا : اّمأ 
هِعوضومو هنم  ِضرغلاو  وّحنلا  ملع  ِفیرعت  یف  لّوألا : لصفلا 

عم اهِـضعب  بیکرت  ( 1  ) ُۀـّیفیکو ءاـنبلاو  بارعـألا  ُثیح  نِم  ثـالثلا  ِملَکلا  رخاوأ  ُلاوحأ  اـهب  فَرُعت  ٍلوصأـب  ٌملع  وهو  وّحنلا : ملع  فیرعت 
. ٍضعب

. برعلا مالک  یف  ّیظفللا  أَطَخلا  نع  ناسّللا  ۀنایص  یهو  هنم : ضرغلا 
. مالکلاو ۀملکلا  یهو  هعوضوم :

هماسقأو ۀملکلا  یف  یناثلا : لصفلا 

. ٍدرفم ًینعِمل  َعِضُو  ٌظفل  یه ] : ] ۀملکلا فیرعت 
. ضعب عم  اهضعب  بیکرت  ۀّیفیک  اهب  فرعت  يأ  لاوحأ »  » یلع فطع  . 1

. فرحو لعفو  مسا  ۀثالثلا : یف  ةرصحنم  یهو  اهماسقأ :
ۀنمزألا دـحأب  اهانعم  نرتقاو  اهـسفن  یف  ًینعم  یلع  ّلدـت  ْوأ  فرحلا »  » وهف اهـسفن  یف  ًینعم  یلع  َّلُدـَت  نأ ال  اـّمإ  ( 1  ) اّهنإ راـصحنالا : هجو 

« . مسالا  » وهف اهدحأب  اهانعم  نرتقی  ملو  اهسفن  یف  ًینعم  یلع  ْوأ  لعفلا »  » وهف ۀثالثلا 
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ۀلئسألا

؟ وّحنلا ملع  فیرعت  وهام   1
؟ وّحنلا ملع  عوضوم  وهام   2

؟ وّحنلا ملع  مّلعت  یلإ  جاتحن  اذاِمل   3
. اهَماسقأ ْدِّدَعو  َۀملکلا  ِفِّرَع   4

؟ ۀثالثلا ماسقألا  یف  ۀملکلا  راصحنا  هجو  وهام   5
. ٌّیلقع ٌرصح  اذه  . 1

مهتامالع لعفلا و  مسالا و  دح  یناثلا  سرّدلا 

مسالا ّدح 

« . ملع  » و لجر » : » وحن لابقتسالاو  لاحلاو  یضاملا  ینعأ  ۀثالثلا  ۀنِمزألا  دحأب  ٍنرتقم  َریغ  اهسفن  یف  ًینعم  یلع  عضولاب ]  ] لدت ٌۀملک  ّهنإ 
: [ رشع یهو  : ] هتامالع

؛]) 1 « ) ٌراع ُلُْخبلا  : » مالسلاهیلع هلوقو  « ] ٌمئاق ٌدیز  : » وحن هبو ، هنع  رابخإلا  ّحصی  نأ   1
؛]) 2 « ) هِّرِس ُقوُْدنُص  ِِلقاعلا  ُرْدَص  : » مالسلاهیلع هلوقو  « ] ٍدیز ُمالغ  : » وحن ۀفاضإلا ،  2

؛]) 3 « ) ِهتَّمِه ِردق  یلَع  ِلجّرلا  ُرْدَق  : » مالسلاهیلع هلوق  یف  « ] لجرلا : » وحن فیرعتلا ، مال  لوخد   3
؛]) 5 « ) ِدهّزلا ُءافخإ  ِدهّزلا  ُلضفأ   » و ( 4 « ) ِمْزَْحلِاب ُرَفَّظلا  : » مالسلاهیلع هلوق  وحن  ، ] ّرجلا  4

؛]) 6 « ) ٌۀمیرک ٌۀَثارِو  ُملعلا  : » مالسلاهیلع هلوق  وحن  ، ] نیونتلا  5
؛]) 7 « ) ٍلاق ٌضِْغبُمو  ٍلاغ  ٌبُِحم  ِنالُجَر ؛ َِّیف  َکَلَه  : » مالسلاهیلع هلوق  یف  نالجر » : » وحن ، ] ۀینثتلا  6

.3 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 1

.6 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 2
.47 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 3
.48 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 4
.28 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 5

.5 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 6
.469 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 7

؛]) 2 « ) تاوهّشلا ِنَعالَس  ِۀَّنَجلا  یلإ  َقاتْشا  ِنَم   » و ( 1 « ) ٌةَدَّدَُجم ٌلَلُح  ُبادآلا  : » مالسلاهیلع هلوق  وحن  ، ] عمجلا  7
؛]) 4 « ) ٌدیجم ٌنآرق  : » یلاعت هلوقو  ( 3 « ) ٌۀیفاص ٌةآِرم  ُرْکِفلا  : » مالسلاهیلع هلوق  وحن  ، ] تعنلا  8

؛]) 5 « ) یلَْتبُملا َكَْدیَبُع  َنیثیغَتسُملا  َثایغ  ای  ْثِغَأَف  : » ءاعّدلا یف  درو  ام  وحن  ، ] ریغصتلا  9
 . هّللا ای  : » وحن ءادنلا ،  10

. مسإلا ّصاوخ  نم  هذه  ّلک  ّنإَف 

ناهیبنت
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. ًأدتبُم وأ  هلعاف  ّمسی  مل  ام  َلوعفم  وأ  ًالعاف  هیلع ؛ ًاموکحم  نوکی  نأ  هنع  رابخإلا  ینعم   1
. ینعملا یلع  ًامْسَو  هنوکل  ال  ِْهیَمیسَق ، یلع  هِّوُمُِسل  ًامسا  ُمسإلا ]  ] یّمُسیو  2

« . ْبِرْضا ُبِرضَی ، َبَرَض ، : » وحن ۀثالثلا ، ۀنِمزألا  دحأب  نرتقم  اهسفن  یف  ًینعم  یلع  ّلدت  ۀملک  ّهنإ  لعفلا : ّدح 
: [ ًاضیأ رشع  یهو  : ] هتامالع

؛]) 6 « ) دایدزإلا ُعَنْمَی  ُباجعإلا  : » مالسلاهیلع هلوق  وحن  ، ] هنع هب ال  رابخإلا  حصی  ْنأ   1
.5 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 1

.2 31 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 2
.5 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 3

.21 جوربلا /  . 4
. ۀبدنلا ءاعد  نانجلا ، حیتافم  . 5

.167 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 6
؛]) 1 « ) اهیّکَز ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  : » یلاعت هلوقو  « ] َبَرَض ْدَق  : » وحن ْدَق ،»  » لوخد  2

؛]) 2 « ) یْسنَت الَف  َُکئِْرُقنَس  : » یلاعت هلوقو  « ] ُبِرْضَیَس : » وحن نیسلا ،» [ » لوخد  ] 3
؛]) 3 « ) َنوُمَْلعَت َفْوَس  ّالَک  : » یلاعت هلوقو  « ] ُبِرْضَی فوس  : » وحن فوس ،» [ » لوخد  ] 4

؛]) 4 « ) َْدلُوی َْملَو  ِْدلَی  َْمل  : » یلاعت هلوقو  « ] ْبِرْضَی مل  : » وحن مزجلا ،  5
؛ عراضملاو یضاملا  یلإ  فیرصتلا   6

؛ ًایهنو ًارمأ  هنوک   7
؛» َُِتبرض  » وحن ۀعوفرملا ، ةزرابلا  رئامضلا  لاّصتا   8

؛]) 5 « ) ٍبهل یبأ  ادی  تَّبَت  : » یلاعت هلوقو  « ] َْتبَرَض : » وحن ۀنکاسلا ، ثینأتلا  ءات  لاّصتا ]  ] 9
([. 6 « ) میحجلا َّنُوَرََتل  : » یلاعت هلوقو  « ] َْنبِرْضإ : » وحن اْهیَمْسِقب ،]  ] دیکأتلا نون  لاّصتا ]  ] 10

. لعفلا ّصاوخ  نم  هذه  ّلک  ّنإف 

ناهیبنت

ُدوُسَحلا ال : » مالسلاهیلع هلوقو  ( 7 « ) هَدْحَو ِهّللا  يَْوقَت  یلَع  ُِقلَْطنَأ  : » مالسلاهیلع هلوق  وحن  ، ] ربخلاک هب  ًاموکحم  نوکی  نأ  هب  رابخإلا  ینعم   1
؛]) 8 « ) ُدوُسَی

. ًۀقیقح لعافلل  ٌلعف  وه  ردصملا  ّنأل  ردصملا ؛ وهو  هلصأ  مساب  ًالعف  لعفلا ]  ] یَّمَُسی  2
.9 سمشلا /  . 1
.6 یلعألا /  . 2
.3 رثاکتلا /  . 3

.3 صالخإلا /  . 4
.1 دَسَملا /  . 5
.6 رثاکّتلا /  . 6

.1 25 باتکلا : ۀغالبلا ، جهن  . 7
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ح 3929. ، 425  / 2 ۀمکحلا : نازیم  . 8

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسالا
. هل ٍۀِلثمأ  ِرْکِذ  عم  َمسإلا  ِفِّرَع   1

؟ لعفلا فیرعت  وهام   2
نیرامّتلا

نیتیلاتلا : نیتیآلا  یف  ءامسألا  ِتامالع  ْنّیَع   1
.32 فهکلا /  ٍبانْعَأْنِم » ِْنیَتَّنَج  امِهِدَحَءِال  اْنلَعَج  ِْنیَلُجَرًالَثَم  ْمَُهل  ْبِرْضاَو  ( » أ

.100 ۀبوتلا /  ًاَدبَأ » اَهِیف  َنیِِدلاخ  ُراَْهنألا  اَهَتَْحت  يِرَْجت  ٍتاَّنَج  ْمَُهل  َّدَعَأ  ِراْصنَألاَو …  َنیرِجاهُملا  َنِم  َنُولَّوألا  َنوُِقباّسلاَو  ( » ب
اِهتامالع : ْرُکْذاَو  ۀیتآلا  ۀفیرشلا  تایآلا  َنِم  لاعفألا  ِجِرْخَتْسإ   2

.6 قالّطلا /  َّنُهَروُجُأ » َّنُهُوتاَف  ْمَُکل  َنْعَضْرَأ  ْنإَف  ( » أ
.10 9 یلعألا /  یشْخَی » ْنَم  ُرَّکَّذَیَس  يرْکِّذلا *  ِتَعَفَن  ْنإ  ْرِّکَذَف  ( » ب

.5 یحُضلا /  یضْرَتَف » َکُّبَر  َکیِطُْعی  َفْوََسلَو  ( » ج
.7 رثاکّتلا /  ِنیِقَْیلا » َْنیَع  اهَّنُوَرََتل  َُّمث  ( » د

هدئاوف هتامالع و  فرحلا و  ّدح  ثلاثلا  سردلا 

فرحلا ّدح 

امهیلع نّالدت  امهو ال  ءاهتنالا ] »  » و « ] ءادـتبالا  » امهانعم ّنإف  « ] یلإ  » و « ] ْنِم : » وحن اهریغ ، یف  لب  اهـسفن  یف  ًینعم  یلع  ُّلدـت  ٌۀـملک ال  اّهنإ 
« . ۀفوکلا یلإ  ةرصبلا  نم  ُترس  : » لوقت امک  ۀفوکلاو  ةرصبلاک  ءاهتنالا »  » و ءادتبالا »  » هنم مهفی  ام  رْکذ  دعب  ّالإ 

(: [ 2  ) عبرأ یهو  (: ] 1  ) هتامالع
؛ هنع رابخإلا  ّحصی  ْنأ ال   1
؛ هب رابخإلا ] ّحصی  ْنأ ال   ] 2

؛ ءامسألا ِتامالع  لبقی  ْنأ ال   3
. لاعفألا ِتامالع  لبقی ] ْنأ ال   ] 4

ذاتـسالا ۀقیلعت  ْهیَوَخَأ » ّصاوخ  نم  ٍءیـش  لوبق  مدـعب  فرعیو  « : » ۀّیدمـصلا دـئاوفلا   » یف َرِکُذ  ام  ُّقحلاو  ٌحـماست  ۀـمالعلاب  اهتیمـست  یف  . 1
ص 438. ج 2 ، تامّدقملا : عماج  یلع  هللاهمحر  یناغفالا  سّردملا 

« . لاعفألاو ءامسألا  ِتامالع  اهلوبق  مدع   » وهو دحاو  رمأ  یلإ  اهُعاجرإ  نکُمی  . 2
فرحلا دئاوف 

ِیف ُفَرَّشلا  : » مالسلاامهیلع ِنیسحلا  ِنب  ِّیلع  مامإلا  ِلوقو  « ] رادلا یف  ٌدیز  : » وحن ِْنیَمْسا ، َنیب  طبّرلاک  ٌةریثک  ُدئاوف  برعلا  مالک  یف  فرحلل 
« ْمُکْرُْـصنَی َهّللا  اوُرُْـصنَت  ْنإ  : » یلاعت هلوقو   ] ُهُمِرْکَأَف ٌدیز  ینئاج  ْنإ  : » وحن ْنیَتلمج ، ْوأ  ِۀَبَـشَْخلِاب » ُتبرـض  : » وحن ٍلعفو ، ٍمساو  ([ 1 « ) عضاّوتلا

. یلاعت ُهّللا  َءاش  ْنإ  ثلاثلا  مسقلا  یف  اُهفّرعت  یتأیس  یّتلا  دئاوفلا  نم  کلذ  ریغو  ([ 2)
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ٌهیبنت :
. هیلإ دنسملاو  دنسملا  لثم  تاّذلاب  ٍدوصقمب  سیل  ّهنأل  ًافَرَط  يأ  مالکلا  یف  هعوقول  ًافرح  ُفرحلا ]  ] یّمَُسی

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسالا
. ۀلثمألا رکذ  عم  فرحلا  فیرعت  ْنَِّیب   1

نیرامّتلا
ۀیتآلا : لمجلا  نم  فورحلاو  لاعفألاو  ءامسألا  جرختسإ   1

 * َلِیبابَأ ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأَو  ٍلِیلْـضَت *  ِیف  ْمُهَدـْیَک  ْلَعْجَی  َْملَأ  ِلیِفلا *  ِباحْـصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  ََرت  َْملَأ  میحّرلا *  نمحّرلا  هّللا  مسب  ( » أ
.5 1 لیفلا /  ٍلوُکْأَم » ٍفْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف  ٍلیّجِس *  ْنِم  ٍةَراَجِِحب  ْمِهیِمَْرت 

ُْهنَع ًۀَبْغَر  ُهَکََرت  ْنَمَف  ُۀَـقیثَولا  ُُهتَّنُجو  ُۀَنیِـصَحلا  ِهّللا  ُْعرِدو  يوقَتلا  ُساِبل  َوُهَو  ِهئاِیلْوأ  ِۀَّصاِخل  ُهّللا  ُهَحَتَف  ِۀـّنجلا  ِباوبأ  ْنِم  ٌباب  َداهَجلا  ّنإ  ( » ب
27 1 و2. ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  ِّلُّذلا » َبَْوث  ُهّللا  ُهَسَْبلَأ 

ص 299. نیدلا : ُمالعأ  . 1
.7 دّمحم /  . 2

هماسقأ مالکلا و  فیرعت  عباّرلا  سرّدلا 

هماسقأو مالکلا  فیرعت  یف  ثلاثلا : لصفلا 

. دانسإلاب نیتملک  َنَّمَضَت  ٌظفل  ّهنإ  مالکلا : فیرعت 
« . ٌدیز ماق  : » وحن اهیلع ، توکسلا  ّحصی  ًۀّمات  ًةدئاف  بطاخملا  دیفت  ُثیحب  يرخألا  یلإ  نیتملکلا  يَدحإ  ُۀبسن  ُدانسإلا  ةدئاف :

ْوأ ًۀّیمسا » ًۀلمج   » یّمَُسیو ([ 1 « ) ٌۀَّنُج ُعَرَولا  : » مالسلاهیلع هلوقو  « ] ٌمئاق ٌدیز  : » وحن نیمسإ ،»  » ْنِم ّالإ  لُصحَیال  مالکلا  ّنأ  َِملُع  مالکلا : ماسقأ 
ًاعم هیلإ  دنسملاو  دنسملا  دَجُوی  ْذإ ال  ًۀّیلعف ،» ًۀلمج   » یّمَُـسیو ([ 2 « ) ُلِطابلا َقَهَزو  ُّقَحلا  َءاج  : » یلاعت هلوقو  « ] ٌدـیز ماق  : » وحن ٍمساو ،» ٍلـعف  »

. امهنم مالکلل  َُّدب  الف  امهریغ  یف 
« . ُدیز ای  : » وحن ءادنلاب ، ُضِقَتنَی  اذه  َلِیق : ْنإَف 

. ءادنلاب ضقتنی  الف  لعفلا ، وهو  ُُبلْطَأ »  » وأ وُعْدَأ »  » َماقَم ٌمئاق  ءادنلا  ُفرح  اْنُلق :
.4 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 1

.81 ءارسإلا /  . 2

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. ٍلاثمب کلذ  ْنَِّیبو  مالکلا  فیرعت  رکذأ   1

. اهل ْلِّثَمَو  مالکلا  ماسقأ  نّیب   2
نیرامّتلا
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ۀیلاتلا : لمجلا  نم  ۀّیمسالاو  ۀیلعفلا  َلَمُجلا  جرختسإ   1
.4 1 صالخإلا /  ٌدَحَأ » ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی *  َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ُدمّصلا *  ُهّللا  ٌدَحَأ *  ُهّللا  َوُه  ُْلق  ( » أ

.4 دلبلا /  ٍدَبَک » یف  َناْسنإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  ( » ب
.41 نمحرلا /  ْمُهامیِسب » َنُومِرْجُملا  ُفَْرُعی  ( » ج

.2 رثوکلا /  ْرَْحناَو » َکِّبَِرل  ِّلَصَف  ( » د
.146 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ِءاعُّدلاب » ِءآلبلا  َجاْومأ  اوُعَفْدإ  ( » ه

.256 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ِدَسَحلا » ِۀَِّلق  ْنِم  ِدَسَجلا  ُۀَّحِص  ( » و
ح 924. لصفلا 1 ، ص 30 ، مکحلا : ررغ  َلَجألا » یِْسُنی  ُلَمألا  ( » ز

.4 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ٌۀَعاجَش » ُْربَّصلاو  ٌۀَفآ  ُزْجَعلا  ( » ح
ح 941. لصفلا 1 ، ص 31 ، مکحلا : ررغ  ِنامیإلا » َعَم  ُةاّجنلا  ( » ط

مسالا باب 
تابرعملا * 
تاّینبملا * 
ۀمتاخلا * 

تابرعملا
برعملا مسالا  فیرعت  * 

مسالا بارعإ  فانصا  * 
فرصنملا ریغ  * 

تاعوفرملا * 
تابوصنملا * 
تارورجملا * 
عباوتلا * 

همکح برعملا و  مسالا  فیرعت  سماخلا  سردلا 

مسالا یف  لوالا  مسقلا 

. نیعملا ّقفوملا  هّللاو  ۀثالثلا  ماسقألا  یف  عرشنلَف  ۀمّدقملا  نم  انْغَرَف  اذإ 
. هفیرعت ّرم  دقو  مسالا : یف  لوالا  مسقلا 

[ ءانبلاو بارعإلا  ثیح  نم   ] مسإلا ماسقأ 
نَیباب : یف  هَماکحأ  ْرُکْذَْنلَف  ّینبمو  برعم  ْنیَمسق : یلع  مسقنی  ّهنإ 

. ۀمتاخو َدصاقم  ۀثالثو  ۀمّدقم  هیفو  بْرعُملا ، مسإلا  یف  لّوألا : بابلا 
لوصف : ۀثالث  اهیفف  ۀمّدقملا : اّمأ 

هِمکحو برعملا  مسإلا  فیرعت  یف  لّوألا : لصفلا 
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یف ٌدیز » : » وحن رضاحلا  رمأو  َیـضاملا  لعفلاو  فرحلا  ینعأ  لصألا  َّینبم  هبـُشی  الو  هریغ  عم  بّکُر  ٍمسا  ّلُک  وهو  برعملا : مسإلا  فیرعت 
. ًانّکمتم یّمَُسیو  هبشلا  دوجول  ِءالُؤه » ماق   » یف ِءالُؤه »  » الو بیکرتلا ، مدعل  هَدْحَو  دیز »  » ال ٌدیز ،» ماق  »

ینئاج : » وحن ًاّیریدـقت ، وأ  ٍدـیزب » ُتررم  ًادـیز ، ُتیأر  ٌدـیز ، ینئاج  : » وحن ًاّیظفل ، ًافالتخا  لماوعلا  فالتخاب  هرخآ  فلتخی  نأ  وهو  همکح :
« . یسومب ُتررم  یسوم ، ُتیأر  یسوم ،

ٌرومأ : انُه  ْتَیَِقب 
« . فلألاو ءایلاو  واولاو  ةرسکلاو  ۀحتفلاو  ۀّمضلا   » برعملا ك رخآ  فلتخی  هب  ام  وهو ] : ] بارعإلا ّدح   1

. رَخآلا فرحلا  وه  مسإلا  نم  هّلحم  بارعإلا : لحم   2
« . ٌّرَجو ٌبصنو  ٌعفر  : [ » ۀثالث یهو  : ] مسإلا ِبارعإ  عاونأ   3

. ٌّرَجو ٌبصنو  ٌعفر  هب  لصحی  ام  وه ] : ] لماعلا فیرعت   4
. بارعإلا لحم  لاّدلا »  » ٌبارعإ و ۀّمضلا »  » ٌبرعم و ٌدیز »  » ٌلماع و َماق »  » ف ٌدیز » ماق  : » وحن ّلکلا ؛ لاثم 

یناّثلا مسقلا  یف  همکح  ئیجیـسو  عراضملا . لعفلاو  نّکمتملا  مسإلا  ّالإ  برعلا  مالک  یف  برعم  ـال  ّهنأ  ملعإ  بَرَعلا : مـالک  یف  برعملا   5
. یلاعت هّللا  ءاش  نإ 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. هل لّثمو  برعملا  فّرع   1

؟ برعملا مکح  وهام   2
. لماعلاو بارعإلا  فّرع   3

نیرامّتلا
لمجلا : نم  یلی  امیف  هلحم »  » و بارعإلا »  » و لماعلا »  » و برعملا »  » نّیع  1

.1 ساّنلا /  ِساّنلا » ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ُْلق  ( » أ
.1 ۀلزلّزلا /  اَهلاَزلِز » ُضْرألا  َِتلِْزلُز  اذإ  ( » ب

.1 لافنألا /  ْمُِکْنَیب » َتاذ  اوُِحلْصَأَو  َهّللا  اوُقَّتاَف  ( » ج

(1  ) مسإلا بارعإ  فانصأ  سداسلا  سرّدلا 

ۀعست یهو  مسإلا  بارعإ  فانصأ  یف  یناثلا  لصفلا 

ِةرسکلاب ُّرَجلاو  ِۀحتفلاب  ُبصّنلاو  ِۀّمضلاب  ُعفّرلا  نوکی  نأ  لّوألا :

ۀیلاتلا : ماسقالاب  ّصتخیو 
؛» دیز : » وحن ۀّلعلا ، فرح  هُرخآ  ُنوکی  ام ال  ةاّحنلا  َدنع  وهو  حیحصلا  فرصنُملا  درفملا  مسإلاب  أ :

؛» ْیبَظ  » و ْولَد » : » وحن نکاس ، اهلبق  ام  ًءای »  » وأ ًاواو »  » هرخآ نوکی  ام  وهو  حیحصلا  يَرْجَم  يراجلاب  ب :
؛» لاجر : » وحن فرصنملا ، رّسکملا  عمجلاب  ج :

« . ٍلاجرو ٍْیبَظو  ٍْولَدو  ٍدیزب  ُتررم   » و ًالاجرو » ًاْیبَظو  ًاْولَدو  ًادیز  ُتیأر   » و ٌْولَد » یه   » و ٌلاجرو » ٌْیبَظو  ٌدیز  ینئاج  : » لوقت
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یلی : امب  ّصَتْخَیو  ةرسکلاب  ُّرجلاو  ُبصنلاو  ۀّمضلاب  ُعفّرلا  نوکی  نأ  یناثلا :
؛» تاملسم : » وحن ملاسلا ، ّثنؤملا  عمجب  أ :

؛» تاعِرْذأ  » و تالوُأ » : » وحن هب ، قحلملاب  ب :
« . ٍتاملسمب ُتررم   » و ٍتاملسم » ُتیأر   » و ٌتاملسم » ینتئاج  : » لوقت

و َرَمُع » ُتیأر   » و ُرَمُع » ینئاـج  : » لوقت رَمُع ،» : » وحن فرـصنملا ، ریغب  ّصتخیو  ۀـحتفلاب  ُّرجلاو  ُبصّنلاو  ۀّمـضلاب  ُعـفّرلا  نوـکی  نأ  ثلاـثلا :
« . َرَمُِعب ُتررَم  »

یهو ملکتملا . ءای  ریغ  یلإ  ًۀـفاضم  ًةدّـحوم ، ًةّربکم ، ۀّتّـسلا ، ءامـسألاب  ّصتخیو  ءایلاب  ُّرجلاو  فلألاب  ُبصنلاو  واولاب  ُعفرلا  نوکی  نأ  عباّرلا :
اذـکو کیخأب » ُتررم   » و كاخأ » ُتیأر   » و كوخأ » ینئاج  : » لوقت ٍلام ؛» وذ   » و كوف »  » و كونه »  » و كومح »  » و كوبأ »  » و كوخأ » »

. یقاوبلا

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. ۀلثمألا رکذ  عم  هارْجَم  يراجلاو  ِحیحصلا  ِمسإلا  َفیرعت  رُکْذأ   1

. هل ًالاثم  ْبِرْضإ  ۀفرصنملا ؟ ِریغ  ِءامسألا  بارعإ  وهام   2
نیرامّتلا

لمجلا : نم  یلی  اّمم  اهبارعإ  عون  رکذ  عم  ۀبرعملا  ءامسألا  جرختسإ   1
.188 ةرقبلا /  لِطاْبلِاب » ْمُکَْنَیب  ْمَُکلاْومأ  اُولُکَأت  ال  ( » أ

.148 ةرقبلا /  ِتاْریَْخلا » اوُِقبَتْساَف  ( » ب
.16 فسوی /  َنوُْکبَی » ًءاشِع  ْمُهابأ  اُوئاَجَو  ( » ج

.27 نمحرلا /  ِمارْکإلاو » ِلالَْجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَیَو  ( » د
.42 هط /  یتایِآب » َكوُخأَو  َْتنَأ  ْبَهْذإ  ( » ه

.94 فسوی /  َفُسُوی » َحیر  ُدِجَءَال  ّینإ  ْمُهُوبَأ  َلاَق  ( » و
.112 192 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  ِیْغَْبلا » ِلْهَأ  ِلاتِِقب  ُهّللا  َِینَرَمَأ  ْدَقَو  الأ  ( » ز

.1 111 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  ٌْربَص » اهُْولُحَو  ٌجاجُأ  اینّدلا )  ) اُهبْذَعو ( » ح
ۀیتآلا : لمجلا  نم  یلاخلا  ناکملا  یف  ًۀبسانم  ًۀملک  ْعَض   2

( هیف ُهاف  ٍلامیذ  ِكوُمَح  َكاخأ  ٍلاموُذ  َْکیََوبَأ  َكاَوبأ  )
« . امهل ُْعداَو  ْمَحْرإ … … …  ( » أ

« . هَحُْصن ْعَمْساو  ِْسلاج … … …  ( » ب
« . هیِمِرْکأَف ِِکئابْرقأ  نِم  ( » ج … … …
« . ٍّربَکَتُم ِّلُک … … …  ْنَع  ْضِرْعأ  ( » د

.4 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ِهْبلَق » یف  ِِلقاعلا  ُناِسلَو  یف … …  ِقَمْحألا  ُْبلَق  ( » ه

(2  ) مسإلا بارعإ  فانصأ  عباسلا  سرّدلا 
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اهلبق ام  حوتفملا  ءایلاب  ُّرجلاو  ُبصّنلاو  فلألاب  ُعفّرلا  نوکی  نأ  سماخلا :

یتأی : امب  ّصتخیو 
؛] » نالجر : » وحن ، ] یّنثملاب أ :

؛» ناتنثا  » و نانثا »  » ریمض و یلإ  ْنیَفاضم  اتلک »  » و الک » [ » وهو هب  قحلملاب  : ] ب
« . نینثاو امهیلک  نیلجرلاب ، ُتررم   » و نینثاو » امهیلک  نیلجرلا ، ُتیأر   » و نانثاو » امهالک  نالجرلا ، ینئاج  : » لوقت

یلی :] امب   ] ّصتخیو اهلبق  ام  روسکملا  ءایلاب  ُّرجلاو  ُبصنلاو  اهلبق  ام  مومضملا  واولاب  ُعفّرلا  نوکی  نأ  سداسلا :
؛] » نوملسم : » وحن ، ] ملاسلا رّکذملا  عمجب  أ :

؛ اهتاوخأ عم  نورشعو  اولوأ  وحن ] : هب ، قحلملاب  : ] ب
ًالجر نیرشعو  َنیملـسمب  ُتررم   » و ٍلام » یلوأو  ًالجر  نیرـشعو  َنیملـسم  ُتیأر   » و ٍلام » اولوأو  ًالجر  نورـشعو  َنوملـسم  ینئاج  : » لوقت

« . ٍلام یلوأو 
هیبنت :

« . ٍَرصم وملسمو  ٍدیز  امالغ  ینئاج  : » وحن ۀفاضإلا ، دنع  ناطقسی  امهو  ًادبأ  ۀحوتفم  عمجلا  نونو  ًادبأ  ٌةروسکم  ۀینثتلا  َنون  ّنأ  ملعاو 
ِْنیَیلاتلا : نیمسإلاب  ّصتخیو  ةرسکلا  ریدقتب  ُّرجلاو  ۀحتفلا  ریدقتب  ُبصنلاو  ۀّمضلا  ریدقتب  ُعفّرلا  نوکی  نأ  عباّسلا :

(2 « ) َكاصَع ِْقلَأ   » و ( 1 « ) َياَصَع َیِه  َلاَق   » میکحلا رکّذـلا  یف  درو  امک  « ] اصع : » وحن ٌۀـمزال ،]  ] ٌةروصقم ٌفلا  هرخآ  ام  وهو  روصقملاب  أ :
؛]) 3 « ) رَجَْحلا َكاَصَِعب  ْبِرْضا  اَْنلُقَف   » و

ُتررم  » و یمالغ » ُتیأر   » و یمالغ » ینئاـج  : » لوقت یمـالغ ؛» : » وحن ملاـسلا ، رکذـملا  عمجو  ۀـینثتلا  ریغ  مّلکتملا  ءاـی  یلإ  فاـضملاب  ب :
« . یمالغب

ٌروسکم ٌۀمزال ]  ] ٌءای هرخآ  ام  وهو  صوقنملاب  ّصتخیو  ةرـسکلا  ریدقتب  ُّرجلاو  ًاظفل  ۀحتفلاب  ُبصنلاو  ۀّمـضلا  ریدقتب  ُعفّرلا  نوکی  نأ  نماّثلا :
« . یضاقلاب ُتررم   » و َیضاقلا » ُتیأر   » و یضاقلا » ینئاج  : » لوقت یضاقلا ؛» : » وحن اهلبق ، ام 

ینئاج : » لوقت مّلکتملا ؛ ءای  یلإ  ًاـفاضم  ملاّـسلا  رّکذـملا  عمجب  ّصتخیو  ًاـظفل  ءاـیلاب  ُّرجلاو  ُبصنلاو  واولا  ریدـقتب  ُعفّرلا  نوکی  نأ  عساـّتلا :
« ءایلا  » یف ءایلا »  » ِتمغدأو ًءای  واولا »  » ِتبلقف ٌۀنکاس  امهنم  یلوألاو  ةدحاو  ۀملک  یف  ءایلا »  » و واولا »  » تعمتجا َيوُِملْـسُم »  » ُهلـصأ َیِملـسم »

« . َیِملْسُِمب ُتررم   » و َیِملْسُم » ُتیأر   » و َیِملْسُم » ینئاج  : » لوقت َیِملْسُم ؛»  » َراصَف ءایلا  ۀبسانمل  ةرسکلاب  ۀمضلا  ِتلدبأو 
.18 هط /  . 1

.10 لمنلا /  . 2

.60 ةرقبلا /  . 3

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ ملاسلا رّکذملا  عمجو  ۀینثتلا  یَتَمالع  نیب  قرفلا  ام   1

. ًالاثم هل  لّثم  روصقملا ؟ مسإلا  وهام   2
. هل لّثمو  صوقنملا  فّرع   3

. لاثملا عم  اهرکذأ  ُبارعإلا ؟ ُرَّدَُقی  عضاوملا  ّيأ  یف   4
نیرامّتلا
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نیرامّتلا
لمجلا : نم  یلی  اّمم  اهبارعإ  عون  رکذ  عم  ۀبرعملا  ءامسألا  جرْخَتسإ   5

.87 ةرقبلا /  ِتانّیبلا » َمیرم  َنب  یسیع  اْنیَتآَو  ( » أ
31 فاقحالا /  ِِهب » اُونِمآو  ِهّللا  َیِعاد  اُوبیِجَأ  انَمْوَق  اَی  ( » ب

.39 فسوی /  ُراَّهَقلا » ُدحاولا  ُهّللا  ِمَأ  ٌریخ  َنُوقِّرَفَتُم  ٌبَابْرَأَء  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاَص  اَی  ( » ج
.22 میهاربإ /  َّیِخِرْصُِمب » ُْمْتنَأ  اَمَو  ْمُکِخِرْصُِمب  اَنَأ  اَم  ( » د

.162 ماعنألا /  نیملاعلا » ِّبَر  ِهِّلل  ِیتامَمَو  َياَیْحَمَو  یکُُسنو  ِیتالَص  َّنإ  ُْلق  ( » ه
.10 8 دلبلا /  ِْنیَدْجَّنلا » ُهاْنیَدَهَو  ِْنیَتَفَشَو  ًاناَِسلو  ِنیَْنیَع  َُهل  ْلَعَْجن  َْملَأ  ( » و

.439 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ِْهیَفَرَِطب » َدْهُّزلا  َذَخَأ  ْدَقَف  یتآلِاب  ْحَْرفَی  ملو  یضاملا  یلَع  َسأَی  َْمل  ْنَم  ( » ز
.154 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ْمُهَعَم » هیف  ِلخاّدلاک  ٍموق  ِلْعِِفب  یِضاّرلا  ( » ح

.34 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ینُملا » ُكَْرت  ینِغلا  ُفَرْشَأ  ( » ط

(1  ) فرصنملا ریغ  نماثلا  سرّدلا 

فرصنملا ریغو  فرصنملا  مسإلا  یف  ثلاثلا  لصفلا 

نیعون : یلع  برعملا  مسإلا  برعملا : ماسقأ 
هَلُخْدَت نأ  هُمکحو  نکمألا  یّمَُـسیو  ٌدـیز » : » وحن امهماقم ، موقی  اهنم  دـحاو  وا  ۀعـسّتلا  بابـسألا  نم  ناببـس  هیف  سیل  ام  وهو  فرـصنم : أ :

« . ٍدیزب ُتررم  ًادیز ، ُتیأر  ٌدیز ، ینئاج  : » لوقت نأ  ُلثم  نیونتلا ، عم  ُثالّثلا  ُتاکرحلا 
یف نوکیو  ُنیونتلاو  ُةرسکلا  هلخدت  نأ ال  هُمکحو  امهَماقم  ُموقی  اهنم  ٌدحاو  وأ  ۀعسّتلا  بابـسألا  نم  ناببـس  هیف  ام  وهو  فرـصنم : ریغ  ب :

. ّرم امک  ًاحوتفم  ّرجلا  عضوم 
فرصلا نم  ُۀعناملا  ُبابسألا 

« ناتدئازلا نونلاو  فلألا   » و بیکرتلا »  » و عمجلا »  » و ۀمْجُعلا »  » و ۀفرعملا »  » و ثینأتلا »  » و فْصَولا »  » و لْدَعلا »  » یه ۀعسّتلا  بابسألا  لامجإ :
« . لعفلا نزو   » و

: ٌلیصفت

لدعلا  1

. يرْخُأ ٍۀغیص  یلإ  ِۀّیلصألا  ِهتغیص  نم  ظفّللا  رییغت  وهو  هفیرعت :
ْنیَمسق : یلع  وهو  هماسقأ :

عبارلاو ْنِم » رَخآ   » َْوأ رَخُالا »  » نع ثلاثلاو  ۀثالَث » ۀثالَث   » نع ناتلودعَم  نالّوألاف  « ] عَمُج  » و رَُخا »  » و ثَْلثَم »  » و ثُالث » : » وحن (، 1  ) ّیقیقحت أ :
؛] » تاواعْمَج  » وأ یعامَج »  » وأ عْمُج »  » نع

« [. ِرفاز  » و ِرماع »  » نع ناتلودعم  امّهنا  َرُِّدق  « ] رَفُز  » و رَمُع » : » وحن (، 2  ) ّيریدقت ب :
. ًالصأ لعفلا  نزو  عم  ناعمتجی  الو  ۀّیملعلا ، عم  َيریدقتلاو  فصولا  عم  عمتجی  َیقیقحتلا  َلدعلا  ّنأ  ملعاو 

فصولا  2
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« عبرأ  » و ۀّیفصولا ، یف  امهتلاصءِال  ۀّیحلل  نیمسا  اراص  ْنإو  ٍفرـصنُم  ُریغ  مَقْرَأ »  » و دَوْسَأ »  » ف عضولا ؛ لصأ  یف  ًافـصو  نوکی  نأ  هطرـشو 
. فصولا یف  ۀّیلصألا  مدعل  لعفلا  َنزوو  ًۀّیفصو  هیف  ّنأ  عم  ٌفرصنم  ٍعبرأ » ٍةوسنب  ُتررم   » کلوق یف 

. ًالصأ ۀّیملعلا  عم  عمتجی  ال  َفصولا ] ّنإ  ّمث  ]
. اهلصأ نع  لدعی  يّذلا  مسإلا  وهو  . 1

. هنع َلِدُع  ٌلصأ  هل  ضرفی  ٍذئنیحف  ۀّیملعلا  يوس  هیف  سیلو  فرصنم  ریغ  ّهنأ  عمس  يّذلا  مسإلا  وهو  . 2

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. ٍۀلثمأ رکذ  عم  همکح  نَّیبو  نّکمتملا  مسإلا  فّرع   1

. هل لّثمو  همکح  نّیبو  فرصنملا  َریغ  فّرع   2
. مسإلا ِفرص  نع  َۀعناملا  َۀعسّتلا  بابسألا  دّدع   3

. ۀلثمألا عم  هماسقأو  لدعلا  فیرعت  رکذا   4
؟ » مقرأ  » و دوسأ »  » فرص عنتمی  اذاِمل   5

نیرامّتلا
نیتیلاتلا : نیتَفیرشلا  نیتیآلا  نم  اهببس  رکذ  عم  ۀفرصنملا  ریغ  ءامسألا  جرختسإ   6

.1 رطاف /  َعَابُرَو » َثُالثَو  یْنثَم  ٍۀَِحنْجأ  ِیلوُأ  ًالُسُر  ِۀکئالَملا  ِلِعاج  ( » أ
.184 ةرقبلا /  َرَخُأ » ٍماّیَأ  ْنِم  ٌةَّدِعَف  ٍرَفَس  یَلَع  َْوأ  ًاَضیِرَم  مُکنِم  َناَک  ْنَمَف  ( » ب

(2  ) فرصنملا ریغ  عساّتلا  سردلا 

ثینأتلا  3

، ًاملع نوکی  نأ  هطرشف  ءاّتلا »  » ثینّأتلا ب اّمأ  ةدودمملا ] »  » ِوأ ةروصقملا » فلألا   » وأ ب ءاّتلا »  » اّمإ ب ّیظفّللاو  ّيونعم . وأ  ّیظفل  اّمإ  وهو  ]
« ءآرْمَح : » وحن ةدودـمملاو ، یْلبُح » : » وحن ةروصقملا ، فلـألاب  ثینأـتلا  اـّمأو ] « ] بنیز : » وحن ّيونعملا ، اذـکو  ۀـجیدخ »  » و ۀـحلط » : » وـحن

. هموزل ثینأتلل و  نیببسلا  ماقم  مئاق  فلالا  نال  ُهفرص  عنتمم  [ف]
ّالإو ۀّفخلا  لْجءِال  دنه » : » وحن ْنیَبَبسلا ، دوجو  عم  هفرص  زوجی  ٍّیمجعأ  َریغ  طسولا ، َنکاس  ًاّیثالث ، ناک  نإ  ّيونعملا  ّثنؤملا  ّنإ ] : ] ٌةرـصبت

(. 1 « ) روُج  » و هام »  » و رَقَس »  » و بنیز » : » وحن هُعنم ، بجی 
ش 10791. ، 58  / 5 نادلبلا : مجعم  سراف ، ضرِأب  نیتدلب  امسإ  روج »  » و هام » : » يرشخمزلا لاق  . 1

ۀفرعملا  4

. فصولا ریغ  عم  عمتجتو  ُۀّیملعلا  ّالإ  اهب  فرّصلا  عنم  یف  ربتعی  الو 

ۀمْجُعلا  5

(1 « ) رَتَش : » وحن طسولا ، َكّرحتم  ًایثالث  وأ  لیعامـسإ »  » و میهاربإ » : » وحن ٍفُرْحَأ ، ۀثالث  یلع  ةدئازو  ۀـّیمَجَعلا  یف  ًاملع  نوکت  نأ  اهطرـشو 
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. طسوألا نوکسل  نافرصنم  طول »  » و حون »  » ۀّیمجعلا و یف  ۀّیملعلا  مدعل  ٌفرصنم  ماِجل »  » ف

عمجلا  6

ٍفُرْحأ ۀثالث  وأ  ّباوَد »  » و دجاسم » : » وحن ناکّرحتم ، نافرح  عمجلا  فلأ  دعب  نوکی  نأ  وهو  عومجلا  یهتنم  ۀغیص  یلع  نوکی  نأ  هطرشو 
. َءاّتلا امهلوبقل  نافرصنم  ۀنزارف »  » و ۀلقایص »  » ف حیباصم » : » وحن ءاّتلل ، ۀلباقریغ  ٌنکاس ، اهُطسوأ 

. ِْنیَتَّرَم َعِمُج  ّهنأکَف  ریسکتلا  َعمج  يرخأ  ًةّرم  عمجی  نأ  عانتماو  ۀّیعمجلل  نیببسلا ؛ َماقم  ٌمئاق  ًاضیأ  عمجلا ] ّنإ  مث  ]
« . ش 7003 ، 368  / 3 نادلبلا : مجعم  ، » ۀجنکو ۀعذَْرب  نیب  ناّرأ  لامعأ  ْنِم  ٌۀعلق  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ ّيونعملا ّثنؤملا  یف  فرّصلا  نم  طرش  وه  ام   1

؟ ُۀّیملعلا ّالإ  ۀفرعملاب  فرصلا  عنم  یف  ربتعی  َِمل ال   2
. ۀلثمألا رکذ  عم  ۀمجعلا  فرص  عنم  طئارش  رکذأ   3

؟ عومجلا یهتنم  یه  ام   4
نیرامّتلا

ۀیتآلا : لمجلا  نم  اهببس  رکذ  عم  ۀفرصنملا  ریغ  ءامسألا  جرختسإ   1
.21 جحلا /  ٍدیدَح » ْنِم  ُعِماقَم  ْمَُهلَو  ( » أ

.5 کلملا /  َحیباصَِمب » اینّدلا  َءامّسلا  اّنَّیَز  ْدََقلَو  ( » ب
.34 ةرقبلا /  َسِیْلبإ » ّالإ  اوُدَجَسَف  َمَدآِال  اوُدُجْسا  ِۀَِکئالَمِلل  اَْنُلق  ْذإو  ( » ج

.18 هط /  يرْخُأ » ُبِرآَم  اهِیف  َِیلَو  ( » د
.74 هط /  َمَّنَهَج » َُهل  َّنإَف  ( » ه

.40 هط /  َنَیْدَم » ِلْهَأ  ِیف  َنینِس  َْتِثبَلَف  ( » و
 / ءاسنلا ًارُوبَز » َدُواد  اَْنیَتآَو  َناْمیَلُسَو  َنوراَهَو  َُسنُویَو  َبّویأو  یسیعو  ِطابْـسألاَو  َبوُقْعَیَو  َقاحْـسإو  َلیِعامْـسإو  َمیِهاْربإ  یلإ  اَْنیَحْوَأَو  ( » ز

.163

(3  ) فرصنملا ریغ  رشاعلا  سرّدلا 

بیکرتلا  7

. دانسإلل ٌّینبم  اهاَنْرَق » َباش   » ۀفاضإلل و ٌفرصنم  هّللا  دبع   » ف ّکَبَْلَعب » : » وحن ٍدانسإ ، الو  ٍۀفاضإ  الب  ًاملع  نوکی  نأ  هطرشو 

ناتدئاّزلا نوّنلاو  فلألا   8

[ لب ٍملعب  سیل  ّهنأل   ] ٌفرصنم نادْعُس »  » ف ناْمثُع »  » و نارْمِع » : » وحن ًاملع ، نوکی  نأ  امهطرشف  مسا  یف  ناتدئازلا  نونلا  فلالا و  تناک  نا 
. ٍْتبَن مسا 
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« نامْدَن  » هیلعف یَشْطَع »  » و يرْکَس »  » امهّثنؤم ّنإل  ناشْطَع »  » و نارْکَـس » : » وحن ۀَنالْعَف ،»  » اُهثَّنؤم نوکی  نأ ال  امهطرـشف  ۀفـص  یف  اتناک  نإ  و 
« . ۀَنامْدَن  » دوجول ٌفرصنم  ( 1)

. ٍفرصنم ریغ  نوکیف  ۀَنامْدَن »  » ال یمْدَن »  » مدانلا ینعمب  نامدن »  » ّثنؤم ّنأل  مداّنلا  رشاعملاو ال  میدنلا  ینعمب  . 1

لعفلا نزو   9

، ُءاهلا هَلخدی  الو  ۀعراضملا  فورح  دحا  هلّوأ  یف  َنوکی  نأ  بجیف  هب  ّصتخی  مل  نإو  َرَّمَش »  » و َبِرُض » : » وحن لعفلاب ، ّصتخی  نأ  هطرـشو 
« . ۀلمرا ةارما  : » مهلوق وحن  َءاّتلا ، هلوبقل  ٌفرصنم  ( 1 « ) لَمْرأ  » ف سِجَْرن ،»  » و ِبْلغَت »  » و رُکْشَی »  » و دَمْحَأ » : » وحن

هیبنت :
مل امو  ناتدـئاّزلا  نّونلاو  فلألا  هیف  يذـّلا  مسإلاو  بیکرتلاو  ۀـمجعلاو  يونعملاو  ءاّتلاب  ثینأـّتلا  وهو  ۀـّیملعلا  هیف  طرتشی  اـم  لـک  ّنأ  ملعا 

ٍببس الب  مسإلا  ءاقبلف  لّوألا  مسقلا  یف  اّمأ  فَرَْصنا ؛ هَترّکن  اذإ  لعفلا  نزوو  لدعلا  وهو  طقف  َرخآ  ٍببـس  عم  عمتْجا  ِنکل  کلذ  هیف  طرتشی 
« . ُرَخآ ٌدمحأو  ُدمحأ  ماق   » و ُرَخآ » ٌرَمُعَو  ُرَمُع  ماق   » و ُرَخآ » ٌۀحلطو  ُۀحلط  ءاج  : » لوقت ٍدحاو ؛ ٍببس  یلع  هئاقبلف  یناثلا  مسقلا  یف  اّمأو 

ةرصبت
« . ِرمحالابو مکِدمحأب  ُتررم  : » وحن ّرجلا ، ۀلاح  یف  ُةرسکلا  ْهتلخد  مّاللا  هلخد  وأ  فیضُأ  اذإ  فرصنی  ام ال  ّلک 

« . ْلمَّرلا ۀغل  رینملا ، حابصملا  . » ریقفلا ینعمب  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. هل لّثمو  بّکرملا  فْرص  ِْعنَم  َطئارش  نّیب   1

؟ نیتدیزملا نونلا » فلالا و   » موتخملا ب مسالا  فرص  عنم  طرش  وهام   2
نیرامّتلا

ۀیتآلا : لمجلا  نم  اهببس  رکذ  عم  ۀفرصنملا  ریغ  ءامسألا  جرختسإ   1
.86 هط /  ًافِسَأ » َناَبْضَغ  ِهِموق  یلإ  یسوم  َعَجَرَف  ( » أ

.104 هط /  َنُولوُقَی » اَِمب  ُمَلْعَأ  نحن  ( » ب
.33 نارمع /  لآ  َنیَِملاَعلا » یَلَع  َنارمِع  َلآو  َمیِهاْربإ  َلآَو  ًاحونَو  َمَدآ  یفَطْصا  َهّللا  ّنإ  ( » ج

ۀیلاتلا : لمجلا  یف  ۀفرصنملا  ریغ  ُءامسألا  ةرسکلاب  تَّرُج  اذاِمل   2
.40 جراعملا /  ِبِراغَملاو » ِقِراشَملا  ِّبَِرب  ُمِْسقُأ  الَف  ( » أ

.11 ۀلداجملا /  ْمَُکل » ُهّللا  ِحَسْفَی  اوُحَْسفاَف  ِِسلاجَملا  ِیف  اوُحَّسَفَت  ْمَُکل  لیق  اذإ  ( » ب
.406 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ِهّللاَدنع » اَِمل  ًابَلَط  ِءارَقُفِلل  ِءاینغألا  َعُضاَوت  َنَسْحَأ  اَم  ( » ج

.122 47 ءاعدلا : ۀّیداجّسلا ، ۀفیحّصلا  اِهثداوَِحب » َكِدئاوَف  َمیدقو  اهِرخاوِأب  َِکنَنِم  َِلئاوَأ  ِیل  ْعَفْشاَو  ( » د
ح 60. لصفلا 78 ، ص 728 ، مکحلا : ررغ  ِِعئانّصلا » ُۀعاضإ  ِعئاجَفلا  ِمظعأ  ْنِم  ( » ه

تاملکلا : نم  یلی  امیف  اهعنم  ببس  رکذاو  فّرصلا  نم  ۀعونمملا  ءامسألا  نّیع   3
ءاِّرماس راشُع  ءاْضَیب  ْبیعُش 

ءاِسن مانْصأ  ۀیِسآ  میرَم 
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ظِعاوَم برکیدْعَم  سَمْخَم  ناوْرَم 
لُجْرأ ءاّیرَکَز  نائْمَظ  حَْصفَأ 
تومَرْضَح دوُه  یساوَر  ریراوَق 

مسإلا باب 
تاعوفرملا یف  لّوألا  دصقملا 
ٍماسقأ : ۀینامث  یهو 

. لعافلا  1
. هلعاف ّمَُسی  مل  يذلا  لوعفملا   2

. أدتبملا  3
. ربخلا  4

. اهتاوخأو ّنإ »  » ربخ  5
. اهتاوخأو ناک »  » مسا  6

« . سیل  » تاهبشملا ب فورحلا  مسا   7
. سنجلا یفنل  یّتلا  ال »  » ربخ  8

(1  ) لعافلارشع يداحلا  سرّدلا 

(1  ) لعافلا تاعوفرملا : نم  لّوألا  مسقلا 

: [ َثحابم ۀسمخ  هیفو  ]

لعافلا فیرعت   1

« . ًارمع ٌدیز  َبَرَض  ام   » و هوبأ » ٌبراض  ٌدیز   » و ٌدیز » ماق  : » وحن هیلع ، هِعوقو  هب ال  هِمایق  ۀهج  یلع  هیلإ  ِدنسُأ  هُْهبِش  وأ  ٌلعف  هَْلبَق  ٌمسا  وهو 

هیلإ لعفلا  ۀجاح   2

نادیّزلا : » وحن ًازراب ، ْوأ  « ] َبَهَذ ٌدیز  : » وحن ًارتتسم ،]  ] ًارمضُم ْوأ  ٌدیز » بهذ  : » وحن ناک ، ًارهظُم  عوفرم  لعاف  نم  هل  ُّدب  لعف ال  َّلک  ّنإ ] مث  ]
« [. ابَهَذ

« . ًارمع َبَرَض  ٌدیز  : » وحن ٌبوصنم ، ًاضیأ  هب  ٌلوعفم  هل  ناک  ًایّدعتم  ناک  نإو 
ٌهیبنت :

َنیذَِّلل ِنْأَی  َْملَأ   » اُنلاْزنإ و يأ  ( 1 « ) اَْنلَْزنَأ ّانَأ  ْمِهِفْکَی  َْمل  ََوأ  : » یلاعت هلوق  وحن  هب ، ًالّوُؤم  ْوأ  ّرم  امک  ًاحیرص  ًامـسا  نوکی  لعافلا  ّنأ  یفخی  [ال 
.[ ِهّللا ِرْکِِذل  ْمِِهبُوُلق  ُعوُشُخ  يأ  ( 2 « ) ِهّللا ِرْکِِذل  ْمُُهبُوُلق  َعَشَْخت  ْنَأ  اُونَمآ 

.51 توبکنعلا /  . 1
.16 دیدحلا /  . 2

لعافلا یلإ  لعفلا  دانسإ   3
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عمجلاو ۀینثتلاو  دارفإلا  ُثیح  نِم  أ )
لعافلل ُلعفلا  َدِّحُو  ًارَمضُم  ناک  نإو  نودیّزلا ،» َبَرَض   » و نادیّزلا » َبَرَـض   » و ٌدیز » َبَرَـض  : » وحن ًادبأ ، ُلعفلا  َدِّحُو  ًارَهظُم  ناک  ْنإ  لعافلا 

« . اُوبَرَض نودیّزلا  : » وحن عمجلل ، ُعَمُْجیو  ابَرَض » نادیّزلا  : » وحن یّنثملل ، یّنَُثیو  َبَرَض » ٌدیز  : » وحن دحاولا ،
ثینّأتلاو ریکذّتلا  ُثیح  نِم  ب )

ْتماق : » وحن لعافلاو ، لعفلا  نیب  لصفت  مل  نإ  ًادـبأ  ُلعفلا  َثِّنُأ  تاناویحلا  نم  رّکذـم  هئازِإب  دـجوی  ام  وهو  ًاّیقیقح  ًاّثنؤم  لـعافلا  ناـک  نإ 
ْتَعَلَط : » وحن یقیقحلا ، ریغ  ّثنؤملا  یف  کلذکو  ٌدنه » َمویلا  َْتبَرَض  ْوأ  َبَرَض  : » وحن ثینأتلاو ، ریکذتلا  یف  رایخلا  َکلف  تلـصف  ْنإَف  ٌدنه »

« . ْتَعَلَط سمشلا  : » وحن ۀتبلا ، لعفلا  ثنؤیف  ًارمضم  ناک  اذا  اما  ًارهاظ و  لعافلا  ناک  اذا  اذه  ُسمشلا » َعَلَط  ْوأ 
« . ُلاجّرلا ِتماق  وأ  َماق  : » لوقت یقیقحلا ؛ ریغ  ّثنؤملاک  ریسکتلا  عمج  ّنأ ] ملعإ  : ] ۀّمتت

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. ۀعوفرملا َءامسألا  ِدّدَع   1

. هعاْونأ رُکْذاو  لعافلا  فّرَع   2
؟ لعفلا عَمُجیو  یّنُثی  یتم   3

؟ ریسکتلا عمج  یلإ  َِدنسُأ  اذإ  لعفلا  مکح  وهام   4
نیرامّتلا

ۀیتآلا : لمجلا  نم  لعافلا  جرْخَتسا   1
.1 نونمؤملا /  نونمؤُملا » َحَْلفَأ  ْدَق  ( » أ

.30 29 رجفلا /  یتّنج » یلُخْداَو  يدابِع *  یف  یلُخْداَف  ( » ب
.13 فسوی /  هب » اُوبَهْذَت  ْنَأ  یُننُزْحََیل  ّینإ  ( » ج

.59 ۀعقاولا /  َنوُِقلاَخلا » ُنَْحن  ْمَأ  ُهَنوُُقلَْخت  ُْمْتنَأَأ  ( » د
ببسلل : ًارکاذ  لعفلا  عم  ُءاتلا  اهیف  ُزوجت  ْوأ  ُبجت  یتلا  َعضاوملا  ِنِّیَع   2

.35 نارمع /  لآ  ًارَّرَُحم » ِینْطَبِیف  اَم  ََکل  ُتْرَذَن  ّینإ  ِّبَر  َناَرْمِع  ُتَأْرما  َِتلاَقْذإ  ( » أ
.103 ماعنألا /  َراَْصبألا » ُكِرُْدی  َوُهَو  ُراَْصبألا  ُهُکِرُْدت  ال  ( » ب

.109 ماعنألا /  اَِهب » َُّننِمُْؤَیل  ٌۀَیآ  مُْهتَئاَج  ِْنَئل  ( » ج
.115 ماعنألا /  ًالْدَعَو » ًاقْدِص  َکِّبَر  ُۀَِملَک  ْتَّمَتو  ( » د

.14 تارجحلا /  اّنَمآ » ُبارْعألا  َِتلاَق  ( » ه
.2 1 قاقشنإلا /  ْتَّقُحَو » اَهِّبَِرل  َْتنِذَأَو  ْتَّقَْشنا  ُءامّسلا  اَذإ  ( » و

.5 راطفنإلا /  ْتَرَّخَأَو » ْتَمَّدَق  اَم  ٌسْفَن  ْتَِملَع  ( » ز

لعافلا بئان  و  ( 2  ) لعافلا رشع  یناّثلا  سرّدلا 

لوعفملاو لعافلا  نیب  بیترتلا   4
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َعضاوم : ۀثالث  یف   ] لوعفملا یلع  لعافلا  میدقت  بجی 
اذـه ْوأ   ] ییحی یـسوم  َبَرَـض  : » وحن ْسبَللا ، فیخو   ] ءایلا یلإ  نیفاضم  ْمأ  ٍةراشإ  ْیَمْـسا  ِمأ   ] نیروصقم اناک  ٌءاوس أ] بارعإلا  یفتنا  اذإ  أ )
لکأ : » وحن ـال ، ْوأ  اـناک  نیروصقم  سبَّللا  مدـعل  ٌۀـبجوم  ٌۀـنیرق  تناـک  اذإ  لـعافلا  یلع  لوـعفملا  میدـقت  زوـجیو  « ] یِمـالغ ِیبأ  ْوأ  كاذ 

« . ٌدیز ًارمع  َبَرَض   » و ییحَی » يْرثَّمُکلا 
« . ًادیز ُتبرض   » وحن لعفلا ، نع  ًارّخأتم  لوعفملاو  ًالصّتم  ًاریمض  ُلعافلا  ناک  اذإ  [ب )

« .[ ًارمع ٌدیز  َبَرَض  اّمنإ   » و ًارمع » ّالإ  ٌدیز  َبَرَض  اَم  : » وحن اهانعم ، وا  ّالا   » هیف ب ًاروصحم  ُلوعفملا  ناک  اذإ  ج )

لعافلاو لعفلا  فذح   5

یف ْمَعَن » : » وحن ًاعم ، لعافلاو  لعفلا  ُفذح  اذکو  َبَرَـض »؟ ْنَم  : » لاق ْنَم  باوج  یف  ٌدیز » : » وحن ٌۀـنیرق ، تناک  ُثیح  لعفلا  فذـح  زوجیو 
. »؟ ٌدیز ماقأ  : » لاق ْنَم  باوج 

. تاعوفرملا نم  یناثلا  مسقلا  وهو  ٌدیز » َبِرُض  : » وحن ًالوهجم ، لعفلا  ناک  اذإ  کلذو  هَماقم  ُلوعفملا  ُماُقیو  لعافلا  فذحی  دقو 

هُلعاف َّمَسُی  مل  ام  لوعفم  تاعوفرملا : نم  یناّثلا  مسقلا 

هِعمجو ِهتینثتو  هلعف  ِدیحوت  یف  هُمکحو  ٌدیز ،» َبِرُـض  : » وحن لعافلا ،] َبئان  یّمـسیو   ] هَماقُم ُلوعفملا  میقُأو  ُهلعاف  فذُـح  ٍلوعفم  ّلک  وهو 
. لعافلا یف  َتفرع  ام  سایق  یلع  ِهثینأتو  هِریکذتو 

(. 1 « ) َۀَّنَجلا ِلُخْدا  لیق  : » وحن لوقلا ، بابب  ّصتخم  وهو  ٍلعاف  َبئان  ُۀلمجلا  عقی  دق  ّهنأ  ملعا  مث  ]
ۀثالثلا : ءایشألا  ُدحأ  لعافلا  نع  بان  هب  لوعفم  مالکلا  یف  نکی  مل  اذإ  ۀّمتت :

: وحن ددع ، دیدحتب  ْوأ  ِریمألا » ُبْرَض  َبِرُض  : » وحن ٍعون ، ِنایبب  ْوأ  ٌدیدش » ٌبْرَض  َبِرُض  : » وحن فصولاب ، ًاّصتخم  ناک  اذإ  ردصملا » : » لّوألا
؛» ناَتبْرَض َْتبِرُض  »

َمیـص : » وحن ۀّیمَلَعلِاب ، وأ  ِذاتـسإلا » ُمامَأ  َسِلُج  : » وحن ۀفاضإلاب ، ْوأ  ٌۀـلماک » ٌۀـلیل  ْتَرِهُـس  : » وحن فصولاب ، ًاّصتخم  ناک  اذإ  فرظلا » : » یناثلا
؛» ُناضَمَر

یف لعافلا  ُبئاـن  نوکی  هیلعف  ۀـلیمجلا » ۀـقیدحلاب  َُّرم  : » وحن لـیلعتلا ، فرح  هب  ًارورجم  َنوکی  ـال  نأ  طرـشب  فرحلاـب » رورجملا  : » ثلاـثلا
« .[ کل ُفوقولا  َِفقُو   » يأ ردصملا  یلإ  ًادئاع  ًارتتسم  ًاریمض  کل » َِفقُو  : » کلوق

.26 سی /  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ لوعفملا یلع  لعافلا  میدقت  بجی  یتم   1

؟ ًاعم لعافلاو  لعفلا  ِوأ  لعفلا  فذحی  له   2
. هل لّثمو  لعافلا  بئان  فّرع   3

نیرامّتلا
؟ ۀلثمألا نم  یلی  امیف  لعافلا  یلع  لوعفملا  میدقت  زوجی  له   1

« . ییحی یسیع  َدَعاس  ( » أ
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« . ًةاتَف ییحی  َمَّلَک  ( » ب
« . يدْعُس یّمُحلا  ِتَبَْعتأ  ( » ج

« . یخأ یقیدص  َمَرَکأ  ( » د
« . ییحی يدعُس  ْتَمَرْکأ  ( » ه

ۀیتآلا : لمجلا  نم  هَبئانو  َلعافلا  جرختسإ   2
.2 لافنألا /  ْمُُهبُوُلق » ْتَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذإ  َنیذَّلا  َنونمؤملا  اّمنإ  ( » أ

.20 18 أبنلا /  ًاباَرَس » َْتناَکَف  ُلاَبِْجلا  ِتَرِّیُسَو  ًاباَْوبَأ *  َْتناَکَف  ُءامَّسلا  ِتَِحُتفَو  ًاجاْوفَأ *  َنُوتأَتَف  ِروّصلا  ِیف  ُخَْفُنی  َمْوَی  ( » ب
.44 دوه /  ُْرمألا » َیُِضقَو  ُءاَْملا  َضیِغَو  یِِعْلقَأ  ُءامَس  اَیَو  ِكَءاَم  یِعَْلبا  ُضْرَأ  اَی  َلِیقَو  ( » ج

.23 رجفلا /  َمَّنَهَِجب » ٍِذئَمْوَی  َءیجَو  ( » د
.15 13 ۀّقاحلا /  ُۀَِعقاْولا » ِتَعَقَو  ٍِذئَمْوَیَف  ًةدِحاو *  ًۀَّکَد  اتَّکُدَف  ُلاَبِجلاَو  ُضْرَألا  ِتَلِمُحَو  ٌةدحاو *  ٌۀَْخفَن  ِروّصلا  ِیف  َخُِفن  اَذإَف  ( » ه

هنع : ًابئان  لوعفملا  ِلَعْجاَو  َلعافلا  ِفِذحإ   3
« . ًۀفْرِح ُّیبصلا  َمَّلَعَت  ( » أ

« . ٍصیخَر ٍْرعِِسب  ِمَنَغلا  َمَْحل  یخأ  َعاب  ( » ب
« . ِذیملتلا یلإ  ُمّلعملا  َراشأ  ( » ج

« . ًادّیج َْکیَدَی  ْلِسغإ  ( » د
« . َنیحلاّصلا َریس  ٌدیز  َراس  ( » ه

عزانتلا رشع  ثلاثلا  سرّدلا 

نالعفلا عزانت  اذا  ( 1 : ) لصف

نوکی اّمنا  اذـهف  مسإلا  کلذ  یف  لمعی  نأ  نیلماعلا  نم  دـحاو  لـک  دارأ  يا  امهدـعب  رهاـظ  مسا  یف  ناقتـشملا ] نامـسإلا  وا  نافرـصتملا  ]
ماسقا : ۀعبرایلع 

؛» ٌدیز ینمرکا  ینبرض و  : » وحن طقف ، ۀیلعافلا  یف  اعزانتی  نأ  لّوالا :
؛» ًادیز ُتمرکا  ُتبرض و  : » وحن طقف ، ۀیلوعفملا  یف  اعزانتی  نأ  یناثلا :

؛» ًادیز ُتمرکا  ینبرض و  : » وحن َلوعفملا ، یناثلا  َلعافلا و  ُلوالا  یضتقی  ۀّیلوعفملا و  ۀّیلعافلا و  یف  اعزانتی  نأ  ثلاثلا :
« . ٌدیز ینمرکا  ُتبرض و  : » وحن ثلاثلا ، سکع  عبارلا :

ًارابتعا یناثلا  لماعلا  لامعإ  نوراتخی  نویرـصبلا  اّما  یناثلا ، لماعلا  لامعإ  لوالا و  لماعلا  لامعإ  اهیف  زوجی  ماسقالا  هذـه  عیمج  ّنأ  ملعا  و 
. قاقحتسإلا مّدقتلل و  ًةاعارم  لوالا  لماعلا  لامعإ  نّویفوکلا  راوَجلا و  بْرُقلل و 

. لوطلل راصتخالا  عم  انه  هب  اْنئِجو  ًالیصفت  لعافلا  ثحبم  دعب  اهضعب  یف  هاندجو  نکل  و  ۀیادهلا »  » ِخَُسن رثکا  یف  عزانتلا  باب  دجویال  . 1
یف لوقت  امک  لّوالا  لماعلا  یف  هَتْرَمْضأ  َلعافلا  یـضتقی  لّوالا  لماعلا  ناک  نإ  رُظناف  نییرـصبلا  بهذم  وه  امک  َیناثلا  لماعلا  َتلمعأ  نإف 

ینبرـض و : » نیفلاـختملا یف  و  نودـیزلا ،» ینمرکا  ینوبرـض و   » و نادـیزلا » ینمرکا  ینابرـض و   » و ٌدـیز » ینمرکا  ینبرــض و  : » نیقفاوـتملا
َلوعفملا َتفذح  َلوعفملا  یضتقی  لّوالا  لماعلا  ناک  نا  و  َنیِدیزلا . » ُتمرکا  ینوبرض و   » و ِْنیَدیزلا » ُتمرکا  ینابرض و   » و ًادیز » ُتمرکا 

یف و  َنیِدیزلا ،» ُتمرکا  ُتبرض و   » و ِْنیَدیزلا » ُتمرکا  ُتبرض و   » و ًادیز » ُتمرکا  ُتبرـض و  : » نیقفاوتملا یف  لوقت  امک  لّوالا  لماعلا  نم 
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« . نودیزلا ینمرکا  ُتبرض و   » و نادیزلا » ینمرکا  ُتبرض و   » و ٌدیز » ینمرکا  ُتبرض و  : » نیفلاختملا
لوقت امک  یناثلا  لماعلا  یف  هَتْرَمْـضأ  َلعافلا  یـضتقی  یناثلا  لماعلا  ناک  نا  ْرُظناف  نییفوکلا  بهذم  وه  امک  لّوالا  لماعلا  َتلمعأ  نا  اّما  و 

ُتبرـض و : » نیفلاختملا یف  و  نودیزلا ،» ینومرکا  ینبرـض و   » و نادیزلا » ینامرکا  ینبرـض و   » و ٌدـیز » ینمرکا  ینبرـض و  : » نیقفاوتملا یف 
هیف زاـج  َلوعفملا  یـضتقی  یناـثلا  لـماعلا  ناـک  نا  و  َنیِدـیزلا . » ینومرکا  ُتبرـض و   » و ِْنیَدـیزلا » یناـمرکا  ُتبرـض و   » و ًادـیز » ینمرکا 

. دارملل ًاقباطم  ظوفلملا  َنوکِیل  راتخملا  وه  یناثلا  و  رامضإلا ، لوعفملا و  فْذح  ناهجولا :
یف و  َنیِدـیزلا ،» ُتمرکا  ُتبرـض و   » و ِْنیَدـیزلا » ُتمرکا  ُتبرـض و   » و ًادـیز » ُتمرکا  ُتبرـض و  : » نیقفاوتملا یف  لوقت  امکف  فذـحلا  اّما 

« . نودیزلا ُتمرکا  ینبرض و   » نادیزلا و ُتمرکا  ینبرض و   » و ٌدیز » ُتمرکا  ینبرض و  : » نیفلاختملا
یف و  َْنیِدیزلا ،» مُهتمرکا  ُتبرض و   » و ِْنیَدیزلا » امُهتمرکا  ُتبرض و   » و ًادیز » ُهتمرکا  ُتبرض و  : » نیقفاوتملا یف  لوقت  امکف  رامـضإلا  اّما  و 

« . نودیزلا مُهتمرکا  ینبرض و   » و نادیزلا » امُهتمرکا  ینبرض و   » و ٌدیز » ُهتمرکا  ینبرض و  : » نیفلاختملا

تاهیبنت

« . ُمِّلعتملا ُُبتْکَی  ُعَمْسَی و  ُسِلْجَی و  : » وحن ةددعتملا ، لماوعلا  یف  عزانتلا  عقی  دق   1
« . ۀسردملا یف  ٍعوبْسُأ  َّلک  َۀّیبَدألا  َصوصنلا  ٌدیز  ظفحی  أرقی و  بتکی و  : » وحن ًاضیأ ، رورجم  وا  فرظ  یف  عزانتلا  عقی  دق   2

« مل  » طقف و ۀیطرـشلا  ْنإ »  » موزجم ب ْرَُزت »  » ف ْبَضْغأ » ینْرَُزت  َْمل  ْنإ  : » وحن طقف ، َلوالا  َفرحلا  لـمعی  لـب  نیفرح  نیب  عزاـنتلا  عقیـال   3
. طقف یفن  فرح  لب  بلق  مزج و  فرح  هب  تسیل 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. هل لّثم  عزانتلا و  فّرع   1

؟ عزانتلا ماسقا  رکذا   2
؟ مهلیلد وه  ام  لامعإلا و  یف  نییفوکلا  نییرصبلا و  بهذم  وه  ام   3
؟ لوعفملل ًابلاط  یناثلا  لماعلا  ناک  اذإ  امیف  فّنصملا  راتخم  وه  ام   4

نیرامّتلا
؟ عزانتلا باب  نم  ۀیتالا  لمجلا  تسیل  اذامل   1

ُتأرق » باتکلا و  ُتیرتشا  ( » أ
َتحفاص »؟ َتلباق و  لاجرلا  َّيا  ( » ب

امُهتمرکا » نادیزلا و  ینبرض  ( » ج
ُدسألا » ُروفصعلا و  َرَأَز  َدَّرَغ و  ( » د

لمجلا : نم  یلیامیف  نییفوکلا  نییرصبلا و  بهذم  َبسح  َلماعلا  ِلِمْعأ   2
نورئازلا » بهذ  ءاج و  ( » أ

( نیلجرلا نالجرلا   ) ُتبجاف ینلأس  ( » ب
کیوخا ») كاوخا   ) ُتمرکاف َدَهَتْجإ  ( » ج

ِْنیَقیِدَص » انبطاخ  انیأر و  ( » د
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َریقفلا » ٌرصان  ٌدعاسم و  ُنموملا  ( » ه
ذیمالتلا » اوعزان  ُتعزان و  ( » و

نیِملعملا ») نوملعملا   ) ینَحَدَم ُتمرکا و  ( » ز
« َْکیَْنبإ َكاْنبإ   ) یُنئیُسی ُنِسُْحا و  ( » ح

(1  ) ربخلاو أدتبملا  رشع  عبارلا  سرّدلا 

ربخلاو أدتبملا  تاعوفرملا : نم  عباّرلاو  ثلاثلا  مسقلا 

[ ُثحابم امهیفف  ]
. هیلإ ٌدنسم   ] ِةدئازلا ریغ   ] ۀّیظفللا لماوعلا  نع  ٌدّرجم  ٌعوفرم ]  ] ٌمسا وه  أدتبملا : فیرعت 

ّنأ یفْخَی  الو  رادـلا . » یف  ٍملاع  ْنِم  لـه   » و ( 1 « ) ٌةورث دهُّزلا  : » مالـسلاهیلع هلوق  وحن  هانعم ، ًامِّمَتُم  أدـتبملا  یلإ  دنـسُأ  ام  وه  ربخلا : فیرعت 
. ءادتبإلا وهو  ٌّيونعم  امهیف  عفّرلا  َلماع 

امُهَّیَأ ْلَعْجاَف  ِْنیَتفرعم  اناک  ْنإَف  ًةرکن  نوکی  نأ  ربخلا  لـصأو  ًۀـفرعم  نوکی  نأ  أدـتبملا  لـصأ  ریکنتلاو : فیرعتلا  ثیح  نم  اـمهیف  لـصألا 
« . انُِّیبَن هلآو  هیلع  هّللا  یلص  ٌدّمحم   » و انُوبأ » مالسلاهیلع  ُمدآ   » و انُهلإ » یلاعت  ُهّللا   » وحن ًاربخ ، َرَخآلاو  ًأدتبم  َْتئِش 

.4 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  . 1

ةرصبت

ٍهوجوب : ُصیصختلاو   ] ًأدتبم عقت  نأ  زاج  ْتصِّصُخ  اذإ  ةرکنلا  ّنأ  ملعاو 
؛» ٍبان اذ  َّرَهَأ  ٌّرَش   » و ( 1 « ) ٍكرْشُم ْنِم  ٌریَخ  ٌنمؤم  ٌْدبََعلَو  : » یلاعت هلوق  وحن  ًارّدقم ]، وأ  ناک  ًاروکذم  فصولاب ؛  1

؛) 2 « ) ِهّللا َعَم  ٌهلإَأ  : » یلاعت هلوق  وحن  ماهفتسإلا ،] دعب  اهعوقوب   2]
؛» اَنل ٌقیدص  ام  : » وحن یفّنلا ،] دعب  اهعوقوب   3]

؛) 4 « ) ٌضَرَم مهبولق  یف   » و ( 3 « ) ٌدیزم اَْنیََدلَو  : » یلاعت هلوق  وحن  ًاصتخم ،] ًافرظ  ناک  اذا  اهیلع  ربخلا  میدقتب   4]
؛) 6 « ) نیفّفطملل ٌلیو   » و ( 5 « ) َکیلع ٌمالس  : » یلاعت هلوق  وحن  ًءاعد ،] اهنوکب   5]

؛» ِهبِحاص ُنیزَی  ٍِّرب  لمع  : » وحن ۀفاضإلاب ،  6]
؛) 7 « ) نوعجار انیلإ  ٌّلک  : » یلاعت هلوق  وحن  أدتبملا ، ۀّیمومعب   7

« .[ اندنع ٌْلیَجُر  : » وحن ریغصتلاب ،  8

تاکن

(. 9 « ) ِْبیَغلا ُِحتافَم  ُهَدنِع   » و ( 8 « ) ُبرغملاو ُقرشملا  ِهّلل  : » یلاعت هلوق  وحن  ًافرظ ، ناک  نإ  أدتبملا  یلع  ُربخلا  مّدقتی  دق   1
(. 10 « ) ٌمیلع ٌعیمس  ُهّللاَو  : » یلاعت هلوق  وحن  ٌةریثک ، ٌرابخأ  ِدحاولا  أدتبملل  زوجی   2

.[ مَُکل ٌریخ  ْمُکُْربَص  يأ  ( 11 « ) مَُکل ٌریخ  اوِربْصَت  ْنأ  : » یلاعت هلوق  وحن  هب ، ًالّوؤم  ْوأ  ّرم  امک  ًاحیرص  ًامسا  أدتبملا  نوکی   3]
.221 ةرقبلا /  . 1

.62 لمنلا /  . 2
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.35 آق /  . 3
.10 ةرقبلا /  . 4
.47 میرم /  . 5

.1 نیفّفطملا /  . 6
.93 ءایبنألا /  . 7
.115 ةرقبلا /  . 8
.59 ماعنألا /  . 9

.256 ةرقبلا /  . 10
.25 ءاسنلا /  . 11

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. امهل لّثمو  ربخلاو  أدتبملا  فّرع   1
؟ ربخلاو أدتبملا  یف  لماعلا  وهام   2

. ۀلثمألا رکذ  عم  ةرکّنلاب  ءادتبإلا  ِتاغِّوَسُم  نِم  ًاعبرأ  ْرُکْذأ   3
. لاثملاب أدتبملا  ماسقأ  نّیب   4

نیرامّتلا
ۀیلاتلا : لمجلا  یف  ربخلاو  أدتبملا  نّیَع   1

.16 دعّرلا /  ُراّهقلا » ُدحاولا  وهو  ٍءیش  ِّلک  ُقلاخ  ُهّللا  ُِلق  ( » أ
.35 رّونلا /  ِضرألاو » ِتاومّسلا  ُرون  ُهّللا  ( » ب

.184 ةرقبلا /  مکل » ٌریخ  اُوموُصَت  نأ  ( » ج
.62 نارمع /  لآ  ُهّللا » ّالإ  ٍهلإ  ْنِم  اَم  ( » د

.165 نارمع /  لآ  مُکِسُْفنأ » ِدنِع  ْنِم  وه  ُلق  اذه  ّینأ  ُْمْتُلق  ( » ه
.16 14 جوربلا /  ُدیُری » اَِمل  ٌلاّعف  ُدیجملا *  ِشرعلا  وذ  ُدودولا *  ُروفغلا  َوهو  ( » و

ۀیتآلا : لمجلا  یف  ةرکّنلاب  ءادتبإلل  ُغِّوَسُملا  وهام   2
.185 نارمع /  لآ  ِتوملا » ُۀقئاذ  ٍسفن  ُّلک  ( » أ

.10 میهاربإ /  ٌّکَش » ِهّللا  ِیفأ  ( » ب
.3 ۀنّیبلا /  ٌۀَمّیَق » ٌُبتُک  اهِیف  ( » ج

.270 ةرقبلا /  ٍراصنأ » ْنِم  َنیملاّظِلل  ام  ( » د
.109 تافاصلا /  َمیهاربإ » یلَع  ٌمالس  ( » ه

.54 لافنألا /  نیملاظ » اوناک  ٌلک  نوعرف  لآ  اَْنقَرْغَأَو  ( » و
ح 29. لصفلا 83 ، ص 782 ، مکحلا : ررغ  َّدِعَتْسَی » َْملَو  َۀلحّرلا  َیِسَنَف  ُۀَْلفَغلا  هیلع  ْتَبَلَغ  ْنَِمل  ٌلیو  ( » ز

« . ُفیرشلا هُّرِس  َسُِّدق   » ّینیمخلا مامإلا  ِۀَلْحِرب  َۀَّمُألا  َّمَع  ٌنْزُح  ( » ح
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(2  ) ربخلاو أدتبملارشع  سماخلا  سرّدلا 

ربخلا ماسقأ 

ٌدیز  » و ٌرادج » اذه  : » وحن ٌدماج ، اّمإ  ُدرفملا  ربخلاو  ًاعومجم ، ْوأ  ًیّنثم  ناک  نإو  ٍۀلمج  َریغ  ناک  ام  وهو  ًادرفم   ] نوکی دق  َربخلا  َّنأ ] ملعاو  ]
: [ ٌۀعبرأ یهو   ] ًۀلمج ْوأ ] ٌمئاق » ٌدیز  : » وحن ٌّقتشم ، اّمإو  ٌعاجش »  » يأ ٌدسأ »

؛» ٌمئاق هُوبأ  ٌدیز  : » وحن ۀّیمسإلا ،  1
؛» هوبأ ماق  ٌدیز  : » وحن ۀّیلعفلا ،  2

؛» هُمِرْکَأَف ینئاج  ْنإ  ٌدیز  : » وحن ۀیطرّشلا ،  3
« . راّدلا یف  ٌورمع   » و َکَْفلَخ » ٌدیز  : » وحن ۀیفرّظلا ،  4

یف ٌدیز  : » ُکلوقف ُلعفلا ؛ ِلمعلا  یف  ُلصألاو  فرّظلا  یف  ٌلماع  َرّدـقملا  َّنأل  ّرقتـسا »  » وهو ِرثکألا  َدـنع  لعفب  ّقلعتی  فرّظلا  ّنأ ] یفخی  الو  ]
. راّدلا یف  ّرقتسا  ٌدیز  هُریدقت  راّدلا »

ٌهیبنت

ُُّربلا  » و ٍمَهْرِِدب » ِناوَنَم  ُنْمَّسلا  : » وحن ٍۀنیرق ··· دوجو  دنع  هفذـح  زوجیو  َّرَم  امیف  ءاهلا »  » أدـتبملا ك یلإ  َدوعِیل  ۀـلمجلا  یف  ٍریمـض  نِم  َّدـُب  ال 
« . هنم  » يأ ًامهرد » َنیّتِِسب  ُّرُکلا 

نیمسق : یلع  أدتبملا  ّنأ   ] ملعا أدتبملا : عاونا 
. ّرم امک  ّیمسإلا   1

: وحن ماهفتـسإلا ، دعب  وأ  نادیّزلا ] » ٍمئاق  ُریغ   » و « ] ٌدیز ٌمئاق  ام  : » وحن یفنلا ، دعب  ْتَعَقَو  ٌۀفـص  لب  هیلإ  ٍدنـسمب  سیل  يّذلا ] وهو  ّیفـصولا   2
« ِنادیّزلا ٌمئاق  ام  : » وحن اهدعب ،  ] ًالصفنم ًاریمض  وأ   ] ًارهاظ ًامسا  ُۀفصلا  کلت  عفرت  نأ  طرشب  ِنارْمَعلا ] »؟ ٌبورـضم  َفیک   » و [ »؟ ٌدیز ٌمئاقأ  »

. »؟ نادیّزلا نامئاقأ   » فالخ هب  تنأ »؟ ٌسلاجأ   » و َنوُدیّزلا »؟ ٌمئاقأ   » و
.[ هریغ ناک  اذإ  ًالعاف  ْوأ  لوعفملا  َمسا  فصولا  ناک  اذإ  ٍلعاف  َبئان  ُبَرُعی  یفصولا  أدتبملا  دعب  عوفرملا  مسإلا  ّنأ  ْمَلعإ  ]

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. اهنم ٍدحاو  ّلکل  ٍلاثم  رکذ  عم  ربخلا  ماسقأ  دّدع   1

. ٍلاثمب هنّیب  فرّظلا ؟ ّقلعتم  وهام   2
؟ هطرش وه  امو  ّیفصولا  أدتبملا  وهام   3

نیرامّتلا
ۀّیربخلا : لمجلانم  دئاعلا  رُکْذاو  ۀیلاّتلا  لمجلایف  ربخلاو  أدتبملا  ماسقأ  نّیع   1

.156 نارمع /  لآ  ُتیُِمیَو » ییُحی  ُهّللا  ( » أ
.135 هط /  اوُصَّبَرَتَف » ٌصِّبَرَتُم  ٌّلُک  ُْلق  ( » ب

.14 نارمع /  لآ  ِبآَملا » ُنْسُح  ُهَْدنِع  ُهّللاَو  ( » ج
.84 ءارسإلا /  ِهتَلِکاش » یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  ( » د
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.46 میرم /  ُمیهاربإ » ای  یتَهلآ  نَع  َْتنَأ  ٌبِغارأ  ( » ه
.8 نوقفانملا /  َنینِمؤمِللَو » ِِهلوسَِرلَو  ُةَّزِعلا  ِهّلل  ( » و

.18 تارجحلا /  نولمعَت » اَِمب  ٌریصب  ُهّللاو  ( » ز
.71 ۀبوتلا /  ٍضَْعب » ُءایلْوأ  ْمُهُضَْعب  ُتانمؤملاو  َنونمؤملا  ( » ح

.3 رطاف /  ِهّللا » ُریغ  ٍقلاخ  ْنِم  ْلَه  ( » ط
.3 147 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  َلاَملا » ُسُرَْحت  َْتنَأَو  َکُسُرْحَی  ُْملِعلا  ( » ي

. ةریبکلا ۀعماجلا  ةرایزلا  نانجلا ، حیتافم  ُهنِدْعَمَو » ُهلهأ  متنأو  مکیلإو  مکنمو  مکیفو  ْمُکَعَم  ّقحلا  ( » ك
یلی : ام  ْبِرْعأ   2

.1 133 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ِهبلق » ِیف  ُهنْزُحو  هِهْجَو  ِیف  ُهُرِْشب  ُنمؤملا   » أ
ح 8762. ص 518 ، ج 4 ، ۀمکحلا : نازیم  هیلع » یْلُعی  الَو  ُوْلعَی  مالسإلا   » ب

هربخ خساونلا و  مسا  رشع  سداسلا  سرّدلا 

هتاوخأو ّنإ  ربخ  تاعوفرملا : نم  سماخلا  مسقلا 

« . َّلََعل  » و تیل »  » و َّنکل »  » و ّنأک »  » و َّنَأ »  » یهو
دعب دنـسملا  وه  ربخلاـف  اـهل ؛ ًاربخ  یّمـُسیو  ربخلا  عفرتو  اـهل  ًامـسا  یّمـُسیو  أدـتبملا  بصنتف  ربخلاو  أدـتبملا  یلع  لخدـت  فورحلا  هذـهو 

. أدتبملا ربخ  مکحک  ًةرکن ، وأ  ًۀفرعم  ًۀلمج ، وأ  ًادرفم  هنوک  یف  همکحو  ( 1 « ) ٌمِیلَع ٌعساو  َهّللا  ّنإ  : » یلاعت هلوق  وحن  اهلوخد ،
انیَلَع َّنإ  َُّمث  مَُهباـیإ *  اـنیلإ  ّنإ   » و ( 2 « ) ًارُْـسی ِرْـسُعلا  عم  ّنإ  : » یلاعت هلوق  وحن  ًافرظ ، ناک  اذإ  ّالإ  اهمـسا  یلع  هُمیدـقت  زوجی  ّهنأ ال  ملعا  مث 

. فورظلا یف  ِعُّسَوَتلا  ِلاَجِمل  ( 3 « ) مَُهباسِح
هتاوخأو َناک »  » مسا تاعوفرملا : نم  سداسلا  مسقلا 

و َّکَْفنا » ام   » و َِئتَف » ام   » و َلاز » ام   » و َحار »  » و ادَغ »  » و َداع »  » و َضآ »  » و َتاب »  » و َّلَظ »  » و یحـضأ »  » و یـْسمَأ »  » و َحَبْـصَأ »  » و َراص »  » یهو
« . سیل  » و َماد » اَم   » و َحَِرب » اَم  »

.115 ةرقبلا /  . 1
.6 حرشلا /  . 2

.26 25 ۀیشاغلا /  . 3
هیلإ دنسملا  وه  اهمـساف  اهل . ًاربخ  یّمَُـسیو  َربخلا  بصنتو  هل  ًامـسا  یّمَُـسیو  أدتبملا  عفرتف  ربخلاو  أدتبملا  یلع  لخدت  ُلاعفألا  هذهو  اهلمع :

(. 1 « ) ًاریصب َکُّبَر  ناک  : » وحن اهلوخد ، دعب 
ربخلا : میدقت 

« . ٌدیز ًامئاق  ناک  : » وحن اهئامسأ ، یلع  اهرابخأ  میدقت  لکلا  یف  زوجی  أ )
: لاُقی الف  ام »  » ُهلّوَأ امیف  کلذ  زوجی  الو  ٌدیز » ناک  ًامئاق  : » وحن حار ،»  » یلإ ناک »  » ْنِم ًاضیأ  لاعفألا  سفن  یلع  اهرابخأ  میدـقت  زوجی  ب )

. یلاعت هّللا  ءاش  نإ  یناثلا  مسقلا  یف  ئیجی  لاعفألا  هذه  یف  مالکلا  ِیقابو  فالخ . سیل »  » یفو ٌدیز ،» لاز  ام  ًامئاق  »
سیل »  » ۀهّبشملا ب فورحلا  مسا  تاعوفرملا : نم  عباسلا  مسقلا 

« .[ تال  » و ال » «، » ام «، » ْنإ : » یهو ]
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یلع ام »  » لخدیو ِۀمادَّنلا . » َتقو  َتال   » و کنم » َلضفأ  ٌلجر  ال   » و ًامئاق » ٌدیز  ام   » و ًابیع » ُْرقَفلا  ِنإ  : » وحن اهلوخد ، دعب  هیلإ  دنـسملا  وه ] و[
. ًۀّصاخ ِتارکّنلاب  ال »  » صتْخَیو ةرکّنلاو  ۀفرعملا 

.[ تابوصنملا نم  َرَشَع  یناثلا  مسقلا  یف  یتأتس  لمعلا  یف  طورش  فورحلا  هذهلو  ]
سنجلا یفنل  یّتلا  ال »  » ربخ تاعوفرملا : نم  نماثلا  مسقلا 

« . ٌمئاق َلجر  ال  : » وحن اهلوخد ، دعب  دنسملا  وهو 
.20 ناقرفلا /  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ ۀصقانلا لاعفألاو  لعفلاب  ۀهّبشملا  فورحلا  لمع  نیب  قرفلا  ام   1

؟ » ریکنتلاو فیرعتلا   » و ۀلمجلاو » دارفإلا   » ثیح نِم  اهربخ  مکح  وه  ام   2
؟ کلذ َِملو  اهمسا ؟ یلع  لعفلاب  ۀهّبشملا  فورحلا  ربخ  میدقت  زوجی  یتم   3

. ٍۀِلثمأب کلذ  ْحِّضَو  اهمسا ؟ یلع  اِهتاوخأو  ناک »  » ربخ مّدقتی  له   4
. ٍۀلثمأب کلذ  ْحَرْشإ  اهسفن ؟ یلع  لاعفألا  هذه  رابخأ  میدقت  زوجی  له   5

؟ » سیل  » نیتهّبشملا ب ال »  » و ام »  » نیب قرفلا  ام   6
. لاثملا عم  هْرُکْذأ  سنجلل ؟ ِۀیفانلا  ال »  » لمع وه  ام   7

نیرامّتلا
اهربخ : ماسقأ  ْنِّیَعو  لمُجلا  نم  یلی  امیف  اهیلومعمو  َخساّونلا  جِرْخَتسإ   1

.63 جحلا /  ًةَّرَضُْخم » ُضْرألا  ُِحبُْصتَف  ًءام  ِءامّسلا  َنِم  َلَْزنَأ  َهّللا  َّنَأ  ََرت  َْملَأ  ( » أ
.42 فهکلا /  ًادَحأ » ّیبرب  ْكِرْشُأ  َْمل  ِینَْتَیل  اَی  ُلوُقَی  ( » ب
.31 میرم /  ًاّیَح » ُْتمُد  اَم  ِةوکّزلاو  ِةولّصلِاب  ِیناَصْوأ  ( » ج

.60 رمزلا /  نیرِّبَکَتُملل » ًيْوثَم  َمَّنَهَج  ِیف  َْسَیلَأ  ( » د
.62 ةرقبلا /  َنُونَزْحَی » ْمُه  الَو  ْمِْهیَلَع  ٌفْوَخ  الَو  ( » ه

.2 ۀلداجملا /  ْمِِهتاَهَّمُأ » َّنُه  اَم  ( » و
.64 ناقرفلا /  ًاماِیقَو » ًادَّجُس  ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  ( » ز

.91 هط /  یَسُوم » اَْنَیلإ  َعِجْرَی  یّتَح  َنیِفِکاَع  ِهیَلَع  َحَْربَن  َْنل  اُولاَق  ( » ح
.217/ ةرقبلا اوُعاطَتساِنإ » مُِکنیِد  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یّتح  مُکَنُولتاُقی  َنُولاَزَیالَو  ( » ط

.12 ۀبوتلا /  َنوُهَْتنَی » ْمُهَّلََعل  ْمَُهل  َنامیإ  ْمُهَّنإ ال  ِْرفُْکلا  َۀَِّمئأ  اُوِلتاقَف  ( » ي
.4 فصلا /  ٌصوُصْرَم » ٌناَْیُنب  ْمُهَّنَأَک  ًاّفَص  ِِهلِیبَس  ِیف  َنُوِلتاُقی  َنیّذلا  ُّبُِحی  َهّللا  ّنإ  ( » ك

.4 ءارعشلا /  َنیِعِضاَخ » اَهل  ْمُُهقانْعَأ  ْتَّلَظَف  ( » ل
.2 6 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  یِّقَح » ْنَع  ًاعُوفْدَم  ُْتلِز  اَم  ِهّللاَوَف  ( » م

.6 113 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  ِةرخآلا » َنِم  ْمُِکب  َکَْلمأ  اْینُّدلا  ِتَراَصَف  ( » ن
ۀیلاتلا : لمُجلا  َنِم  َأَطَخلاو  حیحصلا  ِزِّیَم   2
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« . ّیبَر ُدْعَو  َناک  ًاّقح  : » أ
« . ُةَّزِعلا ِةَوْرَّثلاب  ْتَْسَیل  : » ب

« . ٌنَسَح َتَاب  ًایّلصُم  : » ج
« . ٌورمع ًامیِرَک  َِئتَف  اَم  : » د

« . ٌلیلخ لاز  ام  ًافقاو  : » ه
« . ُّوجلا َحَبْصَأ  ًارِطْمُم  : » و

« . ُۀلادعلا ًۀحودمم  َْتلاز  اَم  : » ز
یلی : ام  ْبِرْعأ   3

.59 رفاغ /  َنُونِمُؤی » ِساّنلا ال  َرَثْکَأ  َّنکلَو  اَهِیف  َْبیَر  ٌۀَِیتآَال ال  َۀعاّسلا  ّنإ  »
ۀّماع نیرامت 

اْهبِرْعأو : ۀیتآلا  لمجلا  نم  ۀعوفرملا  ءامسألا  جرختسا 
.126 لحنلا /  ِِهب » ُْمْتِبقوُع  اَم  ِْلثِِمب  اُوِبقاَعَف  ُْمْتبَقاع  ْنإَو  ( » أ

.147 ماعنألا /  َنیِمِرْجُملا » ِموَقلا  ِنَع  ُهُسَأب  ُّدَُری  الَو  ٍۀعساو  ٍۀمحَر  ُوذ  ْمُکُّبَر  لُقَف  َكُوبَّذَک  ْنإَف  ( » ب
.199 نارمع /  لآ  ِباسِحلا » ُعیرَس  َهّللا  َّنإ  ( » ج

.94 رجحلا /  نیِکِرْشُملا » ِنَع  ْضِرْعَأَو  ُرَمُْؤت  اَِمب  ْعَدْصاَف  ( » د
.32 موّرلا /  َنوُحِرَف » ْمِْهیََدل  اَِمب  ٍبْزِح  ُّلُک  ( » ه

.39/ ّجحلا ٌریِدََقل » ْمِهِرْصَن  یلَع  َهّللا  َّنإَو  اوُِملُظ  ْمُهَّنَِأب  َنُوَلتاَُقی  َنیِذَِّلل  َنِذُا  ( » و
.23 ماعنألا /  َنیِکِرْشُم » اّنُک  اَم  اَنِّبَر  ِهّللاَو  اُولاَق  ْنأ  ّالإ  ْمُُهتَْنِتف  ْنُکَت  َْمل  َُّمث  ( » ز

.53 ماعنألا /  َنیِرِکاّشلِاب » َمَلْعَِأب  ُهّللا  َْسَیلأ  ( » ح
.102 ةرقبلا /  اوُرَفَک » َنیِطایَشلا  َّنِکلَو  ُناْمیَلُس  َرَفَک  اَمَو  ( » ط

ب 1. ح 13 ، ص 88 ، ج 1 ، راونالاراحب : ِلْهَجلا » َنِم  ُّدَشَأ  َْرقَف  ال  ( » ي
مسالا باب 

تابوصنملا یف  یناثلا  دصقملا 
ًامسق : َرَشَعانثإ  یهو 
. قلطملا لوعفملا   1

. هب لوعفملا   2
. هیف لوعفملا   3
. هل لوعفملا   4

. هعم لوعفملا   5
. لاحلا  6
. زییمتلا  7

. ینثتسملا  8
. اهتاوخأو ناک »  » ربخ  9
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. اهتاوخأو ّنإ »  » مسإ  10
. سنجلا یفنل  یّتلا  ال »  » بوصنملا ب  11

« . سیل  » ۀهّبشملا ب فورحلا  ُربخ   12

قلطملا لوعفملا  رشع  عباسلا  سرّدلا 

ًامسق َرَشَع  انثإ  یهو  تابوصنملا  ءامسألا  یف  یناثلا : دصقملا 

: تابوصنملا نم  لّوألا  مسقلا 

قلطملا لوعفملا 

. هَلبق ٍروکذم  ٍلعف  ینعمب  ردصم  وهو  هفیرعت :
ۀثالث : وهو  هماسقأ :

« . ًَابْرَض ُْتبَرَض  : » وحن دیکأتلل ، رکذی  ام ] وهو  : ] دِّکوملا أ )
(. 1 « ) ِباحّسلا َّرَم  ُّرُمَت  ُۀَصْرُفلا  : » مالسلاهیلع هلوقو  ًایراع » ًۀْسلِج  ُتْسَلَج  : » وحن عونلا ، نایبل  رکذی ] ام  وهو  : ] عونلل نّیبملا  ب )

« . ٍتاسَلَج َْوأ  ْنیَتَْسلَج ، ْوأ  ًۀْسلَج ، ُتْسَلَج  : » وحن ددعلا ، نایبل  رکذی ] ام  وهو  : ] ددعلل نِّیبملا  ج )

َءایشأ ُۀثالث  ِدِّکؤملا  ِقلطملا  ِلوعفملا  نع  بونی  هنع : بئانلا 

؛» ًاسولج ُتْدَعَق  : » وحن ِردصملا ، َفدارم  ناک  ام  أ )
؛) 2 « ) ًالِیْتبَت ِهیلإ  ْلَّتَبَتَو  : » وحن قاقتشإلا ، یف  هل  ًایقالم  ناک  ام  ب )

.21 مکحلا : راصق  ۀغالبلا  جهن  . 1
.8 لّمّزملا /  . 2

« . ًأوُضُو ُتأّضََوت  : » وحن ردصملا ، َمسا  ناک  ام  ج )
اهنم : ٌرومأ  ِدِّکؤملا  ریغ  نع  بونیو 

؛) 1 « ) ِلیَْملا َّلُک  اُولیِمَت  الَف  : » وحن لک ،» ( » أ
؛» ِمّونلا َضَْعب  ُتِْمن  : » وحن ضعب ،» ( » ب

؛» ٍّدِج َيأ  ُتْدَدَج  : » وحن ّيأ ،» ( » ج
؛ ًاریثک ًامارْکإ  فویضلا  انمَرْکَأَو  ریّسلا  َنسحأ  ًاریس  ُترس  ُلصألاو : ًارِیثَک » َفویضلا  اَْنمَرْکَأ   » و ِریّسلا » َنَسْحأ  ُتْرِس  : » وحن ۀفصلا ، د )

؛» َلوقلا کلذ  ُْتُلق  : » وحن ةراشإلا ، مسا  ه )
« . ٍتادَلَج َرْشَع  ُمرجملا  َِدلُج  : » وحن ددعلا ، و )

قلطملا لوعفملا  ُلماع  هیف : لماعلا 

ٌفصو ْوأ  ( 3 « ) ًارُوفوَم ًءاَزَج  ْمُکُءازَج  َمَّنَهَج  َّنإَف  : » یلاـعت هلوق  وحن  ٌردـصم ، ْوأ  ( 2 « ) ًامِیلْکَت یـسوم  ُهّللا  َمَّلَکَو  : » یلاعت هلوق  وحن  ٌلعف ، اّمإ 
(.[ 4 « ) ًاّفَص ِتاّفاّصلاَو  : » یلاعت هلوق  وحن  ۀغلابملا ، َۀغیصو  ِلوعفملاو  ِلعافلا  َمسا  ینعأ 
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ٍۀنیرق : مایقل  ُهلماع  فذُحی  دقو 
« . ٍمَدْقَم َریخ  : » مداقلل کلوق  وحن  ًازاوج ، أ )

هیلإ ِفاضملا  ِوأ  ٍمدقم ] َریخ  ًامودق  ُتمدق  ریدقتلاو : « ] ًاموُُدق  » وهو فوذحملا ]  ] فوصوملا رابتعاب  اّمإ  ُُهتّیردصمو  ٍلیـضفت  ُمسا  ریخ »  » ف
.[ ٍمَدْقَم َْریَخ  َتمدق  ریدقتلاو : « ] مَدْقَم  » وهو

[. ًایقس ُهّللا  كاقسو  ًارکش  ترکشیأ  « ] ًایْقَس  » و ًارکش » : » وحن ًاعامس ، ًابوجو  ب )
.129 ءاسنلا /  . 1
.164 ءاسنلا /  . 2
.63 ءارسإلا /  . 3
.1 تافاّصلا /  . 4

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. لاثملا عم  قلطملا  لوعفملا  فّرع   1

. ۀلثمألا رکذ  عم  قلطملا  لوعفملا  ماسقأ  دّدع   2
؟ دِّکؤملا قلطملا  لوعفملا  نع  بئانلا  وهام   3

؟ قلطملا لوعفملا  ُلماع  فذُحی  یتم   4
نیرامّتلا

هَلماع : ْنَّیبَو  هَعُون  ْرُکْذاو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  قلطملا  لوعفملا  جرختسإ   1
.16 15 قراطلا /  ًاْدیَک » ُدیِکَأَو  ًاْدیَک *  َنوُدیِکَی  ْمُهَّنإ  ( » أ

.16 لّمَّزملا /  ًالِیبَو » ًاذْخَأ  ُهاَنْذَخَأَف  ( » ب
.24 ۀیشاغلا /  َرَبْکألا » َباذَعلا  ُهّللا  ُُهبِّذَُعیَف  ( » ج

.14 ۀّقاحلا /  ًةَدِحاو » ًۀَّکَد  اتَّکُدَف  ُلاَبِجلاَو  ُضْرألا  ِتَلِمُحَو  ( » د
.6 قاقشنإلا /  هِیقالُمَف » ًاحْدَک  َّکبَر  یلإ  ٌحِداک  َکَّنإ  ُناسنإلا  اَهُّیَأ  اَی  ( » ه

.41 بازحألا /  ًارِیثَک » ًارْکِذ  َهّللا  اوُرُکْذا  اُونَمآ  َنیِّذلا  اَهُّیَأ  اَی  ( » و
. ءاروشاع ةرایزلا  نانجلا ، حیتافم  َنیرِکاّشلا » َدْمَح  ُدمَحلا  ََکل  َّمُهّللا  ( » ز

ۀیتآلا : لمجلا  یف  قلطملا  لوعفملا  نع  َبئانلا  ْنّیَع   2
.82 ۀبّوتلا /  ًارِیثَک » اوُْکبَْیلَو  ًالِیلَق  اوُکَحْضَْیلَف  ( » أ

.227 ءارعشلا /  َنُوِبلَْقنَی » ٍبَلَْقنُم  َّيأ  اوُمَلَظ  َنیّذلا  ُمَْلعَیَسَو  ( » ب
.17 حون /  ًاتاَبَن » ِضْرألا  َنِم  ْمُکَتَْبنأ  ُهّللاَو  ( » ج

.29 ءارسإلا /  ِطْسَبلا » َّلُک  اَهْطُْسبَت  ال  ( » د
.26 25 رجفلا /  ٌدَحَأ » ُهَقاثَو  ُِقثُوی  الَو  ٌدَحَأ *  َُهباَذَع  ُبِّذَُعی  ٍذئَمْوَیَف ال  ( » ه

.4 رّونلا /  ًةَْدلَج » َنِیناَمَث  ْمُهوُِدلْجاَف  ( » و
.17 قراّطلا /  ًاْدیَوُر » ْمُْهلِْهمَأ  َنیِرفاکلا  ِلِّهَمَف  ( » ز
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.242 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  َّلَق » نإو  یقُّتلا  َضَْعب  َهّللا  ِقَّتإ  ( » ح
یلی : امیف  قلطملا  لوعفملا  یف  َفوذحملا  َلماعلا  ِنّیَع   3
.138 ةرقبلا /  ًۀَْغبِص » هّللا  َنِم  ُنَسْحَأ  ْنَمَو  ِهّللا  َۀَْغبِص  ( » أ

.122 ءاسنلا /  ًاّقَح » ِهّللا  َدْعَو  ( » ب
.23 فسوی /  َياَْوثَم » َنَسْحَأ  ّیبَر  ُّهنإ  ِهّللا  َذاعَم  َلاَق  ( » ج

.23 سنوی /  اینّدلا » ِةویَحلا  َعاتَم  ( » د
.18 سنوی /  َنوُکِرُْشی » اّمَع  َیلاَعَتَو  ُهَناَْحبُس  ( » ه

یلی : ام  ْبِرْعأ   4
.52 ناقرفلا /  ًارِیبَک » ًاداَهِج  ِِهب  ْمُهْدِهاَجَو  نیِِرفاَکلا  ِعُِطت  الَف   » أ

.10 8 حون /  ًاراّفَغ » َناَک  ُهَّنإ  ْمُکَّبَر  اورِفْغَتْسا  ُْتلُقَف  ًاراَرْسإ *  ْمَُهل  ُتْرَرْسَأَو  ْمَُهل  ُْتنَلْعَأ  ّینإ  َُّمث  ًاراَهِج *  ْمُُهتْوَعَد  ّینإ  َُّمث   » ب

(1  ) هب لوعفملا  رشع  نماثلا  سرّدلا 

هب لوعفملا  تابوصنملا : نم  یناثلا  مسقلا 

« . ًادیز ُتبرض  : » وحن لعافلا ، ُلعف  هیلع  َعَقَو  ام  ُمسإ  وهو  هفیرعت :
َعضاوم : ۀثالث  یف  کلذو  ُِعنَتْمَی ، دقو  لوعفملا  یلع  لعافلا  میدقت  لصألا  ّنأ  ملعا  همیدقت :

؛» هُمالغ ًادیز  َبَرَض  : » وحن هب ، لوعفملا  یلإ  دوعی  ٌریمض  لعافلاب  لّصتا  اذإ  أ )
؛» ٌدیز ََکبَرَض  : » وحن ًارهاظ ، ًامسا  لعافلاو  لعفلاب ، ًالصّتم  ًاریمض  هب  لوعفملا  ناک  اذإ  ب )

« . ٌدیز ًارمع  َبَرَض  اّمنإ   » و ٌدیز » ّالإ  ًارمع  َبَرَض  ام  : » وحن اهانعم ،] وا  ّالا »  » ب  ] هیف ًاروصحم  لعافلا  ناک  اذإ  ج )
ٍۀنیرقل : هلماع  فذُحی  دق  هلماع : فذح 

؛» ُبِرْضَأ ْنَم  : » لاق نم  باوج  یف  ًادیز » : » وحن ًازاوج ، أ )
؛ ۀّیسایق یقاوبلاو  ٌّیعامس  اهلّوَأ  َعِضاوم  ۀّتس  یف  ًابوجو  ب )

لّوألا

« ًالْهَـسو ًالهأ   » و مکل » ًاریخ  اوُدِْصقاو  ثیلثّتلا  ِنَع  اوُهَْتنإ   » يأ ( 1 « ) ْمَُکل ریخ  اوُهَْتنإ  : » یلاـعت هلوقو  هَسفنو » ُهْعَد   » يأ هَسفنو » ًءْرما   » وحن یف 
« . ًالهس ًاناکم  تیتأ   » و ًالهأ » ًاناکم  َتیتأ   » يأ

یناثلا

: [ َعضاوم ۀثالث  یف  ّالا  بابلا  اذه  یف  لماعلا  فذح  بجیالو  ( ] 2  ) ریذّحتلا باب ] یف  ]
كاّیإ : » وحن هَدـعب ، اّمم  ًاریذـحت  اهوحن ] وأ  ّْبنََجت » وأ  ْدِـعاب  وأ  ْرَذْـحإ  وأ   ] ِقَّتإ  » ریدـقتب لومعم  وهو  اّیإ ] »  » ریذـّحتلا ب ناـک  اذإ  اـمیف  أ )

. دسألا َنِم  َکَسفَن  ِق  ُهلصأ  دسألاو »
« . َقیرطلا َقیرطلا  ِقَّتإ   » ُُهلصأ َقیرطلا ،» َقیرطلا  : » وحن ًارّرکم ، هنم  ُرَّذَحُملا  ناک ] اذإ  امیف  [ب )

« . َعادِخلا ِرَذْحاَو  َبْذِکلا  ِّقتإ   » هلصأ َعادِخلاَو ،» َبْذِکلا  : » وحن هیلع ، ًافوطعم  هنم  ُرّذحملا  ناک  اذإ  امیف  [ج)
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ثلاثلا

اذـه یف  لماعلا  فذـحو  هدـعب . ام  یلإ  ًاقیوشت  اهوحن  ْوأ  ْلَْعفإ » ْوأ  ُْبلْطأ  ْوأ  ْمَزلإ   » ریدـقتب ٌلومعم  ُبوصنملا  ُمسإلاو  ( 3  ) ءارغإلا باب  یف 
َّدِجلا ْمَْزلإ   » هلـصأ َمْزَعلاو » َّدِجلا   » و َبدألا » َبدألا  ِمَْزلإ   » ُهلـصأ َبَدَألا ،» َبَدَألا  : » وحن نیروکذملا ، نیریخألا  نیعـضوملا  یف  ٌبجاو  بابلا 

« . َمزعلاو

عبارلا

َبّـالُطلا ُنَْحن  : » وحن هنم ، دارملا  ِناـیبل  ٍریمـض  دـعب  ٌعقاو  وهو  ینعأ » وأ  ُّصُخأ   » ریدـقتب ٌلومعم  ُبوـصنملا  ُمسـإلاو  صاـصتخإلا  باـب  یف 
« .[ ُّدِجلا انُراعش  َبّالطلا  ُّصَُخن  ُنَْحن   » ُهلصأ ُّدِجلا » انُراعِش 

.171 ءاسنلا /  . 1
« . ریذحتلا ۀیبرعلا ، دعاوقلا  مجعم   » ُهَِبنَتْجَِیل ٍهورکم  ٍرما  یلع  بطاخملا  ُهیبنت  وه  . 2
« . ءارغإلا ۀیبرعلا ، دعاوقلا  مجعم   » هَلَعفَِیل دومحم  رمأ  یلع  بطاخملا  ُهیبنت  وه  . 3

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. هل لّثمو  هب  لوعفملا  فّرع   1

. لعافلا یلع  لوعفملا  میدقت  بوجو  عضاوم  دِّدَع   2
؟ هب لوعفملا  لماع  ُفَذُْحی  یتم   3

. ریذّحتلا باب  یف  لماعلا  فذح  عضاوم  رُکْذأ   4
؟ ءارغإلا باب  یف  فوذحملا  لماعلا  وه  ام   5

؟ صاصتخإلا باب  یف  بوصنملا  مسإلا  طرش  وه  ام   6
نیرامّتلا

هیف : لماعلا  رکذ  عم  ۀیلاّتلا  لمجلا  نم  هب  لوعفملا  جرختسإ   1
.61 ماعنألا /  نوطِّرَُفی » ْمُهَو ال  اُنلُسُر  ُْهتَّفََوت  ُتوملا  ُمُکَدَحأ  َءاج  اذإ  یّتح  ًۀَظَفَح  مُکیلع  ُلِسُریَو  ِهِدابِع  َقوَف  ُرِهاَقلا  َوُهَو  ( » أ

.57 مورلا /  ْمُُهتَرِذْعَم » اوُمَلَظ  َنیّذلا  ُعَْفنَی  ٍذئَمْوَیَف ال  ( » ب
.81 رفاغ /  َنورِْکُنت » ِهّللا  ِتایآ  َّيَأَف  ( » ج

.30 لّحنلا /  ًاریخ » اولاَق  مُکُّبَر  َلَْزنَأ  اذاَم  اوَقَّتا  َنیذِّلل  َلِیقَو  ( » د
.99 فارعألا /  َنورِساخلا » ُموقلا  ّالإ  ِهّللا  َرْکَم  ُنَمأَی  الَف  ِهّللا  َرْکَم  اُونِمَأَفَأ  ( » ه

.124 ةرقبلا /  َّنُهَّمَتَأَف » ٍتاِملَِکب  ُهُّبَر  َمیهاربإ  یلَْتبا  ِذإو  ( » و
.33/ بازحألا ًاریهْطَت » ْمُکَرِّهَُطیَو  تیبلاَلْهَأ  َسجّرلامُکنع  َبِهُذِیل  ُهّللاُدیُری  اّمنإ  ( » ز

.30/ موّرلا اْهیَلَع » َساّنلاَرَطَف  یّتلا  ِهّللاَتَرِْطف  ًافینَح  ِنیّدِلل  َکَهْجَو  ِْمقَأَف  ( » ح
.76 باتکلا : ۀغالبلا ، جهن  ناطیشلا » نم  ٌةَرَیِط  ُهَّنإَف  َبَضَغلاو  َكاّیإ  ( » ط

.5 47 باتکلا : ۀغالبلا ، جهن  مُکُریغ » هب  لمعلاب  مکُِقبْسَی  ِنآرقلا ال  ِیف  َهّللا  َهّللا  ( » ي
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یلی : ام  ْبِرْعأ   2
.30 فارعألا /  َنوُدَتْهُم » ْمُهَّنَأ  َنُوبَسْحَیَو  ِهّللاِنوُد  ْنِم  َءایلوأ  َنیطایشلا  اوذَخَّتا  ُمُهَّنإ  ُۀلالَّضلا  ُمْهیَلَع  َّقَح  ًاقیِرَفَو  يدَه  ًاَقیِرَف  »

(2  ) هب لوعفملا  رشع  عساتلا  سرّدلا 

سماخلا

وا هِریمضب  ِمسإلا  کلذ  نع  ُلعفلا  کلذ  لغتـشی  هدعب ، رَکُذی  هِهبـش  ْوأ  ٍلعفب  هِریـسفت  ِطرـشب  هلماع  رمْـضُأ  ٌمسا  وه ] لاغتـشالا و  باب  یف  ]
ٌبوصنم ًادیز »  » ّنإَف ُهمالغ ] » ُتبرـض  ًادیز   » و هب » ُتررم  ًادیز   » و « ] ُُهْتبَرَـض ًادیز  : » وحن ُهَبَـصََنل ، ُهبِـسانُم  ْوأ  وه  هیلع  َطِّلُـس  ول  ُثیحب  هقلعتم 

. ٌةریثک ٌعورف  بابلا  اذهلو  « ] ُتررم  » و « ] ُهتبرض  » وهو هَدعب  روکذملا  ُلعفلا  هرّسفیو  « ] ُتنها  » و ُتزواج »  » و « ] ُْتبَرَض  » وهو ٍفوذحم  ٍلعفب 

سداسلا

َدبع وعدأ   » يأ ِهّللا » َدبع  ای  : » وحن ُۀحوفتملا ،» ُةزمهلا   » و يأ »  » و ایه »  » و ایأ »  » و ای »  » یهو ءادّنلا  فورح  دحا ] ٌّوُعْدَـم ب[ ٌمسا  وهو  يدانملا 
« . بلطأ  » وا وعدأ »  » َماقم ٌمئاق  ءادّنلا  ُفرحو  هّللا . 

(. 1 « ) اذَه ْنَع  ْضِرْعأ  ُفسُوی  : » یلاعت هلوق  وحن  ًاظفل ، ءادّنلا  فرح  فذُحی  دقو 
ماسقأ : ۀسمخ  یلع  يدانملا  ّنأ  ملْعاو  هماسقأ :

.[ هب ًاهیبش  الو  ًافاضم  سیل  يّذلا  ۀفرعملا  مسإلا  وهو  [ ؛ ۀفرعملا درفملا   1
.29 فسوی /  . 1

.[ فاضملاب ًۀهیبش  الو  ًۀفاضم  ًاضیأ  نکت  َْملَو  ٌنّیعم  اهب  دیرأ  یّتلا  یهو  [ ؛ ةدوصقملا ةرکّنلا   2
.[ هَدعب ام  یلإ  فیضُأ  ام  وهو   ] فاضملا  3

.[ ًافوطعم نوکی  وا  ًالومعم  نوکی  نأ  اّمإ  هدعب  امو  هانعم ، مامت  نِم  ٌءیش  هب  لّصتا  يّذلا  وهو   ] فاضملا هبش   4
.[ ٌنّیعم ٌدرف  هب  داری  يّذلا ال  سنجلا  مسا  وهو   ] ةدوصقملا ریغ  ةرکّنلا   5

ای  » و ُلاجر » ای   » و ُلجر » اـی   » و « ] ُدـیز اـی  : » وحن ۀّمّـضلا ،»  » عفّرلا ك ۀـمالع  یلع  ینبی  ًةدوصقم  ًةرکن  وأ  ًۀـفرعم  ًادرفم  ناـک  نإ  يداـنملاف 
ًادومحم ای   » و هُهجو » ًاکحاض  ای   » و  ] هّللا دبع  ای  : » وحن بصنی ، ّالإو  َنوُدـیز ،» ای  : » وحن واولا ،»  » و ِنادـْیَز » ای  : » وحن فلألا ،»  » و « ] ُتاملـسم

« . يِدَِیب ْذُخ  ًالجر  ای  : » یمعألا ِلوقو  ًالجر ] » نیثالث  ًۀثالث و  ای   » و َمویلا » ًارفاسم  ای   » و ِهّللا » نیدل  ًارصان  ای   » و « ] ًالبج ًاعلاط  ای   » و ُهلعف ] »
ای : ] » وحن ًافقو ،] اهعم  ْوأ  ًالصو  تکـسلا  ءاه  نودب   ] اهفلأ قاحلإل  حتفیو  ٍدیَزل » ای  : » وحن ۀثاغتـسإلا ، مال »  » ضفخی ب ثاغتـسملا  ّنإ  ۀّمتت :

« . هادیز ای  [ » و ادیز »
دقو ُهّللا » ای  : » هیف لاقیف  هّللا   » ُظفل کلذ  نم  ینثتـسیو  « . ] ُةأرملا اُهتّیأ  ای   » و ُلجّرلا » اهُّیأ  ای  : » لیق مّاللاب  ًافّرعم  ناک  ْنإ  ُهؤادـن  داری  اـم  ّنإ  َُّمث 

« .[ َّمهّللا : » لاقیف ةدّدشم  ٌمیم »  » هرخآ یف  اهنع  ُضَّوَُعیو  ءادّنلا  ُفرح  هیف  فذحی 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ » لاغتشإلا  » باب یف  مّدقملا  مسإلا  طرش  وه  ام   1

. لاثملا رکذ  عم  يدانملا  فّرع   2
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. هل لّثمو  برعملا  يدانملا  رکذا   3
؟ ثاغتسملا لمعتسی  فیک   4

نیرامّتلا
اهیف : لماعلا  رکذ  عم  لاغتشإلا  باب  نم  ۀبوصنملا  ءامسألا  جرختسإ   1

.106/ ءارسإلا ًالیِْزنَتُهاَْنلََّزنَو » ٍثْکُم  یلَع  ِساّنلایَلَع  ُهأَْرقَِتل  ُهاَْنقَرَف  ًانآُْرقَو  ( » أ
.10 نمحرلا /  ِماَنِألل » اَهَعَضَو  َضْرألاَو  ( » ب

.13 ءارسإلا /  ًاروُْشنَم » ُهاَْقلَی  ًاباَتِک  ِۀَمیِقلا  َمْوَی  َُهل  ُجِرُْخنَو  ِهُِقنُع  ِیف  ُهَِرئاَط  ُهاَْنمَْزلَأ  ٍناسنإ  ّلُکو  ( » ج
.29 أبنلا /  ًاباَتِک » ُهاَْنیَصْحأ  ٍءیَش  َّلکو  ( » د

.31 30 ۀّقاحلا /  ُهوُّلَص » َمیِحَجلا  َُّمث  هوُّلُغَف *  ُهوُذُخ  ( » ه
هبارعإو : هَعون  نّیبو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  يدانملا  ِجرختسإ   2

.7 میرم /  ییْحَی » ُهُمْسا  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  ّانإ  اّیِرَکَز  اَی  ( » أ
.52 سی /  اَنِدَقْرَم » ْنِم  اَنَثََعب  ْنَم  اَنَْلیَو  اَی  اُولاَق  ( » ب

.44 دوه /  یِعْلقَأ » ُءامَس  اَیَو  ِكَءاَم  یِعَْلبا  ُضرأ  ای  َلِیق  ( » ج
.6 راطفنإلا /  ِمیرکلا » َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  ُناْسنإلا  اَهُّیَأ  اَی  ( » د

.30/ آسی َنُوئِزْهَتْسَی » ِِهب  اُوناَک  ّالإ  ٍلوُسَر  ْنِم  ْمِهِیتْأَی  اَم  ِدابِْعلا  یَلَع  ًةَرْسَح  اَی  ( » ه
.59 فارعألا /  هُریَغ » ٍهلإ  ْنِم  ْمَُکل  ام  َهّللا  اوُُدبْعا  ِموَق  اَی  َلاَق  ( » و

.37 نارمع /  لآ  اذه » َِکل  ّینأ  ُمیْرَم  اَی  ( » ز
.171 ءاسنلا /  ْمُِکنیِد » ِیف  اُوْلغَت  ِباَتِکلا ال  َلْهَأ  اَی  ( » ح

. ةریبکلا ۀعماجلا  ةرایزلا  نانجلا : حیتافم  ْمُکَرْدَق » ِفْصَولا  َنِمَو  ْمُکَْهنُک  ِحْدَملا  َنِم  ُُغْلبَأ  الَو  ْمُکَئانَث  یِصْحُأ  َیلاوَم ال  ( » ط
. ءاروشاع ةرایزلا  نانجلا : حیتافم  ِدوُرُولا » َمْوَی  مالسلاهیلع  ِْنیَسُحلا  َۀَعافَش  ِیْنقُزْرا  ّمهّللا  ( » ي

یلَی : ام  ْبِرْعأ   3
.31 فارعألا /  َنیفِرْسُملا » ُّبُِحیال  ُّهنإ  اُوفِرُْست  َو ال  اُوبَرْشاو  اُولُکَو  ٍدجسَم  ِّلُک  َْدنِع  ْمُکَتَنیِز  اوُذُخ  َمَدآ  ِیَنب  ای   » أ

.42/ نارمعلآ َنیَملاعلا » ِءاِسن  یلَع  ِکیفَطْصاَو  ِكَرَّهَطَو  ِکیفَطْصا  َهّللا  ّنإ  ُمیرَم  اَی   » ب

هیف لوعفملا  و  ( 3  ) هب لوعفملا  نورشعلا  سرّدلا 

يدانملا میخرت 

ای  » یفو ُْصنَم » ای  « » ُروصنم اـی   » یفو ِلاـم » اـی  «، » ُکـلام اـی   » یف لوقت  اـمک  ( 1  ) فیفختلل هرخآ  یف  فذـح  وـهو  يداـنملا  میخرت  زوـجی 
ِراح و ای  «، » ُثِراح ای   » یف لوقت  امک  ُۀیلـصألا ، ُۀکرحلاو  ُۀّمـضلا  مّخرملا  رخآ  یف  زوجیو  َمطاف . » ای  «،[ » ُۀـمطاف ای   » یف و[ َْمثُع » ای  «، » ُنامثُع

« . ُراح ای 
ِۀثالث یلع  ًادـئازو  دانـسإلاو  ۀـفاضإلاب  بّکرم  ریغ  ًاملع  نوکی  نأ  طرـشب  مّخریف  ّالإو  ٍطرـش  الب  مَّخریف  ءاتلاب  ًاـّثنؤم  ناـک  نإ  يداـنملاو  . 1

« . نَسَح  » و ًاّرش » ّطبأت   » هّللا و دبع   » و ملاع »  » میخرت زوجی  الف  ٍفرحأ 

: بودنملا
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« او  » ف هادیزاو »  » و هادیز » ای  : » لاقی او ،»  » وأ ای »  » هیلع ب ُعَّجَفَتُملا  وهو  ًاضیأ  بودنملا  یف  لمعتـست  دقو  ءادّنلا  فورح  نم  ای »  » ّنأ ملْعاو 
. بودنملاو ءادّنلا  نیب  ٌكرتشم  ای »  » بودنملاب و ٌّصتخم 

.[ ًافقو هادیزاو »  » ًالصو و ادیزاو »  » و ُدیزاو » : » ٍهجوأ ِۀثالث  یلع  لمعتُسی  بودنملاو  ]

تابوصنملا نم  ثلاثلا  مسقلا 

هیف لوعفملا 
« . ًافرظ  » یّمسیو ناکملاو  نامّزلا  نم  هیف  ُلعفلا  َعَقَو  ام  ُمسا  وهو  هفیرعت :

[ ناکملا فرظ  نامزلا 2  فرظ   1 نیمسق : یلع  وهو  : ] هماسقأ
نیمسق : یلع  ًاضیأ ]  ] نامّزلا فرظو 

؛» نیح  » و رهد » : » وحن ٌنّیعم ، ٌّدح  هل  نوکی  ام ال  وهو  مهبم   1
« . ۀنس  » و رهش »  » و ۀلیل »  » و موی » : » وحن ٌنّیعم ، ٌّدح  هل  نوکی  ام  وهو  دودحم   2

« . ٍرهش یف   » و ٍرهد » یف   » يأ ًارهش » ترفاس   » و ًارهد » ُتْمُص  : » لوقت یف »  » ریدقتب ٌبوصنم  امهالکو 
ُترـس  » و َکَْفلَخ » ُتْسَلَج  : » وحن ًاضیأ ، ٌبوصنم  وهو   ] ۀـیناکملا ریداقملا  ءامـسأو  ِّتسلا  ِتاـهجلاک  ( ] 1  ) ٌمهبم کلذـک  ناکملا  فرظو 

یف  » و قوـسلا » یف   » و راّدـلا » یف  ُتْسَلَج  : » وـحن یف ،»  » ِرْکِذ ْنِم  َّدـُب  ـال  لـب  یف »  » ریدـقتب ًاـبوصنم  نوـکی  ـال  وـهو  ( 2 دودحمو ) ًاخـسرف ؛»
« . دجسملا

ءزجلا ۀـّیبرعلا ، سوردـلا  عماج  (. » ةروصلل دودـح  الو  رهاـظلا  ّسحلاـب  ُكَرْدـُت  ٌةروص  هل  سیل  يأ   ) نّیعم ریغ  ٍناـکم  یلع  ّلد  اـم  وهو  . 1
« . هیف لوعفملا  ثلاثلا ،

« . هسفن ردصملا  (. » ةروصحم ةدودحم  ةروص  هل  يأ   ) نّیعم ناکم  یلع  ّلد  ام  وهو  . 2

هنع بئانلا 

هیف : لوعفم  اهَّنأ  یلع  بصنت  یهو  َءایشأ  ُۀسمخ  فرظلا  نع  بونی 
؛» راهنلا ضعب  وا  راهّنلا  ّلک  تیشم  : » وحن فرّظلا ، یلإ  فاضملا  أ )

؛» ًالیوط ًانَمَز  ُتمن   » يأ ًالیوط » ُتمن  : » وحن فرّظلا ، ۀفص  ب )
؛» َۀلیللا کلت  ُترس  : » وحن ةراشإلا ، مسا  ج )

؛» ٍماّیأ َۀثالث  ُتحَرَتْسا   » و ًۀقیقد » َنِیثالث  َنآرُقلا  ُتأَرَق  : » وحن ِفرّظلا ، یلإ  ُفاضملا  وأ  ِفرّظلاب  ُزَّیمملا  ُددعلا  د )
« . ِّجاحلا َموُُدق  َُکتئِج  : » وحن فرظلا ، ینعم  ُنّمضتملا  ُردصملا  ه )

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ مّخرملا يدانملا  رخآ  نوکی  فیک   1

؟ بودنَْمِلل ًاهجو  مک   2
؟ هیف لوعفملا  فّرع   3

؟ هیف ٍلوعفمب  یمُّسی  ٍفرظ ال  ُيأ   4
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؟ فرّظلا نع  بونی  اذام   5
نیرامّتلا

میخّرتلا : هیف  زوجی  يّذلا  يَدانملا  ِمِّخَر   1
«، ِهیوَبیـس ای  «، » ِنسحلا ابأ  ای  «، » ًالبج ًاعلاط  ای  «، » ُحون ای  «، » ُۀـجیدخ ای  «، » ُعفاش ای  «، » ُبراض ای  «، » ُرفعج ای  «، » ِنامّزلا َبحاص  ای  «، » ُبنیز اـی  »

« . ُدوه ای  «، » ُۀحلط ای  «، » ُةأرما ای 
ۀیلاّتلا : لمجلا  نم  بودنملا  نع  َثاغتسملا  ّزیم   2

ادَبَک » ای  ( » أ
ۀعیّشِلل » یضترْمَلل  ای  ( » ب

ءافَعُّضِلل » ءایْوقَءْالَل  ای  ( » ج
هانیسحاو » ( » د

یماَتَْیِلل » ٍّیلََعل  ایو  ٍدَّمَحَمل  ای  ( » ه
هعون : نّیبو  ۀیتآلا  لمجلا  نم  هیف  لوعفملا  جرختسإ   3

.25 ناسنإلا /  ًالیصَأَو » ًةَرُْکب  َکِّبَر  َمْسا  ِرُکْذاو  ( » أ
.169 نارمع /  لآ  َنُوقَزُْری » مهِّبَر  َْدنِع  ٌءاَیْحأ  َْلب  ًاتاومأ  ِهّللا  ِلیبس  ِیف  اوِلُتق  َنیذَّلا  َّنَبَسَْحت  الَو  ( » ب

.40 هط /   … َنَیْدَم » ِلْهأ  ِیف  َنینِس  َْتِثبَلَف  ( » ج
.5 حون /  ًاراَهَنَو » ًْالَیل  یِمْوَق  ُتوْعَد  ّینإ  ِّبَر  َلاَق  ( » د

.39 ق /  ِبورْغلا » َْلبَقَو  ِسْمّشلا  ِعُولُط  َْلبَق  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَو  ( » ه
.5 ۀبوتلا /  ٍدَصْرَم » َّلُک  ْمَُهل  اوُدُْعقاَو  ْمُهوُرُصْحاَو  ْمُهوُذُخَو  ( » و

.68/ ءارسإلا ًابِصاح » مکیلع  َلِسُْری  وأ  ِّربلا  َبناج  مکب  َفِسْخَی  ْنأ  ُْمْتنِمَأَفَأ  ( » ز
.34 فارعألا /  ًۀعاس » َنورِخأتْسَی  مُهلجأ ال  ءاج  اذاف  ٌلجأ  ٍۀَّمُأ  ّلکل  ( » ح

.3 ةدئاملا /  یتمعن » مکیلع  ُتممتأو  مکَنید  مکل  ُْتلَمْکأ  َمویلا  ( » ط
.25 میهاربإ /  اهِّبر » ِنْذإب  ٍنیح  َّلک  اهَلُکُأ  یتُؤت  ( » ي

ۀیلاّتلا : ِتایآلا  َنِم  هیف  لوعفملاب  سیل  يّذلا  ناکملاو  نامزلا  مسا  ْبِرْعأ   4
.281 ةرقبلا /  ِهّللا » یلإ  هیف  َنوُعَجُرت  ًامْوَی  اوُقَّتاَو   » أ

.86 فارعألا /  ْمُکَرَّثَکَف » ًالیلق  متنُک  ْذإ  اوُرُکْذاو   » ب
.17 أبّنلا /  ًاتاقیم » ناک  ِلْصَفلا  َموی  ّنإ   » ج

.3 ردقلا /  ٍرهش » ِفلأ  ْنِم  ٌریخ  ِرْدَقلا  ُۀلیل   » د
.17 نینمؤملا /  َقئارط » َعبس  ْمُکَقْوَف  انْقَلَخ  ْدََقلو   » ه

.16 دیدحلا /  مُُهبولق » ْتَسَقَف  ُدَمَألا  ُمهیلع  َلاطَف   » و
یلی : ام  برْعأ   5

.7 ۀّقاحلا /  ٍماّیأ » َۀینامثو  ٍلاَیل  َْعبَس  مْهیَلَع  اهرَّخَس  »

هعم لوعفملا  هل و  لوعفملا  نورشعلاو  يداحلا  سرّدلا 
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هل لوعفملا  تابوصنملا : نم  عبارلا  مسقلا 

نبجلل يأ  ًاْنبُج » برحلا  نع  ُتْدَـعَق   » بیدأتلل و يأ  ًابیدَأت » ُهتبرـض  : » وحن ماللا ، ریدـقتب  ُبَْصُنی  هَلبق ، ُروکذـملا  ُلعفلا  ِهلجءِال  عقو  اـم  وهو 
(. 1)

. ًانبج تنبج  ًابیدأت و  ُهْتبَّدأ  هریدقت  ( 2  ) ٌردصم وه  جاّجَّزلا  دنعو 

هعم لوعفملا  تابوصنملا : نم  سماخلا  مسقلا 

و ِباْبلِجلا » َعم   » يأ ًادـیزو » اَنأ  ُتئِج   » و َباْبلِجلاو » ُدْرَبلا  ءاج  : » وحن ٍلعف ، َلومعم  ِِهتَبحاصمل  عم »  » ینعمب واولا  دـعب  رکذـی  ام  وهو  هفیرعت :
« . ٍدیز َعم  »

: وحن بصّنلا ، َنَّیَعَت  فطعلا  ِزُجَی  مل  نإو  ًادیزو » ٌدـیزو  انأ  ُتئِج  : » وحن ناهجولا ، هیف  زوجی  فطعلا  زاجو  ًاظفل  لعفلا  ناک  نإ  َُّمث ] : ] همکح
کلام : » وحن ُبصَّنلا ، نّیعت  فطعلا  ِزُجَی  مل  نإو  ٍورمعو » ٍدیِزل  ام  : » وحن فطعلا ، نّیعت  فطعلا  زاجو  ًینعم  لعفلا  ناک  نإو  ًادـیزو » تئج  »

. ُعَنْصَت ام  ینعملا  ّنأل  ًارمعو » َُکنْأَش  ام   » و ًادیزو »
لاثملاک لعفلا  لبق  هدوجو  نوکی  يّذلا  وهو  ٌیلوصح  ْوأ  لّوألا ، لاثملاک  لعفلا  دعب  هدوجو  نوکی  يذلا  وهو  ٌیلیصحت  اّمإ  هل  لوعفملا  . 1

. یناّثلا
. ٌقلطم ٌلوعفم  يأ  . 2

و ام »  » دـعب کلذو  ٌّيونعم  اّمإ  و  ًادـلاخو ،» ٌرفاسم  اَنَأ  : » وحن ٌّیظفل ، اّمإ  وه  ٍلعف و  ُهبـش  وأ  َلیللاو » ُترـس  : » وحن ٌلعف ، اّمإ  هیف  لماعلا  هلماع : ]
کل و ٌلصاح  ام  ًادـیز و  ُنوکت و  ام  ریدـقتلا : و  َرفـسلا » تنأ و  فیک   » و ًادـیزو » کلام   » و ًادـیزو » تنأ  ام  : » وحن ْنیَتّیماهفتـسإلا ، فیک » »

.[ َرفسلا نوکت و  فیک  ًادیز و 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ هَعاونأ رکذاو  هل  لوعفملا  فّرع   1

. هل لّثمو  هعم  لوعفملا  فیرعت  رکذإ   2
؟ هعم لوعفملا  یف  ناهجولا  زوجی  یتم   3
؟ هعم لوعفملا  یف  بصَّنلا  نّیعتی  یتم   4

نیرامّتلا
یلی : اّمم  هعم  لوعفملاو  هل  لوعفملا  جرختسإ   1

.90 سنوی / ًاوْدَعو » ًایَْغب  ُهُدونجو  ُنوَعِرف  ْمُهَعَْبتَأَف  َرْحَبلا  َلیئارسإ  ینَِبب  انْزَواجَو  ( » أ
.207 ةرقبلا /  ِهّللا » ِتاضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِمَو  ( » ب

.19 ةرقبلا /  ِتوَملا » َرَذَح  ِقِعاوَّصلا  َنِم  ْمِِهناذآ  ِیف  ْمُهَِعباصأ  َنُولَعْجَی  ( » ج
.100/ ءارسإلا ِقاْفنإلاَۀیشَخ » ُْمتْکَْسمَءَالًاذإ  یِّبَرِۀمحَر  َنئازخ  َنوُِکلْمَت  متنَأَْول  ُْلق  ( » د

.71 سنوی /  ْمُکَئاکَرُشَو » ْمُکَْرمَأ  اوُعِمْجَأَف  ( » ه
.92 ءاسنلا /  ِهّللا » َنِم  ًۀبَوت  ِْنیَِعباتَتُم  ِْنیَرْهَش  ُمایصَف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ( » و
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.109 ةرقبلا /  مِهِسُفنأ » ِدنِع  ْنِم  ًادَسَح  ًاراّفُک  ْمُِکنامیإ  ِدَْعب  ْنِم  مُکَنوُّدُرَی  َْول  ِباتِکلا  ِلهَأ  ْنِم  ٌریثَک  َّدَو  ( » ز
.273 ةرقبلا /  ًافاْحلإ » َساّنلا  َنُولَئْسَی  ال  ( » ح

.264 ةرقبلا /  ِساّنلا » َءائِر  َُهلام  ُقِفُنی  يّذلاَک  يذَألا  َو  ِّنَْملِاب  مُِکتاقدَص  اُولِْطُبت  ال  ( » ط
.112 ماعنألا /  َنوُرَتفَی » امَو  مُهْرَذَف  ( » ي

ۀیتآلا : تاملکلا  نم  اُهبسانی  امب  ۀیلاتلا  تاغارفلا  ألمإ   2
« . ًامارکإ ًاّبُح ، ًۀبغر ، ًافوخ ، ًامارتحإ ، ًاحالصإ ، ِهّللا ، َۀیشخ  »

« . هرارف نم  ًادیز … …  ُتکسمأ  ( » أ
« . ملاعلل ُسانلا … …  َفَقَو  ( » ب

« . ِملعلل ُْتئِج … …  ( » ج
« . ِملعلا یف  ُْتیَرَتْغإ … …  ( » د

« . هل ًارمع … …  ُْتبَّدَأ  ه )
« . ِمداقلل ُۀنیدملا … …  ِتَنِّیُز  ( » و

 … … َرکنملا ُتْکََرت  ( » ز
یلی : امیف  ۀّیعملل  َنِّیُُعت  یّتلا  َواولا  ِزِّیَم   3

« . ٌدیزو َتنأ  َْتیَتأ  ( » ب ًاموقو . » انئِج  ( » أ
« . ًادیزو یلام  ( » د دلاخو . » ٍرْکَِبل  ام  ( » ج
« . َرهّنلاو ُتیشم  ( » و ًارکبو . » ْبَهْذإ  ( » ه

« . َلیللاو ُترفاس  ( » ح ًارمعو . » َتنأ  ام  ( » ز
یلی : ام  ْبِرْعأ   4

َناک ْمُهَْلتَق  َّنإ  ْمُکاّیإَو  ْمُُهقُزَْرن  ُنَْحن  ٍقالْمإ  َۀَیْشَخ  ْمُکَدالْوَأ  اُوُلتْقَت  الَو  »
.31 ءارسإلا /  ًاریبَک » ًأْطِخ 

ۀّماع نیرامت 
اهعون : رکذ  عم  ۀیتآلا  ِلَمُجلا  نِم  َۀَسْمَخلا  َلیعافملا  جرختسإ   1

.15 میرم /  ًاّیَح » ُثَْعُبی  َمویَو  ُتوُمَی  َمویَو  َِدلُو  َموی  هیلع  ٌمالسو  ( » أ
.2 رونلا /  ٍةَْدلَج » َةَِأم  امهنم  ٍدحاو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  یناّزلاو  ُۀیناّزلا  ( » ب

.25 توبکنعلا /  اینُّدلا » ِةویحلا  ِیف  ْمُِکْنَیب  َةَّدَوَم  ًاناثْوأ  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  ُمتْذَخَّتا  اّمنإ  لاقو  ( » ج
.102 نارمع /  لآ  ِِهتاُقت » َّقَح  َهّللا  اوُقَّتا  اُونَمآ  َنیِّذلا  اهُّیأ  ای  ( » د

.3 یحّضلا /  یلَق » امَو  َکُّبَر  َکَعَّدَو  ام  ( » ه
.4 1 تافاصلا /  ٌدحاَول » مُکَهلإ  ّنإ  ًارْکِذ *  ِتایلاتلاف  ًارْجَز *  ِتارجاّزلاف  ًاّفَص *  ِتافاّصلاو  ( » و

.9 رشحلا /  مِِهْلبَق » نِم  َنامیإلاَو  َراّدلا  اُؤَّوَبَت  َنیّذلاَو  ( » ز
.27 26 سبع /  ًاّبَح » اهِیف  اْنتَْبنَأَف  ًاّقَش *  َضْرَألا  اَنْقَقَش  ّمث  ( » ح
.114 دوه /  ِلیللا » َنِم  ًاَفلُزَو  ِراهّنلا  ِیَفَرَط  َةولّصلا  ِِمقَأَو  ( » ط

.73 دوه /  ِتیَبلا » َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُُهتاکََربَو  ِهّللا  ُتَمْحَر  ِهّللا  ِرمَأ  ْنِم  َنِیبَْجعَتَأ  اولاق  ( » ي
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.5 لّحنلا /  اهَقَلَخ » َماعنَألاَو  ( » ك
.6 47 باتکلا : ۀغالبلا ، جهن  مِکنید » ُدومع  اّهنإف  ِةولّصلا  یف  َهّللا  َهّللا  ( » ل

.6 47 باتکلا : ۀغالبلا ، جهن  َعُطاقَّتلاو » َُربادَّتلاو  مُکاّیإ  ( » م
ۀیتآلا : تاملکلا  نم  اهبسانی  امب  ۀیلاتلا  تاغارفلا  ألْمإ   2

« . ًامارتحإ هاَتبأ ، َّنُکاّیإ ، نیثالث ، ًایشَم ، سِلْجَم ، ًۀبُرق ، ًادلاخ ، َءارو ، »
« . لضفلا لهأ  ُتسلج … …  ( » أ

« . ًابِْعتُم َمویلا … …  اذه  ُتیشم  ( » ب
« . ًاموی ُترس … …  ( » ج

« . ذاتسألا ُذیملتلا … …  َبَهَذ  ( » د
 … … « . ای کبرکل  هابرکاو  ( » ه

« . ذاتسألل ُتمق … …  ( » و
 … … « . ُتلخد و ( » ز

« . ِهّللا یلإ  ُتیّلصو … …  ُتمص  ( » ح
« . ۀلیذّرلاو ( » ط … …

(1  ) لاحلا نورشعلاو  یناّثلا  سرّدلا 

لاحلا تابوصنملا : نم  سداسلا  مسقلا 

ًارمع ُتیقل   » و ًادودْشَم » ًادیز  ُتبرـض   » و ًابکار » ٌدیز  ینئاج  : » وحن امْهیَلِک ، وأ  هب  ِلوعفملا  وأ  ِلعافلا  ۀئیه  نایب  یلع  ُّلدی  ٌظفل  وهو  هفیرعت :
« . ِْنیَبکار

نیمسق : یلع  هنع  لاحلا  عقو  يّذلا  هب  َلوعفملا  ِوأ  َلعافلا  ّنإ  ّمث 
؛» ًامئاق ِراّدلا  یف  َّرَقَتْسا  ٌدیز   » ریدقتلا ّنَءِال  ًامئاق » راّدلا  یف  ٌدیز  : » وحن ًامکح ، وأ  ّرم  امک  ًۀقیقح  اّمإ  ٌظوفلم  وهو  ٌیظفل ، لّوألا :

« . ًامئاق هیلإ  ُریشُأ   » هانعم َّنإَف  ًامئاق » ٌدیز  اذه  : » وحن ٌيونعم ، یناثلا :
عضاوم : ۀثالث  یف  ّالإ  هیلإ  فاضملا  نع  ُلاحلا  یتأت  ّهنأ ال  مَلْعإ  ]

؛» ًۀبکار ٍدنه  ُهجو  ینبجعأ  : » وحن هیلإ ، فاضملا  نم  ًأزُج  ُفاضملا  ناک  اذإ  أ 
؛» ًارجاز ِظعاولا  ُمالک  ینَدافأ  : » وحن هنم ، ٍءزجک  ُفاضملا  ناک  اذإ  ب 

« .[ ًابکار ٍدیز  ئیجم  ینبجعأ  : » وحن لاحلا ، یف  ًالماع  ُفاضملا  ناک  اذإ  ج 
ۀثالث : هیف  لماعلا  ّنأ  ملعإ  هلماع :

؛» ًایّلصم ِدجسملا  یف  ٌدیعس  : » وحن ٌيریدقت ، ْوأ  ًابکار » ًادیز  ُتبرض  : » وحن ٌیظفل ، اّمإ  وهو  لعفلا   1
؛» ًادعاق ٌلکآ  ٌدیز  : » وحن ِلعفلا ، ُهبش   2

ًالِبْقُم ًاّیلع  َّنَأَک  : » وحن هیبشتلا ، تاودأو  ًاعِرْـسُم » ِلاَزن  : » وحن لاعفألا ، ءامـسأو  « ] ًاکحاض ٌرفعج  اذه  : » وحن ةراشإلا ، ءامـسأک  لعفلا  ینعم   3
فورحو ًافقاو » َُکنأش  ام  : » وحن ماهفتـسإلاو ، ّقحلا » یلع  ًایعّدم  َکّلعل  : » وحن یّجّرتلاو ، اندـنع » ًامئاد  َرورُـسلا  تیل  : » وحن یّنمتلاو ، ٌدـسأ »

« .[ ِّلَصَف ُْمق  ًاسلاج  ُلجرلا  اهّیأ  ای  : » وحن ءادّنلاو ، ًاعلاط » ُردبلا  اذ  تنأ  اه  : » وحن هیبنتلا ،
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« . ًامناغ ًاملاس  عجرت   » يأ ًامناغ » ًاملاس  : » رفاسملل لوقت  امک  ٍۀنیرقل  لماعلا  فذحی  دقو 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. لاثملا عم  هرکذا  لاحلا ؟ فیرعت  وه  ام   1

؟ هیلإ فاضملا  نع  لاحلا  یتأت  یتم   2
. لاثملا عم  لاحلا  یف  لماعلا  عاونأ  رکذأ   3

نیرامّتلا
اهیف : َلماعلا  ِنّیبو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  اهبحاصو  َلاحلا  جرختسإ   1

.18 أبّنلا /  ًاجاوفأ » َنُوتْأَتَف  ِروّصلا  یف  ُخَْفُنی  َموی  ( » أ
.46 رجحلا /  َنینمآ » ٍمالسب  اهُولُخُْدا  ( » ب

.4 3 ۀمایقلا /  ُهَناَنب » َيِّوَُسن  ْنَأ  یلَع  َنیرِداق  یَلب  ُهَماظِع *  َعَمَْجن  ْنَّلَأ  ُناسنإلا  ُبَسْحَیَأ  ( » ج
.21 صصقلا /  ُبَّقَرَتَی » ًافئاخ  اهنِم  َجَرَخَف  ( » د

.3 ةدئاملا /  ًانید » َمالسإلا  ُمَُکل  ُتیِضرَو  یتَمِعن  مُکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  مُکَنید  مَُکل  ُتلَمْکَأ  َموَیلا  ( » ه
.33 میهاربإ /  ِْنیَِبئاد » َرَمَقلاَو  َسْمّشلا  ُمَُکل  َرَّخَسَو  ( » و

.86 هط /  ًافِسَأ » َنابْضَغ  ِهِموَق  یلإ  یسُوم  َعَجَرَف  ( » ز
هیلإ : ِفاضملا  ِوأ  هب  ِلوعفملا  ِوأ  ِهبئان  وأ  ِلعافلا  ۀئیه  نایبل  وه  له  یلی  امیف  لاحلا  َّنَأ  ْنَِّیب   2

.28 ءاسّنلا /  ًافیعض » ُناسنإلا  َِقلُخَو  ( » أ
.95 نارمع /  لآ  ًافینح » َمیهاربإ  َۀِّلم  اوُِعبَّتاَف  ( » ب
.37 ءارسإلا /  ًاحَرَم » ِضرألا  ِیف  ِشْمَت  الَو  ( » ج

.48 ةدئاملا /  ًاعیمَج » ْمُکُعِجْرَم  ِهّللا  یلإ  ( » د
.72 دوه /  ًاْخیَش » ِیْلَعب  اذهَو  ٌزوجَع  انَأَو  ُِدلَأَء  یتَْلیَو  ای  ْتلاق  ( » ه

.12 تارجحلا /  ُهوُُمتْهِرَکَف » ًاْتیَم  ِهیِخَأ  َمَحل  َلُکْأَی  ْنَأ  مُکُدحَأ  ُّبُِحیَأ  ( » و
.16 ءایبنألا /  َنِیبِعال » امُهَْنَیب  امَو  َضْرَألاَو  َءامّسلا  انْقَلَخ  امَو  ( » ز

.47 رجحلا /  ًاناوْخإٍّلِغ » نِم  مِهِروُدُص  ِیف  ام  انْعََزنَو  ( » ح
.52 لمّنلا /  اوُمَلَظ » اِمب  ًۀیِواخ  مُهتوُیب  َکِلتَف  ( » ط

َۀیتآلا : َۀکرابملا  َۀیآلا  ِبِرعأ   6
.18 أبس /  َنِینِمآ » ًاماّیَأَو  َیلایل  اهیف  اوُریِس  »

زییمتلا و  ( 2  ) لاحلا نورشعلاو  ثلاّثلا  سرّدلا 

لاحلا ماکحأ 

. ۀلثمألا یف  َتیأر  امک  ًابلاغ  ٌۀفرعم  ِلاحلا  وذو  ًادبأ  ٌةرکن  لاحلا  أ 
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ِْنیَعضوم : یف  لاحلا  يذ  یلع  لاحلا  میدقت  بجی  [ب 
« . ًابکار ًالجر  تیأر   » کلوق یف  بصنلا  لاح  یف  ۀفّصلاب  سبتلی  ّالِئل  ٌلجر » ًابکار  ینئاج  : » وحن ًةرکن ،] لاحلا  ُوذ  ناک  اذإ  . 1

« .[ ٌدیز ّالإ  ًابکار  ءاج  ام  : » وحن اهانعم ، ْوا  ّالإ »  » هیف ب ًاروصحم  لاحلا  ُوذ  ناک  اذإ  . 2]
هماسقأ

ٌدیز ینئاج  : » وحن ًۀّیلعف ، ْوأ  « ] ٌبکار هُمالغو  ٌدیز  ینئاج  : » وحن تناک ،] ًۀّیمـسإ  ًۀّیربخ ،  ] ًۀلمج نوکی  دق  ّرم و] امک  ًادرفم  نوکی  دق  لاحلا  ]
« .[ هُمالغ بکری 

زییمتلا تابوصنملا : نم  عباسلا  مسقلا 

؛ ٍۀبسن وأ  ٍتاذ  نع  ماهبإلا  عفری  ةرکن  مسا  وهو  هفیرعت :
نازیفق : » وحن ٍلیک ، ْوأ  َكَدنع ،] »؟ ًاباتک  مک  : » وحن ًامهبم ، َْوأ  « ] ًالجر نورـشع  يدنع  : » وحن ناک ،] ًاحیرـص   ] ٍددع ْنِم  رادقم : نع  لّوألاف ،

ٍۀحار ُرْدَـق  ءامـسلا  یف  ام  : » وحن رادـقملا ،] هبـشی  اّمم   ] کلذ ِریغ  َوأ  ًاـنُْطق ،» ناـبیرَج  : » وحن ٍۀـحاسم ، َْوأ  ًانْمَـس ،» ِناوَنَم  : » وحن ٍنزو ، ْوأ  ًاُّرب ،»
« . ًادیدح ٌمتاخ  اذه   » و ًابَهَذ » ٌراوَس  يدنع  : » وحن ٍرادقم ، ریغ  نعو  ًاَدبَز ؛» اُهْلثِم  ِةَرْمتَّلا  یلَع   » و ًاباحس »
« . ًاسفن ٌّبیط  ٌدیز   » و ًاْقلُخ » ْوأ  ًاملع  وا  ًاسفن  ٌدیز  َباط  : » وحن اههباشام  وا  ٍۀلمج ، یف  ۀبسن  نع  یناّثلاف 

ُنَـسْحأ ٌدیز  : » وحن لیـضفتلا ، مسا  دعبو  ًاسراف » ُهُّرَد  ِهّلل   » و ًاهجو » ُهَنَـسْحأ  ام  : » وحن بّجعتلا ، دیفی  ام  دـعب  عقاولا  ُمسإلا  ۀبـسنلا  زییمت  نمو  ]
« . ًاهجو

ۀبسّنلاو تاّذلا  زییمت  مکح 
و ٍتیز » ُلـطر  ْوأ  ٍتیز  ْنِم  وأ  ًاـتیز  ٌلـطر  يدـنع  : » لاـقی ْنأ  ُّحـصیَف  ۀـفاضإلاب ، ْوأ  ِةدـئازلا  ْنِم »  » ُّرجلاو ب ُبصنلا  ِتاّذـلا  زییمت  یف  زوجی 

. ُرَثْکأ رادقملا  ریغ  یف  َّرجلاو  رادقملا  یف  َبصنلا  ّنأ  ّالإ  ٍبَهَذ » ُۀعاس  ْوأ  ٍبَهَذ  ْنِم  ْوأ  ًابَهَذ  ٌۀعاس  يدنع  »
زییمت مکح  یتأیـسو  ٍةدئاف » ْنِم  ْوأ  ًةدـئاف  اهُرثکأ  ِلامعألا  ُریخ  : » لاقی نأ  ُّحـصیف  ِةدـئازلا ، ْنِم »  » ُّرَجلاو ب ُبصنلا  ِۀبـسّنلا  زییمت  یف  زوجیو 

. مهبملاو حیرصلا  ددعلا 
ٌلماع نورـشع »  » ف هِهبـش . وأ  ٍلعف  ْنِم  اهیف  دَنـسملا  وه  ۀلمجلا  زییمت  یفو  ۀمهبملا  تاذـلا  وه  تاّذـلا  زییمت  یف  بصّنلل  لماعلا  ّنإ  هلماع :

« .[ ًاسفن ٌّبیط  ٌدیز   » یف ّبیط »  » و ًاْملِع » ٌدیز  َباط   » یف َباط »  » و ًامهرد » نورشع  يدنع   » یف بصنلل 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ اهبحاص یلع  لاحلا  میدقت  بجی  یتم   1

. لاثملا عم  لاحلا  ماسقأ  نّیب   2
. هل لّثمو  َزییمتلا  فّرَع   3

؟ ِۀبسنلا ِزییمت  ُمکح  وه  ام   4
؟ زییمتلا ُلماع  وه  ام   5

نیرامّتلا
لمجلا : نم  یلی  اّمم  ۀیلاحلا  ۀلمجلا  ِجرختسإ   1

.5 فّصلا /  مکیلإ » ِهّللا  ُلوسر  ّینَأ  َنوُمَْلعَت  ْدَقَو  ینَنوُذُْؤت  َِمل  ِموق  ای  ( » أ
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.43 ءاسّنلا /  يراکُس » ُْمْتنأو  َةولّصلا  اُوبَْرقَت  ال  ( » ب
.65 فسوی /  اْنَیلإ » ْتَّدُر  اُنتَعاضب  هِذه  ( » ج

.16 فسوی /  َنوُْکبَی » ًءاشع  ْمُهابَأ  اُوئاجو  ( » د
.36 ةرقبلا /  ٌّوُدَع » ٍضْعَِبل  ْمُکُضَْعب  اوُِطبْها  اَْنُلقَو  ( » ه

.243/ ةرقبلا ِتوملاَرَذَح » ٌفُولُأ  ْمُهَو  مِهِرایِدنِم  اوُجَرَخَنیّذلا  یلإََرت  َْملَأ  ( » و
هلماعو : هعون  رکذاو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  زییمتلا  جرختسإ   2
.75 میرم /  ًاْدنُج » ُفَعْضَأو  ًاناکَم  ٌّرَش  َوُه  ْنَم  َنوُمَْلعَیَسَف  ( » أ

.4 میرم /  ًاْبیَش » ُْسأّرلا  َلَعَتْشاو  ( » ب
.36 ۀبوتلا /  ِهّللا » ِباتِک  یف  ًارهَش  َرَشَع  اْنثا  ِهّللاَدنع  ِروُهُّشلا  َةَّدِع  َّنإ  ( » ج

.7 لازلّزلا /  ُهَرَی » ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  ( » د
.7 رفاغ /  ًاملِعو » ًۀمحر  ٍءْیَش  َّلُک  َْتعِسَو  انَّبَر  ( » ه

.21 ءارسإلا /  ًالیضفت » ُربکأو  ٍتاجرد  ُربکَأ  ُةرخآْالَلَو  ( » و
.91 نارمع /  لآ  ًابَهَذ » ِضْرءْالا  ُءْالِم  مهِدحأ  ْنِم  َلَبُْقی  ْنَلَف  ( » ز

.12 رمقلا /  ًانُویُع » َضرألا  اَنْرَّجَفَو  ( » ح
.45 ءاسّنلا /  ًاریصَن » ِهّللاب  یفَکَو  ( » ط

.14 توبکنعلا /  ًاماع » َنیسمَخ  ّالإ  ٍۀنس  َفلأ  مهیف  َِثبَلَف  ( » ي
ۀیتآلا : تاملکلا  نم  اهبسانی  امب  َۀیلاتلا  ِتاغارفلا  ِألْمإ   3

ًابدأ » ًاملِع ، اولیک ، ٍمامإ ، ٍلجر ، ًالزنم ، ًاروُرُس ، ًالقع ، ٍفوُص ، ْنِم  َرَشَع ، َدَحأ  »
 … … « . ًادلاخ َنَسحَأ  ام  ( » أ

 … … « . کَبلق ُهّللا  َءَالَم  ( » ب
 … … « . ربکأو رَفْوأ … …  ٌلیلخ  ( » ج

« . ًاملق یل … …  ( » د
 … … « . یلْعأ َْتنأ  ( » ه

 … … « . ُکبوث يدنع  ( » و
« . ٍلسع يدنع … …  ( » ز

 … … « . ْنِم هّرد  ِهّلل  ( » ح
« . ُتیقل ٍمیرک  ْنِم … …  ْمَک  ( » ط

یلی : ام  ْبِرْعأ   4
.1 ءایبنألا /  َنوُضِْرعُم » ٍۀلفغ  یف  ْمُهَو  ْمُُهباسِح  ِساّنِلل  َبَرَْتقإ   » أ

.84 ءاسّنلا /  ًالیِْکنَت » ُّدَشَأَو  ًاسَْأب  ُّدَشَأ  ُهّللاو   » ب

(3  ) ینثتسملا نورشعلاو  عباّرلا  سرّدلا 

ینثتسملا تابوصنملا : نم  نماثلا  مسقلا 
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. اهَلبق ام  یلإ  ُبَْسُنی  ام  هیلإ  ُبَسُنی  ُهَّنأ ال  َمَْلُعِیل  اِهتاوَخَأو  ّالإ  دعب  ُرَکُْذی  ٌظفل  وهو  هفیرعت :
نیمسق : یلع  وهو  هماسقأ :

« . ًادیز ّالإ  موقلا  ینئاج  : » وحن اهتاوخأو ، ّالإ »  » دّدعتملا ب نع  َجِرْخُأ  ام  وهو  لصّتم : . 1
« . ًارامح ّالإ  ُموقلا  ینئاج  : » وحن هنم ، ینثتسملا  یف  هلوخد  مدعل  دّدعتم  نع  ٍجَرُخم  َریغ  اهتاوخاو  ّالإ »  » َدعب ُروکذملا  وهو  عطقنم : . 2

ٍماسقأ : یلع  ینثتسملا  بارعا  َّنَأ  ملعإ  هبارعإ :
ینئاج : » وحن ًاماهفتـسا ، وأ  ًایهن  وأ  ًایفن  نوکی  ٍمالک ال  ُّلک  وهو  ٍبَجُوم  ٍّمات  ٍمالک  یف  ّالإ »  » دـعب ینثتـسملا  ناـک  اذإ ] اـمیف  وهو  بصنلا :  1]

رثکا یف  الخ »  » و ادـع »  » دـعب ْوأ  ٌدَـحَأ » َكاخأ  ّـالإ  ینئاـج  اـم  : » وحن هنم ، ینثتـسملا  یلع  ًامّدـقتم  ْوأ  َّرَم  اـمک  ًاـعطقنم  ْوأ  ًادـیز » ّـالإ  موقلا 
. هرخآ یلا  ًادیز » الخ  ام  موقلا  ینئاج  : » وحن ُنوکی ،» ال   » و سیل »  » و ادع » ام   » و الخ » ام   » دعب ْوأ  تالامعتسالا 

ّالإ ٌدحأ  ینئاج  ام  : » وحن ٌروکذـم ، هنم  ینثتـسملاو  ٍبَجوم  ِریغ  ٍمالک  یف  ّالإ »  » دـعب ناک  اذإ ] امیف  وهو  اهلبق : اّمع  لدـبلاو  بصنلا  زاوج   2]
« . ٌدیز ّالإو  ادیز 

ام : » وحن ٍروکذـم ، ُریغ  هنم  ینثتـسملاو  ٍبَجوم  ِریغ  ٍمالک  یف  ّالإ »  » َدـعب َنوکی  ْنَِأب  ًاغَّرَفُم  ناک  اذإ ] امیف  وهو  لماوعلا : بَسَِحب  ُبارعـإلا   3]
« . ٍدیزب ّالإ  ُتررم  ام   » و ًادیز » ّالإ  ُتیأر  ام   » و ٌدیز » ّالإ  ینئاج 

« . ٍدیز اشاح   » و ٍدیز » يوس   » و ٍدیز » َریغ  موقلا  ینئاج  : » وحن رثکألا ، دنع  اشاح »  » و يوس »  » و ریغ »  » َدعب ناک  اذإ ] امیف  وهو  ّرجلا :  4]
ام  » و ٌدـحأ ] » ٍدـیز  َریغ  ینئاج  ام   » و « ] ٍراـمح َریغو  ٍدـیز  َریغ  ُموقلا  ینئاـج  : » لوقت ّـالإ »  » ینثتـسملا ب بارعإـک  ریغ »  » َبارعإ َّنَأ  ْمَلْعا  َُّمث 

« . ٍدیز ریغب  ُتررم  ام   » و ٍدیز » َریغ  ُتیأر  ام   » و ٍدیز ] » ُریغ  ینئاج  ام   » و « ] ٍدیز َُریغ  ٌدحأ  ینئاج 
یف امک  ۀفصلل  لمعتست  دق  ءانثتـسالل و  ۀعوضوم  الا »  » َظفل ّنأ  امک  ءانثتـسالل  لمعتـسی  دق  ۀفـصلل و  عوضوم  ریغ »  » ظفل َّنأ  ملعإ  ةرـصبت :

. هللا ریغ  يأ : ( 1 ( ) اتدسفل ُهللا  الإ  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول  : ) یلاعت هلوق 
.22 ءایبنالا /  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. لاثملا رکذ  عم  هَماسقأ  نّیبو  ینثتسملا  فّرَع   1

؟ ینثتسملا ُبصن  بجی  یتَم   2
. َهبارعإو ِغّرفملا  ینثتسملا  َفیرعت  رکذأ   3

؟ ءانثتسِإلل َلِمُْعتْسا  اذإ  ریغ »  » ۀملک بارعإ  وه  ام   4
نیرامّتلا

هعون : نّیبو  لمجلا  نم  یلی  امیف  ینثتسملا  جرختسإ   1
.249 ةرقبلا /  مهنم » ًالیلق  ّالإ  هنم  اُوبِرَشَف  ( » أ

.11 فارعألا /  َسیلبإ » ّالإ  اوُدَجَسَف  َمَدآِال  اوُدُجسا  ِۀکئالَْمِلل  انلق  َُّمث  ( » ب
.144 نارمع /  لآ  ُلُسُّرلا » ِِهْلبَق  ْنِم  ْتَلَخ  ْدَق  ٌلوسر  ّالإ  ٌدّمحم  امو  ( » ج

.83 ةرقبلا /  َنوُضِْرعُم » متنأو  مکنم  ًالیلق  ّالإ  ُْمْتیَّلََوت  ُّمث  ( » د
.56 رجحلا /  َنّولآّضلا » ّالإ  ِهِّبَر  ِۀَمْحَر  ْنِم  ُطَنْقَی  ْنَمَو  ( » ه

.62 ةروس /  ًامالس » ّالإ  ًاْوَغل  اهیف  َنوُعَمْسَی  ال  ( » و
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.35 فاقحألا /  َنوقسافلا » ُموقلا  ّالإ  ُکَلُْهی  ْلَهَف  ( » ز
.66 ءاسّنلا /  مهنم » ًالیلق  ّالإ  ُهُولَعَف  ام  ( » ح

.99 ةدئاملا /  ُغالَبلا » ّالإ  ِلوُسَّرلا  یَلَع  ام  ( » ط
.81 دوه /  َکَتَأَْرما » ّالإ  ٌدَحَأ  ْمُْکنِم  ْتِفَْتلَی  الو  ( » ي

.157 ءاسنلا /  ِّنَّظلا » َعابِّتا  ّالإ  ٍْملِع  ْنِم  ِِهب  ْمَُهل  ام  ( » ك
.2 91 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  هالخ » ام  ٌمومذم  ٍعنام  ُّلُکو  هاوس  ٌصِقَْتنُم  ٍْطعُم  ُّلُک  ( » ل

ۀیلاتلا : تاملکلا  نم  ًاحیحص  هدجت  ام  َتحت  ًاّطَخ  ْعَض   2
( ِّلک َّلک ، ُّلک ، « ) ٍفرش يذ  ّالإ … …  َّرِّسلا  ُساّنلا  ُُمتْکَی  ال  ( » أ

( ِریغ َریغ ، ُریغ ، « ) ْمِِهلاْقثأ ُموقلا … …  ءاج  ام  ( » ب
( ْمِِهتاشُم ْمُهَتاشُم ، ْمُُهتاشُم ،  … … « ) يوس ُجاّجُحلا  َعَجَر  ( » ج

( ِریغ َریغ ، ُریغ ، « ) ِلْضَفلا ِلهأ  ًادحأ … …  ُرِشاُعا  ال  د )
( ِملعلا َملعلا ، ُملعلا ،  … … « ) ادع ام  ُنّیقتی  ُِملاعلا ال  ( » ه

( ِحالس َحالس ، ُحالس ، « ) ِفیرشلا ّالإ … …  ُلمعلا  سیل  ( » و
( ِلوسکلا َلوسکلا ، ُلوسکلا ،  … … « ) ّالإ ُذیمالتلا  ُحَْجنَیو  ( » ز

یلی : ام  ْبِرْعأ   3
.14 توبکنعلا /  ًاماع » َنیسمخ  ّالإ  ٍۀَنَس  َفلأ  مِهِیف  َِثَبل   » أ

.399 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ُهَناحبس » ِهّللا  ِۀیصْعَم  یف  ّالإ  ٍءیَش  ِّلک  یف  ُهَعیُطی  ْنأ  َِدلَْولا  یلَع  ِدلاولا  ُّقَح   » ب

(1  ) اهربخ خساونلا  مسا  نورشعلاو  سماخلا  سرّدلا 

هِتاوخأو ناک »  » ربخ تابوصنملا : نم  عساتلا  مسقلا 

هب ًۀـفرعم  هنوک  عم  اهمـسا  یلع  هُمیدـقت  زوجی  ّهنأ  ّالإ  أدـتبملا  ربخ  مکحک  همکحو  ًاقلطنم . » ٌدـیز  ناک  : » وحن اهلوخد ، دـعب  دنـسملا  وهو 
« . ٌدیز َمئاقلا  ناک  : » وحن أدتبملا ، ربخ  فالخ 

هتاوخأو َّنإ »  » مسإ تابوصنملا : نم  رشاعلا  مسقلا 

« . ٌمئاق ًادیز  ّنإ  : » وحن اهلوخد ، دعب  هیلإ  دنسملا  وهو 

(1  ) سنجلا یفنل  یّتلا  ال »  » بوصنملا ب تابوصنملا : نم  رشع  يداحلا  مسقلا 

(. 2 « ) ِنیّدلا یف  َهارکإ  ال  : » یلاعت هلوق  وحن  اهلوخد ، دعب  هیلإ  دنسملا  وهو 
.256 ةرقبلا /  . 1
ال »  » ِمسا ماسقأ 

ٍتالاح : ثالث  ال »  » مسِال َّنأ  ْمَلْعإ  ]
؛» راّدلا یف  َلُجَر  ال  : » وحن ٌةدرفم ، ٌةرکن  اهَِیَلت  نأ  أ 
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؛» راّدلا یف  ٍلجر  َمالغ  ال  : » وحن ٌۀفاضم ، ٌةرکن  اهیلت  ْنأ  ب 
« . ِسیکلا یف  ًامهرد  نیرشع  ال   » و قیرطلا » یف  ًاسَرَف  ًابکار  ال  : » وحن فاضملاب ، ٌهیبش  اهیلی  نأ  ج 

هُمکح
ال : » وحن ءایلا ،»  » وأ ٌتامرتحم » ٍتالهاج  ال  : » وحن ِةرـسکلا ،»  » وأ ّرم  امک  ِۀـحتفلا »  » بصنلا ك ِۀـمالع  یلع  یْنُبی  ًةدرفم  ًةرکن  ناک  ْنإ  وهو 

« . َنومورحم َنیِدهتجم  ال   » و ِنارضاح » ِْنیَلجر 
. ّرم امک  ًامئاد  ُبَْصُنی  فاضملاب  ًۀهیبش  ْوأ  ًۀفاضم  ًةرکن  ناک  نإو 

ال »  » لمع طئارش 
؛ ّرجلا فرح  هب  ْنِرَتْقَتال  نأ  أ 

؛ نیترکن اهربخو  اهمسا  نوکی  نأ  ب 
. اهِمساو ال »  » نیب ْلَصُْفیال  نأ  ج 

رارکت مزلو  اهلمع  لطب  ِْنیَریخألا  ِْنیَطرشلا  ُدَحأ  َدُِقف  نإو  ٍداز ،» الب  ُتئِج  : » ُلوقتف ةرکنلا ، ضفخ  اهلمع و  َلََطب  لّوألا  طرـشلا  َدُِقف  ْنإ  هیلع 
« .[ ٌةأرما الو  ٌلجر  اهیف  ال   » و ٌورمع » الو  راّدلا  یف  ٌدیز  ال  : » لوقتف رَخا ، مسا  عم  «ال »

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ أدتبملا ربخو  ۀصقانلا  لاعفألا  ربخ  نیب  ُقرفلا  ام   1

. کلذل لّثم  سنجلا ؟ یفنل  یّتلا  ال »  » مسا ُبصن  بجی  یتم   2
؟ سنجلا یفنل  یّتلا  ال »  » لمع طئارش  یه  ام   3

؟ ًالوصفم ًةرکن  ناک  اذإ  سنجلل  ۀیفاّنلا  ال »  » مسا بارعإ  وه  ام   4
نیرامّتلا

لمجلا : نم  یلی  اّمم  اْهَیلومعمو  َخساّونلا  جرختسإ   1
.103 نارمع /  لآ  ًاناوخإ » ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَأَف  مُِکبُوُلق  َنیب  َفَّلَأَف  ًءادْعأ  ُْمْتنُک  ْذإ  مُکیلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اوُرُکْذاَو  ( » أ

.7 نامقل /  ًاْرقَو » ِْهیَنُذُأ  یف  َّنَأَک  ( » ب
.50 ءارعشلا /  َنُوِبلقنم » اّنبر  یلإ  ّانإ  َْریَض  اُولاق ال  ( » ج

.73 لمّنلا /  َنوُرُکشَیال » ْمُهَرَثکأ  َّنکلَو  ِساّنلایلع  ٍلْضَفوَُذل  کَّبرَنإو  ( » د
.58 لّحنلا /  ٌمیظک » وهو  ًاّدَوْسُم  ُهُهْجَو  َّلَظ  یْثنُءْالِاب  ْمُهُدَحَأ  َرُِّشب  اذإَو  ( » ه

.34 ملقلا /  ِمیعّنلا » ِتاّنَج  ْمِهِّبَر  َدنع  َنیقّتُْمِلل  ّنإ  ( » و
.63 بازحألا /  ًابیرَق » ُنوُکَت  َۀعاّسلا  َّلََعل  َکیرُْدی  امَو  ( » ز

.8 نیّتلا /  َنیِمکاحلا » ِمَکحَِأب  ُهّللا  َسیلَأ  ( » ح
.24 رجفلا /  یتایَِحل » ُْتمَّدَق  ینتیل  ای  لوقی  ( » ط

.47 موّرلا /  َنینمؤملا » ُرْصَن  اْنیَلَع  ًاّقح  َناکو  ( » ي
.39 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ضئارفلاب » ْتَّرَضَأ  اذإ  لفاّونلاب  ََۀبُْرق  ال  ( » ك

.1 113 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ِبْجُعلا » َنِم  ُشَحْوأ  َةَدْحَو  ال  ( » ل
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ًاحیحص : هدجت  ام  تحت  ًاّطَخ  ْعَض   2
( ِْنیَفلتخم َنیِفلتخم ، َنوفلتخم ،  … … « ) َنُولازَی ال  ( » أ

( نینمؤم نونمؤم ، « ) نوطناق ال … …  ( » ب
( ِْفلأ َْفلأ ، ُْفلأ ، « ) ٍرانید یل … …  تیل  ( » ج

( َنوبغم ًانوبغم ، ٌنوبغم ، ( ) َرصان ًارصان ، ٌرصان ،  … … « ) هّللا نیدل  ال … …  ( » د
( يذ اذ ، وذ ، « ) ٍۀمیرک ٍُقلُخ  مادام … …  لجّرلا  مرتحن  ( » ه

( هَنبا ُهنبا ، ( ) ِلجرلا َلجرلا ، ُلجرلا ،  … … « ) الو ٌمیرک  ال … …  ( » و
( ٍلیخب ًالیخب ، ٌلیخب ، ( ) ٍعاجش ًاعاجش ، ٌعاجش ،  … … « ) هّنکلو ٌدیز … …  ( » ز

(2  ) اهربخ خساونلا و  مسا  نورشعلاو  سداسلا  سرّدلا 

(2  ) سنجلا یفنل  یتّلا  ال »  » بوصنملا ب

ٍهُجْوَأ : ُۀسمخ  ِهّللاب » ّالإ  ةّوق  الو  لْوَح  ال   » لثم یف  زوجی  ّهنأ  ْمَلعإ  ةرصبت :
. امهحتف لّوألا :
. امهعفر یناثلا :

. یناّثلا بصنو  لّوألا  حتف  ثلاثلا :
. یناثلا عفرو  لّوألا  حتف  عبارلا :

. یناثلا حتفو  لّوألا  عفر  سماخلا :
« . َْکیَلَع َسَْأب  ال   » يأ َْکیَلَع » ال  : » وحن ۀنیرقلل ، ال »  » مسا فَذُحی  دقو  ٌۀّمتت :

« سیل  » ۀهبشملا ب فورح  ُربخ  تابوصنملا : نم  رشع  یناثلا  مسقلا 

« . ٍرارف َۀعاس  َتال   » و ًارضاح » ٌلجر  ال   » و ًامئاق » ٌدیز  ام   » و ًامرتحم » ُلهاجلا  ِنِإ  : » وحن اهلوخد ، دعب  دنسملا  وهو 
هلمع طئارش 

؛» ٌدهتجم ّالإ  ِۀسردملا  یف  ٌذیملتل   » و ٌمئاق » ّالإ  ٌدیز  ام   » و ٌروکشَم » ّالإ  َُکیْعَس  ْنإ  : » وحن ّالإ ،»  » دعب ُربخلا  َعَقَو  ْنإ 
؛» ٌلجر ۀسردملا  یف  ال   » و ٌدیز » ٌمئاق  ام   » و ُۀنیدملا » ٌۀعساو  ْنِإ  : » وحن مسإلا ، یلع  ُربخلا  َمَّدَقَت  ْوأ 

؛» ٌمئاق ٌدیز  ْنإ  ام  : » وحن ام ،»  » دعب ْنإ »  » ْتَدیِز ْوأ 
. انُهیه تیأر  امک  ُلمعلا  َلََطب  ٌلهاج » ٌدیز  ال  : » وحن ًۀفرعم ، ال »  » مسا َعَقَو  ْوأ 

.[ ّرم امک  امهدحأ  فذُحی  نأو  ٍنامز  یَمسا  اهربخو  اهمسا  نوکی  نأ  وهف  تال »  » لمع طئارش  اّمأ  ]
میمت : ینب  ناسل  نم  رعاشلا  لاق  ًالصأ و  اهنولمعی  الف  میمت  ونب  اّمأو  زاجحلا ، لها  ۀغل  هذه 

(1 « ) ٌمارح ِّبِحُملا  یَلَع  ِّبِحُملا  ُْلتَق  ام  َباجَأَف  ْبِسَْتنا  َهل  ُْتُلق  ِرْدَبلاَک  ٍفَهْفَهُمو  »
« . مارح  » ِْعفَِرب

اّمَع ٍلـفاغب  ُهّللا  اـمو  : » یلاـعت هلوق  وحن  بصنلا ، لـحم  یف  ربخلا  نوکی  ٍذـئنیحف  اـم »  » ربخ یلع  ُةدـئازلا  ُءاـبلا  عقت  اـم  ًاریثک  ّهنأ  ملعإ  ۀّـمتت : ]
(. 2 « ) َنُولَمْعَت
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(.[ 3 « ) ٍراصنأ ْنِم  َنیملاّظِلل  امو  : » یلاعت هلوق  وحن  عفرلا ، لحم  یف  وهف  أدتبملا  یلع  ُةدئاّزلا  ْنِم »  » ِۀلمهملا ِۀیفانلا  ام »  » دعب ًاضیأ  ُعَقَیَو 
.267  / 3 دهاوشلا : عماج  . 1

.74 ةرقبلا /  . 2
.192 نارمع /  لآ  . 3

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
« . مالسإلا یف  َرارِض  الو  َرَرَض  ال   » وحن یف  ةزئاجلا  هوجولا  رکذا   1

؟ » ال  » و ام »  » و ْنإ »  » لمع طورش  َْنَیب  ُقرفلا  ام   2
نیرامّتلا

ۀفیرشلا : تایآلا  نم  یلی  اّمم  ِلامهإلا  َببس  نّیبو  ِۀلماعلا  َریغ  ۀیفانلا  َفورحلا  جرختسإ   1
.50 رمقلا /  ٌةدحاو » ّالإ  انُْرمَأ  امو  ( » أ

.34 لافنألا /  َنوُقَّتُملا » ّالإ  ُهُؤایلْوأ  ْنإ  ( » ب
.48 يروّشلا /  ُغالبلا » ّالإ  َْکیَلَع  ْنإ  ( » ج

.20 کلملا /  ٍروُرُغ » یف  ّالإ  َنوِرفاکلا  ِنإ  ( » د
.15 سی /  اُنْلثِم » ٌرشب  ّالإ  ُْمتنأ  ام  ( » ه

.37 لّحنلا /  َنیرصان » ْنِم  ْمَُهل  امَو  ( » و
.29 ماعنألا /  َنیثوْعبَِمب » ُنحن  امو  اینُدلا  اَُنتایَح  ّالإ  َیه  ْنإ  اُولاقو  ( » ز

.113 دوه /  َءاِیلوأ » ْنِم  ِهّللا  ِنود  ْنِم  مَُکل  امَو  ( » ح
ًاحیحص : هدجت  ام  تحت  ًاّطَخ  ْعَض   2

( َلوبقم ًالوبقم ، ٌلوبقم ،  … … « ) کل ٌرذع  ال  ( » أ
( ِۀعاس َۀعاس ، ُۀعاس ، « ) ٍمَْدنَم َتالو … …  ُةاُغبلا  َمِدَن  ( » ب
( ِءاکبلا َءاکبلا ، ُءاُکبلا ، « ) َتاف ام  یلع  ٌعفان … …  ام  ( » ج

( َیخس ًاّیخس ، ٌیخس ،  … … « ) َْتنَأ ْنإ  ( » د
( َنیمئان َنومئان ،  … … « ) ُساّرُحلا ِنإ  ام  ( » ه

( ٍۀمیقتسم ًۀمیقتسم ، ٌۀمیقتسم ،  … … « ) ّالإ ُفوفّصلا  ام  ( » و
یلی : ام  ْبِرْعأ   3

.59 فارعألا /  هُریغ » ٍهلإ  ْنِم  مَُکل  ام  َهّللا  اوُُدبْعا  ِموَق  ای  َلاقف   » أ
.68 فرخزلا /  َنُونَزَْحت » ُْمتنأ  الو  َموَیلا  ُمُکیلع  ٌفوخ  ِدابع ال  ای   » ب

ۀّماع نیرامت 
اْهبِرْعأو : ۀیلاتلا  لمجلا  نم  ِتابوصنملا  جرختسإ 

.33 میرم /  ًاّیح » ُثَْعبُأ  َمْوَیَو  ُتُومَأ  َمْوَیَو  ُتِْدلُو  َموی  َیَلَع  ُمالّسلاو  ( » أ
.34 فهکلا /  ًارفن » ُّزَعَأَو  ًالام  َکنِم  ُرثکَأ  اَنأ  ( » ب
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.38 أبّنلا /  ًاباوص » لاقو  ُنمحّرل  هل  َنِذَأ  ْنَم  ّالإ  َنوُمَّلَکَتَی  ًاّفص ال  ُۀکئالملاَو  ُحوّرلا  ُموُقَی  َموی  ( » ج
.45 لافنألا /  َنوُِحْلُفت » مُکَّلََعل  ًاریثک  َهّللا  اوُرُکْذاَو  ( » د

.35 ءایبنألا /  ًۀَْنِتف » ِْریَخلاَو  ِّرّشلِاب  ْمُکُوْلبَنو  ( » ه
.12 سی /  ٍنیبُم » ٍمامإ  یف  ُهاْنیَصْحأ  ٍءْیَش  َّلُکو  ( » و

.29 دوه /  اونمآ » َنیّذلا  ِدِراِطب  انأ  امو  ِهّللا  یلع  ّالإ  َيِرْجَأ  ْنإ  ًالام  ِهیلع  ْمُُکلَئْسَأ  ِموق ال  ایو  ( » ز
.114 ماعنألا /  ًامَکَح » یِغَْتبَأ  ِهّللا  َْریَغَفَأ  ( » ح

.85 نارمع /  لآ  ُهنِم » َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانید  ِمالسإلا  َریغ  ِغَْتبَی  ْنَمَو  ( » ط
ب 8. ح 2 ، ص 123 ، ج 10 ، راونالاراحب : ِْتیَبلا » َلهأ  اّنِم  ُناْملَس  ( » ي

.6 157 ۀبطخلا : ۀغالبلاجهن ، مُکیلإ » اهِّبَحَأ  ْمُْکیَلَع و  ِسُْفنألا  ِّزَعَأ  یف  َهّللا  َهّللا  ِهّللا  َدابِع  ( » ك
.9 47 باتکلا : ۀغالبلا ، جهن  ِروقعلا » ِبلکلاب  ولو  َۀَْلثُملاَو  ْمُکاّیإ  : » ُلوقی ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ِهّللا  َلوسر  ُْتعِمَس  ّینإَف  ل )

ۀعماجلا ةرایزلا  نانجلا  حیتافم  اِنبُونُِذل » ًةَراّفَکو  اَنل  ًۀیکزتو  انِسُْفنءِال  ًةَراهَطَو  انِْقلَِخل  ًابیط  ْمُِکتَیالِو  ْنِم  ِِهب  انَّصَخ  امَو  ْمُْکیَلَع  انَتولَص  َلَعَج  ( » م
. ةریبکلا

(1  ) هیلإ فاضملا  نورشعلاو  عباسلا  سرّدلا 

مسالا باب 

تارورجملا یف  ثلاثلا  دصقملا 

. طقف هیلإ  فاضملا  وه  ٌدحاو و  ٌمسق  یهو 
یف ِبیکرتـلا  اذـه  نع  ّربـعیو  ٍدـیزب » ُتررم  : » وـحن ًاـظفل ، ّرجلا  فرح  ۀطـساوب  ٌءیـش  هیلإ  َبُِسن  ٍمـسا  ّلـک  وـهو  هـیلإ : فاـضملا  فـیرعت 

« . هیلإ ٌفاضمو  ٌفاضم   » ّهنأب حالطصإلا  یف  هنع  ُرَّبَُعیو  ٍدیزل » ٌمالغ   » هریدقت ٍدیز » ُمالغ  : » وحن ًاریدقت ، وأ  ٌرورجمو » ٌراج   » ّهنِأب حالطصإلا 
« . ٍَرْصِم وُِملْسُم   » و ٍورمع » امالغ   » و دیز » ُمالغ  : » وحن هَماقم ، موقی  امو  نیونتلا  نع  فاضملا  ُدیرجت  بجی  ةدعاق :

نیمسق : یلع  ۀفاضإلا  ّنأ  ْمَلْعإ  ۀفاضإلا : ماسقأ 
[ ًۀَضْحَمو ًۀّیقیقح  ًاضیأ  یّمُستو  : ] ۀّیونعم  1

« . ٍدیز ُمالغ  : » وحن اهلومعم ، یلإ  ٍۀفاضم  ٍۀفص  َریغ  ُفاضملا  نوکی  نأ  یهو  اهفیرعت :
ۀثالث : یهو  اهعاونأ :

؛» ِسَرَفلا ُماجل   » و ٍدیز » ُمالغ  : » وحن مّاللا ،»  » ریدقت یلع  تناک  ام  یهو  ۀّیمّاللا : أ 
؛» ٍۀّضف ُمتاخ  : » وحن ْنِم ،»  » ریدقت یلع  یهو  ۀّینایبلا : ب 

« . زوکلا ُءام   » و ِلیللا » ُةولص  : » وحن یف ،»  » ریدقت یلع  یهو  ۀّیفرّظلا : ج 
« . ٍلجر ُمالغ  : » وحن ٍةرکن ، یلإ  ْتَفیضُأ  ْنإ  ُهُصیصختو  َّرَم ، امک  ٍۀفرعم  یلإ  ْتَفیضُأ  ْنإ  فاضملا  ُفیرعت  وهو ] : ] اُهتدئاف

[ ٍۀَضْحَم َریغو  ًۀّیزاجَم  ًاضیأ  یّمَُستو  : ] ۀّیظفل  2
و ِلسعلا » ُباّرَش   » و ٍدیز » ُبراض  : » وحن ظفللا ، یف  لاصِْفنإلا  ریدقت  یف  یهو  اهلومعم  یلإ  ًۀفاضم  ًۀفص  ُفاضملا  َنوکی  نأ  یهو  اهفیرعت :

« . ۀسردملا قیفر   » و یضاقلا » بتاک   » فالخ هب  ِهجولا » ُنَسَح   » و لاملا » ُقورسم  »
. طقف ظفللا  یف  فیفخت  وهو ] : ] اهتدئاف
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نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. لاثملا رکذ  عم  هیلإ  َفاضملا  ِفِّرَع   1
. لاثملا رکذ  عم  ۀفاضإلا  ماسقأ  رکذأ   2

. لاثملا عم  اهعاونأ  رکذاو  ۀّیونعملا  ۀفاضإلا  فّرع   3
؟ ۀفاضإلا ُةدئاف  یه  ام   4

نیرامّتلا
لمجلا : نم  یلی  اّمم  ۀفاضإلا  َةدئاف  ْرُکْذاَو  ۀّیونعملا  ۀفاضإلا  َعون  ْنَِّیبو  ۀیونعملاو  ۀیظفللا  ۀفاضإلا  نیب  ْزِّیَم   1

.124 ةرقبلا /  َنیملاّظلا » يِدْهَع  ُلانَی  َلاق ال  یتَّیّرُذ  ْنِمَو  َلاق  ًامامإ  ِساّنِلل  َُکلِعاج  یِّنإ  َلاق  ( » أ
.95 ماعنألا /  ِّیَحلا » َنِم  ِتِّیَملا  ُجِرُْخمو  يوَّنلاَو …  ِّبَحلا  ُقلاف  َهّللا  َّنإ  ( » ب

.34 أبس /  َنوِرفاک » ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اِمب  ّانإ  اهُوفَْرتُم  لاق  ( » ج
.196 ةرقبلا /  ِمارحلا » ِدجسملا  يِرِضاح  ُُهلْهَأ  ْنُکَی  َْمل  ْنَِمل  َِکلذ  ( » د

.223 ةرقبلا /  هُوقالُم » مُکَّنَأ  اوُمَلْعاَو  ( » ه
.28 جراعملا /  ٍنُومْأَم » ُریغ  ْمِهِّبَر  َباذع  َّنإ  ( » و
.185 نارمع /  لآ  ِتوملا » ُۀقئاذ  ٍسفن  ُّلُک  ( » ز

.96 ةرقبلا /  ٍةویَح » یلع  ِساّنلا  َصَرْحَأ  ْمُهَّنَدِجََتلَو  ( » ح
.35 جحلا /  ِةولّصلا » یِمیقُملاو  ْمُُهبُوُلق …  ْتَلِجَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذإ  َنیّذلا  ( » ط

.8 فّصلا /  ِهِرون » ُِّمتُم  ُهّللاَو  ْمِهِهاْوفَِأب  ِهّللا  َرون  اُوئِفُْطِیل  َنوُدیُری  ( » ي
یلی : ام  ْبِرْعأ   2

.40 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ِِهناسل » َءارو  ِقمحألا  ُبلقو  ِِهبلق  َءارَو  ِلقاعلا  ُناسل   » أ
ص 83. مکحلا : ررغ  ٌرباص » ِءالبلا  یفو  ٌرکاش  ِءامْعَّنلا  یلع  ِرْکِفلا ، ُریثک  ِرْکِّذلا  ُمئاد  ُنمؤملا   » ب

(2  ) هیلإ فاضملا  نورشعلاو  نماثلا  سرّدلا 

لخدملا

نیمکح : ملکتملا  ءای  یلا  فاضملل  ّنأ  ْمَلْعإ 
َعضاوم : ۀعبرأ  یف  کلذو  ُحَتُْفت  وأ  ُءایلا  َنُکْسَتو  ِفاضملا  ُرِخآ  َرَسُْکی  نأ  لّوألا :

¨ « . یمالغ : » وحن ًاحیحص ، ًامسا  ُفاضملا  ناک  اذإ  أ 
¨ « . ِیْیبَظ  » ¨و يِْولَد » : » وحن هارجم ، ًایراج  ب 

¨ « . یُبتُک : » وحن ًارسکم ، ًاعمج  ج 
¨ « . یتاِملْسُم : » وحن ءاّتلاو ، فلألاب  ًاعمج  د 

َعضاوم : ۀتس  یف  کلذو  ُءایلا  َحَتُْفتو  فاضملا  ُرخآ  َنُکْسَی  نأ  یناثلا :
؛» َيامالغ  » و َياصَع » : » وحن ۀیْنثتلل ، ْوأ  ًةروصقم  ًافلأ  فاضملا  ُرخآ  ناک  اذإ  أ 
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؛» َیِضاق : » ٍضاق یف  لوُقَت  امک  ِنانِکاس ، َیِقَْتلَی  ّالَِئل  ُۀیناثلا  ُءایلا  ُحَتُْفتو  ِءایلا  یف  ُءایلا  ُمَغُْدتف  اهلبق  ام  ًاروسکم  ًءای  ِفاضملا  ُرخآ  ناک  اذإ  ب 
؛» َیَمالغ : » ِْنیَمالغ یف  لوقتف  نآلا ، َتلمع  امک  لمعتف  ۀفاضإلاب  نونلا  فذحت  ّرجلاو  بصنلا  ِیََتلاح  یف  ًیّنثم  فاضملا  ناک  اذإ  ج 

مک لمعت  ّرجلاو  بصنلا  یتلاح  یف  ملاّسلا  رّکذملا  عمج  فاضملا  ناک  اذإ  د 
؛» َیملسم : » نیِملسم یف  لوقتف  َتلمع ،

، ءایلا یف  ُءایلا  تمغدا  ءایلا و  ۀبـسانمل  ةرـسکلاب  ۀّمـضلا  تلدبا  ًءای و  واولا  بلقت  عفّرلا  ۀـلاح  یف  ملاسلا  رکذـملا  عمج  فاضملا  ناک  اذإ  ه 
؛» َیَفَطْصُم : » َنوَفَطصُم یفو  َیِِملسم » : » نوملسم یف  لوقتف 

یلإ فاـضیال  وذ »  » موق و دـنع  یمف »  » رثکـالا و دـنع  َّیف » ینه و  یمح و  یبأ و  یخأ و  : » لوقت ۀّتّـسلا  ءامـسألا  نم  فاـضملا  ناـک  اذإ  و 
ِرعاشلا : ُلوقو  ًالصأ ، ٍرمضم 

(1 « ) هُوَوذ سانلا  َنِم  ِلضفلا  اذ  ُفِْرعَی  اّمنإ  ُهوجولا  ِهیف  ْلَذَْتُبی  َْمل  ام  َفوُْرعَملا  ُأنْهَأ  »
. ٌّذاش

نع ُعَطْقَت  ّهنإف ال  وذ »  » ّالإ ٌمف ،» ٌنه و  ٌمح و  ٌبأ و  ٌخأ و  : » لوقت ِثالثلا ، تاکرحلاب  َْتبِرْعُأ  ِۀفاضالا  نع  ْتَعُِطق  اذإ  ۀّتّسلا  ءامسألا  ّنأ  ملعإ 
. َۀّتبلا ۀفاضإلا 

. یلاعت ُهّللا  ءاش  ْنإ  ثلاثلا  مسقلا  یف  کیتأَیَسَف  ًاظفل  ّرجلا  فرح  هیف  رکُذی  ام  اّمأ  ّرجلا ، فرح  ریدقتب  رورجم  هّلک  اذه 
.279  / 1 دهاوشلا : عماج  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ ملکتملا ءای »  » یلإ ِْنیَفاضملا  صوقنملا  ِمسإلاو  ِحیحصلا  يَرْجَم  يراجلا  ِمسإلا  مکح  وه  ام   1

؟ ملکتملا ءای  یلإ  افیضُأ  اذإ  ِرّسکملا  ِعمجلاو  ِۀینثتلا  ُبارعإ  وه  ام   2
؟ ۀفاضإلا ِنَع  ْتَعُِطق  اذإ  ۀّتّسلا  ءامسألا  ُبارعإ  وه  ام   3

؟ ًالصأ تاکرحلاب  وذ »  » بَْرُعی َِمل ال   4
نیرامّتلا

اهبرعأو : لمجلا  نم  یلی  اّمم  مّلکتملا  ءای »  » یلإ ۀفاضملا  ءامسألا  جرختسإ   1
.41 میهاربإ /  ُباسحلا » ُموقی  َموی  َنینمؤُْمِللَو  َيَِدلاِولو  ِیل  رِفْغا  انَّبر  ( » أ

.38 ةرقبلا /  َنونَزْحَی » مه  الو  مهیلع  ٌفوخ  الف  َيادُه  َِعبَت  ْنَمَف  ( » ب
.162 ماعنألا /  َنیملاعلا » ِّبَر  ِهّلل  یتامَمَو  َيایحَمو  یکُُسنو  یتالَص  َّنإ  ُْلق  ( » ج

.22 میهاربإ /  َیِخِرْصُِمب » متنأ  امو  ( » د
.18 هط /  یمَنَغ » یلَع  اِهب  ُّشُهَأو  اهیلَع  اؤَّکََوتَأ  َياصَع  َیه  َلاق  ( » ه

25 و26. ۀّقاحلا /  هَِیباسِح » ام  ِرْدَأ  ملو  هَیباتک *  َتُوأ  مل  ینَتیل  ای  ُلوقیف  ( » و
.53 رمّزلا / ِهّللا » ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ْمِهِسُْفنأ ال  یلَع  اُوفَرْسأ  َنیّذلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  ( » ز

.74 صصقلا /  َنوُمُعَْزت » ُْمْتنُک  َنیّذلا  َِیئاکَرُش  َْنیَأ  ُلوُقَیَف  ( » ح
.18 17 رمّزلا /  ُهَنَسْحَأ » َنوُِعبَّتَیَف  َلوقلا  َنوُعِمَتْسَی  َنیّذلا  ِدابِع  ْرِّشَبَف  ( » ط

.106 فهکلا /  ًاوُزُه » یلُسُرو  ِیتایآ  اوُذَخَّتاَو  ( » ي
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.75 ص /  َيَدَِیب » ُْتقَلَخ  اِمل  َدُجْسَت  نأ  َکَعَنَم  ام  ُسیلبإ  ای  لاق  ( » ك
ۀّماع نیرامت 

لمجلا : نم  یلی  امیف  َةرورجملاو  َۀبوصنملاو  َۀعوفرملا  َءامسألا  ْبِرْعأ 
.67 نارمع /  لآ  َنیکِرْشُملا » َنِم  َناک  امَو  ًاِملْسُم  ًافینَح  َناک  نکلَو  ًاّینارْصَن  الو  ًاّیدوهی  ُمیهاربإ  َناک  ام  ( » أ

.4 فسوی /  َنیِدِجاس » یل  ْمُُهْتیَأر  َرمقلاو  َسمشلاو  ًابکوک  َرَشَع  َدَحَأ  ُتیأر  ّینإ  َِتبَأ  ای  ِهیبَءِال  ُفسُوی  َلاق  ذإ  ( » ب
.191 نارمع /  لآ  ِراّنلا » َباذَع  انِقَف  َکَناحبس  ًالطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ( » ج

.27 26  / سی َنیِمَرْکُملا » َنِم  ِینَلَعَجَو  یِّبَر *  ِیل  َرَفَغ  اِمب  َنوُمَْلعَی  یِمْوَق  َْتَیل  ای  ( » د
69 ۀبوتلا /  ًادالْوأو » ًالاْومأ  َرثکأو  ًةّوق  ْمُکنِم  َّدشأ  اوناکَو  ( » ه

.10 ءاسنلا /  ًاریعَس » َنْوَلْصَیَسو  ًاران  ْمِِهنوطب  یف  َنُولُکأی  اّمنإ  ًاْملُظ  یماتَیلا  َلاومأ  َنولکأی  َنیّذلا  ّنإ  ( » و
.164 ماعنألا /  ًّابَر » یِْغبَأ  ِهّللا  َْریَغأ  ( » ز

.30 29/ تاعزانلا اهیحَد » َکلذ  َدعب  َضرألاَو  اهیحُض *  َجَرْخَأو  اهَْلَیل  َشَطْغَأَو  ( » ح
.1 82 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ُهَّبَر » ّالإ  مُکنِم  ٌدَحَأ  َّنَوُجْرَی  ال  ( » ط

.38 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  َكَّرُضَیَف » َکَعَْفنَی  ْنَأ  ُدیری  ُهَّنإَف  ِقمحألا  َۀقداصمو  َكاّیإ  َیَُنب  ای  ( » ي
« . ًادیدَم ًارْهَد  ِهِرْکُش  َۀیاعِر  ًادیمح  ًادْمَح  ًادِماحَو  ُتْدِمَح  ( » ك

مسالا باب 
عباوتلا

تعنلا * 
فورحلاب فطعلا  * 

دیکأتلا * 
لدبلا * 

نایبلا فطع  * 

تعنلا نورشعلاو  عساتلا  سرّدلا 

عباوّتلا یف  ٌۀمتاخ :

دقو تارورجملاو  تابوصنملاو  تاعوفرملا  نِم  لماوعلا  اهَلَخَد  ْنأب  ۀـلاصألاب  اهبارعإ  ناـک  ۀـبرعملا  ءامـسألا  نم  اـهُرکذ  َّرَم  یّتلا  َّنأ  ْمَلْعإ 
. بارعإلا یف  هَلبق  ام  عبتی  ّهنأل  عباتلاب ، یّمسیو  هَلبق  ام  ۀّیعبتب  مسإلا  ُبارعإ  نوکی 

. ةدحاو ۀهج  نم  هقباس  بارعإب  َبرُعا  ٍناث  ّلک  وهو  عباّتلا : فیرعت 
ۀسمخ : یهو ] : ] عباوتلا ماسقأ 

. نایبلا فطع  لدبلا 5  دیکأتلا 4  فورحلاب 3  فطعلا  تعنلا 2   1

تعنلا عباوتلا : نم  لّوألا  مسقلا 

یّمَُـسیو هوبأ » ٌملاع  لـجر  ینئاـج  : » وحن هعوبتم ، ّقلعتم  یف  وأ  ٌملاـع » ٌلـجر  ینئاـج  : » وحن هعوبتم ، یف  ًینعم  یلع  ّلدـی  ٌعباـت  وهو  هفیرعت :
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. ًاضیأ َۀفّصلا » »
َءایشأ : ِةَرْشَع  ْنِم  ٍۀعبرأ  یف  هعوبتم  عبتی  اّمنإف  ِّیقیقحلا ] تعنلاب  یّمَُسی  يذلا   ] لّوألا مسقلا  اّمأ 

؛» ّرجلا  » و بصنلا »  » و عفرلا » : » ۀثالثلا بارعإلا  یف  أ 
؛» ریکنتلا  » و فیرعتلا »  » یف ب 

؛» عمجلا  » و ۀینثتلا »  » و دارفإلا »  » یف ج 
«، ثینأتلا  » و ریکذّتلا »  » یف د 

و ُملاعلا » ٌدـیز   » و ٌتاملاع » ٌءاسن   » و ُءاملع » ٌلاجر   » و ِناتَِملاع » ِناتَأْرما   » و ِناملاع » ِنـالُجَر   » و ٌۀـملاع » ٌةَأرما   » و ٌملاـع » ٌلـجر  ینئاـج  : » وحن
. یقاوبلا اذکو  ًاملاع » ًالجر  ُتیأر   » و َنوِملاعلا » َنودیّزلا   » و ِناملاعلا » ِنادیّزلا  »

نیمسق یلَعَف  یببسلا  تعنلاب  یّمَسُی  يذّلا  یناثلا  مسقلا  اّمأو 

نم ًادحاوو  ۀثالثلا  بارعإلا  نم  ًادحاو  ینعأ  طقف  لوألا  ۀسمخلا  نم  نینثا  یف  هَعوبتم  عبتی  ٍذـئنیحف  توعنملا  َریمـض  ُتعنلا  لمتحی  نأ ال  أ 
« امهُوبأ ُلضافلا  نالجّرلا   » و هُوبأ » ُلضافلا  ُلجّرلا  ءاج  : » وحن ریکذتلاو ، ثینأتلا  یف  هَدعب  ام  یعاُریو  ًامئاد  ًادرفم  نوکیو  ریکنتلاو  فیرعتلا 
« اهُوبأ ُلضافلا  ُةأرملا  ِتئاج   » و ْمُهُّمُأ . » ُۀلضافلا  ُلاجّرلا   » و امُهُّمُأ » ُۀلضافلا  نالجّرلا   » و ُهُّمُأ » ُۀلضافلا  ُلجّرلا   » و مهُوبأ » ُلضافلا  ُلاجّرلا   » و

« . َّنُهُّمُأ ُۀلضافلا  ُءاسنلا   » و امهُّمُأ » ُۀلضافلا  ِناتأرملا   » و اهُّمُأ » ُۀلضافلا  ُةأرملا   » و َّنُهوبأ » ُلضافلا  ُءاسنلا   » و امهُوبأ » ُلضافلا  ِناتأرملا   » و
و ِبَـألا » اـمیرکلا  ِنـالجّرلا   » و ِبَـألا » ُمیرکلا  ُلـجّرلا  ءاـج  : » وحن یقیقحلا ، تعنلاـک  ٍذـئنیحف  توعنملا  یلإ  دوـعی  ًاریمـض  َلِـمَتْحَی  ْنأ  ب 

« . ِبَألا ُتامیرکلا  ُءاسنلا   » و ِبَألا » اتمیرکلا  َناتأرملا   » و ِبَألا » ُۀمیرکلا  ُةأرملا   » و ِبَألا » ُمارِکلا  ُلاجّرلا  »
: [ ناتدئاف هلو  : ] تعنلا ةدئاف 

؛» ٌملاع ٌلجر  ینئاج  : » وحن ِْنیَترکن ، اناک  ْنإ  توعنملا  صیصخت  أ 
« . ُلضافلا ٌدیز  ینئاج  : » وحن ِْنیَتَفرعم ، اناک  نإ  توعنملا  حیضوت  ب 

«، میحرلا نمحرلا  هّللا  مسب  : » وحن حدملاو ، ءانثلل  ْتعنلا ]  ] نوکی دقو 
«، ِمیجّرلا ِناطیشلا  نم  ِهّللاب  ُذوعَأ  : » وحن مّذللو ،

(. 1 « ) ٌةدحاو ٌۀخفن  ِروّصلا  یف  َخُِفن  اذإف  : » یلاعت هلوق  وحن  دیکأتللو ،
ناهیبنت

دعب تعقو  ْنإو  ۀـفرعملل  ًۀفـص  ۀـلمجلا  عقت  ـالو  « . ] هوبأ ماـق   » وأ ٌمئاـق » هوبأ  ٍلـجرب  ُتررم  : » وحن ۀـّیربخلا ، ۀـلمجلاب  فـصوت  َةرکنلا  َّنإ   1
« .[ ٌملاع ُهُوبأ  ٍدیزب  ُتررم  : » وحن ّرم ، امک  لاحلا  یلع  ٍبصن  لحم  یف  یهف  ۀفرعملا 

. ِِهب ُفَصُوی  الو  ُفَصُوی  ُریمضلا ال   2

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. هماسقأ رکذاو  عباتلا  فّرع   1

. هماسقأ ْنَِّیبو  تعنلا  فیرعت  رکذأ   2
؟ هَتوعنم ُیقیقحلا  ُتعنلا  عبتی  میف   3

؟ ۀّیعبتلا یف  یقیقحلا  تعنلاک  یببسلا  تعنلا  نوکی  یتم   4
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. ٍةدیفم ٍۀلثمأب  کلذ  ْحَرشإ  تعنلا ؟ دئاوف  یه  ام   5
؟ » ِِهب ُفَصُوی  الو  ُفَصُوی  ریمضلا ال  : » هلوق نم  ُدارملا  ام   6

.14 ۀّقاحلا /  . 1
نیرامّتلا

توعنملا : ُقباُطی  ٍءْیَش  ّيأ  یف  َتعنلا  ّنأ  ْنَِّیبو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  یببسلاو  ّیقیقحلا  ِتعنلا  نیب  ّزیَم   1
.27 نمحرلا /  ِمارکإلاو » ِلالجلا  ُوذ  َکِّبَر  ُهْجَو  یْقبَیَو  ( » أ

.114  / ةدئاملا ِءامسلا » َنِم  ًةدئام  انیلَع  ْلِْزنأ  انَّبَر  َّمهّللا  َمیرم  ُنبا  یَسیع  لاق  ( » ب
.75 ءاسنلا /  اُهلْهأ » ِملاّظلا  ِۀیرقلا  هذه  ْنِم  انْجِرْخأ  انَّبَر  ( » ج

.24 رشحلا /  ینْسُحلا » ُءامسألا  َُهل  ُرّوصملا  ُئرابلا  ُقلاخلا  ُهّللا  وه  ( » د
.6 ۀّقاحلا /  ٍۀِیتاع » ٍرَصْرَص  ٍحیرب  اوُِکلْهُأَف  ٌداع  اّمأو  ( » ه

.69 ةرقبلا /  َنیرِظاّنلا » ُّرُسَت  اُهنَْول  ٌِعقاف  ُءارفص  ٌةرقب  اّهنإ  لوقی  ُهَّنإ  َلاق  ( » و
.69 لّحنلا /   … ُُهناْولأ » ٌفلتخم  ٌبارش  اِهنوُُطب  ْنِم  ُجُرْخَی  ( » ز

.8 129 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  ِهب » َنیلماعلا  ِرکنملا  نع  َنیهاّنلاو  َُهل  َنیکراتلا  ِفورعملاب  َنیرمآلا  ُهّللا  َنََعل  ( » ح
لمجلا : نم  یلی  اّمم  ۀّیفصولاو  ۀیلاحلا  ۀلمجلا  ِّزیم   8

.263 ةرقبلا /  ًيذَأ » اهُعَْبتَی  ٍۀقَدَص  ْنِم  ٌریخ  ٌةرفغمو  ٌفورعم  ٌلوق  ( » أ
.281 ةرقبلا /  ِهّللا » یلإ  ِهِیف  َنوُعَجُْرت  ًاموی  اوُقَّتاو  ( » ب

.252 ةرقبلا /  ِّقَحلِاب » َکیلع  اهُوْلتَن  ِهّللا  ُتایآ  َْکِلت  ( » ج
.117 نارمع /  لآ  ُْهتَکَلْهَأَف » مُهَسفنَأ  اومَلَظ  ٍموق  َثْرَح  َْتباصَأ  ٌّرِص  اهیف  ٍحیر  ِلَثَمَک  ایندلا  ِةویحلا  ِهذه  یف  َنوُقِْفُنی  ام  ُلَثَم  ( » د

.104 نارمع /  لآ  ِریخلا » یلإ  َنوُعْدَی  ٌۀَّمُأ  مُکنِم  ْنُکَْتلَو  ( » ه
.7 نارمع /  لآ   … ٌتامکحم » ٌتایآ  ُهنِم  َباتکلا  َْکیَلَع  َلَْزنَأ  يّذلا  َوه  ( » و

.54 ةدئاملا /  ُهَنوُّبُِحیَو » ْمُهُّبُِحی  ٍموقب  ُهّللا  ِیتْأَی  َفوَسَف  ( » ز
ًاحیحص : هدجت  ام  تحت  ًاّطَخ  ْعَض   9

(« . َةریثکلا ًةریثک ، َةریثک ، دئاوف ) ْتَنَّمَضَت  ٌُبتُک  ِهذه  ( » أ
« . قارعلا یف  َۀفَّرَشُملا ) ًۀفَّرَشُم ، ِۀَفَّرَشُملا ، دِهاشَملا ) ُروَُزن  ( » ب

(« . َّنُهَّمُأ ُهَّمُأ ، ُهُّمُأ ،  ) َۀَلضافلا َنابشلا  ُتیأر  ( » ج
« . امهُّطَخ ِْنیَنَسَح ) ِنانَسَح ، ٌنَسَح ،  ) ِناذیملت ناذه  ( » د

« . امهَُدلَو ًابَّدَُؤم ) ِْنَیبَّدَُؤم ، ِْنَیبَّدَؤُملا ،  ) ِْنیَتَأَْرما ِمِرْکأ  ( » ه
« . ِْقلُخلا ًابَّذَهُم ) َبَّذهملا ، ِْنَیبَّذَهُملا ،  ) ِْنیَلجّرلا ِِسلاج  و )

« . امُهاَوبأ ِْنیَمّلعملا ) ِمّلعملا ، ٍمّلعم ،  ) ِْنیَلُجّرلا یلع  اوُمِّلَس  ( » ز
یلی : ام  ْبِرْعأ   10

.113 نارمع /  لآ  َنوُدُجْسَی » ْمُهَو  ِلیّللا  َءانآ  ِهّللا  ِتایآ  َنُوْلتَی  ٌۀَمئاق  ٌۀَّمُأ  ِباتکلا  ِلهأ  ْنِم  ًءاوس  اوُْسَیل  »

فورحلاب فطعلا  نوثالّثلا  سرّدلا 
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فورحلاب فطعلا  عباوتلا : نم  یناثلا  مسقلا 

. ًاضیأ ِقَسَّنلا  فطع  یّمَُسیو  ِۀبسنلا  کلتب  نادوصقم  امهالکو  هعوبتم  یلإ  َبُِسن  ام  هیلإ  ُبَْسُنی  ٌعبات  وهو  هفیرعت :
« . ٌورمعو ٌدیز  ماق  : » وحن ثلاثلا  مسقلا  یف  اهرکذ  یتأیسو  فطعلا  فورح  ُدحأ  هعُوبتم  نیبو  هنیب  طّسوتی  ْنَأ  وهو ] : ] هطرش

. کلذک یناثلاف  ًالاح  وأ  ًۀلص  وأ  ًاربخ  وأ  ًۀفص  ُلَّوألا  ناک  اذإ  ینعأ  هیلع ، فوطعملا  مکح  یف  َفوطعملا  َّنَأ  ْمَلْعاَو 
. الف ُثیحو ال  ُفطعلا  زاج  هیلع  ِفوطعملا  َماقُم  ُفوطعملا  َماُقی  نأ  زوجی  ناک  ْنإ  ّهنأ  هیف  ۀطباضلاو 

هماکحأ
« . ٌدیزو َمویلا  ُتبرض  : » وحن لصف ، اذإ  ّالإ  ٌدیزو » اَنأ  ُتبرض  : » وحن لصفنم ، ریمضب  هدیکأت  بجی  لصّتم  عوفرم  ریمض  یلع  فطع  اذإ   1

« . ٍدیزبو َِکب  ُتررم  : » وحن فوطعملا ، یف  ّرجلا  ِفرح  ةداعإ  بجت  رورجملا  ریمضلا  یلع  فطع  اذإ   2
، کلذـک ُفوطعملاو  بوصنملا  وا  عوفرملا  یلع  ًامّدـقم  ًارورجم  هیلع  فوطعملا  ناک  اذإ  ٌزئاـج  ْنیَفلتخم  ْنیَلماـع  َْیلومعم  یلع  فطعلا   3

« . ٌورمع ِةرجحلاو  ٌدیز  ِرادلا  یف  : » وحن
. ِْهیَوَبیِس دنع  اقلطم  هُمدعو  ِءاّرَفلا ، دنع  ًاقلطم  ُزاوجلا  امهو  ِنارخآ  ِنابَهْذَم  ۀلأسملا  هذه  یفو 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. هل لّثمو  قسّنلا » فطع   » فّرع  1

؟ ِْنیَلصّتملا رورجملاو  عوفرملا  ِيَریمض  یلع  فطعلا  زوجی  یتم   2
. نیفلتُخم نیلماع  َْیلومعم  یلع  فطعلا  یف  لاوقألا  رُکذأ   3

نیرامّتلا
هیلع : َفوطعملا  ْبِرْعأو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  هیلع  فوطعملاو  فوطعملا  جرختسإ   1

.35 ةرقبلا /  ًادَغَر » اهنم  الُکو  َۀَّنجلا  َکُجْوَزَو  َْتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  ای  اْنُلقو  ( » أ
.3 ناسنإلا /  ًاروفَک » اّمإو  ًارکاش  اّمإ  َلیبسلا  ُهاْنیَدَه  ّانإ  ( » ب

.148 ماعنألا /  انُؤابآ » الَو  انْکَرْشَأ  ام  ُهّللا  َءاش  َْول  اوُکَرْشَأ  َنیّذلا  ُلوُقَیَس  ( » ج
.19 فهکلا /  ٍموَی » َضَعب  ْوأ  ًامْوَی  اْنِثَبل  اُولاق  ُْمْتِثَبل  ْمَک  مُهنِم  ٌلئاق  َلاق  ( » د

.91 ماعنألا /  مُکُؤابآ » الو  متنأ  اوُمَْلعَت  َْمل  ام  ُْمتْمِّلُعَو  ( » ه
.27 تاعزاّنلا /  ُءامَّسلا » ِمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ُْمْتنَأَء  ( » و

.23 دعّرلا /   … َحَلَص » ْنَمَو  اهَنُولُخْدَی  ٍندَع  ُتاّنج  ( » ز
.24 ةدئاملا /  َنوُدِعاق » انُهیه  ّانإ  ِالتاقَف  َکُّبَرو  َْتنأ  ْبَهْذاَف  ( » ح

51 ۀـعقاولا /  ِمیِمَحلا » َنِم  ِهیلع  َنُوبِراشَف  َنوُُطبلا *  اْهنِم  َنُوِئلامَف  ٍموُّقَز *  ْنِم  ٍرَجَـش  ْنِم  َنُولِکآَال  َنُوبِّذَـکُملا *  َنوُّلاّضلا  اهُّیَأ  ْمُکَّنإ  َُّمث  ( » ط
.54

.109 ءایبنألا /  نودَعُوت » ام  ٌدیعب  مأ  ٌبیرَقَأ  ِيرْدَأ  ْنإَو  ( » ي
.28 حون /  ِتانمؤملاو » َنینمؤمللو  ًانمؤم  یتیب  َلَخَد  ْنَِملَو  َيَِدلاِولَو  ِیل  ْرِفْغا  ِّبر  ( » ك

یلی : ام  ْبِرْعَأ   2
24 و 25. ناسنإلا /  ًالیصَأو » ًةَرُْکب  َکِّبَر  َمسا  ِرُکْذاو  ًاروُفَک *  ْوأ  ًامثآ  مهنم  ْعُِطت  الو  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف   » أ
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24 و 25. ناسنإلا /  ًالیصَأو » ًةَرُْکب  َکِّبَر  َمسا  ِرُکْذاو  ًاروُفَک *  ْوأ  ًامثآ  مهنم  ْعُِطت  الو  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف   » أ
.3 دیدحلا /  ٌمیلع » ٍءْیَش  ِّلِکب  َوُهو  ُنطابلاو  ُرهاّظلاو  ُرِخآلاو  ُلّوَألا  َوُه   » ب

دیکأتلا نوثالثلاو  يداحلا  سرّدلا 

دیکأتلا عباوتلا : نم  ثلاثلا  مسقلا 

وحن عوبتملا ، دارفأ  ّلکل  مکحلا  لومـش  یلع  ُّلدی  َْوأ  هُسفن » ٌدـیز  ینئاج  : » وحن هیلإ ، َبُِسن  امیف  عوبتملا  ریرقت  یلع  ُّلدـی  ٌعبات  وهو  هفیرعت :
(. 1 « ) َنوعمجأ مُهُّلُک  ُۀَِکئالملا  َدَجَسَف  : » یلاعت هلوق 

ْنیَمسق : یلع  دیکّأتلا  هماسقأ :
« . ٌدیز ٌدیز  ماق   » و ٌدیز » ءاج  ءاج  : » وحن هنیعب ، لّوألا  ظفللا  ریرکت  وهو  ٌیظفل :  1

یهو : ةدودعم  ٍظافلأب  وهو  ٌيونعم :  2
ْوأ امهُـسفنأ  نادـیّزلا   » و هُسفن » ٌدـیز  ینئاـج  : » رّکذـملل لوقت  ریمـضلاو ، ۀغیـصلا  فـالتخاب  عـمجلاو  ینثملاو  دـحاولل  نیعلا »  » و سفّنلا »  » أ

. ْمُُهُنیْعأو امُهاْنیَع  ْوأ  امُهُنیْعأو  ُُهْنیَع  کلذکو  مهُسفنأ . » َنودیّزلا   » و امهاسْفَن »
.30 رجحلا /  . 1

َّنُهنیعأو امهانیع  ْوأ  امُهنیعأو  اُهنیع  اذکو  ّنُهُـسفنأ . » ُتادنهلا   » و امهاسفن » وأ  امهُـسفنأ  نادنهلا   » و اهُـسفن » ٌدنه  ینتئاج  : » وحن ثنؤمللو ،
(. 1)

« . امهاتلک ِناتأرملا  ِتماق   » و امهالک » نالجّرلا  ماق  : » وحن ًۀّصاخ ، یّنثملل  اتلک »  » و الک »  » ب
وأ مهُّلک  ُموقلا  ینئاـج   » و هَتَّماـع » وأ  هَعیمج  وأ  هَّلک  َدـبعلا  تیرتشا  : » وحن ریمـضلا ، فـالتخاب  یّنثملا  ریغل  ۀـّماع ] »  » و عیمج »  » و « ] ّلـک  » ج

« . َّنُُهتَّماع وأ  َّنُهُعیمج  وأ  َّنُهُّلُک  ُءاسنلا  َِتئاج   » و اهَتّماع » وأ  اهَعیمج  وأ  اهَّلُک  َۀیراجلا  ُتیرتشا   » و مُهتّماع » وأ  مهُعیمج 
.[ تیأر امک  دَّکؤملل  ٌقباطم  ٌریمض  ِظافلألا  هذهب  َلِصَّتَی  ْنأ  بجی  ّهنأ  مَلْعإ  ٌهیبنت : ]

ُموقلا ینئاـج   » و َعَْصبَأ » َعَْتبَأ  َعَتْکَأ  َعَمْجَأ  هَّلک  َدـبعلا  ُتیرتشا  : » وحن ۀغیـصلا ، فـالتخاب  یّنثملا  ریغل  عَْصبَأ »  » و عَْتبَأ »  » و عَتْکَأ »  » و عَمْجَأ »  » د
« ُعَُصب ُعَُتب  ُعَتُک  ُعَمُج  َّنُهُّلُک  ُءاسنلا  ِتماق   » و َءاعَْصب » َءاْعَتب  َءاْعتَک  َءاعْمَج  اهَّلک  َۀیراجلا  ُتیرتشا   » و َنوُعَْـصبَأ » َنوُعَْتبَأ  َنوُعَتْکَأ  َنوُعَمْجأ  مهُّلُک 

.
. دَّکؤملا ظفلل  ًاعبت  ایّنُثی  ْنأ  زوجی  دقو  امهعمجت  نأ  نسحألاف  یّنثم  ناک  ْنإ  نیعلاو  سفنلاب  دَّکؤملا  ّنأ  رهظی  رکذ  اّمم  . 1

يونعملا دیکأتلا  ماکحأ 
َتبرـض : » وحن ٍلصفنم ، ٍعوفرم  ٍریمـضب  هدـیکأت  بجی  نیعلا »  » و سفنلا »  » ب رتتـسملا ] وأ   ] لصّتملا عوفرملا ]  ] ریمـضلا دـیکأت  َتدرأ  اذإ   1

بجی ّهنإَف ال  َکِـسْفَنو » َکـب  ُتررم   » و َکَـسْفَن » َکـُتمرکأ   » و مهُّلک » اُوئاـج  ُموقلا   » فـالخ هب  کُـسْفَن » َتنا  برـضإ   » و « ] کُـسفن َتنأ 
.[ اهیف دیکأتلا 

: لوقت الو  هَّلک » َدـبعلا  تیرتشا  : » لوقت امک  ًامکح  وأ  موقلا »  » ًاّـسِح ك اـُهقارتفا  ُّحِـصَی  ٌءازجأ  هل  اـم  ّـالإ  عمْجأ »  » و ّلـک »  » ُدَّکُؤی ب ـالو   2
« . هَّلک َدبعلا  ُتمرکا  »

. هنودب اهُرکذ  زوجی  الو  عمجأ »  » یلع اهمیدقت  زوجی  الو  هنودب ، ًینعم  اهل  سیل  ذإ  عَمْجأ »  » ِل ٌعاْبتأ  عَْصبأ » عَْتبأ و  عَتْکأ و   » ّنإ  3
ْنَیبرعم ًاـظفل و  ْنیَرورجم  ناـنوکی  ٍذـئنیح  اـمه  و  هنیعب ،» وأ  هِسفنب  ُریمـألا  اـنَراز  : » وـحن ِةدـئاّزلا ، ءاـبلا »  » ب نیعلا »  » و سفنلا »  » ُّرَُجی دـق   4]

.[ الحم عوبتملا  بارعإب 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 
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ۀلئسألا
. هل لّثمو  دیکأتلا  فّرَع   1

. لاثملا رکذ  عم  َیظفللا  َدیکأتلا  فّرع   2
. ۀلثمألاب کلذ  حرشإ  يونعملا ؟ دیکأتلا  ظافلأ  نیب  ُقرفلا  ام   3

. کلذل لّثم  نیعلا ؟ »  » و سفنلا »  » ُعوفرملا ب ُلصّتملا  ُریمضلا  ُدَّکَُؤت  فیک   4
؟ » عمجأ  » و ّلک »  » دَّکؤملا ب طرش  وه  ام   5

؟ اِهتاوخأ رکذ  نودب  هدحو  عمجأ »  » رکذ زوجی  له   6
نیرامّتلا

َدَّکؤملا : ِبِرْعأو  لمجلا  نم  یلی  امیف  يونعملاو  یظفّللا  دیکأتلا  نیب  ّزیم   1
.18 فارعألا /  َنیعمجأ » مُکنِم  َمَّنهَج  َّنَءَالْمَءَال  ْمُْهنِم  َکَِعبَت  ْنََمل  ( » أ

.3 لمّنلا /  َنوِنقُوی » مُه  ِةرخآلاب  ْمُهو  ( » ب …
.31 ةرقبلا /  اهَّلُک » َءامسألا  َمدآ  َمَّلَعَو  ( » ج

.11 10 ۀعقاولا /  َنُوبَّرَقُملا » َِکئلوُأ  َنوُِقباّسلا *  َنوُِقباّسلاَو  ( » د
.92 رجحلا /  َنیعمجأ » ْمُهَّنَلَئْسََنل  َکِّبَرَوَف  ( » ه

.35 ةرقبلا /  َۀَّنجلا » َکُجوَزَو  َْتنَأ  ْنُکْسا  ُمَدآ  ای  ( » و
.42 رمقلا /  اهِّلک » اِنتایآب  اُوبَّذَک  ( » ز

.2122  / رجفلا ًاّفَص » ًاّفَص  ُکَلَملاَو  َکُّبَر  َءاجو  ًاّکَد *  ًاّکَد  ُضرألا  ِتَّکُد  اذإ  ّالَک  ( » ح
.99 سنوی /  ًاعیمَج » مُهُّلُک  ِضرألا  یف  ْنَم  َنَمآَال  َکُّبَر  َءاش  ولَو  ( » ط

.23 ناسنإلا /  ًالیزنت » َنآرقلا  َکیلَع  انلََّزن  ُنَحن  ّانإ  ( » ي
ًاحیحص : هدجت  ام  تحت  ًاّطَخ  ْعَض   2

(. کَسفن اَنأ  کُسفن  َتنأ  یسفن  اَنأ   ) ُْتبَهَذ أ )
. تاحوتفلاو بورحلاب  َنیِِعلُوم  نوعمجأ ) مهُّلک  مهَّلک  مهُّلک   ) نّویمورلا ناک  ب )

(. امْهیَلِک امْهیَْتلِک  امهاْتلِک   ) َکیَتْخُأ یلع  قفشا  ج )
(. امهیلک امهِّلُک  امهالک   ) هیلع یعّدملاو  یعّدملا  ِراضْحِإب  یضاقلا  َرَمَأ  د )

. ًارارحأ اوُِقلُخ  نوعتکأ ) مهُعیمج  ٌعیمج   ) ُسانلا ه )
(. َکِسفنب َکَسفن  َكاّیإ  َکَسْفَن   ) َُکتیأر و )

(. ٌدیز هُسفن  هُّلک  دیز ) َبَهَذ  ز )
یلی : ام  ْبِرْعأ   3

.88 86 نارمع /  لآ  اهیف » نیدلاخ  َنیعمجأ *  ِسانلاو  ِۀکئالملاو  ِهّللا  َۀنعل  مهیلع  َّنَأ  ْمُُهئازج  َکئلوُأ  نیملاظلا *  َموقلا  يدهی  ُهّللاو ال  »

نایبلا فطع  لدبلا و  نوثالثلاو  یناثلا  سرّدلا 

لدبلا عباوتلا : نم  عباّرلا  مسقلا 
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. هِعوبتم َنود  ۀبسنلاب  دوصقملا  وهو  هعوبتم  یلإ  َبُِسن  ام  هیلإ  ُبَْسُنی  ٌعبات  وهو  هفیرعت :
ٌۀعبرأ : یهو  هماسقأ :

« . َكوخأ ٌدیز  ینئاج  : » وحن ِعوبتملا ، َلولدم  ُهلولدم  ناک  ام  وهو  ّلکلا  نم  ّلکلا  ُلدب  لّوألا :
« . هَسأر ًادیز  ُتبرض  : » وحن ِعوبتملا ، ِلولدم  َءزج  ُهلولدم  ناک  ام  وهو  ّلکلا  نم  ضعبلا  ُلدب  یناثلا :

« . هُْملِع ٌورمع  ینبجعأ   » و ُهبوث » ٌدیز  َِبلُس  : » وحن ِعوبتملا ، َّقلعتم  ُهلولدم  ناک  ام  وهو  لامتشالا  ُلدب  ثلاثلا :
: [ ٍماسقأ ۀثالث  یلع  وهو  ِعوبتملا  َفلاخم  ُهلولدم  ناک  ام  وهو  نیابملا  لدبلا  عبارلا : ]

ُتیأر  » و ٌرفعج » ٌدـیز  ینئاج  : » وحن هیلإ ]، ناسللا  قبـس  اّمنا  ًادوصقم و  هنم  لدـبملا  نکی  مل  نأب  ، ] طلغلا دـعب  ُرَکْذـُی  ام  وهو  طـلغلا : لدـب  أ 
؛» ًارامح ًالجر 

؛» ِقوسلا ِۀسردملا  یلإ  ٌدیز  َبَهَذ  : » وحن (، 1  ) هِدصق ُداسَف  هرکذ  دعب  نّیبتف  هنم  لدبملا  دصق  اذا  ام  وهو  نایسنلا : لدب  [ب 
« . ٌسمش ٌرمق  یبیبح  : » وحن ءادبلا ، َلدب  ًاضیا  یّمسی  ًاحیحص و  لدبلاو  هنم  لدبملا  نم  ٍدحاو  لک  دصق  اذا  ام  وهو  بارضإلا : لدب  ج 

هیف زوجیو  ٍفرـصنم » ِریغو  ٍفرـصنم  ِْنیَمـسق  یلع  مسإلا  : » وحن ُهَلبق ، ام  َلَّصَف  يذلا  وهو  لیـصفتلا  ُلدب  ّلکلا  نم  ّلکلا  لدـبب  قحلی  ٌهیبنت :
ینعأ  » يأ ینعأ »  » ریدـقتب ۀـّیلوعفملا  یلع  ُبصنلاو  ٍفرـصنم » ُریغو  ٌفرـصنم  اـمه   » يأ أدـتبملا  ریدـقت  یلع  ُعفرلاو  لـصألا ، یلع  ُعاـبتإلا 

« .[ ٍفرصنم َریغو  ًافرصنم 
یف کلذ  بجی  ـالو  ( 2 « ) ٍۀـئطاخ ٍۀـبذاک  ٍۀَیِـصان  ِۀیـصاّنلاب *  ًاعَفْـسََنل  : » یلاعت هلوق  وحن  هتعن ، بجی  ٍۀـفرعم  نع  ًةرکن  ناک  نإ  لدـبلا  ۀّـمتت :

« . َكاخأ ًادیز  ُتیأر   » و ًامالغ » ًالجر  تیأر  : » وحن نیسناجتملا ، یف  الو  ًارمع » ًالجر  ُتیأر  : » وحن هسکع ،
لدبلا » ماسقأ  ۀیبرعلا ، سوردلا  عماج  . » نانَْجلاب ّقلعتی  نایسنلا  ُلدبو  ناسّللاب  ّقلعتی  ِطلغلا  ُلدب  . 1

.16 15 قلعلا /  . 2
. قتشم ریغ  يأ  . 3

نایبلا فطع  عباوتلا : نم  سماخلا  مسقلا 
هعوبتم قباطی  ْنأ  بجیو  « . ] ُرَمُع هّللا  دبع  وبأ  ماق   » و ُرَمُع » ٍصْفَح  وبأ  ماق  : » وحن هیمسا ، رهـشأ  وهو  هعوبتم  حِضُوی  ( 3  ) ۀفص ُریغ  عبات  وهو 

. یقیقحلا تعّنلاک  َءایشأ ، ِةَرشَع  ْنِم  ٍۀعبرأ  یف 
َلتاقلا ُتیأر  : ] » ُلثم ًاظفل ، لدـبلاب  ُسبتلی  دـقو  ّلکلا ] نم  ّلکلا  لدـب  نوکی  نأ  حلـص  نایبلا  َفطع  نوکی  ْنأ  حلـص  اـم  ُّلـک  ّهنأ  ملعا  ُّمث 

ُتیأر  » زوجی الف  ٌعنتمم  انُه  وهو  هنم  ِلدـبملا  َّلحم  هلالحإ  ۀـّین  یف  َلدـبلا  َّنءِال  لدـبال  لجرلا »  » ناـیب ل ُفطع  رفعج »  » ف ٍرفعج » ِلـجرلا 
رعاشلا : لوق  اذکهو ] اهنم . یلاخلا  یلإ  ماللاب  ِفَّرعملا  ِۀفاضإ  ِزاوج  مدعل  ٍرفعج » َلتاقلا 

(1 « ) ًاعُوقُو ُُهُبقَْرت  ُْریَّطلا  ِْهیَلَع  ٍرِْشب  ِّيِرْکَبلا  ِكراّتلا  ُْنبا  اَنأ  »
« ُسانلا اهُّیأ  ای  : » وحن ًادـماج ، ناک  ْنإ  ّلکلا  نم  ّلکلا  َلدـب  وأ  ٍنایب  َفطع  ُبَْرُعی  ۀـّیئادنلا  ّيأ »  » دـعب ماللاب  فّرعملا  مسـإلا  عقو  اذإ  هیبنت : ]

« .[ ُمیرکلا اهُّیأ  ای  : » وحن ًاّقتشم ، ناک  ْنإ  ًاتعنو 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. هل لّثمو  لدبلا  فّرع   1

؟ لامتشإلاو ضعبلا  ِلدب  َنیب  ُقرفلا  ام   2
؟ نایسنلاو طلغلا  ِلدب  َنیب  ُقرفلا  ام   3
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؟ ۀفرعملا نع  ةرکنلا  لدب  زوجی  له   4
؟ » لجرلا  » نع ًالدب  ٍدیز » ِلجرلا  ُبراّضلا  ءاج  : » وحن یف  دیز »  » نوکی ْنأ  زوجی  َِمل ال   5

.220  / 1 دهاوشلا : عماج  . 1
نیرامّتلا

هنم : َلَْدبُملا  ِبِرْعأو  اهعون  رکذاو  لمجلا  نم  یتأی  اّمع  لدبلا  جرختسإ   1
.53 52 يروشلا /  ِهّللا » ِطارص  ٍمیقتسم *  ٍطارص  یلإ  يِدْهََتل  َکَّنإو  ( » أ

.71 ةدئاملا /  ْمُهنم » ٌریثک  اوُّمَصَو  اوُمَع  َُّمث  ( » ب
.217 ةرقبلا /  ِهیف » ٍلاِتق  ِمارحلا  ِرهّشلا  ِنع  َکَنُولَئْسَی  ( » ج

.133 ةرقبلا /  ًادحاو » ًاهلإ  َقاحسإو  َلیعامسإو  َمیهاربإ  َِکئابآ  َهلإو  َکَهلإ  ُُدبْعَن  اُولاق  ( » د
.251 ةرقبلا /  ُضرألا » ِتَدَسََفل  ٍضعبب  مُهَضعب  َساّنلا  ِهّللا  ُْعفَد  الَْولَو  ( » ه

.142 فارعألا /  یموق » یف  ینُْفلْخا  َنوراه  ِهیخءِال  یسوم  لاقو  ( » و
.5 4 جوربلا /  ِدُوقَولا » ِتاذ  ِراّنلا  ِدوُدْخُألا *  ُباحصأ  َِلُتق  ( » ز

.97 نارمع /  لآ  ًالیبَس » ِهیلإ  َعاطَتْسا  ِنَم  ِتیبلا  ُّجِح  ِساّنلا  یَلَع  ِهّللو  َمیهاربإ …  ُماقَم  ٌتانّیب  ٌتایآ  هیف  ( » ح
.32 31 أبنلا /  ًابانعأو » َقئادح  ًازافَم *  َنیقّتملل  ّنإ  ( » ط

؟ نَّیَبُملا ِبِرْعأو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  نایبلا  فطع  جِرْخَتْسإ   2
.50 49 آص /  ًۀَحَّتَفُم » ٍندع  ِتاّنَج  ٍبآَم *  َنْسَُحل  َنیقّتمِلل  ّنإ  ( » أ

.12 هط /  ًيوُط » ِسّدقُملا  ِداْولاب  َّکنإ  َْکیَْلعَن  ْعَلْخاَف  ( » ب
.2 میرم /  اّیرکز » ُهَدبع  َکِّبَر  ِتمحَر  ُرکذ  ( » ج

.95 ةدئاملا /  َنیکاسَم » ُماعط  ٌةراّفک  ْوأ  ِۀبعکلا  َغلاب  ًایْدَه  مُکنم  ٍلدع  اَوذ  ِِهب  ُمُکْحَی  ( » د
مکحلا 180. راصق  ۀغالبلاجهن ، ٌدَّبَُؤم » ٌّقِر  ُعَمَّطلا  : » مالسلاهیلع ٌیلع  َنینمؤملاُریمأ  لاق  ه )

یلی : ام  ْبِرْعأ   3
.114 ةدئاملا /  انِرِخآو » اِنلَّوَءِال  ًادیع  اَنل  ُنوُکَت  ِءامّسلا  َنِم  ًةدئام  اْنیَلَع  ْلِْزنأ  انَّبر  َّمُهّللا  َمیرم  ُنب  یسیع  َلاق  »

ۀّماع نیرامت 
اهَعوبتم : ْبِرْعَأو  ِۀفیرشلا  ِتایآلا  َنِم  یلی  اّمم  عباوتلا  جرختسإ 

.4 1 لّمّزملا /  ِهیلَع » ْدِز  وأ  ًالیلق *  ُهنِم  ْصُْقنا  َِوأ  ُهَفِْصن  ًالیلَق *  ّالإ  َلیّللا  ُِمق  ُلِّمَّزُملا *  اهُّیَأ  ای  ( » أ
.7 6 دمحلا /  مهیلع » َتْمَْعنأ  َنیّذلا  َطارِص  َمیقتسملا *  َطارّصلا  انِدْهإ  ( » ب

.41 40 ناخدلا /  ًائیش » ًیلوم  نَع  ًیلوم  ینُْغی  َموی ال  َنیعمجأ *  ْمُُهتاقیم  ِلصفلا  َموی  ّنإ  ( » ج
.32 سنوی /  ُّقَحلا » ُمُکُّبر  ُهّللا  ُمُِکلذف  ( » د

.128 ۀبوتلا /  ٌمیحر » ٌفوئر  َنینمؤملاب  مُکیلَع  ٌصیرح  ْمُِّتنَع  ام  ِهیلَع  ٌزیزع  مُکِسفنَأ  ْنِم  ٌلوسَر  ْمُکَئاج  ْدََقل  ( » ه
.97 ةدئاملا /  ِساّنلل » ًامایق  َمارحلا  َتیبلا  َۀبعکلا  ُهّللا  َلَعَج  ( » و

.12 هط /  َکُّبَر » اَنَأ  ّینإ  ( » ز
.24 میهاربإ /  ِءامسلا » یف  اهُعرفو  ٌتباث  اُهلصأ  ٍۀبّیط  ٍةرجشک  ًۀبّیط  ًۀملک  ًالثم  ُهّللا  َبَرَض  َفیَک  ََرت  َْملَأ  ( » ح

.6 راطفنإلا /  ِمیرکلا » َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  ُناسنإلا  اهُّیأ  ای  ( » ط
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.9 میرّحتلا /  ْمِْهیَلَع » ُْظلْغاو  َنیقفانملاَو  َراّفکلا  ِدِهاج  ُِیبَنلا  اهُّیأ  ای  ( » ي
مسالا باب 

تاینبملا
تارمضملا * 

تاراشإلا ءامسا  * 
تالوصوملا * 

لاعفالا ءامسا  * 
تاوصالا ءامسا  * 

تابکرملا * 
تایانکلا * 

ۀّینبملا فورظلا  * 

(1  ) تارمضملا نوثالثلاو  ثلاثلا  سرّدلا 

ینبملا مسإلا  یف  یناثلا : بابلا 

نیمسق : یلع  وهو  ]
لعفلاب ٌینبم  ّهنإف  هدـحو . دـیز »  » ظفلکو ًالَثَم   … ۀـثالث » نانثا  دـحأ  : » وحنو  … اث » ات ، اب ، فلأ ، : » لثم هریغ ، عم  بکرم  َریغ  عقو  ام  لّوألا :

. ةّوقلاب ٌبرعمو  نوکسلا  یلع 
: [ ٍهوجوب ۀهباشملاو  ، ] ِلصألا َینبم  ََهباش  ام  یناثلا :

« . ءالؤه : » وحن ةراشإلا ،» ءامسأ   » ٍۀنیرق ك یلإ  ًاجاتحم  هانعم  یلع  ۀلالدلا  یف  مسإلا ]  ] نوکی ْنأ   1
« . ْنَم  » و اذ » : » وحن ٍفرحأ ، ۀثالث  نم  َّلقأ  یلع  نوکی  ْنأ   2

« . َرَشَع َۀَعِْست   » یلإ َرَشَع » َدَحَأ  : » وحن فرحلا ، ینعم  َنَّمَضَت  ْنأ   3
ًافقو نوکسلاو  ًارـسکو  ًاحتفو  ًاّمَـض  یّمـُست  ُهتاکرحو  لماوعلا . فالتخاب  هرخآ  فلتخی  نأ ال  همکحو  ًالـصأ . ًابرعم  ریـصی  مسقلا ال  اذه  و 

(. 1)
« . ًانوکس یّمُسی  ۀکرحلا  ریغو  : » لاقی نأ  حیحصلاو  . 1

ٌۀینامث : یهو  (: 1  ) ینبملا عاونأ 
لاعفألا ءامسأ  تالوصوملا 4  تاراشالا 3  ءامسأ  تارمضملا 2   1

. فورظلا ضعب  تایانکلا 8  تابّکرملا 7  تاوصألا 6  ءامسأ   5

تارمضملا تاّینبملا : نم  لّوألا  عونلا 

 ]، ًینعم وأ  ([ 2 « ) ُقاَّزَّرلا َوه  َهّللا  ّنإ  : » وحن ًاظفل ،[  هُرْکِذ ؛ َمَّدَقَت  ٍبئاغ  وأ  ٍبطاخم  وأ  ٍمّلکتم  یلع  َّلدیل  َعِضُو  ام  ُمسا  وهو  رمضملا : فیرعت 
([. 4 « ) ُسُدُّسلا اَمُْهنِم  ٍدحاو  ِّلُِکل  ِْهیََوبَءِالَو  : » وحن ًامکُح ،[  ْوأ  ([ 3 « ) يْوقّتِلل ُبَْرقَأ  َوُه  اُولِدْعإ  : » وحن

نیمسق : یلع  وهو  رمضملا : ماسقأ 
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: [ ماسقأ ۀثالث  یلع  یتأیو   ] هدحو لمعتسی  ام ال  وهو  لصّتم ؛ لّوألا :
؛» َْنبَرَض  » یلإ ُتبرض » : » وحن ٌعوفرم ، أ 

؛» َّنَُهبَرَض  » یلإ یَنبَرَض » : » وحن ٌبوصنم ، ب 
« . َّنَُهل  » یلإ یل »  » و ّنهمالغ »  » یلإ یمالغ » : » وحن ٌرورجم ، ج 
: [ نیمسق یلع  یتأیو   ] هدحو لمعتسی  ام  وهو  ٌلصفنم ؛ یناثلا :

؛» َّنُه  » یلإ انأ »  » وهو عوفرم ؛  1
« . ّنُهاّیإ  » یلإ َياّیإ »  » وهو ٌبوصنم ،  2

. ًاریمض نوعبس  کلذف 
. ّینبملا ماسقأ  نم  یناثلا  مسقلا  ُدارملاو  . 1

.58 تایراذلا /  . 2
.8 ةدئاملا /  . 3
.11 ءاسنلا /  . 4

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. امهل لّثمو  ْهیَمْسِقب  ّینبملا  فّرع   1

. تاّینبملا ِدّدع   2
. هل لّثمو  رمضملا  فّرع   3

. ٍةدیفم ٍۀلثمأب  ِبئاغلا  ِریمضلا  ِعجرم  ِمّدقت  َءاحنأ  ْرُکْذأ   4
. امهماسقأ ْرُکْذاو  لصفنملاو  لصّتملا  ِيَریمض  فّرَع   5

نیرامّتلا
ببسلل : ًارکاذ  اهعون  ْنَِّیبو  ۀیلاتلا  ۀکرابملا  تایآلا  نم  ۀلصفنملاو  ۀلصّتملا  رئامضلا  نیب  ّزیم   1

.193 نارمع /  لآ  انعِمَس » انَّنإ  انَّبَر  ( » أ
.3 یحُّضلا /  یلَق » امَو  َکُّبَر  َکَعَّدَو  ام  ( » ب

.37 فهکلا /  ُهُرِواُحی » َوُهَو  ُُهبحاص  َهل  َلاق  ( » ج
.55 هط /  ْمُکُدیُعن » اهِیفو  ْمُکانْقَلَخ  اهنم  ( » د

.6 میرّحتلا /  ُةراجِحلاَو » ُساّنلا  اهُدُوقَو  ًاران  ْمُکیلْهَأَو  ْمُکَسُْفنَأ  اُوق  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیأ  ای  ( » ه
.5 دمحلا /  ُنیعَتسَن » َكاّیإو  ُُدبْعَن  َكاّیإ  ( » و

ءاسّنلا 73. ًامیظَع » ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُتنُک  ینَْتَیل  ای  ( » ز
.29 ملقلا /  َنیملاظ » اّنُک  ّانإ  انِّبَر  َناحبُس  اُولاق  ( » ح

.90 ماعنألا /  َنیَملاْعِلل » يرْکِذ  ّالإ  َوُه  ْنإ  ( » ط
.125 ماعنألا /  ِمالْسِإلل » ُهَرْدَص  ْحَرْشَی  ُهَیِدْهَی  ْنأ  ُهّللا  ِدُِری  ْنَمَف  ( » ي

یلیام : ْبِرْعأ   2

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


.137 ةرقبلا /  ُمیلعلا » ُعیمّسلا  َوُهَو  ُهّللا  ُمُهَکیفْکَیَسَف   » أ
.28 دوه /  َنوهراک » اهل  متنأو  اهوُمُکُومِْزُلنَأ   » ب

(2  ) تارمضملا نوثالثلاو  عبارلا  سرّدلا 

ریمضلا راتتسا  عضاوم 

. ٌزئاجو ٌبجاو  نیمسق : یلع  وهو  ًانکتسم  يأ  ًارتتسم  نوکی  دق  ۀّصاخ  َلصّتملا  َعوفرملا  َّنَأ  ْمَلْعإ 
َعضاوم : ۀعبس  یف  بجاولا  راتتسالاو 

؛» ُبِرْضَت : » وحن یف  َْتنأ »  » بطاخملا ك عراضملا  یف  أ 
؛» ُبِرْضَن  » و ُبِرْضأ » : » وحن یف  ُنَْحن »  » و انأ »  » ًاقلطم ك ملکتملا  عراضملا  یف  ب 

؛» ْبِرْضإ : » وحن یف  َْتنأ »  » بطاخملا ك رما  یف  ج 
؛» ًادیز الخ  ُموقلا  ءاج  : » وحن یف  وه »  » ك ُنوکی » الو  سیل  اشاح ، ادع ، الخ ،  » لثم ءانثتسإلا  لاعفأ  یف  [د 

؛» ًادیز َنَسْحأ  ام  : » وحن یف  وه »  » بجعّتلا ك لَْعفَأ  یف  ه 
؛» ًاهجو ُنَسْحأ  ٌدیز  : » وحن یف  وه »  » لیضفتلا ك لعفأ  یف  و 

.[ ُرَّجَضَتَأ ینعمب  ٍُّفا » : » وحن یف  انأ »  » ْتُکُْسا و ینعمب  ْهَص » : » وحن یف  َْتنأ »  » یضاملا ك ریغ  لعفلا  مسا  یف  ز 
َعضاوم : ۀعبرأ  یف  زئاجلا  راتتسالاو 

« . َْتبَرَض ٌدنه   » و َبَرَض » ٌدیز  : » وحن یف  یه »  » و وه »  » ۀبئاغلاو ك بئاغلل  یضاملا  یف  أ 
؛» ُبِرْضَت ٌدنه   » و ُبِرْضَی » ٌدیز  : » وحن یف  یه »  » و وه »  » ۀبئاغلاو ك بئاغلل  عراضملا  یف  ب 

؛» ٌۀبراض ٌدنه   » و ٌبراض » ٌدیز  : » وحن یف  یه »  » و وه »  » امهریغ ك ِلوعفملاو و  ِلعافلا  َمسا  ینعأ  ۀفّصلا  یف  ج 
.[ َدَُعب ینعمب  تاهیه » : » وحن یف  وه »  » یضاملا ك لعفلا  مسا  یف  [د 

(2 « ) ُهاّیإ ّالإ  اوُُدبْعَت  ّالأ  َکُّبَر  یضَقَو   » و ( 1 « ) ُُدبْعَن َكاّیإ  : » یلاعت هلوق  وحن  لصّتملا ، رّذعت  دنع  ّالإ  لصفنملا  لامعتسا  زوجی  ال  ةرصبت :
و ( 3 « ) ٌدحأ ُهّللا  وه  ُلق  : » وحن رکذملا ، یف  ِنأشلا  َریمض  یّمَُسیو  ُهرِّسَُفت  ٍۀلمج  َلبق  ًادرفم ]  ] ًابئاغ ًاریمض  مهل  ّنأ  ملعإ  ۀَّصِقلاو : نْأَشلا  ریمض 

« . ٌۀمئاق ُبنیز  اّهنإ   » و ٌۀحیلم » ٌدنه  یه  : » وحن ثنؤملا ، یف  ِۀّصقلا  َریمضو  ٌبکار » ٌدیز  ُّهنإ  »
.5 دمحلا /  . 1

.23 ءارسإلا /  . 2
.1 صالخإلا /  . 3

هماکحأ
. َتیأر امک  خساونلا  دَحَا  َمسا  وأ  ًأدتبم  ّالإ  ِۀّصقلاو  ِنأشلا  ُریمض  ُبَْرُعی  [أ ال 

« .[ ٌملاع ٌدیز  َناک  : » وحن رتتسی ، دق   2
ًالْـصَف یّمَُـسیو  اذک » ْنِم  لَْعفأ   » وأ ًۀفرعم  ُربخلا  ناک  اذإ  أدتبملل  ٌقباطم  ٌلصفنم  ٌعوفرم  ٌریمـض  ربخلاو  أدتبملا  نیب  لخدی  دق  لصفلا : ریمض 

یلاعت : هلوقو  ٍورمع » ْنِم  ُلضفأ  وه  ٌدیز   » و َمئاقلا » وه  ٌدیز  ناک   » و ُمئاقلا » وه  ٌدیز  : » وحن ۀفصلا ، ربخلا و  نیب  لصفلل 
(1 « ) َبیقَّرلا َْتنَأ  َْتنُک  »

.[ ًاضیأ ًادامِع  یّمَُسیو  ِبارعإلا  َنِم  َُهل  َّلحم  الَو  َرصحلاو  َدیکأتلا  دیفی  ریمضلا  اذه  ٌهیبنت : ]

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 267 

http://www.ghaemiyeh.com


نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. ٍةدیفم ٍۀلثمأ  عم  ًابوجو  ریمضلا  ِراتتسا  َعضاوم  ْرُکُْذا   1

. امهل لّثم  ۀّصقلاو ؟ نأشلا  ریمض  بارعإ  وه  ام   2
. لاثمب اْهنَِّیب  لصفلا ؟ ریمض  ةدئاف  یه  ام   3

.117 ةدئاملا /  .1
نیرامّتلا

ۀکرابملا : تایآلا  نم  ًازاوجو  ًابوجو  ةرتتسملا  رئامضلا  نیب  ْزِّیم   1
.3 رصنلا /  ًاباَّوت » َناک  ُهَّنإ  ُهْرِفْغَتْساَو  َکِّبَر  ِدْمَِحب  ْحِّبَسَف  ( » أ

.29 دوه /  َنُولَهَْجت » ًاموَق  مُکیرَأ  یّنِکلَو  ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنإ  اُونَمآ  َنیِّذلا  ِدِراِطب  اَنأ  امَو  ( » ب
.19 ۀّقاحلا /  ْهَِیباتک » اُوئَْرقا  ُمُؤاه  ُلوُقَیَف  ِِهنیمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اّمَأَف  ( » ج

.159 نارمع /  لآ  َنیلّکوتملا » ُّبُِحی  َهّللا  َّنإ  ( » د
.1 حرشلا /  َكَردَص » ََکل  ْحَرْشَن  َْملَأ  ( » ه

.95 ماعنإلا /  ِّیَحلا » َنِم  ِّتیملا  ُجِرُْخمو  ِّتیَملا  َنِم  َیَحلا  ُجِرُْخی  يّونلاو  ِّبحلا  ُِقلاف  َهّللا  َّنإ  ( » و
.17 سبع /  ُهَرَفْکَأ » ام  ُناسنإلا  َِلُتق  ( » ز

.23 ءارسإلا /  ًامیرَک » ًالوق  امَُهل  ُْلقَو  امُهْرَْهنَت  الَو  ٍّفُأ  امَُهل  ْلُقَت  الَف  ( » ح
.87 ءاسّنلا /  ًاثیدح » ِهّللا  َنِم  ُقَدْصَأ  ْنَمَو  ( » ط

اَهبارعا : ْنَِّیبو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  لصفلاو  ۀّصقلاو  نأشلا  رئامض  جرختسإ   2
.87 فسوی /  َنوُِرفاکلا » ُموقلا  ّالإ  ِهّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْئیَی  ُّهنإ ال  ( » أ

.62 جحلا /  ُلِطابلاَوُه » ِِهنود  ْنِم  َنوُعْدَیام  َّنَأَو  ُّقَحلاوه  َهّللاَنأب  َکلذ  ( » ب
.3 رثوکلا /  ُرَْتبَألا » َوُه  َکَِئناش  َّنإ  ( » ج

.46 جحلا /  ِرودّصلا » یف  یّتلا  ُبولُقلا  یَمْعَت  ْنِکلَو  ُراْصبألا  یَمْعَت  اهَّنإَف ال  ( » د
.117 ماعنألا /  َنیِدَتْهُملِاب » ُمَلْعَأ  َوُهَو  ِهلیبَس  نَع  ُّلِضَی  ْنَم  ُمَلْعأ  َوُه  َکَّبَر  َّنإ  ( » ه
.82 صصقلا /  َنوِرفاکلا » ُِحْلُفی  ُهَّنَأَْکیَو ال  اِنب  َفَسََخل  اْنیَلَع  ُهّللا  َّنَم  ْنأ  الَْول  ( » و

.97 ءایبنألا /  اورَفَک » َنیّذلا  ُراْصبأ  ٌۀصخاش  یه  اذِإف  ُّقحلا  ُدعولا  َبرتقاو  ( » ز

.85 ةرقبلا /  ْمُهُجارخإ » ْمُْکیَلَع  ٌمَّرَُحم  َوُهَو  ْمُهوُداُفت  يراسُأ  ْمُکُوتْأَی  ْنإَو  ( » ح
.58 صصقلا /  َنیثراولا » ُنَْحن  اّنُک  ( » ط

.324 مکحلا : راصق  ۀغالبلاجهن ، ُمکاحلا » َوُه  َدِهاّشلا  َنإَف  ِتاوَلَخلا  یف  ِهّللا  َیِصاعَم  اوُقَّتإ  ( » ي
یلی : ام  ْبِرْعَأ   3

.59 صصقلا /  َنوِملاظ » اُهلْهأَو  ّالإ  يرُقلا  یِِکلهُم  اّنُک  امَو   » أ
.9 يروشلا /  ٌریدق » ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  یتوَملا  ِیُْحی  َوُهَو  ُِیلَولا  َوُه  ُهّللاَف   » ب

تالوصوملا تاراشالا و  ءامسأ  نوثالثلاو  سماخلا  سرّدلا 
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تاراشإلا ُءامسأ  تاّینبملا : نم  یناثلا  عونلا 

. هیلإ راشم  یلع  ُّلدیل  عضو  ام  وهو ] : ] ةراشإلا مسا  فیرعت 
ٍناعم : ِۀَّتِِسل  ٍظافلأ  ۀسمخ  یهو  هظافلأ :

؛ رّکذملل اذ »  » 1
؛ هاّنثمل ِْنیَذ »  » و ِناذ »  » 2

؛ ّثنؤملل ات » یِِهت ، ِِهت ، ِْهت ، ِیت ، یِهِذ ،] ِِهذ ، ِْهذ ، يذ ،  ] » 3
؛ هاّنثمل ِْنیَت »  » و ِنات »  » 4

. امِهِعْمَِجل رصقلاب  یلوُأ ] » ] » ِّدملاب و ِءالوُأ »  » 5
یلع َّلُدَِیل   ] باطخلا ُفرح  اهرخاوأب  لصّتَیو  ِءالؤه . »  » و ناتاه »  » و اتاه »  » و ناذه »  » و اذه » : » ُوحن هیبنتلا ، ُءاه  اهلئاوأب  لخدـت  دـق  ّهنإ ] ّمث  ]

نِم ۀلـصاح  نورـشعو  ۀـسمخ  کلذـف  َّنُک » امُک ، ِك ، مُک ، امک ، َك ،  » ٍناعم ۀتـسل  ٍظافلأ  ۀـسمخ  ًاـضیأ  یهو  هددـعو ] بطاـخملا  سنج 
. یقاوبلا کلذک  و  ّنکناذ »  » یلا کناذ »  » و ّنکاذ »  » یلا كاذ »  » یه و  ٍۀسمخ . یف  ٍۀسمخ  بْرَض 

. طّسوتملل كاذ »  » دیعبلل و کلذ »  » بیرقلل و اذ »  » هیلعو ف هیلإ ]. راشملا  دُعب  یلع  ّلدیل  دُعبلا  ُمال  باطخلا  فرح  لبق  دازی  دقو 
: لثم دـیعبلاو ، َكانهاهو » َكانه  : » لثم طّسوتملاو ، انهاهو » انُه  : » لثم بیرقلا ، ناکملا  یلإ  ةراشإلا  دـیفی  تاراشإلا  ءامـسأ  ضعب  ۀّـمتت : ]

« . َّمَثو کلانه  »
« .[ انُه ِْفق  : » وحن هیف ، ًالوعفم  ّالإ  ءامسألا  هذه  ُبَْرُعت  الو 

تالوصوملا تاّینبملا : نم  ثلاثلا  عونلا 

ٌرورجمو ٌراج  وأ  ٌفرظ  وأ   ] ۀـیربخ ۀـلمج  یهو  هدـعب  ٍۀلـصب  ّـالإ  ٍۀـلمج  نم  ًاـّمات  ًاءزج  نوکی  نأ  حلـصی  ـال  مسا  وهو ] : ] لوصوملا فیرعت 
هوبأ ماق  ْوأ  لضاف  هوبأ  يذلا  ینئاج  : » انلوق یف  يّذلا » : » وحن لوصوملا ، یلإ  دوعی  اهیف  ٍدئاع  ْنِم  هل  ُّدب  الو  فوذحملا .] َّرَقَتْسا »  » ناقّلعتم ب

« [. ۀسردملا یف  ْوأ  َكَدنع  ْوأ  ]
لوصوملا : ماسقأ 

یف ءایلابو  عفرلا  ۀلاح  یف  ِفلألاب  امهاّنثِمل  ِْنیَتَّللا »  » و ِْنیَذّللا »  » و ِناتّللا »  » و ِناذـّللا »  » ثنؤملل و یّتلا »  » رّکذـملل و يذـّلا » [ » وهو ٌّصتخم   1]
. ًاقلطم ثنؤملا  عمجل  یئاّوللا »  » و یئّاللا »  » و یتاّوللا »  » و یتّاللا »  » رّکذملا و عمجل  َنیِّذلا »  » و یلُالا »  » و ّرجلاو ، بصنلا  ِیََتلاح 

وحن ّیط ، ینب  ۀغل  یف  وذ »  » و ثنؤملل ] ءاّتلاب  لمعتست  دقو  « ] ُيأ  » و ْنَم »  » و ام » [ » وهو ًاقلطم  ثنؤملاو  رّکذملل  لمعتسی  ام  وهو  ٌكرتشم   2]
رعاشلا : لوق 

(1 « ) ُْتیَوَط ُوذو  ُتْرَفَح  ُوذ  يْرِئبو  يّدَجو  یبأ  ُءام  َءاملا  ّنإَف  »
.150  / 2 دهاوشلا : عماج  . 1

و ٌدـیز » َبَرَـض ، يذـّلا   » يأ ٌدـیز » ُبراّضلا  : » وحن لوعفملا ، ِوأ  لعافلا  ُمسا  ُهتلـصو  مّاللاو » فلألا   » و اـُهتیوط » یّتلا   » و اـُهتْرَفَح » یّتلا   » يأ
»؟ هَْتیَأَر يّذلا  نَم   » يأ هَتیأر »؟ اذ  ْنَم  ، » وحن ْنیَتّیماهفتسإلا ، ام »  » وأ ْنَم »  » دعب ۀعقاولا  اذ »  » و «، ] ٌورمع َبِرُض ، يّذلا   » يأ ٌورمع » ُبورضملا  »

]. »؟ هَتْعَنَص يّذلا  ام   » يأ هَتْعَنَص »؟ اذام   » و
ناهیبنت :

. هتبرض يّذلا  ماق  يأ  تبرض » يّذلا  ماق  : » وحن ًالوعفم ، ناک  نإ  ظفللا  نم  دئاعلا  فذح  زوجی   1

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 269 

http://www.ghaemiyeh.com


(1 « ) ًاِّیتِع ِنمْحَّرلا  یَلَع  ُّدَشَأ  ْمُهُّیَأ  ٍۀعیش  ِّلک  ْنِم  َّنَعِْزنََنل  َُّمث  : » یلاعت هلوق  وحن  امِهتَلِـص ، ُرْدَص  َفِذُح  اذإ  ّالإ  ٌۀبرعم  ۀّیأ »  » و ًاّیأ »  » َّنَأ ْمَلْعإ   2
. ُّدَشأ وه  يأ 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. هل لّثمو  ةراشإلا  مسا  فّرع   1

؟ تاراشإلا ءامسأب  ُۀقحلملا  باطخلا  فاک  ُّلُدَت  َمالَع   2
؟ ۀّیناکملا تاراشإلا  ءامسأ  ُبارعإ  وه  ام   3

. اْهنَِّیب کلانه ؟ »  » و کلذ »  » بّکرت ًءزُج  مک  ْنِم   4
؟ لوصوملا مسإلا  وه  ام   5

؟ كرتشملاو صتخملا  لوصوملا  نیب  قرفلا  ام   6
. كرتشملا لوصوملا  َظافلأ  دّدَع   7
؟ » مّاللاو فلألا   » ِۀلص ُطرش  وه  ام   8

؟ ۀلصلا نم  دئاعلا  فذح  زوجی  یتم   9
؟ ۀلوصوملا ّيأ »  » ینبت یتم   10

.69 میرم /  . 1
نیرامّتلا

یلی : امم  اهبارعإ  نّیبو  اهعون  نّیعو  تاراشإلا  ءامسأ  جرختسإ   1
.19 جحلا /  ْمِهِّبَر » یف  اوُمَصَتْخا  ِنامْصَخ  ِناذه  ( » أ

.32 صصقلا /  ِهِءَالَمَو » َنوعرف  یلإ  َکِّبَر  ْنِم  ِناناهُْرب  َِکناذف  ( » ب
.35 ةرقبلا /  َنیملاظلا » َنِم  انوُکَتَف  َةرجشلا  ِهِذه  ابَْرقَت  الو  ( » ج

.39 أبنلا /  ُّقَحلا » ُمویلا  َکلذ  ( » د
.9 نوقفانملا /  َنورساخلا » ُمُه  َِکئلوُأف  َکلذ  ْلَعْفَی  ْنَمَو  ( » ه

.30 سنوی /  ْتَفَلْسأ » ام  ٍسفن  ُّلک  اُوْلبَت  کلانُه  ( » و
.27 صصقلا /  ِْنیَتاه » َیَتَْنبا  يَدحإ  َکَحِْکنُأ  ْنَأ  ُدیرُأ  ّینإ  َلاق  ( » ز

.24 ةدئاملا /  َنوُدِعاق » انُهیه  ّانإ  ( » ح
.28 ۀبوتلا /  اذه » مهِماع  َدَْعب  َمارَحلا  َدجسملا  اُوبَْرقَی  الَف  ( » ط

.78 ءاسنلا /  ًاثیدح » َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ِموقلا ال  ِءالُؤِهل  امَف  ( » ي
اْهبِرْعأو : ۀیلاّتلا  لمجلا  نم  دئاعلا »  » و ۀلّصلا »  » و ۀلوصوملا » ءامسألا   » جرختسإ  2

.40 ةرقبلا /  مکیلع » ُتمعنأ  یّتلا  یتَمِْعن  اوُرُکْذُأ  ( » أ
.50 بازحألا /  َّنُهَروُجُأ » َتیتآ  یتّاللا  َکَجاوزأ  ََکل  اْنلَلْحَأ  ّانإ  ُیبنلا  اهُّیَأ  ای  ( » ب

.84 فرخّزلا /  ٌهلإ » ِضرألا  یفَو  ٌهلإ  ءامسلا  یف  يّذلا  َوُهَو  ( » ج
.72 هط /  ٍضاق » َْتنَأ  ام  ِْضقاَف  ( » د
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.26 نارمع /  لآ  ُءاشَت » ْنَم  َْکلُملا  ِیتُْؤت  ِْکلُملا  َِکلام  َّمُهّللا  ُِلق  ( » ه
.5 3/ تاعزانلا ًاْرمأ » ِتارِّبَدُملاَف  ًاْقبَس *  ِتاقباّسلاف  ًاْحبَس *  ِتاحباّسلاو  ( » و

.85 تافاصلا /  َنوُُدبعَت » اذام  ِهِموَقَو  ِهیبَءِال  َلاق  ذإ  ( » ز
.66 سنوی /  ِضرألا » یف  ْنَمَو  ِتاومسلا  یف  ْنَم  ِهّلل  َّنإ  الأ  ( » ح

.40 لمنلا /   … ِباتکلا » نِم  ٌملع  ُهَْدنِع  يذَّلا  َلاَق  ( » ط
.92 ماعنألا /  ْهیَدَی » َْنَیب  يّذلا  ُقِّدَصُم  ٌكَراَبُم  ُهاْنلَْزنأ  ٌباتِک  اذهَو  ( » ي

یلی : ام  ْبِرْعأ   3
.38 نارمع /  لآ  ِءاعّدلا » ُعیمس  َّکنإ  ًۀَبِّیَط  ًۀّیّرُذ  َْکنَُدل  ْنِم  ِیل  ْبَه  ِّبَر  َلاق  ُهَّبَر  اّیرکز  اعَد  َِکلانُه   » أ
.56 بازحألا /  ًامیلسَت » اومّلَسَو  ِهیلَع  اوُّلَص  اونمآ  َنیّذلا  اهُّیَأ  ای  ِّیبنلا  یلَع  َنوُّلَُصی  ُهَتکئالمَو  َهّللا  َّنإ   » ب

تابکرملا تاوصالا و  لاعفالا و  ءامسأ  نوثالّثلاو  سداّسلا  سرّدلا 

لاعفألا ُءامسأ  تاّینبملا : نم  عبارلا  عونلا 

« هَّوَأ  » و « ] َدَُعب  » يأ ٌدیز » َتاْهیَه   » و ُْهلِْهمَأ »  » يأ ًادیز » َْدیَوُر  : » وحن عراضملاو ،]  ] یضاملاو رمألا  ینعمب  مسا  ّلک  وهو ] : ] لعفلا مسا  فیرعت 
« . ُعَّجََوتَأ  » يأ

« . ْكُْرتأ  » ینعمب ِكاَرت »  » و ْلِْزنإ »  » ینعمب ِلاَزن » : » وحن (، 1  ) یثالثلا نم  رمألا ، ینعمب  ِلاعَف »  » وهو ّیسایق  نزو ] هلو 
هل :] اهتهباشمل  ینبتف  َءایشأ  ُۀثالث   ] رمألا ینعمب  ِلاعَف »  » قحلیو ب

؛» روجفلا  » ینعمب ِراجَف » : » وحن ًۀفرعم ، ًاردصم  ِلاعَف »  » أ
؛» ۀعکال  » ینعمب ِعاَکل » ای   » و ۀقساف »  » ینعمب ِقاسَف » ای  : » وحن ثنؤملل ، ًۀفص  ب 

انُهیه ْتَرِکُذ  اّمنإو  لاعفألا  ءامـسأ  نم  تسیل  ةریخألا  ۀثالثلا  هذهو  (. 3 « ) ِراضَح  » و ( 2 « ) ِبالَغ  » و ِماطَق » : » وحن ۀـثنؤملا ، ِنایْعِألل  ًاملع  ج 
. ۀبسانملل

اّیه َْتیَه ، ِْلْبقَأ ،)  ) لَـهَّیَح َیَح ، ُبَجْعأ ،)  ) او ًاـهاو ، َْيو ، ُرَّجَـضَتَأ ،)  ) ٍّفُأ ْتُکْـسُأ ،)  ) ْهَص وحن : ُعامّـسلا ، هیف  ُلَّوَعُملاـف  کـلذ  ادـع  اـمو  . 1
ْهَم ْذُـخ ،)  ) َْکیَدـَل َكَدـْنِع ، ءاه ، كاه ، َکَنود ، ْمَّدَـقَت ،)  ) َکَـمامَأ ْرَّخَأـَت )  ) َکـَئارَو َّفُک ،)  ) ًاـْهیإ َکثیدـح ،) یف  ِْضمإ   ) ِْهیإ ْعِرْـسأ ،) )

. تالوطملا یف  درو  اّمم  کلذ  ریغو  َّحَنَت ،)  ) َْکَیلإ ْمَْزلإ ،)  ) َکیلع َقَرَْتفاو ،) َدَُعب   ) َناّتَش ُْتْبثُأ )  ) َکَناکَم َْعد ،)  ) َْهَلب ْفِفَْکنإ ،) )
« . 653  / 1 306 ؛؛  / 6 برعلا : ناسل  . » ِْنیَتَأْرَِمل ِنامَلَع  امهو  . 2
« . 200  / 4 برعلا : ناسل  . » ْلیَهُّسلا ُِهبُْشی  ٍبکوکل  ٌملع  یهو  . 3

تاوصألا ُءامسأ  تاّینبملا : نم  سماخلا  عونلا 

ۀیاکحل ْقاط »  » و بارُغلا ، ِتْوَِصل  ِقاـغ » : » وحن تاداـمجلا ،] ِوأ  ناویحلا  نم  ٌرداـص   ] ٌتوص هب  َیِکُح  مسا  ّلـک  وهو  توّصلا : مسا  فیرعت 
ِرْجَِزل َالَه » : » وحن عنملاو ، رجّزلل  باطخلا  ناکأ  ٌءاوس  ُلفطلاو   ] مئاهبلا هب  َبِطوُخ  ْوأ  ٍضعبب ، اهِضعب  ِةراجحلا  ِْعقَو  ۀیاکحل  ْقَط »  » برّـضلا و

[. ِبارّشلاو ِماعّطلا  یلإ  جاجَّدلا  ِةَوْعَِدل  َْجد »  » و  ] ِریعَبلا ِۀخانءِال  ِْخن » : » وحن ةَوْعَّدلاو ،] ّثْحِلل  ْوأ  لغبلل  سَدَع »  » ِسَرَفلا و

تابکرملا تاّینبملا : نم  سداسلا  عونلا 
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. ٌۀّیدانسإ الو  ٌۀّیفاضإ  ٌۀبسن  امهنیب  سیل  يأ  ٌۀبسن  امهنیب  سیل  نیتملکلا  نم  َبِّکُر  مسا  ّلکو  بّکرملا : فیرعت 
نیمسق : یلع  وهو  هماسقأ :

ٌبرعم هنم  َلّوألا  َءزجلا  َّنإف  َرَـشَع » یَْنثإ   » ّالإ َرَـشَع » َۀَعِْـست   » یلإ َرَـشَع » َدَحَأ  : » وحن حـتفلا ، یلع  امهئانب  بجیف  ًافرح  هنم  یناثلا  َنَّمَـضَت  ام  أ 
[. حتفلا یلع  ٌینبم  یناثلا  ءزجلاو   ] ینثملاک

نیمسق : یلع  وهف  ًافرح  یناثلا  ِنَّمَضَتَی  مل  ام  ب 
(، 1  ) فرصنملا ریغ  َبارعإ  یناثلا  ُبارعإو  حتفلا  یلع  لّوألا  ُءانب  اهُحَْـصفأ  ٍتاغل  ُثالث  اهیفف  ِبیکرتلا  َلبق  ًاّینبم  یناثلا  ُءزجلا  َنوکی  ّالأ  . 1

« . بِرَکیِدْعَم  » و ّکَبَْلَعب » : » وحن
نیئزجلا ُبارعإ  امهیرْخُأو  هیلإ . فاضملا  ِفرـص  ُْعنَمو  یناثلا  یلإ  لّوألا  ُۀـفاضإو  ًاـعم  ِنیئزجلا  ُبارعإ  امهیدـحإ   » ناـیَرخأ ناـتغل  هیفو  . 1

(. ص 262 یماج : حرش  .« ) یناثلا ُفرصو  یناثلا  یلإ  لّوألا  ُۀفاضإو 
« .[ ِْهیََوباب  » و ِْهیَوَبیِس » : » وحن رسکلا ، یلع  یناثلاو  حتفلا  یلع  ُلّوألا  ُءزجلا  ینبی  ٍذئنیحف  بیکرتلا  لبق  ًاّینبم  یناثلا  ءزجلا  نوکی  ْنأ  . 2]

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. هل لّثمو  لعفلا  مسا  ِفّرع   1

. کلذل لّثم  لعفلا ؟ مسال  یسایقلا  نزو  وه  ام   2
؟ » ِلاعَف  » ِنزوب قحلی  اذام   3

. کلذل لّثم  توصلا ؟ مسال  ًامسق  مک   4
؟ بّکرملا مسإلا  وه  ام   5

. بّکرملا مسإلا  ماسقأ  رکذأ   6
؟ ٍفرح یلع  لمتشملا  ریغ  بّکرملا  نم  یناثلا  ءزجلا  بارعإ  وه  ام   7

نیرامّتلا
ِتابکرملا : ِبِرْعَأو  لاعفألا  ءامسأ  َلعاف  نّیعو  ۀیلاّتلا  لمجلا  نم  تابکرملاو  لاعفألا  َءامسأ  جرختسإ   1

.12 ةدئاملا /  ًابیِقَن » َرَشَع  ْیَْنثا  ُمُهنِم  اْنثََعبَو  ( » أ
.23 ءارسإلا /  ٍّفُأ » امَُهل  لُقَت  الَف  ( » ب

.82 صصقلا /  ُرِدْقَیَو » ِهِدابِع  ْنِم  ُءاشی  ْنَِمل  َقزرلا  ُطُْسبَی  َهّللا  َّنَأَْکیَو  ( » ج
.105 ةدئاملا /  ْمُکَسُْفنَأ » مکیلَع  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیَأ  ای  ( » د

.19 ۀّقاحلا /  هَیباتِک » اوُءَْرقا  ُمُؤاه  ُلوُقیَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اّمَأَف  ( » ه
.160 فارعألا /  ًانیَع » َةَرَشَع  اتنثا  ُهنِم  ْتَسَجَْبناَف  ( » و

.36 نونمؤملا /  َنوُدعُوت » اِمل  َتاهیه  َتاهیه  ( » ز
.36 ۀبوتلا /  ًارهش » َرَشَع  انثا  ِهّللاَدنع  ِروهّشلا  َةَّدِع  ّنإ  ( » ح

.4 فسوی /  ًابکوک » َرَشَع  َدَحأ  ُتیأر  یِّنإ  َِتبأ  ای  ( » ط
.23 فسوی /  ََکل » َْتیَه  َْتلاق  ( » ي

.121 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ُهُرْجَأ » یْقبَیو  ُُهتَنوُؤَم  ُبَهْذَت  ٍلَمَعَو  ُُهتَِعبَت  یَْقبَتو  ُُهتََّذل  ُبَهْذَت  ٍلمع  ِْنیَلَمَع  َْنَیب  ام  َناّتَش  ( » ك

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 272 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 97. فوفّطلا : یلتق  یلع  ُفوهّللا  ُّۀلِّذلا » اّنِم  تاْهیَه  ( » ل
.77 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  یّنع » ِکیلإ  ایند  ای  ایند  ای  ( » م

ۀیتآلا : تاملکلا  نم  اهبسانی  امب  ۀیلاتلا  تاغارفلا  ألْمإ   2
َْهَلب » ْهَّوَأ ، لَهَّیَح ، َکَنود ، ِراَدب ، ًاهیإ ، ِلاکأ ، »

« . َدیرثلا ( » أ … …
« . َباتکلا ( » ب … …

« . حالفلا ۀفآ  ّهنإ  یناّوتلا  ( » ج … …
« . ُبالّطلا اهُّیَأ  ( » د … …

« . ماعطلا ( » ه … …
« . َِکلُهاسَت ْنِم  ( » و … …

« . اّنَع ( » ز … …
یلی : ام  ْبِرْعأ   3

.67 ءایبنألا /  نولقعت » الَفأ  ِهّللا  ِنود  ْنِم  َنوُُدبعَت  اِملو  مَُکل  ٍّفُأ  »

تایانکلا نوثالّثلاو  عباّسلا  سرّدلا 

تایانکلا تاّینبملا : نم  عباسلا  عوّنلا 

« . َْتیَذ  » و َْتیَک »  » وهو ٍمهبم  ٍثیدح  ْوأ  « ] ْنِّیأَک  » و « ] اذَک  » و ْمَک »  » یهو ٍمهبم  ٍددع  یلع  َّلدِتل  ْتَعِضُو  ٌءامسأ  یهو  اهفیرعت :
نیمسق : یلع  یهو  ْمَک : »  » ماسقأ

. »؟ كدنع ًالجر  مک  : » وحن زییمتلا ، یلع  ٌبوصنم  ٌدرفم  هدعب  امو  ٍددع ] » ُيأ   » ینعمب : ] ۀّیماهفتسإ  1
. ریثکتلا هانعمو  مُهتیقل » ٍلاجر  مک  : » وحن ٌعومجم ، ْوأ  ُهتْقَْفنأ » ٍلام  مک  : » وحن ٌدرفم ، ٌرورجم  هَدعب  امو  ۀّیربخ :  2

ْمَک : » وحن ٍۀـنیرق ، ماـیقل  اـمهّزیمم  فذـحی  دـقو  ُهتْقَْفنأ » ٍلاـم  ْنِم  ْمَک   » و ُهَتیقل »؟ ٍلـجر  ْنِم  ْمَک  : » وحن امهدـعب ، ةدـئازلا ] « ] ْنِم  » یتأـَت دـقو 
« . ُْتقَْفنَأ ٍلام  مک   » يأ ُْتقفنأ » مک  : » وحنو َتبرض ،»؟ ًالجر  مک   » يأ َتبرض »؟ مک   » و َُکلام »؟ ًارانید  مک   » يأ َُکلام »؟

ٍتابارعإ : َۀثالث  نیهجولا  یف  مک »  » ِل َّنأ  ْمَلْعإ  اهبارعإ :
ْوأ ُتکلم » ٍمالغ  مک   » و َتبرـض »؟ ًالجر  مک  : » وحن هب ، ًالوعفم  مک »  » عقتف هریمـضب ، هنع  لغتـشم  ُریغ  ٌلـعف  هدـعب  ناـک  اذإ  وهو  بصنلا :  1

، ًاردصم ناک  نإ  ًاقلطم  ًالوعفم 
« . ُتمص ٍموی  مک   » و َترس »؟ ًاموی  مک  : » وحن ًافرظ ،] ناک  نإ   ] هیف ًالوعفم  ْوأ  َتبرض »؟ ًَۀبْرَض  مک  : » وحن

ًالجر مک  َمـالغ  : » وـحن ًاـفاضم ، ْوأ  ُتمکح ،» ٍلـجر  مک  یلع   » و َتررم »؟ ًـالجر  ْمَِـکب  : » وـحن ٍّرج ، فرح  هَـلبق  اـم  ناـک  اذإ  وـهو  ّرجلا :  2
« . ُتبلس ٍلجر  مک  َلام   » و َتبرض »؟

«، ُهتبرـض ٍلجر  مک   » و كوخأ »؟ ًالجر  مک  : » وحن ًافرظ ، هزییمت  ْنُکَی  مل  اذإ  ًأدـتبم  نوکیف  نیرمـألا ؛ نم  ٌءیَـش  نکی  مل  اذإ  وهو ] : ] عفّرلا  3
« . یموص ٍرْهَش  مک   » و َكُرَفَس »؟ ًاموی  مک  : » وحن ًافرظ ، ناک  ْنإ  ًاربخو 

« . ًامهرد اذکو  اذک  ُتضبق   » و ًامّلعم » اذک  َءاج  : » وحن ُبصنلا ، اهزییمت  یف  ُبجیو  ریثکلاو  لیلقلا  ددعلا  نع  اهب  یّنُکی  اذک : ]
یتَأ اذإ  ّالإ  ُهتیأر » ٍلجر  ْنِم  ْنِّیَأَک  : » وحن ًأدتبم ، ُبَْرُعتو  ًابلاغ  ةدئازلا  ْنِم »  » ٌرورجم ب اهُزیممو  ۀّیربخلا  مک »  » ریثکتلا ك دیفت  یهو  ْنِّیَأَک :
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« . ُتمرکأ ٍنیکْسِم  نم  ْنِّیَأَک  : » وحن َهلوعفم ، ِفْوَتْسَی  مل  ٍّدعتم  ٌلعف  اهدعب 
« .[ َتیذ َتیذ  ٌدیز  َلَعَف  «، » َْتیَکَو َْتیَک  ُتلق  : » وحن هنودب ، ْوأ  فطعلاب  ِْنیَترَّرَکُم ، ّالإ  ِنالمعتُست  ال  تیذو : تیک 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. اهل لّثمو  ۀیانکلا  ِفّرع   1

؟ ۀیماهفتسإلاو ۀیربخلا  مک »  » نیب ُقرفلا  ام   2
؟ » مک  » ُبَْصُنت یتم   3

؟ » مک  » ُعَفُْرت یتم   4
؟ » اذک  » زییمت یلع  ْنم »  » ُةدایز ُزوجی  له   5

؟ ًالحم ْنِّیَأَک »  » بارعإ وه  ام   6
نیرامّتلا

اْهبِرْعأو : ۀیلاتلا  لمجلا  نم  اهَزییمتو  ِتایانکلا  جرختسإ   1
.249 ةرقبلا /  هّللا  ِنْذِإب  ًةریثک  ًۀِئف  ْتَبَلَغ  ٍۀلیلق  ٍۀِئف  ْنِم  مک  ( » أ
.112 نونمؤملا /  َنینِس » َددع  ِضرألا  یف  ُْمْتِثَبل  مک  َلاق  ( » ب

.146 نارمع /  لآ  ٌریثک » َنوُّیِّبِر  ُهَعَم  َلَتاق  ٍّیبن  ْنِم  ْنِّیَأَکو  ( » ج
.211 ةرقبلا /  ٍۀنَّیب » ٍۀیآ  ْنِم  ْمُهاْنیَتآ  مک  َلیئارسإ  ینب  ْلَس  ( » د

.4 فارعألا /  َنُوِلئاق » ْمُه  ْوأ  ًاتاَیب  انُسَْأب  اهَئاجَف  اهانکلهأ  ٍۀیرق  ْنِم  مک  ( » ه

.105 فسوی /  اهیلع » َنوُّرُمَی  ِضرألاو  ِتاومّسلا  یف  ٍۀیآ  ْنِم  ْنِّیَأَکَو  ( » و
.31 سی /  َنوُعِجْرَی » مِْهَیلإ ال  ْمُهَّنَأ  ِنوُرُقلا  َنِم  ْمُهَْلبَق  انْکَلْهَأ  ْمَک  اْوَرَی  َْملَأ  ( » ز

ص 103. لوقعلا : فحت  مُْکیَلَع » َنوُظَفْحَی  ًۀَظَفَح  ْمُکَعَم  َّنإف  اذکو  اذک  اْنلَعَفو  َْتیَکو » َْتیَک   » ْمُکَراهَن ب اوُعَطْقَت  الو  ( » ح
ًاحیحص : هدجت  ام  تحت  ًاّطَخ  ْعَض   2

کئابع »؟ َتیرتشا  ًارانید ) ٍریناند ، ٍرانید ،  ) ْمَِکب ( » أ
اُهتمحتقإ ». َبعاصم ) ًۀبیصم ، ًابعاصم ،  ) مک ( » ب

ُسِْرغَتَس ». ٍتارجش ) ًةرجش ، ٌةرجش ،  ) مک ( » ج
نوثالث ». لب  نورشع  رادلا ؛ یف  ًالاجر ) ًالجر ، ٍلاجر ،  ) مک ( » د

ۀسّدقملا ». مق »  » ُتثبل ب ًاموی ) ٍموی ، ٍماّیأ ،  ) مک ( » ه
عراشلا ». یف  ًةرامع  تیکو ) تیک  تیذو ، تیک  اذکو ، اذک   ) ُتیأر و )

تیکو ».) تیک  مک ، نّیأک ،  ) هل ُتلقو  نّیأک ) مک ، تیذو ، تیک   ) ٍلجر نم  ُتعمس  ( » ز
ملعلا ». َۀمیق  ُفِْرعَی  ٍبلاط ال  ْنِم  تیکو ) تیک  نّیأک ، اذک ، ( ») ح

یلی : ام  ْبِرْعأ   3
.58 صصقلا /  َنیثِراولا » ُنَْحن  اّنُکَو  ًالیلق  ّالإ  ْمِهِدَْعب  ْنِم  ْنَکُْست  َْمل  ْمُُهنِکاسَم  َْکِلتَف  اهَتَشیعَم  ْتَرَِطب  ٍۀَیْرَق  ْنِم  انْکَلْهَأ  ْمَکَو   » أ

.171 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ٍتالَکَأ » ْتَعَنَم  ٍۀَلْکَأ  ْنِم  ْمَک   » ب
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(1  ) ۀّینبملا فورظلا  نوثالّثلاو  نماّثلا  سرّدلا 

ۀَّینبملا فورظلا  تاّینبملا : نم  نماثلا  عونلا 

یلی : ام  یهو 
ُْلبَق ْنِم  ُْرمَألا  ِهّلل  : » یلاعت هّللا  لاق  تحت . »  » و قوف »  » و دعب »  » و لبق » : » وحن هیلإ ، فاضملا  َفِذُح  نأب  ۀفاضإلا  نع  َعُِطق  ام  یهو  تایاغلا :  1

« . هِدعب نِمو  ٍءیش  ّلک  ِلبق  نِم   » يأ ( 1 « ) ُدَْعب ْنِمَو 
« . ٍدَْعب ْنِمَو  ٍْلبَق  ْنِم  ُْرمَألا  ِهّلل  : » َءُِرق اذهل  ۀبرعم و  تناک  ّالإو  مّلکتملل  ًاّیونم  فوذحملا  ناک  اذإ  اذه 

. َۀفاضإلا اهتمزالِمل  تایاغلاب  ًاهیبشت  ْتیُنب  اّمنإو  ثیح :  2
ُْثیَح ال ْنِم  ْمُهُجِرْدَتـسَنَس  : » یلاعت هلوق  وحن  ًۀّیلعف ] ْوأ  « ] ٌسلاج ٌدیز  ُثیح  سلجإ  : » وحن تناک ] ًۀّیمـسا   ] ۀـلمجلا یلإ  فاضی  نأ  اهطرـشو 

(2 « ) َنوُمَْلعَی
رعاشلا : لوقک  درفملا ، یلإ  فاضی  دقو 

(3 « ) ًاعِطاس ِباهَّشلاک  ُءییُضی  مَْجن  ًاِعلاط  ٍْلیَهُس  ُثیح  يَرت  امأ  »
« . ناکم  » ینعمب انه  ثیح »  » ف

.4 موّرلا /  .1
.182 فارعألا /  . 2

.210  / 1 دهاوشلا : عماج  . 3
. ًابلاغ طرشلا  ینعم  اهیفو  ( 1 « ) ُْحتَفلاَو ِهّللا  ُرْصَن  َءاَج  اَذإ  : » یلاعت هلوق  وحن  ًالبقتسم ، راص  یضاملا  یلع  ْتلخد  ْنإو  لبقتـسملل  یهو  اذإ :  3

« . ُسمّشلا ِتعلط  اذإ  ُکتیتأ  : » وحن ۀّیلعفلا ، راتخملاو  ٌۀعلاط » ُسمشلا  اذإ  ُکتیتأ  : » وحن ۀّیمسإلا ، ۀلمجلا  اهدعب  عقت  نأ  زوجیو 
« . ٌفقاو ُُعبَّسلا  اذإف  ُتجرخ  : » وحن أدتبملا ، اهدعب  مزلیف  ةاجافملل  نوکت  دقو 

« . ٌۀعلاط ُسمشلا  ذإ   » و ُسمّشلا » ِتعلط  ْذإ  کتئج  : » وحن یضاملل ، یهو  ذإ :  4
« .[ ٌدیز َلَخَد  ذإ  ُمّلکتن  نحن  امنیب  : » وحن امَْنَیب ،»  » وأ اْنَیب »  » دعب عقت  نأ  اهطرشو  ةاجافملل  نوکت  دقو  ]

.1 رصّنلا /  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ تایاغلا ینبت  یتم   1
؟ » ُثیح  » تینب اذامل   2

؟ » ثیح  » فیضت َم  یلإ   3
؟ » ذإ  » و اذإ »  » لمعتست ٍنامز  ّيأل   4

؟ ۀیئاجفلا اذإ »  » دعب عقت  ۀلمج  ّيأ   5
؟ ۀیئاجفلا ذإ »  » طرش وهام   6

نیرامّتلا
ۀیلاتلا : لمجلا  نم  فورظلا  جرختسإ   1
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.5 ۀمایقلا /  ُهَمامأ » َرُْجفَِیل  ُناْسنإلا  ُدیُری  َْلب  ( » أ
.20 هط /  یَعْسَت » ٌۀَّیَح  َیِه  اذإَف  اهاْقلَأَف  ( » ب

.18 حتفلا /  ِةَرَجَّشلا » َتحت  َکَنوِعیاُبی  ْذإ  َنینمؤملا  ِنَع  ُهّللا  َیِضَر  ْدََقل  ( » ج
.159 ءاسنلا /  ِهتْوَم » َْلبَق  ِهب  َّنَنِمُؤَیل  ّالإ  ِباتکلا  ِلهأ  ْنِم  ْنإَو  ( » د

.5 ۀبوتلا /  ْمُهوُُمتْدَجَو » ُثیح  نیکرشملا  اُوُلْتقاَف  ُمُرُحلا  ُرُهْشألا  َخَلَْسنا  اَذإَف  ( » ه
.120 119 ءارعشلا /  َنِیقاَبلا » ُدَعب  اْنقَرْغَأ  ُّمث  ِنوُحْشَملا *  ِْکلُفلا  ِیف  ُهَعَم  ْنَمَو  ُهاْنیَْجنَأَف  ( » و

.64 میرم /  َِکلذ » َْنَیب  اَمَو  اَنَْفلَخ  اَمَو  اَنیِْدیأ  َْنَیب  اَم  َُهل  ( » ز
.18 ماعنألا /  ُریبَخلا » ُمیِکَْحلا  َوُهَو  ِهِداَبِع  َقْوَف  ُرِهاَقلا  َوُهَو  ( » ح

.36 موّرلا /  َنوُطَنْقَی » ْمُه  اَذإ  ْمِهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اَِمب  ٌۀئّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنإو  اَِهب  اوُحِرَف  ًۀمْحَر  َساَّنلا  اْنقَذَأ  اذإَو  ( » ط
.415 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  اُولَِحتْراَف » ْمُهُقئاس  مِِهب  َحاص  ذإ  اوُّلَح  ْمُه  انیب  ٍبْکَرک  اینّدلا  َلْهأ  ّنإو  ( » ي

یلی : ام  ْبرعأ   2
.45 رمّزلا /  َنورِْشبَتْسَی » ْمُه  اذإ  ِهنود  ْنِم  نیّذلا  َرِکُذ  اذإو  ِةرخآلاب  نونمُؤی  نیّذلا ال  ُبولق  ْتَّزأَمْشا  هَدحَو  ُهّللا  َرِکُذ  اذإَو   » أ

.77 ةدئاملا /  ًاریثک » اوُّلَضأو  ُْلبَق  ْنِم  اوُّلَض  ْدَق  ٍمْوَق  َءاوْهأ  اوُِعبَّتَت  الَو   » ب

(2  ) ۀّینبملا فورظلا  نوثالّثلاو  عساّتلا  سرّدلا 

لخدملا

« ُْمقأ ْمُقَت  ّینأ   » و ْسِلجأ » ْسِلَْجت  نیأ  : » وحن طرشلا ، ینعمبو  ُدُعقت »؟ ّینأ   » و یِشمت »؟ َنیأ  : » وحن ماهفتـسإلا ، ینعمب  ناکملل ، ّینأو : نیأ   5
.

. »؟ رفاست یتم  : » وحن ًاماهفتساو ، ِْرفاسُأ » ِْرفاُست  یتم  : » وحن ًاطرش ، نامّزلل ، یتم :  6
، ًایناث ًالوعفم  وأ  « ] لاح ّيأ  یف   » يأ َتنک ] » فیک   » و « ] تنأ فیک  : » وحن ًاربخ ، وأ  دـیز ] » ءاـج  فیک  : » وحن ًـالاح ،[  ماهفتـسإلل  فیک :  7

« [. ٍلعف َيأ   » يأ ْمِِهب » ُهّللا  َلَعَف  فیک  : » وحن ًاقلطم ، ًالوعفم  وأ  ًادیز ، َتننظ  فیک  : » وحن
« .[ َْکبِجُأ یْنلأسَت  ناّیأ  : » وحن ًاطرشو ، ( ]، 1 « ) ِنیّدلا ُمْوَی  َناّیأ  : » وحن ًاماهفتسا ، نامّزلل  ناّیأ :  8

»؟ ًادیز َتیأر  اَم  یتَم  : » لاق ْنَم  باوج  یف  ۀعمجلا » موی  ْذُم  ًادیز  ُتیأر  ام  : » وحن یتم ،»  » ًاباوج ل حلص  نا  ةّدملا » لّوأ   » ینعمب ذنمو : ذم   9
ْنَم باوج  یف  ناموی » ْذُم  ُهتیأر  ام  : » وحن مک ،»  » ًاباوج ل حلص  نإ  ةّدملا » عیمج   » ینعمبو ِۀعمجلا ،» ُموی  هاّیإ  یتیؤُر  ْتعَطَقنا  ٍةّدم  ُلّوأ   » يأ

« . ناموی اهیف  ُهتیأر  ام  ٍةّدم  ُعیمج   » يأ ًادیز »؟ َتیأر  ام  ًةّدم  مک  : » لاق
.12 تایراّذلا /  . 1

« يَدل  » یف کلذ  طرتشیو  روضحلا ، هیف  طرتشی  الو  ناکملل  دنع »  » ّنأ امهنیب  قرفلاو  َْکیََدل ،» لاملا  : » وحن دنع ،»  » ینعمب ندلو : يدـل   10
« . َُدل ُْدل ، َْدل ، ْنََدل ، ِنَُدل ، ِنَْدل ، : » رَُخا تاغل  هیف  ءاجو  ْنَُدل . »  » و

« . ُّطَق ُهتیأر  ام  : » وحن یفنملا ، یضاملل  ُّطَق :  11
« . ُضْوَع ُهبِرْضأ  ال  : » وحن یفنملا ، لبقتسملل  ُضْوَع :  12

« .[ ِرْهّدلا َضْوَع  َکُعَدَأ  ال  : » وحن َبِرْعُأ ، َفیضأ  اذإ  ضوع »  » ّنأ یفخی  [ال 
و ( 1 « ) ْمُُهقْدِـص َنِیقِداّـصلا  ُعَْفنَی  َمْوَی  : » یلاـعت هلوق  وـحن  حـتفلا ، یلع  اـهئانب  زاـج  ذإ »  » وأ ۀـلمج  یلإ  فورّظلا  فیـضأ  اذإ  ّهنأ  ملعإ  ۀـمتت :
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یمایق  » و ٌدیز » َبَرَض  ْنأ  َریغ  ُهتبرـض   » و ٌدیز ،» َبَرَـض  ام  َلثم  ُهتبرـض  : » وحن ّنأو ،» ْنأو  ام   » عم ریغ »  » و لثم »  » کلذکو ٍذئنیح »  » و ٍذئمْوَی » »
« . ُموقت َکَّنأ  َلثم 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ » ّینأ  » و نیأ »  » ینعم ام   1

. اهل لّثم  ناّیأ ؟ »  » و فیک »  » و یتم »  » لمعتست ینعم  يأل   2
؟ » ذنم  » و ذم »  » ینعم ام   3

؟ » دنع  » و ندل » يدل ،  » نیب قرفلا  ام   4
؟ » ُضْوَع  » و ُّطَق »  » نیب قرفلا  ام   5

؟ حتفلا یلع  فورظلا  ءانب  زوجی  یتم   6
. ٍۀلثمأب کلذ  حّضو  َّنأ ؟ » نأ ، ام ،  » عم ریغ »  » و لثم »  » مکح ام   7

« 461  / 3 نایبلا : عمجم  . » هَدحو عفان  ةءارق  یلع  ، 119 ةدئاملا /  . 1
نیرامّتلا

اهَعون : ْنَِّیبو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  فورظلا  جرختسإ   1
.10 ۀمایقلا /  ُّرفَملا » َْنیَأ  ٍِذئَمْوَی  ُناَْسنإلا  لوُقَی  ( » أ

.259 ةرقبلا /  اِهتْوَم » َدعب  ُهّللا  ِهِذه  ییُْحی  ّینأ  لاَق  ( » ب
.25 کلملا /  َنِیقِداَص » ُْمْتنُک  ْنإ  ُدْعَْولا  اَذه  یَتَم  َنُولوُقَیَو  ( » ج

.6 ۀمایقلا /  ِۀَمایِقلا » ُمْوَی  َناّیَأ  ُلَئْسَی  ( » د
.214/ ةرقبلا ِهّللا » ُرْصَن  یتَم  ُهَعَم  اونَمآ  َنیِّذلاَو  ُلوسّرلا  َلوُقَی  یّتَح  اُولِْزلُزَو  ( » ه

.18 ق /  ٌدِیتَع » ٌبِیقَر  ِْهیََدل  ّالإ  ٍلْوَق  ْنِم  ُظِْفلَی  اَم  ( » و
.37 نارمع /  لآ   … ِهّللا » ِْدنِع  ْنِم  َوُه  َْتلاَق  اَذه  َِکل  ّینأ  ُمیْرَم  اَی  َلاَق  ( » ز …

.78 ءاسّنلا /   … ٍةدَّیَشُم » ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْولَو  ُتْوَملا  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیأ  ( » ح
.65 لمّنلا /  َنُوثَْعُبی » َناّیأ  َنوُرُعْشَی  اَمَو  ( » ط

.2 ، 6 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  هلآو » هیلع  هللا  یلص  ُهَّیبن  ُهّللا  َضَبَق  ُْذنُم  َیَلَع  ًارثأَتْسُمَو  یّقَح  ْنَع  ًاعُوفْدَم  ُتلِز  اَم  ِهّللاَوَف  ( » ي
.1 ، 197 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  ُّطَق » ًۀعاس  ِهلوسر  یَلَع  الَو  ِهّللا  یَلَع  َّدُرأ  َْمل  ّینإ  ( » ك

.184 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ُُهْتیِرُأ » ْذُم  ّقحلا  ِیف  ُتْکَکَش  ام  ِهّللاو  ( » ل
ح 15387. ص 409 ، ج 7 ، ۀمکحلا : نازیمو  ح 26  لصفلا 79 ، ص 737 ، مکحلا : ررغ  ُّطَق » ٌمیرک  َشَْحفَأ  ام  ( » م

ۀیتآلا : تاملکلا  نم  اهبسانی  امب  ۀیلاتلا  تاغارفلا  ألمإ   2
(. ناّیأ ذنم ، فیک ، « ) ًاحاجن دجت  دهتجت  ( » أ … …

(. ضوع فیک ، یتم ، « ) کلمأ غلبت  کلمع ، نقتت  ( » ب … …
(. ّطق ذم ، ُضوع ،  … … « ) اذه ُْتلَعَف  ام  ( » ج

(. ءارو ّینأ ، ذإ ، « ) هنع َْتیَهَن  دقو  اذه  ُلَعْفَت  ( » د … …
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(. فیک اذإ ، ذإ ، ( »؟ رمألا َتننظ  ( » ه … …
(. ذإ يَدل ، اذإ ، « ) َُکتمرکأ ینتئِج  ( » و … …

(. دعب لبق . (، ) دعب ثیح . (، ) ثیح ثیح . « ) َْتنُک یلإ … …  َْتیَتأ ، ْنِم … …  ْعِجرإ  ( » ز
یلَی : ام  ْبِرْعأ   3

.8 نارمع /  لآ  ُباّهَْولا » َْتنَأ  َّکنإ  ًۀمحر  َْکنَُدل  ْنِم  اََنل  ْبَهَو  انَْتیَدَه  ْذإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  اَنَّبَر ال   » أ
.62 نونموملا /  َنوُمَلُْظی » ْمُهَو ال  ّقْحلِاب  ُقِْطنَی  ٌباَتِک  اَْنیََدلَو   » ب

.1 دوه /  ٍریبَخ » ٍمیِکَح  نَُدل  ْنِم  ْتَلُِّصف  َُّمث  ُهتایآ  ْتَمِکْحُأ  ٌباتِک   » ج
مسالا باب 

ۀمتاخلا
ریکنتلا فیرعتلا و  * 

دادعالا ءامسا  * 
ّثنؤملا رّکذملا و  * 

ۀینثتلا * 
حّحصملا عمجلا  * 
رّسکملا عمجلا  * 

ردصملا * 
لعافلا مسا  * 
لوعفملا مسا  * 

ۀهبشملا ۀفصلا  * 
لیضفتلا مسا  * 

(1 ددعلا ) ءامسأ  ریکنتلا و  فیرعتلا و  نوعبرألا  سرّدلا 

هقحاولو مسإلا  ماکحأ  رئاس  یف  ۀمتاخ :

: لوصف اهیفو  ءانبلاو ) بارعإلا  ریغ  )

ریکنتلاو فیرعّتلا  یف  لّوألا : لصفلا 

نیمسق : یلع  مسإلا  ّنأ  ملعإ 
ۀفرعم :  1

. ٍنّیعم ٍءیشل  عضو  مسا  وهو ] : ] اهفیرعت
ۀّتس : یهو  اهماسقأ :

. تارمضملا  1
. مالعألا  2
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. تالوصوملاو تاراشإلا  ءامسأ  ینعأ  تامهبملا :  3
« . مّاللا  » فّرعملا ب  4

. ًۀیونعم ًۀفاضإ  اهدحأ  یلإ  فاضملا   5
« . ءادنلا  » فّرعملا ب  6

: مَلَعلا ّمث  وه »  » وحن بئاغلا ، مث  تنأ » : » وحن بطاخملا ، ّمث  نحن »  » و انأ » : » وحن ُمّلکتملا ، ُرمـضملا  ِفراعملا  ُفَرْعَأ  فراعملا : نیب  بیترتلا 
«، ءادـّنلا  » فّرعملا ب ّمث  مّـاللا »  » ُفّرعملا ب ّمث  ُتاـمهبملا ، ّمث  دـیز »  » وحن ٍدـحاو ، ٍعـضوب  هَریغ  لواـنتی  ـال  ٍنّیعم  ٍءیـشل  َعِـضُو  اـم  وـهو 

. هیلإ فاضملا  ِةّوق  یف  فاضملاو 
« . سَرَف  » و لجر » : » وحن ٍنّیعم ، ِریغ  ٍءیشل  عضو  ام  وهو ] : ] ةرکن  2

(1 ددعلا ) ءامسأ  یف  یناّثلا : لصفلا 

. ءایشألا ِداحآ  ۀّیّمک  یلع  َّلدِیل  عضو  ام  وهو ] : ] ددعلا مسا  فیرعت 
« . ْفلأ  » و ةَِأم »  » و رَشَع »  » یلإ دحاو » : » ًۀملک َةَرَشَع  اتنثا  ددعلا  لوصأ 

هلامعتسا ۀّیفیک 
« نانثا : » نیلجر یفو  دـحاو » : » لجر یف  لوقت  ءاتلا »  » ثنؤملل ب و  ءاتلا »  » نودـب رکذـملل  ینعأ  سایقلا ؛ یلع  نینثا »  » و دـحاو »  » یف وهو ] ]

« . ناتنثا : » نیتأْرما یفو  ةدحاو » : » ةأرما یفو 
: ُلوقت اهنودـب ، ثنؤمللو  ٍلاجر » ِةَرْـشَع  یلإ  ٍلاجر  َۀـثالث  : » لوقت ءاـتلاب ، رکذـملل  ینعأ  ساـیقلا ؛ فـالخ  یلع  ةرـشع »  » یلإ ۀـثالث »  » نمو

ٍةوْسن » ِرْشَع  یلإ  ٍةَوِْسن  َثالث  »
َۀعست  » یلإ ًالجر » َرَـشَع  َۀثالث   » و ًةأرما » َةَرَـشَع  اتَْنثا   » و ًةأرما » َةَرَـشَع  يدْحإ   » و ًالجر » َرَـشَع  انثا   » و ًالجر » َرَـشَع  َدَحأ  : » لوقت ةرـشعلا  دعبو 

« . ًةأرما َةَرَشَع  َعِْست   » یلإ ًةأرما » َةَرَشَع  َثالث   » و ًالجر » َرَشَع 
و ًالجر » َنورشعو  ٌدَحَا   » و ًةأرماو » ًالجر  نیعست   » یلإ ثنؤملا ، رکذملا و  نیب  ٍقرف  الب  ًةأرما » نورـشعو  ًالجر  َنورـشع  : » لوقت کلذ  دعبو 

یلا ًةارما » نورـشع  ٌثالث و   » و ًالجر » نورـشعو  ٌۀـثالث   » و ًةارما » نورـشع  ناتنثا و   » و ًالجر » نورـشع  نانثا و   » و ًةأرما » نورـشعو  يدْـحإ  »
اتأم  » و ٍلجر » اتأم   » و ٍةأرما » فلأ   » و ٍلجر » فلأ   » و ٍةأرما » ةأم   » و ٍلجر » ةأم  : » لوقت مث  ًةأرما » نیعستو  ٍعست   » یلإ و  ًالجر » نیعست  ۀعست و  »

. ثنؤملاو رکذملا  نیب  ٍقرف  الب  ٍةأرما » افلأ   » و ٍلجر » افلأ   » و ٍةأرما »
ٌفلأ يدـنع  : » لوقت تارَـشَعلا »  » یلع ُداحآلا »  » و ةأملا »  » یلع َفلألا »  » مِّدـُقتو تفرع ، ام  سایق  یلع  لمعتـسی  ةأملاو  فلألا  یلع  داز  اذإـف 

اذـه یلعو  ًةأرما » نوعبرأو  ٌسمخو  ٍةأمُْعبَـسَو  ٍفالآ  ُۀـعبرأ   » و ًالجر » نورـشعو  ِنانثاو  ٍةأـُمثَلثو  ناـفلأ   » و ًـالجر » َنورـشعو  ٌدـحا  ٌةأـمو و 
. سایقلا

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. لاثملا رکذ  عم  ةرکنلاو  ۀفرعملا  فّرع   1

. اهل لّثمو  فراعملا  دّدع   2
؟ مَلَعلا ُّدح  وه  ام   3

؟ هلوصأ یه  امو  ددعلا ؟ مسا  وه  ام   4
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؟) 19 11  ) نم ددعلا  لمعتسی  فیک   5
. ٍةدیفم ۀلثمأ  عم  اهرکذا  ةرشعلا . »  » یلإ ۀثالثلا »  » نم دادعألا  لامعتسا  ۀّیفیک  نّیب   6

« . ِْفلَألا  » و ِةأِملا »  » يَدَدَع لامعتسا  ۀیفیک  رکذأ   7
نیرامّتلا

اْهبِرْعأو : ۀیلاتلا  لمجلا  نم  َفراعملا  جرختسإ   1
.16 میرم /  ًاِّیقْرَش » ًاناکَم  اِهلْهأ  ْنِم  ْتَذَبَْتنا  ِذإ  َمیرم  ِباتکلا  ِیف  ْرُکْذاو  ( » أ

.216 ةرقبلا /  َنوُمَْلعَت » مْتنَأو ال  ملعی  ُهّللاَو  ( » ب
.14 روّطلا /  َنُوبِّذَُکت » اِهب  ُْمْتنُک  یّتلا  ُراّنلا  ِهذه  ( » ج

.278 ةرقبلا /  َهّللا » اوُّقتا  اُونَمآ  َنیِّذلا  اَهُّیَأ  اَی  ( » د
.7 میرم /  یَیْحَی » ُهُمْسا  ٍمالُِغب  َكُرِّشَُبن  ّانإ  اّیِرَکَز  اَی  ( » ه

.32 فسوی /  ِهِیف » ینَُّنتُْمل  يِذَّلا  َّنُِکلذَف  َْتلاَق  ( » و
.1 ۀعمجلا /  ِضْرألا » ِیف  اَمَو  ِتاومّسلا  ِیف  اَم  ِهّلل  ُحِّبَُسی  ( » ز

فورحلاب : لمجلا ، یف  َۀیلاتلا  َماقرألا  ِلَِّدب   2
« . ٍۀَِکلْهُم َلئاذر  ( 4  ) ُۀمهّتلاو ُۀبیغلاو  ُۀنایخلاو  ُبذکلا  ( » أ

« . ًةدیفم ًۀیاکح  ( 25  ) ُتأرق ( » ب
« . ًۀقاطب ( 17  ) ءارشل راطقلا  ِۀّطَحَم  یلإ  ُتبهذ  ( » ج

« . ًۀئیضم ًۀمجن  ( 11  ) ًارینم و ًابکوک  ( 12  ) ُتدهاش ( » د
« . هَْبلَق ُهّللا  رَّون  ًاموی  ( 40  ) هّلل َصَلخَأ  ْنَم  ( » ه

« . ًاناموت ( 4550  ) ۀظفحملا هذه  ُْرعِس  ( » و
« . ًۀنس ( 57  ) هداهشتسا نیح  مالسلاهیلع  نیسحلا  رمع  ناک  ( » ز

« . ناریا یف  ۀیمالسإلا  ةروثلا  مایق  دعب  ًاماع  ( 11  ) نم براقی  ام  هّرس » سدق   » ینیمخلا مامإلا  لحترإ  ( » ح
یلی : ام  برعأ   3

َموُجُّنلاو َرَمقلاو  َسمّشلاو  ًاثِیثَح  ُُهُبلْطَی  َراَهّنلا  َلیللا  یِشُْغی  ِشْرَعلا  یَلَع  يوَتْسا  َُّمث  ٍماّیأ  ِۀَّتِس  ِیف  َضرألاو  ِتاومّسلا  َقَلَخ  يّذلا  ُهّللا  ُمُکَّبَر  ّنإ  »
.54 فارعألا /  هِْرمَِأب » ٍتارَّخَسُم 

ثّنؤملا رّکذملا و  و  ( 2 ددعلا ) ءامسأ  نوعبرألاو  يداحلا  سرّدلا 

لخدملا

« . نالجرو لجر  يدنع  : » لوقت امک  امهیف  ددعلا  رْکذ  نع  ٍنْغَتْسُم  زَّیمملا  ظفل  ّنأل  امهل ، َزِّیمُم  ال  نینثالا »  » و دحاولا »  » ّنأ ملعإ  اهزیمم :
ناک اذإ  ّالإ  ٍةوسن » ثالث   » و ٍلاجر » ۀـثالث  : » لوقت ٌعومجم ، ٌضوفخم  ةرـشع »  » یلإ ۀـثالث »  » ُزِّیممَف ٍزِّیمم ، نم  اهل  ّدـُب  الف  دادـعألا  رئاس  اّمأو 

« . َْنِیئُِمثَلث  » وأ ٍتآُِمثَلث »  » سایقلاو ٍةأُِمثَلث » : » لوقت ًادرفم ، ًاظوفخم  نوکی  ٍذئنیحف  ةأملا  ظفل  زِّیمملا 
ٌعست  » و ًالجر » نوعستو  ٌۀعست   » و ًةأرما » َةَرْشَع  يدْحإ   » و ًالجر » َرَشَع  َدَحَأ  : » لوقت ٌدرفم  ٌبوصنم  نیعستو » ۀعـست   » یلإ َرَـشَع » َدَحَأ   » ُزِّیممو

« . ًةأرما نوعستو 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 280 

http://www.ghaemiyeh.com


؛ ٌدرفم ٌضوفخم  فلألا » عمج   » و امهتینثت »  » و فلأ »  » و ةأم »  » ُزِّیممو
ِفالآ ۀـثالث   » و ٍةأرما » افلأ   » و ٍةأرما » فلأ   » و ٍلجر » افلأ   » و ٍلجر » فلأ   » و ٍةأرما » اتِأم   » و ٍةأرما » ُةأم   » و ٍلـجر » اـتأم   » و ٍلـجر » ُةأـم  : » لوقت

. اذه یلع  سقو  ٍةأرما . » ِفالآ  ۀثالث   » و ٍلجر »

ثنؤملاو رکذملا  یف  ثلاثلا : لصفلا 

. ّثنؤم اّمإو  رّکذم  اّمإ  مسإلا 
. هفالخب رکذملاو  ًاریدقت  وأ  ًاظفل  ثینأتلا  ۀمالع  هیف  ام  ّثنؤملا  امهفیرعت :

ۀثالث : یهو ] : ] ثینأتلا تامالع 
؛» ۀحلط : » وحن ءاتلا ،  1

؛» یْلبُح : » وحن ةروصقملا ، فلألا   2
« . ءارمح : » وحن ةدودمملا ، فلألا ]  ] 3

. اهلوصأ یلا  ءایشألا  ّدری  ریغصتلا  و  ةَْریَوُد . »  » و ۀَْضیَرُأ »  » لیلدب راد »  » و ضرأ » : » وحن طقف ، ءاّتلا  یه  اّمنإ  ةردقملاو 
نیمسق : یلع  وهو ] : ] ثنؤملا ماسقأ 

« . ۀقان  » و میرم »  » و ةأرما » : » وحن ناویحلا ، نم  رکذ  هئازاب  ام  وهو  ّیقیقح :  1
« . نیع  » و ۀملظ » : » وحن هفالخب ، وهو  ّيزاجم :  2

. اهدیعن الف  ّثنؤملا  یلإ  دنسأ  اذإ  لعفلا  ماکحأ  تفرع  دقو 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ زِّیمملا یلإ  نانثالا »  » و دحاولا »  » جاتحی اذامل ال   1

؟ ددعلا زییمت  درفیو  بصنی  یتم   2
؟) 10 3 دادعألا ) دعب  عقاولا  مسإلا  مکح  وه  ام   3

. امهل لّثمو  ّثنؤملاو  رّکذملا  ِفّرع   4
؟ رَّدُقی اهُّیأو  ثینأتلا ؟ ُتامالع  یه  ام   5

. لاثملا عم  ثنؤملا  ماسقأ  رکذأ   6
ۀّثنؤمو : ةرکذم  ءامسأب  اهقحلأو  فورحلاب  ۀیلاتلا  ماقرألا  بتکا   7

.9999 ، 1342 ، 452 ، 113 ، 101 ، 31 ، 78 ، 50 ، 16 ، 1972 ، 12 ، 7 ، 125
نیرامّتلا

امهبارعإ : نّیعو  ۀیلاتلا  لمجلا  یف  هَزِّیممو  َددعلا  جرختسإ   1
.142 فارعألا /   … ًۀَْلَیل » َنیَِعبْرَأ  ِهِّبَر  ُتاقیِم  َّمَتَف  ٍرْشَِعب  اَهاَنْمَْمتأو  ًۀَْلَیل  َنیثالث  یسُوم  اَنْدَعاوَو  ( » أ

.23 آص /   … ٌةَدِحاَو » ٌۀَْجعَن  َِیلَو  ًۀَْجعَن  َنوُعِْستَو  ٌعِْست  َُهل  یِخَأ  اَذه  َّنإ  ( » ب
.160 فارعألا /   … امَمُأ » اطاَبْسَأ  َةَرْشَع  ْیَتَْنثا  ْمُهاَنْعَّطَقَو  ( » ج

.196 ةرقبلا /   … ُْمتْعَجَر » اَذإ  ٍۀَْعبَسَو  ِّجَْحلا  ِیف  ٍماّیَأ  ِۀَثَلث  ُماَیِصف  ْدِجَی  َْمل  ْنَمَف  ( » د

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 281 

http://www.ghaemiyeh.com


.48 لمّنلا /  َنوُِحلُْصی » الَو  ِضْرألا  ِیف  َنوُدِسُْفی  ٍطْهَر  ُۀَعِْست  ِۀَِنیدَْملا  ِیف  َناَکَو  ( » ه
.13 دوه /   … ٍتاَیَرَتْفُم » ِِهْلثِم  ٍرَوُس  ِرْشَِعب  اُوتأَف  ُْلق  ُهارَْتفا  َنُولوُقَی  ْمَأ  ( » و

.14 توبکنعلا /   … ًاماَع » َنیِسْمَخ  ّالإ  ٍۀَنَس  َْفلَأ  ْمِهِیف  َِثبَلَف  ِهِمْوَق  یلإ  ًاحُون  اَْنلَسْرَأ  ْدََقلو  ( » ز
.2 رّونلا /   … ٍةَْدلَج » َةَِأم  امُْهنِم  ٍدِحاَو  َّلُک  اوُِدلْجاَف  ِیناَّزلاو  ُۀَِیناّزلا  ( » ح

ءامسألا : نم  یلی  امیف  يزاجملا  نع  یقیقحلا  ثنؤملا  ّزیم   2
. بنیز مّنهج ، ْزعَم ، ةرمت ، يدْعُس ، ۀّیطع ، ۀّیفص ، لْجِر ، دی ، حیر ، نْأَض ، ةاود ، ءارحَص ، یعْجُر ، ةزوح ، بنرَأ ، تنب ، ةاش ،

تایآلا : نم  یلی  اّمم  ۀّثنؤملا  ءامسألا  جرختْسإ   3
.9 5 ةزمهلا /  ةدَّدَمُم » ٍدَمَع  ِیف  ةدَصُْؤم *  مْهیَلَع  اهَّنأ  ِةَِدْئفَألا *  یَلَع  ُِعلَّطَت  یّتلا  ةدَقوُملا *  ِهّللا  ُران  ۀمَطُْحلا *  اَم  َکیرْدأ  اَمَو  ( » أ

.6 5 ناسنإلا /  ِهّللا » ُدابِع  اِهب  ُبَرشی  ًاَْنیَع  ًاروفاک *  اهُجاِزم  ناَک  ٍسأک  ْنِم  نوبرشی  راربألا  ّنإ  ( » ب
.18 17 ۀیشاغلا /  ْتَِعفُر » َفیَک  ِءامّسلا  یلإو  ْتَِقلُخ *  َفیک  ِلبإلا  یلإ  نورظنَی  الَفَأ  ( » ج

.63 سی /  َنوُدَعُوت » ُمْتنُک  یّتلا  ُمَّنَهَج  ِهِذه  ( » د
.4 دّمحم /   … اَهَراَزْوأ » ُبْرَْحلا  َعَضَت  یَّتَح  ًءاَِدف  اَّمإَو  ُدَْعب  ًاّنَم  اّمإَف  ( » ه

.2 1 ّجحلا /   … ْتَعَضْرَأ » اَّمَع  ٍۀَعِضُْرم  ُّلُک  ُلَهْذَت  اَهَنْوََرت  َمْوَی  ٌمیظع *  ٌءیش  ۀعاسلا  ۀلزلز  َّنإ  ( » و
.2 1 ۀمایقلا /  ِۀَماّّوللا » ِسفّنلاب  ُمِْسقُأ  الَو  ِۀمیقلا *  ِموِیب  ُمِْسقُأ  ال  ( » ز

یلی : اَم  ْبِرْعأ   4
.36 ۀبوتلا /  ُمِّیَقلا » ُنیّدلا  َِکلذ  ٌمُرُح  ٌۀََعبْرأ  اَْهنِم  َضْرألاَو  ِتاومّسلا  َقَلَخ  َمْوَی  ِهّللا  ِباتک  ِیف  ًارْهَش  َرَشَع  اَْنثا  ِهّللاَدنع  ِروُهّشلا  َةَّدِع  َّنإ   » أ

.30 27 رجفلا /  ِیتّنَج » یلُخْداَو  يِدابِع *  ِیف  ِیلُخْداَف  ًۀّیِضْرَم *  ًۀَیِضار  ِکِّبَر  َیلإ  یِعِجْرا  ُۀِّنئَمْطُملا *  ُسْفّنلا  اَُهتّیَأ  اَی   » ب

ۀینثتلا نوعبرألاو  یناّثلا  سرّدلا 

ۀینثتلا یِف  عباّرلا : لصفلا 

و « ] نالجر : » وحن هَلثم ، َرَخآ  هعم  ّنأ  یلع  ّلدـِیل  ةروسکم  ٌنون »  » اهَلبق و ام  ٌحوتفم  ٌءای »  » وأ ٌِفلأ »  » هرخآب قحلأ  ٌمسا  وهو ] : ] یّنثُملا فیرعت 
[. هارجم يراجلاو   ] حیحّصلا یف  اذه  ًاّرجو ، ًابصن  ِْنیَْولَد ] »  » و « ] نیَلُجَر  » ًاعفر و ناْولَد ] » »

[ ۀینثت یف  ِنایَدُه »  » و « ] ناوَصَع : » وحن هلـصأ ، یلإ  َّدُر  ًاّیثالث  ناکو  واولا »  » نع ًۀبلقنم  ُفلألا  تناک  نإف  روصقملا ] َیُِّنث  اذإ  : ] روصقملا ۀـینثت 
و ِناَـیَحَر » : » وـحن ًءاـی ،»  » بلقت ٍءْیـش ، نع  ًۀـبلقنم  تسیل  وأ  یثـالّثلا ، نم  ُرثـکأ  وـهو  واو »  » نع وأ  ءاـی »  » نع تناـک  نإو  ًيدُـه .] ًاـصع و[

« [. يرابُح  » و ًیْهلَم »  » و ًیحَر »  » ۀینثت یف  « ] ِنایَرابُح  » و ِناَیَْهلَم » »
بلقت ءارمح ] » : » وحن ، ] ثینّأتلل تناک  نإو  ناءاّرَق ،» : » وحن ُُتْبثَت ، ءاّرَق » : » وحن ًۀّیلصأ ، ُهتزمه  َتناک  نإف  دودمملا ] یُِّنث  اذإ  : ] دودمملا ۀینثت 

ۀینثت یف  ناـئادرو » ناوادر   » و ِناـئاسکو » ِناواـسک  : » وحن ناـهجولا ، هیف  زاـج  ءاـی »  » وأ واو »  » نم ًالدـب  تناـک  نإو  ناوارْمَح ،» : » وحن ًاواو ،
« . ءادر  » و ءاسک » »

تاهیبنت :
« . ٍدیز امالغ  ءاج  : » لوقت ۀفاضإلا ، دنع  هنون  فذح  بجی   1

. ٌدحاو ٌءیش  امّهنأکف  نامزالتم  امّهنأل  ناْیلإ »  » و نایْصُخ » : » لوقت ًۀّصاخ ، ۀَْیلإلا »  » و ۀَیْصُخلا »  » یف ثینأتلا  ءات  فذحت   2
کلذو ( 1 « ) اَمُهَیِدـْیأ اوُعَْطقاَف  ُۀَـقِراّسلاو  ُقِراّسلاو  : » یلاـعت هلوق  وحن  عمجلا ، ظـفلب  لّوـألا  نع  ّربعی  یّنثملا  یلإ  یّنثملا  ۀـفاضإ  َدـیرأ  اذإ   3
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. ًینعمو ًاظفل  لاصتإلا  دّکأت  امیف  نیتینثتلا  عامتجا  ۀّیهارکل 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. لاثملا عم  هرکذأ  یّنثملا ؟ ّدَح  وه  ام   1

. لاثملا عم  اهنّیب  روصقملا ؟ یّنَُثی  فیک   2
. لاثمب کلذ  حّضو  هلثم ؟ یلإ  یّنثملا  ۀفاضإ  زوجی  له   3

نیرامّتلا
تاملکلا : نم  یلی  امیف  هریغ  نم  یّنثملا  ّزیم   1

. ناْملِغ ناْوِنق ، ناواعد ، نارمع ، ناءاّضو ، ناواْرفَص ، نامرِک ، نابْضَغ ، ناوَفَق ، نایبظ ، نینح ، نابج ، نایعاس ، نالوَج ،
.38 ةدئاملا /  .1

ۀیلاّتلا : تاملکلا  ِّنَث   2
. ءآمس ءاّشم ، یّفاشلا ، ءارحص ، ءارضخ ، ءاِدن ، ّطَحَم ، ءارهز ، اضر ، ٍعاد ، ءاجْرَع ، یجنُم ، یمْظُع ،

ُْهبِرْعأو : هدرفم  نّیعو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  یّنثملا  جرختسإ   3
.36 فسوی /   … ِناَیَتَف » َنْجِّسلا  ُهَعَم  َلَخَدَو  ( » أ

.7 نامقل /   … ًاْرقَو » ِْهیَنُذُأ  ِیف  َّنَأَک  اَهْعَمْسَی  َْمل  ْنأَک  ًاِربْکَتْسُم  یَّلَو  اَُنتاَیآ  ِْهیَلَع  یَْلُتت  اَذإَو  ( » ب
.51 لحنلا /   … ٌدِحاَو » ٌهلإ  َوُه  اَمَّنإ  ِْنیَْنثا  ِْنیَهلإ  اوُذِخَّتَت  ُهّللا ال  َلاَقَو  ( » ج

.80 فهکلا /   … ِْنیَنِمُْؤم » ُهاَوبَأ  َناَکَف  ُمالُغلا  اَّمَأَو  ( » د
.19 نمحرلا /  ِناَیِقَْتلَی » ِْنیَرْحَبلا  َجَرَم  ( » ه

.82 فهکلا /  ۀَنیِدَْملا » ِیف  ِنیَمِیتَی  ِْنیَمالُِغل  َناَکَف  ُرادِجلا  اّمأ  ( » و
.17 آق /  ٌدیعَق » ِلامّشلا  ِنَعو  ِنیمیلا  ِنَع  ِنایّقَلَتُملا  یَّقَلَتَی  ْذإ  ( » ز

یلی : ام  برعأ   4
.233 ةرقبلا /  ۀَعاَضَّرلا » َِّمُتی  ْنأ  َدارأ  ْنَِمل  ِْنیَِلماک  ِْنَیلوَح  َّنُهَدالوأ  َنْعِضُْری  ُتادلاولاو   » أ

.10 8 دلبلا /  ِْنیَدْجَّنلا » ُهاَْنیَدَهَو  ِْنیَتَفَشَو *  ًاناَِسلَو  ِنیَْنیَع *  َُهل  ْلَعَْجن  َْملَأ   » ب

حّحصملا عمجلا  نوعبرألاو  ثلاثلا  سرّدلا 

عمجلا یف  سماخلا : لصفلا 

عمج لاجر » : » وحن ٌّیظفل ، اّمإ ] وهو  ، ] ام ٍرییغتب  ِهدرفم  ِفورحب  ةدوصقم  داحآلا  کـلتو  داـحآ ، یلع  ّلد  اـم  ُمسا  وهو ] : ] عومجملا فیرعت 
یلع ّلد  ْنإو  هُوحنو  موق »  » هیلعو ف لُْفق »  » نزو یلع  هّنکل  ْکُلف »  » ًاضیأ هَدرفم  ّنإف  دْـسُأ »  » نزو یلع  کـُْلف » : » وحن ٌّيریدـقت ، وأ  لـجر » »

. هل درفم  ْذإ ال  ٍعمجب  سیل  داحآ 
نیمسق : یلع  وهو  عمجلا : ماسقأ 

« . نوملسم : » وحن هدرفم ، ءانب  ّریغتی  مل  ام  وهو  حَّحصم :  1
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« . لاجر : » وحن هدرفم ، ءانب  ّریغتی  ام  وهو  رّسکم :  2
نیمسق : یلع  حّحصملاو 

: وحن کلذـک ، ٌنون »  » اهَلبق و ام  ٌروسکم  ٌءای »  » وأ نوملـسم » : » وحن ۀـحوتفم ، ٌنون »  » اهَلبق و ام  ٌمومـضم  ٌواو »  » هرخآب قحل  ام  وهو  رّکذـم :  1
. حیحّصلا ِیف  اذه  هنم . َرثکأ  هعم  ّنأ  یلع  َّلدیل  نیملسم » »

« . َنیعاد  » و َنوُعاد »  » و َنیضاق »  » و َنوُضاق » : » وحن ُهئای ، فذحت  َعمجلا ] اذه  صوقنملا  َعِمُج  اذإ  : ] صوقنملا عمج 
« . َنوَفَطصم : » لثم ۀفوذحملا ، فلألا  یلع  َّلدیل  ًاحوتفم  اهلبق  ام  یقبیو  هفلأ  فذحی  روصقملا ] عمج  دیرأ  نإ  : ] روصقملا عمج 

« .[ َنیئاّرق  » و َنوُؤاّرق » : » وحن هتینثتک ، دودمملا  عمج  ّنأ  ملعإ  : ] دودمملا عمج 
هب نودّمحم » : » وحن بیکرتلاو ، ءاّتلا  نم  ًایلاخو  ، ] لقعی ًامَلَع  ًارّکذم  نوکی  نأ  هطرـشف  ًامـسا  ناک  نإ  درفملا ] : ] ملاّسلا رکذملا  عمج  طرش 

. ٌّذاشف نّونلا »  » و واولا »  » ب نُوِلُق »  » و نُوُبث »  » و نوُضَرَأ »  » و َنُونِس »  » مُهلوق اّمأو  ّکبلعبو ] ةزمح  بلک ، لُجَر ، میرم ، فالخ 
الو یْلعَف ،»  » هثنؤم يذلا  نالْعَف »  » الو ءالْعَف ،»  » هّثنؤم يذلا  لَْعفأ »  » نوکی الو  ءاتلا ] نم  ًایلاخ  ًالقاع  ًارّکذم  نوکی  نأ  هطرشف  ۀفص  ناک  نإو  ]

حیرج نارکـس ، رمحأ ، ۀـمّالع ، (، 1  ) قباـس عِضُرم ، فـالخ  هب  َنوُِملاـع » : » وـحن لـعاف ،[ »  » ینعمب ًـالوعَف »  » ـالو لوـعفَم ،»  » ینعمب ًـالیعَف » »
[. روبصو

« . ٍَرصم وملسم  : » وحن ۀفاضإلاب ، هنون  فذح  بجی  هیبنت :
« . ءات  » و فلا »  » هرخآب قحلأ  ام  وهو  ّثنؤم :  2

« تاملـسم : » وحن نّونلا ،»  » و واولا »  » َعِمُج ب دق  هرّکذـم  نوکی  نأ  هطرـشف  رّکذـم  هلو  ۀفـص  ناک  نإ  درفملا ] : ] ملاسلا ّثنؤملا  عمج  طرش 
« . لماحلا  » و ضئاحلا » : » وحن ءاّتلا ، نم  ًادّرجم  ًاّثنؤم  نوکی  نأ ال  هطرشف  رّکذم  هل  نکی  مل  نإف 

« . تادنه  » وحن ٍطرش ، الب  ءاّتلا »  » و فلألا »  » عمُجی ب ًامسا  ناک  نإو 
« . 18  / 2 ۀیبرعلا : سوردلا  عماج   » سَرَِفل ٌۀفص  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. لاثملا عم  هماسقأ ، رکذاو  عمجلا  فّرع   1
؟ هل ًامسق  مکو  حّحصملا ؟ عمجلا  وه  ام   2

. ملاّسلا رّکذملا  عمج  فیرعت  رکذأ   3
. لاثملا عم  هرکذأ  عمجلا ؟ اذهب  صوقنملا  عمجی  فیک   4

؟ روصقملا نم  ملاّسلا ، رّکذملا  عمج  ینبی  فیک   5
؟ ۀفص ناک  اذإ  هطرش  وه  امو  ًامسا  ناک  اذإ  ملاّسلا  رّکذملا  عمج  طرش  وه  ام   6

؟ ۀفص ناک  اذإ  هطرش  وه  امو  ملاّسلا  ثنؤملا  عمج  عمجی  فیک   7
نیرامّتلا

ًاملاس : ًارکذم  ًاعمج  ۀیلاتلا  تاملکلا  عمجت  ٍبَبس ال  ّيءِال  ْنَِّیب   1
. َۀباّسَن عُونَق ، ناظْقَی ، رَْسیأ ، یمعأ ، لوتب ، دَسَأ ، جَرْعأ ، دوسأ ، لیتق ، ناشطع ، دنه ، رویغ ، باتک ،

ًاملاس : ًارّکذم  ًاعمج  ۀعباّتلا  تاملکلا  عمجإ   2
. ءاّنب یلْعأ ، نِطَف ، یعادلا ، رصان ، ءاّضو ، بیبط ، دعس ، ییحی ، یتْفُم ، اضر ، رقحأ ، ٍداه ،
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ًاملاس : ًاّثنؤم  ًاعمج  ۀیلاتلا  تاملکلا  عمجإ   3
. ۀَنَس یمُْعن ، ةالص ، ةورع ، ةرَْدب ، ءامس ، ۀعِْطق ، ۀلمج ، یَلُْضف ، قالطنإ ، ۀیداع ، ۀعفان ، ةرجح ،

ْهبِرْعأَو : اهدرفم  رکذاو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  ملاّسلا  عمجلا  جرختسإ   4
.167 ةرقبلا /  راّنلا » َنِم  َنیجِراَِخب  ْمُه  اَمَو  ْمِْهیَلَع  ٍتارَسَح  ْمَُهلاَمْعَأ  ُهّللا  ُمِهیُِری  َِکلذَک  ( » أ …

.7 4 نوعاملا /  َنوُعاَملا » َنوُعَنْمَیَو  َنوُءاُری *  ْمُه  َنیذَّلا  َنوُهاس *  ْمِِهتالَص  ْنَع  ْمُه  َنیِذَّلا  َنیّلَصُْمِلل *  ٌْلیَوَف  ( » ب
.58 ءارسإلا /   … ًادیدَش » ًاباذَع  اهُوبِّذَعُم  َْوأ  ِۀَمایِقلا  ِمْوَی  َْلبَق  اهوُِکلْهُم  ُنَْحن  ّالإ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنإَو  ( » ج

.47 آص /  ِراَیْخألا » َنیفَطصُملا  َنَِمل  اَنَْدنِع  ْمُهَّنإَو  ( » د
.433 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ِتاِعبَّتلا » َءاََقبَو  ِتاَّذَّللا  َعاطِْقنا  اوُرُکْذأ  ( » ه

.2 ، 75 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  نیباترُملا » نیثکانلا  ُمیصخو  نیقراملا  ُجیجح  اَنَأ  ( » و
یلی : ام  برعأ   5

.429 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  هّللا  ِۀَعاط  ِریَغ  ِیف  ًالام  َبَسَک  ٍلُجَر  ُةَرْسَح  ِۀَمایِقلا  َمْوَی  ِتارَسَحلا  َمَظَعَأ  ّنإ   » أ
.168 ةرقبلا /  ٌنِیبُم » ٌّوُدَع  ْمَُکل  ُهَّنإ  ِناطیّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  الَو   » ب

ردصملا رّسکملا و  عمجلا  نوعبرألاو  عباّرلا  سرّدلا 

رّسکملا عمجلا 

یلع یثالّثلا  ریغ  یفو  بولق ،»  » و ساْرفَأ »  » و لاجر » : » وحن عامّـسلاب ، فرعت  ۀطوبـضم  ریغ  ةریثک  یثالّثلا  یف  هتغیـصو  هفیرعت ] تفرع  دـق  ]
. فیرصّتلا یف  تفرع  امک  لودج ،»  » و رفعج »  » یعمج لوادج »  » و رفاعج » : » وحن ًاسایق ، ِللاعَف »  » نزو

نیمسق : یلع  ًاضیأ  ّهنأ  ملعإ  رّسکملا : عمجلا  ماسقأ 
و ۀَْـملِغ »  » و باْوثأ »  » و سُْفنأ » : » وحن ۀَـلِعفأ ،»  » و ۀـْلِعف »  » و لاـْعفأ »  » و لـُْعفأ »  » ُهتینبأو اـهَنود ، اـمف  ةرـشعلا  یلع  قلطی  اـم  وهو  ٍۀَِّلق : عـمج   1

« . ۀَمِعْطأ »
. عبرألا اذه  ادع  ام  ُهتینبأو  ةرشعلا ، َقوف  ام  یلع  قلطی  ام  وهو  ٍةْرثَک : عمج   2

« . ءاْرقأ  » دوجو عم  ( 2 « ) ٍءوُُرق َۀَثَلث  : » یلاعت هلوق  وحن  (، 1  ) ةراعتسإلا لیبس  یلع  رخآلا  عضوم  یف  اهنم  ّلک  لمعتسیو 

ردصملا یف  سداسلا : لصفلا 

. ًالثم رصّنلا »  » و برضلا » : » وحن لاعفألا  هنم  ّقتشیو  طقف . ثَدَحلا  یلع  ّلدی  ٌمسا  وهو ] : ] هفیرعت
. ۀنیرقلا عم  يأ  . 1

.228 ةرقبلا /  . 2
« ۀللعفلا  » و لاعفتسإلاو »  » و لاعفنإلا »  » و لاعفإلا » : » وحن ٌۀیسایق ، هریغ  نمو  عامّسلاب ، ُفَْرُعت  ۀطوبـضم  ُریغ  دّرجملا  ِّیثالّثلا  نم  یهو ] : ] ُهتینبأ

. ًالثم للعفتلا »  » و
هب ًالوعفم  بصنیو  دـیز ،» مایق  ینبجعأ  : » وحن ًامزال ، ناک  نإ  ًالعاف  عفری  ینعأ  هلعف ، لمع  لمعی  ًاقلطم  ًالوعفم  نکی  مل  نإ  ردـصملا  هلمع :

« [. ًالهاج ًادیز  ًارمع  کُمالعإ   » و ًامهرد » ًارمع  دیز  ُءاطعإ   » و « ] ًارمع ٍدیز  ُبْرض  ینبجعا  : » وحن ًایّدعتم ، ناک  نإ  ًاضیأ 
ناک اذإ  ّالإ  « ] ًابرض  » ال ب تبرـض »  » بوصنم ب ًارمع »  » ف ًارمع ، ًابرـض  ُْتبرـض  : » وحن هلبق ، يّذلا  لعفلل  لمعلاف  ًاقلطم  ًالوعفم  ناک  نإو 
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نالوق : هیفف  ًادیز » ًایقس  : » وحن لعفلا ، نع  ًالدب  قلطملا  لوعفملا 
؛» ِقْسإ  » ینعأ َفوذحملا  َلعفلا  ُلماعلا  نوکی  ْنأ  اهدحأ :
« .[ ًایقس  » ینعأ روکذملا  َردصملا  ُلماعلا  نوکی  نأ  یناثلا :

ناهیبنت :
« . ٌبْرَض ًادیز  ینبجعأ  : » لاقی الف  هیلع  ردصملا  لومعم  میدقت  زوجی  1 ال 

« . ٌدیز ٍورمع  َبرض  ُتهرک  : » وحن لوعفملا ، یلاو  ًارمع » ٍدیز  َبرض  ُتهرک  : » وحن لعافلا ، یلا  هتفاضا  زوجی   2

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. لاثملا رکذ  عم  رّسکملا  عمجلا  فّرع   1

. هنازوأ رکذأ  ۀلّقلا ؟ عمج  وه  ام   2
. ٍلاثمب کلذ  حّضو  ۀّلقلا ؟ عضوم  ةرثکلا  عمج  ُلَمْعتُْسی  یتم   3

. هل لّثم  ردصملا ؟ وه  ام   4
؟ هلعف لمع  ردصملا  لمعی  یتم   5

. ۀلثمأب کلذ  حرشإ  ْوأ ال ؟ ردصملا  یلع  يّدعتملا »  » وأ مزاللا »  » قالطإ حصی  له   6
. ٍلاثمب کلذ  حّضو  ْوأ ال ؟ هیلع  ردصملا  لومعم  میدقت  زوجی  له   7

نیرامّتلا
ُْهبِرْعأوهدرفم : رکذاو  هعون  نّیعو  ۀیلاّتلا  تایآلانم  رّسکملا  عمجلا  جرختسإ   1

.1 رطاف /   … َعَابُرَو » َثُلثَو  یْنثَم  ٍۀَِحنْجَأ  یلوُأ  ًالُسُر  ِۀَِکئالملا  ِلِعاَج  ِضْرألاَو  ِتاومَّسلا  ِرِطاَف  ِهّلل  ُدْمَحلا  ( » أ
.14 لّحنلا /   … ِهِیف » َرِخاوَم  َْکلُْفلا  يََرتَو  ( » ب …
.63 رمّزلا /   … ِضْرألاَو » ِتاومَّسلا  ُدِیلاَقَم  َُهل  ( » ج

.73 رمّزلا /   … مُْکیَلَع » ٌمالَس  اُهتَنَزَخ  ْمَُهل  َلاَقَو  اَُهباَْوبَأ  ْتَِحُتفَو  اهوُءاَج  اَذإ  یّتَح  ( » د
.8 سی /  َنوُحَمْقُم » ْمُهَف  ِناَقْذَألا  َیلإ  َیِهَف  ًالالْغَأ  ْمِِهقاَنْعأ  ِیف  اَْنلَعَج  ّانإ  ( » ه

ِیف ْمُهامیِـس  ًاـناَوْضِرَو  ِهّللا  َنِم  ًالْـضَف  َنوـُغَْتبَی  ًادَّجُـس  ًاـعَّکُر  ْمُهاََرت  ْمُهَْنَیب  ُءاَـمَحُر  ِراَّفُکلا  یَلَع  ُءاَّدِـشأ  ُهَعَم  َنـیِذَّلاَو  ِهـّللا  ُلوُـسَر  ٌدَّمَُحم  ( » و
.29 حتفلا /  ِدوُجُّسلا » َِرثَأ  ْنِم  ْمِهِهوُجُو 

.28 رطاف /  ٌروُفَغ » ٌزیِزَع  َهّللا  ّنإ  ُءامَلُعلا  ِهِدابِع  ْنِم  َهّللا  یَشْخَی  اَمَّنإ  َِکلذَک  ُهناْولَأ  ٌِفلَتُْخم  ِماَْعنَألاَو  ِّباَوَّدلاو  ِساَّنلا  َنِمَو  ( » ز
.53 رمّزلا /  ًاعیِمَج » َبونّذلا  رِفْغَی  َهّللا  َّنإ  ِهّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوطَنْقَت  ْمِهِسُْفنَأ ال  یَلَع  اُوفَرْسَأ  َنیِّذلا  َيِداَبِع  اَی  ُْلق  ( » ح

ًارّسَکُم : ًاعمج  ۀیلاّتلا  تاملکلا  عمجإ   2
« . لهاج نابج ، داوج ، قیدص ، ٍضاق ، لیتق ، لهاص ، يربک ، لََطب ، ْبعَص ، ءادْوَس ، رمحأ ، »

اهعون : رکذاو  لَمُجلا  نم  یلی  اّمم  اهیلومعمو  رداصملا  جرختسإ   3
.73 ءایبنألا /  َنیِِدباَع » اََنل  اوناَکَو  ِةوکّزلا  َءاتیإو  ِةولّصلا  َماقإَو  ِتاریَْخلا  َلِْعف  ْمِْهَیلإ  اَْنیَحْوَأَو  اَنِْرمَِأب  َنوُدْهَی  ًۀَِّمئَأ  ْمُهاْنلَعَجَو  ( » أ

.251 ةرقبلا /   … ُضْرألا » ِتَدَسََفل  ٍضْعَِبب  ْمُهَضَْعب  َساَّنلا  ِهّللا  ُْعفَد  الَولَو  ( » ب
.114 ۀبوتلا /  … ُهاّیإ » اَهَدَعَو  ٍةَدِعْوَم  ْنَع  ّالإ  ِهِیبءِال  َمیِهاَْربإ  ُراَفِْغتْسا  َناَک  اَم  َو  ( » ج
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.54 ةرقبلا /   … ْمُِکئِرَاب » یلإ  اُوبُوتَف  َلْجِْعلا  ُمُکِذاَخِّتِاب  ْمُکَسُْفنَأ  ُْمتْمَلَظ  ْمُّکنإ  ِمْوَق  اَی  ( » د …
.207 ةرقبلا /  ِداَبِْعلِاب » ٌفُوئَر  ُهّللاَو  ِهّللا  ِتاَضْرَم  َءاغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِمَو  ( » ه

.16 14 دلبلا /  ٍَۀبَْرتَم » اَذ  ًانیِکْسِم  َْوأ  ٍَۀبَْرقَم *  اذ  ًاْمِیتَی  ٍۀَبَغْسَم *  ِيذ  ٍمْوَی  ِیف  ٌماَعْطإ  َْوأ  ( » و
.2 1 شیرق /  ِْفیَّصلاَو » ِءاَتِّشلا  َۀَلْحِر  ْمِِهفالیإ  ٍْشیَُرق *  ِفالیءِال  ( » ز

.47 میهاربإ /  هَلُسُر » هِدْعَو  َِفلُْخم  َهّللا  َّنَبَسَْحت  الَف  ( » ح
یلی : ام  برعأ   4

ِّبَر َِکئاَعُِدب  ْنُکَأ  َْملَو  ًاْبیَش  ُسأرلا  َلَعَتْشاو  یّنِم  ُمْظَعلا  َنَهَو  ّینإ  ِّبَر  َلاق  ًاّیِفَخ *  ًءاِدن  ُهَّبر  يدان  ذإ  اّیرَکَز *  ُهَْدبَع  َکِّبَر  ِتمحَر  ُرکِذ   » أ
.4 2 میرم /  ًاّیِقَش »

ح 536. لصفلا 8 ، ص 213 ، مکحلا : ررغ  ِتاَهَّمُألاو » ِءابآلا  ِِرئاصَِمب  ُراَِبتعإلاَو  ِتاْومألا  ِعراَصَم  یلإ  ُرَظَّنلا  ِتاَظِعلا  ُغَْلبأ   » ب

لوعفملا لعافلا و  امسا  نوعبرألاو  سماخلا  سرّدلا 

لعافلا مسا  یف  عباّسلا : لصفلا 

. ثودحلا ینعمب  ُلعفلا  هب  ماق  ْنَم  یلع  ّلدیل  لعفی »  » نم قتشی  مسا  وهو ] : ] هفیرعت
لعفلا ب کلذ  نم  عراـضملا  ۀغیـص  نزو  یلع  هریغ  نمو  رـصانو ،» براـض  : » وحن لـعاف »  » نزو یلع  یثـالّثلا  درجملا  نم  یهو ] : ] هتغیص

« . جِرْخَتْسُمو لِخْدُم  : » وحن رخآلا ، لبق  ام  رسکو  ۀعراضملا  فرح  ناکم  ۀمومضم  میم » »
ٌدیز ینئاج  : » وحن لاح ، يذ  وأ  هوبأ » مئاق  دیز  : » وحن أدتبملا ، یلع  ًادـمتعمو  لابقتـسإلاو  لاحلا  ینعم  هیف  ناک  نإ  هلعف  لمع  لمعیو  هلمع :

ٌبراض ٌلجر  يدنع  : » وحن فوصوم ، وأ  ٌدیز ،» ٌمئاق  ام  : » وحن یفّنلا ، فرح  وأ  ٌدـیز ،» ٌمئاقأ  : » وحن ماهفتـسإلا ، ةزمه  وأ  ًارمع ،» هوبأ  ًابراض 
دیز : » وحن ًینعم ، ۀـفاضإلا  ِتبجو  یـضاملا  ینعم  هیف  ناـک  نإَـف  ًارمع » هوبا  براـضلا  يدـنع  : » وحن لوصوم ، وا  ًادـغ ،» وأ  َنـآلا  ًارمع  هوبأ 

« . ِسمأ ٍورمع  ُبراض 
َنآلأ ًارمع  هوبأ  براضلا  ٌدیز  : » وحن دامتعإلا ، هیف  طرتشی  الو  ۀـنمزألا  عیمج  هیف  يوتـسیف  ماللا »  » ًافّرعم ب ناک  اذإ  اّمأ  ًارَّکَنُم  ناک  اذإ  اذـه 

ُمِرکملا ٌدـیز  ءاج  : » وحن یـضاملا ، ینعم  هیف  ناک  نإ  ۀـفاضإلا  زوجتو  ِسمأ ،» وأ  ًادـغ  وأ  َنالأ  كاخأ  ُمِرکملا  ءاـج   » و « ] ِسمأ وأ  ًادـغ  وأ 
« .[ َخألا وأ  ِخألا 

لوعفملا مسا  یف  نماثلا : لصفلا 

. لعفلا هیلع  عقو  نم  یلع  َّلدیل  ًایّدعتم  لوهجملاب  لَعُفی »  » نم ّقتشم  وهو ] : ] هفیرعت
مـسا  » هریغ ك نمو  ّیِمْرَمو ،» لوـقم  : » وـحن ًاریدـقت ، وأ  بورـضم » : » وـحن ًاـظفل ، لوـعفم »  » نزو یلع  دّرجملا  یثـالّثلا  نم  یهو ] : ] هتغیص

« . جَرْخَتْسُمو لَخْدُم  : » وحن رخآلا ، لبق  ام  حتفب  هنم  لعافلا »
ُمَرْکملا ٌدیز  ءاج   » و « ] ًادـغ وأ  َنآلا  هُمالغ  ٌبورـضم  ٌدـیز  : » وحن لعافلا ، مسا  یف  ةروکذـملا  طئارـشلاب  لوهجملا  هلعف  لمع  لمعیو  هلمع :

« .[ ِخألا ِوأ  هوخأ 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
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؟ دّرجملا ّیثالثلا  نم  هنزو  وه  امو  لعافلا ؟ مسا  وه  ام   1
. کلذل ًۀلثمأ  رکذأ  دّرجملا ؟ ّیثالثلا  ریغ  نم  لعافلا  مسا  غاصی  فیک   2

. کلذل لّثم  ِهْلِعف ؟ لمع  لعافلا  مسا  لمعی  یتم   3
؟ ٍطرش الب  لعافلا  مسا  لمعی  یتم   4

؟ یضاملا ینعم  هیف  يذلا  لعافلا  مسا  ۀفاضإ  زوجت  یتم   5
. ٍةدیفم ٍۀلثمأ  عم  هقاقتشا  ۀّیفیک  رکذاو  لوعفملا  مسا  فّرع   6

؟ لوعفملا مسا  لمع  طورش  یه  ام   7
نیرامّتلا

امْهبِرْعأو : هیلع  دمتعملا  رکذاو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  لوعفملاو  لعافلا  ِیَمْسا  جرختسإ   1
.16 15 تایراّذلا /   … ْمُهُّبَر » ْمُهاَتآ  اَم  َنیِذِخآ  ٍنُویُعَو *  ٍتاَّنَج  ِیف  َنیِقَّتُملا  َّنإ  ( » أ

.51 فهکلا /  ًادُضَع » َنیّلِضُملا  َذِخَّتُم  ُْتنُک  اَمَو  ( » ب
.38 رمّزلا /   … ِِهتَمْحَر » ُتاَکِسْمُم  َّنُه  ْلَه  ٍۀَمْحَِرب  ِینَداَرَأ  َْوأ  ِهِّرُض  ُتافِشاک  َّنُه  ْلَه  ٍّرُِضب  ُهّللا  َِینَداَرأ  ْنإ  ( » ج

.69 ةرقبلا /  َنیرِظاّنلا » ُّرُسَت  اَُهنَْول  ٌِعقاَف  ُءاَْرفَص  ٌةَرََقب  اَهَّنإ  ُلوُقَی  ُهَّنإ  َلاَق  ( » د
.46 ةرقبلا /  َنوُعِجاَر » ِْهَیلإ  ْمُهَّنَأَو  ْمِهِّبَر  اُوقالُم  ْمُهَّنَأ  َنوُّنُظَی  َنیِذَّلا  ( » ه

.34 أبس /  َنوُِرفاَک » ِِهب  ُْمْتلِسْرُأ  اَِمب  اَّنإ  اَهُوفَْرتُم  َلاق  ّالإ  ٍریِذَن  ْنِم  ٍۀَیْرَق  ِیف  اَْنلَسْرأ  اَمَو  ( » و
ِمْوَی یلإ  اورَفَک  َنیذـّلا  َقوَف  َكوُعَّبتا  َنیِذَّلا  ُلِـعاَجَو  اورفک  َنیِذـّلا  َنِم  َكُرِّهَطُمَو  َیلإ  َکـُِعفارَو  َکـیِّفَوَتُم  ّینإ  یـسیِع  اـی  ُهّللا  َلاَـق  ْذإ  ( » ز

.55 نارمع /  لآ  ۀمیِقلا »
.12 دوه /  َكُردص » ِِهب  ٌِقئاَضَو  َْکَیلإ  یحُوی  اَم  َضَْعب  ٌكِراَت  َکَّلَعَلَف  ( » ح

.145 ةرقبلا /  ٍضَْعب » َۀَْلِبق  ٍِعباَِتب  مُهُضعب  اَمَو  مُهَتلِبق  ٍِعباَِتب  َْتنَأ  اَمَو  ( » ط
ًارِـضاَح ُهُرَْکنُم ، ًاِبئاغ  هُْظیَغ …  ًاموُظْکَم  ُهُْرمَأ … ، ًالْهَـس  ُُهلْکَأ ، ًاروُْزنَم  ُهُسْفَن ، ًۀـِعناَق  ُُهْبلَق ، ًاعِـشاَخ  ُهَللَز ، ًالِیلَق  ُُهلَمَأ ، ًاـبیِرَق  یقّتُملا )  ) ُهاََرت ( » ي

یلإ 23.  20 ، 193 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن   … ُهفوُْرعَم »
.148 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ِِهناَِسل » َتَْحت  ٌءُوبْخَم  ُءْرَملا  ( » ك

.11 ، 190 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  اهُدیِعَو » ٌفوُخَم  اَْینُّدلا ) ( ») ل
ۀعباتلا : لاعفألا  نِم  لوعفملاو  لعافلا  یمسا  ْغُص   2

« . یقَّتإ یمْصأ ، َّدَتْرإ ، َیِشَخ ، َلباَق ، َنَّیَز ، َیَِقل ، یْلعَتْسا ، یلوَلْحإ ، ماقأ ، »
ۀیتآلا : تاملکلا  نم  اهبسانی  ام  ۀیلاتلا  تاغارفلا  ِیف  ْعَض   3

« . ٌفراع ًامَرْکُم ، ۀَِکوُفْسَملا ، ٌنیعُم ، ُسِّرَدُم ، ٌةروکذم ، ًادومحم ، یِطْعُملا ، »
« . ِنایبلاو ِوّحنلا   … … اذه . » 1

« . َنیکسملا َزجاعلا  تنأ … …  . 2
« . ًادغ وأ  نآلأ  وأ  ِسْمأ  َنیکاسملا  ءاج … …  . » 3

« . ِفاْصنإلا َرْدَق  كوخأ  لَه … …  . » 4
« . هُراوج هُراج … …  ناک … …  ْنَم  َّزَع  . » 5

« . مهُؤاَمِد ِءادهشلا … … …  َةداعس  َمَظْعأ  ام  . » 6
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« . ملاعلا ریهاشم  صصق  یف  ُهتریس  ُلَطَبلا … …  اذه  . » 7
یلَی : ام  ْبِرْعأ   4

َْظیَغلا َنیمظاَکلاو  ِءاَّرَّضلاو  ِءاَّرَّسلا  ِیف  َنوُقِْفُنی  َنیِذَّلا  َنیِقَّتُْمِلل *  ْتَّدِعُأ  ُضرألاو  ُتاومَّسلا  اَهُـضْرَع  ٍۀَّنَجَو  ْمُکِّبَر  ْنِم  ٍةَرِفْغَم  یلإ  اوُعِراَسَو   » أ
.134 133 نارمع /  لآ  َنینِسْحُملا » ُّبُِحی  ُهّللاَو  ِساّنلا  ِنَع  َنِیفاَْعلاَو 

ب 7. ح 13 ، ، 109  / 23 راونالاراحب : یتَْرتِعَو » ِهّللا  َباتک  ِنیَلقّثلا  ُمُکِیف  ٌكِراَت  ّینإ   » ب

ۀهّبشملا ۀفصلا  نوعبرألاو  سداّسلا  سرّدلا 

ۀهّبشملا ۀفّصلا  یف  عساّتلا : لصفلا 

. توبثلا ینعمب  لعفلا  هب  ماق  نَم  یلع  َّلدیل  مزال  لْعف  نم  ٌّقتشم  مسا  وهو ] : ] اهفیرعت
و « ] لُولَذ  » و فیرَـش »  » و عاجُـش »  » و ْبعَـص »  » و نَسَح » : » وحن عامّـسلاب  فرعت  لوعفملاو  لعافلا  مسا  ۀغیـص  فالخ  یلع  یهو ] : ] اهتغیص

« [. نِشَخ  » و نابَج » »
. روکذملا دامتعإلا  طرشب  ًاقلطم  اهلعف  لمع  لمعت  یهو  اهلمع :

لومعمو ّتس  هذهف  اهنع ، دّرجم  وأ  مّاللا »  » وأ ب فاضم  اّمإ  اهلومعمو  اهنع ، ةدّرجم  وأ  مّاللا »  » اّمإ ب ۀفّصلا  ّنأل  ًةروص  رـشع  ۀینامث  اهلو 
. رشع ۀینامث  تناک  کلذلف  ٌرورجم  وأ  بوصنم  وأ  عوفرم  اّمإ  اهنم  ٍدحاو  ّلک 

« . ًٌٍهجو نسح   » و َُِهجولا » نسح  « » هَُِهجو نسح   » و ًٌٍهجو » نسحلا   » و َُِهجولا ،» نسحلا   » کلذکو ۀثالث ، هَُِهجو » نسحلا  : » وحن اهلیصفتو ،
ٍماسقأ : ُۀسمخ  یهو 

؛» ٍهجو نسحلا   » و ِهِهجو » نسحلا  [ » وهو ، ] ٌعنتمم لّوألا :
؛» ِهِهجو نسح  [ » وهو ، ] هیف ٌفلتخم  یناثلا :

ًاهجو نسحلاو  ِهجولا  نسحو  َهجولا  نسحو  ِهجولا  نسحلاو  َهجولا  نسحلا  : » ٍرَوُص ُعست  وـهو  ، ] ٌدـحاو ٌریمـض  هیف  ناـک  ْنإ  ُنسحأ ، ثلاـثلا :
]؛» هُهجو نسحو  هُهجو  نسحلاو  ٍهجو  نسحو  ًاهجو  نسحو 

]؛» هَهجو نسحلاو  هَهجو  نسح  : » نامسق وهو  ، ] ِناریمض هیف  ناک  نإ  ٌنسح ، عبارلا :
« .[ ٌهجو نسحلاو  ٌهجو  نسحو  ُهجولا  نسحو  ُهجولا  نسحلا  : » ٍروص ُعبرأ  وهو  ، ] ٌریمض هیف  نکی  مل  نإ  ٌحیبق ، سماخلا :
. فوصوملا ُریمض  اهیفف  َتررج  وأ  َتبصن  یتمو  ۀفصلا  یف  َریمض  الف  اَهلومعم  اهب  َتعفر  یتم  ّکنأ  هیف  ۀطباضلاو 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. اهل لّثمو  ۀهّبشملا  ۀفّصلا  فّرع   1

؟ اهلعف لمع  ۀهّبشملا  ۀفّصلا  لمعت  یتم   2
. ۀلثمأب کلذ  حرشإ  ًاریمض ؟ ۀفصلا  لمتحت  یتم   3

نیرامّتلا
اهبِرْعأَو : اهلومعم  رکذاو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  ۀهّبشملا  ۀفّصلا  جرختسإ   1

.246 ةرقبلا /  ْمُْهنِم » ًالیلق  ّالإ  اوَّلََوت  لاتقلا  ُمِهیَلَع  َِبتُک  اَّمَلَف  ِهّللا …  ِلیبس  ِیف  ِلتاَُقن  ًاِکلَم  اَنل  ْثَْعبا  ُمَُهل  ٍّیبَنل  اولاق  ذإ  ( » أ

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 289 

http://www.ghaemiyeh.com


.171 ةرقبلا /  َنُولِقْعَی » ْمُهَف ال  ٌیْمُع  ٌمُْکب  ٌّمُص  ( » ب …
.245 ةرقبلا /  ًةریثک » ًافاَعْضأ  َُهل  ُهَفِعاُضیَف  ًانَسَح  ًاَضْرَق  َهّللا  ُضِْرُقی  يِّذلا  اَذ  ْنَم  ( » ج

.199 نارمع /  لآ  ِباسحلا » ُعیرس  َهّللا  ّنإ  ( » د
.255 ةرقبلا /  ُمیظعلا » ّیلَعلا  َوُه  ( » ه

.36 نارمع /  لآ  میجرلا » ناطیشلا  نِم  اهتَّیّرُذَو  َِکب  اَهُذیعُأ  ّینإَو  ( » و
.7 ، 214 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  ِهِماَقَم » ِلِیلَقَو  ِهِماَّیأ  ِریِصَق  ِیف  ٌؤُْرماِرُْظنَْیلَو  ( » ز

20 و21. ، 193 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن  ُُهنیِد » ًازیِرَح  ُهَللَز …  ًالِیلَق  ُُهلَمَأ ، ًابیرَق  یقّتملا )  ) ُهاََرت ( » ح
.397 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ُهُحیِر » ٌرِطَع  ُُهلِمْحَم  ٌفیِفَخ  ُکْسِملا ؛ ُبیِّطلا  َمِْعن  ( » ط

.2 ، 323 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن   … ُهْتقَو » ٌلوُغْشَم  ُُهتْمَص ، ٌرِیثَک  ُهُّمَه ، ٌدیَِعب  هُّمَغ ، ٌلیِوَط  نمؤملا ) ( ») ي
ص 49. لوقعلا : فحت  ٌبِضَق » ٌبِطَق  ُِقفاَنُملاَو  ٌبَِعل  ٌبِعَد  ُنِمؤُملا  ( » ك

ۀیتآلا : لمجلا  نم  نسحألا »  » و نسحلا »  » و حیبقلا »  » و عنتمملا »  » نّیع  2
ًاسفن » ٌرهاط  ُدمحأ  ( » أ

ٍمالک » ُحیصفلا  ٌرفعج  ( » ب
ِةدارإلا » ُّيوق  ٌنیسح  ( » ج

ُهتّمِه » ٍلاع  ٌداوج  ( » د
ٌرکف » ُحیحصلا  ٌرکب  ( » ه

ٌقلُخ » ٌدّیج  ٌّیلع  ( » و
هَتبقاع » ٌدیعس  ٌّیقت  ( » ز

« . ِهِهجو ُلیمجلا  ٌدّمحم  ( » ح
اهل : ۀبسانملا  تاغارفلا  یف  َۀیلاتلا  ِتاملکلا  ِعَض   3

ٌمیرک » ٌۀمیرک ، ُولح ، َریرق ، ٌةدیدش ، َظِقَی ، »
« . ًابَسَنَو ًابَسَح  ٌلُجَر … …  ینراز  ( » أ

« . مُهتفایض مُهتَوِْخن … …  ُبرَعلا … …  ( » ب
« . ِظافلألا ُبیطخلا … …  اذه  ( » ج

« . ِلابلا َمعان  ِنیعلا  ٌداّجس … …  لاز  ام  ( » د
« . ِداؤفلا ًالجر … …  مویلا  تیقل  ( » ه

یلی : ام  برعأ   4
« نیحلاـصلانم ًاـّیبنوًاروُصَحو  ًادّیـسو  ِهـّللانم  ٍۀـِملَِکب  ًاقِّدَـصُم  ییْحَِیب  َكُرِّشَُبی  َهـّللا  َّنأ  ِبارحملاـیف  یِّلَُـصی  ٌمئاـق  وـهو  ُۀـکئالملا  ُْهتَداَـنَف   » أ

.39/ نارمعلآ
،83 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن   … ٌلئاَز » ٌّلِظَو  ٌِلفآ  ٌءْوَضَو  ٌِلئاَح  ٌرُورُغ  اَهُرَبْخَم ، ُِقبُویَو  اَهُرَْظنَم  ُِقنُوی  اَهُعَرْشَم ، ٌِغدَر  اَُهبَرْشَم ، ٌِقنَر  اَْینُّدلا  ّنإَف   » ب

.7

لیضفتلا مسا  نوعبرألاو  عباّسلا  سرّدلا 
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لیضفتلا مسا  یف  رشاعلا : لصفلا 

. هریغ یلع  ٍةدایزب  فوصوم  یلع  َّلُدَِیل  لْعف  نم  َُّقتشا  ٌمسا  وهو ] : ] هفیرعت
« [. یلُْضف : » وحن یْلُعف ،»  » ّثنؤمللو ّبَح » ّرَش ، ریَخ ، : » وحن ُهتزمه ، فذحت  دقو  لَْضفَأ » : » وحن  ] ًابلاغ لَْعفأ » [ » رّکذملل وهو  : ] ُُهتَغیص

ٌدیز : » وحن ٍۀـْیلِح ، الو  ٍبیع ، الو  ٍنولب  سیل  لیـضفّتلل ، ٍلباق  ٍّمات ، ٍفّرـصتم ، ٍمولعم ، ٍدّرجم ، ٍیثالث ، ٍلـعف ]  ] نِم ّـالإ  ینبی  ـالو  هِغوص : طورش 
. َلَحَکَو َجَرَع  َرَمَح ، َتام ، َناک ، َْسِئب ، َرُِصن ، َجَرْخَتسا ، َجَرْحَد ، ْنِم  ینبی  الف  سانلا ،» ُلضفأ 

کلذ ُردـصم  هدـعب  رَکذـُی  ّمث  ةرثکلا  وأ  ةدّـشلا  وأ  ۀـغلابملا  یلع  ّلدـی  ام  دّرجملا  یثالّثلا  نم  ینبی  نأ  بجی  طورـشلل  ًاعماج  نکی  مل  نإَف 
« . ٍدیز نِم  ًابارطضا  ُرثکأ   » و ًالْحُک » ُرَفوأ   » و ًاجَرَع » ُحَْبقأ   » و ًةرْمُح » يوقأ   » و ًاجارختسا » ُّدشأ  وه  : » لوقت امک  زییمتلا  یلع  ًابوصنم  لعفلا 

ٍهجوأ : ۀثالث  یلع  وه ] و[ هلامعتسا : هوجو 
؛» ِموقلا ُلْضفأ  ٌدیز  : » وحن ًافاضم ، نوکی ] نأ   1]

؛» ُلضفألا ٌدیز  : » وحن مّاللا ،»  » ًافّرعم ب نوکی ] نأ   2]
« . ٍورمع ْنِم  ُلضفأ  ٌدیز  : » وحن ۀّیلیضفتلا ،] « ] ْنِم [ » هدعب یتأت  نأ   3]

و ِموقلا » ُلضفأو  ِموقلا  َالـضفأ  نادیّزلا   » و ِموقلا » ُلضفأ  ٌدیز  : » وحن فوصوملل ، لیـضفتلا  مسا  ُۀقباطمو  ریکذتلاو  ُدارفإلا  لّوألا  یف  زوجیو 
ُتایَلُْـضف ُتادنهلا   » و ِموقلا » ُلضفأو  ِموقلا  اَیَلُْـضف  نادنهلا   » و ِموقلا » ُلضفأو  ِموقلا  یَلُْـضف  ٌدنه   » و ِموقلا » ُلضفأو  ِموقلا  اُولـضفأ  نودـیّزلا  »

« . ِموقلا ُلضفأو  ِموقلا 
« . نولضفألا نودیّزلا   » و نالضفألا » نادیّزلا   » و لضفألا » ٌدیز  : » وحن ۀقباطملا ، بجی  یناثلا  یفو 

« . ٍورمع نم  ُلضفأ  ُتادنهلاو  نادنهلاو  ٌدنه  نودیّزلا و  نادیّزلاو و  ٌدیز  : » وحن ًادبأ ، ًارّکذم  ًادرفم  هنوک  بجی  ثلاثلا  یفو 
ناهیبنت

« . ُربکأ هّللا  : » وحن ْنِم ،»  » فذُحت دق   1]
« .[ ٍورمع ْنِم  ُلضفألا  ٌدیز  : » لاقی الف  ًالصأ ، مّاللا  عم  ْنِم »  » عمتجت 2 ال 

لثم یف  ّالإ  الصأ  رَهظملا  یف  لمعی  الو  رَمضملا  کلذ  یف  لمعی  وهو  لعافلا  هیف  رمـضی  ۀثالثلا  هجوألا  یلع  لیـضفتلا ] مسا  ّنإ  ُّمث  : ] هلمع
. ٌثحب انُهیهو  نسحأ »  » ِل لعاف  لحکلا  ّنإف  ٍدیز » نیع  یف  هنم  ُلحکلا  هنیع  یف  َنسحأ  ًالجر  ُتیأر  ام  : » مهلوق

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. ْهیَتَغیص رکذاو  لیضفتلا  مسا  فّرع   1
؟ لیضفتلا مسا  غوص  طورش  یه  ام   2

؟ ۀمزاللا طورشلل  ًاعماج  لعفلا  نکی  مل  نإ  لیضفتلا  مسا  ۀغیص  ینبت  فیک   3
. ٍۀلثمأ عم  لیضفتلا  ِمسا  ِتالامعتسا  َهُجْوَأ  رکذأ   4

نیرامّتلا
ْهبِرْعأو : لمجلا  نم  یلی  اّمم  لیضفتلا  مسا  جرختسإ   1

.13 تارجحلا /  مُکیْقتأ » ِهّللاَدنع  ْمُکَمَرْکأ  ّنإ  ( » أ
.20 لّمَّزملا /   … ِلیَّللا » یَُثُلث  ْنِم  ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنإ  ( » ب

.114 ةرقبلا /  ُهُمْسا » اَهِیف  َرَکُْذی  ْنَأ  ِهّللا  َدِجاَسَم  َعَنَم  نّمِم  ُمَلْظأ  ْنَمَو  ( » ج
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.114 ةرقبلا /  ُهُمْسا » اَهِیف  َرَکُْذی  ْنَأ  ِهّللا  َدِجاَسَم  َعَنَم  نّمِم  ُمَلْظأ  ْنَمَو  ( » ج
.3 رثوکلا /  ُرَْتبَألا » َوُه  َکَِئناَش  َّنإ  ( » د

 / یلعألا یْقبَأَو » ٌْریَخ  ُةرِخآلاَو  اَْینُّدلا *  َةویحلا  َنوِرثُؤت  َْلب  يْربُکلا … *  َراّنلا  یَلْـصَی  يّذلا  یَقْـشألا *  اَُهبَّنَجَتَیَو  یـشْخَی *  ْنَم  ُرَّکَّذَیَـس  ( » ه
.17 10

.5 4 نیتلا /  َنِیِلفاَس » َلَفْسأ  ُهاَنْدَدَر  َُّمث  ٍمیوقت *  ِنَسْحَأ  ِیف  َناسنإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  ( » و
.139 نارمع /  لآ  َنِینِمؤم » ُْمتنُک  ْنإ  َنْوَلْعَألا  ُُمْتنَأَو  اُونَزَْحت  الَو  اُونِهَت  الَو  ( » ز

.64 فسوی /  َنیِمِحاَّرلا » ُمَحْرَأ  َوُهَو  ًاِظفاَح  ٌْریَخ  ُهّللاَف  ( » ح …
.27 تاعزاّنلا /  اَهیَنب » ُءامَّسلا  ِمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ُْمْتنأَء  ( » ط

ح 26. ةرشعلا ، ماکحأ  باوبأ  نم  باب 104  جحلا ، باتک  ۀعیشلا : لئاسو  ُنَسَحلا » ُْقلُخلا  ِنَسَحلا  َنَسْحأ  َّنإ  ( » ي
لیضفّتلا : َمسا  ۀعباّتلا  تاملکلا  نم  غُص   2

َعُجَش » َمَجنرحإ ، َرِوَع ، َّلَق ، َداَس ، لَْزلََزت ، َمَرْکَأ ، َنُسَح ، َّرَضْخإ ، َلَفَغ ، »
ًاحیحص : هدجت  ام  تحت  ًاّطخ  ْعَض   3

« . لاّهُجلا َنِم  ملعلا  یلإ  نوبغرأ ) بغرألا ، بغرأ ، بابلألا ) اولوأ  ( » أ
« . ءارقفلا نم  لاملا  یلع  ُصرحأ ) ناصرحألا ، ناصرحأ ،  ) ناّینَغلا ناذه  ( » ب

« . مهارّدلل ِساّنلا  یَطْعأ ) اَیَطْعأ ، وُطْعألا ،  ) ءالؤه ( » ج
« . ۀیرقلا ِلهأ  ْنِم ) املعأ  املعأ ، ملعألا ،  ) هوبأو ٌدیعس  ( » د

(« . نیدعاقلا نم  لضفأ  لضفألا ، نولضفألا ، مُه   ) نودهاجملا ( » ه
ۀعباّتلا : لمجلا  یف  ۀعقاولا  طالغألا  حلصأ   4

« . َربکألا َْکیَوَخأ  تیأر  ( » أ
« . ٍدنه نم  يربک  هذه  ( » ب

« . حصفألا نحن  ( » ج
« . مکنم رومألا  عقاومب  نوفرعأ  ّانإ  ( » د

« . ًالام مهرثکأو  ًارْدَق  ساّنلا  ّلجأ  نادیزلا  ( » ه
« . فرشألا امه  ( » و

« . فویّضلل مکاءَْرقأو  مکاّزَعأ  امّهنإ  ( » ز
یلی : ام  برعأ   5

.6 ۀنّیبلا /  ِۀَّیِرَبلا » ُّرَش  ْمُه  َِکئلوُأ  اَهِیف  َنیِدلاَخ  َمَّنَهَج  ِراَن  ِیف  َنیکِرْشُملاَو  ِباَتِکلا  ِلْهَأ  ْنِم  اوُرَفَک  َنیِّذلا  َّنإ   » أ
ب 15. ح 2 ، ص 106 ، ج 2 ، راونالاراحب : ِلمألا » ُلوطو  يوهلا  ُعاّبتا  ناتلصخ : مُکیلَع  ُفاَخَأ  اَم  َفَوْخَأ  َّنإ   » ب

لعفلا باب 
یضاملا * 

ینبملا عراضملا  * 
عراضملا لعفلا  بارعا  فانصا  * 

عوفرملا عراضملا  لماع  * 
بوصنملا عراضملا  لماوع  * 
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موزجملا عراضملا  لماوع  * 
رمالا * 

لوهجملا لعفلا  * 
يدعتملا مزاللا و  * 

بولقلا لاعفا  * 
ۀصقانلا لاعفالا  * 

ۀبراقملا لاعفا  * 
بجعتلا لعف  * 

مذلا حدملا و  لاعفا  * 

ینبملا عراضملا  یضاملا و  نوعبرألاو  نماّثلا  سرّدلا 

لعفلا یف  یناثلا : مسقلا 

. هفیرعت ّرم  دق  و 
. ٌرمأو عراضمو ٌ  ٍضام  ۀثالث : یهو  لعفلا : ماسقأ 

یضاملا لّوألا :

. ۀیربخلا ِنامز  َلبق  ٍنامز  یلع  َّلد  ٌلعف  وهو  هفیرعت :
یلع ّینبم  وهف  ٌكرحتم  ٌعوفرم  ٌریمـض  هعم  ناک ] اذإ  ّالإ  یمَر ،» : » وحن ّيریدقّتلا ، ِوأ  « ] َبَرَـض : » وحن ّیظفّللا ،]  ] حـتفلا یلع  ٌّینبم  وهو  هئانب :

« [. اوَمَر : » وحن ّيریدقّتلا ، وأ  « ] اُوبَرَض : » وحن ّیظفّللا ،]  ] ّمضلا یلع  ٌّینبم  وهف  ٌواو »  » ْوأ ُتبرض » : » وحن نوکسلا ،

عراضملا یناثلا :

. هلّوأ یف  نیتأ »  » فورح دحأب  مسالا  هبشی  لعف  وهو  هفیرعت : ( 1)
ًاظفل : أ 

« . ٌجِرختسم  » و ٌبراض »  » وهف جرختسَی »  » و برضَی » : » وحن امهتانکسو ، امهتاکرح  قافتا  یف  . 1
« . ٌمئاَقل ًادیز  ّنإ  : » لوقت امک  ُموقَیل » ًادیز  ّنإ  : » لوقت امهلّوأ ، یف  دیکأتلا  مال  لوخد  یف  . 2

. فورحلا ددع  یف  امهیواست  یف  . 3
« مّاللا  » و برـضیس » : » وحن لابقتـسإلاب ، هصّـصخی  فوس »  » و نیّـسلا »  » و لعافلا ، مساک  لابقتـسالاو ، لاحلا  نیب  كرتشم  ّهنأ  یف  ًینعم : ب 

. ًاعراضم هوّمس  کلذل  و  ُبرضَیل . » : » وحن لاحلاب ، ۀحوتفملا 
یه هلـصا  ّنال  ُجِرُخی »  » و ُجِرْحَُدی » : » وحن فرحأ ،] ۀعبرأ  یلع  ْهیِـضام  ناک  امیف  يأ   ] یعابّرلا یف  ٌۀمومـضم  ۀـعراضملا  فورح  ّنأ ] ملعإ  ]

« . ُجِرْخَتسَی  » و ُبِرْضَی » : » وحن هادع ، امیف  ٌۀحوتفمو  فیرصتلا  یف  َتفرع  امک  ُجِرْخَُأی 
هئانبو هبارعإ 

يدـحإ هب  لصّتی  مل  اذإ  کلذو  ُبارعالا ، ِمسإلا  یف  ُلصألاو  َمسالا ، هتهباشمل  يأ  هتعراضِمل  ُءانبلا  ِلـعفلا  یف  لـصألا  ّنأ  عم  هوبرعأ  اـّمنإ 
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، نوکسلا یلع  ینبم  وهف   ] ّثنؤملا عمج  ُنون »  » الو َّنَرُْصنَن ] » َّنَرُْصنأ ، َّنَرُْصنَت ، َّنَرُْـصنَی ، : » وحن حتفلا ، یلع  ینبم  وهف  ًةرـشابم   ] دیکأتلا ِیَنون 
« [. َنْرُْصنَتَو َنْرُْصنَی  : » وحن

« . ْبرضی َْمل   » و َبرضی » ْنأ   » و ُبرضی » : » وحن ٌمزجو ، ٌبصنو  ٌعفر  ًاضیأ : ۀثالث  هیف  هبارعإ  عاونأو 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ ینُبی َمالعو  یضاملا  لعفلا  وه  ام   1

؟ هل لّثمو  عراضملا  فّرع   2
؟ ًاعراضم عراضملا  لعفلا  یّمس  اذامل   3

. ٍۀلثمأب کلذ  حّضو  عراضملا ؟ لعفلا  ینبی  یتم   4
نیرامّتلا

ءانبلا : ۀمالع  رکذاو  ۀیلاّتلا  لمجلا  نم  ینبملا  عراضملاو  َیضاملا  جرختسإ   1
.25 دّمحم /  ْمَُهل » یْلمَأَو  ْمَُهل  َلَّوَس  ُناَْطیّشلا  يَدُهلا  ُمَُهل  َنَّیَبَت  اَم  ِدَْعب  ْنِم  ْمِهِرابْدَأ  یَلَع  اوُّدَتْرا  َنیذَّلا  َّنإ  ( » أ

.96 فسوی /  ًاریَصب » َّدَتْراَف  ِهِهْجَو  یلَع  ُهاْقلَأ  ُریشَبلا  َءاَج  ْنأ  اّمَلَف  ( » ب
.90 میرم /  ًاّدَه » ُلابِجلا  ُّرَِختَو  ُضْرألا  ُّقَْشنَتَو  ُْهنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاومَّسلا  ُداکَت  ( » ج

.3 ةدئاملا /   … ًانیِد » َمالْسإلا  ُمَُکل  ُتیضَرَو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  ( » د
ٍفـالِخ ْنـِم  ْمُـکَلُجْرَأَو  ْمُکَیِدـْیَأ  َّنَعِّطَقُءَـال  َنوُـمَْلعَت  َفْوَـسَلَف  َرْحِّسلا  ُمُـکَمَّلَع  يذـّلا  ُمُکُرِیبََـکل  ُهَّنإ  ْمَُـکل  َنَذآ  ْنَأ  َلـْبَق  ُهـَل  ْمـُْتنَمآ  َلاَـق  ( » ه

.49 ءارَعُشلا /  َنیِعَمْجَأ » ْمُکَّنَبِّلَصُءَالَو 
بازحألا ًالوُهَج » ًامُولَظ  َناَک  ُهَّنإ  ُناْسنإلا  اهَلَمَح  َو  اَْهنِم  َنْقَفْشَأَو  اَهَْنلِمْحَی  ْنَأ  َْنَیبَأَف  ِلاَبِجلاَو  ِضْرألاَو  ِتاومّسلا  یَلَع  َۀَناَمَألا  اَنْـضَرَع  ّانإ  ( » و

.72/
.9/ رمقلا َرِجُدْزاَو » ٌنُونْجَم  اُولاَقَواَنَْدبَع  اوبَّذَکَف  ٍحُون  ُمْوَق  ْمُهَْلبَق  َْتبَّذَک  ( » ز

.17 لافنألا /  یمَر » َهّللا  َّنِکلَو  َْتیَمَر  ْذإ  َْتیَمَر  اَمَو  ( » ح
یلَی : اَم  برعأ   2

.90 لحنلا /  َنوُرَّکَذَت » ْمُکَّلََعل  ْمُکُظِعَی  ِیْغَْبلاَو  ِرَْکنُملاَو  ِءاشْحَفلا  ِنَع  یْهنَیَو  یبْرُْقلا  ِيذ  ِءاتیإَو  ِناسْحإلاَو  ِلْدَْعلِاب  ُُرمأَی  َهّللا  َّنإ   » أ
46 45 ءارعشلا /  نوراهویسوم » ِّبر  نیملاعلاِّبرب  اّنَمآ  اولاق  َنیدجاس  ُةَرَحَّسلا  َیِْقلُأَف  َنُوِکفأَی *  اَم  ُفقلت  یِه  اذإَف  ُهاَصَع  یسوم  یْقلأَف   » ب

عوفرملا عراضملا  لماع  عراضملا و  لعفلا  بارعا  فانصأ  نوعبرألاو  عساّتلا  سرّدلا 

ٌلوصف انهیه 

عراضملا لعفلا  بارعإ  فانصأ  یف  لّوألا : لصفلا 

ۀعبرأ : یهو 
« ُبرضی : » وحن ۀبطاخملا ، ریغ  حیحصلا  درفملاب  ّصتخیو  نوکّسلا . »  » ُمزجلاو ب ۀحتفلا »  » ُبصّنلاو ب ۀمّضلا »  » ُعفّرلا ب نوکی  نأ  لّوألا :

« . ْبرضی مل   » و َبِرضی » نأ   » و
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وأ ناک  ًاحیحـص  ۀـبطاخملا  ةدرفملاو  رّکذـملا  عمجلاو  ۀـینثّتلاب  ّصتخیو  اهفذـحب . ُمزجلاو  ُبصّنلاو  نّونلا »  » توبثب ُعفّرلا  نوکی  نأ  یناـّثلا :
َْمل  » و اولعفت » َْمل   » و ـالعفت » َْمل   » و یلعفت » َْنل   » و اولعفت » َْنل   » و ـالعفت » َْنل   » و نیلعفت » ِْتنأ   » و نولعفی » مه   » و نـالعفی » اـمه  : » لوـقت هَریغ ،

« . یلعفت
ریغ یف  يواولاو  یئایلا  صقاّنلاب  ّصتخیو  مّاللا . »  » فذـحب ُمزجلاو  ًاـظفل  ۀـحتفلا »  » ُبصّنلاو ب ۀمّـضلا »  » ریدـقتب ُعفّرلا  نوکی  نأ  ثلاـّثلا :

لوقت : ۀبطاخملاو ، عمجلاو  ۀینثتلا 
« . ُْزغَی مل   » و ِمْرَی » مل   » و َوُْزغَی » نل   » و َیِمْرَی » نل   » و وُْزغَی »  » و یِمْرَی » وه  »

عمجلاو ۀینثتلا  ریغ  یف  یِفلألا  صقاّنلاب  ّصتخیو  مّاللا . »  » فذحب ُمزجلاو  ۀحتفلا »  » ریدقتب ُبصّنلاو  ۀمـضلا »  » ریدقتب ُعفّرلا  نوکی  نأ  عباّرلا :
« . َعْسَی مل   » و یعسی » َْنل   » و یعسی » وه  : » وحن ۀبطاخملاو ،

هلماعو عوفرملا  عراضملا  یف  یناّثلا : لصفلا 

« . یعْسَی وه   » و یِمْرَی » وه   » و وُْزغَی » وه   » و ُبِرْضَی » وه  : » وحن مزاجلاو ، بصاّنلا  نع  هدیرجت  وهو  ٌّيونعم  ُهلماع  عوفرملا  عراضملا 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. ٍۀلثمأب کلذ  حّضو  حیحصلا ؟ درفملا  عراضملا  بارعإ  یه  ام   1

؟ » نّونلا  » فذحب مزجتو  بصنت  عراضملا  نم  ٍغَیِص  ُّيأ   2
؟ مزجلاو عفّرلا  ِیََتلاح  یف  ّيواولاو  یئایلا  صقاّنلا  بارعإ  یه  ام   3

؟ » مّاللا  » فذحب مزجتو  ۀحتفلا »  » ریدقتب بصنیو  ۀمّضلا »  » ریدقتب عفری  عراضملا  نم  ٍعون  ُّيأ   4
؟ عوفرملا عراضملا  یف  لماعلا  وه  ام   5

نیرامّتلا
هبارعإ : َۀمالع  رکذاو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  عراضملا  جرختسإ   1

.21 دعّرلا /  ِباسِحلا » َءوُس  َنُوفاخَیَو  ْمُهَّبَر  َنْوَشْخَیَو  َلَصُوی  ْنَأ  ِِهب  ُهّللا  َرَمَأ  اَم  َنُولِصَی  َنیذَّلاَو  ( » أ
.18 سی /  ٌمیلَأ » ٌباذَع  اّنِم  ْمُکَّنَّسَمَیَلَو  ْمُکَّنَمُجْرََنل  اوُهَْتنَت  َْمل  ِْنَئل  ْمُِکب  اَنْرَّیَطَت  ّانإ  اولاَق  ( » ب

.143 فارعألا /  ِیناَرت » َفْوَسَف  ُهَناکَم  َّرَقَتسا  ِنإَف  ِلَبَْجلا  َیلإ  ْرُْظنا  ِنِکلَو  یناَرت  َْنل  َلاق  ( » ج
.18 ۀبوتلا /  َهّللا » ّالإ  َشْخَی  َْملَو  َةوکّزلا  یَتآَو  َةولَّصلا  َماَقَأَو  ( » د

.38 أبس /  نورَضُْحم » ِباذَعلا  ِیف  َِکئلُوا  نیزِجاعُم  اِنتایآ  ِیف  َنوَعْسَی  َنیِذَّلاَو  ( » ه
.229 ةرقبلا /   … ِهّللا » َدوُدُح  امیُقی  ْنَأ ال  اَفاَخَی  ْنَأ  ّالإ  ًاْئیَش  َّنُهوُُمْتیَتآ  اّمِم  اوُذُخَأت  ْنَأ  ْمَُکل  ُّلِحَی  الَو  ( » و

.18 17 لیللا /  یّکَزَتَی » َُهلام  ِیتُؤی  يّذلا  یَْقتألا *  اَُهبَّنَُجیَسَو  ( » ز
.34 لیفلا / ٍلیّجِس » ْنِم  ٍةراَجِِحب  مْهیِمَْرت  َلِیبَابأ *  ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأَو  ( » ح

ۀیتآلا : تاغارفلا  یف  ۀیلاتلا  تاملکلا  نم  ۀبسانم  ۀملک  عض   2
یعْسَی » َمَّلَکَتَی ، ْكُْرتَت ، یِقَتْرَی ، َوُمْسَی ، َحَْجنَی ، »

 … … وُمْسَی و » ملاعلا  ( » أ
« . زوفلل ُّدِجُْملا … …  ( » ب
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« . َیِقَترَی َْنلَو  ُلوسکلا  َْنل … …  ( » ج
« . فَّرلا یَلَع  اهَُبتُک  َْمل … …  ُمیرم  ( » د

« . ناحتمإلا یف  یک … …  یعسی  بلاّطلا  ( » ه
« . ِسرَّدلا َءانثأ  نل … …  ُّدِجْملا  بلاّطلا  ( » و

یلی : ام  برعأ   3
.183 ءارعشلا /  َنیدِسْفُم » ِضْرَألا  ِیف  اوَثْعَت  الَو  ْمُهَءایْشأ  َساّنلا  اوُسَْخبَت  الَو   » أ
.64 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ٌماِین » ْمُهَو  ْمِِهب  ُراُسی  ٍبْکَرَک  اینُّدلا  ُلْهَأ   » ب

بوصنملا عراضملا  لماوع  نوسمخلا  سرّدلا 

هلماعو بوصنملا  عراضملا  یف  ثلاثلا : لصفلا 

ٌۀسمخ : هلماع  بوصنملا  عراضملا 
« . َیلإ َنِسُْحت  ْنأ  دیرأ  : » وحن ْنأ ،»  » 1

« . َکبرضأ َْنل  انأ  : » وحن َْنل ،»  » 2
« . َۀّنجلا َلُخدأ  ْیَک  ُتملسأ  : » وحن ْیَک ،»  » 3

« [. َهّللا ُرِفْغَتْسَأَس  : » َلاَق ْنَِمل  ًاباوج  « ] ََکل ُهّللا  َرِفِغی  ْنذإ  : » وحن ْنَذإ ،»  » 4
(. 1 « ) ْمُهَِملظَِیل ُهّللا  َناَک  اَم  : » وحن ةرّدقملا ، ْنأ »  » 5

ْنأ : »  » ریدقت عضاوم 
ٍفُرْحأ : ِۀسمخ  َدْعَبَف  بجاولا  ریدقتلا  اّمأ  ٍزئاج ؛ ٍبجاو و  ْنیَمسق : یلع  ْنأ »  » ریدقت

« . َۀّنجلا َلُخدأ  یّتح  ُتملسأ  : » وحن یّتح ،»  » دعب  1
(. 2 « ) ِبیغلا یَلَع  ْمُکَِعلُْطِیل  ُهّللا  َناَک  اَم  : » یلاعت هلوق  وحن  دوحجلا ، ِمال »  » دعب  2

.40 توبکنعلا /  . 1
.179 نارمع /  لآ  .2

ِنیئیش : باوج  یف  ۀعقاولا  ۀّیببسلا  ءافلا »  » دعب  3
؛» َکَمِرُْکنَف اَنُروَُزت  ام  : » وحن یفنلا ، أ 

ُمَْلعَت ْلَه  : » وحن ماهفتـسالاو ، َبِّذَُـعتَف » ِصْعَت  ـال  : » وحن ُیْهّنلاو ، َمَحُْریَف » ٌدـیز  ْمَحْرَِیل   » و َِملْـسَتَف » ِْملْـسأ  : » وحن ُرمـألا ، هنم  دارملاو  ِبلّطلا  ب 
« ًاْریَخ َبیُِصتَف  اَِنب  ُلِْزنَت  الأ  : » وحن ضْرَعلاو ، هب » َِسنأتـسَنَف  اَنُروُزَی  َقیدّصلا  َّلََعل  : » وحن یّجرتلاو ، ُهَقِْفنُأَف » ًالام  ِیل  َتیل  : » وحن یّنمتلاو ، َوُْجنَتَف »

« . َظِفحَتَف ُسُرْدَت  ّالَه  : » وحن ضیضحتلاو ،
. ۀلثمألا رخآ  یلإ  َِملْسَتو » ِْملْسأ  : » وحن ِْنیَئیّشلا ، نیذه  باوج  یف  کلذک  ۀعقاولا  ۀّیعملا  واو »  » دعب  4

« . یّقَح ینَیِطُْعت  وأ  َکَّنَئیجََال  : » وحن ّالا ،»  » وا یلإ »  » ینعمب وأ »  » دعب  5
ًاضیأ : ٍفرحأ  ِۀسْمخ  َدْعَبَف  زئاجلا  ریدقتلا  اّمأ 

« . َبرْضَِیل ٌدیز  ماق  : » وحن یک ،» مال   » دعب  1
« . َجرختو َکُمایق  ینبجعا  : » وحن ًاحیرص ، ًامسا  هیلع  فوطعملا  ناک  اذإ  تافطاعلا  ْوأو » َُّمثو  ءافلاو  واولا   » دعب یلإ 5   2
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ّالِئل  » و ( 1 « ) لُسُّرلا َدـعب  ٌۀّـجُح  ِهّللا  یَلَع  ِساّنلل  َنوکی  ّالَِئل  : » یلاعت هلوق  وحن  اـتعمتجا ،] اذإ  « ] یک مـال   » و ـال »  » عم نأ »  » راـهظإ بجی  ٌهیبنت :
(. 2 « ) ِباتکلا ُلهأ  َمَْلعَی 

ُنوُکَیَس ْنأ  َِملَع  : » یلاعت هلوق  وحن  ِۀلَّقثملا ، نم  ۀفّفخملا  یه  اّمنإ  َْلب  عراضملل  ۀبصاّنلا  یه  ْتسیل  ْملِعلا »  » دعب َۀعقاولا  ْنَأ »  » ّنأ ملعإ  ةدعاق :
(. 3 « ) یضْرَم ْمُْکنِم 

.165 ءاسنلا /  .1

.29 دیدحلا /  .2
.20 لمّزملا /  .3

ناهجولا : هیف  زوجیف  ّنظلا »  » دعب ۀعقاولا  اّمأ 
. اهب بصنت  نأ  أ 

(. 2  ) هعفربو نوکت »  » بصنب ( 1 « ) ٌۀنتف نوُکَت  ّالَأ  اُوبِسَحَو  : » یلاعت هلوق  وحن  ْملِعلا ،»  » دعب ۀعقاولاک  اهلعجت  نأ  ب 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. لاثملا عم  عراضملا  بصاون  رکذأ   1

« . ْنأ  » ریدقت زاوج  عضاوم  دّدع   2
 … ؟ » ٌهیبنت  » هلوق یف  نیلاثملاب  ءییج  اذامل   3

؟ » ّنّظلا  » دعب ُۀعقاولا  ْنأ »  » یه ام   4
.71 ةدئاملا /  .1

« . 386  / 3 نایبلا : عمجم  . » َنیرخآ ةءارق  یلع  بصنلاو  ةزمحو  یئاسکلاو  ورمع  وبأ  ةءارق  یلع  عفرلا  . 2
نیرامّتلا

بُِصن : هلجأ  نم  يّذلا  َببسلا  ِنّیبو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  بوصنملا  عراضملا  جرختسإ   1
.71 ماعنألا /  َنیَملاعلا » ِّبَِرل  َِملُْسِنل  اَنِْرمُأو  يدُهلا  َوُه  ِهّللا  يَدُه  َّنإ  ُْلق  ( » أ

.217 ةرقبلا /   … اوُعاطَتْسا » ِنإ  ْمُِکنیِد  ْنَع  ْمُکوُّدُرَی  یّتَح  ْمُکَنُوِلتاَُقی  َنُولاَزَی  الَو  ( » ب
.137 ءاسنلا /  ًالیبَس » ْمُهَیِدْهَِیل  الَو  ْمَُهل  َرِفْغَِیل  ُهّللا  ِنُکَی  َْمل  ( » ج

.51 يروشلا /   … ًالوسَر » َلِسُْری  ْوأ  ٍباجِح  ِءارَو  ْنِم  ْوأ  ًایْحَو  ّالإ  ُهّللا  ُهَمِّلَُکی  ْنَأ  ٍرَشَِبل  َناَک  اَمَو  ( » د
.43 رطاف /  ًالیِْدبَت » ِهّللا  ِۀَّنُِسل  َدَِجت  َْنلَو  ( » ه

.73 ءاسّنلا /  ًامیظَع » ًازوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَتَیلاَی  ( » و
.188 ةرقبلا /  ِمثإلاب » ِسانلا  ِلاومأ  نمًاقیرف  اُولُکأَِتل  ِماَّکُحلا  یلإ  اِهب  اُولُْدتَو  ِلطابلاب  مُکَنَیب  مَُکلاْومَأ  اُولکَأت  الَو  ( » ز

.53 فارعألا /   … اََنل » اوُعَفْشَیَف  َءاَعَفُش  ْنِم  اََنل  ْلَهَف  ( » ح
.36 رطاف /  اِهباذَع » ْنِم  ْمُْهنَع  ُفَّفَُخی  الَو  اُوتوُمَیَف  ْمِْهیَلَع  یضُْقی  َمَّنَهَج ال  ُراَن  ْمَُهل  اوُرَفَک  نیِذَّلاَو  ( » ط

.142 نارمع /  لآ  َنیِرباّصلا » َمَْلعَیَو  ْمُْکنِم  اوُدَهاَج  َنیِذَّلا  ُهّللا  ِمَْلعَی  اََّملَو  َۀَّنَْجلا  اُولُخْدَت  ْنَأ  ُْمْتبِسَح  ْمَأ  ( » ي
.81 هط /   … ِیبَضَغ » ْمُْکیَلَع  َّلِحَیَف  ِهِیف  اوَغْطَت  الَو  ْمُکاَْنقَزَر  اَم  ِتابّیَط  ْنِم  اُولُک  ( » ك

.4 3 سبع /  يرْکِّذلا » ُهَعَْفنَتَف  ُرَّکّذَی  َْوأ  یّکَزَتَی *  ُهّلََعل  ( » ل
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.10 نوقفانملا /  َقَّدَّصَأَف » ٍبیرق  ٍلَجَأ  یلإ  ِینَتْرَّخَأ  الَْول  ( » م
.40 هط /  َنَزَْحت » الَو  اَُهْنیَع  َّرَقَت  یَک  َکِّمُأ  یلإ  كاَنْعَجَرَف  ( » ن

ِیلَی : اَم  برْعأ   2
.27 رّونلا /  َنورَّکَذَت » ْمُکَّلََعل  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  اَِهلْهَأ  یلَع  اومِّلَُستَو  اوُِسنْأَتْسَت  یَّتَح  ْمُِکتُوُیب  َْریَغ  ًاتُوُیب  اُولُخْدَتال  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  اَی   » أ

« ُریصبلا ُعیمّسلا  وُه  ُّهنإ  اِنتایآ  ْنِم  ُهَیُِرِنل  َهلوح  انْکَراب  يّذلا  یَْصقألا  ِدجـسملا  یلإ  ِمارحلا  ِدجـسملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْـسَأ  يِذَّلا  َناَْحبُـس   » ب
.1 ءارسإلا / 

(1  ) موزجملا عراضملا  لماوع  نوسمخلاو  يداحلا  سرّدلا 

هلماعو موزجملا  عراضملا  یف  عباّرلا : لصفلا 

هلماع : موزجملا 
« . ْبِرْضَی مل  : » وحن َْمل ،  1

« . ْبِرْضَی اَّمل  : » وحن اَّمل ،  2
« . ْبِرْضِیل : » وحن رمألا ، مال »  » 3

« . ْبِرْضَی ال  : » وحن یهّنلا ، ال »  » 4
« ْبِرْـضأ ْبِرْـضَت  نإ  : » وحن ةرَّدـقملا ،» نإ  ّینَأ و  َُيأ ، ، ] َناّیأ یتم ، امَفیک ، ام ، ، ] ْنَم امثیح ، َْنیأ ، امْذإ ، امْهَم ، ْنإ ، : » یهو ةازاـجُْملا  ُِملَک   5

. اهرخآ یلإ 
دعب لعفلا  فذـح  زوجی  ًاضیأو  هلبق ، امل  ًاماودو  هدـعب  امل  ًاعُّقََوت  اهیف  ّنأ  ّالإ  کلذـک  اَّمل »  » ًاـّیفنم و ًایـضام  عراـضملا  بلقت  َْمل »  » ّنأ ملعاو 

« . َْملَو ٌدیز  َمِدن  : » لوقت الو  ُمدّنلا » هْعفنی  اَّمل   » يأ اّملَو » ٌدیَز  َمِدَن  : » لوقت اّمل » »
. ًءازج ۀیناّثلاو  ًاطرش  یلوألا  یّمستو  ِۀیناثِلل  ٌببس  یلوُألا  ّنأ  یلَع  َّلدَِتل  ْنیَتلمج  یلع  لخدت  یهف  ًامسا  وأ  تناک  ًافرح  ةازاجملا  ملک  اّمأو 

: وحن ًاظفل ، امهیف  لمعی  مل  ْنیَیِضام  اناک  نإو  َْکمِرْکأ ،» یْنمِرُْکت  ْنإ  : » وحن ًاظفل ، امهیف  مزجلا  بجی  ْنیَعراضم  ُءازجلاو  ُطرشلا  ناک  نإ  ُّمث 
ًایضام هَدحو  طرّشلا  ناک  نإو  ُکتبرض . » یْنبرضت  نإ  : » وحن طرشلا ، یف  مزجلا  بجی  ًایضام  هَدحو  ءازجلا  ناک  نإو  ُْتبرض ،» َْتبرض  نإ  »

« . کُمِرْکُأ ْکمِرْکُأ و  ینَْتئِج  نإ  : » وحن ناهجولا ، ءازجلا  یف  زاج 
نیتروصلا : یف  ءازجلا  یف  ۀطبارلا ]  ] ُءافلا ِزُجَی  َْمل  ّهنأ  ملعإ  هزاوجو : ءافلا »  » ءازجلا ب طبر  عانتما  عضاوم 

(. 1 « ) ًانِمآ َناک  ُهَلَخَد  ْنَمَو  : » یلاعت هّللا  لاق  ُکتمرْکأ ،» ینَتمرکأ  نإ  : » وحن دق »  » ِریغب ًافرصتم  ًایضام  ُءازجلا  ناک  اذإ  أ 
« .[ ْمَْدنَی َْمل  َدَهَج  ْنَم  : » وحن مل ،»  » ًاّیفنم ب ًاعراضم  ءازجلا  ناک  اذإ  [ب 

وحن : ناهجولا ، زاج  ال »  » ًایفنم ب وأ  ًاتبثم  ًاعراضم  ناک  نإو 
« . ُکبرضأف  » وأ ْکبرضأ » یْنبرضت  نإ  »

« . ُکبرضأ الف   » وأ ْکبرضأ » ینُمتْشَت ال  نإ   » و
؛ هنع ٌربـخ  ِهلعاـفو  ِعراـضملا  نم  ُۀـفلؤملا  ُۀـلمجلاو  ۀـّیئادتبإلا  یلع  ٍریمـض  ریدـقت  یلع  هعفر  َبَجَو  ءاـفلا »  » عراـضملا ب نرتـقا  اذإ  ٌهیبـنت : ]

« . َُکبِرْضَأ اَنَأَف ال  ِینُْمتْشَت  ْنإ   » و َُکبِرْضأ » اَنَأَف  یْنبِرْضَت  ْنإ  : » ریدقتلاف
.[ همکح یتأیسف  ءافلا »  » طبرلا ب بوجو  عضاوم  اّمأ 

.97 نارمع /  لآ  . 1
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نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. ٍۀلثمأ عم  عراضملا  مزاوج  دّدع   1

؟ » اَّمل  » و َْمل »  » نیب قرفلا  ام   2
. ٍۀلثمأب کلذ  حّضو  اهلوخد ؟ دعب  ّلدت  اذام  یلعو  ةازاجملا  ملک  لخدت  َمالع   3

؟ ءازجلا یف  ُمزجلاو  ُعفرلا  زوجی  یتم   4
؟ زوجی یتمو  ءافلاب  ءازجلا  طبر  عنتمی  یتم   5

نیرامّتلا
هلماع : رکذاو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  موزجملا  عراضملا  جرختسإ   1

.4 3 صالخإلا /  ٌدَحأ » ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی *  َْملَو  ِْدلَی  َْمل  ( » أ
 …« ِِهب اَنل  َۀَـقاَطال  اَم  اْنلِّمَُحتالَو  اَنَّبَر  اِنْلبَق  ْنِم  نیذـّلا  یلَع  ُهَْتلَمَح  امَک  ًارْـصإ  اَْنیَلَع  ْلِمَْحتالَو  اَـنَّبَر  اـَنْأَطْخأ  َْوأ  اَنیِـسَن  ْنإ  اَنْذِـخاُؤتال  اَـنَّبَر  ( » ب

.286 ةرقبلا /
.29 جحلا / ِقِیتَعلا » ِْتیَْبلِاب  اُوفَّوَّطَْیلَو  ْمُهَروُُذن  اُوفُوْیلَو  ْمُهَثَفَت  اوُضْقَْیل  َُمث  ( » ج

.14 تارجحلا /   … ْمُِکبُوُلق » ِیف  ُنامیإلا  ِلُخْدَی  اََّملَو  اَنْمَلْسأ  اُولُوق  ْنِکلَو  اُونِمُؤت  َْمل  ُْلق  اَّنَمآ  ُبارْعألا  َِتلاَق  ( » د
ۀیلاّتلا : تایآلا  نم  ءازجلاو  طرّشلا  ِیَتلمج  جرختسإ   2

.1 قالّطلا /   … ُهَسْفَن » َمَلَظ  ْدَقَف  ِهّللا  َدوُدُح  َّدَعَتَی  ْنَمَو  ِهّللا  ُدودُح  َْکِلتَو  ( » أ
.197 ةرقبلا /   … ُهّللا » ُهْمَْلعَی  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  اَمَو  ( » ب

.284 ةرقبلا /   … ُهّللا » ِِهب  ْمُْکبِساُحی  ُهوُفُْخت  َْوأ  ْمُکِسُْفنَأ  ِیف  اَم  اوُْدُبت  ْنإَو  ( » ج
ِهِذه اُولوُقَی  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِـصت  نإَو  ِهّللا  ِْدنِع  ْنِم  ِهِذه  اُولوُقَی  ٌۀَنَـسَح  ْمُْهبُِـصت  ْنإَو  ٍةَدَّیَـشُم  ٍجوُُرب  ِیف  ُْمْتنُک  َْولَو  ُتوَملا  ُمُکْکِرُْدی  اُونوُکَت  امَْنیَأ  ( » د

.78 ءاسّنلا /   … ِهّللا » ِْدنِع  ْنِم  ٌّلُک  ُْلق  َكِْدنِع  ْنِم 
.24 ةرقبلا /  ُةراجحلاو » ُساّنلا  اَهُدُوقَو  یّتلا  َراَّنلا  اوُقَّتاَف  اُولَعْفَت  َْنلَو  اُولَعْفَت  َْمل  ْنإَف  ( » ه

.8 ءارسإلا /   … انْدُع » ُْمتْدُع  ْنإَو  ْمُکَمَحْرَی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یَسَع  ( » و
.20 يروشلا /  ٍبیِصَن » ْنِم  ِةَرِخآلا  ِیف  َُهل  اَمَو  اَْهنِم  ِِهتُْؤن  اینُّدلا  َثْرَح  ُدیُری  َناَک  ْنَمَو  ِِهثْرَح  ِیف  َُهل  ْدَِزن  ِةَرِخآلا  َثْرَح  ُدیُری  َناَک  ْنَم  ( » ز

.33 فسوی /  َنیلِهاجلا » َنِم  ْنُکَأَو  َّنِْهَیلإ  ُبْصَأ  َّنُهَْدیَک  یّنَع  ْفِرْصَت  ّالإ  ( » ح
یلی : ام  برعأ   3

.100 ءاسّنلا / ًۀَعَسَو » ًارِیثَک  ًامَغاُرم  ِضرألا  ِیف  ْدِجَی  ِهّللاِلیبس  ِیف  ْرِجاُهی  ْنَمَو   » أ
.39 ۀبوتلا /  ٌریدق » ٍءْیَش  ِّلُک  یلَع  ُهّللاَو  ًاْئیَش  ُهوُّرُّضَت  الَو  ْمُکَْریَغ  ًامْوَق  ْلِدبَتْسَیَو  ًامِیلَأ  ًاباَذَع  ْمُْکبِّذَُعی  اوُرِْفنَت  ّالإ   » ب

.95 ةدئاملا /  ُْهنِم » ُهّللا  ُمِقَْتنَیَف  َداَع  ْنَمَو  َفَلَس  اّمَع  ُهّللا  اَفَع   » ج

(2  ) موزجملا عراضملا  لماوع  نوسمخلاو  یناّثلا  سرّدلا 

« ءافلا  » ءازجلا ب طبر  بوجو  عضاوم 

ٍرَوُص : ِعبس  یف  ءافلا  بجی 
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(. 1 « ) َهل ٌَخأ  َقَرَس  ْدَقَف  ْقِرْسَی  ْنإ  : » یلاعت هلوق  وحن  دق ،»  » عم ًایضام  ُءازجلا  َنوکی  نأ  اهادحإ :
(. 2 « ) ُْهنِم َلَبُْقی  ْنَلَف  ًانیِد  ِمالسإلا  َْریَغ  ِغَْتبَی  ْنَمَو  : » یلاعت هلوق  وحن  ال ،»  » ریغب ًایفنم  ًاعراضم  نوکی  نأ  ۀیناّثلا :

(. 3 « ) اِهلاْثمَأ ُرْشَع  ُهَلَف  ِۀَنَسَحلِاب  َءاج  ْنَم  : » یلاعت هلوق  وحن  ًۀّیمسإ ، ًۀلمج  نوکی  نأ  ۀثلاثلا :
ْنإَف : » یلاعت هلوق  وحن  ًاـیهن ، اـّمإو  ( 4 « ) ینوُِعبَّتاَـف َهّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنإ  ْلـُق  : » یلاـعت هلوق  وحن  ًارمأ ، اـّمإ  ًۀـّیئاشنإ ؛ ۀـلمج  نوکی  نأ  ۀـعباّرلا :

انَْتمَرکأ نإ  : » کلوق وحن  ًءاعد ، وأ  انُمَحْرَی » ْنَمف  انَتکرت  ْنإ  : » َکلوق وحن  ًاماهفتسا ، وأ  ( 5 « ) ِراّفُکلا یلإ  َّنُهوُعِجَْرت  الَف  ٍتانِمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع 
« . ُهّللا َکُمَحریف 

(. 6 « ) ٍرْجَأ ْنِم  ْمُُکْتلَأَس  امَف  ُْمْتیَّلََوت  ْنإَف  : » یلاعت هلوق  وحن  ام ،»  » ًانرتقم ب نوکی  ْنأ  ۀسماخلا : ]
.77 فسوی /  . 1

.85 نارمع /  لآ  . 2
.160 ماعنألا /  . 3

.31 نارمع /  لآ  . 4
.10 ۀنحتمملا /  . 5

.72 سنوی /  . 6
(. 1 « ) َِکتَّنَج ْنِم  ًاریَخ  ِنَِیتُْؤی  ْنَأ  ّیبَر  یسَعَف  ًاَدلَوَو *  لام  َکنِم  ُّلَقَأ  انَأ  ِنََرت  ْنإ  : » یلاعت هلوق  وحن  ًادماج ، ًالعف  نوکی  نأ  ۀسداسلا :

ْنإ  » و ( 2 « ) ًاعیمَج ِهَیلإ  ْمُهُرُـشْحَیَسَف  ِْربْکَتْـسَیَو  ِِهتَدابِع  ْنَع  ْفِْکنَتْـسَی  ْنَمَو  : » یلاعت هلوق  وحن  سیفنتلا ، فرح  هب  ًانرتقم ! نوکی  ْنأ  ۀـعباسلا :
([ 3 « ) ِِهلْضَف ْنِم  ُهّللا  ُمُکِینُْغی  َفوَسَف  ًۀَْلیَع  ُْمتْفِخ 

ٌۀمتت

(. 4 « ) َنوُطَنْقَی مُه  اذإ  ْمِْهیِْدیَأ  ْتَمَّدَق  اِمب  ٌۀَئِّیَس  ْمُْهبُِصت  ْنإَو  : » یلاعت هلوق  وحن  ءافلا ،»  » َعضوم ۀّیمسإلا  ۀلمجلا  عم  ُۀیئاجفلا ] « ] اذإ  » عقی دقو 
ْنإ »  » ریدقت عضاوم 

وهو : بلطلا  باوج  یف  عقو  اذإ  ةرّدقملا  ْنإ »  » عراضملا ب ُمَزُْجی  اّمنإ 
: وحن یّنمتلاو ، َْکمرُکن » انُروَُزت  له  : » وحن ماهفتـسإلاو ، ًاْریَخ » ْنُکَی  ْبِذْکَت  ال  : » وحن یهّنلاو ، ْزُفَی » ٌدیز  ْمَّلَعَتَِیل   » و ْحَْجنَت » ْمَّلَعَت  : » وحن رمألا ،
: وحن ضیـضّحتلاو ، اّنِم » ًاریخ  ْبُِصت  اِنب  ُلِْزنَت  الأ   » وحن ضْرَعلاو ، ةداعَّسلاب » ْزُفَت  َهّللا  ُعیطت  َکَّلََعل  : » وحن یّجّرتلاو ، َْکمِدْخَأ » يدـنع  َکَتیل  »

« . ًاریخ ْلَنَت  ُدِهَتَْجت  ّالَه  »
تیأر امک  یناثلل  ًاببس  ُلّوألا  نوکی  نأو  ۀّیعملا ] واو »  » وأ ۀّیببـسلا  ءافلا »  » ًانرتقم ب ُعراضملا  َنوکی  ْنأ ال  ْنإ »  » ریدقت یف  طرتشی  ّهنأ  مَلْعإ  ]
عانتمال َراّنلا » ِلُخْدَت  ْرُفکَت  ال  : » ُکلوق عنتما  کلذلف  یقاوبلا . کلذکو  ْحَْـجنَت » ْمَّلَعَتَت  ْنإ   » وه ْحَْـجنَت » ْمَّلَعَت  : » کلوق ینعم  ّنإف  ۀـلثمألا ، یف 

« . َراّنلا ِلُخْدَت  ْرُفْکَت  ْنإ ال  : » لاقی نأ  ّحصی  ذإ ال  ۀّیببسلا 
.40 39 فهکلا /  . 1

.172 ءاسنلا /  . 2
.28 ۀبوتلا /  . 3
.36 موّرلا /  . 4

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


ۀلئسألا
. ۀطبارلا ءافلا »  » ءازجلا ب طبر  موزل  عضاوم  دّدع   1

؟ َۀطبارلا َءافلا »  » ُُفلَْخت اذام   2
؟ هُطرش وه  امو  ْنإ »  » ردقت یتم   3

نیرامّتلا
ببّسلل : ًارکاذ  عنتمم ، وأ  زئاج  وأ  بجاو  هیلع  ۀطبارلا  ءافلا »  » لوخد ّنأ  نّیبو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  ءازجلا  جرختسإ   1

.40 ۀبوتلا /   … ُهّللا » ُهَرَصَن  ْدَقَف  ُهوُرُْصنَت  ّالإ  ( » أ
.110 ءارسإلا /  ینسُحلا » ُءامسألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  ام  ًاّیَأ  ( » ب
.18 لّحنلا /   … اهوُصُْحت » ِهّللا ال  َۀَمِْعن  اوُّدُعَت  ْنإَو  ( » ج

.150 ةرقبلا /  ُهَرْطَش » ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  ام  ُثیحَو  ( » د
.13 ّنجلا /  ًاقَهَر » الَو  ًاسَْخب  ُفاخَی  الف  ِهِّبَِرب  ْنِمُْؤی  ْنَمَف  ( » ه

.33 دعرلا /  ٍداه » ْنِم  َُهل  امَف  ُهّللا  ِِللُْضی  ْنَمَو  ( » و
.7 ءارسإلا /   … اهَلَف » ُْمتْأَسَأ  ْنإَو  ْمُکِسُْفنَءِال  ُْمْتنَسْحَأ  ُْمْتنَسْحَأ  ْنإ  ( » ز

.148 ةرقبلا /  ًاعیمَج » ُهّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ( » ح
.186 فارعألا /  َُهل » َيداه  الَف  ُهّللا  ِِللُْضی  ْنَم  ( » ط

.215 ةرقبلا /  ٌمیلَع » ِِهب  َهّللا  َّنإَف  ٍْریَخ  ْنِم  اُولَعْفَت  امَو  ( » ي
.132 فارعألا /  َنینِمْؤُِمب » ََکل  ُنَْحن  امَف  اِهب  انَرَحْسَِتل  ٍۀَیآ  ْنِم  ِِهب  اِنتَْأت  امْهَم  اُولاَق  ( » ك

َبُونُّذلا ُمِدْهَت  اّهنإَف  ِِهلآَو  ٍدّمَُحم  یلَع  ِةالّصلا  َنِم  ُْرثْکَْیلَف  ُُهبُونُذ  ِِهب  ُرَّفُْکی  ام  یلَع  ْرِدْقَی  َْمل  ْنَم  : » مالسلاامهیلع اضّرلا  یـسوم  نب  ّیلع  لاق  ل )
ب 29. ح 2 ، ص 47 ، ج 91 ، راونالاراحب : ًامْدَه »

. ةریبکلا ۀعماجلا  ةرایزلا  نانجلا ، حیتافم  ُهاوْأَمَو » ُهَنِدعَمو  ُهَعْرَفو  ُهَلْصَأو  َُهلّوَأ  ُْمْتنُک  ُریَخلا  َرِکُذ  نإ  ( » م
ح 17. ص 41 ، ةایحلا : جهن  ُهالوَم » ٌیلَعَف  ُهالوَم  ُْتنُک  ْنَم  ( » ن

لمجلا : نم  یلی  ام  یف  عراضملا  مزج  ببس  وه  ام   2
.61 نارمع /  لآ   … ْمُکَسُْفنَأَو » انَسُْفنَأَو  ْمُکَئاِسنَو  انَئاِسنَو  ْمُکَئاْنبَأَو  انَئاْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاعَت  ْلُقَف  ( » أ …

.12 10 فّصلا /  ْمَُکبُونُذ » ْمَُکل  ْرِفْغَی  ٍمیلأ …  ٍباذَع  ْنِم  ْمُکیِْجُنت  ٍةَراِجت  یلَع  ْمُکُّلُدَأ  ْلَه  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیأ  ای  ( » ب
.39 هط /  َُهل » ٌّوُدَعَو  یل  ٌّوُدَع  ُهْذُخْأَی  ِلِحاّسلاب  ُّمَیلا  ِهِْقُلْیلَف  ( » ج

.40 ةرقبلا /  ْمُکِدْهَِعب » ِفُوأ  يِدْهَِعب  اُوفْوَأَو  ( » د
یلی : ام  ْبرعأ   3

.100 ءاسّنلا /  ًامیِحَر » ًاروُفَغ  ُهّللا  َناکَو  ِهّللا  یَلَع  ُهُرْجَأ  َعَقَو  ْدَقَف  ُتوَملا  ُهْکِرُْدی  َُّمث  ِِهلوُسَرو  ِهّللا  یلإ  ًارِجاهُم  ِِهْتَیب  ْنِم  ْجُرْخَی  ْنَمَو   » أ
.52 رّونلا /  َنوزئافلا » ُمُه  َکئلوُأَف  ِهْقَّتَیَو  َهّللا  َشْخَیَو  َُهلوُسَرَو  َهّللا  ِعُِطی  ْنَمَو   » ب

(1  ) لوهجملا لعفلا  رمالا و  نوسمخلاو  ثلاّثلا  سرّدلا 

رمألا ثلاثلا :
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« . َعْسإ  » و ِمْرإ »  » و ُزْغُأ »  » و ْبِرْضإ » : » وحن بطاخملا ، لعافلا  نم  لعفلا  هب  بلطی  ٌلعف  وهو  هفیرعت :
؛ رَْظُنی ُّمث  ۀعراضملا  فرح  عراضملا  نم  فذحت  نأ  یهو ] : ] هغوص ۀیفیک 

: وحن ُهثلاث ، َحَـتَْفنا  ِنإ  ًةروسکمو  ْرُْـصنُأ » : » وحن ُهثلاث ، َّمَْضنا  ِنإ  ًۀمومـضم  لصولا  ُةزمه  ْتدـیز  ًانکاس  ِۀـعراضملا  فرح  دـعب  ام  ناـک  ْنإَـف 
؛» ْجِرْخَتْسإ  » و ْبِرْضإ » : » وحن َرَسَْکنا ، ِوأ  ْمَلْعإ » »

. یناّثلا مسقلا  نم  لاعفإلا  بابو  ْبِساح . »  » و ْدِع » : » وحن ةزمهلا ، یلإ  َۀجاح  الف  ًاکّرحتم  ناک  نإو 
« . ْجِرْحَد  » و اُوبِرْضإ »  » و ابِرْضإ »  » و َعْسإ »  » و ِمْرإ »  » و ُزْغُأ »  » و ْبِرْضإ » : » وحن ۀعراضملا ، هب  مزجنا  ام  یلع  ٌینبم  وهو  هئانب :

: ٌلوصف انه  تیقب 

هلُعاف َّمَسُی  مل  ام  لعف  یف  لوألا : لصفلا 

. يّدعتملاب ّصتخیو  ُهَماقُم  هب  لوعفملا  میقأو  هلعاف  فذح  لعف  وهو  هفیرعت :
الو لصو  ةزمه »  » اهلئاوأ یف  تسیل  یّتلا  باوبألا  یف  کلذو  ًاروسکم  هرخآ  لبق  اـمو  ًامومـضم  هلّوا  نوکی  نأ  یهو  یـضاملا : یف  هتمـالع 

« . َمِرُْکا  » و َجِرْحُد »  » و َبِرُض » : » وحن ةدئاز ، ءات » »
« . َبِروُُقت  » و َلِّضُُفت » : » وحن ةدئاز ، ءات »  » هلّوأ امیف  ًاروسکم  هرخآ  لبق  امو  ًامومضم  ِْهیناثو  ُُهلّوأ  نوکی  نأو 

َْمل ْنإ  َمومضملا  عبتت  ةزمهلاو  َرُِدْتقأ »  » و ْجِرُْختْسأ » : » وحن لصو ، ةزمه »  » هلّوأ امیف  کلذو  ًاروسکم  هرخآ  لبق  امو  ًامومـضم  هثلاث  نوکی  وأ 
. ْجَرْدَت

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. هل لّثمو  رمألا  فّرع   1

؟ رمألا ُلعف  غاُصی  فیک   2
. ۀلثمأب کلذ  حّضو  رمألا ؟ لعف  ینُبی  َمالع   3

. هل لّثمو  لوهجملا  لعفلا  فّرع   4
؟ ةدئاز ءات »  » وأ لصو  ةزمه »  » اهلّوأ یّتلا  باوبألا  یف  لوهجملا  یضاملا  ینبی  فیک   5

نیرامّتلا
هنم : قتشملا  هلصأ  رکذاو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  رمألا  لعف  جرختسإ   1

.42 موّرلا /   … ُْلبَق » ْنِم  َنیّذلا  ُۀَِبقاع  َناک  َفیَک  اوُرُْظناَف  ِضرألا  یف  اوُریِس  ُْلق  ( » أ
.17 نامقل /   … ََکباصَأ » ام  یلَع  ِْربْصاَو  ِرَْکنُملا  ِنَع  َْهناَو  ِفوُْرعَملِاب  ُْرماو  َةولّصلا  ِِمقَأ  َیَُنب  ای  ( » ب

.32  / 30 ۀّقاحلا /  ُهوُُکلْساَف » ًاعارِذ  َنوْعبَس  اهُعْرَذ  ٍۀَلِْسلِس  یف  َُّمث  ُهوُّلَص *  َمیِحَجلا  َُّمث  ُهوُّلُغَف *  ُهوُذُخ  ( » ج
.26 ءارسإلا /   … ُهَّقَح » یبْرُقلا  اذ  ِتآَو  ( » د

.43 نارمع /  لآ  َنیِعِکاَّرلا » َعَم  یِعَکْراَو  يِدُجْساَو  ِکِّبَِرل  ِیُتْنقا  ُمَیْرَم  ای  ( » ه
.149 تافاّصلا /  َنُونَبلا » ُمَُهلَو  ُتانَبلا  َکِّبَِرلَأ  ْمِِهتْفَتْساَف  ( » و

.3 1 ّرثّدملا /  ْرِّبَکَف » َکَّبَرَو  ْرِْذنَأَف *  ُْمق  ُرِّثَّدُملا *  اهُّیَأ  ای  ( » ز
.9 رفاغ /   … ِتائِّیَّسلا » ُمِِهقَو  ( » ح
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َرمألا : ِۀیلاّتلا  لاعفألا  َنِم  ِْنبإ   2
َبّذع » َبات ، َرَثکتسإ ، َعَضْعَضَت ، ََثرَْوأ ، َلان ، یعَو ، َفَعاض ، َّضَع ، »

اهیف : لعافلا  بئان  نّیعو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  لوهجملا  جرختسإ   3
.196 ةرقبلا / ِيْدَهلا » َنِم  َرَْسیَتْسااَمَف  ُْمتْرِصْحُأ  ْنإَف  ِهّلل  َةَرْمُعلاَو  َّجَحلااوُِّمتَأَو  ( » أ

.28 ماعنألا /  ُْهنَع » اوُُهن  اِمل  اوُداَعل  اوُّدُر  َْولَو  ( » ب …
.1 ّنجلا /  ًابَجَع » ًانآُرق  انْعِمَس  ّانإ  اُولاقَف  ِّنجلا  َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتْسا  ُهَّنَأ  ََّیلإ  َیِحْوُأ  ُْلق  ( » ج

.126 لّحنلا /   … ِِهب » ُْمْتِبقوُع  ام  ِْلثِِمب  اُوِبقاعَف  ُْمْتبَقاع  ْنإَو  ( » د
.9 ۀعمجلا /   … َْعیَبلا » اُورَذَو  ِهّللا  ِرْکِذ  یلإ  اْوَعْساَف  ِۀَعُمُجلا  ِمْوَی  ْنِم  ِةولّصِلل  َيِدُون  اذإ  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیَأ  ای  ( » ه

.65 فسوی /   … اْنَیلإ » ْتَّدُر  اُنتَعاِضب  ِهِذه  یِْغبَن  ام  انابَأ  ای  اُولاق  ( » و
.10 9 تایداعلا /  روُدّصلا » یف  ام  َلِّصُحَو  ِرُوبُقلا *  یف  ام  َِرثُْعب  اذإ  ُمَْلعَی  الَفَأ  ( » ز

.149 فارعألا /   … اولاق » اوُّلَض  ْدَق  ْمُهَّنأ  اْوَأرَو  مِْهیِْدیأ  یف  َطِقُس  اّملَو  ( » ح
لوهجملل : ۀعباتلا  لاعفألا  ِنبإ   4

یفَطْصإ » يّدَصَت ، يدَف ، يدان ، َّلَت ، يرَأ ، ََحبْذَأ ، َلَْجعَتْسإ ، َلَهاَجت ، َداتْعإ ، »
یلی : ام  برعأ   5

.96 94 رجحلا /  َرَخآ » ًاهلإ  ِهّللا  َعَم  َنُولَعْجَی  َنیّذلا  َنِیئِزْهَتْسُملا  َكاْنیَفَک  ّانإ  َنیکِرْشُملا  ِنَع  ْضِرْعَأَو  ُرَمُْؤت  اِمب  ْعَدْصاَف   » أ
.23 میهاربإ /  ٌمالَس » اهِیف  ْمُُهتَّیَِحت  ْمِهِّبَر  ِنْذِإب  اهِیف  َنیِدلاخ  ُراهنألا  اِهتَْحت  ْنِم  يرَْجت  ٍتاّنَج  ِتاحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیّذلا  َلِخْدُأَو   » ب

يدعتملا مزاللا و  و  ( 2  ) لوهجملا لعفلا  نوسمخلاو  عباّرلا  سرّدلا 

عراضملا یف  هلعاف » ّمسی  مل  ام  لعف   » ۀمالع

و لاعفإلا »  » و ۀـلعافملا »  » باب یف  ّالإ  ُجَرْخَتُْـسی »  » و ُبَرُْـضی » : » وحن ًاحوتفم ، هرخآ  لبق  اـمو  ًامومـضم  ۀـعراضملا  فرح  نوکی  نأ  یهو ] ]
« . ُجَرْحَُدی  » و ُبَساُحی » : » وحن رخآلا ، لبق  ام  ُْحتَف  اهیف  ۀمالعلا  ّناف  اهتاقحلمو ، ۀلَْلعَفلا »  » و لیعفتلا » »

« ْعُیب  » و لُیق » : » وحن ٌحیصف ،] وهو   ] مامشإلا ءاج ] و[  ] حْصفألا وهو   ] ًاروسکم ْهیضام  نِم  لعفلا  ءاف  نوکی ] نأ   ] فوْجألا یف  هتمالعو  ةرـصبت :
« . َعُوب  » و َلُوق » : » وحن ٍفعض ] یلع   ] واولا ءاج ] و[

. امهیف َلُِعف »  » نادقِفل َمِیقأ »  » و َریُِختْسأ »  » نود َدیِْقنأ »  » و َرِیتْخأ »  » باب کلذکو 
. ًیصقَتسم فیرصّتلا  یف  ّرم  امک  ُعاُبی »  » و ُلاُقی » : » وحن ًاِفلأ ، هعراضم  یف  نیعلا  ُبَلُقتو 

يّدعتملاو مزّاللا  یف  یناّثلا : لصفلا 

: وحن هفالخب ، وهو  ٌمزال »  » اّمإو ًارمع » ٌدـیز  َبَرَـض  : » وحن لعافلا ، ریغ  ّقلعتم  یلع  هانعم  مهف  ُفّقوتی  ام  وهو  ٍّدـعتم »  » اـّمإ لـعفلا  اـمهفیرعت :
« . ٌدیز َدَعَق  »

ۀثالث :] وهو  : ] يّدعتملا ماسقأ 
« . ًارمع ٌدیز  َبَرَض  : » وحن ٍدحاو ، ٍلوعفم  یلإ  يّدعتملا   1

ُتیطعأ  » وأ ًادـیز » ُتیطعأ  : » وحن ْهَیلوعفم ، دـحأ  یلع  راـصتقإلا  هیف  زوجیو  ًاـمهرد » ًارمع  ٌدـیز  یطْعأ  : » وحن ْنَیلوـعفم : یلإ  يّدـعتملا ]  ] 2
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« . ُتملع  » باب فالخ  هب  ًامهرد ،»
« . َثَّدَحو َرَّبَخَو  َرَبْخَأو  َأَّبَن  َأَْبنأو و  يرأ   » هنمو ًالضاف » ًارمع  ًادیز  ُهّللا  َمَلْعأ  : » وحن َلیعافم ، ِۀثالث  یلإ  يّدعتملا ]  ] 3

ُهّللا َمَلْعَأ   » و ًادیز » ُهّللا  َمَلْعَأ  : » وحن امهدحأ ، یلع  راصتقإلا  زاوج  یف  ُتیطعأ »  » َْیلوعفمک ْنیَریخألا  عم  ُلّوألا  اُهلوعفم  ُۀّتـسلا  لاعفألا  هذهو 
وأ ساـّنلا » َریخ  ًادـیز  ُتملعأ  : » لاـقی ـالف  امهدـحأ ، یلع  راـصتقإلا  زاوج  مدـع  یف  ُتملَع »  » َْیلوعفمک ثلاـثلا  عـم  یناـثلاو  ًالـضاف » ًارمع 

« . ساّنلا َریخ  ًارمع  ًادیز  ُتملعأ  : » لاقی لب  ًارمع » ًادیز  ُتملعأ  »

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ » ۀَلَْلعَف  » تاقحلم یه  ام   1

؟ فوجألا نم  لوهجملا  عراضملا  ینبی  فیک   2
. فوجألا نم  لوهجملا  یضاملا  یف  ةزئاجلا  هجوألا  رکذأ   3

. هل لّثمو  مزّاللا  لعفلا  فّرع   4
. هل لّثمو  يّدعتملا  ماسقأ  دّدع   5

؟ هفذح زوجی  ۀثالثلا  ِلیعافملا  َنِم  ٌيأ   6
نیرامّتلا

اهیف : لعافلا  بئان  نّیعو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  لوهجملا  لعفلا  جرختسإ   1
.36 رّونلا /   … ُهُمْسا » اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهّللا  َنِذَأ  ٍتُوُیب  ِیف  ( » أ

.73 نارمع /  لآ   … ُْمْتِیتوُأام » َْلثِم  ٌدَحَأ  یتُْؤی  ْنَأ  ِهّللا  يَدُه  يدُهلا  َنإ  ُلق  ( » ب
.8 لمّنلا /   … اَهلْوَح » ْنَمَو  ِراّنلا  یف  ْنَم  َكِرُوب  ْنَأ  َيِدُون  اهَءاج  اّمَلَف  ( » ج

.27 کلملا /  َنوُعَّدَت » ِِهب  ُْمْتنُک  يّذلا  اذه  َلِیقَو  اورَفَک  َنیّذلا  ُهوُجُو  ْتَئیِس  ًۀَْفلُز  ُْهَوأَر  اّمَلَف  ( » د
.75 ناقرفلا / ًامالَسَو » ًۀّیَِحت  اهِیف  َنْوَّقَُلیَو  اوُرَبَص  اِمب  َۀَفْرُغلا  َنْوَزُْجی  َِکئلوُأ  ( » ه

اْوَْفُنی َْوأ  ٍفالِخ  ْنِم  مُُهلُجْرَأَو  ْمِْهیِْدیَأ  َعَّطَُقت  َْوأ  اُوبَّلَُصی  َْوأ  اُولَّتَُقی  ْنَأ  داسَف  ِضرألا  یف  َنْوَعْـسَیَو  َُهلوُسَرَو  َهّللا  َنُوبِراُحی  َنیّذلا  ُءازَج  اّمنإ  ( » و
.33 ةدئاملا /   … ِضرألا » َنِم 

ۀیلاّتلا : لمجلا  یف  يّدعتملا  ماسقأ  نّیعو  يّدعتملا  نم  مزّاللا  ّزیَم   2
.1 رثوکلا /  ََرثْوَکلا » َكاْنیَطْعأ  ّانإ  ( » أ

.36 نارمع /  لآ  ِمیجَّرلا » ِناْطیَّشلا  َنِم  اهَتَّیّرُذَو  َِکب  اهُذیعُأ  ّینإَو  َمَیْرَم  اُهْتیَّمَس  ّینإ  ( » ب
.13 تارجحلا /   … ْمُکاْقتَأ » ِهّللاَدنع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنإ  اُوفَراعَِتل  َِلئابَقَو  ًابوُعُش  ْمُکاْنلَعَجَو  یْثنُأَو  ٍرَکَذ  ْنِم  ْمُکانْقَلَخ  ّانإ  ُساّنلا  اهُّیَأ  ای  ( » ج

.186 ةرقبلا /  َنوُدُشْرَی » ْمُهَّلََعل  یب  اُونِمُْؤْیلَو  یل  اُوبیِجَتْسَْیلَف  ِناعَد  اذإ  ِعاّدلا  َةَوْعَد  ُبیِجُأ  ٌبیرَق  ّینإَف  یّنَع  يِدابِع  ََکلَأَس  اذإَو  ( » د
.8 7 حرشلا /  ْبَغْراَف » َکِّبَر  یلإَو  ْبَْصناَف *  َتْغَرَف  اذإَف  ( » ه

.70 ناقرفلا /   … ٍتانَسَح » ْمِِهتائِّیَس  ُهّللا  ُلِّدَُبی  َِکئلوُأَف  ًاِحلاص  ًالَمَع  َلِمَعَو  َنَمآَو  َبات  نَم  ّالإ  ( » و
.13 رفاغ /   … ًاقْزِر » ِءامَّسلا  َنِم  ْمَُکل  َلِّزَُنیَو  ِِهتایآ  ْمُْکیُِری  يّذلا  َوُه  ( » ز

.56 ءاسّنلا /  َباذَعلا » اُوقوُذَِیل  اهَْریَغ  ًادُولُج  ْمُهاْنلََّدب  ْمُهُدُولُج  ْتَجِضَن  امَّلُک  ًاران  ْمِْهِیلُْصن  َفْوَس  اِنتایِآب  اوُرَفَک  َنیّذلا  َّنإ  ( » ح
یلی : ام  ْبرعأ   3
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.43 لافنألا /  ِروُدُّصلا » ِتاِذب  ٌمِیلَع  ُهَّنإ  َمَّلَس  َهّللا  َّنِکلَو  ِرمألا  یف  ُْمتْعَزانََتلَو  ُْمْتلِشََفل  ًاریثَک  ْمُهَکارَأ  َْولَو  ًالیلَق  َکِمانَم  یف  ُهّللا  ُمُهَکیُِری  ْذإ   » أ
.34 ماعنألا /  انُرْصَن » ْمُهیتأ  یّتح  اُوذُوأَو  اُوبِّذُک  ام  یلَع  اوُرَبَصَف  َِکْلبَق  ْنِم  ٌلُسُر  َْتبِّذُک  ْدََقلَو   » ب

بولقلا لاعفأ  نوسمخلاو  سماخلا  سرّدلا 

بولقلا لاعفأ  یف  ثلاثلا : لصفلا 

« [. ُْتلَعَج  » و ُْتیَْفلَأ »  » و « ] ُتْدَجَو  » و ُتْمَعز »  » و ُتیأر »  » و ُْتلِخ »  » و ُْتبِسح »  » و ُْتنَنَظ »  » و ُتِْملع » : » ۀعست یهو 
(. 1 « ) ًاملاع ًارمع  ْتنَنَظ   » و ًالضاف » ًادیز  ُتملع  : » وحن ۀّیلوعفملا ، یلع  امُهبِْصنَتف  ربخلاو  أدتبملا  یلع  لخدت  یهو  اهلمع :

: [ اهنمف  ] َّصاوخ لاعفألا  هذهل  َّنأ  ملعإ  اهّصاوخ :
« . ًادیز ُتملع  : » لوقت الف  ُتیطعأ »  » باب فالخ  هب  اْهَیلوعفم  دحأ  یلع  رصتقی  نأ ال   1

« . ُْتنَنَظ ٌمئاق  ٌدیز  : » وحن ْترّخأت ، وأ  ٌملاع » ُْتنَنَظ  ٌدیز  : » وحن ْتطّسوت ، اذإ  ًالحمو ] ًاظفل  اِهلمع  ُلاطبإ  وهو   ] اهئاغلإ زاوج   2
وأ ُرفسلا ؛» یتم  ُتملع   » و ٌورمع » مأ  كدنع  ٌدیزأ  تملع  : » وحن ماهفتسإلا ، لبق  ْتعقو  اذإ  طقف ] ًاظفل  اهلمع  لاطبا  وه  و   ] اهقیلعت بوجو   3

« مال  » لبق ْوأ  ٌورمع ؛» الو  ٌملاع  ٌدیزل  ُتملع   » و ٌۀملاع » ّالإ  ٌدـنه  ْنإ  ُتملع   » و راّدـلا » یف  ٌدـیز  ام  ُتملع  : » وحن تایفانلا ، « ] الو ْنإو  ام   ] » لبق
ًینعم لمعت  لب  ًاظفل  لمعت  عضاوملا ال  هذه  یف  یهف  ٌدیز . » َّنَِیتْأََیل  ُتملع  : » وحن مسقلا ، مال »  » لبق وأ  ٌقلطنم ؛» ٌدیَزل  ُتملع  : » وحن ءادـتبإلا ،

. ًاقیلعت َیِّمُس  کلذلو 
« . ًالضاف َکَْتنَنَظ   » و ًاقلطنم » یُنتملع  : » وحن دحاولا ، ٍءیشل  ِْنیَریمض  اُهلوعفمو  اُهلعاف  نوکی  نأ  زوجی  ّهنأ   4

ٌةدئاف

و « ] ّۀلاّضلا ُْتبَصَأ   » ینعمب ُتْدَجَو »  » و ُتْرَْصبأ »  » ینعمب ُتیأر »  » و ُْتفَرَع »  » ینعمب ُتِْملَع »  » و ُتْمّهتا »  » ینعمب ُْتنَنَظ »  » نوکی دق  ّهنأ  ملعإ 
. بولقلا لاعفأ  نم  ٍذئنیح  نوکت  الف  طقف  ًادحاو  ًالوعفم  بصنتف  ُْتقَلَخ ] »  » ینعمب ُْتلَعَج » »

َكَْرُتی ْنَأ  ُناـسنإلا  ُبَسْحَیَأ  : » وحن اُهتَلِـصو ، ْنأ »  » وأ (. 28 ۀمایقلا /  « ) ُقارِفلا ُهَّنَأ  َّنَظَو  : » وحن اُهتَلِـصو ، َّنأ » ، » نیلوعفملا َّدـسم  ّدـست  دـق  . 1
.36 ۀمایقلا /  « ) ًيدُس

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ اهلمع وه  امو  بولقلا  ُلاعفأ  ُلخدت  َمالع   1

ْوأ ال؟ بولقلا  لاعفأ  َْیلوعفم  دحأ  یلع  رصتقی  نأ  زوجی  له   2
؟ قیلعّتلاو ءاغلإلا  نیب  قرفلا  ام   3

. ٍۀلثمأب کلذ  حرشإ  بولقلا ؟ لاعفأ  تاقِّلَعُم  یه  ام   4
؟ طقف ٍدحاو  ٍلوعفم  یلإ  ُْتلَعَج »  » و ُتدجو »  » و ُتیأر »  » و ُتملع »  » و ُتننظ »  » يّدعتی یتم   5

نیرامّتلا
امهَّدَسَم : َّدَسام  ْوأ  اْهَیلوعفم  نّیعو  ۀیلاّتلا  لمجلا  نم  ِبولقلا  لاعفأ  جرختسإ   1
.10 ۀنحتمملا /   … ِراّفُکلا » یلإ  َّنُهوُعِجَْرت  الَف  ٍتانمُْؤم  َّنُهوُُمتِْملَع  ْنإَف  ( » أ …
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.169 نارمع /  لآ   … ًاتاومأ » ِهّللا  ِلیبَس  یف  اُوِلُتق  َنیّذلا  َّنَبَسَْحت  الَو  ( » ب
.7 6 یحّضلا /  يدَهَف » الاض  َكَدَجَوَو  يَوآَف *  ًامیتَی  َكْدِجَی  َْملَأ  ( » ج

.7 6 جراعملا /  ًابیرَق » ُهاَرنَو  ًادیَعب *  ُهَنْوَرَی  مُّهنإ  ( » د
.69 تافاصلا /  َنّیلاض » ْمُهَئابآ  اوَْفلَأ  مُّهنإ  ( » ه

.19 فرخزلا /  ًاثانإ » ِنمحَّرلا  ُدابع  ْمُه  َنیّذلا  َۀَکئالملا  اُولَعَجَو  ( » و
.102 فارعألا /  َنیقِساَفل » ْمُهَرَثْکَأ  انْدَجَو  ْنإَو  ( » ز

.15 جحلا /   … ِءامّسلا » یلإ  ٍبَبَِسب  ْدُدْمَْیلَف  ِةرخآلاَو  اینّدلا  یف  ُهّللا  ُهَرُْصنَی  َْنل  ْنَأ  ُّنُظَی  َناک  ْنَم  ( » ح
.102 ءارسإلا /  ًارُوْبثَم » ُنْوَعِْرف  ای  َکُّنُظَءَال  یِّنإَو  َِرئاَصب  ِضرألاَو  ِتاومَّسلا  ُّبَر  ّالإ  ِءالُؤه  َلَْزنَأ  ام  َتِْملَع  ْدََقل  َلاق  ( » ط

.49 میهاربإ /  ِدافْصألا » یف  َنینَّرَقُم  ٍِذئَموَی  َنیمِرْجُملا  يََرتَو  ( » ي
.7 ُنباغّتلا /  اُوثَْعُبی » َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیّذلا  َمَعَز  ( » ك

.273 ةرقبلا /   … ِفُّفَعَّتلا » َنِم  َءاِینْغَأ  ُلِهاجلا  ُمُُهبَسْحَی  ( » ل
ص 199. لوقعلا : فحت  هب » ُلمعلاو  ِملعلا  ُبلط  ِنیّدلا  َلامک  َّنأ  اوُمَلْعإ  ( » م

ۀیلاّتلا : لمجلا  یف  لمعلا  نع  بولقلا  لاعفأ  ْتَقِّلُُعت  اذامل   2
.65 ءایبنإلا /  َنوُقِْطنَی » ِءالُؤه  ام  َتِْملَع  ْدََقل  ْمِهِسوُءُر  یلَع  اوُسُِکن  َُّمث  ( » أ
.12 فهکلا /  ًادَمَأ » اُوِثَبل  اِمل  یصْحَأ  ِْنَیبْزِحلا  َُيأ  َمَْلعَِنل  ْمُهاْنثََعب  َُّمث  ( » ب

.52 ءارسإلا /  ًالیلَق » ّالإ  ُْمْتِثَبل  ْنإ  َنوُّنُظَتَو  ( » ج
.102 ةرقبلا /  ٍقالَخ » ْنِم  ِةرخآلا  یف  َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدَقلَو  ( » د

.109 ءایبنألا /  َنوُدَعُوت » ام  ٌدیَعب  ْمَأ  ٌبیرَقَأ  ِيرْدَأ  ْنإَو  ( » ه …
.227 ءارعشلا /  َنُوِبلَْقنَی » ٍبَلَْقنُم  ََيأ  اوُمَلَظ  َنیّذلا  ُمَْلعَیَسَو  ( » و …

یلی : ام  ْبرعأ   3
.88 لمّنلا /   … ِباحَّسلا » َّرَم  ُّرُمَت  َیهَو  ًةَدِماج  اُهبَسَْحت  َلابِجلا  يََرتَو   » أ

.2 توبکنعلا /  َنُونَتُْفیال » ْمُهَو  اّنَمآ  اُولوُقَی  ْنَأ  اوُکَْرُتیْنَأ  ُساّنلا  َبِسَحَأ   » ب
.20 لّمّزملا /  َکَعَم » َنیّذلا  َنِم  ٌۀفئاطَو  ُهَُثُلثو  ُهَفصنَو  ِلیللا  ِیَُثُلث  ْنِم  ینْدَأ  ُموُقَت  َکَّنَأ  ُمَْلعَی  َکَّبَر  َّنإ   » ج

(1  ) ۀصقانلا لاعفالا  نوسمخلاو  سداّسلا  سرّدلا 

ۀصقاّنلا لاعفألا  یف  عباّرلا : لصفلا 

. اهرخآ یلإ  یسمأ » حبصأ ، راص ، َناک ،  » یهو اهردصم  ِۀفص  ریغ  ٍۀفص  یلع  لعافلا  ریرقتل  ْتَعِضُو  لاعفأ  یهو ] : ] اهفیرعت
« . ًامئاق ٌدیز  ناک  : » لوقتف یناّثلا  بصنتو  لّوألا  عفرتف  اهانعم  َمکح  اِهتبسن  ةدافإل  ۀّیمسإلا  ۀلمجلا  یلع  لخدتو  اهلمع :

ماسقا : ۀثالث  یلع  یهو  َناک : »  » ماسقأ
« ًّاباش ٌدیز  َناک  : » وحن ًاعطقنم ، وأ  ( 1 « ) ًامیکَح ًامیلَع  ُهّللا  َناک  : » وحن ًامئاد ، اّمإ  یـضاملا  یف  اهلعافل  اهربخ  توبث  یلع  ّلدت  یهو  ۀصقان ؛  1

([ 2 « ) ًاباوبأ َْتناکف  ُءامسلا  ِتَِحُتفو  : » یلاعت هلوق  وحن  راص ،»  » ینعمب نوکت  دقو  . ]
. لصح يأ  ُلاتقلا » ناک  : » وحن طقف ،] ٍلعافب  یفتکتو  « ] لصح  » وأ تبث »  » ینعمب یهو  ۀّمات ؛  2
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رعاشلا : لوقک  ینعملا ، هب  ّریغتی  یهو ال  ةدئاز ؛  3
(3 « ) ِبارِعلا ِۀَمَّوَسُملا  َناک  یلَع  یماسَت  ٍرَْکب  یبأ  ِیَنب  ُدایِج  »

.17 ءاسّنلا /  . 1
.19 أبنلا /  . 2

.387  / 1 دهاوشلا : عماج  . 3
. ِۀَمَّوَسُملا یَلَع  يأ 

ِْنیَمسق : یلع  راص »  » و
« . ًافزخ ُنیطلا  راص  : » وحن ۀقیقح ، یلا  ۀقیقح  نم  وأ  ًاّینَغ » ٌدیز  راص  : » وحن ۀفص ، یلا  ۀفص  نم  لاقتنالا  یلع  لدت  یهو  ۀصقان ؛  1

« .[ َکیلإ ُرمألا  راص  : » وحن َلَقَْتنإ ،»  » ینعمب یهو  ۀّمات ؛  2]
نیمسق : یلع  ًاضیأ  یحْضأو » یْسمأو  حبصأ   » و

؛ حابصلا تقو  یف  ًارکاذ  َناک  يأ  ًارکاذ » ٌدیز  َحَبْصأ  : » وحن تاقوألا ، کلتب  ۀلمجلا  ینعم  نارتقا  یلع  ّلدت  یهو  ۀصقان ؛  1
(. 1 « ) ًاناوخإ ِِهتَمِْعِنب  ُْمتْحَبْصَأَف  : » یلاعت هلوق  وحن  راص ،»  » ینعمب نوکت  دقو  ]

(.[ 2 « ) َنوُِحبُصت َنیحو  َنوُسُْمت  َنیح  ِهّللا  َناحبُسَف  : » یلاعت هلوق  وحن  یحُّضلاو ،» ِءاسَملاو  حابصلا  یف  َلَخَد   » ینعمب یهو  ۀّمات ؛  2
نیمسق : یلع  َتابو » َّلَظ   » کلذکو

« . ًامئان ٌورمع  تاب   » و ًارئاس » ٌدیز  َّلَظ  : » وحن لیللاو ، راهّنلا  تقوب  ۀلمجلا  ینعم  نارتقا  یلع  ِنّالدت  امهو  ۀصقان ؛  1
(. 3 « ) ًاّدَوْسُم ُهُهْجَو  َّلَظ  : » یلاعت هلوق  وحن  راص ،»  » ینعمب نانوکت  دقو 

َلََزن يأ  موقلاب » ٌدیز  تاب  : » وحن ًالیل ،» َلََزن   » ینعمب َتاب »  » هُّلِظ و َّرمتسا  يأ  ُمویلا » َّلَظ  : » وحن َّرَمَتْسا ،»  » ینعمب َّلَظ »  » نوکت ٍذئنیحو  ۀّمات ؛  2]
.[ ًالیل موقلاب 

.103 نارمع /  لآ  . 1
.17 مورلا /  . 2

.58 لحنلا /  . 3

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. اهلمع رکذاو  ۀصقاّنلا  لاعفألا  فّرع   1

. لاثملا داریإ  عم  اهرکذأ  ناک ؟ »  » ماسقأ یه  ام   2
؟ » تاب  » و ّلظ »  » ینعم ام   3

نیرامّتلا
اهیناعم : رکذاو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  اهلومعمو  ۀّماتلاو  ۀصقاّنلا  لاعفألا  جرختسإ   1

.47 موّرلا /  َنینمؤملا » ُرْصَن  اْنیَلَع  ًاّقَح  َناکَو  ( » أ
.14 رجحلا /  َنوُجُْرعَی » ِهیف  اوُّلَظَف  ِءامّسلا  َنِم  ًاباب  ْمِْهیَلَع  انْحَتَف  َْولَو  ( » ب

.280 ةرقبلا /  ٍةَرَْسیَم » یلإ  ٌةَرِظَنَف  ٍةَرْسُع  ُوذ  َناک  ْنإو  ( » ج
.45 فهکلا /  ًامیِشَه » َحَبْصَأف  ِضرألا  ُتابن  ِِهب  َطَلَتْخاَف  ِءامّسلا  َنِم  ُهانلزنأ  ٍءامَک  ( » د
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.64 ناقرفلا /  ًامایقَو » ًادَّجُس  ْمِهِّبَِرل  َنُوتِیبَی  َنیّذلاَو  ( » ه
.4 ءارعشلا /  َنیعِضاخ » اَهل  ْمُُهقانعأ  ْتَّلَظَف  ( » و

.43 دوه /  َنِیقَْرغُملا » َنِم  َناکَف  ٌجوَم  امُهَْنَیب  َلاحَو  ( » ز
.35 لافنألا /  ًۀَیِدْصَتَو » ًءاکُم  ّالإ  ِْتیَبلا  َدنع  ْمُُهتالَص  َناک  امَو  ( » ح

.76 ءاسنلا /  ًافیعَض » َناک  ِناطیّشلا  َْدیَک  َّنإ  ( » ط
.91 فارعألا /  َنیِمثاج » ْمِهِراد  یف  اوُحَبْصَأَف  ُۀَفْجَّرلا  ُمُْهتَذَخَأَف  ( » ي

.82 سی /  ُنوُکَیَف » ْنُک  َُهل  َلوُقَی  ْنَأ  ًاْئیَش  َدارأ  اذإ  ُهُْرمَأ  اّمنإ  ( » ك
ص 299. ج 1 ، دهاوشلا : عماج  ٌلیَلب » ٌلَأْمَش  ُّبهَت  اذإ  ٌلیبن  ٌدجام  ُنوُکَت  َتنأ  ( » ل

یلی : ام  برعأ   2
.143 ةرقبلا /   … ًادیهَش » ْمُْکیَلَع  ُلوُسَّرلا  َنوُکَیَو  ِساّنلا  یَلَع  َءادَهُش  اُونوُکَِتل  ًاطَسَو  ًۀَّمُأ  ْمُکاْنلَعَج  َِکلذَکَو   » أ

.6 تارجحلا /  َنیِمِدان » ُْمْتلَعَف  ام  یلَع  اوُِحبُْصتَف  ٍَۀلاهَِجب  ًاموَق  اُوبیُِصت  ْنَأ  اُونَّیَبَتَف  ٍإَبَِنب  ٌقِساف  ْمُکَءاج  ْنإ  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیأ  ای   » ب

ۀنراقملا لاعفا  و  ( 2  ) ۀصقاّنلا لاعفألا  نوسمخلاو  عباّسلا  سرّدلا 

لخدملا

یفّنلا فرح  اهمزلیو  ًاریمأ » ٌدـیز  َلاز  ام  : » وحن اهلعافل ، اهربخ  توبث  رارمتـسا  یلع  ّلدـت  َّکَْفنا » ام   » و ُِتَف » َءیَ ام   » و َحَِرب » ام   » و لاز » اـم   » و
يأ ال ِۀـسردملا » یلإ  ُحَْربَأ  ال   » لِصَْفنَی و مل  يأ  ُمتاخلا » َّکَْفنا  ام  : » وحن َبَهَذ ،»  » و َلَصَْفنإ »  » ینعمب نیتّمات  َّکَـفنا »  » و َحَِرب »  » یتأـت دـقو  ]

.[ ُبَهْذَأ
هلوق وحن  َیَِقب ،»  » ینعمب ًۀّمات  لمعتـست  دقو  « ] ًاسلاج ریمألا  ماد  ام  موقأ  : » وحن اهلعافل ، اهربخ  ِتوبث  ةّدـِمب  ٍرمأ  ِتیقوت  یلع  ّلدـت  ماد » ام   » و

[. ُضرألاو ُتاومّسلا  ِتَیَِقب  يأ  ( 1 « ) ُضرألاو ُتاومسلا  ِتمادام  اهیف  َنیِدلاخ  : » یلاعت
. اهدیعن الف  لّوألا  مسقلا  یف  اهماکحأ  ۀیقب  تفرع  دقو  ًامئاق . » ٌدیز  سیل  : » وحن ًاقلطم ، لیقو : ًالاح ، ۀلمجلا  ینعم  یفن  یلع  ّلدت  سیل »  » و

.108 دوه /  . 1

ۀبراقملا لاعفأ  یف  سماخلا : لصفلا 

. اهلعافل ربخلا  ُّونُد  یلع  ۀلالدلل  ْتَعِضُو  ٌلاعفأ  یهو ] : ] اهفیرعت
ماسقأ : ُۀثالث  یلع  یهو  اهماسقأ :

«، يرَح  » و َرِْمُثی » ْنأ  ُرجَـشلا  ََقلْوَلْخإ  : » وحن ََقلْوَلْخإ ،»  » و َجُرْخَی » ْنَأ  ٌدیز  یـسع  : » وحن یـسع ،»  » وهو ربخلا  عوقو  ءاجر  یلع  ّلدـی  ام  لّوألا :
؛» َمَّلَعَتَی ْنأ  ٌورمع  يرَح  : » وحن

«، َکَشوأ  » و ُجـِلَْبنَی » ُحبـصلا  َبَرَک  : » وحن َبَرَک ،»  » و ُبُْرغَت » ُسمـشلا  ِتداک  : » وحن داک ،»  » وهو ربخلا  لوصح  بُْرق  یلع  ّلدـی  اـم  یناـثلا :
؛» َرِطُْمت ْنأ  ُءامّسلا  ِتَکَشْوَأ  : » وحن

« . ُُبتْکَی ٌدیز  َقِفَط  : » وحن َِقلَعو ،» َأَْشنَأو  َذَخَأو  َلَعَجو  َقِفَط  : » اهنم ٌةریثک ، یهو  لعفلا  یف  عورشلاو  ذخألا  یلع  ّلدی  ام  ثلاثلا :
اهنم ًادّرجم  مأ  ْنأ »  » ًانرتقم ب َناکأ  ٌءاوس  اهمسا  یلإ  ُدوعی  ٍریمض  یلإ  ٌدنـسم  ٌعراضم  ٌلعف  اهَرَبَخ  َّنَأ  ّالإ  َناک »  » لثم ِلَمَعلا  یف  یهو  اُهلمع :

. ّرم امک 
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ماسقأ : ۀعبرأ  یلع  همدع  وأ  ْنأ »  » اهربخ ب ِنارتقا  ُثیح  ْنِم  ۀبراقملا  لاعفأ  ّنأ  ملعإ  ]
؛» ََقلْوَلْخإو يرَح   » وهو اهب  هربخ  ُنارتقا  بجی  ام  أ 

؛ عورشلا لاعفأ  یهو  اهنم  هدّرجت  بجی  ام  ب 
؛» کشوأو یسع   » وهو اهب  هنارتقا  بلغی  ام  ج 

« . َبَرَکو َداک   » وهو اهنم  هدّرجت  بلغی  ام  د 

ٌۀمتت

(1 « ) مُهَراصبأ ُفَطْخَی  ُقربلا  ُداکی  : » یلاعت هلوق  وحن  َکَشوأو ،» َداک   » ّالإ یـضاملا  ُریغ  اـهنم  لمعتـسی  ـالو  ٌةدـماج  اـهُّلک  ۀـبراقملا  لاـعفأ 
(.[ 2 « ) ًاریخ َدُصْحَی  ْنَأ  ْکِشُْوی  ًاریخ  ْعَرْزَی  ْنَم  : » مالسلاهیلع هلوقو 

.20 ةرقبلا /  . 1
ب 4. ح 3 ، ، 76  / 74 راونالاراحب : . 2

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. ٍۀلثمأ داریإ  عم  اهیناعم  رکذاو  ام »  » اهلّوأ یف  ناک  یّتلا  ۀصقاّنلا  لاعفألا  دّدع   1

. لاثملا عم  هرکذأ  سیل ؟ »  » ینعم ام   2
. اهل لّثمو  ۀبراقملا  لاعفأ  فّرع   3

. ًادیفم ًالاثم  مسق  ّلکل  برضاو  ۀبراقملا  لاعفأ  ماسقأ  رکذأ   4
؟ ۀبراقملا لاعفأو  ۀصقانلا  لاعفألا  ربخ  َنیب  ُقرفلا  ام   5

؟ » ْنَأ  » عم لمعتسی  ۀبراقملا ال  لاعفأ  نم  ٍلعف  ُّيأ   6
نیرامّتلا

ۀیلاّتلا : لمجلا  نم  اهیلومعمو  ۀصقاّنلا  لاعفألا  جرختسإ   1
.15 ءایبنألا /  َنیدِماخ » ًادیصَح  ْمُهاْنلَعَج  یّتح  ْمُهاوْعَد  َْکِلت  َْتلاز  امَف  ( » أ

91 هط /  یسُوم » انیلإ  َعِجْرَی  یّتح  َنیفکاع  ِهیلع  َحَْربَن  َْنل  اولاق  ( » ب
.46 دوه /   … ٌملِع » ِِهب  ََکل  َسَیل  ام  ِْنلَئْسَت  الَف  ( » ج …
.117 ةدئاملا /  مهِیف » ُتمُدام  ًادیهش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُکَو  ( » د

.85 فسوی /  َنیِکلاهلا » َنِم  َنوُکَت  ْوأ  ًاضَرَح  َنوُکَت  یّتح  َفُسُوی  ُرُکْذَت  ْاُؤَتْفَت  ِهّللاَت  اُولاق  ( » ه
.96 ةدئاملا /  ًامُرُح » ُْمْتمُد  ام  ِّرَبلا  ُْدیَص  ْمُْکیَلَع  َمِّرُحَو  ( » و

.177 ةرقبلا /  ِبِْرغملاَو » ِقِرْشَملا  َلَِبق  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَُوت  ْنَأ  َِّربلا  َْسَیل  ( » ز
.34 رفاغ /   … ِِهب » ْمُکَءاج  اّمِم  ٍّکَش  یف  ُْمْتلِز  امَف  ( » ح …

.119 118 دوه /  َکُّبَر » َمِحَر  ْنَم  ّالإ  َنیِفلتخم  َنُولازَی  الو  ( » ط …
اهعون : رکذاو  لمجلا  َنِم  یلی  اّمم  اهیلومعمو  ۀبراقملا  لاعفأ  جرختسإ   2

.150 فارعألا /   … ینَنُوُلتْقَی » اوُداکَو  ینوُفَعْضَتْسا  َمْوَقلا  َّنإ  َّمُأ  َْنبا  َلاق  ( » أ
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.129 فارعألا /   … ْمُکَّوُدَع » َِکلُْهی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یسَع  َلاق  ( » ب
.22 فارعألا /   … ِۀَّنَجلا » ِقَرَو  ْنِم  امِهیلَع  ِنافِصْخَی  اقِفَطَو  امُُهتاَءْوَس  امَُهل  ْتََدب  َةَرَجَّشلا  اقاذ  اّمَلف  ( » ج

.35 رّونلا /   … ُءیُِضی » اُهتیَز  ُداکَی  ( » د
.99 ءاسنلا /  ْمُْهنَع » َوُفْعَی  ْنَأ  ُهّللا  یسَع  َِکئلوُأَف  ( » ه

.93 فهکلا /  ًالوَق » َنوُهَقْفَی  َنوُداکَی  ال  ( » و …
ۀعومجم ِهیف » َعَقَی  ْنَأ  ُکِشُوی  یَمِحلا  َلوَح  یعَر  ْنَمَف  َُکبیُری  ـال  اـم  یلإ  َکـُبیُری  اـم  َْعد  : » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاـق  ز )

.52  / 1 ماّرو :
یلی : ام  ْبرعأ   3

َمْوَی ال ُراهنألا  اِهتَْحت  ْنِم  يرَْجت  ٍتاّنَج  ْمُکَلِخُْدیَو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  َرِّفَُکی  ْنَأ  ْمُکُّبَر  یـسَع  ًاحوُصَن  ًَۀبَْوت  ِهّللا  یلإ  اُوبُوت  اُونَمآ  َنیّذلا  اهُّیأ  ای   » أ
.8 میرّحتلا /   … ُهَعَم » اُونَمآ  َنیّذلاَو  َیبّنلا  ُهّللا  يِزُخی 

.5 يروشلا /   … ِضرألا » یف  ْنَِمل  َنوُرِفْغَتْسَیَو  ْمِهِّبَر  ِدْمَِحب  َنوُحِّبَُسی  ُۀَِکئالملاَو  َّنِِهقْوَف  ْنِم  َنْرَّطَفَتَی  ُتاومَّسلا  ُداکَت   » ب
.60 فهکلا /  ًابُقُح » َیِْضمَأ  َْوأ  ِْنیَرْحَبلا  َعَمْجَم  َُغْلبَأ  یّتَح  ُحَْربَأ  ُهاتَِفل ال  یسُوم  َلاق  ْذإو   » ج

مذلا حدملا و  لاعفا  بجعتلا و  لعف  نوسمخلاو  نماّثلا  سرّدلا 

بّجعّتلا لعف  یف  سداّسلا : لصفلا 

. بجعتلا ءاشنإل  عضو  ام  وهو  هفیرعت :
ناتغیص : هلو 

« ام  » ٌربخ ل ۀـلمجلاو  هلوعفم  ًادـیز »  » و ، ] ُهلعاـف وه  ریمـض  َنَسْحأ »  » یفو ًادـیز  َنَسْحَأ  ٍءیـش  َُيأ  يأ  ًادـیز » َنَسْحَأ  اـم  : » وحن ُهَلَْعفَأ ،» اـم   » 1
.[ ۀّیماهفتسإلا

.[ عفّرلا ّلحم  یف  ْنِسْحَأ »  » ٌلعاف ل ٍدیز »  » ٌةدئاز و ُءابلاو  « ] ٍدیزب ْنِسْحأ  : » وحن هب ،» ْلِْعفَأ   » 2
: وحن ، ] لیـضفتلا مسا  یف  تفرع  امک  ّدـشأ » ام   » لثمب عنتمملا  یف  لّصَوتیو  لیـضفّتلا ، لعفأ »  » هنم ینُبی  اّمم  ّالإ  ناینبی  الو  امهغوص : طورش 

« .[ ِهِداِهتْجِاب ِْرثْکَأ   » و ِِهلْحُِکب » ِْرفْوَأ   » و ِْهیَْنیَع » َداوس  َّلَقَأ  ام   » و ُهَنامیإ » َّدَشَأ  ام  »
« ًادیز َمویلا  َنَسْحَأ  ام  : » وحن فرظلاب ، لصفلا  زاجأ  ینزاملا »  » و لصفلا . الو  ریخأتلا  الو  میدقتلا  الو  امهیف  فیرصّتلا  زوجی  الو  امهماکحأ :

.

مّذلاو حدملا  لاعفأ  یف  عباّسلا : لصفلا 

. ٍّمذ وأ  ٍحدم  ءاشنإل  عضو  ام  یهو ] : ] اهفیرعت
نالِْعف : حدمللو  حدملا : لاعفأ 

« . ٌدیز ِلُجَّرلا  ُمالغ  َمِعن  : » وحن مّاللا ،»  » فّرعملا ب یلإ  فاضم  وأ  ٌدیز ،» لجرلا  معن  : » وحن مّاللا ،»  » فّرعم ب ٌمسا  هلعافو  َمِْعن ،»  » 1
ینعمب یّتلا  ِةرکنلا  « ] ام  » وأ ب ٌدـیز . » ًالجر  وه  معن   » يأ ٌدـیز » ًالجر  َمِعن  : » وحن ٍۀـبوصنم ، ٍةرکنب  هزییمت  بجیف  ًارَمـضُم  هلعاـف  نوکی  دـقو 

. حدملاب َصوصخملا  یّمسی  ٌدیز »  » و ٌدیز ]. ًائیش  وه  َمِعن  يأ  ٌدیز » اّمِِعن  : » وحن ءیش ،
ناروهشم : ناهجو  صوصخملا  بارعإ  یفو  ]
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؛» ُلجرلا معن  ٌدیز   » ُُهلصأَف ُهَربخ ، ُهَلبق  یّتلا  ُۀلمجلاو  ًأدتبم  َنوکی  نأ  أ 
« . ٌدیز وه  ُلجرلا ، معن   » ُُهلصأف ًابوجو ، ٍفوذحم  ٍءدتبمل  ًاربخ  نوکی  نأ  ب 

ٌهیبنت

.[ ُبوُّیأ ُدبعلا  معن  يأ  ( 1 « ) ُدبعلا َمِعن  ًاِرباص  ُهانْدَجَو  ّانإ  : » مالسلاهیلع َبوُّیأ  حدم  یف  یلاعت  هلوق  وحن  َِملُع ، اذإ  صوصخملا  ُفَذُْحی  دق 
« . ٌدیز ًالجر  اذّبح  : » وحن اذَّبَح ،»  » 2

« . ٌدیز  » صوصخملاو هزییمت  ًالجر »  » و ُهلعاف ] ٍةراشإ  ُمسا  اذ »  » و  ] حدملا لعف  َّبَح »  » َف
و ٌدیز » ًابکار  اذـّبح  : » وحن ٌلاح ، وأ  ًالجر » ٌدـیز  اذـّبح   » و ٌدـیز » ًالجر  اذـّبح  : » وحن ٌزییمت ، هدـعب  وأ  اذـّبح »  » صوصخم لبق  عقی  نأ  زوجیو 

« . ًابکار ٌدیز  اذّبح  »
ًاضیأ : نالِْعف  ّمذللو  ّمذلا : لاعفأ 

« . ٌدیز ًالُجَر  سئب   » و ٌدیز » لجرلا  مالغ  سئب   » و ٌدیز » لجّرلا  سئب  : » وحن سئب ؛»  » 1
« . ٌدیز ًالجر  َءاس   » و ٌدیز » لجرلا  مالغ  َءاس   » و ٌدیز » لجرلا  َءاس  : » وحن ءاس ،»  » 2

.44 ص /  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. اهل لّثمو  اهرکذأ  بّجعتلل ؟ ًۀغیص  مک   1

؟ ِبّجعّتلا اَتغیص  ینبت  نیأ  نم   2
؟ امهلومعمو بّجعتلا  ِیَتغیص  نیب  لصفلا  زوجی  له   3

. امهنم ٍدحاو  ّلکل  لاثم  عم  حدملا  ِیَْلِعف  دّدع   4
؟ مّذلاو حدملا  لاعفأ  لعاف  نوکی  اذام   5

؟ صوصخملا بارعإ  وه  ام   6
. لاثمب ُْهنَِّیب  صوصخملا ؟ فذح  زوجی  له   7

نیرامّتلا
ۀعباتلا : لمجلا  یف  اهلومعمو  بّجعتلا  لاعفأ  نّیع   1

.17 سبع /  ُهَرَفْکأ » ام  ُناسنإلا  َِلُتق  ( » أ
.26 فهکلا /   … ْعِمْسَأَو » ِِهب  ْرِْصبَأ  ِضرألاَو  ِتاومَّسلا  ُْبیَغ  َُهل  ( » ب

.175 ةرقبلا /  ِراّنلا » یَلَع  ْمُهَرَبْصَأ  امَف  ( » ج
ۀعماجلا ةرایزلا  نانجلا  حیتافم  ْمُکَدْعَو » َقَدْصَأَو  ْمُکَدْهَع  یفْوَأَو  ْمُکَرَطَخ  َّلَجَأَو  ْمُکَنْأَش  َمَظْعَأَو  ْمُکَسُْفنَأ  َمَرْکأو  ْمُکَئامْـسَأ  یلْحَأ  امَف  ( » د

. ةریبکلا
ص 291. لوقعلا : فحت  َکَتَّمِه . » یهْوَأَو  َکَتَّیِطَم  َّلَکَأَو  َکَمَْون  َلَوْطَأ  ام  ِۀَّنَجلا  َِبلاط  ای  ( » ه

ح 190. لصفلا 79 ، ، 748 مکحلا : ررغ  ُهُجْرَفَو » ُُهنَْطب  ُُهتَّمِه  نَّمِم  َْریَخلا  َدَْعبَأ  ام  ( » و
.297 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  َرابتعإلا » َّلَقَأَو  َرَبِعلا  َرَثْکَأ  ام  ( » ز
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. ۀیمالسإلا ۀیملعلا  تاراشتنا  ، 584 لوقعلا : فحت  ِنامَّزلا » ِتاثِداح  َدنِع  ْمُهَّلَقَأو  ِنافِجلا  َدنِع  َناوخإلا  َرَثْکَأ  ام  ( » ح
لاثملاب : ًاِسنأتسم  ۀیلاتلا  لاعفألا  نم  بجعّتلا  یلإ  ْلَّصََوت   2

. ِنئاخلا ِهجو  َدادِوْسإ  َّدشأ  ام  أ  ِنئاخلا =  ُهْجَو  َّدَوْسإ 
. ِنئاخلا ِهجو  ِدادِوْسِإب  ْدِدْشأ  ب 

. ُرَجَحلا َجَرْحَدَت  . 1
. یخأ ُْتقَناع  . 2
. ُیبصلا َجَرَع  . 3
. ُْسأَرلا َعَرَق  . 4

. ِِهلوسرو ِهّللاب  ٌداوج  َنَمآ  . 5
اهلعاف : نّیعو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  مّذلاو  حدملا  لاعفأ  جرختسإ   3

.30 آص /  ٌباّوَأ » ُهَّنإ  ُْدبَعلا  َمِْعن  َناْمیَلُس  َدُواِدل  اْنبَهَوَو  ( » أ
.151 نارمع /  لآ  َنیملاّظلا » يَْوثَم  َْسِئبَو  ُراّنلا  ُمُهیوْأَمَو  ( » ب

.271 ةرقبلا /  َیِه » اّمِِعنَف  ِتاقدّصلا  اوُْدُبت  ْنإ  ( » ج
.173 ءارعشلا /  َنیرَْذنُملا » ُرَطَم  َءاسَف  ًارَطَم  ْمِْهیَلَع  انْرَْطمَأَو  ( » د

.38 فرخزلا /  ُنیرَقلا » َْسِئبَف  ِْنیَقِرْشَملا  َدُْعب  َکَْنَیبَو  یْنَیب  َْتَیل  ای  ( » ه …
.93 ةرقبلا /  َنینِمُْؤم » ُْمْتنُک  ْنإ  ْمُُکنامیإ  ِِهب  ْمُکُُرمْأَی  امَسِئب  ُْلق  ( » و

.40 لافنألا /  ُریِصَّنلا » َمِْعنَو  یلْوَملا  َمِْعن  ْمُکالْوَم  َهّللا  َّنَأ  اوُمَلْعاَف  ( » ز …
.49 لوقعلا : فحت  ینِغلا » ِهّللا  يَْوقَت  یلع  ُنوعلا  معن  ( » ح

ح 29. لصفلا 20 ، ، 342 مکحلا : ررغ  ِْنیَفِیلَألا » َنیب  ُۀقَْرفَّتلا  ُیْعَّسلا  َْسِئب  ( » ط
یلی : ام  ْبرْعأ   4

: مکحلا راصق  ۀـغالبلا ، جـهن  ِهّللا » یَلَع  ًالاکَّتا  ِءاینغألا  یلَع  ِءارَقُفلا  ُْهِیت  ُْهنِم  ُنَسْحَأَو  ِهّللاَدـنع ! اِمل  ًابَلَط  ِءارَقُْفِلل  ِءاـِینْغَألا  َعُضاَوت  َنَسْحَأ  اـم   » أ
.406

ب 38. ح 4 ، ، 45  / 72 راونالاراحب : ِرودُّصلا » َنِم  َِنئاغّضلا  ُبَهْذَت  ُۀَّیدَهلا  ُءیَشلا  َمِْعن  : » ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  هّللا  لوسر  لاق  ب 
فرحلا باب 

ّرجلا فورح  * 
لعفلاب ۀهّبشملا  فورحلا  * 

فطعلا فورح  * 
هیبنتلا فورح  * 
ءادّنلا فورح  * 
باجیالا فورح  * 
ةدایّزلا فورح  * 

ۀیردصملا فورحلا  * 
ریسفتلا افرح  * 
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ضیضحتلا فورح  * 
عُّقَّوتلا فرح  * 
ماهفتسإلا افرح  * 

طرشلا فورح  * 
عدّرلا فرح  * 

ثینأتلا ءات  * 
نیونتلا * 

دیکأتلا نون  * 

(1  ) رجلا فورح  نوسمخلاو  عساّتلا  سرّدلا 

فرحلا یف  ثلاثلا  مسقلا 

هفیرعت ّرم  دقو 
[ ًالْصَف َرَشَع  َۀَْعبَس  یف  اهحرشنس   ] َرَشَع َۀَْعبَس  یهو  فرحلا : ماسقأ 

ّرجلا فورح  یف  لّوألا : لصفلا 

ریشأ يأ  كوبأ » راّدلا  یف  اذه   » و دیزب » ٌّرام  انأ   » و دیزب » ُتررم  : » وحن ِْهِیلَی ، ام  یلإ  هانعم  وأ  هِهبش  وأ  ٍلِْعف  ِءاْضفءِال  ْتَعِضُو  فورح ] یهو  ]
. اهیف هیلإ 

: [ یلی امک   ] ًافرح َرَشَع  َۀَعِْست  یهو 

: [ ٍناعم ُۀَّتِس  اهَلَو  « : ] نِم  » 1

« . ِۀفوکلا یلإ  ةرصبلا  نم  ترس  : » وحن ۀیاغلا ، ءاهتنإل  یلإ »  » هتلباقم یف  ّحصی  نأ  ُُهتمالعو  ۀیاغلا ، ءادتبإ  . 1
؛ ناثوألا وه  يّذلا  َسجّرلا  يأ  ( 1 « ) ِناثْوَألا َنِم  َسْجِّرلا  اُوِبنَتْجاَف  : » یلاعت هلوق  وحن  هَناکم ، وه » يّذلا   » عْضو ّحصی  نأ  هتمالعو  نییبّتلا ، . 2

.30 جحلا /  . 1
؛» مهارّدلا نم  ُتذخأ  : » وحن هَناکم ، ضعب »  » عْضو ّحصی  نأ  هتمالعو  ضیعبّتلا ، . 3

؛) 1 « ) اُوقِرْغُأ ْمِِهتائیطخ  اّمِم  : » یلاعت هلوق  وحن  لیلعتلا ، . 4]
؛ ضرألا یف  يأ  ( 2 « ) ِضرألا َنِم  اوُقَلَخ  اذام  : » یلاعت هلوق  وحن  ۀّیفرظلا ، . 5

طورش : ۀثالث  اهتدایزلو  « ] ٍدحأ نم  ینئاج  ام  : » وحن هطاقساب ، ینعملا  ّلتخی  نأ ال  هتمالعو  ةدئاّزلا  یهو ] دیکأتلا ، . 6
ًةرکن اهُرورجم  َنوکی  ْنأ  أ 

دتبم ْوأ  ًالوعفم  ْوأ  ًالعاف  اهرورجم  نوکی  ْنأ  ب 
ههبـشو ٍرَطَم » ْنِم  ناک  دـق  : » مُهلوق اّمأو  نیّیفوکلل  ًافالخ  بَجوملا  مـالکلا  یف  دازت  ـالف  لـه ] »  » ٌماهفتـسا ب وأ  ٌیْهَن  ْوأ  ٌیفن  مّدـقتی  ْنأ  ج 

. ٌلَّوأتمف

: [ ناینعم اهلو  « : ] یلإ  » 2
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ّرَم امک  ۀیاغلا ، ءاهتنإ  . 1
. قفارملا عم  يأ  ( 3 « ) ِِقفارَملا َیلإ  ْمُکَیِْدیَأَو  ْمُکَهوُجُو  اُولِسْغاَف  : » یلاعت هلوق  وحن  ًالیلق ، عم »  » ینعم . 2

.25 حون /  . 1
.40 رطاف /  . 2

.6 ةدئاملا /  . 3

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. اهل لّثمو  ّرجلا  فورح  فّرع   1

« . ْنِم  » یناعم دّدع   2
. ٍۀلثمأب کلذ  حّضو  یلإ ؟ »  » لمعتست یناعملا  ّيأل   3

نیرامّتلا
اهعون : رکذاو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  یلإ »  » و ْنِم »  » ْیَفرح جرختسإ   1

.1 ءارسإلا /   … اْصقألا » ِدِجْسَملا  یلإ  ِمارَحلا  ِدِجْسَملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب  يرْسأ  يّذلا  َناْحبُس  ( » أ
.3 رطاف /   … ِهّللا » ُریَغ  ٍِقلاخ  ْنِم  ْلَه  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  َتَمِْعن  اورُکْذُأ  ( » ب

.253 ةرقبلا /   … ُهّللا » َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍضَْعبیلَع  مُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َْکِلت  ( » ج
.2 ءاسّنلا /   … مُِکلاومأ » یلإ  ْمَُهلاْومَأ  اُولُکأت  الَو  ( » د …

.19 ةدئاملا /   … ٍریذَن » الَو  ٍریَشب  ْنِم  انَءاج  ام  ( » ه …
.106 ةرقبلا /   … ٍْریَِخب » ِتَْأن  اهِْسُنن  َْوأ  ٍۀَیآ  ْنِم  ْخَْسنَن  ام  ( » و

.9 ۀعمجلا /  ِهّللا » ِرکذ  یلإ  اوَعْساَف  ِۀَعُمُجلا  ِموَی  ْنِم  ِةولّصلل  َيِدُون  اذإ  ( » ز
.187 ةرقبلا /   … ِلیّللا » یلإ  َمایّصلا  اوُِّمتَأ  َُّمث  ( » ح …

.52 نارمعلآ /  … ِهّللا » یلإ  يِراْصنأ  ْنَم  َلاق  َْرفُکلا  ُمُْهنِمیسیع  َّسَحَأ  اّمَلَف  ( » ط
.3 کلملا /  ٍروُُطف » ْنِم  يَرت  ْلَه  َرَصَبلا  ِعِجْراَف  ٍتُوافَت  ْنِم  ِنمحّرلا  ِْقلَخ  یف  يَرت  ام  ( » ي

مالسلاهیلع : َنیدباعلا  ِنیز  مامإلا  حدم  یف  ُقدزرفلا  لاق  ك )
ُمِسَْتبَی » َنیح  ّالإ  ُمَّلَُکی  الَف  ِِهَتباهَم  ْنِم  یضُْغیو  ًءایَح  یِضُْغی  »

ص 368. ج 3 ، دهاوشلا : عماج 
یلی : ام  برعأ   2

.92 نارمع /  لآ  ٌمیلَع » ِِهب  َهّللا  َّنإَف  ٍءیَش  ْنِم  اوُقِْفُنت  امَو  َنوُّبُِحت  اّمِم  اوُقِْفُنت  یّتَح  َِّربلا  اُولانَت  َْنل   » أ
.2 رطاف /  ُمیکَحلا » ُزیزَعلا  َوُهَو  ِهِدَْعب  ْنِم  َُهل  َلِسُْرم  الَف  ُکِسُْمی  امَو  اَهل  َکِسْمُم  الَف  ٍۀَمْحَر  ْنِم  ِساّنِلل  ُهّللا  ِحَتْفَی  ام   » ب

(2  ) ّرجلا فورح  نوّتّسلا  سرّدلا 

: [ ناینعم اهَلو  « : ] یّتح  » 3

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 314 

http://www.ghaemiyeh.com


« . ِحابّصلا یّتح  َۀحرابلا  ُتُمن  : » وحن یلإ ،»  » ُلثم ۀیاغلا ،] ءاهتنا  . ] 1
« . ِةاشُملا یّتح  ُّجاحلا  َمِدَق  : » وحن ًاریثک ، عم ،»  » ینعم . 2

رعاشلا : ُلوق  اّمأو  دَّرَبُملل ، ًافالخ  هاّتَح » : » لاقی الف  رهاظلا ، ریغ  یلع  لخدت  الو 
(1 « ) ٍدایز یبأ  َْنباَی  َكاّتح  ًیتَف  ٌسانُأ  یَْقبَی  ِهّللاَو ال  الَف  »

. ٌّذاشف

: [ ناینعم اهَلو  « : ] یف  » 4

(.[ 2 « ) ٌةویَح ِصاصِقلا  یف  ْمَُکلَو  : » یلاعت هلوق  وحن  ًۀّیزاجم ، وأ  راهّنلا » یف  ُترس  ] » و راّدلا » یف  ٌدیز  : » وحن ْتناک ،] ًۀّیقیقح  [ ؛ ۀیفرّظلا . 1
(. 3 « ) ِلْخَّنلا ِعوذُج  یف  ْمُکَّنَبِّلَصُءَالَو  : » یلاعت هلوق  وحن : ًالیلق ، یلَع »  » ینعم . 2

.209  / 2 دهاوشلا : عماج  . 1
.179 ةرقبلا /  . 2

.71 هط /  . 3

: [ ٍناعم ُۀعبس  اهلو  « : ] ءابلا  » 5

. ٌدیز هنم  برقی  ٍناکمب  يروُُرم  قصْتلإ  يأ  ٍدیزب » ُتررم  : » وحن ًایزاجم ، وأ  ٌءاد » ِِهب  : » وحن ناک ، ًایقیقح  قاصلإلا  . 1
« . ملقلاب ُتبتک  : » وحن ۀناعتسإلا ، . 2

« .[ ِِهبَدأ ِءوُِسب  ًادیز  ُتبرض  : » وحن ۀّیببسلا ، . 3]
« . ٍدیزب ُْتبَهَذ  : » وحن ۀیدعّتلا ، . 4

« . دجسملاب ُتسَلَج  : » وحن ۀیفرظلا ، . 5
« . ِهِجْرَِسب َسَرَفلا  ُْتیَرَتْشا  : » وحن ۀبحاصملا ، . 6

« . اذهب اذه  ُتعب  : » وحن ۀَلباقملا ، . 7
« ٍلهاجب ٌدیز  سیل   » و مئاقب » ٌدیز  ام  : » وحن یفنملا ، ربخلا  یف  و[ ٍدیزب » ْنِسْحَأ  : » وحن هب ،» ْلِْعفأ   » لعاف یف   ] ًاسایق ةدئازلا ، یهو ] دـیکأتلا ، . ] 8

یفک يا  ( 1 « ) ًادیهَش ِهّللاب  یفَک   » ٌمهرد و ُکبسح  يا  ٌمهرد » َِکبْسَِحب  : » وحن عوفرملا ، یف  ًاعامسو  مئاقب » ٌدیز  له  : » وحن ماهفتسإلا ، یفو 
. هدی یقلأ  يا  هِدَِیب » یْقلأ  : » وحن بوصنملا ، یفو  ُهّللا 

.28 حتفلا /  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ » یف  » و یّتح »  » یناعم یه  ام   1

. اهل لّثمو  ءابلا »  » یناعم نم  ٍناعم  ۀثالث  رکذأ   2
؟ » ءابلا  » داُزت یتم   3

نیرامّتلا
اهیناعم : نّیعو  ۀیلاّتلا  ۀفیرّشلا  تایآلا  نم  ءابلا »  » و یف »  » و یّتح »  » جرختسإ  1
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.3 2 موّرلا /  َنُوِبْلغَیَس » ْمِِهبَلَغ  ِدَْعب  ْنِم  ْمُهَو  ِضرألا  ینْدَأ  یف  ُموُّرلا *  ِتَِبلُغ  ( » أ
.5 ردقلا /  ِرْجَفلا » ِعَلْطَم  یّتَح  َیِه  ٌمالَس  ( » ب

.195 ةرقبلا /   … ِۀَُکلْهَّتلا » یلإ  ْمُْکیِْدیَِأب  اوُْقُلت  الَو  ( » ج
.45 ءاسّنلا /  ًاریصَن » ِهّللِاب  یفَکَو  ًاّیلَو  ِهّللِاب  یفَکَو  ( » د …

.17 ةرقبلا /  ْمِهِرُوِنب » ُهّللا  َبَهَذ  ( » ه
.21 بازحألا /  ٌۀَنَسَح » ٌةَوْسُأ  ِهّللا  ِلوُسَر  یف  ْمَُکل  َناک  ْدََقل  ( » و

.81 دوه /  ٍبیرِقب » ُحبصلا  َْسَیلأ  ( » ز
.16 ةرقبلا /   … يدُهلِاب » َۀلالَّضلا  اُوَرَتْشا  َنیّذلا  َِکئلوُأ  ( » ح

.22 ریوکتلا /  ٍنُونْجَِمب » ْمُُکبِحاص  امَو  ( » ط
.187 ةرقبلا /   … ِرْجَفلا » َنِم  ِدَوْسألا  ِْطیَخلا  َنِم  ُضَْیبألا  ُْطیَخلا  ُمَُکل  َنَّیَبَتَی  یّتَح  اُوبَرْشاَو  اُولُکَو  ( » ي …

.40 توبکنعلا /  ِِهْبنَِذب » انْذَخَأ  الُکَف  ( » ك
.123 نارمع /  لآ  ٌۀَّلِذَأ » ُمْتنَأَو  ٍرْدَِبب  ُهّللا  ُمُکَرَصَن  ْدََقلَو  ( » ل

.38 میرم /  انَنُوتْأَی » َمْوَی  ْرِْصبَأَو  ْمِِهب  ْعِمْسَأ  ( » م
.48 دوه /   … َْکیَلَع » ٍتاکََربَو  اّنِم  ٍمالَِسب  ِْطبْها  ُحُون  ای  َلِیق  ( » ن

.34 رمقلا /  ٍرَحَِسب » ْمُهاْنیََّجن  ( » س
یلی : ام  برعأ   2

.46 45 رجحلا / َنینِمآ » ٍمالَِسب  اهُولُخْدُأ  ٍنُویُعَو *  ٍتاّنَج  یف  َنیِقَّتُملا  َّنإ   » أ
.8 ةرقبلا /  َنینِمْؤُِمب » ْمُه  امَو  ِرِخآلا  ِمویلِابو  ِهّللِاب  اّنَمآ  ُلوُقَی  ْنَم  ِساّنلا  َنِمَو   » ب

(3  ) ّرجلا فورح  نوّتّسلاو  يداحلا  سرّدلا 

[ ٍناعم ۀینامث  اهلو  « : ] مالّلا  » 6

« . ٍدیزل ُلاملا   » و سرفلل » ُّلُجلا  : » وحن صاصتخإلا ، . 1
« [. ًارانید ٍورمِعل  ُْتبَهَو  : » وحن کیلمّتلا ، . ] 2

« . بیدأتلل ُُهْتبرض  : » وحن لیلعتلا ، . 3
َدْهَعلا » َضُْقنَءِال  ُتنک  ام  : » وحن دْحَجلا ، . ] 4

. ْمُکَفِدَر يأ  ( 1 « ) ْمَُکل َفِدَر  : » یلاعت هلوق  وحن  ةدئاّزلا ، یهو ] دیکأتلا ، . 5
. نیذلا نع  يا  ( 2 « ) ِْهَیلإ انوُقَبَس  ام  ًاْریَخ  َناک  َْول  اُونَمآ  َنیذَِّلل  اوُرَفَک  َنیّذلا  َلاق  : » یلاعت هلوق  وحن  لوقلا ، عم  لمعتسا  اذإ  نع »  » ینعم . 6

« . ُلَجألا ُرِّخَُؤی  ِهِّلل ال  : » وحن بّجعتلل ، مسقلا  یف  واولا »  » ینعم . 7
« .[ ٍورمعل ُْتنِذأ   » و ٍدیزل » تلق  : » وحن هِهبشو ، لوقلا  عماس  یلع  ُمّاللا  ِتعقو  اذإ  غیلبتلا ، . ] 8

.72 لمنلا /  . 1
.11 فاقحألا /  . 2

. مالکلا ردص  قحتستو  ریثکتلاو ]  ] لیلقتلل یهو ] « : ] َّبُر  » 7
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هماکحأ
هَّبُر : » وحن ۀبوصنم ، ةرکنب  زَّیمم  رّکذـم  درفم  مهبم  ٍرمـضم  وأ  ُُهتیَقل » ٍمیرک  ٍلجر  ُّبر  : » وحن ۀـفوصوملا ، ِةرکّنلا  یلع  ّالإ  ّبر »  » لخدـت 1 ال 

« . ًءاسن هَّبُر   » و ِْنیَتأرما » هَّبُر   » و ًةأرما » هَّبُر   » و ًالاجر » هَّبُر   » و ِْنیَلُجَر » هَّبُر   » و ًالُجَر »
« . ًالاجر مهَّبُر   » و ِْنیَتأْرما » امهَّبُر   » و ِْنیَلُجَر » امهَّبُر  : » وحن ۀقباطملا ، بجت  نیّیفوکلا ، دنعو 

« . مئاق ٌدیز  امَّبُر   » و ٌدیز » َماق  اّمبُر  : » وحن ۀلمجلا ، یلع  لخدتف  ۀّفاکلا  ام »  » اهقحلت دق   2
یف ٍمیرک » ٍلجر  َّبُر  : » کلوقک ًابلاغ ، لعفلا  کلذ  فذـُحیو  هب  ّالا  قّقَحتیال  وه  ققَحملا و  لیلقّتلل  َّبُر »  » َّنأل ٍضام  ٍلعف  نم  اهل  ّدـُب  ـال   3

. ٌفوذحم وهو  اهلعف  تیقل »  » لُجرل و ۀفص  ٍمیرک »  » َف ُهتیقل  ٍمیرک  ٍلجر  َّبُر  يأ  َکَمَرکَأ »؟ ْنَم  َتیأر  له  : » لاق ْنَم  باوج 

ّبُر واو »  » 8

رعاشلا : لوقک  مالکلا ، لّوأ  یف  اهب  أدتُبی  یّتلا  واولا  یهو 
(1 « ) ُسیِعلا ّالإو  ُریفاعَیلا  ّالإ  ٌسینَأ  اَهل  َْسَیل  ٍةَْدَلبَو  »

.128  / 3 دهاوشلا : عماج  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. اهل لّثمو  مّاللا »  » یناعم نم  ٍناعم  ۀثالث  رکذأ   1

؟ اهلوخدم وه  امو  ّبر »  » ینعم ام   2
؟ اذاملو ّبر »  » دعب عقی  لعف  ُيأ   3

؟ ُّبر واو »  » یه ام   4
نیرامّتلا

امهیناعم : رکذاو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  ُّبر »  » و مّاللا »  » جرختسإ  1
.1 نباغتلا /  ٌریدَق » ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُدْمَحلا  َُهلَو  ُْکلُملا  َُهل  ( » أ …

.59 سنوی /  َنوُرَتفَت » ِهّللا  یَلَع  ْمَأ  ْمَُکل  َنِذَأ  ُهّللآ  ُلق  ( » ب

.2 رجحلا /  َنیِملْسُم » اُوناک  َْول  اوُرَفَک  َنیّذلا  ُّدَوَی  اَمبُر  ( » ج
.50 میرم /  اِنتَمْحَر » ْنِم  ْمَُهل  اْنبَهَوَو  ( » د

.213 ةرقبلا /   … ِهیف » اوُفَلَتْخا  امَِیف  ِساّنلا  َْنَیب  َمُکْحَِیل  ِّقَحلِاب  َباتِکلا  ُمُهَعَم  َلَْزنَأَو  ( » ه …
.40 توبکنعلا /  َنوُِملْظَی » ْمُهَسُْفنَأ  اُوناک  ْنِکلَو  ْمُهَِملْظَِیل  ُهّللا  َناک  امَو  ( » و

.30 ةرقبلا /  ًۀفیلخ » ِضرألا  یف  ٌلعاج  یِّنإ  ِۀَکئالمِلل  َکُّبَر  َلاق  ْذإَو  ( » ز
.394 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ٍلْوَص » ْنِم  ُذَْفنَأ  ٍلْوَق  َّبُر  ( » ح

یلی : ام  ْبِرْعَأ   2
.163 162 ماعنألا /  َنیِملْسُملا » ُلَّوأ  انَأَو  ُتِْرمُأ  َِکلِذبَو  َُهل  َکیرَش  ال  َنیَملاعلا *  ِّبَر  ِهّلل  ِیتامَمَو  َيایْحَمَو  یِکُُسنو  ِیتالَص  َّنإ  ُْلق   » أ

.17 16 ۀمایقلا /  ُهَنآُرقَو » ُهَعْمَج  اْنیَلَع  َّنإ  ِِهب *  َلَْجعَِتل  َکَناِسل  ِِهب  ْكِّرَُحت  ال   » ب
.107 مکحلا : راصق  ۀغالبلا ، جهن  ُهُعَْفنَیال » ُهَعَم  ُهُْملِعَو  ُُهلْهَج  ُهَلَتَقْدَق  ٍِملاع  َّبُر   » ج
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(4  ) ّرجلا فورح  نوّتّسلاو  یناثلا  سرّدلا 

مسقلا واو »  » 9

« . ََكو : » لاقی الف  (] 1 « ) ٍرْسُخ یَِفل  َناسنإلا  َّنإ  ِرْصَعلاَو *  : » یلاعت هلوق  وحن  ، ] رهاّظلاب ٌۀّصتخم  یهو 

مسقلا ءات »  » 10

. ٌّذاش ِۀبعکلا » ِّبََرت  : » مُهلوقو ِنمحَّرلاَت » : » لاقی الف  هَدحو ، هّللاب  ۀّصتخم  یهو 

مسقلا ءاب »  » 11

« . َِکب  » و ِنمحّرلِاب »  » و ِهّللِاب » : » وحن رمضملاو ، رهاّظلا  یلع  لخدت  یهو 
« . اهیلع ًامَسقُم   » یّمست ۀلمج  یهو  باوج  نم  مسقلل  ُّدب  الو  ٌهیبنت :

« . ٌمئاق ٌدیَزل  ِهّللاَو  : » وحن اهنودب ، ْمأ  ٌمئاَقل » ًادیز  ّنإ  ِهّللاو  : » وحن َّنإ ،»  » عم تناکأ  ٌءاوس  اهیلع  ِماللا  لوُخد  بجی  ًۀّیمسا  ًۀبجوم  تناک  ْنإَف 
نإ دیکأتلا  نون  عم  ْوأ  ًادیز . » ُتْرَـصَن  ْدََقل  ِهّللاو  : » وحن ًایـضام ، اهلعف  ناک  نإ  دق »  » عم [ ؛ مّاللا ُلوخد  ًاضیأ  بجی  ًۀـیلعف  ًۀـبجوم  تناک  نإو 

« .[ اذک َّنَلَْعفءَال  ِهّللاو  : » وحن ًاعراضم ، اهلعف  ناک 
.2 1 رصعلا /  . 1

« . ٌدیز موقی  ِهّللاو ال   » و امئاق » ٌدیز  ام  ِهّللاو  : » وحن ال ،»  » وأ ام »  » لوخد بجی  ۀّیفنم  تناک  نإو 
. ُؤَتْفَت يأ ال  ( 1 « ) َفُسُوی ُرُکْذَت  ُؤَتْفَت  ِهّللاَت  : » یلاعت هلوق  وحن  ۀنیرقلا ، دوجول  یفّنلا  فرح  فذُحی  دقو 

« . ٌمئاق ِهّللاَو  ٌدیز  : » وحن هَنیب ، مسقلا  طّسوت  وأ  ِهّللاو » ٌمئاق  ٌدیز  : » وحن هیلع ، ّلدی  ام  مّدقت  ْنإ  مسقلا  باوج  فذحی  دق  ّهنأ  ملعاو 

« نع  » 12

« . سوقلا نع  مهّسلا  تیمر  : » وحن ةزواجملل ، یهو ] ]

« یلَع  » 13

[ ٍناعم ۀثالث  اهلَو  ]
« . ٍمهرد ُفلأ  َیَلَع  : » وحن ًاّیونعم ، ْوأ  « ] حطسلا یلع  ٌدیز  : » وحن َناک ،] ًاّیّسِح  ، ] ءالعتسالا . 1

. هّبُح َعَم  يأ  ( 2 « ) هِّبُح یلَع  َلاملا  یَتآَو  : » یلاعت هلوق  وحن  ۀبحاصملا ، . 2
.[ َّکنَءِال يأ  ٌمیرک » َّکنأ  یلع  َُکترز  : » وحن لیلعتلا ، . 3

« یلَع  » نوکیو ِهنیمی » ْنَع  ْنِم  ُتسلج  : » لوقت بناـجلا ،»  » ینعمب ْنَع »  » نوکیف ْنِم ،»  » اـمهیلع لـخد  اذإ  ِْنیَمـسإ  یلع »  » و نع »  » نوکی دـقو 
« . ِسرفلا یَلَع  ْنِم  ُْتلزن  : » وحن قْوَف »  » ینعمب

« فاکلا  » 14

: [ ناینعم اهلو  ]
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« . ٍورمعک دیز  : » وحن هیبشتلا ، . 1
(. 3 « ) ٌءْیَش ِِهلثمَک  َسیل  : » یلاعت هلوق  وحن  ةدئازلا ، یهو ] دیکأتلا ، . ] 2

.85 فسوی /  . 1
.177 ةرقبلا /  .2

.11 يروشلا /  . 3
رعاشلا : لوقک  لثِم »  » ینعمب ًامسا  نوکی  دقو 

(1 « ) ُُلتُفلاو ُتیّزلا  هیف  ُبهذَی  ِنْعَّطلاَک  ٍطَطَش  يَوذ  یْهنَی  َْنل  َنْوَْهنَتَأ  »

« ُذْنُم  » و ْذُم »  » 16 15

: [ ناینعم امهلو  ]
« . ٍبجر ْذُم  ُهتیأر  ام  : » َنابعش یف  لوقت  امک  یضاملا ، یف  نامّزلا  ءادتبا  . 1

. انموی یف  انرهش و  یف  يأ  انِموی » ُذنم   » و انِرهش » ذُم  هتیأر  ام  : » وحن رضاحلا ، یف  ۀّیفرّظلا  . 2

« ادع  » و اشاح »  » و الخ »  » 19 18 17

« . ٍرکب ادَع   » و ٍورمع » اشاح   » و ٍدیز » الخ  موقلا  ینئاج  : » وحن ءانثتسِإلل ، یهو ] ]
.38  / 1 دهاوشلا : عماج  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. کلذل لّثم  ه ؟ ئات »  » مسقلا و واو »  » ّصتخت اذامب   1

. هل لّثم  مسقلا ؟ ءاب »  » لخدت َمالع   2
. لاثملاب کلذ  حرشإ  مسقلا ؟ باوج  یلع  مّاللا »  » لوخد بجی  یتم   3

؟ مسقلا باوج  یلع  ّنإ »  » لوخد بجی  له   4
؟ اهیلع مسقُملا  ۀلمجلا  یلع  ال »  » وأ ام »  » لخدت یتم   5

. ٍۀلثمأب کلذ  نّیب  مسقلا ؟ باوج  فذحی  یتم   6
. امهل لّثم  یلع ؟ »  » و نع »  » ینعم ام   7

. ٍۀلثمأب کلذ  نّیب  ِْنیَمسا ؟ یلع »  » و نع »  » نوکت یتم   8
؟ » فاکلا  » لمعتست ینعم  ّيأل   9

. لاثملاب ُذنم »  » و ْذُم »  » ْیَیَنعم نّیب   10
؟ ءانثتسِإلل لمعتست  یّتلا  ةّراجلا  فورحلا  یه  ام   11

نیرامّتلا
. اهیناعم رکذاو  ۀیلاّتلا  لمجلا  نم  فاکلا »  » و یلع »  » و ءاّتلا »  » و واولا »  » جرختسإ  1

.3 1 روطلا /  ٍروُْشنَم » ٍّقَر  یف  ٍروُطْسَم *  ٍباتِکَو  ِروُّطلاَو *  ( » أ
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.185 ةرقبلا /  مُکادَه » ام  یلَع  َهّللا  اوُرِّبَُکِتلَو  ( » ب

.57 ءایبنألا /   … ْمُکَمانْصَأ » َّنَدیکَءَال  ِهّللاَتَو  ( » ج
.22 نونمؤملا /  نَُولَمُْحت » ِْکلُفلا  یَلَعَو  اْهیَلَعَو  ( » د

.91 فسوی /  َنِیئطاَخل » اّنُک  ْنإَو  اْنیَلَع  ُهّللا  َكََرثآ  ْدََقل  ِهّللاَت  اُولاق  ( » ه
.14 ءارعشلا /  ِنُوُلتقَی » ْنأ  ُفاخَأَف  ٌْبنَذ  َیَلَع  ْمَُهل  ( » و
.17 ةرقبلا /   … ًاران » َدَقْوَتْسا  يِذَّلا  ِلَثَمَک  ْمُُهلَثَم  ( » ز

.64 ةرقبلا /  َنیرِساخلا » َنِم  ُْمْتنَُکل  ُُهتَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ِهّللا  ُلْضَف  الْوَلَف  ( » ح
.6 دعّرلا /  ْمِهِْملُظ » یلع  ِسانلل  ٍةرفغَم  وَُذل  َکَّبَر  َّنإ  ( » ط

.287 لوقعلا : فحت  اهنِم » َْتلََحتْرا  َُّمث  ًۀَعاس  ُهَْتلََزن  ٍلِْزنَم  ِلَثَمَک  اینُّدلا  َنِم  َکَسْفَن  ْلِْزنَأَف  ( » ي
اهعون : رکذاو  لمجلا  نم  یلی  امیف  مسقلا  باوج  نّیع   2

« . ٍمیعن یَفل  َنمؤملا  ّنإ  ِهّللاو  ( » أ
« . ُلضافلا ُنمؤملا  ُکَلُهی  ِهّللاو ال  ( » ب

« . مکل ٌریخ  َوَُهل  متربص  ْنإ  ِهّللاو  ( » ج
« . نْجِّسلا َنِم  ُیناجلا  َّرَف  دقل  ِهّللاو  ( » د

« . ٍبذاکب َکُّنظ  ام  ِهّللاو  ( » ه
« . ٌورمع الو  ٌرعاش  ٌدیز  ِهّللاو ال  ( » و

« . َکُّنظ َبَذَک  ام  ِهّللاو  ( » ز
« . َکَّنَرُْصنَءَال ِهّللاو  ( » ح

یلی : ام  ْبرعأ   3
.96 نارمع /  لآ  َنیملاعلل » ًيدهو  ًاکَرابم  َۀَّکَِبب  يذََّلل  ِساّنِلل  َعِضُو  ٍْتَیب  َلَّوَأ  َّنإ   » أ

.4 1 نیتلا /  ٍمیوقَت » ِنَسحأ  یف  َناسنإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  ِنیمألا *  ِدَلَبلا  اذهَو  َنینیس *  ِروطَو  ِنوتیَّزلاَو *  ِنیِّتلاَو   » ب
ۀّماع نیرامت 

ّطخ : اهتحت  یتلا  ةّراجلا  فورحلا  یناعم  نّیع 
.40 توبکنعلا /  ُۀحیّصلا » ُْهتَذَخَأ  ْنَم  ْمُْهنِم  َو  ًابِصاح  هیلع  اْنلَسرأ  ْنَم  ْمُْهنِمَف  ( » أ
.39 جحلا /  ٌریدَقل » مِهِرْصَن  یلَع  َهّللا  َّنإو  اوُِملُظ  مُّهنَِأب  َنُوَلتاُقی  َنیذِّلل  َنِذُا  ( » ب

.44 صصقلا /  َرمألا » یسوم  یلإ  اْنیَضَق  ذإ  ِِیبِرَغلا  ِبناجب  َْتنُک  امو  ( » ج
.132 فارعألا / َنینمؤِمب » ََکل  ُنحن  امف  اِهب  انَرَحْسَِتل  ٍۀیآ  نِم  ِِهب  اِنتَْأت  امهم  ( » د

.16 رفاغ /  راّهقلا » ِدحاولا  ِهِّلل  َمویلا  ُْکلُملا  ِنَِمل  ( » ه
.138 137 تافاصلا /  ِلیّللابو » َنیِحبْصُم  مهیلع  َنوُّرُمَتَل  مُّکنإ  ( » و

.8 نیتلا /  َنیمکاحلا » ِمکْحأب  ُهّللا  َسَیلَأ  ( » ز
.108 ۀبوتلا / هیف » َموقت  ْنأ  ُّقحَأ  ٍموی  ِلَّوَأ  نِم  يوقّتلا  یلع  َسِّسُأ  ٌدجسَمل  ( » ح

.33 لافنألا /  مهیف » َْتنَأو  ْمَُهبِّذَُعِیل  ُهّللا  ناک  امو  ( » ط
.24 ریوکتلا /  نینَِضب » ِبیغلا  یلع  وه  امو  ( » ي

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


(1  ) لعفلاب ۀهبشملا  فورحلا  نوّتّسلاو  ثلاثلا  سرّدلا 

لعفلاب ۀهّبشملا  فورحلا  یف  یناثلا : لصفلا 

« . َّلََعل َّنِکل ، َْتَیل ، َّنأک ، َّنأ ، َّنإ ، : » ۀّتس َیِهَو 
. تفرع امک  ربخلا  عفرتو  مسإلا  بصنتف  ۀّیمسإلا  ۀلمجلا  یلع  لخدت  فورحلا  ِهِذهو  اهلمع :

امّلََعل  » و ٌرون » ُملعلا  اّمنأَک   » و ( 1 « ) ٌدحاو ٌهلإ  مُکُهلإ  اّمنأ  : » وحن لامعإلا ، اهیف  زوجیف  َتیل »  » ّالإ  ] لمعلا نع  اهّفکتف  ۀّفاکلا  ام »  » اهقحلی دـقو 
« . ُدوُعَی َُبابشلا  امَتیل   » و انُمَحْرَی » ُهّللا 

« . ٌدیز ماق  اّمنإ   » و ٌمئاق » ٌدیز  اّمنإ  : » لوقت لاعفألا ، یلع  َلُخْدَت  نأ  زوجیف  ءامسألاب ] اهصاصتخا  لوزی  ۀّفاکلا  ام »  » اْهتَقَِحل اذإ  ّهنأ  ملعإ 

ۀحوتفملا َّنأ »  » ةروسکملا و َّنإ » »

کلذـلو درفملا  مکح  یف  ربخلاو  مسإلا  نم  اهدـعب  ام  عم  ۀـحوتفملا  ّنأ »  » اـهدِّکُؤت و لـب  ۀـلمجلا  ینعم  رِّیُغت  ـال  ةروسکملا  ّنإ »  » ّنأ ملعإ 
[. َرخأ َعضاوم  یف  حتفلاو  َعضاوم  یف   ] رسکلا بجی 

.108 ءایبنألا /  . 1
ّنإ »  » ةزمه رسک  بوجو  عضاوم 

تناک : اذإ  ّنإ »  » ِةزمه ُرسک  ُبجی 
ّالَک  » و ( 2 « ) ٌبیرق ِهّللا  َرْـصَن  ّنإ  الأ  : » یلاعت هلوق  وحن  ًامکح ، ْوأ  ( 1 « ) رثوکلا َكانیطعأ  ّانإ  : » یلاعت هلوق  وحن  ًۀقیقح ،  ] مالکلا ءادـتبا  یف  أ 

]؛) 4 « ) َنُوتّیََمل َکلذ  دعب  مُّکنإ  َُّمث   » و ( 3 « ) ٌةرکذت اّهنإ 
؛) 5 « ) ِهّللا ُدبع  ّینإ  َلاق  : » یلاعت هلوق  وحن  لوقلا ، دعب  ب 

؛) 6 « ) ِۀَبْصُعلِاب ُءُونََتل  ُهَِحتافم  ّنإ  ام  : » یلاعت هلوق  وحن  لوصوملا ، دعب  ج 
؛) 7 « ) ٍمیعن یَفل  َراربألا  ّنإ  : » یلاعت هلوق  وحن  مّاللا ، اهربخ  یف  د 

؛) 8 « ) ٍرسُخ یَفل  ناسنإلا  َّنإ  ِرصعلاو *  : » یلاعت هلوق  وحن  مَسقلا ، دعب  [ه 
؛) 9 « ) ٌّقح ِهّللا  َدْعَو  َّنإ  ِْربْصاَف  : » یلاعت هلوق  وحن  رمألا ، دعب  و 
؛) 10 « ) انَعَم َهّللا  ّنإ  ْنَزَْحت  ال  : » یلاعت هلوق  وحن  یهنلا ، دعب  ز 

([. 11 « ) ییحی ُهُمسا  ٍمالغب  َكُرّشَُبن  ّانإ  اّیرکز  ای  : » یلاعت هلوق  وحن  ءادنلا ، دعب  ح 
َّنأ »  » ةزمه حتف  بوجو  عضاوم 

تعقو : اذإ  ّنأ »  » ةزمه حتف  بجی 
؛» ملاع ًادیز  ّنأ  ینغلب  : » وحن ًالعاف ، أ 

]؛» ٌروصنم َرَکْسَعلا  َّنأ  َعِمُس  : » وحن ٍلعاف ، َبئان  [ب 
؛» مئاق َّکنأ  ُتهرک  : » وحن ًالوعفم ، ج 

؛» لضاف ّکنأ  ُراهتشا  ینبجْعأ  : » وحن هیلإ ، ًافاضم  د 
؛» مئاق ّکنأ  يدنع  : » وحن ًأدتبم ، ه 

؛» مئاق ًادیز  ّنأ  ْنِم  تبجع  : » وحن ًةرورجم ، و 
؛» َکُمِدْخَءَال اندنع  َّکنأ  ول  : » وحن ول ،»  » دعب ز 
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« . ُکتمرکءَال ٌرضاح  ّهنأ  الول  : » وحن الول ،»  » دعب ح 
.1 رثوکلا /  . 1

.214 ةرقبلا /  . 2
.11 سبع /  . 3

.15 نونمؤملا /  . 4
.30 میرم /  . 5

.76 صصقلا /  . 6
.13 راطفنالا /  . 7
.2 1 رصعلا /  . 8

.77 رفاغ /  . 9
.40 ۀبوتلا /  . 10

.7 میرم /  . 11
فورحلا هذه  ءامسأ  یلع  فطعلا 

« . ًارمعو ٌورمعو  ٌمئاق  ًادیز  ّنإ  : » وحن ظفّللاو ، ّلحملا  رابتعاب  بصّنلاو  عفّرلاب  ربخلا ] ِءیجم  دعب  َّنکلو » َّنأو   ] ّنإ  » مسا یلع  فطعلا  زوجی 
« .[ ًارمعو ٌدسأ  ًادیز  َّنَأَک  : » وحن ظفللا ، رابتعاب  ُبصّنلا  ّالإ  زوجی  الف  یقاوبلا  یف  اّمأو  ]

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ اهلمع وه  امو  لعفلاب  ۀهبشملا  فورحلا  یه  مک   1

؟ ۀّفاکلا ام »  » قاحلإ دعب  ۀیمسإلا  ۀلمجلا  یلع  لعفلاب  ۀهبشملا  فورحلا  لوخد  بجی  له   2
. کلذل لّثمو  ّنإ »  » ةزمه رسک  بوجو  عضاوم  رکذأ   3

« . ّنأ  » ةزمه حتف  بوجو  عضاوم  دّدع   4
؟ » ّنإ  » مسا یلع  فوطعملا  بارعإ  وه  ام   5

نیرامّتلا
لمجلا : نم  یلی  اّمم  اهحتف  وأ  ّنإ »  » رسک ببس  رکذاو  ربخلا  نم  مسالا  ّزیم   1

.16 15 جراعملا /  يوَّشلل » ًۀعاَّزن  یَظل *  اهَّنإ  ّالَک  ( » أ
.1 نجلا /  ًابَجَع » ًانآُرق  انْعِمَس  ّانإ  اُولاقَف  ِّنِجلا  َنِم  ٌرَفَن  َعَمَتْسا  ُهَّنَأ  َیلإ  َیِحوُأ  ُْلق  ( » ب

.23 تایراذلا /  ٌّقََحل » ُهَّنإ  ِضرألاَو  ِءامَّسلا  ِّبَرَوَف  ( » ج
.3 2 سی /  َنِیلَسْرُملا » َنَِمل  َکَّنإ  ِمیکَحلا *  ِنآرُقلاَو  ( » د

.144 143 تافاّصلا /  َنُوثَعُبی » ِموی  یلإ  ِِهنَطب  یف  َِثبََلل  َنیحِّبَسُملا *  َنِم  َناک  ُهَّنَأ  الْوَلَف  ( » ه
.62 جحلا /  ُریبَکلا » ُیلَعلا  َوُه  َهّللا  َّنَأَو  ُلطابلا  َوُه  ِِهنود  نِم  َنوُعْدَی  ام  َّنَأَو  ُّقَحلا  َوُه  َهّللا  َّنَِأب  َِکلذ  ( » و

.51 توبکنعلا /  َباتِکلا » َکیَلَع  اْنلَْزنَأ  ّانَأ  ْمِهِفْکَی  َْمل  َوأ  ( » ز
.1 ردقلا /  ِرْدَقلا » ِۀلیل  یف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانإ  ( » ح
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.16 نونموملا /  َنُوثَْعُبت » ِۀَمایقلا  َموی  مُّکنإ  َُّمث  ( » ط
.103 ةرقبلا /  ٌریَخ » ِهّللا  ِدنع  ْنِم  ٌَۀبُوثَمل  اوَقَّتاَو  اُونَمآ  مُهَّنَأ  َولَو  ( » ي

.62 سنوی /  نونزحی » مه  الو  مهیلع  ٌفوخ  ِهّللا ال  َءایلْوأ  َّنإ  الأ  ( » ك
.81 ماعنألا /  ًاناطلُس » مُْکیَلَع  ِِهب  ْلِّزَُنی  َْمل  ام  ِهّللاب  ُْمتْکَرْشَأ  مُکَّنأ  َنُوفاَخت  الَو  ( » ل …

.13 فارعألا /  َنیرغاّصلا » َنِم  َکَّنإ  ْجُرْخاَف  ( » م
.142 ماعنألا /  ٌنیبم » ٌّودع  ْمَُکل  ُهَّنإ  ِناطیّشلا  ِتاوُطُخ  اوُِعبَّتَت  ال  ( » ن

یلی : ام  برعأ   2
.3 هبوتلا /   … ُُهلوُسَرَو » َنیکِرشُملا  َنِم  ٌءيَرب  َهّللا  َّنأ  ِربکألا  ِّجحلا  َموی  ِساّنلا  یلإ  ِِهلوُسَرَو  ِهّللا  َنِم  ٌناذأَو   » أ

.55 فارعألا /  َنیدتعُملا » ُّبُِحی  ُهَّنإ ال  ًۀَیْفُخو  ًاعُّرَضَت  مُکَّبَر  اوُعُْدا   » ب

(2  ) لعفلاب ۀهّبشملا  فورحلا  نوّتّسلاو  عباّرلا  سرّدلا 

لخدملا

اَمل ـالُک  ْنإو  : » یلاـعت هلوق  وحن  (، 1  ) ۀـیفانلا نإ »  » نیبو اـهنیب  ًاـقرف  مـّاللا »  » اـهمزلیو فّفخت  دـق  ةروسکملا  ّنإ »  » ّنأ ملعإ  َّنإ : »  » فـیفخت
(. 3 « ) َنوُرَضُْحم انیََدل  ٌعیمج  اَمل  ٌّلُک  ْنإَو  : » یلاعت هلوق  وحن  اهئاغلإ ، زوجی  ٍذئنیحو  (. 2 « ) ْمُهَّنَیِّفَُوَیل

(. 5 « ) َنیبِذاکلا َنَِمل  َکُّنُظَن  ْنإَو   » و ( 4 « ) َنیِلفاغلا َنَِمل  ِِهْلبَق  ْنِم  َْتنُک  ْنإو  : » یلاعت هلوق  وحن  ًابلاغ ،] ۀخسانلا   ] لاعفألا یلع  لخدتو 
ُرِخاو : » یلاعت هلوق  وحن  تناک  ًۀّیمسإ  ۀلمجلا  یلع  لخدتف  رّدقم  نأش  ریمـض  یف  اهلامعإ  بجیو  ۀحوتفملا  َّنأ »  » ففخت دق  َّنأ : »  » فیفخت
اُهلعف ناک  ْنإ   ] لعفلا یلع  یفنلا » فرح   » وأ دق »  » وأ فوس »  » وأ نیـس »  » لوخد بجیو  ًۀّیلعف  وأ  ( 6 « ) نیملاعلا ِّبر  ِهّلل  ُدمحلا  ِنأ  ْمُهاوْعَد 

. اهربخ ۀلمجلاو  ْنأ »  » مسا رَّدقُملا  ریمضلاف  ( 7 « ) یضْرَم ْمُْکنِم  ُنوُکَیَس  ْنَأ  َِملَع  : » یلاعت هلوق  وحن  ًافرصتم ،]
« . ۀقرافلا مّاللا   » ُماللا ب یّمُست  کلذلو  . 1

« . 337  / 5 نایبلا : عمجم  . » ریثک نباو  عفان  ۀئارق  یلع  ، 111 دوه /  . 2
« . 271  / 8 نایبلا : عمجم   » رماع نباو  ةزمحو  مصاع  ریغ  ۀئارق  یلع   32 سی /  . 3

.3 فسوی /  . 4
.186 ءارعشلا /  . 5

.10 سنوی /  . 6
.20 لّمّزملا /  . 7

هیبشتلل یهو  ّنأک : » »

« . ُدسألا ًادیز  ّنأک  : » وحن
« . دسألاک ًادیز  ّنإ  : » اهریدقت اهیلع ، فاکلا  میدقتل  تحتف  اّمنإو  ةروسکملا  ّنإ »  » هیبشتلا و فاک  نم  ۀبّکرم  یه  لیقو :

ۀلمجلا یلع  ْتلخَد  ْنإو  لصاف  یلا  جـتحی  مل  ۀیمـسإلا  ۀـلمجلا  یلع  ْتلخد  ناف  « ] ُدـسألا ٌدـیز  ْنَأَک  : » وحن لمعلا ، نع  یغلتف  فّفخت  دـقو 
(.[ 1 « ) ِسْمَألَاب َنْغَت  َْمل  ْنَأَک  ًادیصَح  اهاْنلَعَجَف  : » یلاعت هلوق  وحن  َْمل ،»  » ْوأ دق »  » باهلصف بجو  ۀیلعفلا 

« َّنِکل »
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ًارکب ّنکل  ٌدـیز  باغ   » و ءاج » ًارمع  ّنکل  ٌدـیز  ینئاج  ام  : » وحن ینعملا ، وأ  ظفّللا  یف  ْنیَریاغتم  ْنیَمـالک  نیب  طَّسوتتو  كاردتـسِإلل  یهو ] ]
« . ٌدعاق ًارمع  ّنکلو  ٌدیز  ماق  : » وحن واولا ، اهعم  زوجیو  ٌرضاح . »

« . ٌورمع َءاج  ْنِکل  ٌدیز  َرَفاس   » و اندنع » ٌورمع  ْنکل  ٌدیز  بهذ  : » وحن یغلتف ، فّفختو 

« َتْیَل »

« . یّنَمَتَأ  » ینعمب ٌمئاق » ًادیز  َتیل  : » وحن یّنمتلل ، یهو ] ]

« َّلَعَل »

رعاشلا : لوق  وحن  یّجّرتلل ، یهو ] ]
(2 « ) ًاحالَص یُنقُزْرَی  َهّللا  َّلَعل  ْمهنم  ُتَْسلو  َنیحلاّصلا  ُّبِحُأ  »

« . ٌمئاق ٍدیز  َّلََعل  : » وحن اهب ، ّرجلا  ّذشو 
. ٌعورف یقاوبلاو  ماللا »  » هیف ْتدیز  ّلع »  » هلصأ دربملا  دنعو  َّنََعل . » َّنَءَال ، َّنَأ ، َّنَع ، َّلَع ، : » تاغل ّلعل »  » یفو

.24 سنوی /  . 1
.45  / 1 دهاوشلا : عماج  . 2

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ اذاملو تفّفخ  نإ  ةروسکملا  ّنإ »  » یف مزلی  اذام   1

. کلذل لّثم  ْوأ ال ؟ فیفختلا  دعب  ةروسکملا  ّنإ »  » لمعت له   2
. هل لّثم  فیفختلا ؟ دعب  ۀحوتفملا  ّنأ »  » مسا وه  ام   3

؟ ًابوجو فّرصتملا  ِلعفلاو  ِۀفّفخملا  ْنأ »  » نیب لصفیام   4
؟ اتفِّفُخ اذإ  امهَمُکح  و  ّنکل »  » و ّنأک »  » ْیَیَنْعَم رکذأ   5

. امهل لّثم  ّلعل ؟ »  » و تیل »  » یناعم ام   6
نیرامّتلا

اهیلومعم : نّیعو  اهیناعم  رکذاو  ۀفیرشلا  تایآلا  نم  یلی  امیف  لعفلاب  ۀهّبشملا  فورحلا  جرختسإ   1
.6 لافنألا /  ِتْوَملا » یلإ  َنُوقاُسی  امَّنَأَک  ( » أ

.40 أبنلا /  ًاباُرت  ُْتنُک  ینَْتَیل  ای  ُِرفاکلا  ُلوُقَیَو  ( » ب …
.50 49 ّرثّدملا /  ٌةَرِفنَتْسُم » ٌرُمُح  ْمُهَّنَأَک  َنیضِْرعُم *  ِةَرِکْذَّتلا  ِنَع  ْمَُهل  امَف  ( » د

.7 نوقفانملا /  َنوُهَقْفَی » َنیِقفانُملا ال  َّنِکلَو  ِضرألاَو  ِتاومَسلا  ُِنئازَخ  ِهّللَو  ( » ه …
.17 يروشلا /  ٌبیِرَق » َۀَعاّسلا  َّلََعل  َکیرُدی  امَو  ( » و

ْتَلِمَع : نإ  اهیلومعم  نّیعو  لمجلا  نم  یلی  اّمم  ۀفّفخملا  لعفلاب  ۀهبشملا  فورحلا  جرختسإ   2
.143 ةرقبلا /   … ُهّللا » يدَه  َنیّذلا  یلَع  ّالإ  ًةریبََکل  َْتناک  ْنإَو  ( » أ

.118 ۀبوتلا /  هیلإ » ّالإ  ِهّللا  َنِم  َأَْجلَم  ْنأ ال  اوُّنَظَو  ( » ب
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.185 فارعألا /  مُُهلَجأ » َبرْتقا  ِدَق  َنوکَی  ْنأ  یسَع  ْنأو  ( » ج
.56 تافاّصلا /  ِنیِدُْرَتل » َتْدِک  ْنإ  ِهّللاَت  َلاق  ( » د

.68 67 دوه /  اهیف » اوَنْغَی  َْمل  ْنَأَک  َنیِمثاج  مهِراید  یف  اوُحَبْصَأَف  ( » ه
یلی : ام  برعأ   3

.3 ۀمایقلا /  ُهَماظِع » َعَمَجن  ْنَّلَأ  ُناسنإلا  ُبَسحَیَأ   » أ
.7 نامقل /  ًاْرقَو » ِْهیَنُُذا  یف  َّنَأَک  اهْعَمْسَی  َْمل  ْنَأَک  ًاربکتسُم  ّیلَو  اُنتایآ  ِهیلَع  یلُتت  اذإَو   » ب

.51 ملقلا /  ْمِهِراصبأب » َکَنوِقلُْزَیل  اورَفَک  َنیّذلا  ُداکی  ْنإو   » ج

(1  ) فطعلا فورح  نوّتّسلاو  سماخلا  سرّدلا 

فطعلا فورح  یف  ثلاثلا : لصفلا 

« . ْنکل ولب  ال ، مأ ، اّمأ ، وأ ، یّتح ، َُّمث ، ءافلا ، واولا ، : » ةرشع یهو 
: عمجلل یلوألا  ۀعبرألاف 

ًاقلطم عمجلل  واولا »  » َف

« . ٌورمع  » مأ ءیجملا  یف  ًامّدقم  ٌدیز »  » ناک ٌءاوس  ٌورمعو » ٌدیز  ءاج  : » وحن

ٍۀَلْهُم الِب  بیترّتلل  ءافلا »  » و

. ٍۀلهم الب  ًامّدقم  دیز »  » ناک اذإ  ٌورمعف » ٌدیز  َماق  : » وحن

ٍۀلهمب بیترتلل  َّمُث »  » و

. ٌۀلهم امهَنیبو  لوخّدلاب  ًامّدقم  ٌدیز   » ناک اذإ  ٌدلاخ » ُّمث  ٌدیز  لخد  : » وحن
[، هنم ًاضعبو   ] هیلع فوطعملایف  ًالخاد  اهفوطعم  نوکی  نأ  طرتشیو  ُّمث »  » ِۀلهم ْنِم  ُّلقأ  اهَتلهم  َّنأ  ّالإ  ۀلهملاو  بیترتلا  یف  ُّمث »  » َك یّتَح »  » و

« . ُةاشُملا یّتح  ُّجاحلا  َمِدَق  : » وحن هیف ، ًافعض  وأ  ُءایبنألا » یّتح  ُساّنلا  تام  : » وحن فوطعملایف ، ًةوق  دیفتیهو 

« مأ  » و اّمأ »  » و وأ »  » و

« . ٍةأرما وأ  ٍلُجَِرب  ُتررم  : » وحن هنیعب ، ْنیَرمألا ال  دحءِال  مکحلا  توبِثل 

« اّمإ  » و

« . ٌدرف اّمإو  ٌجوز  اّمإ  ددعلا  : » وحن يرخأ  اّمإ »  » اهیلع مَّدَقَت  اذإ  فطعلا  فرح  نوکت  اّمنإ 
« . ٍبتاکب سیل  وأ  ٌبتاک  اّمإ  ٌدیز  : » وحن وأ ،»  » یلع اّمإ »  » مّدقتت نأ  زوجیو 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 
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ۀلئسألا
. ۀلثمأب کلذ  حرشإ  ُّمث ؟ »  » و ءافلا »  » و واولا »  » یناعم نیب  قرفلا  ام   1

؟ » یّتح  » و ّمث »  » ینعم نیب  قرفلا  ام   2
؟ دیفت اذامو  یّتح »  » فطعلل ب طرتشی  اذام   3

. لاثملا عم  اهرکذا  ْمأ ؟ »  » و اّمإ »  » و وأ »  » لمعتست ینعم  ّيءِال   4
نیرامّتلا

ۀیلاّتلا : لمجلا  یف  هیناعم  رکذاو  هیلع » َفوطعملا   » و َفوطعملا »  » و َفطاعلا »  » نّیع  1
.54 52 ۀعقاولا /  ِمیمحلا » َنِم  ِهیَلَع  َنُوبِراشَف  َنوُطبلا *  اهنِم  َنُوِئلامَف  ٍموُّقَز *  ْنِم  ٍرَجَش  ْنِم  َنُولِکآَال  ( » أ

.3 ةرقبلا /  َنوُقِْفُنی » ْمُهاْنقَزَر  اّمِمَو  َةولّصلا  َنوُمیُِقیَو  ِْبیَغلِاب  َنُونِمُْؤی  ِنیّذلا  ( » ب
.9 سی /  َنوُرِْصُبی » ْمُهَف ال  ْمُهاْنیَشْغَأَف  ًاّدَس  ْمِهِْفلَخ  ْنِمَو  ًاّدَس  ْمِهیِدیأ  ِنَیب  ْنِم  اْنلَعَجَو  ( » ج

.22 20 سبع /  ُهَرَْشنَأ » َءاشاذإ  َُّمث  ُهَرَْبقَأَف *  ُهَتامَأَُمث  ُهَرَّسَی *  َلِیبَّسلاَُمث  ( » د
.3 ناسنإلا /  ًاروُفَک » اّمإَو  ًارِکاش  اّمإ  َلِیبَّسلا  ُهاْنیَدَه  ّانإ  ( » ه

.106 ۀبوتلا /  مْهیَلَع » ُبُوتَی  اّمإَو  ْمُُهبِّذَُعی  اّمإ  ِهّللا  ِرمءِال  َنْوَجُْرم  َنوُرَخآَو  ( » و
.4 فارعألا /  َنُوِلئاق » ْمُه  ْوأ  ًاتاَیب  انُسَْأب  اهَئاجَف  اهانْکَلْهأ  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْمَکَو  ( » ز

61 راونألاراحب : َریخلا » ِساّنلا  یمِّلعم  یلع  َنوُّلَُصَیل  ِرحبلایف  َتوُْحلا  یّتحَو  اهِرْحُجیف  َۀَلمنَّلا  یّتَح  ِضْرألا  َلهأو  ُهَتَِکئالَمَو  یلاعت  َهّللاَنإ  ( » ح
ب 10. ح 2 ، ، 245 / 

یلی : ام  ْبِرْعأ   2
.24 ناسنإلا /  ًاروُفَک » ْوأ  ًاِمثآ  ْمُْهنِم  ْعُِطت  الَو  َکِّبَر  ِمْکُِحل  ِْربْصاَف   » أ

.24 أبس /  ٍنیبُم » ٍلالَض  یف  ْوأ  ًيدُه  یلََعل  ْمُکاّیإ  ْوأ  ّانإَو  ُهّللا  ُِلق  ِضرألاَو  ِتاومَّسلا  َنِم  ْمُُکقُزْرَی  ْنَم  ُْلق   » ب

(2  ) فطعلا فورح  نوّتّسلاو  سداّسلا  سرّدلا 

« مأ  » ماسقأ

نیمسق : یلع  َیِهو 
امهب ال لئاّسلا  ّنإف  اّمإ »  » و وأ »  » فالخ هب  ًامهبم ، امهدـحأ  توبثب  ملاع  اهب  لئاّسلاو  نیرمألا  دـحأ  نییعت  نع  اهب  لئـسی  ام  یهو  ۀلّـصتم :  1

. ًالصأ امهدحأ  توبثب  ملعی 
َطئارش : ۀثالثب  لمعتستو 

« . ٌورمع مأ  كدنع  ٌدیزأ  : » وحن ةزمه ، اهلبق  عقی  نأ  لّوألا :
ماقأ : » وحن کلذـکف ، ٌلعف  ناک  نإو  َّرَم  امک  مأ »  » دـعب کلذـکف  ٌمسا  ةزمهلا  دـعب  ناک  نإ  ینعأ  َةزمهلا ؛ ِیلَی  ام  لثم  ٌظفل  اهَِیلَی  نأ  یناـثلا :

« . ًارمع مأ  ًادیز  تیأرأ  : » لاقی الف  دعق . » مأ  ٌدیز 
نییعتلاب مأ »  » باوج نوکی  نأ  بجو  کلذلف  نییعتلا  نم  ماهفتسإلا  نوکی  اّمنإو  ًاقَّقحم ، نییواستملا  نیرمألا  دحأ  توبث  نوکی  نأ  ثلاثلا :

« . ال  » وأ ْمَعَن »  » هباوجف اّمإ »  » و وأ »  » لئس ب اذإ  اّمأ  امهدحأ  نییعتب  هباوجف  ٌورمع » مأ  كدنع  دیزأ  : » لیق اذإف  ال ،»  » وأ ْمَعَن »  » نود
یلع ٌلبءَال » اّهنإ  : » َتلقو ٍدـیعب  نم  ًاحَبَـش  َتیأر  ول  امیف  « ] ٌةاش یه  مأ  ٌِلبءَال  اّهنإ  : » وحن ، ] ةزمهلا عم  َْلب »  » ینعمب نوکی  اـم  وهو  ۀـعطقنم :  2
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لب : » هانعم َرخآ ، ٍلاؤس  ِفانئتساو  لّوألا  رابخإلا  نع  ِضارعإلا  دـصقب  ٌةاش » یه  مأ   » َتلقف ٌةاش  اّهنأ  یف  کش  کـل  لـصح  ُّمث  عطقلا  لـیبس 
« . ٌةاش یهأ 

« . ٌورمع كدنع  مأ  ٌدیز  كدنعأ  : » وحن ماهفتسإلا ، یف  وأ  ّرَم ، امک  ربخلا  یف  ّالإ  لمعتست  ۀعطقنملا ال  مأ »  » ّنأ ملعاو 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ » اّمإ  » و ْوأ »  » نیبو اهنیب  قرفلا  امو  مأ »  » ینعم ام   1

. ۀلصّتملا مأ »  » لامعتسا طئارش  رکذأ   2
؟ ۀعطقنملا مأ »  » ینعم وه  ام   3

؟ ۀعطقنملا مأ »  » لمعتست ًاعضوم  مک  یف   4
نیرامتلا

لمجلا : نم  یلی  امیف  ۀعطقنملا  نع  ۀلصّتملا  مأ »  » ّزیم  1
.6 ةرقبلا /  َنُونِمُْؤی » مُهْرِْذُنت ال  َْمل  ْمَأ  ْمُهَتْرَْذنَأَء  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس  اوُرَفَک  َنیّذلا  َّنإ  ( » أ

.195 فارعألا /   … اِهب » َنوُعَمْسَی  ٌناذآ  ْمَُهل  ْمَأ  اِهب  َنوُرِْصُبی  ٌُنیْعَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اِهب  َنوُشِْطبَی  ٍْدیَأ  ْمَُهل  ْمَأ  اِهب  َنوُشْمَی  ٌلُجْرَأ  ْمَُهلَأ  ( » ب
.109 ءایبنألا /  َنوُدَعُوت » ام  ٌدیعب  ْمَأ  ٌبیرَقَأ  ِيرْدَأ  ْنإَو  ( » ج

.16 دعّرلا /   … َءاکَرُش » ِهّلل  اُولَعَج  ْمَأ  ُروُّنلاَو  ُتاُملُّظلا  يوَتْسَت  ْلَه  ْمَأ  ُریِصَبلاَو  یمْعَألا  يِوَتْسَی  ْلَه  ُْلق  ( » د …
.27 تاعزاّنلا /  ُءامَّسلا » ِمَأ  ًاْقلَخ  ُّدَشَأ  ُْمْتنَأَء  ( » ه

.50 رّونلا /   … َنُوفاخَی » ْمَأ  اُوباتْرا  ِمَأ  ٌضَرَم  مِِهبُوُلق  یفَأ  ( » و
.20 لمّنلا /  َنیِبئاغلا » َنِم  َناک  ْمَأ  َدُهْدُهلا  يرَأ  یل ال  ام  َلاقَف  ( » ز

.69 ۀعقاولا /  َنُولِْزنُملا » ُنَْحن  ْمَأ  ِنْزُملا  َنِم  ُهوُمُتْلَْزنَأ  ُْمْتنَأَء  ( » ح
ًأطخ : هدجت  ام  حّحص   2

« . ینبا مأ  یخأ  راّدلا  یفأ  . » 1
« . ًارمع ْمأ  َتمّلَک  ًارِْشبأ  َیلع  ٌءاوس  . » 2

« . َتبرض ْمأ  َتیقل  ًادیعسأ  . » 3
« . ْمَعَن رخآلا : لاقف  ٌقساف ؟ مأ  ٌلداع  ٌدیزأ  ٌلَجَر : لاق  . » 4

« . ٌیقَن ْمأ  َّمَث  ٌیقَتأ  ِيرْدأ  ام  . » 5
یلی : ام  ْبِرْعأ   3

.72 ۀعقاولا /  َنُوئِْشنُملا » ُنَْحن  ْمَأ  اهَتَرَجَش  ُْمتْأَْشنَأ  ُْمْتنَأَء   » أ
.6 نوقفانملا /  َنیِقِسافلا » َمْوَقلا  يِدهَی  َهّللا ال  َّنإ  ْمَُهل  ُهّللا  َرِفْغَی  َْنل  ْمَُهل  ْرِفْغَتْسَت  َْمل  ْمَأ  ْمَُهل  َتْرَفْغَتْسَأ  ْمِْهیَلَع  ٌءاوَس   » ب

باجیالا ءادنلا و  هیبنتلا و  و  ( 3  ) فطعلا فورح  نوّتّسلاو  عباّسلا  سرّدلا 

« ْنکل  » و ْلب »  » و «ال »
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. ًانّیعم ِْنیَرمألا  دحأل  مکحلا  ِتوبِثل  ًاعیمج 
و ٌورمع » ٌدـیز ال  ینئاج  : » وحن رمألا ،] وأ  باجیإلا  دـعب  َعَقَیو  ًادرفم  نوکی  نأ  اهفوطعم  طرـشو  ] یناثلا نع  لّوِألل  بجو  ام  یفنتف  ـال »  » اـّمأ

« . َملقلا َباتکلا ال  ِذُخ  »
ٌدیز ینئاج  : » وحن اهَدعب ،] اِمل  هلقَنو  اهَلبق  اّمع  مکحلا  ُْبلَـس  رمألاو  باجیإلا  دـعب  اهانعمو   ] لّوألا نع  لودـعلاو  بارـضإلل  یهف  ْلب »  » اّمأو
لب ٌدـیز  ماق  ام  : » وحن اهَدـعب ، اِمل  هّدـض  ُلْعَجو  اهَلبق  اِمل  مکحلا  ُریرقت  یهنلا  وأ  یفنلا  دـعب  اهانعمو  «، ] ٌورمع ءاـج  لـب   » هاـنعمو ٌورمع » لـب 

« .[ ٌورمع ماق  لب   » هانعمو ٌورمع »
ٍطورش : ۀثالثب  ٍفطع  َفرح  نوکتو   ] كاردتسإلل یهف  ْنکل »  » اّمأو

. ًادرفم اُهفوطعم  نوکی  ْنأ  أ 
. یهنلا وأ  یفنلا  دعب  َعَقَت  ْنأ  ب 

« .[ ٌورمع ْنکل  ٌدیز  مقی  ال   » و ٌورمع » ْنکل  ٌدیز  ءاج  ام  : » وحن واولاب ، نرتقت  ّالأ  ج 

هیبنتلا فورح  یف  عباّرلا : لصفلا 

. مکحلا نم  ٌءیش  هَتوفی  ّالِئل  بطاخملا  هیبنتل  ْتعضو  ٌفورح ] یهو  « . ] اه امأ ، الأ ، : » ۀثالث یهو ] ]
رعاشلا : لوقو  ( 1 « ) ِنوُدِسفُملا ُمُه  مُهَّنإ  الأ  : » یلاعت هلوق  وحن  تناک ، ًۀّیمسإ  ۀلمجلا ، یلع  ّالإ  نالخدت  ال  امأ »  » و الأ »  » ف

(. 2 « ) ُْرمألا ُهُْرمَأ  يّذلاَو  ییْحأَو  َتامأ  يّذلاَو  َکَحْضَأَو  یْکبأ  يّذلاَو  امأ  »
« . ًادیز ْبِرْضَت  امأ ال   » و ( 3 « ) مهنع ًافوُرْصَم  َسیل  مِهیتأی  َموی  الأ  : » یلاعت هلوق  وحن  ًۀّیلعف  وأ 

َءایشأ : ۀثالث  یلع  ُلخدت  اه »  » [و
(. 4 « ) ِساّنِلل ٌنایب  اذه  : » یلاعت هلوق  وحن  دیعبلا ، ریغل  ةراشإلا  ءامسأ  یلع  أ 

(. 5 « ) ِءالؤه متنأ  اه  : » یلاعت هلوق  وحن  ةراشإلا ، مساب  هنع  ْرَبُْخی  يذلا  عوفرملا  ریمضلا  یلع  ب 
(.[ 6 « ) ُلوُسرلا اهُّیأ  ای  : » یلاعت هلوق  وحن  ۀّیئادّنلا ، ّيأ »  » دعب ام  یلع  ج 

ءادّنلا فورح  یف  سماخلا : لصفلا 

. اهماکحأ تّرَم  دقو  طّسوتمللو  امهل  یهو  ای » ، » دیعبلل ایه »  » و ایَأ » ، » بیرقلل ْيأ »  » ۀحوتفملا و ةزمهلا » : » ٌۀسمخ یهو ] ]
.12 ةرقبلا /  . 1

.211  / 1 دهاوشلا : عماج  . 2
.8 دوه /  . 3

.138 نارمع /  لآ  . 4
.66 نارمع /  لآ  . 5

.67 ةدئاملا /  . 6

باجیإلا فورح  یف  سداسلا : لصفلا 

« . َّنإ ِْریَج ، ْلَجَأ ، ْيإ ، یَلب ، ْمَعَن ، : » ٌۀّتس یهو ] ]
. ًاّیفنم ْوأ  ناک  ًاتبثم  ٍقباس ، ٍمالک  ریرقتلف  ْمَعَن »  » اّمأ
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: تلق ٌدیز » ْمُقَی  َْمل  : » لاقی امک  ربخلا ، دعب  وأ  ( 1 « ) یَلب اُولاق  ْمُکِّبَِرب  ُتَسلَأ  : » یلاعت هلوق  وحن  ماهفتسالا ، دعب  ٍیفن  ِباجیإب  ّصتخت  یََلب ،»  » و
. َماق دق  يأ  یَلب » »

« . ِهّللاَو ْيإ  : » َتلق اذک »؟ ناک  له  : » کل لیق  اذإ  امک  مسقلا  اهمزلیو  ماهفتسالا  دعب  تابثِإلل  ْيإ »  » و
. ربخلا اذه  یف  َُکقِّدَصُأ  يأ  ّنإ »  » و ِْریَج »  » و لجأ » : » تلق دیز » ءاج  : » لیق اذإف  ربخلا ، قیدصِتل  َّنإ »  » و ِْریَج »  » و ْلَجَأ »  » و

.172 فارعألا /  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ ۀفطاعلا ال »  » طرش وه  ام   1

؟ یفنلا دعب  ۀفطاعلا  لب »  » ینعم وه  ام   2
؟ ۀفطاعلا نکل »  » طورش یه  ام   3

. اهل لّثم  هیبنتلا ؟ فورح  تعضو  ینعم  ّيأل   4
؟ هیبنتلا اه »  » لوخدم وه  ام   5

؟ ًاقلطم لمعتست  ءادّنلا  فورح  نم  ٍفرح  ُيأ   6
؟ » يإ  » و یلب »  » و معن »  » نیب قرفلا  ام   7

؟ » َّنإ  » و ِْریَج »  » و ْلَجَأ »  » لمعتست ًینعم  ّيأل   8
نیرامّتلا

لمجلا : نم  یلی  اّمم  باجیإلاو  ءادّنلاو  هیبنتلا  فورح  جرختسإ   1
.62 سنوی /  َنُونَزحَی » ْمُه  الو  ْمُْهیَلَع  ٌفْوَخ  ِهّللا ال  َءاِیلْوَأ  َّنإ  الأ  ( » أ

.6 راطفنإلا /  ِمیرَکلا » َکِّبَِرب  َكَّرَغ  ام  ُناسنإلا  اهُّیَأ  ای  ( » ب
.44 فارعألا /  ْمَعَن » اولاق  ًاّقح  ْمُکُّبَر  َدَعَو  ام  ُْمتْدَجَو  لَهَف  ( » ج …

.42 لمّنلا /   … وُه » ُهَّنَأَک  َْتلاق  ِکُشْرَع  اذَکهَأ  َلیق  َْتئاج  اّمَلَف  ( » د
.119 نارمع /  لآ   … مُکَنوُّبُِحی » الَو  ْمُهَنوُّبُِحت  ِءالوُأ  ُْمْتنَأ  اه  ( » ه

.260 ةرقبلا /   … یْبلَق » َِّنئَمْطَِیل  ْنِکلَو  یَلب  َلاق  ْنِمُْؤت  َْمل  ََوأ  َلاق  یتْوَملا  ِیُْحت  َْفیَک  ِینِرَأ  ِّبَر  ُمیهاربإ  َلاق  ْذإَو  ( » و
.53 سنوی /  ٌّقََحل » ُهَّنإ  یِّبَرَو  ْيإ  ُلق  َوُه  ٌّقَحَأ  َکَنُوِئْبنَتْسَیَو  ( » ز

.81 ۀعقاولا /  َنُونِهْدُم » ُْمْتنَأ  ِثیِدحلا  اَذِهبَفأ  ( » ح
.114 113 فارعألا /  َنیبَّرَقُملا » َنَِمل  ْمُکَّنإَو  ْمَعَن  َلاق  َنیبلاغلا *  ُنَْحن  اّنُک  ْنإ  ًارْجَءَال  اَنل  َّنإ  اُولاق  َنوَعِْرف  ُةَرَحَّسلا  َءاجَو  ( » ط

.7 نباغتلا /  َُّنثَْعُبَتل » ّیبَرَو  یَلب  ُْلق  اُوثَْعُبی  َْنل  ْنَأ  اوُرَفَک  َنیّذلا  َمَعَز  ( » ي
.28 دعّرلا /  ُبُولُقلا » ُِّنئَمْطَت  ِهّللا  ِرْکِِذب  الأ  ( » ك

.8 31 باتکلا : ۀغالبلا ، جهن  ِِهْلبَِحب » ِماِصتْعإلاَو  ِهِرْکِِذب  َِکْبلَق  ِةَرامِعَو  ِهِْرمَأ  ِموُُزلَو  َیَُنب  ْيأ  ِهّللا  يَْوقَِتب  َکیِصوُأ  ّینإَف  ( » ل
.16 3 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن   … اِهبِراغ » یلَع  اهَْلبَح  ُْتیَْقلَءَال  ِرِضاحلا …  ُروُضُح  الَول  َۀَمَسَّنلا  َأََربَو  َۀَّبَحلا  َقَلَف  يّذلاَو  اَمأ  ( » م

ص 118 و119 و376. رمحألا ، تیربکلا  ٌلَّمَُرم » ِنیبَجلا  َلُوْلتَم  ُکبیبح  يرُْظناَو  ِْربَقلا  َنِم  یموق  انَّدَج  ایأ  ( » ن
ۀیتآلا : تاغارفلا  یف  ۀعباتلا  فورحلا  نم  ًابسانم  ًافرح  ْعض   2
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نکل » لب ، «ال ،
« . َرثکأ ٍمهرد …  ِفلأب  َباتکلا  ُتیرتشإ  ( » أ

« . ٍلداع ٍقساف …  ٍلُجَِرب  ُتررم  ام  ( » ب
« . َدوسألا َضیبألا …  َصیمقلا  ِسِْبلَأ  ( » ج

« . ًادیرث ًامحل …  ُتلکأ  ام  ( » د
« . ًاحلاط ًاحلاص …  ًالجر  ِْسلاج  ( » ه

« . ٌمساق ٌلیلخ …  ْمُقَی  ال  ( » و
اهل : ۀبسانملا  باجیإلا  فورح  يدحإب  ۀیتآلا  تاغارفلا  إلمإ   3

« . ٍمهرد ُفلأ  َیلع  َکل  : » هل … ُتلق  ٍمهرد »؟ ُفلأ  َکیلع  یل  َسیلأ  : » یل ٌدیعس  لاق  أ )
: » … « . ُتلق رفَّسلا ؟ نم  ُجاّجُحلا  َمِدَق  لَه  : » ٌورمع لاق  ب )

« . َتیّلص دق  : » ٌدیز … لاق  ِرهّظلا » َةولص  ِّلَصُأ  مل  : » ُتلق ج )
« . ِهّللاو : » لاق … مالسلاهیلع »؟ نیسحلا  ربق  ةرایز  یلإ  َتفّرشت  له  : » یقیدصل ُتلق  د )

یلی : ام  برعأ   4
ُهَدبع َدَلَجَو  ُهَْدفِر  َعَنَمو  ُهَدحو  َلََزن  ْنَم  لاق : ِهّللا . َلوسر  ای  یلب  اولاق : ِسانلا ؟ ِرارِِشب  ْمُُکئِّبَنُأ  الأ  : » ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  هّللا  لوسر  لاق 

.27 لوقعلا : فحت   … ًةَرِذْعَم » ُلَبْقَی  الو  ًةَْرثَع  ُلیُقی  ْنَم ال  لاق : ِهّللا . َلوسر  ای  یلب  اولاق : َکلذ ؟ ْنِم  ٍّرَِشب  ْمُُکئِّبَنُأ  الأ 

ۀیردصملا فورحلاو  ةدایزلا  فورح  نوّتّسلاو  نماثلا  سرّدلا 

ةدایّزلا فورح  یف  عباّسلا : لصفلا 

مّاللا » ءابلا ، نِم ، ال ، ام ، ْنَأ ، ْنإ ، « ؛ ۀعبس یهو ] ]
َعضاوم : ۀثالث  یف  دازت  یهو  ْنإ : »  » ةدایز عضاوم 

« . ٌمئاق ٌدیز  ْنإ  ام  : » وحن ۀیفانلا ، ام »  » عم . 1
« . ُریمألا ُسِلْجَی  ْنإ  ام  ْرِظَتنإ  : » وحن ۀیردصملا ، ام »  » عم . 2

« . ُتسلج َتسلج  ْنإ  اّمل  : » وحن اّمل ،»  » عم . 3
: [ نیعضوم یف  دازت  یهو  « : ] ْنأ  » ةدایز عضاوم 

(. 1 « ) ُریشَبلا َءاج  ْنَأ  اّمَلَف  : » یلاعت هلوق  وحن  اّمل »  » عم . 1
.96 فسوی /  . 1

« . ُتمق َتُمق  ول  ْنأ  ِهّللاو  : » وحن َْول ،»  » مسقلا و واو »  » نیب . 2
ام : »  » ةدایز عضاوم 

نیمسق : یلع  ةدئازلا  ام » »
ٍرومأب : لصّتت  یهو  ۀّفاکلا » : » لّوألا

. لعفلاب ۀهبشملا  فورحلاب  أ 
. ّرم امک  ّبر »  » ّرجلا ك فورح  ضعبب  ب 
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« . ٌورمع َبَهَذ  ْذإ  ُلُکَْأن  ُنحن  امنیب  : » وحن نیب ،»  » فورظلا ك ضعبب  ج 
َءایشأب : قحلت  یهو  ۀّفاکلا » ریغ  : » یناثلا

(. 2 « ) اُوقِرْغُأ مِِهئائیطخ  اّمم  : » یلاعت هلوق  وحن  ْنِم »  » و ( 1 « ) ِهّللا نم  ٍۀمحر  امبف  : » یلاعت هلوق  وحن  ءابلا ،»  » رجلا ك فورح  ضعبب  أ 
ِناطیـشلا َنِم  َکَّنَغَْزنَی  اّمإ  : » یلاعت هلوق  وحن  ُيأ ،» َناّیأ و  َْنیأ ، ّینأ ، ُثیح ، یتَم ، ذإ ، ْنإ ،  » ك تناـک ، ًۀـمزاج  طرـشلا ، تاودأ  ضعبب  ب 

(. 4 … « ) هُّبَر ُهیلَْتبا  ام  اذإ  ُناسنإلا  اّمأف  : » یلاعت هلوق  وحن  اذإ ،»  » ٍۀمزاج ك َریغ  ْوأ  ( 3 « ) ِهّللاب ْذِعَتْساَف  ٌغَْزن 
ال : »  » ةدایز عضاوم 

: [ َعضاوم ۀثالث  یف   ] دازت یهو 
ٍباتک یف  ّالإ  ٍسبای  الَو  ٍبْطَر  الَو  ِضرألا  ِتاُملُظ  یف  ٍۀّبَح  الو  اهُمَْلعَی  ّالإ  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُطُقـسَت  امَو  : » یلاعت هلوق  وحن  یفّنلا ، دـعب  واولا »  » عم  1

(. 5 « ) ٍنیبم
(. 6 « ) َُکتْرَمَأ ْذإ  َدُجْسَت  ّالأ  َکَعَنَم  ام  : » یلاعت هلوق  وحن  ۀّیردصملا ، ْنَأ »  » دعب  2

(. 7 « ) ِۀمایقلا ِموِیب  ُمِْسقُأ  ال  : » یلاعت هلوق  وحن  مسُقا ،»  » لبق  3
. اهدیعن الف  ّرجلا  فورح  یف  اهرکذ  مّدقت  دقف  مّاللا »  » و ءابلا »  » و ْنِم »  » اّمأو

.159 نارمع /  لآ  . 1
.25 حون /  . 2

.200 فارعألا /  . 3
.15 رجفلا /  . 4

.59 ماعنألا /  . 5
.12 فارعألا /  . 6

.1 ۀمایقلا /   7

ۀّیردصملا فورحلا  یف  نماّثلا : لصفلا 

[« . ول یک ، َّنَأ ،[  نأ ، ام ، : » ٌۀسمخ یهو ] ]
رعاشلا : لوقکو  اِهبْحُِرب  يأ  ( 1 « ) ْتَبُحَر اِمب  ُضرألا  ُمِْهیَلَع  ْتَقاض  : » یلاعت هلوق  وحن  ۀیلعفلا ، ۀلمجلل  ْنأ »  » و ام »  » ف

(2 « ) ًاباهَذ َُهل  َّنُُهباهذ  ناکو  یلایّللا  بهذ  ام  ُءرملا  ُّرُسَی  »
.[ یلایللا ُباهذ  َءرملا  ُّرُسَی  يأ : ]

(. 4 « ) مَُکل ٌریخ  اُوموُصَت  ْنأ   » و ( 3 « ) اُولاق ْنَأ  ّالإ  ِهِموَق  َباوَج  َناک  امَف  : » یلاعت هلوق  وحنو 
. َکَمایق ُتملع  يأ  ٌمئاق » َکَّنَأ  ُتملع  : » وحن ۀّیمسإلا ، ۀلمجلل  َّنَأ »  » و

. نینمؤملا یلع  ٍجَرَح  نوک  مدعل  يأ  ( 5 « ) ٌجَرَح َنینِمْؤملا  یلَع  َنوکَی  ْیَِکل ال  : » وحن طقف ، عراضملا  لعفلل  یک »  » [و
ُّدَوَی يأ  ( 6 « ) ٍۀنـس َفلأ  ُرَّمَُعی  َول  مُهُدَـحأ  ُّدَوَی  : » یلاعت هلوق  وحن  َّبَحو ،» َّدَو   » یّنمتلا ك دـیفی  عراضمو  ضام  لـعف  دـعب  ًاـبلاغ  عقت  ول »  » و

.[ ٍۀنس ِفلأ  َریمعت 
.118 ۀبوتلا /  . 1

.362  / 3 دهاوشلا : عماج  . 2
.56 لمّنلا /  . 3
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.184 ةرقبلا /  . 4
.37 بازحألا /  . 5

.96 ةرقبلا /  . 6

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
« . ْنإ  » ةدایز عضاوم  دّدع   1

. کلذل لثم  ْنَأ ؟ »  » دازت یتم   2
؟ ۀّفاکلا ِریغو  ۀّفاکلا  ام »  » نیب قرفلا  ام   3

« . ال  » ةدایز عضاوم  رکذأ   4
. ۀیّردصملا فورحلا  ۀلص  رکذأ   5

؟ ۀّیفرحلا تالوصوملاو  ۀّیردصملا  فورحلا  نیب  قرف  دجوی  له   6
نیرامّتلا

ۀیلاتلا : ۀفیرشلا  تایآلا  نم  ةدایزلا  فورح  جرختسإ   1
.29 روّطلا /  ٍنُونجَم » الو  ٍنهاِکب  َکِّبَر  ِتَمِْعِنب  َْتنَأ  امَف  ْرِّکَذَف  ( » أ

.19 16 قاقشنإلا /  ٍقَبَط » ْنَع  ًاقَبَط  َُّنبَکْرََتل   * … ِقَفَّشلاب *  ُمِْسقُأ  الَف  ( » ب
.93 92 هط /  ِنَِعبَّتَت » ّالأ  اوُّلَض *  ْمُهَْتیَأَر  ْذإ  َکَعَنَم  ام  ( » ج

.2 ةدئاملا /   … َمارحلا » َْتیَبلا  َنیّمآ  الَو  َِدئالَقلا  الَو  َيْدَهلا  الَو  َمارَحلا  َرَهَّشلا  الَو  ِهّللا  َِرئاعَش  اوُّلُِحت  اُونَمآ ال  َنیّذلا  اهُّیَأ  ای  ( » د
.23 ءارسإلا /  ٍّفُأ » امَُهل  ْلُقَت  الَف  امُهالِک  وأ  امُهُدَحَأ  َرَبِکلا  َكَْدنِع  َّنَُغْلبَی  اّمإ  ( » ه

.10 قراطلا /  ٍرِصان » الَو  ٍةُّوق  ْنِم  َُهل  امَف  ( » و
.148 ةرقبلا /  ًاعیمج » ُهّللا  ُمُِکب  ِتْأَی  اُونوُکَت  ام  َْنیَأ  ( » ز

.30 ماعنألا /  ّقحلاب » اذه  َْسَیلأ  َلاق  ( » ح
.110 ءارسإلا /  ینسُحلا » ُءامسألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  ام  ًاّیأ  ( » ط

.13 ةدئاملا /   … ًۀَیِساق » ْمَُهبُوُلق  اْنلَعَجَو  ْمُهاّنََعل  ْمُهَقاثیم  ْمِهِضْقَن  اِمبَف  ( » ي
.10 تارجحلا /  ٌةوخإ » َنونمؤملا  اّمنإ  ( » ك

.51 سنوی /  ِهب » متنما  َعَقَو  ام  اذإ  َُّمثأ  ( » ل
.33 توبکنعلا /   … ْمِِهب » َءْیِس  ًاطُول  اُنلُسُر  َْتئاج  ْنَأ  اَّملو  ( » ن

.7 دمحلا /  َنّیلاّضلا » الَو  مِْهیَلَع  ِبوُضْغملا  ِریغ  ( » س …
تایآلا : نم  یلی  اّمم  ۀّیردصملا  فورحلا  جرختسإ   2
.138 ءاسنلا /  ًامیلأ » ًاباذَع  ْمَُهل  َّنَِأب  َنیِقفانُملا  ِرَِّشب  ( » أ

.23 دیدحلا /  ْمُکیتآ » اِمب  اوُحَْرفَت  الَو  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اوُسَْأت  ْالیَِکل  ( » ب
.280 ةرقبلا /  َنوُمَْلعَت » ُْمْتنُک  ْنإ  ْمَُکل  ٌریخ  اُوقَّدَصَت  ْنَأَو  ( » ج

.96 تافاّصلا /  َنُولَمْعَت » امَو  ْمُکَقَلَخ  ُهّللاو  ( » د
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.89 ءاسنلا /  ًءاوس » َنُونوُکَتَف  اوُرَفَک  امَک  َنوُرُفْکَت  َْول  اوُّدَو  ( » ه
.117 ةدئاملا /   … مِهیف » ُْتمُد  ام  ًادیهَش  ْمِْهیَلَع  ُْتنُکَو  ( » و …

.115 نونمؤملا /  َنوُعَجُْرت » اْنَیلإ ال  ْمُکَّنَأَو  ًاثَبَع  مُکانْقَلَخ  امَّنَأ  ُْمْتبِسَحَفَأ  ( » ز
.26 ص /  ِباسحلا » َموی  اوُسَن  اِمب  ٌدیدش  ٌباذَع  ْمَُهل  ( » ح

یلی : ام  برعأ   3
تافاّصلا َنیرباّصلا » َنِم  ُهّللا  َءاش  ْنإ  ینُدِجَتَس  ْرَمُْؤت  ام  ْلَْعفا  َِتبَأ  ای  َلاق  يَرت  اذام  ْرُْظناَف  َکَُحبْذَأ  ّینأ  ِمانَملا  یف  يرأ  ّینإ  َیَُنب  ای  َلاق   » أ …

.102 / 
.38 ةرقبلا /  َنُونَزْحَی » ْمُه  الَو  مِهیَلَع  ٌفوَخ  الَف  َيادُه  َِعبَت  ْنَمَف  ًيدُه  یّنِم  ْمُکَّنَِیتْأَی  اّمإَف   » ب

ضیضحتلا فورح  ریسفتلا و  افرح  نوّتّسلاو  عساّتلا  سرّدلا 

ریسفتلا یفرح  یف  عساتلا : لصفلا 

« . ْنأ  » و يأ »  » امهو
« . ۀیرقلا لهأ  هریسفت  : » َتلق ّکنأک  ۀیرقلا » َلهأ  يأ  ( 1 … « ) یّتلا َۀَیرَقلا  ِلَئْساَو  : » یلاعت ُهّللا  لاق  : » کلوق وحن  ْيأ ،»  » ف

هانلق : » لاقی الف  ( 2 « ) ُمیهاربإ ای  ْنأ  ُهانیَدانَو  : » یلاعت هلوق  وحن  ۀلمج ،] اهدـعب  نوکیو  هفورح  نود   ] لوقلا ینعمب  لعف  اهب  رَّسَُفی  اّمنإ  نأ »  » و
. هانعم لوقلا ال  ظفل  وه  ذإ  میهاربا » ای  نأ 

ضیضحّتلا فورح  یف  رشاعلا : لصفلا 

. مالکلا ردص  اهلو  الأ » امَْول ، الَول ، ّالأ ، ّالَه ، [: » یهو ]
«، ًادـیز َتمرکأ  ّاله  : » وحن یـضاملا ، یلع  ْتلخد  اذا  ٌرییعتو  ٌمَولو  ُلُکأت » ّاله  : » وحن عراضملا ، یلع  ْتلخد  اذا  لـعفلا  یلع  ُّثحلا  اـهانعمو 

. تاف ام  رابتعاب  ّالإ  ًاضیضحت  نوکی  ٍذئنیحو ال 
« . ًادیز َتبرض  ّاله   » يأ ًادیز » ّاله  : » ًاموق َبَرَض  ْنَِمل  لوقت  امک  ٍلعف  ِرامضإبف  ٌمسا  اهدعب  عقو  نإو  ّرَم ، امک  لعفلا  یلع  ّالإ  لخدت  الو 

.82 فسوی /  . 1
.104 تافاّصلا /  . 2

. ماهفتسإلا فرحو  ردصملا  فرحو  طرشلا  فرح  لّوألا  ءزجلاو  یفّنلا ، ُفرح  یناّثلا  اُهئزج  ۀبّکرم ؛ اهعیمجو 
امهیلوأ نیتلمجلا  یلإ  جاتحی  ٍذئنیحو  ُرَمع » َکَلََهل  ٌیلع  الول  : » وحن یلوألا  ۀـلمجلا  دوجول  ۀـیناّثلا  ۀـلمجلا  عانتما  وهو  رخآ  ًینعم  الول »  » لو

. ٌۀیلعف ۀیناثلا  ًادبأ و  ٌۀیمسإ 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. امهل لّثمو  ریسفّتلا  یَفرح  دّدع   1

؟ ةرِّسفملا ْنأ »  » طئارش یه  ام   2
. اهانعم نّیبو  ضیضحتلا  فورح  دّدع   3
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؟ ضیضّحتلا فورح  لوخدم  وه  ام   4
. لاثملاب کلذ  حّضو  ناتّیطرشلا ؟ امول »  » و الول »  » ینعم ام   5

نیرامّتلا
ۀیلاتلا : ۀکرابملا  تایآلا  نم  ۀّیطرشلاو  ضیضحتلاو  ریسفتلا  فورح  جرختسإ   1

ْنَأ ْمُهَْنَیب  ٌنِّذَُؤم  َنَّذَأَف  ْمَعَن  اولاق  ًاّقَح  ْمُکُّبَر  َدَعَو  ام  ُمتْدَجَو  ْلَهَف  ًاّقَح  انُّبَر  انَدَعَو  ام  انْدَجَو  ْدَـق  ْنَأ  ِراّنلا  َباحْـصَأ  ِۀَّنَجلا  ُباحْـصَأ  يَدانَو  ( » أ
.44 فارعألا /  َنیِملاّظلا » یلَع  ِهّللا  ُۀَنَْعل 

.31 أبس /  َنینِمُْؤم » اّنَُکل  ُْمْتنَأ  الَول  اوُرَبْکَتْسا  َنیذِّلل  اوُفِعُْضتْسا  َنیّذلا  ُلوُقَی  ( » ب …
.21 ناقرفلا /  ُۀَِکئالَملا » اْنیَلَع  َلِزنُأ  الَول  انَءاِقل  َنوُجْرَی  َنیّذلا ال  َلاقَو  ( » ج

.7 رجحلا /  َنیقداّصلا » َنِم  َْتنُک  ْنإ  ِۀَِکئالملِاب  انیتَْأت  اَمَْول  ( » د
.251 ةرقبلا /  ُضرألا » ِتَدَسََفل  ٍضعبب  مُهَضعب  َسانلا  ِهّللا  ُْعفَد  الَولَو  ( » ه

.28 فاقحألا /  ًۀَِهلآ » ًانابُْرق  ِهّللا  ِنود  نِم  اوُذخَّتا  َنیّذلا  ُمُهَرَصَن  الْوَلَف  ( » و
.27 نونمؤملا /   … اِنیْحَوَو » اِنُنیْعَِأب  َْکلُفلا  ِعَنْصا  ِنأ  ِهَیلإ  اْنیَحْوَأَف  ( » ز

.13 ۀبوتلا /   … لوُسَّرلا » ِجارخِإب  اوُّمَهَو  مُهَنامیَأ  اُوثَکَن  ًاموَق  َنُوِلتاُقت  الأ  ( » ح
.122 ۀبوتلا /   … ِنیّدلا » یف  اوُهَّقَفَتَِیل  ٌۀِفئاط  ْمُْهنِم  ٍۀَقِْرف  ِّلُک  ْنِم  َرَفَن  الْوَلَف  ( » ط …

.117/ ةدئاملا  … مُکَّبَرو » ّیبَر  َهّللااوُُدبْعاِنَأ  ِِهب  ینَتْرَمَأام  ّالإ  ْمَُهل  ُتُلقام  ( » ي
یلی : ام  برعأ   2

.46 لمّنلا /  َنوُمَحُْرت » ْمُکَّلََعل  َهّللا  َنوُرِفْغَتْسَت  الَول  ِۀَنَسَحلا  َْلبَق  ِۀَئِّیَّسلِاب  َنُولِْجعَتْسَت  َِمل  ِمْوَق  ای  َلاق   » أ

ماهفتسالا افرح  عقوتلا و  فرح  نوعبّسلا  سرّدلا 

عّقوّتلا فرح  یف  رشع : يداحلا  لصفلا 

: [ ٍناعم ُۀسمخ  هلو  « ] ْدَق  » وهو
؛» َمویلا ُرفاسملا  ُءیجی  دق  : » وحن ُعّقوتلا ،  1

َیـضاملا مزلت  اذـهلو  ًاضیأ  بیرقتلا  َفرح  ْتیّمـس  کلذ  لجءِالو  اذـه  َْلیَُبق  يأ  ُریمـألا » َبِکَر  دـق  : » وحن لاـحلا ، یلإ  یـضاملا  بیرقت   2
؛» ُرْجَفلا َعَلَط  ْدَقَو  ٌدیز  َرَفاس  : » وحن ًالاح ، َعَقَی  ْنأ  َحَلْصَِیل 

؛» ُُرتْفَی دق  َداوجلا  ّنإ   » و ُقُدْصَی » دق  َبوُذَکلا  َّنإ  : » وحن عراضملاب ، ّصتختو  لیلقتلا ،  3
« َنُونِمؤملا َحَْلفَأ  ْدَق  : » یلاعت هلوق  وحنو  ٌدیز »؟ ماق  له  : » َلَأَس ْنَم  باوج  یف  ٌدـیز » َماق  دـق  : » وحن یـضاملاب ، ّصتختو  دـیکأتلاو ، قیقحتلا   4

(. 1)
(. 2 « ) مکنم َنیقِّوَعُْملا  ُهّللا  ُمَْلعَی  ْدَق  : » یلاعت هلوق  وحن  ۀنیرق ، كانه  تناک  اذإ  عراضملا  یلع  ۀّیقیقحتلا  دق »  » ُلخدت دقو 

. ًاعم عّقوتلاو  بیرقتلاو  قیقحتلا  ینعم  ةولصلا » ِتماق  دق   » یف عمتجا  دق  ّهنأ  ملعإ  ]
(.[ 3 « ) ِءامسلا یف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَق  : » یلاعت هلوق  وحن  ریثکتلا ،  5

.1 نینمؤملا /  . 1
.18 بازحألا /  . 2
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.144 ةرقبلا /  . 3

ناهیبنت

« . َْتنَسْحأ ِهّللاَو  ْدَق  : » وحن مسقلاب ، لعفلا  نیبو  اهنیب  لصفلا  زوجی  أ 
رعاشلا : لوقک  ۀنیرق  دوجو  دنع  اهدعب  ُلعفلا  فذحیو  ب 
(1 « ) ْدَق ْنأَکَو  اِنلاحِِرب  ْلََزت  اَّمل  اَنباکِر  ّنأ  َْریَغ  ُلُّحَرَّتلا  َِدفَأ  »

. َْتلاز ْدَق  ْنَأَکو  يأ 

ماهفتسالا یَفرح  یف  رشع : یناّثلا  لصفلا 

امُهلوخدو ٌدیز . » ماق  له  : » وحن ۀّیلعفلاو ، ٌمئاق » ٌدیزأ  : » وحن ۀّیمـسإلا ، ۀـلمجلا  یلع  نالخدـتو  مالکلا  ُردـص  امهلو  له »  » و ةزمهلا »  » امهو
. یلْوأ لعفلاب  ماهفتسالا  ّنأل  ُرثکأ  ۀّیلعفلا  یلع 

ۀعبرأ : یهو  ، ] اهیف له »  » لوخد زوجی  َعضاوم ال  یف  ةزمهلا »  » لخدت دقو 
« . َتبرض ًادیزأ  : » وحن لعفلا ]، دوجو  عم  مسإلا  یلع  ةزمهلا »  » لخدت نأ   1

« . َكوخأ وهو  ًادیز  ُبِرْضتأ  : [ » وحن خیبوتلل ، ةزمهلا »  » نوکت نأ   2]
« . ٌورمع مأ  كدنع  ٌدیزأ  : [ » وحن ۀلصّتملا ، ْمأ »  » عم ةزمهلا »  » لمعتست نأ   3]

. ٌثحب انهیهو  عضاوملا . هذه  یف  له »  » لمعتست الو  ناک » نمفأ   » و ناک » ْنَم  َوأ  : [ » وحن فطعلا ، فورح  یلع  ةزمهلا »  » لخدت نأ   4]
.135  / 1 دهاوشلا : عماج  . 1

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. ٍراصتخاب کلذ  حرشإ  ْدَق . »  » یناعم دّدَع   1

؟ لعفلاو دق »  » نیب لصفی  اذامب   2
؟ ماهفتسالا افرح  لخدی  َمالع   3

؟ » له  » نود اهیف  ةزمهلا »  » لامعتسا زوجی  یّتلا  عضاوملا  یهام   4
نیرامّتلا

هانعم : نّیعو  ۀفیرشلا  تایآلا  نم  یلی  اّمم  عّقوتلا  فرح  جرختسإ   1
.64 رّونلا /   … ِْهیَلَع » ُْمْتنأام  ُمَْلعَی  ْدَق  ِضرألاَو  ِتاومَّسلا  یف  ام  ِهّلل  َّنإ  الَأ  ( » أ

.101 نارمع /  لآ  ٍمیقتسم » ٍطارص  یلإ  َيِدُه  دقَف  ِهّللاب  ْمِصتعَی  ْنَمَو  ( » ب
.10 9 سمشلا /  اهیّسَد » ْنَم  َباخ  ْدَقَو  اهیّکَز *  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  ( » ج

.40 نارمع /  لآ  ُرَبِکلا » َِینَغََلب  ْدَقَو  ٌمالُغ  یل  ُنوُکَی  ّینأ  ( » د
.33 ماعنألا /   … َنُولوُقَی » يّذلا  َُکنُزْحََیل  ُهَّنإ  ُمَْلعَن  ْدَق  ( » ه

.108 ةرقبلا /  ِلیبسلا » َءاوس  َّلَض  ْدَقَف  ِنامیإلِاب  َْرفُکلا  ِلَّدَبَتَی  ْنَمَو  ( » و
.4 دلبلا /  ٍدَبَک » یف  َناسنإلا  اَنْقَلَخ  ْدََقل  ( » ز
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ْوأ ال؟ ۀعباتلا  لمجلا  یف  ةزمهلا »  » ناکم له »  » عضو زوجی  له   2
ۀنیدملا »؟ یف  مأ  ٌدیز  كدنعأ  . » 1

ماق »؟ ٌدیزأ  . » 2
ٌدیعس »؟ بهذی  ملأ  . » 3

ٍنیِّکِِسب »؟ مأ  ُهَْتلَتَق  ٍفیسبأ  ِيرْدأ  ام  . » 4
ٌلداع »؟ ٌرفعجأ  . » 5

َنودبعت »؟ ِهّللا  َریغأ  . » 6
یلی : ام  برعأ   3

.76 ةدئاملا /  ُمیلَعلا » ُعیمَّسلا  َوُه  ُهّللاَو  ًاعْفَن  الو  ًاّرَض  ْمَُکل  ُِکلْمَی  ام ال  ِهّللا  ِنود  ْنِم  َنوُُدبْعَتَأ  ُْلق   » أ
ِّلَُکل َلَعَج  ْدَـق  ِهِْرمَأ  ُِغلاب  َهّللا  ّنإ  ُُهبْـسَح  َوُهَف  ِهّللا  یلع  ْلَّکَوَتَی  ْنَمَو  ُبِسَتْحَی  ـال  ُْثیَح  ْنِم  ُْهقُزْرَیَو  ًاـجَرْخَم *  َُهل  ْلَـعْجَی  َهّللا  ِقَّتَی  ْنَمَو   » ب …

.3 2 قالّطلا /  ًارْدَق » ٍءیَش 

(1  ) طرشلا فورح  نوعبّسلا  يداحلا و  سرّدلا 

طرشلا فورح  یف  رشع : ثلاّثلا  لصفلا 

و نإ »  » فالخ هب   ] ِْنیَتفلتخم وأ  ِْنیَتّیلعف  وأ  اتناک  ِْنیَتّیمـسإ  نیتلمجلا ؛ یلع  لخدت  اّمأ »  » مالکلا و ردـص  اهلو  اّمأ . » َْول ، ْنإ ، ، » ٌۀـثالث یهو ] ]
[. ۀّیلعفلا یلع  ّالإ  نالخدت  امّهنإف ال  ول » »

« . َکُمِرْکُأَف ینَتْرُز  نإ  : » وحن یضاملا  لعفلا  یلع  ْتَلخد  نإو  لابقتسِإلل  ْنإ »  » ف
: لاقی اّمنإو  ُسمـشلا » ِتَعَلَط  ْنإ  َکیتآ  : » لاـقی ـالف  ُتُْمق » َتُْمق  ْنإ  : » وحن اـهیف ، كوکـشملا  رومـألا  یف  ّـالإ  لمعتـست  ـال  ْنإ »  » ّنأ ْمَلْعاَو 

« . ُسمشلا تعلط  اذإ  َکیتآ  »
وحن یلوُألا ، ۀلمجلا  یفن  ببـسب  ۀیناّثلا  ۀـلمجلا  یفن  یلع  ّلدـتو  َُکتمرکأ » ینُروَزت  َْول  : » وحن عراضملا ، یلع  تلخد  نإو  یـضاملل  َول »  » َو

(1 « ) اتَدَسََفل ُهّللا  ّالإ  ٌۀَهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  : » یلاعت هلوق 
.[ َکُمِرْکُأ انأف  يرئاز  َْتنُک  ْنإ  ریدقتلا : ّنءِال  « ] َکُمِرْکُأ انَأَف  يِرئاز  َْتنأ  ْنإ  : » وحن ًاریدقت ، ْوأ  َّرَم  امک  ًاظفل  لعفلا  امهمزلیو 

.22 ءایبنألا /  . 1
ٌهیبنت

: وحن ًاظفل ، ًایـضام  طرـشلا  فرح  هیلع  لخدی  يّذلا  لعفلا  نوکی  نأ  بجی  طرـشلا  یلع  مّدـقتو  مالکلا  لّوأ  یف  مسقلا  عقو  اذإ  ّهنأ ] ْملعإ  ]
ًءازج مسقلل ال  ًاباوج  ِظفّللا  یف  ۀیناّثلا  ۀلمجلا  نوکت  ٍذئنیحو  َکَّنَرُجْهءَال » یِنتَْأت  َمل  ْنإ  ِهّللاَو  : » وحن ًینعم ، وأ  َُکتمَرْکءَال » ینَْتیَتَأ  ْنإ  ِهّللاَو  »

. نیلاثملا یف  َتیأر  امک  اهوحنو  مّاللا  نم  مسقلا  باوج  یف  بجی  ام  اهیف  بجو  کلذلو  طرّشلل 
َیغُلی و ْنأ  زاج  و  َُکتیتءَال » ِهّللاو  یِنتأت  نإ  : » وحن هل ، مّاللا »  » ُباوجلا ب نوکی  نأب  مسقلا  ربتعی  نأ  زاج  مالکلا  طسو  یف  مسقلا  عقو  اذإو 

« . ُکتیتأ هّللاو  ینتأت  نا  : » وحن طرشلل ، باوجلا  نوکی 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
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؟ لخدت َمالَع  اّهنأ  نّیبو  طرشلا  فورح  دّدع   1
؟ » ول  » و نإ »  » نیب قرفلا  ام   2

؟ » ُسمشلا ِتعلط  ْنإ  َکیتا  : » لاقی ْنأ  ّحصی  مل  اذامل   3
. ٍلاثمب کلذ  حّضو  ول ؟ »  » ّلدت َمالَع   4

طرشلا : یلع  مسقلا  مّدقت  اذإ   1
؟ طرشلا فرح  هیلع  لخدی  يّذلا  لعفلا  وه  امف  أ 

؟ فوذحم امِهِّیأ  ُباوجف  ب 
؟ اهب باجملا  ۀلمجلا  یف  بجی  اذام  ج 

نیرامتلا
ءازجلاو : طرشلا  ِیَتَلْمُج  نّیعو  تایآلا  نم  یلی  اّمم  طرشلا  فورح  جرختسإ   1

.31 نارمع /  لآ  ْمَُکبُونُذ » ْمَُکل  ْرِفْغَیَو  ُهّللا  ُمُْکِببُْحی  ینوُِعبَّتاَف  َهّللا  َنوُّبُِحت  ُْمْتنُک  ْنإ  ُْلق  ( » أ
.48 ةدئاملا /   … ًةَدِحاو » ًۀَّمُأ  ْمُکَلَعََجل  ُهّللا  َءاش  َْولَو  ( » ب …

.38 لافنألا /  َنیلَّوَألا » ُتَّنُس  ْتَضَم  ْدَقَف  اوُدوُعَی  ْنإَو  َفَلَس  ْدَق  ام  ْمَُهل  ْرَفُْغی  اوُهَْتنَی  ْنإ  اوُرَفَک  َنیذِّلل  ُْلق  ( » ج
.17 ماعنألا /  هل » َفِشاک  الف  ٍّرُِضب  ُهّللا  َکْسَسْمَی  ْنإ  ( » د
.65 ۀعقاو /  َنوُهَّکَفَت » ُْمْتلَظَف  ًاماطُح  ُهاْنلَعََجل  ُءاشَن  َْول  ( » ه

ۀیآلا 70. (: 56  ) ۀعقاولا ةروس  َنوُرُکْشَت » الْوَلَف  ًاجاجُأ  ُهاْنلَعَج  ُءاشَن  َْول  ( » و
.28 ۀبّوتلا /   … ِِهلْضَف » ْنِم  ُهّللا  ُمُکِینُْغی  َفْوَسَف  ًۀَْلیَع  ُْمتْفِخ  ْنإَو  ( » ز …

یلی : ام  ْبرعأ   2
.31 ءاسنلا /  ًامیرَک » ًالَخْدُم  ْمُْکلِخُْدنَو  ْمُِکتائِّیَس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتَْجت  ْنإ   » أ

.21 رشحلا /  َنوُرَّکَفَتَی » ْمُهَّلََعل  ِساّنِلل  اُهبِرْضَن  ُلاْثمَألا  َْکِلتَو  ِهّللا  ِۀَیْشَخ  ْنِم  ًاعِّدَصَتُم  ًاعِشاخ  ُهَْتیَأََرل  ٍلَبَج  یلَع  َنآرقلا  اذه  اْنلَْزنَأ  َْول   » ب

عدّرلا فرح  و  ( 2  ) طرشلا فورح  نوعبّسلاو  یناثلا  سرّدلا 

ًالمجم رکذ  ام  ِلیصفتل  اّمأ »  » و

یناّثلل ًاببس  لّوألا  نوکی  نأو  ُءافلا »  » هباوج یف  بجیو  راّنلا » یفف  اوُقَش  َنیّذلا  اّمأو  ۀّنجلا  یفف  اودِعُس  َنیّذلا  اّمأ  ٌدیعسو  ٌیقَـش  ُساّنلا  : » وحن
«، ٌقلطنمف ٌدیز  اّمأ  : » وحن اهدعب ، عقاولا  مسالا  مکح  اهب  دوصقملا  ّنأ  یلَع  ًاهیبنت  َنوکِیل  ٍلعف  نم  هل  ّدب  طرـشلا ال  ّنأ  عم  اهلعف  فذحی  ْنَأو 

طرـشلا لوخد  بسانی  مل  اّملو  ٌقلطنم » ٌدیزف  اّمأ  : » یقب یّتح  رورجملاو  راجلاو  لعفلا  َفِذُحف  ٌقلطنم » ٌدیرف  ٍءیـش  نم  نکی  امهم  : » هریدـقت
نإ ُءزجلا  کلذ  َُّمث  فوذـحملا  لعفلا  نع  ًاضوع  ءافلا »  » و اّمأ »  » نیب لّوألا  ءزجلا  عضُوو  یناّثلا  ءزجلا  یلإ  ءافلا »  » تلُقن ءازجلا ، ءاـف »  » یلع

« ِۀَعُمُجلا َموی   » یف ٌلماع  ٌقلطنم »  » ف ٌقلطنم » ٌدیزف  ِۀَعُمُجلا  َموی  اّمأ  : » وحن ءافلا ، دعب  ام  هلماعف  ّالإو  َّرَم  امک  ٌءدـتبم  وهف  ءادـتبِإلل  ًاحلاص  ناک 
. ۀیفرّظلا یلع 

عدّرلا فرح  یف  رشع : عباّرلا  لصفلا 

هَّنإَف اذـهب  مّلکتت  يأ ال  ( 1 … « ) ّالَک ِنَناهَأ *  ّیبَر  ُلوُقَیَف  : » یلاـعت هلوق  وحن  هب ، مّلکت  اّـمع  هعدرو  مّلکتملا  رجزل  ْتعـضُو  ّـالَک ،» [ » یهو ]
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. ربخلا یف  اذه  کلذک . سیل 
.17 16 رجفلا /  . 1

« . ُّطق اذه  ُلعفأ  ال  : » يأ ّالک » : » تلقف ًادیز » ْبرضإ  : » کل لیق  اذإ  امک  ًاضیأ  رمألا  دعب  ُءیجی  دقو 
ۀّینبم ًامـسا  نوکت  ٍذئنیحو  ( 1 « ) َنوُمَْلعَت َفْوَس  ّالَک  : » یلاعت هلوق  وحن  ۀـلمجلا ،] نومـضم  قیقحت  هنم  دوصقملا  و   ] ًاّـقح ینعمب  ُءیجت  دـقو 

. ۀلمجلا ینعم  قیقحتل  اهنوکل  ّنإ »  » ینعمب ًاضیأ  ًافرح  نوکت  لیقو  ًافرح  ّالک »  » ِل ًۀهباشم  اهنوکل 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
. هل لّثم  ۀّیطرشلا ؟ اّمَأ »  » لمعتست ًینعم  ّيءِال   1

. لاثملاب کلذ  حّضو  اّمَأ ؟ »  » باوج یف  بجی  اذام   2
؟ » اّمأ  » یف طرشلا  ۀلمج  فذحت  اذامل   3

؟ » اّمأ  » دعب عقاولا  ءزجلا  مکح  وه  ام   4
؟ » ّالک  » تعضو اذامل   5

؟ » ًاّقح  » ینعمب ّالک »  » ءانب ۀّلع  یه  ام   6
.3 رثاکتلا /  . 1

نیرامّتلا
اهانعم : رکذاو  ۀیلاتلا  تایآلا  نم  ّالک »  » ْجرختسإ  1

.100 99 نونمؤملا /  اُهلئاق » وه  ٌۀملک  اّهنإ  ّالک  ُتْکََرت *  امِیف  ًاحلاص  ُلَمعأ  یّلََعل  ِنوُعِجْرا  ِّبر  ( » أ
.32 31 ّرثّدملا /  ِرَمَقلاَو » ّالَک  ِرَشَبِلل *  يرکِذ  ّالإ  یه  امَو  ( » ب

.82 81 میرم /  ْمِِهتَدابِِعب » َنوُرُفْکَیَس  ّالَک  ًاّزِع *  ْمَُهل  اُونوُکَِیل  ًۀهلآ  ِهّللا  ِنُود  ْنِم  اوُذَخَّتاَو  ( » ج
َّنإ ّالَک  َنُوبِّذَُکت *  ِِهب  ُمتنُک  يّذلا  اذه  ُلاُقی  َُّمث  َمیحَجلا *  اُولاَصل  مُهَّنإ  َُّمث  َنُوبوُجْحَمَل *  ٍذئموی  ْمِهِّبَر  ْنَع  ْمُّهنإ  ّالَک  َنُوبِـسْکَی *  اُوناک  ( » د

.18 13 نیفّفطملا /  َنیّیّلِع » یَفل  ِراْربَألا  َباتِک 
ّطخ : اهتحت  یتلا  ۀملکلا  َبارعا  کلذکو  ءافلا  یلع  َمُِّدق  يّذلا  ءزجلا  ُبارعإ  وه  ام  نّیعو  تایآلا  نم  یلی  اّمم  ۀیطرشلا  اّمأ »  » ْجرختسإ  2
.20 19 ةدجسلا /  ُراّنلا » ُمُهیوْأَمَف  اوُقَسَف  َنیّذلا  اّمأَو  َنُولَمْعَی *  اوناک  اِمب  ًالُُزن  يوْأَملا  ُتاّنَج  مُهَلَف  ِتاحلاّصلا  اُولِمَعَو  اُونَمآ  َنیّذلا  اّمأ  ( » أ

.41 فسوی /  ِهِسْأَر » ْنِم  ُریّطلا  ُلُکْأَتَف  ُبَلُْصیَف  ُرَخآلا  اّمأو  ًارمَخ  ُهَّبَر  یِقْسَیَف  امُکُدحأ  اّمأ  ِنْجِّسلا  ِیَبِحاص  ای  ( » ب
َیهَۀَّنجلا ّنإف  يوَهلا *  ِنَع  َسفّنلا  یَهَنَو  ِهِّبَر  َماقَم  َفاخ  ْنَم  اّمأو  يوْأَـملا *  َیه  َمیحجلا  ّنإـف  اینُّدـلا *  َةویحلا  ََرثاو  یغَط *  ْنَم  اـّمَأَف  ( » ج

.41 37 تاعزانلا /  يوْأَملا »
.10 7 قاقشنإلا /  ًارُوُبث » وُعْدَی  َفوَسَف  ِهِرْهَظ  َءارو  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اّمأو  ًاریسَی …  ًاباسِح  ُبَساُحی  َفوَسَف  ِِهنیِمَِیب  َُهباتِک  َِیتوُأ  ْنَم  اّمَأَف  ( » د

یلی : ام  برعأ   3
ِۀَمِْعِنب اّمَأَو  ْرَْهنَت *  الَف  َِلئاّسلا  اّمَأَو  ْرَهْقَت *  الَف  َمیتَیلا  اّمَأَف  ینْغَأَف *  ًِالئاَع  َكَدَـجَوَو  يدَـهَف *  الاض  َكَدَـجَوَو  يواَف *  ًامیتَی  َكْدِـجَی  َْملَأ  »

.11 6 یحّضلا /  ْثِّدَحَف » َکِّبَر 

نیونتلا ثینأتلا و  ءات  نوعبّسلاو  ثلاثلا  سرّدلا 
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ۀنکاّسلا ثینأّتلا  ءات  یف  رشع : سماخلا  لصفلا 

« . ٌدنه ْتبرض  : » وحن لعفلا ، هیلإ  دنسأ  ام  ثینأت  یلع  ّلدتل  یضاملا  قحلت  یهو 
. اهقاحلإ بوجو  عضاوم  تفرع  دقو 

« . ُةولَّصلا ِتَماق  ْدَق  : » وحن رسکلاب ، َكِّرُح  َكِّرُح  اذإ  نکاسلا  ّنءِال  رسکلاب ، اهکیرحت  بجو  اهدعب ، ٌنکاس  اهیقل  اذإو 
، نینکاسلا ءاقتلا  عفدـل  ٌۀّیـضراع  اهَتکرح  ّنءِال  ُةأرْملا » ِتامَر  « [ » ْتَمَر : » یف  ] لاقی الف  اهنوکـس  ِلْجءِال  فذُـح  ام  َّدر  بجوت  اـهتکرحو ال 

. ٌفیعض اتامَر » ِناتأرملا  : » مُهلوقو
ریدقتبو ُءاسّنلا ،» َنُمق   » و نودـیّزلا » اوماق   » و نادـیّزلا » اماق  : » لاقی الف  ٌفیعـضف ، ّثنؤملا  عمجو  رّکذـملا  عمجو  ۀـینثتلا  ۀـمالع  قاحلإ  اّمأو 

. ثینأتلا ءات »  » لعافلا ك لاوحأ  یلع  ٌّۀلاد  ٌتامالع  یه  لب  ِرْکِّذلا  َْلبَق  َرامضإلا  مزلی  ّالئل  َِرئامض  نوکت  قاحلإلا ال 

نیونتلا یف  رشع : سداسلا  لصفلا 

. لعفلا لخدت  الو  ۀملکلا  رخآ  ۀکرح  عبتت  ۀنکاس  نون  یهو ] ]
ۀسمخ : یهو  نیونتلا : ماسقأ 

« . ٌدیز : » وحن ۀّیبارعإلا ، تاکرحلل  لباق  فرصنم  ّهنأ  يا  ۀیمسإلا  یضتقم  یف  نکما  مسإلا  ّنأ  یلع  ّلدی  ام  وهو  نّکمتلا : نیونت  لّوألا :
ْتکُسا هانعمف  نوکسلاب  ْهَص »  » اّمأو ام  ٍتقو  یف  ام  ًاتوکس  ْتُکْسُأ  يأ  ٍهَص » : » وحن ةرکن ، مسإلا  ّنأ  یلع  ّلدی  ام  وهو  ریکنتلا : نیونت  یناّثلا :

. نالا
ماسقأ : ۀثالث  یلع  یهو  : ] ضوعلا نیونت  ثلاّثلا :

؛» ٍناعم  » و ٍراوج »  » ك ّرجلاو ، عفرلا  یََتلاح  یف  ۀفرصنملا  َریغ  ۀصوقنملا  َءامسألا  قحلی  ام  وهو  ٍفرح  نع  ضوع  أ 
؛» تومی ناسنإ  ُّلک   » يأ ُتوُمَی » ٌّلُک  : » وحن ّيأو ،» ضعبو  لک   » ةدودعملا ك تاملکلا  قحلی  ام  وهو  درفم  نع  ضوع  ب 

یف رقن  ذإ  َموی  کلذـف   » يأ ( 1 « ) ٌریـسع ٌموی  ٍذئموی  َکلذف  ِرُوقانلا  یف  َرُِقن  اذإف  : » وحن ٍذئتعاسو ،» ٍذـئنیحو  ٍذـِئَموی   » ك ذإ »  » قحلی ام  وهو  ج 
« .[ ٌریسع ٌموی  روقانلا 

« . نیملسم  » ك ملاسلا ، رّکذملا  عمج  نون »  » َلباقِیل ٍتاِملْسُم » : » وحن ملاسلا ، ّثنؤملا  عمج  یف  يّذلا  نیونتلا  وهو  ۀلباقملا : نیونت  عباّرلا :
. مسإلاب ّصتخت  ۀعبرألا  هذهو 

رعاشلا : لوقک  عیراصَملاو ، تایبألا  رخآ  قحلی  يّذلا  وهو  ّمنرتلا : نیونت  سماخلا :
(2 « ) ًاباصأ ْدََقل  ُْتبَصَأ  ْنإ  یلُوقو  ًاباتِعلاو  َُلذاع  َمّوللا  یِِّلقَأ  »

هلوقکو :
(3 « ) ًاکاسَع َْوأ  َکَّلَع  اَتبَأ  ای  ًاکانإ  ینَأ  ْدَق  ِیْتِنب  ُلوُقَت  »

.9 8 ّرثّدملا /  . 1
.145  / 1 دهاوشلا : عماج  . 2
.355  / 1 دهاوشلا : عماج  . 3

« . ٍورمع ُنب  ُدیز  ینئاج  : » وحن رخآ ، ٍمَلَع  یلإ  ًافاضم  نبا »  » ًافوصوم ب ناک  اذإ  مَلَعلا  نم  نیونتلا  فذحیو 

نیرامّتلا ۀلئسالا و 
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ۀلئسألا
. اهل لّثم  ۀنکاسلا ؟ ثینأتلا  ءات »  » ّلدت َمالع   1
؟ َِملو َِمبو  ثینأتلا  ءات  کیرحت  بجو  یتم   2

. هل لّثمو  نیونّتلا  فّرع   3
. نیونتلا ماسقأ  دّدع   4

. هل لّثم  نّکمتلا ؟ نیونت  وهام   5
؟ ریکنتلا نیونت  قحلی  ٍمسا  ّيأب   6

. ضوعلا ِنیونت  ماسقأ  ْرُکْذُأ   7
. لاثملاب کلذ  حرشإ  ًۀلباقم ؟ ۀلباقُملا  ُنیونت  یّمُس  اذامل   8

؟ مسإلاب ّصَتخی  يّذلا ال  نیونتلا  وه  ام   9
؟ ملعلا نم  نیونتلا  فذحی  یتم   10

نیرامّتلا
نیونتلا : عون  نّیَعو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  نیونتلاو  ۀنکاّسلا  ثینأتلا  ءات  جرختسإ   1

.160 فارعألا /  ًانیع » َةَرْشَع  اتَْنثا  ُهنِم  ْتَسَجَْبناَف  ( » أ
.15 تالسرملا /  َنیبِّذَکُمِلل » ٍِذئَموَی  ٌلیَو  ( » ب

.253 ةرقبلا /   … ٍتاجَرَد » ْمُهَضَْعب  َعَفَرَو  ُهّللا  َمَّلَک  ْنَم  ْمُْهنِم  ٍضَْعب  یلَع  ْمُهَضَْعب  اْنلَّضَف  ُلُسُّرلا  َکِلت  ( » ج
.5 3 قاقشنإلا /  ْتَّقُحَو » اهِّبَِرل  َْتنِذَأو  ْتَّلََختَو *  اهِیف  ام  ْتَْقلَأو  ْتَّدُم *  ُضرألا  اذإو  ( » د

.6 4 ۀعقاولا /  ًاّثَْبنُم » ًءابَه  َْتناکَف  ًاَّسب *  ُلابِجلا  ِتَُّسبو  ًاّجَر *  ُضرألا  ِتَّجُر  اذإ  ( » ه
.95 ءاسّنلا /  ًامیظَع » ًارْجَأ  َنیِدِعاقلا  یلَع  َنیِدهاجُملا  ُهّللا  َلَّضَفَو  ینْسُحلا  ُهّللا  َدَعَو  الُکَو  ( » و …

.5 میرحتلا /  ًاراْکبَأو » ٍتابِّیَث  ٍتاِحئاس  ٍتاِدباع  ٍتاِبئات  ٍتاِتناق  ٍتانِمُْؤم  ٍتاِملْسُم  َّنُکنِم  ًاریَخ  ًاجاوْزَأ  َُهلِدُبیْنَأ  َّنُکَقَّلَطْنإ  ُهُّبَر  یسَع  ( » ز
.84 83 ۀعقاولا /  َنوُرْظنَت » ٍذئنیح  ُْمْتنَأَو  َموُْقلُحلا *  ِتَغََلب  اذإ  الْوَلَف  ( » ح

.110 ءارسإلا /  ینْسُحلا » ُءامسألا  ُهَلَف  اوُعْدَت  ام  ًاّیَأ  َنمْحَّرلا  اوُعْدا  َِوأ  َهّللا  اوُعْدا  ُِلق  ( » ط
.9 تارجحلا /  ِهّللا » ِْرمَأ  یلإ  َءیفَت  یّتَح  یِْغبَت  یّتلا  اُوِلتاقَف  يرْخُألا  یَلَع  امُهیدحإ  ْتََغب  ْنإَف  ( » ي

یلی : ام  برعأ   2
« ًارْسُخ اهِْرمَأ  ُۀَِبقاع  َناکَو  اهِْرمَأ  َلابَو  ْتَقاذَف  ًارُْکن *  ًاباذَع  اهاْنبَّذَعَو  ًادیدَش  ًاباسِح  اهاْنبَساحَف  ِِهلُسُرَو  اهِّبَر  ِْرمَأ  ْنَع  ْتَتَع  ٍۀَیْرَق  ْنِم  ْنِّیَأَکَو   » أ

.9 8 قالّطلا / 
.15 13 ُۀّقاحلا /  ُۀعقاولا » ِتَعَقَو  ٍذئَمویف  ًةدحاو *  ًۀّکَد  اتّکُدَف  ُلابِجلاَو  ُضرألا  ِتَلِمُحَو  ٌةَدِحاو *  ٌۀَخفَن  ِروّصلا  یف  َخُِفن  اذإَف   » ب

دیکأتلا نون  نوعبّسلاو  عبارلا  سرّدلا 

دیکأتلا نون  یف  رشع : عباّسلا  لصفلا 

. یضاملا دیکأتل  دق »  » ءازإب ٌبلط ، هیف  ناک  اذإ  عراضملاو  رمألا  دیکأتل  تعضو  ٌنون  یهو 
نیبرض : یلع  یهو  اهماسقأ :
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. ًادبا ۀنکاس  يأ  ۀفیفخ ،  1
و ِّنابِرْضإ » : » وحن ةروسکمف ، ّالإو  َِّنبِرْضإ . »  » و َُّنبِرْـضإ »  » و ََّنبِرْـضإ » : » وحن ٌِفلأ ،»  » اهلبق نکی  مل  نإ  ٌۀحوتفم  یه  و  ةدّدشم ، يأ  ۀلیقث ،  2

« . ِّناْنبِرْضإ »
هقاحلإ عضاوم 

« ََّنبِرضت َکتَیل  : » وحن یّنمّتلاو ، ََّنبِرضت » له  : » وحن ماهفتـسإلاو ، ََّنبِرْـضَت » ال  : » وحن یهّنلاو ، ََّنبِرْـضإ » : » وحن رمألا ، یلع  ًازاوج  لخدت  یهو 
.[ دیکأتلا ُبسانی  بلطلاو   ] ًابلط امهنم  ّلک  یف  ّنءِال  ََّنلِْزنَت . » الأ  : » وحن ضْرَعلاو ،

ینعم نع  ًایلاخ  مسقلا  رخآ  نوکی  ـال  نأ  دارأَـف  ًاـبلاغ  مّلکتملل  ًاـبولطم  نوکی  اـم  یلع  مسقلا  عوقول  مسقلا  باوج ]  ] یلع ًاـبوجو  لخدـت  و 
« . اذک َّنَلَعفءَال  ِهّللاَو  : » وحن هنم ، هلّوأ  ولخی  امک ال  دیکأتلا 

ناهیبنت

: وحن ۀبطاخملا ، یف  اهلبق  ام  ُرـسکو  ۀفوذحملا ، عمجلا  واو »  » یلع ّلدتل  َُّنبِرْـضإ » : » وحن رّکذـملا ، عمجلا  یف  اهلبق  ام  ُّمَض  بجی  ّهنأ  ملعإ   1
امهادع : امیف  ُحتفلاو  ۀفوذحملا ، ءایلا »  » یلع ّلدتل  َِّنبِرْضإ » »

. ۀبطاخملاب سبْتلَال  رسک  ولو  رّکذملا  عمجلاب  َسَبَْتلَال  َّمضنا  َِول  ّهنءِالَف  درفملا  یف  اّمأ 
« . ِّناْنبِرْضإ  » و ِّنابِرْضإ » : » وحن فلأ ، اهلبق  ام  ّنألِف  ثنؤملا ، عمجو  یّنثملا  یف  اّمأو 

. دیکأتلا ینونو  ِرمضملا  ِنون  تانون ؛ ثالث  عامتجا  ۀهارکل  دیکأتلا  نون  لبق  ّثنؤملا  عمجلا  یف  فلألا  تدیزو 
ْتََقب نإو  ۀفیفخ ، نکت  ْمَلف  لصألا  یلع  َْقبَت  مل  نّونلا »  » َكِّرُح ول  ّهنءِال  ًالـصأ  ّثنؤملا  عمجلا  یف  الو  ۀینثتلا  یلع  لخدتال  ۀـفیفخلا  نون   2

. ٍنسح ُریغ  وه  هِّدَح و  ِریغ  یلع  نینکاسلا  ءاقتلا  مَْزلَیَف  ًۀنکاس 
. باّهولا کلملا  هّللا  نوعب  باتکلامت  باوصلاب  ُملعا  هّللا  و 

« نیعمجا هلآ  دّمحم و  اندّیس  یلع  ُهّللا  یّلصو  َنیملاعلا  ّبر  ِهّلل  ُدمحلاو  »

نیرامّتلا ۀلئسالا و 

ۀلئسألا
؟ دیکأتلا نون »  » یه ام   1

؟ رَسُکت یتمو  ۀلیقثلا  دیکأتلا  نون »  » حَتُفت یتم   2
؟ ًازاوج دیکأتلا  نون »  » قاحلإ عضاوم  یه  ام   3

؟ اذاِملَو دیکأتلا ؟ نون »  » قاحلإ بجی  یتم   4
؟ هرسک بجی  یتمو  دیکأتلا ؟ نون »  » لبق ام  ّمض  بجی  یتم   5

؟ ّثنؤملا عمجو  ینثملا  یف  دیکأتلا  نون »  » لبق ام  حتُفی  اذامل   6
؟ اذاملو ۀفیفخلا  نون »  » لخدت َمالع ال   7

نیرامّتلا
دیکأتلا : لبق  اهلصأ  یلإ  اهُّدُرو  ۀیلاتلا  لمجلا  نم  نّونلاب  ةدّکؤملا  لاعفألا  جرختسإ   1

.32 فسوی /  َنیِرِغاّصلا » َنِم  ًانوکََیلَو  َّنَنَجُْسَیل  ُهُُرمآ  ام  ْلَعْفَی  َْمل  ِْنَئلَو  ( » أ
.25 لافنألا /   … ًۀّصاخ » ْمُْکنِم  اوُمَلَظ  َنیّذلا  َّنَبیُِصت  ًۀَْنِتف ال  اوُقَّتاَو  ( » ب
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.26 میرم /   … یلوُقَف » ًادَحَأ  ِرَشَبلا  َنِم  َِّنیََرت  اّمإَف  ًاْنیَع  يِّرَقَو  یبَرْشاو  ِیلُکَف  ( » ج
.119 ءاسنلا /   … ِهّللا » َْقلَخ  َّنُرِّیَُغیَلَف  ْمُهَّنَُرمآَالَو  ِماعنألا  َناذآ  َّنُکِّتَُبیَلَف  ْمُهَّنَُرمآلَو  ْمُهَّنَیِّنَمُءَالَو  ْمُهَّنَّلِضُءَالَو  ( » د

.89 سنوی /  َنوُمَْلعَی » َنیّذلا ال  َلیبَس  ِّناِعبَّتَت  الَو  امیقَتْساَف  امُُکتَوْعَد  ْتَبیِجُأ  ْدَق  َلاق  ( » ه
.3 16 ۀبطخلا : ۀغالبلا ، جهن   … ِرْدِقلا » َطوَس  َّنُطاُسَتلَو  ًۀَلبْرَغ  َُّنَلبْرَُغَتلَو  ًۀلَْبَلب  َُّنلَْبلَُبَتل  ِّقَحلِاب  ُهَثََعب  يّذلاَو  ( » و

ۀیتآلا : لاعفألا  یلع  دیکأتلا  یَنون  لخدأ   2
ْظِع » ِع ، ِقَّتإ ، ِیلِْذبإ ، ُمَّلَکَتَأ ، ِیلِمْهَت ، ال  َنیِزِْجُنت ، َْنلِمْهَت ، ال  اوُرَخَّدإ ، اصِرْحإ ، »

یلی : ام  ْبرعأ   3
.43 فارعألا /  ُهّللا » اَنیدَه  ْنَأ  الَْول  َيِدَتْهَِنل  اّنُک  امَو  اذِهل  انیدَه  يّذلا  ِهّلل  ُدمحلا   » أ

ب 24. ح 8 ، ، 320  / 98 راونالاراحب : ًامد » ِعومُّدلا  َلََدب  کل  َّنَیِْکبءَالو  ًءاسمو  ًاحابص  َکََّنبُْدنَءَالَف   » ب
ب ح 22 ، ، 148  / 51 راونالاراحب : یتایَح » َماّیَأ  ُُهْتمَدََخل  ُُهتْکَرْدَأ  َْولَو  ال  : » لاق مالسلاهیلع ؟ ُمئاقلا  َِدلُو  ْلَه  مالسلاهیلع : ِهّللا  دبع  وبأ  ِلئُس  ج 

.6

قیقحتلا رداصم  سرهف 

میرکلا نآرقلا 
یلع ماـمإلا  رـشن  مـق ، ناریا  ۀـیناثلا ، ۀـعبطلا  یتشدـلا ، دـمحمو  يدـمحملا  مظاـک  دـمحم  دیـس  سرهفملا ، مـجعملا  نـم  ۀـغالبلا  جـهن  . 1

. مالسلاهیلع
. نایلیعامسإ تاراشتنا  مق ، ناریا  ۀسداسلا ، ۀعبطلا  یقابلا ، دبع  داؤف  دمحم  میرکلا ، نآرقلا  ظافلأل  سرهفلا  مجعملا  . 2

. رکفلا راد  مق ، ناریا  دّیسلا ، یفطصم  دیمحلا  دبعو  ةریداعم  دمحأ  لیعامسإ  میرکلا ، نآرقلا  ظافلأل  رئامضلاو  تاودألا  مجعم  . 3
. نورشان نانبلۀبتکم  توریب ، نانبل  یلوألاۀعبطلا ، میرکلانآرقلا ، ظافلأ  بارعإمجعم  . 4
. دیمحلا تاروشنم  مق ، ناریا  یلوألا ، ۀعبطلا  رقّدلا ، ینغلادبع  ۀیبرعلا ، دعاوقلا  مجعم  . 5

. ۀیملعلا بتکلا  راد  توریب ، نانبل  یلوألا ، ۀعبطلا  يومحلا ، هّللا  دبع  نب  توقای  نیدلا  باهش  نادلبلا ، مجعم  . 6
. نارهت ناریا  يدمآ ، دحاولا  دبع  ملکلا ، رردو  مکحلا  ررغ  . 7

. مق ناریا  یلوألا ، ۀعبطلا  قیقحتلل ، نینمؤملا  ریمأ  ۀسسؤم  یققحم  نم  ۀعامج  ةایحلا ، جهن  . 8
. ۀیداجّسلا ۀفیحصلا  . 9

. یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب ، نانبل  ۀثلاثلا ، ۀعبطلا  یسلجملا ، رقاب  دمحم  راونالاراحب ، . 10
. یمالسإلا رشنلا  ۀسسؤم  مق ، ناریا  ۀیناثلا ، ۀعبطلا  یناّرحلا ، ۀبعش  نبا  نیسح  لوقعلا ، فحت  . 11

. یبرعلا ثارتلا  ءایحإ  راد  توریب ، نانبل  یلماعلا ، ّرحلا  دمحم  ۀعیشلا ، لئاسو  . 12
. یملعألا ۀسسؤم  توریب ، یلوألا ، ۀعبطلا  یسربطلا ، یلع  وبا  نایبلا ، عمجم  . 13

. یمقلا سابع  خیشلا  نانجلا ، حیتافم  . 14
. یمالسإلا مالعإلا  بتکم  رشنلا ، زکرم  عباطم  يرهش ، يرلا  يدمحملا  ۀمکحلا ، نازیم  . 15

. ۀیمالسإلا ۀعبطملا  رمحألا ، تیربکلا  . 16
. اردص ۀسسؤم  نارهط ، ناریا  ینارهطلا ، ینیسحلا  نیسحدمحم  نیسحلا ، تاعمل  . 17

. سوواط نبا  دیسلا  فوفّطلا ، یلتق  یلع  فوهّللا  . 18
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.1366 تارتلا ، ءایحإل  مالسلامهیلع  تیبلا  لآ  ۀسسؤم  مق ، ناریا  یملیدلا ، دمحم  نب  نسح  نیدلا ، مالعأ  . 19
. سارف یبأ  نب  ماّرو  نیسحلا  وبأ  ماّرو ،» ۀعومجم   » فورعملا ب رهاوظلا  ۀهزنو  رطاوخلا  هیبنت  . 20

. ةزوحلا بدأ  رشن  مق ، ناریا  روظنم ، نبا  دمحم  نیدلا  لامج  برعلا ، ناسل  . 21
. ةرجهلا راد  ۀبتکم  مق ، ناریا  یلوألا ، ۀعبطلا  یمّویفلا ، دمحأ  رینملا ، حابصملا  . 22

. يدابآ زوریفلا  ۀبتکم  مق ، ناریا  فیرشلا ، رقاب  دمحم  دهاوشلا ، عماج  . 23
. مالسلاهیلع ءادهشلا  دیس  ۀبتکم  مق ، ناریا  ماشه ،) نبا   ) فسوی نب  هّللا  دبع  بیراعألا ، بتک  نع  بیبللا  ینغم  . 24

. افولا تاراشتنا  نارهت ، ناریا  یماج ، الم  یماج ، حرش  . 25
. نارهت ناریا  نسح ، سابع  یفاولا ، وحنلا  . 26

. ۀمرکملا ۀکم  ۀیدوعسلا  ۀیبرعلا  ۀکلمملا  ۀیناثلا ، ۀعبطلا  رفظ ، دمحأ  لیمج  ینآرقلا ، وحنلا  . 27
. يدابآ زوریفلاو  دیفملا  ۀبتکم  مق ، ناریا  یتشدلا ، ینیسحلا  یفطصم  ۀقیلعتب  یطویسلا ، نیدلا  لالج  ۀّیضرملا ، ۀجهبلا  . 28

. ۀّیرصعلا ۀبتکملا  توریب ، نانبل  نورشعلاو ، ۀسداسلا  ۀعبطلا  ینییالغ ، یفطصم  ۀیبرعلا ، سوردلا  عماج  . 29
. ةرجهلا تاراشتنا  مق ، ناریا  يرابنألا ، نبا  تاکربلا  وبا  نایبلا ، . 30

. قداصلا ۀبتکم  تاروشنم  نارهط ، ناریا  ۀیناثلا ، ۀعبطلا  يربکعلا ، ءاقبلا  وبأ  نمحرلا ، هب  َّنَم  ام  ءالمإ  . 31
. دیشرلا راد  توریب ، نانبل  یلوألا ، ۀعبطلا  یفاص ، دومحم  نآرقلا ، بارعإ  یف  لودجلا  . 32

. ریثک نبا  راد  توریب ، نانبل  شیوردلا ، میرکلا ، نآرقلا  بارعإ  . 33
. ۀغالبلا رشن  فولعم ، سیول  ۀغللا ، یف  دجنملا  . 34

. رکذلا راد  ۀسسؤم  مق ، ناریا  ةرشاعلا ، ۀعبطلا  يدمحملا ، دیمح  دادعإو : حیقنت  ینوترشلا ، دیشر  ۀیبرعلا ، يدابم  . 35
. ةرجهلا ۀسسؤم  مق ، ناریا ، یناغفألا ، سّردملا  یلع  دمحم  خیشلا  قیلعتلاو ، حیحصتلا  عم  تامدقملا  عماج  . 36

. ینیمأ یفطصمو  یلع  مراج  ۀیبرعلا ، ۀغّللا  دعاوق  یف  حضاولا  وحنلا  . 37
. بارعإلاو وحنلا  یف  دیحولا  . 38

. انیس تاراشتنا  مق ، ناریا  یلوألا ، ۀعبطلا  یبایسارفا ، یلع  نآرق ، زا  یغورف  . 39
. يدنواهن تاراشتنا  مق ، ناریا  یلوألا ، ۀعبطلا  يریصن ، روصنم  نآرق ، زا  ياهولج  . 40

. عماوجلاو تازوحلاو  سرادملا  یف  ۀجرادلا  ۀّیساردلا  بتکلا  ضعب  . 41
. ۀیادهلا حورش  ضعب  . 42

هیدمصلا

باتکلا ۀیوه 

16263-6 یبایزاب : هرامش 
1031 ق.  - 953 نیسح ، نب  دمحم  یئاهب ، خیش  [/ یگنس پاچ   ] هیدمصلا روآدیدپ : مان  ناونع و 

1266ق. ان ،] یب  : ] نارهط رشن : تیعضو 
م. 11×17 س . عطق : ؛.) يراذگ هرامش  نودب  . ) 1ج يرهاظ : تاصخشم 

. یسراف تشاددای :
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 …. مارملا هب  منتخی  ریخ  مالکلا و  اهب  ءدبتی  هملک  نسحا  مسب …  زاغآ : هماجنا : ماجنا ، زاغآ ،
. نیعمجا هلا  دمحمب و  يدلاول  یلرفغا و  مهللا  يربک  هیدمص و  باتک  ماجنا :

. هایس مدرک  نم  هک  ذغاک  نیا  زا  فیح  هماجنا :
. يا هوهق  یئال ، کی  جامیت  دلج : تانیئ  زت  عون و  رثا : يرهاظ  تاصخشم 

. خسن طخ : هجرد  عون و 
. دش یسررب  هخسن  هخسن : تاحیضوت 

، میظعلا دبع  (، 88 : 15  ) هعیرذ  7 ( 3240 : 3  ) یسراف راشم  (، 593  ) یبرع راشم  (، 131 : 10  ) یلم هناخباتک  رثا : عبانم  اههدیکچ و  اه ، هیامن 
لاوش رد  دمـصلادبع  شردارب  يارب  هک  یئاهب  خیـش  زا  هقیدـح  جـنپ  رد  یبرع  نابز  هب  هاتوک  تسا  یبرع  نابز  وحن  یگنـس : پاچ  یفرعم 

. هدناسر ماجنا  هب  1568 م   / 957
. هیدمصلا دئاوف  رگید : نوگ  هنوگ  ياهناونع 

. وحن یبرع --  نابز  عوضوم :

. وحن فرص و  یبرع --  نابز 

ۀمدقم

ۀمدقم
مالـسلا هولـصلا و  ماعنالا و  لیزج  یلع  مهللا  كدمح  مارملا  هب  متتخی  ربخ  ریخ  مالکلا و  اهب  ءدـتبی  هملک  نسحا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 

بصاونلا قانعا  مزاج  مانصالا  رسکل  هعفر  مالسالل و  املع  هبـصن  يذلا  یلع ع  همع  نبا  امیـس  مارکلا  هرربلا  هلآ  دمحم و  مانالا  دیـس  یلع 
. مالکلا ظفحل  وحنلا  ملع  عضاو  مائللا و 

نیناوق یف  هلیلج  دئاوف  تنمـضت  مها و  نیئدتبملل  هتفرعم  معا و  هعفن  ام  نفلا  اذه  نم  توح  هیبرعلا  ملع  یف  هیدمـصلا  دئاوفلا  هذهف  دـعب  و 
عیمج اهب و  هعفن  نیلماعلا و  ءاملعلا  نم  هللا  هلعج  دمـصلا  دـبع  زعـالا  خـالل  اهتعـضو  باـبلالا و  ولوا  ـالا  اـهیلع  علطی  مل  دـئارف  بارعـالا و 

قئادح سمخ  یلع  لمتشت  نینمؤملا و 

همیدقت تدرا  امیف  یلوالا : هقیدحلا 

( هتدئاف وحنلا و  فیرعت  : ) هرغ

. مالکلا هملکلا و  هعوضوم  لاقملا و  یف  اطخلا  نع  ناسللا  ظفح  هتدئاف  ءانبلا و  بارعالا و  ثیح  نم  برعلا  ظافلا  نیناوقب  ملع  وحنلا : = 
. فرح لعف و  مسا و  یه  درفم و  عوضوم  ظفل  هملکلاف : = 

مسا لعف و  وا  نیمسا  یف  الا  یتای  دانسالاب و ال  دیفم  ظفل  مالکلا : و  = 

( فرحلا لعفلا و  مسالا و   ) حاضیا

. عمجلا هینثتلا و  نیونتلا و  ماللا و  ءادنلا و  رجلاب و  صتخی  هثالثلا و  هنمزالا  دحاب  نرتقم  ریغ  لقتسم  اهانعم  هملک  مسالا  = 
. دیکاتلا نون  ثیناتلا و  ءات  مل و  دقب و  صتخی  اهدحاب و  نرتقم  لقتسم  اهانعم  هملک  لعفلا  و  = 

هیوخا صاوخ  نم  ءیش  لوبق  مدعب  فرعی  اهدحاب و  نرتقم  لقتسم و ال  ریغ  اهانعم  هملک  فرحلا  و  = 
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ینعملا :) ثدحلا و  نیعلا و  مسا   ) میسقت
دیزک نیع  مساف  تاذل  عضو  نا  مسالا  = 

برضک ینعم  مساف  ثدحل  وا  = 
. براضک قتشمف  ثدح  هیلا  بوسنمل  وا  = 

( ثنوملا رکذملا و  ةرکنلا و  ۀفرعملا و  )
اضیا

ءادنلاب فرعملا  ینعم و  اهدحا  یلا  فاضملا  وه و  يذلا و  اذ و  لجرلا و  دیزک و  هفرعمف  هنیعب  ءیشل  عضو  نا  = 
. هرکنف الا  و  = 

اضیا
ثنؤمف ران  هقانک و  اریدقت  ول  ثیناتلا و  همالع  هیف  دجو  نا  = 

رکذمف الا  و  = 
یظفلف الا  یقیقحف و  جرف  هل  ناک  نا  ثنؤملا  و  = 

رمالا :) عراضملا و  یضاملا و   ) رخآ میسقت 
عبرالا تاءاتلا  يدحا  قوحلب  صتخی  ضامف و  اعضو  قباس  نامزب  نرتقا  نا  لعفلا  = 

تینا دئاوز  يدحا  مل و  فوس و  نیسلاب و  صتخی  عراضمف و  اعضو  لاح  وا  لبقتسم  نامزب  وا  = 
دیکاتلا ینون  هلوبق  عم  هنم  رمالا  مهفب  فرعی  رماف و  اعضو  طقف  لاحلاب  وا  = 

برعملا :) ینبملا و  لعفلا   ) هرصبت
. واو وا  كرحتم  عفر  ریمض  هب  لصتا  وا  افلا  هرخآ  ناک  اذا  الا  حتفلا  یلع  ینبم  یضاملا  = 

نع درجت  نا  عوفرمف  الا  حتفلا و  یلعف  نبرضیک  هرـشابم  دیکاتلا  نون  وا  نوکـسلا  یلع  ینب  نبرـضیک  ثانا  نون  هب  لصتا  نا  عراضملا  و  = 
. موزجم وا  بوصنمف  الا  مزاج و  بصان و 

هعراضم هب  مزجی  ام  یلع  ینبی  رمالا  لعف  و  = 

( ءانبلا بارعالا و  فیرعت   ) هدیاف

لعفلا و مسالا و  یف  نادـجوی  نالوالاف  مزج  رج و  بصن و  عفر و  هعاونا  اریدـقت و  وا  اـظفل  هملکلا  رخآ  یف  لـماعلا  هبلجی  رثا  بارعـالا  = 
. لعفلاب عبارلا  مسالاب و  صتخی  ثلاثلا 

ثیح و وحن  فرحلا  مسالا و  یف  نادجوی  نالوالاف  نوکس  حتف و  رسک و  مض و  هعاونا  لماع و  اهبلجی  هملکلا ال  رخآ  یف  هیفیک  ءانبلا  و  = 
له مق و  مک و  فوس و  ماق و  نیا و  وحن  ثالثلا  ملکلا  یف  نادجوی  ناریخالا  رجلا و  مال  ذنم و  سما و 

عفرلا :) مئالع  یف   ) حیضوت
. نونلا واولا و  فلالا و  همضلا و  عبرا  عفرلا  مئالع 

عراضملا ملاسلا و  ثنؤملا  عمجلا  رسکملا و  عمجلا  درفملا و  مسالا  یف  همضلاف : . 1
هاعرف نانثا و  رمضم و  یلا  نیفاضم  اتلک  الک و  یه  هتاقحلم و  نیفطاعتم و  نع  ینغا  نینثا و  یلع  لد  ام  وه  ینثملا و  یف  فلالا : و  . 2

هونه و هوف و  اهومح و  هوخا و  هوبا و  یه  هتسلا و  ءامسالا  هباب و  نورـشع و  اولوا و  یه  هتاقحلم و  ملاسلا و  رکذملا  عمجلا  یف  واولا : و  . 3
ءایلا ریغ  یلا  هفاضم  هربکم  هدرفم  لام  وذ 
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نیلعفت نولعفت و  نولعفی و  نالعفت و  نالعفی و  وحن  هبطاخم  وا  عمج  وا  ینثمل  عفر  ریمض  هب  لصتملا  عراضملا  یف  نونلا : و  . 4
بصنلا :) مئالع  یف   ) لامکا

نونلا فذح  هرسکلا و  ءایلا و  فلالا و  هحتفلا و  سمخ  بصنلا  مئالع 
عراضملا رسکملا و  عمجلا  درفملا و  مسالا  یف  هحتفلاف : . 1

هتسلا ءامسالا  یف  فلالا : و  . 2
امهتاقحلم عمجلا و  ینثملا و  یف  ءایلا : و  . 3
ملاسلا ثنؤملا  عمجلا  یف  هرسکلا : و  . 4

هسمخلا لاعفالا  یف  نونلا : فذح  و  . 5
رجلا :) مئالع  یف   ) حیضوت

هحتفلا ءایلا و  هرسکلا و  ثالث  رجلا  مئالع 
ملاسلا ثنؤملا  عمجلا  نیفرصنملا و  رسکملا  عمجلا  درفملا و  مسالا  یف  هرسکلاف : . 1

عمجلا ینثملا و  هتسلا و  ءامسالا  یف  ءایلا : و  . 2
. فرصنملا ریغ  یف  هحتفلا : و  . 3

فذحلا نوکسلا و  مزجلا : اتمالع  و 
احیحص عراضملا  یف  نوکسلاف : . 1

هسمخلا لاعفالا  یف  التعم و  هیف  فذحلا : و  . 2

( يریدقتلا بارعالا  عضاوم   ) هدیاف

روهشملا وه  امک  عضاوم  هسمخ  یف  بارعالا  ردقی 
یمالغک ءایلا  یلا  فاضملا  یسومک و  روصقملا  مسالا  یف  اقلطمف  . 1

نابرضیک هرشابم  ریغ  دیکاتلا  نون  هب  لصتملا  عراضملا  و  . 2
اعفر ضاقک و  صوقنملا  یف  ارج  اعفر و  و  . 3
ییحیک فلالاب  لتعملا  عراضملا  یف  ابصن  و  . 4

یملسمک ملکتملا  ءای  یلا  فاضملا  ملاسلا  رکذملا  عمجلا  یمری و  وعدیک و  ءایلا  واولاب و  لتعملا  عراضملا  یف  اعفر  و  . 5

مسالاءامسالاب قلعتی  امیف  هیناثلا : هقیدحلا 

تابرعملا

هعبرا وه  وریغ  اعوفرم ال  دری  ام  لوالا : عونلا 

عاونا تابرعملا 

عاونا : تابرعملا  برعمف و  الا  ینبمف و  فرحلا  هبشا  نا  مسالا 
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هعبرا وه  وریغ  اعوفرم ال  دری  ام  لوالا : عونلا 

لعافلا لوالا  . 1

هتـس یف  لعفلا  یف  بجی  راتتـسالا  رتتـسم و  وا  زراب  رمـضملا  رهاظ و  رهاظلاف  رمـضم  رهاظ و  وه  هب و  امئاق  هیف  لـماعلا  هیلا  دنـسا  اـم  وه  و 
قحلا بجعتلا و  لعف  ءانثتـسالا و  لعف  نونلاب و  وا  هزمهلاب  وا  دـحاولل  باطخلا  ءاتب  ودـبملا  عراضملا  رکذـملا و  دـحاولل  رمالا  لعف  عضاوم 

انا تمقک  لعافلل  دیکاتف  انا  موقاک  عضاوملا  هذه  ضعب  یف  رهظی  ام  موقی و  وا  ماق  دیز  کلذب 
لعفلا :) یف  ثیناتلا  ۀمالع   ) هرصبت

تعلط و سمـشلا  تماق و  دنهک  اقلطم  الـصتم  اریمـض  وا  دـنه  تماقک  ثیناتلا  یقیقح  ارهاظ  هلعاف  ناک  نا  ثیناتلا  همالع  لعفلا  مزالت  و 
عم اهکرت  دـنه و  رادـلا  لخد  وا  تلخد  وحن  الا  ریغب  لصفلا  عم  اهرکذ  حـجرتی  سمـشلا و  علط  وا  تعلطک  یظفللا  رهاظلا  عم  رایخلا  کل 

دنه هارملا  معن  وحن  سئب  معن و  باب  یف  اذک  هارما و  الا  ماق  ام  وحن  اهب  لصفلا 
لوعفملا :) یلع  لعافلا  مّدقت   ) هلئسم

اذا عنتمی  لعفلا و  نع  ارخاتم  لوعفملا  الـصتم و  اریمـض  ناک  وا  سبللا  فیخ  اذا  کلذ  بجی  لوعفملا و  یلع  همدقت  لعافلا  یف  لصالا  و 
هنم عقو  ام  لصتم و  ریغ  وه  لعفلاب و  لوعفملا  ریمض  لصتا  وا  لوعفملا  ریمض  هب  لصتا 

لعافلا بئان  یناثلا  . 2

نیعتی هعم و  هل و ال  لوعفم  تملعا و ال  باب  ثلاث  تملع و ال  باب  یناث  عقی  لعفی و ال  وا  لعف  هلعف  هغیـص  هماـقم و  مئاـقلا  لوعفملا  وه  و 
. ءاوس عیمجلاف  نکی  مل  ناف  هل  هب  لوعفملا 

ربخلا ادتبملا و  عبارلا : ثلاثلا و  3 و 4 .

ناهجوف ادرفم  تقباط  ناف  همکح  وا  رهاظل  هعفار  ماهفتسا  وا  یفن  دعب  هعقاولا  هفصلا  وا  هیلا  ادنـسم  هیظفللا  لماوع  نع  درجملا  وه  ادتبملاف 
یبرش رثکا  امئاق و  ادیز  یبرض  هتعیـض و  لجر و  لک  وحن  ربخلا  نودب  ادتبملا  رکذی  دق  دیز و  وا  نادیزلا  مئاق  ام  مئاق و  مئاق و ا  دیز  وحن 

. هدئافلا عم  الا  هرکن  نوکی  نموقال و ال  كرمعل  رمع و  کلهل  یلع ع  ول ال  اتوتلم و  قیوسلا 
هملکلا وحن  هریغ  فالخ  هب  امئاد  هقباطیف  هریمضل  لمحتم  رهاظل  عفارلا  ریغلا  قتشملاف  دماج  قتـشم و  وه  هب و  دنـسملا  درجملا  وه  ربخلا : و 

اهوبا مئاق  دنه  ظفل و 
لدعی مدقی و ال  ادتبم و  لعجی  مولعملا  ءیـشلا  کلذ  رخؤی و  اربخ و  لعجی  ملکتملا  داقتعا  یف  عماسلا  دنع  ءیـشل  هتوبث  لوهجملا  هدعاق :
همسا فرعی  مل  اخا و  هل  نا  فرع  نمل  كوخا و  دیز  هوخا  هنا  فرعی  مل  هصخش و  همـساب و  ادیز  فرع  نمل  لاقیف  بلاغلا  یف  کلذ  نع 

نیتروصلا یف  مدقملا  وه  ادتبملاف  دیز  كوخا 

( خساونلا  ) لصف
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عاونا هسمخ  یه  خساونلا و  یمست  اهل و  اربخ  ربخلا  اهل و  امسا  ادتبملا  لعجتف  فورح  لاعفا و  ربخلا  ادتبملا و  یلع  لخدت 

هصقانلا لاعفالا  لوالا 

اهمکح ماد و  ام  یتف ء و  ام  کفنا و  ام  حرب و  ام  لاز و  ام  سیل و  تاب و  لظ و  یسما و  یحضا و  حبصا و  راص و  ناک و  اهنم  روهشملا  و 
نا لاز  سیل و  یتف ء و  ادـع  امیف  اهیلع و  همدـقت  رخاوالا  هسمخلا  يوس  امیف  ربخلا و  طـسوت  لـکلا  یف  زوجی  ربخلا و  بصن  مسـالا و  عفر 

اهلمع لمعی  اهنم  فرصت  ام  همات و  نوکت 
نکاس و بصن و ال  ریمضب  هلاصتا  مدع  طرـشب  ایغب  كا  مل  ووحن  نوکـسلاب  موزجملا  اهعراضم  نون  فذح  زاوجب  ناک  صتخی  ناتلئـسم :

مهل رفغیل  هللا  نکی  ملو  هنکی  مل  وحن  یف  زجی  مل  مث  نم 
امهبـصن و امهعفر و  یناثلا و  عفر  لوـالا و  بصن  هجوا  هعبرارـشف  ارـش  نا  ریخف و  اریخ  نا  مهلاـمعاب  نویزجم  ساـنلا  وحن : یف  کلذـک  و 

. ناطسوتم ناطسوتملا  فعضا و  ریخالا  يوقا و  لوالاف  لوالا  سکع 

لعفلاب هبشملا  فرحالا  یناثلا 

اذا الا  اهمسا  یلع  اهربخ  اقلطم و ال  اهیلع  اهیلومعم  دحا  مدقتی  ناک و ال  لمع  سکع  اهلمع  لعل و  نکل و  تیل و  ناک و  نا و  نا و  یه  و 
تحتف نا  لحم  لح  نا  ردـصملا  مئاق و  دـیز  امنا  وحن  لمعلا  نع  اهفکتف  ام  اهقحلت  هربعل و  کلذ  یف  ناوحن  ارورجم  اراج و  وا  افرظ  ناک 

فوطعملا هللا و  دمحا  ینا  یلوق  لوا  هللا و  دـبع  ینا  لاقو  انلزنا  انا  مهفکی  مل  اوحن و  نارمالا  زاج  نارمالا  زاج  نا  ترـسک و  الا  اهتزمه و 
. ربخلا یضم  طرشب  هعفر  زاوجب  نکل  نا و  نا و  صتخی  بوصنم و  فورحلا  هذه  ءامسا  یلع 

سیلب : ناتهبشملا  ام و ال  ثلاثلا 
تـصتخا ءاتلا  اهتقحل  ناف  اهیلومعم  ریکنت  یف ال  اهعم و  نا  هدایز  مدـع  ام  یف  طرتشی  ربخلا و  رخات  یفنلا و  ءاقب  طرـشب  اـهلمع  نـالمعت  و 

. صانم نیح  تال  ووحن  اهمسا  فذح  رثک  نایحالاب و 

سنجلل هیفانلا  عبارلا ال 

لجر و ال وحن ال  هب  بصنی  ام  یلع  ینب  الا  بصن و  هب  اهیبش  وا  افاضم  ناک  نا  اهمـسا  اهیلع و  راج  لوخد  مدـع  طرـشب  نا  لمع  لـمعت  و 
لجر رادلا  یف  ورمع و ال  رادلا و ال  یف  دیز  وحن ال  تررک  تلمها و  لصف  وا  فرع  ناف  اهل  هترشابم  هریکنت و  طرتشی  رادلا و  یف  نیلجر 

هارما و ال 
هجوا هسمخ  هللااب  الا  هوق  لوح و ال  وحن ال  یف  کل  و  هرصبت :

لصالا یلع  امهحتف  لوالا 
سیلک لامعالا  یلع  وا  ءادتبالا  یلع  امهعفر  یناثلا 

سیلک هیناثلا  لامعاب  وا  لحملا  یلع  فطعلاب  یناثلا  عفر  لوالا و  حتف  ثلاثلا 
اهئاغلا وا  سیلک  یلوالا  لامعا  یلع  ثلاثلا  سکع  عبارلا 

. بصنلا حتفلا  ههباشمل  هظفل  یلع  فطعلاب  یناثلا  بصن  لوالا و  حتف  سماخلا 
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هبراقملا لاعفالا  سماخلا 

عراضمب و هؤدبم  لمج  اهرابخا  ناک و  لمع  لمعت  هیف و  عورـشلل  قفط  اشنا و  هئاجرل و  یـسع  ربخلا و  وندل  کشوا  برک و  داک و  یه  و 
نیتریخالا یف  یه  مکمحری و  نا  مکبر  یـسعوحن  اـهب  هنارتقا  نیطـسوالا  یف  نولعفی و  اوداـک  اـم  ووحن  نا  نع  هدرجت  نیلوـالا  یف  بلغی 

قفطی کشوی و  داکی و  ءاج  یضملل و  همزالم  برک  اشنا و  یسع و  بتکی و  دیز  قفط  وحن  هعنتمم 

( ربخلا نم  کشوا  یسع و  ءانغتسا   ) همتت

ریمض یف  اهلامعا  ناهجو  کلف  موقی  نا  یسع  دیز  تلق  اذا  دیز و  موقی  نا  یسع  وحن  یف  ربخلا  نع  امهئانغتـساب  کشوا  یـسع و  صتخی 
دنه لوقت  لوالا  یلعف  عمجلا  هینثتلا و  ثیناتلا و  یف  کلذ  رثا  رهظی  ربخلا و  نع  نغم  مسا  اهدعب  امف  هنع  اهقیرفت  اهربخ و  اهدـعب  امف  دـیز 

عیمجلا یف  یسع  یناثلا  یلع  اوموقی و  نا  اوسع  نودیزلا  اموقی و  نا  اسع  نادیزلا  موقت و  نا  تسع 

هینامث وه  وریغ  ابوصنم ال  دری  ام  یناثلا : عونلا 

هب لوعفملا  لوالا 

نم وحن  ردصلا  هموزلل  ابوجو  تبرض و  ادیز  وحن  رصحلا  هدافال  ازاوج  مدقتی  دق  هنع و  هرخات  هیف  لصالا  لعفلا و  هیلع  عقاولا  هلضفلا  وه  و 
. تیار

قلطملا لوعفملا  یناثلا 

فالخ و عونلا  یف  امئاد و  درفم  دکؤملا  نیتبرض و  وا  ریمالا  برض  وا  ابرض  تبرـض  وحن  هددع  وا  هعون  نیبی  وا  هلماع  دکؤی  ردصم  وه  و 
دیز افارتعا و  مهرد  فلا  یلع  هل  ءادف و  اما  دعب و  انم  اماف  قاثولا  اودشفوحن  یف  اسایق  ایعر و  ایقـس و  وحن  یف  اعامـس  هلماع  فذـح  بجی 

. کیدعس کیبل و  رامح و  توص  توص  هل  اذاف  هب  تررم  اریس و  اریس  دیز  اریس و  تنا  امنا  اریس و  الا  تنا  ام  اقح و  مئاق 

هل لوعفملا  ثلاثلا 

اتقو و هلماعب  ادحتم  اردصم  هنوک  طرتشی  انبج و  برحلا  نع  تدـعق  ابیدات و  هتبرـض  وحن  هلوصح  وا  هلیـصحتل  لعف  لعفب  بوصنملا  وه  و 
. يایا کئیجمل  کتئج  رفسلل و  تایهت  مانالل و  اهعضو  ضرالا  ووحن  یف  ماللاب  یج ء  مث  نم  العاف و 

هعم لوعفملا  عبارلا 

ادـیز و انا و  تئج  ادـیز و  کلام و  ادـیز و  ترـس و  وحن  هلماع  یلع  مدـقتی  هلماع و ال  لومعم  هبحاصمل  هیعملا  واو  دـعب  روکذـملا  وه  و 
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. بجاو ارمع  ادیز و  تبرض  وحن  یف  غئاس و  ریخالا  یف  حیبق و  نیلوالا  یف  فطعلا 

هیف لوعفملا  سماخلا 

اموی نیرشع  ترس  دیز و  فلخ  تیلص  هعمجلا و  موی  تئج  وحن  هیف  لعف  لعفب  بوصنم  امهدحا  هلزنمب  وا  مهبم  ناکم  وا  نامز  مسا  وه  و 
. حصالا یلع  هب  لوعفمف  رادلا  تلخد  وحن  اما  اخسرف و  نیرشع  و 

ضفاخلا عزنب  بوصنملا  سداسلا 

نم رکذ  مکئاـج  نا  متبجع  اوحن و  نا  نا و  عم  یـسایق  وه  رجلا و  فرح  ریدـقتب  مزـال  لـعفب  بوصنملا  لوؤملا  وا  حیرـصلا  مسـالا  وـه  و 
. ماشلا تبهذ  وحن  کلذ  ریغ  یف  یعامس  مئاق و  ادیز  نا  تبجع  مکبر و 

لاحلا عباسلا 

هردقم هدماج و  هتباث و  نوکت  دق  و  اهلماعل . هنراقم  هقتـشم  هلقتنم  اهنوک  بلغالا  اهریکنت و  طرتشی  تعن و  ریغ  هئیهلل  هینبملا  هفـصلا  یه  و 
اهل ناک  نا  لماعلا  یلع  اهمدـقت  بجی  لیلق و  وه  هضحم و  هرکن  ناک  نا  عنتمی  ارورجم و  ناک  نا  بجی  اهبحاص و  نع  اـهرخات  لـصالا  و 

فاضملا ناک  وا  افینح  میهاربا  هلم  عبتن  لبوحن  فاضملا  ماقم  همایق  حص  اذا  الا  هیلا  فاضملا  نع  یجت ء  دیز و ال  ءاج  فیک  وحن  ردصلا 
. اعرسم کباهذ  ینبجعا  وحن  لاحلا  یف  الماع  ناک  وا  هبکار  دنه  هجو  ینبجعا  وحن  هضعب 

زییمتلا نماثلا 

یلع همدـقت  زاوج  مدـع  هلمج و  هئیجم  مدـع  هدومج و  هیبلغاب  لاحلا  نع  قرتفی  هبـسن و  وا  تاذ  نع  رقتـسملا  ماهبالل  هعفارلا  هرکنلا  وه  و 
لمتحا اقتشم  ناک  ناف  حصالا  یلع  هلماع 

لاحلا

. ریثک ضفخلا  الیلق و  هریغ  نع  لیلق و  ضفخلا  ابلاغ و  رادقم  نع  لوالاف 
تاذلا نیبمل  بصانلا  اسراف و  هرد  ابیـش و هللا  سارلا  لعتـشا  هضف و  متاخ  اتیز و  لطر  وحن  هفاضا  وا  اهوحن  وا  هلمج  یف  هبـسن  نع  یناثلا  و 

ههبش وا  لعف  نم  دنسملا  وه  هبسنلا  نیبمل  یه و 

نانثا وه  وریغ  ارورجم ال  دری  ام  ثلاثلا : عونلا 

هیلا فاضملا  لوالا 
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طرشلا و ءامسا  ماهفتسالا و  ءامسا  هراشالا و  ءامسا  تارمـضملا و  هفاضا  عنتمت  ادارم و  ردقم  رج  فرح  هطـساوب  ءیـش  هیلا  بسن  ام  وه  و 
ارمـضم و وا  ارهاظ  درفملا  یلا  وا  اذا  ثیح و  ذا و  وه  لمجلا و  یلا  اما  اهتفاضا  بجی  ءامـسالا  ضعب  هثـالثلا و  یف  يا  يوس  تـالوصوملا 

هتاوخا کیبل و  هدحو و  وه  طقف و  ارمضم  وا  امهعورف  وذ و  اولوا و  وه  طقف و  ارهاظ  وا  يوس  يدل و  دنع و  اتلک و  الک و  وه 
لیمکت :

افیفخت و الا  دیفت  هیظفلف و ال  اهلومعم  یلا  هفـص  هفاضا  تناک  ناف  امهتاقحلم  عمجلا و  ینثملا و  ینون  نیونتلا و  نع  فاضملا  درجت  بجی 
هل افرظ  وا  نم  ینعمب  یهف  فاـضملل  اـسنج  ناـک  نا  اـهیف  هیلا  فاـضملا  هرکنلا و  عم  اصیـصخت  هفرعملا و  عم  اـفیرعت  دـیفت  هیونعمف و  ـالا 
هنع ءانغتسالا  زاوج  طرشب  سکعلاب  هثینات و  ثنؤملا  هیلا  فاضملا  نم  رکذملا  فاضملا  بستکی  دق  ماللا و  ینعمبف  امهریغ  وا  یف  ینعمبف 

. دنه مالغ  تماق  عنتما  مث  نم  يوه و  عوطب  فوسکم  لقعلا  هرانا  هلوق  مدلا و  نم  هانقلا  ردص  تقرش  امک  هلوقک  هیلا  فاضملاب 

فرحلاب رورجملا  یناثلا 

نم و یه  رمضملا و  رهاظلا و  رجت  اهنم  هعبس  رشع  هعبرا  رجلا  فورح  نم  روهشملا  ظوفلم و  رج  فرح  هطـساوب  ءیـش  هیلا  بسن  ام  وه  و 
ءاتلا هرکنلاب و  صتخت  بر  نامزلاب و  ناصتخت  ذـم و  ذـنم و  یه  طقف و  رهاظلا  رجت  اـهنم  هعبـس  .و  مـاللا ءاـبلا و  یف و  یلع و  نع و  یلا و 

نیعملا رهاظلاب  صتخت  واولا ال  فاکلا و  یتح و  یلاعت و  هللا  مساب  صتخت 

هعبرا وه  بوصنم و  ریغ  ابوصنم و  دری  ام  عبارلا : عونلا 

ینثتسملا لوالا 

. عطقنمف الا  لصتمف و  اجرخم  ناک  ناـف  اـمکح . ول  هقباـس و  یلا  بسن  اـمب  هفاـصتا  مدـع  یلع  هلالدـلل  هتاوخا  ـالا و  دـعب  روکذـملا  وه  و 
ناک ناف  رکذ  نا  و  ابلاغ . بجوم  ریغ  هعم  مالکلا  اغرفم و  یمـس  لماوعلا و  بسحب  برعا  هنم  ینثتـسملا  هعم  رکذـی  مل  نا  الاب  ینثتـسملاف 

هللا و الا  هلا  وحن ال  لحملا  یلعف  رذـعت  نا  لیلق و  الا  هولعف  ام  وحن  ظفللا  یلع  هعابتا  نسحالاف  الـصتم  ناک  ناف  الا  بصن و  ابجوم  مـالکلا 
رامح وا  ارامح  الا  موقلا  ینئاج  ام  وحن  عابتالا  نوزوجی  نویمیمتلا  بصنلا و  نوبجوی  نویزاجحلاف  اعطقنم  ناک  نا 

( ّالا ریغب  ینثتسملا  ماکحا   ) همتت

ابوجو و رتتسم  امهمـسا  هیربخلا و  یلع  بوصنم  نوکی  سیلب و ال  اهتیفرح و  عم  رجی  اهتیلعف و  عم  بصنی  اشاح  ادع و  الخب و  ینثتـسملا  و 
دنع فرظ  موق و  دنع  ریغک  يوس  الاب و  ینثتـسملا  هقحتـسی  امب  ریغ  برعی  هفاضالاب و  رورجم  يوس  ریغب و  بوصنم و  ادـع  امب  الخ و  امب 

. نیرخآ

لماعلا هنع  لغتشملا  یناثلا 

اذا لغتشملا  هرسفی  ردقم  لماعب  هبـصن  بجیف  تالاح  سمخ  مسالا  کلذل  ناک  هقلعتم  وا  هریمـض  بصنب  مدقم  مسا  نع  لماع  لغتـشا  اذا 
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ام ال یلت  اذا  ءادتبالاب  هعفر  و  همرکاف . هتیقل  ادیز  اذا  وحن  طرـشلا  هاداک  هتمرکا و  ادـیز  اله  وحن  ضیـضحتلا  هاداک  لعف  الا  هولتی  ام ال  یلت 
حجرتی و  هتیار . له  دـیز  وحن  ردـصلا  هل  ام  لغتـشملا  نیب  هنیب و  لصف  وا  ورمع  هبرـضی  دـیز  اذاف  تجرخ  وحن  هیئاجفلا  اذاک  مسا  الا  هولتی 

لغتشملا ناک  وا  هتمرکا  ارمع  دیز و  ماق  وحن  فطعلا  یف  نیتلمجلا  بسانت  هبـصنب  لصح  وا  هتبرـض  ادیز  وحن ا  لعفلا  ناظم  یلت  اذا  هبـصن 
تعفر ناف  هتمرکا  ارمع  ماق و  دیز  وحن  نیریدـقتلا  یلع  فطعلا  یف  هبـسانملا  تفت  مل  اذا  نارمالا  يواستی  و  هبرـضا . ادـیز  وحن  بلط  لعف 

. هتبرض دیز  وحن  ریدقتلا  مدع  هیولوال  کلذ  ادع  امیف  عفرلا  حجرتی  هیلعفلا و  یلعف  تبصن  وا  هیمسالا  یلع  فطعلاف 

يدانملا ثلاثلا 

الا ماللا  نع  هولخ  فیعض و  تنا  ای  ارهظم و  هنوک  طرتشی  اقلطم و  ایب  برقلا و  عم  هزمهلاب  دعبلا و  عم  او  وا  يا  وا  ایه  وا  ایاب  وعدملا  وه  و 
عم هلالجلا  ظفل  هراشالا و  مسا  ثاغتـسملا و  بودنملا و  سنجلا و  مسا  عم  الا  ءادنلا  فرح  فذحی  دق  و  ذاش . یتلا  ای  هلالجلا و  هظفل  یف 

فذحلا مزل  تدجو  ناف  بلغالا  یف  میملا  مدع 

( يدانملا بارعا  ماکحا   ) لیصفت

نالجر ای  دیز و  ای  وحن  هب  ناعفری  ام  یلع  ناینبی  هدوصقملا  هرکنلا  هفرعملا و  درفملا  . 1
الجر ای  البج و  اعلاط  ای  هللا و  دبع  ای  لثم  بصنی  هدوصقملا  ریغ  ههبش و  فاضملا و  و  . 2

هادیز ای  دیزل و  ای  وحن  هیف  مال  اهفلال و ال  حتفی  اهمالب و  ضفخی  ثاغتسملا  و  . 3
. ورمع نب  دیز  ای  وحن  هحتف  راتخی  رخآ  ملع  یلا  افاضم  هنبا  وا  نباب  فوصوملا  درفملا  ملعلا  و  . 4

مالسلا رطم  ای  کیلع  سیل  و  اهیلع ***  ارطم  ای  هللا  مالس  وحن : هبصن  همض و  زوجی  هرورض  نونملا  و  . 5
. يدع میت  میت  ای  وحن  یف  لوالا  میتک  هبصن  همض و  زوجی  فاضملا  ررکملا  و  . 6

( يدانملا عباوت   ) هرصبت

فطع هفـصلا و  دـیکاتلا و  نم  هب  عفری  ام  یلع  ینبملا  عباوت  هبارعاـب و  برعت  برعملا  عباوتف  هدرفملا  اـما  اـقلطم  بصنت  هفاـضملا  هعباوت  و 
سنوی هعفر و  راتخی  لیلخلاف  لا  عم  ناک  ناف  فوطعملا  اما  اـقلطم  لقتـسملاک  لدـبلا  هلحم و  یلع  بصنت  هظفل و  یلع  ـالمح  عفرت  ناـیبلا 
عباوتک ءادـنلا  لبق  ینبملا  لتعملاک و  همـض  ردـقی  ام  عباوت  لدـبلاکف و  الا  سنویکف و  الا  لـیلخلاکف و  لـیلخلاک  ناـک  نا  دربملا  هبـصن و 

. لحملا یلع  ردقملا  بصنلل  بصنت  ظفللا و  یلع  ردقملا  ءانبلل  عفرتف  اظفل  مومضملا 

ددعلا ءامسا  زیمم  عبارلا 

عومجم رورجم و  هرشعلا  یلا  هثالثلا  زیممف  - 
درفم بوصنم  هئاملا  هرشعلا و  نیب  ام  زیمم  و  - 

درفم رورجم  هعمج  امهانثم و  فلالا و  هئاملا و  زیمم  و  - 
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هئاملا عمج  اوضفر  و  - 
فلا هئام و  هرشع و  یلا  دحاو  هملک  هرشع  اتنثا  ددعلا  لوصا  و  - 

نالجر لجر و  لاقی  لب  دودعملا  امهعماجی  ثنؤملا و ال  عم  ناثنؤی  رکذملا و  عم  نارکذی  نانثالا  دحاولاف و  - 
. مایا هینامث  لایل و  عبس  مهیلع  اهرخس  یلاعت  هلوق  وحن  سکعلاب  هرشعلا  یلا  هثالثلا  و  - 

( بّکرملا ددعلا   ) میمتت

هعـست یلا  الجر  رـشع  هثالث  ثنؤملا و  یف  هارما  هرـشع  اتنثا  هارما و  هرـشع  يدحا  رکذملا  یف  الجر  رـشع  ینثا  الجر و  رـشع  دحا  لوقت  و 
دحا و لوقتف  هفطعت  مث  اهتاوخا  نیرـشع و  یف  نایوتـسی  ثنؤملا و  یف  هارما  هرـشع  عست  یلا  هارما  هرـشع  ثالث  رکذـملا و  یف  الجر  رـشع 
هارما و نورشع  ثلث و  الجر و  نورشع  هثالث و  هارما و  نورشع  ناتنثا و  الجر و  نورشع  نانثا و  هارما و  نورشع  يدحا و  الجر و  نورشع 

هارما نیعست  عست و  یلا  اذکه 

تاینبملا

رمضملااهنم  - 1

بوصنم و عوفرم و  لصتملا  لصتمف و  الا  لـصفنمف و  لقتـسا  ناـف  اـمکح  ول  هرکذ و  قبـس  بئاـغ  وا  بطاـخم  وا  ملکتمل  عضو  اـم  وه  و 
. رایخلاب ههبش  هینلس و  ءاه  یف  تنا  لصتملا و  رذعتل  الا  لصفنملا  غوسی  هسمخ و ال  هذهف  رورجم  ریغ  لصفنملا  رورجم و 

ناشلا :) ریمض   ) هلئسم
رتتسی و ال دق  هدمع و  اهیف  ثنؤملا  ناک  نا  هثینات  نسحی  هصقلا و  ناشلا و  ریمض  یمـسی  اهب  رـسفم  بئاغ  ریمـض  هلمجلا  یلع  مدقتی  دق  و 

ریمالا هنا  همیرک و  دـنه  یه  بکار و  ریمالا  وه  وحن  عبتی  درفمب و ال  رـسفی  عمجی و ال  ـال  ینثی و  ـال  هخـساون و  وا  ءادـتبالا  ـالا  هیف  لـمعی 
. نافنص سانلا  ناک  بکار و 

رخاتملا :) یلع  رمضلا  دوع   ) هدیاف
عضاوم هسمخ  یف  هبتر  اظفل و  رخاتملا  یلع  ریمضلا  دوع  نیققحملا  ضعب  رکذ 

نیدیزلا تمرکا  ینامرکا و  وحن  یناثلا  انلمعا  نیعزانتملا و  لواب  اعوفرم  ناک  اذا  = 
دیز الجر  معن  وحن  زییمتب  ارسفم  معن  باب  یف  العاف  وا  = 

ادیز هتبرض  وحن  رهاظ  هنم  الدبم  وا  = 
الجر هبر  وحن  فعض  یلع  برب  ارورجم  وا  = 

. رم امک  هصقلا  وا  ناشلل  ناک  وا  = 

هراشالا ءامسا  اهنم  و  . 2

نارحاـسل ناذـه  نا  هرورجم و  هبوصنم و  نیذ  لـحملا و  عوفرم  ناذ  هاـنثمل  اذ و  رکذـملا  درفمللف  سوسحملا  هیلا  راـشملل  عضو  اـم  یه  و 
اهقحلت هیبنتلا و  ءاه  اهلخدت  ارصق و  ادم و  ءالوا  امهعمجل  ارج و  ابصن و  نیت  اعفر و  نات  هانثمل  هت و  یت و  هذ و  يذ و  ات و  ثنؤملا  لواتم و 

. هیبنتلا فرح  هلخد  امیف  هدم و  نم  دنع  عمجلا  ینثملا و  یف  الا  دیعبلل  هعم  طسوتملل و  مال  الب  باطخلا  فاک 
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لوصوملا اهنم  و  . 3

هانلزنا انا  مهفکی  مل  اوحن و  ول  یک و  ام و  نا و  نا و  هسمخ  روهشملا  ردصملاب و  هتلص  عم  لوا  فرح  لک  یفرحلاف  یمسا  وا  یفرح  وه  و 
. هنس فلا  رمعی  ول  مکدحا  دوی  اجرح  نینمؤملا  یلع  نوکی  الیکل  باسحلا  موی  اوسن  امب  ومکل  ریخ  اوموصت  نا  و 

یمسالا :) لوصوملا   ) لیمکت
یعوفرم اناک  نا  فلالاب  امهانثمل  ناتللا  ناذـللا و  ثنؤملل و  یتلا  رکذـملل و  يذـلا  وه  دـئاع و  هلـص و  یلا  رقتفا  اـم  یمـسالا  لوصوملا  و 

ام نم و  ثنؤملا و  عمجل  یتاوللا  یتاللا و  یئاللا و  رکذملا و  عمجل  اقلطم  نیذلا  یلوالا و  هیرورجم و  وا  هیبوصنم  اناک  نا  ءایلاب  لحملا و 
. رکذملا ثنؤملل و  نیتیماهفتسالا  نم  وا  ام  دعب  اذ  وذ و  يا و  لا و  و 

تعنص :) اذام  بیکرت   ) هلاسم
ینعمب امهعم  اهبیکرت  نالوعفم و  امهف  اهئاغلا  کل  عفر و  باوجلا  ناءدتبم و  ام  نم و  هلوصوم و  اذف  تیار  اذ  نم  تعنـص و  اذ  ام  تلق  اذا 

عفر باوجلا  نا  ـالا  ماـق  اذ  نم  ضرع و  اذ  اـم  وحن  هیلع  سق  بصن و  نیریدـقتلا  یلع  باوجلا  لوعفم و  لـکلاف  صخـش  يا  وا  ءیـش  يا 
. اقلطم

بکرملا اهنم  و  . 4

ذا هیعرف  رشع و  ینثا  الا  امهتاوخا  رشع و  يداح  رـشع و  هسمخک  اینب  افرح  یناثلا  نمـضت  ناف  هبـسن  امهنیب  سیل  نیظفل  نم  بکر  ام  وه  و 
. هیوبیسک اینبم  بیکرتلا  لبق  نکی  مل  نا  کبلعبک  یناثلا  برعا  الا  راتخملا و  یلع  برعم  اهنم  لوالا 

عباوتلا

هقباس بارعاب  برعا  عرف  لک 

هسمخ یه  و 

تعنلا لوالا 

هینثت و ادارفا و  اریکنت و  اـفیرعت و  اـبارعا و  هعبتی  هفوصوم و  لاـحب  اـما  وه  هقاقتـشا و  بلغـالا  اـقلطم و  هعوبتم  یف  ینعم  یلع  لد  اـم  وه  و 
هارما ینئاج  وحن  اضیا  قفاومف  فوصوملا  ریمض  عفر  ناف  یقاوبلا  یف  اما  لوالا و  هثالثلا  یف  هعبتی  هقلعتم و  لاحب  وا  اثینات  اریکذت و  اعمج و 
تیقل هراد و  لاع  وا  هیلاع  وا  هتیراج  هنـسح  لجر  ینئاج  وحن  لعفلاکف  ـالا  بـالا و  مارک  لاـجر  بـالا و  اـمیرک  نـالجر  بـالا و  همیرک 

. امهتیراج رادلا  یف  همئاق  وا  امئاق  وا  امهادبع  انسح  نیتارما 

فرحلاب فوطعملا  یناثلا 

دق نیلوالا و  مکانعمج و  وورمع  دـیز و  ینئاج  وحن  نکل  وا  وا ال  لـب  وا  وا  وا  اـما  وا  ما  وا  یتح  وا  مث  وا  ءاـفلا  واولا و  هطـساوب  عباـت  وه  و 
لصاف وا  لصفنملاب  لصفلا  عم  الا  ارتتـسم  وا  ازراب  لصتملا  عوفرملا  یلع  فطعلا  نسحی  سکعلاب و ال  هل و  هباشم  مسا  یلع  لعفلا  فطعی 

. انءابآ انکرشا و ال  ام  وحلص  نم  اهنولخدی و  دیز و  انا و  تئج  وحن  فوطعملا  فطاعلا و  نیب  طسوت ال  وا  ام 
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ضفاخلا :) دوع   ) همتت
الا روهشملا  یلع  نیفلتخم  نیلماع  یلومعم  یلع  فطعی  دیزب و ال  کب و  تررم  وحن  رورجم  ریمـض  یلع  فوطعملا  یلع  ضفاخلا  داعی  و 

. ورمع هرجحلا  دیز و  رادلا  یف  وحن  یف 

دیکاتلا ثلاثلا 

ناقباطی نیعلا و  سفنلا و  هظافلا  يونعم و  وا  ررکملا  ظفللا  وه  یظفل و  اما  وه  هدارفـال و  مکحلا  لومـش  وا  هعوبتم  ریرقت  دـیفی  عباـت  وه  و 
لک و ینثمل و  اتلک  الک و  مهـسفنا و  نودـیزلا  امهـسفنا و  نادـیزلا  هسفن و  دـیز  ینئاج  لوقت  عمجلاک  اهیف  امه  هینثتلا و  ریغ  یف  دـکؤملا 

عمجاب لک  عبتی  دق  دکؤملل و  قباطم  ریمـضب  لصتی  هلک و  دبعلا  تیرتشا  وحن  امکح  ول  اهقارتفا و  حصی  ءازجا  يذ  نم  هریغل  هماع  عیمج و 
. هتاوخا و 

دیکاتلا :) یف  ناتلئسم 
ارتتـسم وا  ازراب  لصتملا  عوفرملا  دـکا  اذا  هلک و  ادـبع  تیرتشا  زاـج  هسفن و  ـالجر  تیار  عنتما  مث  نم  هدـئافلا و  عم  ـالا  هرکنلا  دـکؤی  ـال 

. کسفن تنا  مق  مکسفنا و  متنا  اوموق  وحن  لصفنملا  دعبف  نیعلا  سفنلاب و 

لدبلا عبارلا 

وه : هعوبتم و  یلا  بسن  امب  هلاصا  دوصقملا  عباتلا  وه  و 
لکلا نم  لکلا  لدب  - 1
لکلا نم  ضعبلا  و  - 2

هیف لاتق  مارحلا  رهشلا  نع  کنولئسی  وحن  هرکذ  یلا  عماسلا  قوشتی  ثیحب  هنم  لدبملا  هیلع  لمتشا  يذلا  وه  لامتشالا و  و  - 3
طلغلا لدبف  طلغلا  كرادتل  وا  ءاحصفلا  نم  عقی  سمش و  رمق  یبیبح  کلوقک  ءادبلا  لدب  یمس  هغلابملل  رکذ  نا  وه  نیابملا و  لدبلا  و  - 4

. حیصف نم  عقی  سرفلا و ال  دیز  ینئاج  وحن 
لدبلا :) یف  ۀیاده 

نم هلثم و ال  نم  رمـضملا  لدـبی  نیققحملا ال  ضعب  لاق  ادـیز و  هتبرـض  وحن  بئاغلا  نم  الا  لکلا  لدـب  یف  رمـضملا  نع  رهاظلا  لدـبی  ـال 
. یظفل دیکات  هایا  ادیز  تیقل  انا و  تمق  وحن  برعلا و  یلع  غوصم  کلذل  هب  لثم  ام  رهاظلا و 

نایبلا فطع  سماخلا 

ماق دنه  وحن  یف  لدبلا  نع  قرتفی  تعنلاک و  هرشع  نم  هعبرا  یف  هعبتی  كوخا و  دیز  ءاج  وحن  هعوبتم  حیضوت  یف  هفـصلا  هبـشی  عبات  وه  و 
رارکت هین  یف  لدبلا  نال  دـیز  لجرلا  براضلا  ءاج  ثراحلا و  دـیز  ای  وحن  یف  هنم و  دـب  انه ال  هنع و  ینغتـسم  هنم  لدـبملا  نال  دـیز  اهوبا 

. ناعنتمم دیز  براضلا  ثراحلا و  ای  لماعلا و 

اضیا هسمخ  یه  و  لاعفالاب : ههبشملا  هلماعلا  ءامسالا 

ردصملا لوالا 
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رثکالا ناهجوف و  لعفلا  نع  الدب  ناک  اذا  الا  اقلطم  الوعفم  ناک  اذا  الا  اقلطم  هلعف  لمع  لمعی  لعفلا و  هنم  قتـشا  يذلا  ثدـحلل  مسا  وه  و 
. هءادعا هیاکنلا  فیعض  هلوقک  فیعض  ماللا  عم  هلامعا  هیلع و  هلومعم  مدقتی  هلعاف و ال  یلا  فاضی  نا 

لوعفملا لعافلا و  مسا  ثلاثلا  یناثلا و 

لابقتـسالا و لاحلل و  هنوک  طرتشیف  الا  اقلطم و  لمع  لال  هلـص  ناک  ناف  ثودـحلا  ینعم  یلع  هلعاـف  ثدـح و  یلع  لد  اـم  لـعافلا  مساـف 
دیصولاب هیعارذ  طساب  مهبلکو  یئاسکلل  افالخ  یضاملا  ینعمب  لمعی  لاح و ال  يذ  وا  فوصوم  وا  هنع  ربخم  وا  ماهفتـسا  وا  یفنب  هدامتعا 

. هیضام لاح  هیاکح 
. هیخاک طرشلا  لمعلا و  یف  وه  هلوعفم و  ثدح و  یلع  لد  ام  لوعفملا  مسا  و 

ههبشملا هفصلا  عبارلا 

مدعب بعـص و  نسحک و  يدعتملا  نود  مزاللا  نع  اهغوصب  لعافلا  مسا  نع  قرتفت  توبثلا و  ینعم  یلع  هلعاف  ثدح و  یلع  لد  ام  یه  و 
. عراضملا یلع  اهنایرج  مدعب  لمعلا و  یف  اهلعف  هفلاخمب  نامز و  طرش  ریغ  نم  اهلمعب  لال و  هلص  اهنوک  زاوج 

( ۀهبشملا ۀفصلا  لومعم  لاوحا  یف  هرصبت 

تالاح : ثالث  اهلومعمل  و 
هیلعافلاب عفرلا  - 1

هرکن ناک  نا  زییمتلا  هفرعم و  ناک  نا  لوعفملاب  هیبشتلا  یلع  بصنلا  و  - 2
وا ال ماللاب  اما  هثالثلا  هذه  نم  لک  عم  یه  هفاضالاب و  رجلا  و  - 3

یف فلتخا  هجو و  نسحلا  ههجو و  نسحلا  عنتمملاف  رـشع  هینامث  تراص  درجم  وا  ماللاب  وا  فاضم  اما  هتـسلا  هذـه  نم  لک  عم  لومعملا  و 
. ههجو نسح 

. هعبرا وه  ریمضلا و  نم  یلاخلا  حیبقلا  نانثا و  وه  نیریمضلا و  وذ  نسحلا  هعست و  وه  دحاولا و  ریمضلا  وذ  نسحالاف  یقاوبلا  اما 

لیضفتلا مسا  سماخلا 

ریغ لضافتلل  لباق  فرـصتم  مات  یثالث  نم  الا  ینبی  ثنؤملل و ال  یلعف  رکذـملل و  لعفا  وه  هریغ و  یلع  هدایزب  فوصوم  یلع  لد  اـم  وه  و 
رـضخا و روعا و  یجمل ء  قمح  رـضخ و  روع و  نم  ـال  تاـم و  راـص و  معن و  جرحد و  وحن  نم  ینبی  ـالف  لیـضفتلا  ریغل  لـعفا  هنم  غوصم 

. ردان نبللا  نم  ضیبا  ذاش و  هقنبه  نم  قمحا  هوحن و  دشاب و  لصوت  طرشلا  دقف  ناف  هریغل  قمحا 

( لیضفتلا مسا  لاوحا  یف   ) همتت
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افاضم وا  لاب  وا  نمب  اما  لمعتسی  و 
. ربکا هللا  وحن  نم  فذحی  دق  ورمع و  نم  لضفا  نادیزلا  دنه و  وحن  امئاد  رکذم  درفم  لوالاف  - 

. نالضفالا نادیزلا  یلضفلا و  دنه  وحن  نم  عم  عماجی  هفوصوم و ال  قباطی  یناثلا  و  - 
مهملعا و وا  سانلا  املعا  نادـیزلا  وحن  اهمدـع  هقباطملا و  تزاج  مهنم و  هنوک  بجو  هیلا  فیـضا  نم  یلع  هلیـضفت  دـصق  نا  ثلاـثلا  و  - 

امهتوخا نسحا  نادیزلا  هتوخا و  نسحا  فسوی  وحن  اقلطم  رکذم  درفمف  اقلطم  هلیـضفت  دـصق  نا  هتوخا و  نسحا  فسوی  عنتمی  اذـه  یلع 
. مهنیب نم  سانلا  نسحا  يا 

( لیضفتلا مسا  لامعا   ) هرصبت

وحن یف  کلذ  رثکی  هوبا و  هنم  نسحا  الجر  تیار  وحن  لیلق  رهاظلل  هعفر  اعامجا و  هب  لوعفملا  بصنی  اقافتا و ال  رتتـسملا  ریمـضلا  عفری  و 
. لعفلا ینعمب  هنال  دیز  نیع  یف  هنم  لحکلا  هنیع  یف  نسحا  الجر  تیار  ام 

( عست مسالا  فرص  عناوم   ) همتاخ

همجعف عست  مسالا  فرص  عناوم 
/ هفرعم لدع و  ثینات و  عمج و  و 

بکرت مث  نالعف  اتدیاز  و 
/ هفصلا عساتلا  لعفلا و  نزو  کلذک 

فرصلا عنمی  اهنم  نیتنثب 
/. هفعضم اولاقف  تبان  هدحاوب  اذکه 

رثکالا دنع  طسوالا  كرحتل  رثا  میهارباک و ال  هثالثلا  یلع  هتدایز  طرشب  هیملعلا  یمجعلا  ملعلا  فرص  عنمت  همجعلا  و  - 1
هبشلل لیوارس  لصالل و  رجاضح  هب  قحلا  نیتلع و  نع  هباینلاب  ریناند  مهاردک و  لیعافم  لعافم و  نزو  فرص  عنمی  عمجلا  و  - 2

بنیزک هثالثلا  یلع  ادیاز  وا  هحلطک  ءاتلاب  ناک  نا  امتح  ملعلا  فرص  عنم  الا  نیتلع و  نع  بان  ءارمح  یلبح و  یفلاب  ناک  نا  ثیناتلا  و  - 3
جاجزلل افالخ  دنه  فرص  عنم  متحتی  الف  روجک  ایمجعا  وا  رقسک  طسوالا  كرحتم  وا 

لیضفتلا مسا  نال  رخآ  هوسنب  سایقلا  ذا  رخا  هوسنب  تررم  یف  رخاک  عبرم و  عابرک و  اهلصا  نع  هلودعملا  هفصلا  فرص  عنمی  لدعلا  و  - 4
لحاز ریدقتب  رمع  لحزک و  هیملعلا  يوس  هیف  سیل  فرصنم و  ریغ  عمس  امیف  لدعلا  ردقی  امئاد و  رکذم  درفم  هفاضالا  ماللا و  نع  درجملا 

رماع و 
هیملعلا فرصلا  عنم  یف  هریثات  طرش  فیرعتلا  و  - 5

عنتمم نمحر  فرصنم و  نایرعف  نارکسک  ءاتلل  لباقلا  ریغلا  فصولا  نارمعک و  ملعلا  فرص  عنمی  نونلا  فلالا و  و  - 6
کبلعبک ملعلا  فرص  عنمی  یجزملا  بیکرتلا  و  - 7

رمحاک ءاتلل  لباقلا  ریغلا  فصولا  رمشک و  ملعلا  فرـص  عنمی  هدئاوز و  نم  دئازب  هریدصت  وا  لعفلاب  صاصتخالا  هطرـش  لعفلا  نزو  و  - 8
هلمعی دوجول  فرصنم  لمعیف 

عیمج نیهجول و  فرصنم  عبرا  هوسنب  تررم  یف  عبراف  ءاتلا  هلوبق  مدع  هیف و  لصالا  اهنوک  طرشب  لعفلل  نزاوملا  فرص  عنمت  هفصلا  و  - 9
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هرورضلا هفاضالا و  ماللا و  عم  رسکی  بابلا 

لاعفالاب قلعتی  امیف  هثلاثلا : هقیدحلا 

عراضملا لعف 

بارعالاب : عراضملا  صتخی 
. مزاجلا بصانلا و  نع  درجتلاب  عفتریف  • 

فرحا هعبراب  بصنی   •و 
لبقتسملا یفن  دیکاتل  یه  نل و  . 1

هیببسلا اهانعم  یک و  و  . 2
ناهجو نظلا  دعب  یتلا  نا  یف  هبصان و  ریغ  ملعلا  دعب  یتلا  يردصم و  فرح  یه  نا و  و  . 3

لـصفلا زوجی  كروزا و  لاق  نمل  کـمرکا  نذا  وحن  لابقتـسالل  هب  ادوصقم  هرـشابم  هردـصم  هبـصنت  ءازجلا و  باوجلل و  یه  نذا و  و  . 4
. ناهجو ءافلا  واولل و  هیلاتلا  دعب  مسقلاب و 

ةرّدقملا :) ناب  بصنلا   ) لیمکت
وحن الب  نرتقی  مل  اذا  یک  مال  دعب  ینیع و  رقت  هءابع و  سبلل  وحن  حیرـص  مسا  یلع  هل  هفطاعلا  فورحلا  دـعب  ازاوج  هرمـضم  ناب  بصنی  و 

فرحا : هسمخ  دعب  ابوجو  هنجلا و  لخدال  تملسا 
مهبذعیل هللا  ناک  ام  وحن و  یفنم  نوکب  هقوبسملا  یه  دوحجلا و  مال  = 

یقح ینیطعت  وا  کنمزلال  وحن  الا  وا  یلا  ینعمب  وا  و  = 
نبللا برشت  کمسلا و  لکات  کمرکاف و ال  ینرز  وحن  بلط  وا  یفنب  نیقوبسملا  هیعملا  واو  هیببسلا و  ءاف  و  = 

تناک لاحلا  تدرا  ناف  هنجلا  لـخدا  یتح  تملـسا  سمـشلا و  برغت  یتح  ریـسا  وحن  لابقتـسالا  هب  دـیرا  اذا  یک  وا  یلا  ینعمب  یتح  و  = 
. ءادتبا فرح 

( ناعون مزاوجلا   ) لصف

ادحاو : العف  مزجی  ام  لوالاف 
مل صتخی  یـضاملا و  یلا  بلقلا  یفنلا و  یف  ناکرتشی  امل  مل و  هللااب و  كرـشت  دـیز و ال  مقیل  وحن  ناتیبلطلا  ماللا و ال  فرحا  هعبرا  وه  و 

تبراق وحن  اهموزجم  فذـح  زاوجب  امل  صتخی  ناک و  مث  نکی  مل  وحن  اـهیفن  عاـطقنا  زاوجب  مقا و  مقت  مل  نا  وحن  طرـشلا  هادا  هبحاـصمب 
. هبوکر عقوتملل  ریمالا  بکری  امل  کلوقک  ابلاغ  اعقوتم  هنوکب  امل و  هنیدملا و 

نیلعف : مزجی  ام  یناثلا 
اهنم دحاو  لک  رهشالا و  یلع  ءامسا  یقاوبلا  نافرح و  نالوالاف  امهم  امثیح و  ینا و  نیا و  نایا و  يا و  یتم و  ام و  نم و  امذا و  نا و  وه  و 
ءازج لک  ناهجوف و  هدحو  یناثلا  ناک  نا  مزجلاف و  لوالا  وا  نیعراضم  اناک  ناف  نیفلتخم  وا  نیعراضم  وا  نییضام  ءازج  اطرـش و  یـضتقی 

ینمرکاف وا  موقا  اناف  مقت  نا  وحن  دقب  انورقم  ایضام  وا  ادماج  العف  وا  هیئاشنا  وا  هیمـسا  هلمج  نوکی  ناک  هل  همزال  ءافلاف  اطرـش  هلعج  عنتمی 
. تمق دقف  وا  موقا  نا  یسعف  وا 

بلطلا :) دعب  مرجلا   ) هلاسم
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مزجلاب رانلا  لخدت  رفکت  عنتما ال  مث  نم  هنجلا و  لخدت  رفکت  کمرکا و ال  ینرز  وحن  هیببـسلا  دـصق  عم  هردـقم  ناب  بلطلا  دـعب  مزجنی  و 
ینعملا داسفل 

مذلا حدملا و  لاعفا  یف  لصف 

ارتتـسم اریمـض  وا  اهب  فرعم  یلا  افاضم  وا  ماللاب  افرعم  العاف  عفری  اهنم  لک  ءاس و  سئب و  معن و  اهنمف  مذ  وا  حدـم  ءاشنال  تعـضو  لاـعفا 
ءاسن سئب  دنه و  هارملا  معن  وحن  ادتبملا  فوذحم  اربخ  وا  ربخلا  مدـقم  ادـتبم  لعجی  لعافلل و  اقباطم  صوصخملا  رکذـی  مث  زییمتب  ارـسفم 

وا هلبق  یتات  نا  کل  صوصخملا و  هدعب  اقلطم و  اذ  لعافلا  سئب و  معنک و  امه  بح و  بح و ال  اهنم  دیز و  الجر  ءاس  تادنهلا و  لجرلا 
دنه هارما  اذبح  ابکار و  دیز  اذبح  نادیزلا و  اذبح  وحن  هقفو  یلع  لاح  وا  زییمتب  هدعب 

بجعتلا العف  لصف 

هب و ال ددشا  دشاب و  دقافلا  یلا  لصوتی  لیضفتلا و  مسا  هنم  ینبی  امم  الا  ناینبی  هب و ال  لعفا  هلعفا و  ام  امه  بجعتلا و  ءاشنال  اعـضو  نالعف 
دعب ام  فالخ و  فوذحم  ربخلا  اهتلص و  اهدعب  ام  هلوصوم و  وا  اهربخ  اهدعب  ام  ءیش و  ینعمب  یه  له  اقافتا و  ادتبم  ام  امهیف و  فرصتی 

هدئاز وا  هیدعتلل  یه  شفخالا و  دنع  لوعفم  هدیاز و  یه  هیوبیس و  دنع  لعاف  ءابلا 

بولقلا لاعفا  لصف 

یه هدحو و  امهدحا  فذح  زوجی  نیلوعفم و ال  ربخلا  ادتبملا و  بصنت  نیقی و  وا  نظ  نم  هنم  تاشن  ام  نایبل  هیمـسالا  یلع  لخدـت  لاعفا 
نیرمالل و يار  ملع و  اوثعبی و  نل  نا  اورفک  نیذـلا  معزوحن  هنظل  معز  لعج و  نیلاض و  مهءاـبآ  اوفلا  مهناوحن  ربخلا  نقیتل  یفلا  دـجو و 

. امئاق ادیز  تبسح  وحن  نظلا  اهیف  بلاغلا  امهل و  بسح  لاخ و  نظ و  ابیرق و  هارن  ادیعب و  هنوری  مهناوحن  نیقیلل  بلاغلا 
بولقلا :) لاعفا  یف  قیلعتلا  ءاغلالا و   ) هلاسم

اذا تملع و  مئاق  دیز  مئاق و  تملع  دیز  وحن  ءاغلالا  یمسی  الحم و  اظفل و  اهلمع  لاطبا  زاج  ترخات  وا  ربخلا  ادتبملا و  نیب  تطسوت  اذا  و 
تملع یـصحا و  نیبزحلا  يا  ملعنلوحن  قیلعتلا  یمـسی  طقف و  اظفل  اهلمع  لاطبا  بجو  مسقلا  وا  مـاللا  وا  یفنلا  وا  ماهفتـسالا  یلع  تلخد 

. مئاق دیزل 

( عزانتلا باب   ) همتاخ

یبنجالاب و لصفلا  هلامعا  مازلتسا  مدع  هبرقل و  یناثلا  نوراتخی  نییرـصبلا  نا  الا  تئـش  امهیا  لامعا  کلف  امهدعب  ارهاظ  نالماع  عزانت  اذا 
لمهملا یف  لعافلا  ترمـضا  تلمعا  امهیا  رکذلا و  لبق  رامـضالا  همازتلا  مدع  هقبـسل و  لوالا  نییفوکلا  اهمامت و  لبق  هلمجلا  یلع  فطعلا 

. رهاظلل اقفاوم 
اقلطنم نادیزلا  نیقلطنم  امهتبسح  ینبـسح و  وحن  هنم  سیل  عنام و  عنمی  نا  الا  رمـضا  یناثلا  وا  فذح  لوالا  ناک  نا  لمهملاف  لوعفملا  اما 

نیققحملا ضعب  هلاق  امک 

اهعبتی ام  لمجلا و  یف  هعبارلا : هقیدحلا 

هلمجلا
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مئاق ادیز  نا  مکل و  ریخ  اوموصت  نا  مئاق و  دیز  وحن  هیمساف  مساب  تئدب  ناف  رثکالا  دنع  مالکلا  نم  معا  یهف  دانساب  نیتملک  نمـضت  لوق 
نال كراجتـسا  نیکرـشملا  نم  دـحا  نا  هللا و  دـبع  ای  هتبرـض و  ادـیز  اله  دـیز و  ماق  له  دـیز و  ماقک  هیلعفف  لعفب  وا  فرحلاب  هربع  ذا ال 

يربک عیمجلا  يرغـص و  هوبا  ماقف  هوبا  ماق  دیز  وحن  يربکف  هلمج  اهیف  ادتبملا  ربخ  ناک  وا  يرغـصف  اربخ  تعقو  نا  مث  روکذملاک  ردقملا 
دیز ماقک  يربک  يرغص و ال  نوکت  دق ال  قلطنم و  همالغ  هوبا  دیز  وحن  نیرابتعاب  يربک  يرغص و  نوکت  دق  و 

( بارعالا نم  لحم  اهل  یتلا  لمجلا   ) لامجا

هلمجل هعباتلا  درفمل و  هعباتلا  مزاج و  طرـشل  اباوج  هعقاولا  اهیلا و  فاضملا  اهب و  لوعفملا  هیلاحلا و  هیربخلا و  عبـس  لحم  اهل  یتلا  لـمجلا 
. لحم اهل 

امل هعباتلا  مزاج و  ریغ  طرش  اهب  باجملا  مسقلا و  اهب  باجملا  هلصلا و  هیریسفتلا و  هضرتعملا و  هفناتسملا و  اضیا  عبـس  اهل  لحم  یتلا ال  و 
هل لحم  ال 

لحم :) اهل  یتلا  لمجلا   ) لیصفت
هیربخلا : لحم  هل  امم  یلوالا :

یلع تلمتشا  اذا  الا  ردقم  وا  روکذم  هل  قباطم  ریمض  نم  اهیف  دب  بصنلا و ال  وا  عفرلا  اهلحم  خساونلا و  دحال  وا  ادتبملا  ربخ  هعقاولا  یه  و 
. ادتبملا سفن  تناک  وا  هیلا  هراشا  وا  هل  لماش  سنج  یلع  وا  ادتبملا 

هیلاحلا : هیناثلا 
تناک نا  هیلعفلا  امهدـحا و  وا  ریمـضلا  واولاب و  هیمـسالاف  طبار  نم  دـب  ـال  لابقتـسالا و  فرح  هب  هردـصم  ریغ  هیربخ  نوکت  نا  اهطرـش  و 

هللا و لوسر  ینا  نوملعت  دق  یننوذؤت و  ملوحن  واولا  عمف  اهعم  وا  عرـسی  دیز  ینئاج  وحن  هدحو  ریمـضلابف  دق  نودب  تبثم  عراضمب  هؤدـبم 
. اریدقت ول  دق و  نم  تبثملا  یضاملا  عم  دب  هیمسالاکف و ال  الا 

اهب : الوعفم  هعقاولا  هثلاثلا 
یـصحا و نیبزحلا  يا  ملعنل  وحن  لماعلا  اهنع  اقلعم  ملعا و  بابل  اثلاث  نظ و  بابل  ایناث  الوعفم  هللا و  دبع  ینا  لاقوحن  لوقلاب  هیکحم  عقت  و 

. ملاع دیز  لاقی  وحن  لوقلا  بابب  کلذ  صتخی  لعافلا و  نع  بونت  دق 
اهیلا : فاضملا  هعبارلا 

ناکملا فورظ  نم  لمجلا  یلا  فاضی  ثیح و ال  دـعب  نولیلق و  متنا  ذا  اورکذا  وتدـلو  موی  یلع  مالـسلا  وحن و  نامزلا  فورظ  دـعب  عقت  و 
. هیلعفلا یلا  اهتفاضا  رثکالا  اهاوس و 

هیئاجفلا اذا  ءافلاب و  هنورقم  مزاج  طرشل  اباوج  هعقاولا  هسماخلا 
تمق تمق  نا  مقا و  مقت  نا  وحن  اما  نوطنقی و  مه  اذا  مهیدیا  تمدق  امب  هئیس  مهبصت  ناو  هل  يداه  الف  هللا  للـضی  نموحن  مزجلا  اهلحم  و 

. هدحو لعفلل  هیف  مزجلاف 
درفمل : هعباتلا  هسداسلا 

. نضبقی تافاص و  مهقوف  ریطلا  یلا  اوری  مل  اوحن و  هللا و  یلا  هیف  نوعجرت  اموی  اوقتا  ووحن  هبسحب  اهلحم  و 
هلمجل : هعباتلا  هعباسلا 

لحرا هل  لوقا  وحن  دارملا  هیداتب  یفوا  اهنوک  طرشب  الدب  عقت  يرغصلا و  یلع  فطعلاب  هوبا  دعق  ماق و  دیز  وحن  اهبـسحب  اهلحم  لحم و  اهل 
املسم رهجلا  رسلا و  یف  نکف  الا  و  اندنع ***  نمیقت  ال 

( اهل لحم  یتلا ال  لمجلا   ) رخآ لیصفت 
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( اهل لحم  یتلا ال  لمجلا   ) رخآ لیصفت 

هفناتسملا هل  لحم  امم ال  یلوالا :
اما هرخاتل  یغلملا  لماعلا  هلمج  کلذـک  اعیمج و  هزعلا هللا  نا  مهلوق  کـنزحی  ـالفوحن  اـهلبق  اـمع  هعطقنملا  وا  مـالکلا  اـهب  حـتتفملا  یه  و 

. هضرتعم هلمجف  هطسوتل  یغلملا 
هضرتعملا هیناثلا :

هتلص و لوصوملا و  هربخ و  ادتبملا و  هلومعم و  لعفلا و  نیب  ابلاغ  عقت  امهنیب و  یبنجا  طسوت  مدع  امهناش  نم  نیئیش  نیب  هطـسوتملا  یه  و 
. هتفص فوصوملا و  هباوج و  مسقلا و 

هرسفملا هثلاثلا :
ام بسحب  یه  لیق  اهل و  لحم  هنا ال  حـصالا  بارت و  نم  هقلخ  مدآ  لـثمک  هللا  دـنع  یـسیع  لـثم  ناوحن  هیلت  اـمل  هفـشاکلا  هلـضفلا  یه  و 

هرسفت
لوصوملا هلص  هعبارلا :

. لوصوملل قباطم  ریمض  یلع  هلمتشم  بطاخملل  همولعم  هیربخ  اهنوک  طرتشی  و 
مسقلا اهب  باجملا  هسماخلا :

ربخ یلا  رقتفی  ام  اهمدقت  اذا  الا  امهنم  مدقتملا  باوجب  یفتکا  مسق  طرش و  عمتجا  یتم  نیلـسرملا و  نمل  کنا  میکحلا  نآرقلا  سیوحن و 
. اقلطم طرشلا  باوجب  یفتکیف 

مزاج ریغ  طرش  اهب  باجملا  هسداسلا :
. مقا مقت  نا  وحن  هیئاجفلا  اذاب  ءافلاب و ال  نرتقی  مل  مزاج و  طرش  اهب  باجملا  اهمکح  یف  کتمرکا و  ینتئج  اذا  وحن 

هل لحم  امل ال  هعباتلا  هعباسلا :
. دق ریدقتب  لاحلل  واولا  لعجی  مل  اذا  هتمرکا  ینراز و  يذلا  ینئاج  هتمرکاف  دیز  ینئاج  وحن 

( فرظلا رورجملا و  ّراجلا و  ماکحا  یف   ) همتاخ

هیف امب  وا  لعفلاب  امهقلعت  نم  دب  امهل و ال  لمتحمف  هضحملا  ریغ  وا  هفـصف  هضحملا  هرکنلا  وا  لاحف  هضحملا  هفرعملا  دعب  امهدحا  عقو  اذا 
نا زاج  ماهفتـسا  وا  یفن  یلع  دمتعا  وا  کلذک  ناک  اذا  الاح و  وا  اربخ  وا  هلـص  وا  هفـص  امهدحا  ناک  اذا  قلعتملا  فذـح  بجی  هتحئار و 

کش هللا  یف  دحا و ا  يدنع  ام  هوبا و  رادلا  یف  يذلا  ءاج  وحن  لعافلا  عفری 

تادرفملا یف  هسماخلا : هقیدحلا 

هزمهلا

مل ما  مهترذنا  مهیلع ء  ءاوسوحن  ردصملا  لحم  یف  هلمج  یلع  هلخادلا  یه  هیوستلل و  هعراضملل و  طسوتملا و  بیرقلا و  ءادنل  درت  فرح 
له فالخ  هب  قوسلا  یف  ما  دیز  رادلا  یف  ورمع و ا  ما  رادلا  یف  دیز  وحن ا  قیدصتلا  روصتلا و  اهب  بلطیف  ماهفتسالل  نونمؤی و  مهرذنت ال 

. قیدصتلاب اهصاصتخال 

هیفرح هیمسا و  درت  فیفختلا  حتفلاب و  نا :

. اقافتا باطخلا  فرح  اهدعب  ام  ذا  امتنا  تناک و  بطاخملا  ریمض  یه  هیمسالاف 
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اهیلع راج  لوخد  مدع  لوقلا و  ینعمب  امهلوا  نیتلمج  نیب  طسوتلا  اهطرش  هرسفم و  هلقثملا و  نم  هففخم  عراضملل و  هبـصان  درت  هیفرحلا  و 
. ول مسقلا و  نیب  امل و  دعب  ابلاغ  عقت  هدئاز و  و 

نورـضحم انیدل  عیمج  امل  لک  نا  ووحن  هلقثملا  نم  هففخم  رورغ و  یف  الا  نورفاکلا  ناوحن  هیفان  هیطرـش و  درت  فیفختلا  رـسکلاب و  نا : و 
. فیفختلا هءارق  یف 

. هدئاز امهنم  هرخاتملاف  ام  نا و  تعمتجا  یتم  و 

دیدشتلا حتفلاب و  َّنا :

. دیز اذه  نا  قلطنم و  کنا  ینغلب  وحن  ادماج  ناک  نا  نوکلاب  اقتشم و  ناک  نا  اهربخ  ظفل  نم  ردصمب  اهیلومعم  عم  لوات  دیکات و  فرح 

دیدشتلا رسکلاب و  نا :

فرح اهربخ و  هلمجلاف  ردقم  ناش  ریمض  بصنت  دق  هغل و  امهبصن  ربخلا و  عفرت  مسالا و  بصنت  دیکات  فرح  درت  دیدشتلا  رـسکلاب و  نا :
. ادتبملا ربخ  یف  ماللا  عانتماب  در  نارحاسل و  ناذه  نا  یلاعت  هلوق  کلذ  نم  دربملا  دع  معنک و  باوج 

ذا

یه له  اننیب و  وا  امنیب  دـعب  هاجافملل  ذـئموی و  ذـئنیح و  وحن  نامز  مسا  اهیلا  فاضی  دـق  نیتلمجلا و  یلع  لخدـتف  یـضاملل  اـفرظ  درت  ذا :
. فالخ فرظ  وا  فرح  ذئنیح 

اذا

نیکرـشملا نم  دـحا  نا  ولثم  تقـشنا  ءامـسلا  اذاوحن  هیلعفلاب و  صتخت  اهباوجب و  بصنت  اهطرـش و  یلا  فاـضتف  لبقتـسملل  اـفرظ  درت  اذا :
. كراجتسا

. اهتخاک اهیف  فالخلا  فقاو و  عبسلا  اذاف  تجرخ  وحن  هیمسالاب  صتختف  هاجافملل  و 

ما

فرح لبک و  هعطقنملا  ماهفتـسالا و  هیوستلا و  هزمه  دـعب  عقت  اهلبق و  امب  اهدـعب  اـم  طـبترملا  هلـصتملاف  هعطقنم  هلـصتم و  فطعلل  درت  ما :
ریمح هغل  یه  فیرعت و 

دیدشتلا حتفلاب و  اّمَا :

یف امم  ءزج  اهلعف  نع  امهنیب  ضوع  اهطرـش و  فذح  مزتلا  ءافلا و  موزلل  طرـشلا  ینعم  اهیف  ابلاغ و  لیـصفت  فرح  دیدشتلا  حـتفلاب و  اّمَا :
. بتکلا لئاوا  یف  هعقاولاک  لیصفتلا  قرافت  دق  لاوقا و  هیف  اهزیح و 

دیدشتلا رسکلاب و  اّمِا :

هحابالا و رییختلل و  کشلا و  ماهبالل و  اروفک و  اما  ارکاش و  اما  وحن  لیـصفتلل  درت  روهـشملا و  یلع  فطع  فرح  دیدشتلا  رـسکلاب و  اِّما :
. ابلاغ واولا  نع  کفنت  اهب و ال  هیلع  فوطعملا  لبق  همزال  اما 
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. ابلاغ واولا  نع  کفنت  اهب و ال  هیلع  فوطعملا  لبق  همزال  اما 

دیدشتلا حتفلاب و  يا :

لامکلا ینعم  یلع  هلاد  ماق و  نیلجرلا  يا  وحن  ماهفتسا  مسا  ینسحلا و  ءامـسالا  هلف  وعدت  ام  ایاوحن  طرـش  مسا  درت  دیدشتلا  حتفلاب و  يا :
ایا مرکا  وحن  اهاوس  تـالوصوملا  نم  برعی  ـال  هلوصوم و  لـجرلا و  اـهیا  اـی  وحن  مـاللا  يذ  ءادـنل  هلـصو  لـجر و  يا  لـجرب  تررم  وحن 

. کمرکا

لب

تابثا لوالا و  مکح  ریرقت  یفنلا  یهنلا و  دعب  فوطعملا و  یلا  هیلع  فوطعملا  نع  مکحلا  فرـص  تابثالا  دعب  دـیفت  فطع و  فرح  لب :
. ضعب دنع  هیلا  همکح  لقن  وا  یناثلل  هدض 

اشاح

هنم و انمض  موهفم  ضعب  وا  لعاف  مسا  وا  اهلبق  امم  غاصم  ردصم  یلا  ادیاع  رتتـسم  اهلعاف  ادماج و  العف  وا  اراج  افرح  ءانثتـسالل  درت  اشاح :
. فالخ ءربا  ینعمب  لعف  مسا  وا  تئرب  ینعمب  لعف  وا  هئارب  ینعمب  مسا  یه  له  اشاح هللا و  وحن  هیزنتلل 

یتح

صتختف هراج  درت  لمجلا و  یلع  لخدتف  ءادتبا  فرح  ضعب و  دنع  رهاظلاب  صتخت  هینهذ و  هلهمب  فعضا  وا  يوقا  ءزجب  هفطاع  درت  یتح :
. نییفوکلل افالخ  اهب  هرمضم ال  ناب  عراضملا  اهدعب  بصنی  دق  دربملل و  افالخ  رهاظلاب 

ءافلا

دیفتف هفطاع  مهرد و  هلف  ینیتای  يذـلا  وحن  باوجلا  هبـش  طبرل  عضاوم و  هتـس  یف  رـصح  اطرـش و  هلعج  عنتمملا  باوجلل  هطبار  درت  ءاـفلا :
اهقباس یلع  اـهقحال  بترت  دـیفی  دـق  لاـقف و  هبر  حون  يداـن  ووحن  يرکذـلا  ورمعف و  دـیز  ماـق  وحن  یقیقحلاـف  هیعونب  بیترتلا  بیقعتلا و 

دنع هحیصف  یمستف  فوذحم  نع  یبنت ء  دق  عیرفتلا و  هجیتنلا و  مساب  ذئنیح  صتخت  دق  هرضخم و  ضرالا  حبصتف  وحن  هیببسلا  ءاف  یمستف 
. ترجفناف رجحلا  كاصعب  برضاف  وحن  ضعب 

دق

نم هبرقت  دق  لیق و  ابلاغ  یضاملا  عم  قیقحت  عراضملا و  عم  لیلقت  فرح  مهرد و  يدق  یندق و  وحن  بسح  وا  یفکی  ینعمب  امسا  درت  دق :
. روهشم ثحب  هیف  هب و  هردصملا  هیلاحلا  یف  تمزتلا  مث  نم  لاحلا و 

طق

عماجت تاغل و ال  سمخ  هیف  ایفنم و  یـضاملا  قارغتـسال  افرظ  طقف و  دـیز  ماق  وحن  ءافلاب  یلحت  ام  اریثک  هتنا و  ینعمب  لعف  مسا  درت  طق : و 
. البقتسم

مک
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اعومجم و وا  ادرفم  زییمتلا  رجب  هیربخلا  صتخت  ردـصلا و  موزل  زییمتلا و  یلا  راقتفالا  ءانبلا و  یف  ناـکرتشت  هیماهفتـسا و  هیربخ و  درت  مک :
. هدارفا موزل  هبصنب و  هیماهفتسالا 

فیک

تننظ فیک  وحن  یف  الوعفم  تنا و  فیک  دـیز و  فیک  وحن  یف  اربخ  عقتف  هیماهفتـسا  نییفوکلا و  دـنع  نیلعفلا  مزجتف  هیطرـش  درت  فیک :
. دیز ءاج  فیک  وحن  یف  الاح  ادیز و 

ول

افالخ همزاج  تسیل  هیطرـشلا و  نا  ینعمب  الوؤم و  ول  یـضاملاب و  صتخت  اـهباوجل و  همازلتـسا  اهطرـش و  عاـنتما  یـضتقتف  هیطرـش  درت  ول :
. تضم دق  هیردصم و  هرک و  انل  نا  ولوحن  تیل  ینعمب  مهضعبل و 

الول

صتخی خیبوتلل و  اقلطم و  انوک  ناک  نا  ربخلا  فذح  اهعم  بلغی  هیمـسالاب و  صتخت  هطرـش و  دوجوب  هباوج  عانتما  طبرل  درت  فرح  ول ال :
. الیوات ول  عراضملاب و  صتخیف  ضرعلا  ضیضحتلل و  و  یضاملاب .

امل

لک ناوحن  ءانثتـسا  فرح  فالخ و  فرظ  وا  فرح  یه  له  تمق و  تمق  امل  وحن  يرخا  نومـضم  دوجوب  هلمج  نومـضم  طبرل  درت  امل :
. روما هسمخ  یف  ناقرتفت  ملک و  عراضملل  همزاج  ظفاح و  اهیلع  امل  سفن 

ام

هفنا و ریصق  عذج  ام  رمال  وحن  هرکنل  هفص  کل و  بجعم  امب  تررم  وحن  هفوصوم  هرکن  هلوصوم و  درت  هیمـسالاف  هیفرح  هیمـسا و  درت  ام :
. هفاک هلص و  هینامز و  ریغ  هینامز و  هیردصم  سیلب و  ههبشم  درت  هیفرحلا  هیماهفتسا و  هینامز و  ریغ  هینامز و  هیطرش 

له

صاصتخالا لعف و  هدعب  مسا  طرـشلا و  فطاعلا و  یلع  لوخدلا  مدع  هدـحو و  قیدـصتلا  بلطب  هزمهلا  نع  قرتفت  ماهفتـسا و  فرح  له :
. كردص کل  حرشن  مل  اوحن  هزمهلا  فالخ  هب  مقی  مل  له  لاقی  باجیالاب و ال 

*****
هلبقت میرکلا و  کهجول  اصلاخ  تاقرولا  هذه  یف  هاندروا  ام  لعجا  فئاطللا و  قئاقحب  انبولق  رون  فراعملا و  راوناب  انرودـص  حرـشا  مهللا 
مهیلع همالـس  هللا و  تاولـص  نیموصعملا  همئالا  هلآ  نیلـسرملا و  دیـس  دـمحم  کبیبحب  کـیلا  لـسوتن  اـناف  میلعلا  عیمـسلا  تنا  کـنا  اـنم 

نیعمجا

(1  ) دیاقع
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باتک تاصخشم 

 -. 1336 رغصا ، یمئاق ، میظنت  هیهت و  سرد / لهچ  رد  تاداقتعا  لوصا  روآدیدپ : مان  ناونع و 
ءابدا 1389. مق : رشن : تاصخشم 

240 ص. يرهاظ : تاصخشم 
لایر  35000 مراهچ ؛) پاچ   ) لاـیر  27000( موس ؛ پاچ   ) لاـیر  27000 6-3-91144-600-978 ؛ : مود پاچ  لاـیر   27000 کباش :

( مشش پاچ  )
. تسا هدش  رشتنم  توافتم  نارشان  طسوت  فلتخم  ياه  لاس رد  رضاح  باتک  تشاددای :

.1388 مراهچ : ات  مود  پاچ  تشاددای :
. مجنپ پاچ  تشاددای :

.1389 مشش : پاچ  تشاددای :
. سیونریز تروص  هب  نینچمه  238 ؛ ص . همانباتک : تشاددای :

دیاقع هعیش --  عوضوم :
نید لوصا  هعیش --  عوضوم :

1389 6 فلا BP211/5/ق2 هرگنک : يدنب  هدر 
297/4172 ییوید : يدنب  هدر 

1910023 یلم : یسانشباتک  هرامش 

دیحوت

يداقتعا ثحابم  تیمها   1 سرد

ار عوضوم  نیرت  شزرا  اب  نیرت و  فیرـش  تاداـقتعا  ملع  مولع  ماـمت  ناـیم  رد  دراد و  نآ  عوضوم  هب  یگتـسب  یملع  ره  شزرا  تیمها و 
. دراد

لامعا و دشاب  بیع  یب  يوق و  حیحـص ، ملاس و  رگا  هک  تسوا  دـیاقع  لوصا  یناسنا  ره  يونعم  يدام و  تاکرح  مامت  يانب  ریز  ساسا و 
. دوب دهاوخ  هتسیاش  حیحص و  وا  فلتخم  ياه  شنیب  راکفا و  تاکرح ،

نید لوصا  هب  يو  داقتعا  نازیم  هب  یگتـسب  تسا ) مالـسا  یلمع  ياه  همانرب  هک   ) نید عورف  هب  یناسنا  ره  هجوت  تیمک  تیفیک و  نیارباـنب 
همه هشیر  ساسا و  اریز  تسا ، رادروخرب  یـصاخ  فرـش  تیمها و  زا  یـسانشادخ  هلاسم  يداـقتعا  لوصا  ناـیم  رد  رگید  فرط  زا  دراد .

. تسوا یسانشادخ  دحوم ، ناسنا  ینیب  ناهج  راکفا  مامت  يزکرم  هتسه  یتدیقع و  لئاسم 

يرطف دیحوت   2 سرد

ترطف

تسا : هزیرغ  عون  ود  ياراد  ناسنا  دشابیم ، ناسنا  ره  يونعم  هزیرغ  يانعم  هب  حالطصا  رد  تعیبط و  ای  تشرس  يانعم  هب  تغل  رد 
دیما و…  سرت ، یگنسرگ ، یگنشت ، تاذ ، بح  دننام  تسا  هتفهن  ناسنا  نورد  رد  يدام  تاجایتحا  نیمات  يارب  هک  يدام  زیارغ   1
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زیارغ نیا  هک  یقالخا ، نادجو  هرخالاب  و  تقفـش ، ناسحا و  یگتـشذگ ، دوخ  زا  راثیا و  یتسود ، عون  یبلط ، لامک  دـننام  يونعم  زیارغ   2
. تسا هدش  هداهن  یعقاو  لامک  هب  ندیسر  تیناویح و  زرم  زا  روبع  يارب  ناسنا  دوجو  رد 

يونعم هزیرغ  ای  ترطف 

. درادن نآ  دروم  رد  يریگارف  هب  زاین  دباییم و  دوخ  زا  ار  ناسنا  هچنآ  ینعی  ترطف  ای  يونعم  هزیرغ 
رکفت زکرم  هک  لقع  اب  دوشیم و  ریبعت  زین  بلق  هب  تخانش  عبنم  نیا  زا  یهاگ  تسا ، تخانـش  تفرعم و  شخب  ماهلا  عبانم  زا  یکی  ترطف 

نیا . دنتـسه ناسنا  حور  هکرابم  هرجـش  ياه  هرمث  تخرد و  یکی  ياه  هخاش  اـهنیا  همه  دراد و  ینـشور  تواـفت  تسا  يرظن  تاـکاردا  و 
موصعم ناماما  ندـمآ  ءایبنا و  تثعب  دوشیم و  نآ  زورب  عنام  یناملظ  ياـهباجح  یهاـگ  طـقف  تسه  یناـسنا  ره  دوجو  رد  يونعم  ترطف 

نیدلل کهجو  مقاف  دیآیم . ایند  هب  يدیحوت  كاپ  ترطف  اب  یناسنا  ره  هنرگ  تسا و  هدوب  یهلا  ترطف  نیا  دشر  اهباجح و  نیا  عفر  يارب 
یقح نید  شاب  اریذـپ  مزتلم و  نوملعی  سانلا ال  رثکا  نکل  میقلا و  نیدـلا  کلذ  هللا  قلخل  لیدـبت  اهیلع ال  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  اـفینح 

نید و تسا  نیا  تسین  دـنوادخ  شنیرفآ  رد  ینوگرگد  لیدـبت و  چـیه  هک  تسا  هداد  رارق  نآ  ساسا  رب  ار  اهناسنا  شنیرفآ  دـنوادخ  هک 
. دننادیمن مدرم  رثکا  یلو  مکحم  نییآ 

تایاور رد  ترطف 

هیلع و هللا  یلص  اخ  لوسر  هنا  رصنی  وا  هنا  دوهی  هاوبا  نوکی  یتح  هرطفلا  یلع  دلوی  دولوم  لک  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق 
ای دوهی  نییآ  هب  ار  وا  ردام  ردپ و  ات  تسه  نانچمه  ترطف  نیا  دوشیم و  دلوتم  مالسا ) دیحوت و   ) ترطف رب  يدازون  ره  دومرف  ملس  هلآ و 

. دنروآ راب  تینارصن 
هرارز دیحوتلا . یلع  اعیمج  مهرطف  لاق : اهیلع  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  لجوزع  هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تلاس  لاق  هرارز  نع 
ترطف رب  ار  همه  دنوادخ  دندومرف : ترضح  مدیـسرپ ،  … هللا ) هرطف   ) لجوزع يادخ  لوق  ریـسفت  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم 

. دیرفآ یسانشادخ 
یتـقو هک  تسا  مالـسا  دوصقم  دـندومرف : ترـضح  تسیچ ؟ روکذـم  هیآ  رد  ترطف  زا  دوـصقم  دـش  لاوـس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

4. داد رارق  ناشدوجو  رد  مه  ار  نید  هب  زاین  تفرگ  رشب  زا  ار  دوخ  ییاسانش  دیحوت و  رب  نامیپ  دنوادخ 
سانلا رطف  یتلا  هللا  هرطف  هلوق : یف  مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  هدج  نع  هیبا  نع  هیلع  هللا  تلاوص  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نع 

هیلع اضر  ماما  دیحوتلا . انیه  یلا  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  دمحم  هللا  الا  هلا  وه ال  لاق  اهیلع 
لوسر دمحم  هللا  الا  هلا  … ال  هللا ) هرطف   ) زا دوصقم  هدومرف  هک  هدرک  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ناشدـج  زا  ناشیا  ناشردـپ و  زا  مالـسلا 

هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  يدنمرواب  دـیحوت ، هب  لماک  داقتعا  ینعی  تسا . مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  یلع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
. دراد رب  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  تماما و  ملس و  هلآ و  هیلع و 

. تسا تیالو  افینح  نیدلل  کهجو  مقاف  هیآ  زا  روظنم  دندومرف  هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ریصب  وبا 
ترطف تشرـس و  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یتلاـح  نیا  دـنکیم و  راگدـیرفآ  هب  زاـین  ساـسحا  دوخ  دوجو  رد  یناـسنا  ره  مینیبیم  هجیتن  رد 

هراشا نآ  زا  ییاه  هنومن  هب  هک  دنا  هدرک  فارتعا  نآ  هب  مه  ناملسم  ریغ  نادنمـشناد  یتح  هک  تسا  يا  هلاسم  نیا  تسا  هداد  رارق  اهناسنا 
. مینکیم

نادنمشناد تاملک  رد  یبهذم  ترطف 
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ناسنا بهذم  نیا  رد  مراذگیم …  مان  شنیرفآ  یبهذم  ساسحا  ار  نآ  نم  دراد …  دوجو  همه  رد  انثتـسا  نودـب  بهذـم  هدـیقع و  کی 
( نیتشینا . ) دنکیم سح  تسا  هتفهن  اههدیدپو  روما  نیا  ياروام  رد  هک  یلالج  تمظع و  يرشب ، ياهفده  اهوزرآ و  ندوب  کچوک 

 … تسا لد  یبهذـم  یگدـنز  همـشچرس  هک  مریذـپیم  یبوـخ  هب  نم   ) لاکـساپ . ) تسین یـسرتسد  نآ  هب  ار  لـقع  هـک  دراد  یلیـالد  لد 
( زمیج مایلیو  )

( رلوم سکام  . ) دنراذگب دندوب  هتسناوتن  مه  مان  ادخ  يارب  یتح  هک  دندوب  هدروآ  دورف  رس  دنوادخ  هاگرد  هب  عقوم  نآ  زا  ام  فالسا 
تسا یلصا  هزیرغ  کی  تسا و  هتفرگ  همـشچرس  ام  ترطف  قامعا  زا  هک  تسا  یـشبنج  ینافرع  ساسحا  هک  دسریم  رظن  هب  نینچ  اتقیقح 

بآ هب  جایتحا  هک  دنکیم  كرد  ناسنا  لراک ) سیسکلا  . ) تسا جاتحم  زین  ادخ  هی  تسا  دنمزاین  نژیـسکا  بآ و  هب  هکنانچمه  ناسنا  … 
ناسنا نیلوا  هک  ینید  زا  تسا  ترابع  ساسحا  نیا  دراد ، حور  ياذغ  هب  یناوارف  جایتحا  هک  دنکیم  كرد  ام  حور  نینچمه  دراد  اذـغ  و 

هک هنوـگ  ره  هک  میراذـگب  دازآ  ار  وا  میریگب و  اـیند  ماوـقا  نیرت  یـشحو  زا  ار  يا  هچب  رگا  هکنیا : بلطم  نیا  لـیلد  دـش . تیادـه  نآ  هب 
يا هدشمگ  لابند  هک  مینکیم  هدهاشم  تشگ  لماک  دش و  گرزب  یتقو  مینکن  نیقلت  وا  هب  ینید  چـیه  یتح  دـنک و  یگدـنز  دـهاوخیم 

ار نآ  ام  هک  دـنک  روصت  يزیچ  دوخ  زغم  رد  ات  دـنزیم  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  شترطف  هشیدـنا  هزیرغ و  لصا  يور  اـمئاد  ددرگیم و 
( میکح طارقس  . ) میمانیم نید  ای  هدیقع 

تسین هک  تسین  يرظن  بیز  وت  يور  رظنم  تسین  هک  تسین  يرس  چیه  رد  وت  قشع  شروش 
تسین هک  تسین  يرگج  رب  تفص ، هلال  وت  غاد  تسا  كاچ  دص  ام  هنیس  وت  مغ  زا  نیمه  هن 

ترطف روهظ  عاطقنا و 

ادـیپ هجوت  لاعتم  رداق  دـنوادخ  هب  یناسنا  ره  فهللا  يوس  ام  زا  عاطقنا  رارطـضا و  ماگنه  هک  دوشیم  نشور  رایـسب  تاـیاور  تاـیآ و  زا 
وا و نیب  هک  دـباییم  ناـسنا  دوش  ادـیپ  تلاـح  نیا  ناـمز  ره  رد  رگا  دـنیبیم و  زاـین  یب  دوـجو  نآ  هب  دـنمزاین  ار  دوـخ  اـترطف  دـنکیم و 

. تسین هلصاف  شدوبعم 
ءاجرلا عاطقنا  دنع  قولخم  لک  دئادشلا  جئاوحلا و  دنع  هیلا  هلاتی  يذـلا  وه  دـنیامرفیم : هللا )  ) هملک ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 
شدیما یتقو   ) اهیتخس اهزاین و  ماگنه  هب  يا  هدیرفآ  ره  هک  تسا  یـسک  ادخ  هاوس . نم  لک  نم  بابـسالا  عطقت  هنود و  وه  نم  عیمج  نم 

. دوشیم هدنهانپ  وا  هب  دش ) سویام  یعیبط  بابسا  زا  دش و  عطق  وا  ریغ  زا 
لها اریز  نک  یفرعم  نم  هب  ار  ادخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  درک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  یـصخش 

: دومرف يرآ ، تفگ  يا ؟ هدش  راوس  یتشک  نونکات  ایآ  دندومرف : ترضح  دنا . هدرک  نادرگرس  ارم  دنا و  هتفگ  رایسب  نخس  نم  اب  هلداجم 
درک ضرع  دـهد ؟ تاجن  ار  وت  هک  دـشاب  يرگانـش  هن  يرگید و  یتشک  هن  اجنآ  رد  دوش و  هحناس  راـچد  یتشک  هک  هداـتفا  قاـفتا  تیارب 

تاجن كانلوه  هطرو  نآ  زا  ار  وت  دناوتیم  هک  تسه  یتردق  زین  نونکا  مه  هک  يدومن  ساسحا  ماگنه   » رد آ ایآ  دومرف : ترـضح  يرآ .
هک اجنآ  دـسر  دایرف  هب  تسین و  يا  هدـنهد  تاجن  هک  اـجنآ  دـهد  تاـجن  ار  وت  دـناوتیم  هک  تساـخ  ناـمه  دومرف : يرآ ، تفگ  دـهد ؟

. تسین یسردایرف 
ییاهر یئوجیم  هک  زا  وا  زج  هب  یئالتبا  ماد  هب  یتفا  رگا  تسا  لیدع  نرق و  یب  هک  يدنوادخ 

ییاهر یئوجیم  هک  زا  وا  زج  هب  ییاهر  یئوجیم  هک  زا  وا  زج  هب  تسا  لیلد  جاتحم  هن  وا  دوجو 
هریت اسب  هچ  نکیل ، دـیامنیم . ار  تقیقح  ناس  هنیآ  هک  تسا  ناسنا  دوجو  یـساسا  لیـصا و  ياه  هیامرـس  زا  یـسانشادخ  ترطف  نیارباـنب 

دودـنا رابغ  يراگنز و  ار  یفاص  هنیآ  نیا  هانگ ، ددرگیم . ترطف  یئامن  قح  عنام  هانگ ، هملک : کی  رد  دـساف و  طیحم  تانیقلت ، تاغیلبت ،
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. دنکیم
هناشن هک  دش  نیا  دندرک  هانگ  رایـسب  هک  یناسک  ماجنا  رـس  نوزهتـسی  اهب  اوناک  هللا و  تایاب  اوبذک  نا  ياوسلا  اواسا  نیذـلا  هبقاع  ناک  مث 

. دندرک هرخسم  بیذکت و  ار  ادخ  ياه 

نیرمت

؟ دراد ییانعم  هچ  حالطصا  رد  تغل و  رد  ترطف   1
؟ تسیچ اهیلع  سانلا  رطف  یتلا  هللا  هرطف  هیآ  رد  ترطف  زا  روظنم   2

؟ دیوگیم هچ  يدیحوت  ترطف  هرابرد  طارقس   3
؟ دندومرف هچ  نک  یفرعم  نم  هب  ار  ادخ  تفگ  هک  يدرم  باوج  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   4

ناسنا دوجو  رد  دنوادخ  ياه  هناشن   3 سرد

هراشا

. قحلا هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهسفنا  یف  قافالا و  یف  انتایآ  مهیرنس 
ثبی ام  مکقلخ و  یف  و  تسا . قح  رب  وا  دننادب  ات  میهدیم  ناشن  اهنآ  هب  اهناسنا  دوخ  دوجو  رد  ناهج و  رـسارس  رد  ار  دوخ  ياه  هناشن  ام 

. نونقوی موقل  تایآ  هباد  نم 
نم مکقلخ  نا  هتایآ  نم  و  دـنا . نیقی  لها  هک  یهورگ  يارب  تسا  یئاـه  هناـشن  دنرـشتنم  اـج  همه  هک  یناگدـنبنج  امـش و  شنیرفآ  رد  و 

. نورشتنت رشب  متنا  اذا  مت  بارت 
نادنمـشناد هکنیا  اب  دیدش . هدنکارپ  نیمز  يور  رد  دیدش و  ناسنا  سپـس  دیرفآ  كاخ  از  ار  امـش  هک  تسا  نیا  دنوادخ  ياه  هناشن  زا  و 

دوجوم کی  تروص  هب  ناسنا  دوخ  یلو  دنتسه  یسررب  قیقحت و  مرگرس  فلتخم  ياه  هنیمز  رد  دنا و  هتفرگ  ارف  ار  ینوگانوگ  ياهـشناد 
نآ يایاوز  دنیاشگ و  ار  یتسه  ملاع  گرزب  يامعم  نیا  دنناوتب  ناهج  نادنمـشناد  ات  دبلطیم  زارد  ینایلاس  تسا و  هدنام  یقاب  هتخانـشان 

. دنهد ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوتن  هاگچیه  دیاش  دنزاس و  نشور  ار 
دیوگیم : هرخالاب  یسررب  هعلاطم و  اهلاس  زا  سپ  يوسنارف  لراک  رتکد 

هتشاذگ هتخانشان  دوجوم  ناسنا  هتشون ، هنیمز  نیا  رد  هک  ار  شباتک  مان  دنا و  هدربن  یپ  ناسنا  ندب  رارسا  تقیقح  هب  ناسانش  تسیز  زونه 
. تسا دنوادخ  تمظع  زا  گرزب  يا  هناشن  ناسنا  دوخ  دوجو  زیچ  ره  زا  لبق  مینک  فارتعا  دیاب  هک  تساجنیا  و  تسا .

نتشیوخ تخانش 

شا هدـننیرفآ  قلاخ و  تخانـش  بجوم  وا  تخانـش  هک  تسا  ناسنا  شنیرفآ  راگدرورپ  ریبدـت  تمکح و  ملع و  مهم  ياه  هناـشن  زا  یکی 
. دشابیم

هـسفن لهجی  نمل  تبجع  تسا . هتخانـش  ار  شیادخ  تخانـش  ار  شدوخ  سک  ره  هبر ، هفرع  دـقف  هسفن  فرع  نم  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق 
. دسانشیم ار  شیادخ  هنوگچ  هتخانشن  ار  شدوخ  هک  یسک  زا  مراد  بجعت  هبر ، فرعی  فیک 

. تسا هدیسر  یملع  تخانش و  ره  هب  قیقحت  هب  تخانش  ار  شدوخ  سک  ره  ملع ، هفرعم و  لک  هیاغ  یلا  یهتنا  دقف  هسفن  فرع  نم 
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. تسا اهتخانش  نیرتهب  سفن  تخانش  فراعملا ، عفنا  سفنلا  هفرعم 
مگ ار  شدوخ  هک  یلاح  رد  ددرگیم  شا  هدشمگ  لابند  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  اهبلطی ، الف  هسفن  لضا  دق  هتلاض و  دـشنی  نمل  تبجع 

. دنکیمن بلط  ار  نآ  هدرک و 
راگدرورپ تفرعم  يارب  يا  هنیمز  ادخ  يرایب  ات  مینکیم  هراشا  ناسنا )  ) زیمآرارـسا دوجوم  نیا  دوجو  داعبا  زا  يا  هشوگ  هب  شخب  نیا  رد 

. دیآ دیدپ  تسا  رارسا  همه  نیا  هدننیرفآ  هک 
هنوگچ دیسرپ  نم  زا  یسک  رگا  مدیسرپ  قداص ) ماما  نادرگاش  زا   ) مکح نب  ماشه  زا  دیوگیم  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  باحصا  زا  یکی 

نیرتکیدزن وا  اریز  متخانش  مدوخ  هلیسوب  ار  هلالج  لج  دنوادخ  نم  میوگیم : تفگ ، ماشه  مهدب ؟ یخساپ  هچ  وا  هب  یتخانش  ار  تیادخ 
نیا بیکرت  دنا ، هتفرگ  رارق  دوخ  ياج  رد  یـصاخ  مظن  اب  مادـک  ره  هک  دراد  یفلتخم  ءازجا  مندـب  نامتخاس  منیبیم  تسا ، نم  هب  اهزیچ 

ساوح نم  يارب  منیبیم  تسا ، هتفر  راکب  نآ  رد  اهیـضاقن  ماسقا  عاونا و  تسا و  قیقد  نیتم و  اـهنآ  شنیرفآ  تسا  نشور  یعطق و  ءازجا 
بیکرت هک  دنادیم  لاحم  نالقاع  همه  لقع  تسا و  هدش  داجیا  هسمال  هقئاذ و  هماش ، شوگ ، مشچ ، لیبق  زا  ینوگانوگ  ءاضعا  فلتخم و 

نوناق نیا  زا  مندـب  ياـه  یـشاقن  مدوجو و  ماـظن  هک  مدرب  یپ  هار  نیا  زا  دـیآ ، دوجوب  شاـقن  نودـب  یقیقد  هشقن  و  مظاـن ، نودـب  یمظنم 
9. تسا راگدیرفآ  هب  دنمزاین  تسین و  ینثتسم 

ایناب ناینبلا  اذهلا  نا  تملع  دندومرف : ترـضح  دنیامن ، نایب  ار  دـنوادخ  دوجو  رب  لیلد  هک  درک  اضاقت  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یـصخش 
10. مدرک رارقا  نآ  هب  سپ  دراد  يراذگناینب  انب  نیا  هک  متسناد  مدرک  رظن  مدوجو  نامتخاس  رد  نم  هب ، تررقاف 

دوجو رد  ار  شنیرفآ  راثآ  هکیلاح  رد  تسا  ناهنپ  شناگدنب  زا  ادخ  درادنپیم  هک  یقولخم  زا  بجعت  دیامرفیم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دندرکیم رکف  شنیرفآ  ماظن  رد  رگا  دـنگوس  مدوخ  ناجب  دزاسیم و  لطاب  ار  شراکنا  توهبم و  ار  شلقع  هک  یبیکرت  اـب  دـنیبیم  دوخ 
ندناسانـش يارب  نادنمـشناد  ناسنا  ندـب  زیمآ  رارـسا  ناـمتخاس  11. دـندشیم نومنهر  ناهج  راگدـیرفآ  هب  هدـننک  عناـق  یلئـالد  اـب  اـعطق 

ءاضعا زا  يوضع  ره  رد  اریز  دـندرگ  هاگآ  نآ  رارـسا  زا  يا  هشوگ  هب  دـنا  هتـسناوت  هدرک و  يراذـگ  هیاپ  ار  یمولع  ناـسنا  تایـصوصخ 
دومن : وجتسج  لیذ  روما  رد  ناوتیم  ار  رارسا  نیا  تسا  هتفهن  دیحوت  رارسا  ناهج  کی  ناسنا 

دوجوم یئاهنت  هب  مادک  ره  هک  هتفای  لیکشت  یئاهلولـس  زا  نامتخاس  کی  دننام  ناسنا  ندب  ناسنا : ندب  ياهلولـس  زیمآ  رارـسا  نامتخاس   1
هک اهلولـس  نیا  دادعت  یلومعم  ناسنا  کی  ندب  رد  دنراد . دیلوت  عفد و  بذج ، مضه ، یگدنز ، نارادناج  ریاس  دـننام  هک  تسا  يا  هدـنز 
يا هنوگ  هب  دـنفظوم  اهلولـس  نیا  زا  کی  ره  دـشابیم ، درایلیم  نویلیم  هد  لداـعم  دـنوشیم  هیذـغت  بلق  کـمک  هب  نوخ و  هلیـسوب  اـبترم 

یعیبط دنهدیم ، لیکـشت  ار  مشچ  کشا  یهاگ  نادند و  يانیم  هاگ  تسوپ ، تروص  هب  یهاگ  تشوگ ، تروصب  یهاگ  دـنیآرد ، صاخ 
. دناسرب اهنآ  هب  نوخ  هلیسوب  دیاب  بلق  هک  دنهاوخیم  یصاخ  ياذغ  مادک  ره  هک  تسا 

. دوریم رامشب  ندب  هناخزپشآ  هناخرادبآ و  هک  شراوگ  هاگتسد   2
. دوشیم باسح  نت  روشک  ياذغ  شخپ  عیرس  سیورس  هک  نوخ  شدرگ  هاگتسد   3

. تسا ناسنا  ندب  نوخ  هناخ  هیفصت  هک  سفنت  هاگتسد   4
. تسا ناسنا  ياوق  لک  یهدنامرف  داتس  هک  باصعا  زغم و  هاگتسد   5

. دوشیم بوسحم  زغم  تاعالطا  نامزاس  یهاگآ و  هکبش  هک  ینیب  مشچ و  شوگ و   6
. ندب ءاضعا  ریاس   7

. دنکیم یئامنهار  اناوت  اناد و  يراگدیرفآ  دوجو  هب  ار  ام  روآ  تفگش  ياههاگتسد  نیا  زا  کی  ره  نامزاس 
نآ هرابرد  باتک  نارازه  هدرک و  هعلاطم  دنمشناد  نارازه  ناسنا  ندب  ءاضعا  زا  کی  ره  يژولویزیف  تیلاعف و  یگنوگچ  ندرب و  یپ  يارب 

يارب اما  دـشاب  مزال  تیارد  شوه و  لقع و  همه  نیا  ءاضعا  نیا  زا  کـی  ره  تخانـش  يارب  هک  دـنکیم  رواـب  سکچیه  اـیآ  دـنا ، هتـشون 
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اهلاس ناسنا  ندب  ءاضعا  نیا  زا  کی  ره  تیلاعف  راک و  زرط  هب  ندرب  یپ  تسا  نکمم  هنوگچ  دـشاب ؟ هدوبن  مزال  یلقع  ملع و  اهنآ  نتخاس 
زیگنا تفگـش  شنیرفآ  دنکیم ؟ رواب  یلقع  مادک  دریگ ؟ تروص  تعیبط )  ) روعـشیب لماوع  تسدـب  اهنآ  شنیرفآ  اما  دـشاب  مزال  هعلاطم 
دوجو ياههاگتـسد  مامت  هرادا  ندب و  ياوق  یهدـنامرف  يارب  يا  هلیـسو  زغم  تسوا ، زغم  ناسنا  ندـب  هاگتـسد  نیرت  قیقد  نیرتمهم و  زغم 

یکیراب ياه  هتشر  زا  ندب  مامت  هب  مزال  ياهروتـسد  ندناسر  ءاضعا و  تاجایتحا  كرد  مزال ، تاعالطا  بسک  يارب  زغم  دشابیم . ناسنا 
. دنوشیم هدیمان  باصعا  هلسلس  اههتشر  نیا  دنکیم  هدافتسا  تسا  شخپ  ندب  رسارس  رد  هک 

تمکح تردـق و  تمظع و  هب  ار  ام  هتفرگ  رارق  کچوک  یمجح  اب  ناسنا  همجمج  رد  هک  میظع  هاگتـسد  نیا  تیلاعف  یگنوگچ  هب  هجوت 
. دزاسیم نومنهر  ناهج  راگدیرفآ 

تقلخ ملاع  هبوجعا  یناسنا  حور 

هکنیا مغریلع  ددرگیم و  بوسحم  یتسه  ملاع  ياه  هدیدپ  نیرتزیمآ  رارسا  نیرت و  بیجع  زا  حور  تسوا ، حور  ناسنا  دوجو  رگید  دعب 
تخانـش يارب  یناوارف  شـشوک  شالت و  نادنمـشناد  هکنیا  اب  میناوتان ، رایـسب  نآ  تخانـش  تفرعم و  زا  تسا  رتکیدزن  اـم  هب  زیچ  همه  زا 

متیتوا ام  یبر و  رما  نم  حورلا  لق  حورلا  نع  کنلوئـسی  و  تسا . ماهبا  هدرپ  رد  حور  زیمآرارـسا  هرهچ  نانچمه  یلو  دنراد  هتـشاد و  حور 
هداد امـش  هب  شناد  زا  یکدـنا  زج  تسا و  نم  راـگدرورپ  ناـمرف  زا  حور  وگب : دـننکیم ؟ لاوس  حور  هراـبرد  وت  زا  ، 13 الیلقالا ملعلا  نم 
ياج مک  شناد  نیا  اب  تسا و  یتسه  ملاع  گرزب  هدـیدپ  نیا  ندوب  زیمآ  رارـسا  هب  ینعم  رپ  يا  هراـشا  هتـسبرس ، خـساپ  نیا  تسا . هدـشن 
حور فلتخم  ياهتیلاعف  تسا . لاعتم  رداق  يادـخ  دوجو  زا  گرزب  يا  هناـشن  هبوجعا  نیا  میوشن ، هاـگآ  حور  رارـسا  زا  هک  تسین  بجعت 
ثحب عوضوم  مادـک  ره  هک  هاـگآدوخان  شخب  رد  هچ  هاـگآ و  دوخ  شخب  رد  هچ  میراد ، یناوارف  يرکف  یحور و  ياـهتیلاعف  اـم  ناـسنا 

تسا : ریز  حرش  هب  اهتیلاعف  نیا  زا  یتمسق  تسا . هدش  ثحب  اهنآ  زا  یناوارف  ياهباتک  رد  دنتسه و  يا  هناگادج 
. تالکشم لح  تالوهجم و  هب  یبایهار  يارب  ندیشیدنا :  1

. تافاشتکا تاعارتخا و  نوگانوگ ، ثداوح  اب  هلباقم  فلتخم ، ياهزاین  عفر  يارب  راکتبا :  2
يدـنب و هقبط  دـعب  تسا و  هدـش  لـصاح  ناـسنا  يارب  هشیدـنا  رکفت و  اـی  سح  قیرط  زا  هک  تاـمولعم  عاوـنا  يرادـهگن  يارب  هظفاـح :  3

. موزل ماگنه  هب  يروآدای  سپس  اهنآ و  یناگیاب 
اهنآ بیکرت  دعب  رگیدکی و  زا  ینهذ  میهافم  ندرک  ادـج  قیرط  زا  ثداوح  ياه  هشیر  للع و  ندرک  ادـیپ  يارب  لئاسم : لیلحت  هیزجت و   4

. ثداوح جیاتن  للع و  هب  ندیسر  سپس  مه و  اب 
. دیدج لئاسم  مهف  يارب  يا  همدقم  ناونعب  درادن  دوجو  جراخ  رد  انایحا  هک  ینهذ  ياهتروص  داجیا  ینعی  لیخت :  5

. اهنآ ندرک  نوگرگد  ای  نتخاس و  فقوتم  ای  اهراک ، ماجنا  يارب  هدارا : میمصت و   6
. دراد یفنم  ای  تبثم  تارثا  ناسنا  لامعا  رد  هک  رگید  هدیدپ  اههد  ینمشد و  یتسود ، تبحم و   7

نیرمت

؟ دیسیونب سفن  تفرعم  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  زا  ثیدح  کی   1
؟ دوب هچ  دنوادخ  تخانش  يارب  مکح  نب  ماشه  لیلد   2

؟ تسا هتفای  لیکشت  ییاهزیچ  هچ  زا  ناسنا  ندب  دیسیونب  هصالخ  روطب   3
؟ دینک نایب  ار  حور  ياهتیلاعف  زا  يا  هصالخ   4
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( لوا شخب   ) قافآ رد  دنوادخ  ياه  هناشن   4 سرد

نیمز

ثحب نیمز  شنیرفآ  هراـبرد  هبترم  دودـح 80  نآرق  رد  ، 1 تـسه نیقی  لها  يارب  ییاه  هناـشن  نیمز  رد  نینقوملل و  تاـیآ  ضرـالا  یف  و 
رکف دـنیامرفیم : لضفم  هب  هباطخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا . هدـش  نیمز  تقلخ  تمظع  تخانـش  هب  توعد  نآرق  ناوریپ  زا  هدـش و 

رد دنناوتب  مدرم  دشاب و  ءایـشا  رارقتـسا  لحم  راوتـسا  مکحم و  هک  هدـش  هداد  رارق  يا  هنوگب  هک  نیمز  نیا  شنیرفآ  تایـصوصخ  رد  نک 
ماگنه هچنآ  زا  ریگب ، تربع  دنور … و  باوخب  ای  هتسشن و  نیمز  يورب  تحارتسا  شمارآ و  ماگنه  دننک و  شـشوک  نآ  رب  ناشتاجایتحا 

2 دننکیم . رارف  هدش و  اههناخ  كرت  هب  راچان  مدرم  درادن و  یشمارآ  نیمز  رگید  هک  دسریم  مدرم  هب  اههلزلز 
دشابیم مارآ  رارق و  اب  يا  هراوهگ  دننام  هداعلا  قوف  یتعرس  اب  رفاسم و  اهدرایلیم  تمظع و  نیا  اب  ییاضف  هنیفس  نیا  هک  تساجنیا  بجعت 

نما و هراوهگ  رد  يدرب  باوخب  ارم  هک  یـسک  يا  هناما ، هنما و  داهم  یف  یندقرا  نم  ای  حابـص : ياعد  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  الوم  هدومرفب 
دراد يا  هناگادج  لصفم و  ثحب  هب  جایتحا  دوخ  هک  دراد  دوجو  اهنآ  رد  یبیاجع  هتفرگ ، اهایرد  اهسونایقا و  ار  نیمز  هدمع  تمسق  . مارآ

3. تساهایرد رد  تتردق  ياهیتفگش  هک  یسک  يا  هبیاجع  راحبلا  یف  نم  ای 
کبئاجع راحبلا  یف  کتردق و  ضرالا  یف  کتمظع و  ءامـسلا  یف  يذـلا  تنا  هدـمآ : يرگید  تاجانم  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زا 

هب باطخ  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   4. تساهایرد رد  تتقلخ  ياهیتفگـش  نیمز و  رد  تتردـق  نامـسآ و  رد  تتمظع  هک  یتسه  وت  ایادـخ 
زا اهـسونایقا  رد  هچنآ  هب  نک  رظن  ینادـب  ار  تاقولخم  شناد  یهاتوک  راگدـیرفآ و  تمکح  تعـسو  یهاوخیم  رگا  دـیامرفیم : لـضفم 

5 دوشیم . نشور  رشب  يارب  اجیردت  نآ  عفانم  درادن و  هرامش  هک  یعاونا  دراد  دوجو  اهفدص  بآ و  ناگدنبنج  نایهام و  عاونا 

هام دیشروخ و 

: دیامرفیم سنوی  هروس  رد  تسا 6 و  هام  دیشروخ و  زور و  بش و  دنوادخ  ياه  هناشن  زا  رمقلا و  سمـشلا و  راهنلا و  لیللا و  هتایآ  نم  و 
دینادب و ار  باسح  اهلاس و  دادعت  ات  داد  رارق  ییاه  هاگیاج  اهنآ  يارب  داد و  رارق  رون  ار  هام  ییانـشور و  ار  دیـشروخ  هک  تسا  ییادـخ  وا 

. دنکیم نایب  دنتسه  شناد  لها  هک  یهورگ  يارب  ار  اههناشن  وا  هدیرفاین ، قح  هب  زج  ار  نیا  دنوادخ 
یگدـنز ناـهایگ و  شرورپ  رد  یگرزب  مهـس  هکلب  دزاـسیم  نشور  مرگ و  ار  تادوجوم  رتـسب  اـهنت  هن  دوخ  باـتناهج  رون  اـب  دیـشروخ 

. تسا دیشروخ  رون  شبات  تکرب  زا  نیمز  هرک  رد  یشبنج  تکرح و  ره  هک  هدش  تباث  تقیقح  نیا  زورما  دراد  تاناویح 
برغ عولط و  و  ینامـسآ ، ياهجرب  رد  دیـشروخ  مظنم  تکرح  تسا ، رتگرزب  نیمز  زا  هبترم  رازه  دصیـس  نویلیم و  کـی  دیـشروخ  هرک 
يارب هک  نامز  مظنم  باسح  میوقت و  شیادیپ  هب  فلتخم  ياهلصف  لیکـشت  رب  هوالع  دریگیم  تروص  یقیقد  مظن  اب  هک  نآ  هدش  باسح 

هاـم ره  رد  هک  ددرگیم  نیمز  رود  هب  رتمولیک  تعاس 3600  ره  رد  هام  دنکیم . کمک  دراد  تیمها  هداعلا  قوف  رـشب  یعامتجا  یگدـنز 
. دخرچیم دیشروخ  رود  هب  رابکی  یلاس  نیمز  هارمه  دنکیم و  شدرگ  نیمز  رود  هب  راب  کی  زور ) زا 29  شیب  یمک   ) يرمق

میباییم ام  هچنآ  تسا . زجاع  نآ  زا  رشب  كرد  رکف و  هک  تسا  يا  هداعلا  قوف  صاوخ  نیمز  دیـشروخ و  هام و  زا  کی  ره  تکرح  يارب 
. تسا لاس  هام و  زور و  بش و  شیادیپ  ببس  نامز و  هبساحم  هلیسو  قیقد  مظنم و  تکرح  نیا  هک  تسنیا 

اب ار  بش  زور و  تیمکاح  دنوادخ  هک  نک  هشیدـنا  دیـشروخ  بورغ  عولط و  رد  دـیامرفیم : لضفم  تیاور  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دنکیم اپرب  نآ 

رگا دـشیم … و  راوگان  نآ  راثآ  دیـشروخ و  رون  ندوبن  ای  یگدـنز  دروخیم … و  مه  هب  یلک  هب  ناهج  مظن  دوبن  دیـشروخ  عولط  رگا 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 371 

http://www.ghaemiyeh.com


. دنراد حور  شمارآ  مسج و  شیاسآ  يارب  يدایز  جایتحا  هکنیا  اب  دنتشادن  رارق  شمارآ و  مدرم  دوبن   » بورغ آ
هلیسوب شیدنیب …  تسنآ  يارب  هک  يراثآ  عفانم و  تسا و  هناگراهچ  لوصف  شیادیپ  ببس  هک  دیشروخ  ضافخنا  عافترا و  رد  سپـس   1

ار کیرات  ياهبـش  هنوگچ  نیب  دـنرادیم . هگن  ار  لاس  باسح  دنـسانشیم و  ار  اههام  شـصوصخم  ماظن  اب  مدرم  هک  سانـشب  ار  ادـخ  هام 
رویز هب  ار  نییاپ  نامـسآ  ام   8 بکاوکلا هنیزب  ایندلا  ءامـسلا  انیز  نانا  ناگراتـس :  7 تسا . هتفهن  نآ  رد  يا  هدـیاف  هچ  دزاـسیم و  نـشور 

. میداد تنیز  ناگراتس 
اب نآ  زا  يرهش  ره  هک  دننیمز  يور  ياهرهش  نوچمه  ییاهرهش  دننامسآ  رد  هک  یناگراتس  نیا  دنیامرفیم : یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  یلع 

9 تسا . طوبرم  رون  زا  ینوتس  اب  رگید  رهش 

اهناشکهک تمظع 

تارک تساـمرفمکح  هعفاد  هبذاـج و  نوناـق  رب  هک  یتاـماظن  یئرماـن و  ياهنوتـس  اـب  هک : تسا  نیا  دـنوادخ  گرزب  ياـه  هناـشن  زا  یکی 
دروخرب رگیدـکی  هب  تدـش  اب  ای  دروخب  مه  هب  اـهنآ  لداـعت  دوش و  ادـیپ  هنزاوم  نیا  رد  يرییغت  نیرتمک  رگا  هک  هتـشاد  اـپرب  ار  ینامـسآ 

. دوشیم هتسسگ  مه  زا  اهنآ  هطبار  دنوشیم و  رود  یلک  هب  ای  دنوشیم و  یشالتم  دننکیم و 
دشابیم نآ  رد  هراتـس  درایلیم  دصکی  تسا  هدش  عقاو  نآ  رد  ام  یـسمش  هموظنم  هک  یناشکهک  دنا  هدرک  قیقحت  نادنمـشناد  هک  اجنآ  ات 

دوجو ملاع  رد  ناشکهک  درایلیم  کی  لقادـح  تاـقیقحت  نیرخآ  هیاـپرب  دوشیم . بوسحم  نآ  طـسوتم  ناگراتـس  زا  یکی  دیـشروخ  هک 
نیا هک  تسا  يدنوادخ  نآ  زا  یگرزب  تمظع و  هک  دـنکیم  فارتعا  يریذـپان  فصو  ریحت  اب  يرـشب  شناد  لقع و  هک  تساجنیا  دراد ،

. تسا هدیرفآ  ار  گرزب  تیاهن  یب  ملاع 

نیرمت

؟ دیامرفیم هچ  نیمز  شنیرفآ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   1
؟ دنیامرفیم هچ  دیشروخ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   2

؟ تسا ردقچ  ام  ناشکهک  ياه  هراتس  دادعت  اهناشکهک و  دادعت   3

یقرواپ

هیآ 20. تایراذ ، هروس   1
هحفص 121. دلج 3 ، راونالاراحب ،  2

. ریبک نشوج  ياعد   3
هحفص 97. راونالاراحب ، دلج 97 ،  4
هحفص 103. دلج 3 ، راونالاراحب ،  5

هیآ 37. تلصف ، هروس   6
هحفص 175. دلج 55 ، راونالاراحب ،  7

هیآ 6. تافاص ، هروس   8
هحفص 91. دلج 55 ، راونالاراحب ،  9
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( مود شخب   ) قافآ رد  دنوادخ  ياه  هناشن   5 سرد

هراشا

( یسانشادخ  ) یناوارف ياهناشن  نیمز  اهنامـسآ و  رد  کش  نودب  نینموملل 1  تایال  ضرالا  تاومـسلا و  یف  نا  دیامرفیم : لاعتم  يادـخ 
. تسه نامیا  لها  يارب 

بش دمآ  تفر و  نیمز و  اهنامـسآ و  شنیرفآ  رد  انامه  بابلالا 2  یلوال  تایال  راهنلا  لیلا و  فالتخا  ضرالا و  تاومـسلا و  قلخ  یف  نا 
. تسه نادنمشیدنا  يارب  ییاه  هناشن  زور  و 

ار نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  تسا !؟ کش  ادـخ  رد  ایآ  دـنتفگ : اهنآ  نالوسر  ضرالا 3  تاومـسلا و  رطاف  کش  هللا  یفا  مهلـسر  تلاـق 
!؟ تسا هدیرفآ 

اهنامسآ شنیرفآ  رد  تقد 

تحارتسا زا  سپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اهبـش  زا  یبش  تسا ، هدیـسر  نارمع  لآ  هیآ 191  لیذ  رد  یفورعم  ثیدـح  رد 
هب رس  سپس  دش  رت  ترضح  نآ  سابل  يولج  هک  تخیر  کشا  زامن  رد  ردقنآ  دش  زامن  لوغشم  تفرگ و  وضو  هتـساخرب  اج  زا  یهاتوک 

هکیماگنه دوب  نایرگ  بلقنم و  حبـص  عولط  ات  نانچمه  دش و  بوطرم  شمـشچ  کشا  زا  نیمز  هک  تسیرگ  نادـنچ  تشاذـگ و  هدـجس 
ارچ ادخ  لوسر  ای  درک  ضرع  دید  نایرگ  ار  ترضح  دناوخ  حبص  زامن  هب  ار  وا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  صوصخم  نذوم  لالب 
رد هکیلاح  رد  میرگن ؟ ارچ  مشابن ؟ دـنوادخ  رکاش  هدـنب  نم  ایآ  دومرف  یتسه ؟ دـنوادخ  وفع  فطل و  لومـشم  هکیلاح  رد  ینکیم  هیرگ 
رد دومرف و  توالت  ار  نآ  رـس  تشپ  هیآ  راهچ  نارمع و  لآ  هروس  زا  قوف  هیآ  سپـس  دـش ، لزان  نم  رب  يا  هدـنهد  ناـکت  تیآ  بش  نیا 

4 دنکن . هشیدنا  نآ  رد  دناوخب و  ار  اهنآ  هک  یسک  رب  ياو  اهیف  رکفتی  مل  اهارق و  نمل  لیو  دومرف : نایاپ 
نامـسآ رد  هام  رون  هک  کیرات  یبش  رگا  دـشابیم  نآ  روآ  تریح  تعـسو  دوشیم  عقاو  هجوت  دروم  اـضف  هعلاـطم  رد  هک  يا  هتکن  نیلوا 
يدیفـس هب  هک  مینکیم  هظحالم  هدش  هدیـشک  قفا  ات  قفا  زا  هک  یـسوق  دننام  ینالوط  يا  هقطنم  میزادـنیب  نامـسآ  هب  يرظن  دـشخردیمن 

رطق دراد ، دوـجو  يرامـش  یب  ناگراتـس  ناـشکهک  ره  رد  دوـشیم . هتفگ  ناـشکهک  نآ  هب  دراد و  تهابـش  نیمز  یهایـس  رد  يرهن  بآ 
رتمولیک رازه  دصیس  تعرـس  اب  دنهاوخب  رگا  ینعی  تسا  يرون  لاس  رازه  دصکی  دراد ) رارق  نآ  رد  ام  یـسمش  هموظنم  هک   ) ام ناشکهک 

هک يا  هداعلا  قوف  تعرـس  اب  دیـشروخ  دـشکیم و  لوط  لاس  رازه  دـص  دـننک  ترفاسم  ناشکهک  نیا  رگید  فرط  ات  یفرط  زا  هیناـث  رد 
نایب البق   ) دـخرچب 5 ناشکهک  نیا  درگ  رود  کی  هک  دـشکیم  لوط  لاـس  نویلیم  تسا 250  تکرح  رد  ناـشکهک  نیا  رود  هـب  دراد و 

درایلیم دصکی  ام  ناشکهک  رد  اهنت  دراد و  دوجو  ملاع  رد  ناشکهک  درایلیم  کی  لقادـح  نادنمـشناد  تاقیقحت  نیرخآ  قبط  هک  میدرک 
تمظع اب  مه  نآرق  هک  تساهنامـسآ  شنیرفآ  لاعتم  دنوادخ  تمظع  اب  ياه  هناشن  تایآ و  زا  یکی  تروص  ره  رد  6 (. دراد دوجو  هراتس 

ار رـشب  تاراکـشآ  يدراوم  رد  تسا و  هدـمآ  نآرق  تایآ  رد  عمج  درفم و  ظـفل  هب  نامـسآ  ماـن  هبترم  هدومن و 313  داـی  نآ  زا  یـصاخ 
. دوش هدوزفا  وا  تفرعم  رب  ات  دنک  تقد  اهنامسآ  تقلخ  رد  هک  هدرک  توعد 

تـسا نانآ  زارف  رب  هک  ینامـسآ  هب  ایآ  جورف  نم  اهلام  اهانیز و  اهاناینب و  فیک  مهقوف  ءامـسلا  یلا  اورظنی  ملفا  دـیامرفیم : ق )  ) هروس رد 
تایاور رد  اـصوصخم  تسین . نآ  رد  یفاکـش  چـیه  میدیـشخب و  تنیز  ناگراتـس  هلیـسوب  میدرک و  اـنب  ار  نآ  هنوگچ  هک  دـندرکن  هجوت 

ار نارمع  لآ  هروس  رخآ  تایآ  دننک و  هاگن  نامـسآ  هب  تسخن  دنزیخیم  رب  بش  زامن  يارب  یتقو  نازیخ  رحـس  هک  تسا  هدـمآ  یمالـسا 
. دنناوخب
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اهنامسآ شنیرفآ  هب  نیموصعم : رظن  هجوت و 
نامـسآ هب  يرظن  سپـس  درکیم و  كاوـسم  تسخن  تساـخیم  رب  بش  زاـمن  يارب  هک  هاـگنآ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 

ضرالا … 7 تاومسلا و  قلخ  یف  نا  درکیم : توالت  ار  تایآ  نیا  دنکفایم و 

نامسآ هعلاطم  ماگنه  مالسلا  هیلع  یلع  تاجانم 

رخاوا میدوب  هدیباوخ  هفوک  هرامالا  راد  طایح  رد  فون  اب  نم  یبش  دـیوگیم  ینرع  هبح  مانب  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  باحـصا  زا  یکی 
ار تاـیآ  نیا  هداـهن و  راوید  هب  ار  اهتـسد  ناریح  هلاو و  دارفا  دـننام  هراـمالا  راد  نحـص  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  میدـش  هجوتم  ناـهگان  بش 

یلع ادوعق و  امایق و  هللا  نورکذـی  بابلالا  یلوـال  تاـیال  راـهنلا  لـیللا و  فـالتخا  ضرـالا و  تاومـسلا و  قلخ  یف  نا  دومرفیم : توـالت 
هتیزخا و دقف  رانلا  لخدت  نم  کنا  رانلا  باذع  انقف  کناحبس  الطاب  اذه  تقلخ  ام  انبر  ضرالا  تاومسلا و  قلخا  یف  نورکفتی  مهبونج و 

راربالا عم  انفوت  انتائیـس و  انع  رفک  انبونذ و  انل  رفغاف  انبر  انماف  مکبرب  اونمآ  نا  نامیالل  يدانی  ایدانم  انعمـس  اننا  انبر  راصنا  نم  نیملاظلل  ام 
توالت ررکم  ار  تایآ  نیا  ترـضح  دـیوگ : هبح  داـعیملا . فلخت  ـال  کـنا  همیقلا  موی  اـنزخت  ـال  کلـسر و  یلع  انتدـعو  اـم  اـننا  اـمبر و 

ابیز و نامـسآ  هعلاطم  بوذـجم  نانچ  دومرفیم و  توالت  ررکم  ار  تایآ  نیا  ترـضح  ابیز  نامـسآ  هعلاطم  بوذـجم  نانچ  دومرفیم و 
مداد باوج  رادـیب ،؟ ای  یباوخ  هبح  دندیـسرپ  هدیـسر و  مرـس  يالاب  مک  مک  دوب  هدـیرپ  شرـس  زا  شوه  ایوگ  هک  دوب  اهیئابیز  نیا  قلاـخ 

ناگراچیب ام  يزیریم  کشا  نینچ  يوقت ، دهز و  همه  نآ  ناشخرد و  قباوس  همه  نآ  اب  شـشوک و  داهج و  نیا  اب  هک  امـش  اقآ  مرادـیب ،
یهاگتـسیا دـنوادخ  ربارب  رد  ام  یگمه  هبح  يا  دـندومرف : دـندرک و  هیرگ  هب  عورـش  هتخادـنا و  نییاپ  هب  ار  اهمـشچ  ترـضح  مینک ؟ هچ 

چیه هبح  يا  تسا ، رتکیدزن  وت  نم و  هب  ندرگ  گر  زا  دنوادخ  عطق  روطب  هبح  يا  تسین  هدیـشوپ  وا  رب  ام  لامعا  زا  کی  چیه  هک  میراد 
باوج یباوخ ؟ فون  يا  دومرف : هداد و  رارق  باطخ  دروم  ار  فون  مقیفر  ترـضح  هاگنآ  دراد  ناهنپ  ادـخ  زا  ار  وت  نم و  دـناوتیمن  زیچ 

زا بشما  رگا  فون  يا  دومرف : ترـضح  میرگب  ناوارف  بشما  هک  دـش  بجوـم  امـش  روآ  تفگـش  زیگنا و  تریح  تلاـح  یلع  اـی  هن  داد :
زا یـسک  هاگدید  زا  یکـشا  هرطق  چیه  فون : يا  دـش ، دـهاوخ  نشور  تنامـشچ  ادـخ  هاگـشیپ  رد  ادرف  يدرک  هیرگ  ناوارف  ادـخ  فوخ 
رد دـنوادخ  زا  هک : دوب  نیا  ام  هب  ترـضح  هلمج  نیرخآ  دـنکیم . شوماخ  ار  شتآ  زا  ییاـیرد  هکنآ  رگم  دوشیمن  يراـج  ادـخ  فوخ 
هک یماگنه  متسنادیم  شاک  يا  ایادخ  دومرف : تشذگ و  ام  يولج  زا  درکیم  همزمز  هک  یلاح  رد  هاگنآ  دیـسرتب  اهتیلوئـسم  ماجنا  كرت 

يرازگـساپس رد  یهاـتوک  مینـالوط و  باوـخ  نیا  اـب  متـسنادیم  شاـک  يا  يراد و  هجوـت  نم  هب  اـی  يا  هدوـمن  ضارعا  نم  زا  وـت  ملفاـغ 
8. دوب لاح  نیمه  رد  حبص  ات  ترضح  مسق  ادخ  هب  دیوگیم  فون  تسا . هنوگچ  وت  دزن  رد  ملاح  تیاهتمعن 

رد رکفت  لوغـشم  هدومن و  رظن  نامـسآ  هب  دـنریگب  وضو  هک  هدومن  بآ  رد  تسد  دـندش  رادـیب  بش  زامن  يارب  مالـسلا : هیلع  داجـس  ماما 
ترـضح تسد  زونه  تفگ و  اذا  نذوم  دش و  حبـص  ات  دندرکیم  رکف  هدش و  اهنامـسآ  تمظع  توهبم  نانچمه  دیوشیم و  اهنآ  عاضوا 

. دوب بآ  رد 
يرن ام  لوها  ام  کتردق و  بنج  یف  همیظع  لک  رغصا  ام  کقلخ و  نم  يرن  ام  مظعا  ام  کناحبس  دیامرف : می  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 

وت یهزنم  ادنوادخ  9 هرخالا معن  یف  اهرغـسا  ام  ایندلا و  یف  کمعن  غبـسا  ام  کناطلـس و  نم  انع  باغ  امیف  کلذ  رقحا  ام  کتوکلم و  نم 
زیگنا تفگـش  ردـقچ  تسا و  کچوک  وت  تردـق  رانک  یگرزب  ره  ردـقچ  مینکیم و  هدـهاشم  وت  شنیرفآ  زا  هچنآ  تسا  گرزب  ردـقچ 

وت ياهتمعن  ردقچ  دشابیم و  کچوک  تسا  ناهنپ  ام  رب  وت  تنطلـس  زا  هچنآ  هب  تبـسن  اهنیا  ردـقچ  مینیبیم و  وت  توکلم  زا  هچنآ  تسا 
. دشابیم كدنا  ترخآ  ياهتمعن  هب  تبسن  اهنیا  هچ  تسا و  ناوارف  ایند  رد 

نیرمت
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؟ دندومرف هچ  لالب  هب  دوب و  هچ  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هیرگ   1
؟ تسا ردقچ  ام  ناشکهک  رطق  تسیچ و  ناشکهک   2

. دیسیونب ار  مالسلا  هیلع  یلع  تاجانم  هرابرد  ینرع  هبح  ناتساد  هصالخ   3

یقرواپ

هیآ 3. هبناج ، هروس   1
هیآ 191. نارمع ، لآ  هروس   2

هیآ 10. میهاربا ، هروس   3
(. ددعتم ریسافت  زا  لقن  اب   ) هحفص 62 مود ، دلج  نآرق ، مایپ   4

هحفص 103. دلج 6 ، لماکت ، هار   5
هحفص 176. دلج 2 ، نآرق ، مایپ   6

. روکذم هیآ  لیذ  نایبلا  عمجم   7
هحفص 22. راونالاراحب 41 ، هحفص 95  دلج 1 ، راحبلا ، هنیفس   8

مظن ناهرب   6 سرد

هراشا

دوجو رد  یلقاـع  چـیه  دوشیمن  روصت  دروخیم و  مشچ  هب  ناـهج  تادوـجوم  همه  رد  یـصاخ  مظن  هک  دـش  نشور  هتـشذگ  ثحاـبم  زا 
رد اهیباحس  اهناشکهک و  نیرتگرزب  ات  متا )  ) ناهج يدام  دوجوم  نیرتکچوک  زا  دنک . دیدرت  تساپرب  نوگانوگ  تادوجوم  رد  هک  یمظن 
ات نیمز  تادوجوم  زا  تادامج و  ات  ناهایگ  زا  ناروناج و  ات  ناسنا  زا  دناریم ، نامرف  قیقد  هدـش و  باسح  یماظن  زیچ  همه  رب  اج و  همه 

رگا هک  تسا  نشور  دنکیم . تموکح  اهنآ  همه  رب  قیقد  نیناوق  هتـشر  کی  هدمآ و  دوجوب  صاخ  یفده  ساسا  رب  همه  همه و  اهنامـسآ 
رب هک  تسا  یمومع  نیناوق  ماظن و  ناـمه  فشک  زا  تراـبع  مولع  هک  ارچ  دـشیمن  تفاـی  اـیند  رد  ملع  درکیمن  تموکح  ناـهج  رب  مظن 

تروـص یـصاخ  ماـظن  لاور و  کـی  رب  مـسج  ياـهخرچ  شدرگ  ناـسنا و  ندـب  ياهلولــس  شوـج  بـنج و  رگا  تساـمرفمکح . ناـهج 
قیقد یمظن  ساـسا  رب  تارک  تکرح  تارایـس و  شدرگ  رگا  اـی  و  دـمآیم ؟ دـیدپ  هنوگچ  بط  ملع  حیرـشت و  يژولویزیف و  تفرگیمن 

ار فوسک  فوخ و  دنتسناوتیم  هنوگچ  نیمجنم  دوبن  قیقد  مظن  رگا  ای  و  دمآیم ؟ دیدپ  هنوگچ  یسانش  هراتس  موجن و  ملع  دوبن  راوتـسا 
تسا مکاح  ناهج  رب  هک  مظن  نیمه  رثا  رد  و  دنتـشونیم ؟ دیـشروخ  بورغ  عولط و  يارب  یگـشیمه  میوقت  هنوگچ  و  دننک ؟ ینیب  یـشیپ 

رد دنتسرفیم . الاب  تارک  هب  ینالوط  يرفـس  يارب  نیـشنرس  نودب  ار  يا  هنیفـس  یکیزیف  یـضایر و  تابـساحم  زا  هدافتـسا  اب  نادنمـشناد 
یناوارف تایآ  رد  دـیجم  نآرق  تسا . تایهیدـب  زا  ملع  مظن و  هطبار  دراد و  دوجو  يا  هتـشر  ره  رد  هک  تسا  ماظن  نامه  نییبت  ملع  هجیتن 

هار نیرتنشور  نیرتهب و  نآرق  رظن  زا  ینعی  میدرک  هراشا  البق  اهنآ  زا  يدراوم  هب  هک  هدرک  هیکت  مظن  ناهرب  يور  یـسانشادخ  هلاسم  يارب 
. تسا یتسه  راثآ  شنیرفآ و  ماظن  هعلاطم  دنوادخ  تخانش  يارب 

مظن ناهرب  ساسا 
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هدـش باسح  قیقد و  ماظن  کی  ساسا  رب  یتسه  ناهج   1 تسا : هتفرگ  رارق  هجیتن  کی  و  يربک ) يرغـص و   ) یلـصا هیاپ  ود  رب  ناهرب  نیا 
. دنکیم تموکح  يریذپان  رییغت  نیناوق  هلسلس  کی  تادوجوم  زا  يا  هرذ  ره  رب  هدش و  هدیرفآ  يا 

همـشچرس یتردق  ملع و  زا  دیاب  امتح  دـشاب و  یفداصت  ياهدادـیور  هدـییاز  تسین  نکمم  تسه  يا  هدـش  باسح  ریبدـت  مظن و  اج  ره   2
. دشاب هدش  هتفرگ 

خاک سپـس  حرط و  ار  نآ  هشقن  قیقد  یتابـساحم  اب  اناد  يا  هدنزاس  اناوت و  یعناص  هک  تسا  نیا  هاوگ  شنیرفآ  ناهج  ریبدت  مظن و  هجیتن :
. تسا هداهن  انب  نآ  هیاپ  رب  ار  یتسه  ملاع  میظع 

هدنروآدیدپ رگناشن  هدیدپ 

نیا تسا  نآ  هدـنزاس  هاوگ  ینامتخاس  دوجو  رگا  تسا و  نآ  هدنیارـس  زا  یکاح  همانهاش  باتک  نآ و  هدـنزاس  هاوگ  لـیبموتا  دوجو  رگا 
. تسا لاعتم  دنوادخ  ینعی  ردتقم  اناد و  یمیکح  دوجو  رب  یگرزب  هناشن  شنیرفآ  ناهج  میظع  تقلخ  نیا  گرزب و  ماظن 

هدرک و باترپ  اضف  هب  ار  نآ  یضایر  قیقد  تابساحم  اب  سپس  دننکیم و  شالت  اهتدم  دنمـشناد  اهدص  یعونـصم  رمق  کی  نتخاس  يارب 
هرک و اهنویلیم  ياراد  مادـک  ره  هک  یـسمش  هموظنم  اهنویلیم  ياراد  مادـک  ره  هک  ناشکهک  اهنویلیم  دوجو  اـیآ  دـنروآیم  رد  تکرح  هب 

لاعتم رداق  يادـخ  دوجو  رب  لیلد  دـننکیم  تکرح  قیقد  یمظن  اب  مداـصت  فارحنا و  نیرتکچوک  نودـب  اـضف  رد  یگمه  تسا و  هراـتس 
!؟ تسین

يدام دنمشناد  اب  نتوین  هثحابم 

هموظنم نیا  تارایس  دزاسب  یسمش  هموظنم  زا  یکچوک  تکام  هک  داد  روتسد  رهام  کیناکم  کی  هب  روهشم  ناد  یـضایر  مجنم و  نتوین 
زرط هب  اهپوت  مامت  نآ  تکرح  اب  هک  هداد  رارق  یکچوک  لدنه  نآ  يارب  دندوب و  هتسویپ  رگیدکی  هب  همست  اب  هک  دندوب  یکچوک  ياهپوت 
دوخ هعلاطم  زیم  رانک  نتوین  زور  کـی  دـندمآیم . رد  شدرگ  هب  يزکرم  هتـسه  رود  دـندرکیم و  تکرح  دوخ  رادـم  رد  یبلاـج  رایـسب 

هکیماگنه دـش  دراو  دوب  تسیلایرتام  دنمـشناد  کـی  هک  وا  ستود  ماـگنه  نیا  رد  تشاد  رارق  شلباـقم  رد  مه  تکاـم  نیا  دوب و  هتـسشن 
هتسه رود  هب  بلاج  یکبـس  اب  تارایـس  نآ  داد و  تکرح  ار  تکام  لدنه  نتوین  هکینامز  درک و  بجعت  داتفا  ابیز  تکام  نآ  هب  شمـشچ 

داد باوج  نتوین  تسا !؟ هتخاس  ار  نیا  یـسک  هچ  یبلاـج  زیچ  هچ  هو ! دز : داـیرف  دـش و  رتشیب  دنمـشناد  نآ  بجعت  درک  تکرح  يزکرم 
تکام نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  مقمحا  نم  دیدرک  رکف  نتوین  ياقآ  تفگ  يدام  دنمشناد  تسا . هدمآ  دوجوب  افداصت  شدوخ  سکچیه ،

هب نتوین  هک  دوب  اجنیا  تسا ، هدوب  هغبان  شا  هدـنزاس  هکلب  دراد  هدـنزاس  اهنت  هن  دـشاب  هدـمآ  دوجوب  افداصت  شدوخ  بلاج  کبـس  نیا  اب 
زا هک  تسین  کچوک  تکام  کی  زج  دـینیبیم  امـش  هچنآ  نم  تسود  تفگ  تشاذـگ و  يدام  نآ  هناش  يور  تسد  تساخرب و  یمارآ 

هدمآ دوجوب  دوخبدوخ  افداصت و  هک  دیریذپب  دیتسین  رضاح  امش  لاح  نیا  اب  تسا  هدش  هتخاس  یسمش  هموظنم  میظع  یعقاو  متسیس  يور 
نودب هتـشادن و  رداق  لقاع و  يا  هدننیرفآ  دراد  هک  یگدیچیپ  تعـسو و  همه  اب  یـسمش  هموظنم   » دوخ آ دیراد  داقتعا  هنوگچ  سپ  دـشاب 

راگدیرفآ دوجو  يارب  مظن  ناهرب  نامه  نیا  يرآ  تشادن  نتفگ  يارب  یباوج  دش و  هدنمرـش  يدام  دنمـشناد  هک  دوب  اجنیا  تسا  هدنزاس 
1. تساناوت رداق و 

رکنم هاشداپ  يارب  دجوم  ریزو  ناهرب 

عالطا نودب  هکنیا  ات  تشادن  يرثا  درکیم  یسانش  ادخ  دیحوت و  لالدتسا  شیارب  ریزو  هچ  ره  تشاد  دجوم  يریزو  ادخ  رکنم  یهاشداپ 
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نآ رد  فلتخم  ياهلگ  هویم و  ناتخرد  ماسقا  عاونا و  دنتخاس و  بلاج  هوکش و  اب  يرصق  اوه  بآ و  شوخ  یناکم  رد  داد  روتـسد  هاشداپ 
یناسک هچ  رـصق  نیا  ياهانب  سدنهم و  دیـسرپ  دمآ و  شـشوخ  رایـسب  هاشداپ  دومن ، توعد  رـصق  دیدزاب  هب  ار  هاشداپ  يزور  دنداد  رارق 

تفگ هاشداپ  تسا  هدش  ادیپ  اجنیا  رصق  نیا  میدید  هاگان  ام  درادن  يا  هدنزاس  یـسدنهم و  چیه  رـصق  نیا  اهاشداپ ! تفگ : ریزو  دنتـسه ؟
نودـب کـچوک  رـصق  نیا  تسین  نکمم  رگا  تفگ  ریزو  دـیایب ؟ دوجوب  شدوـخ  ملاـع  رد  يزیچ  تسا  نکمم  رگم  ینکیم  هرخـسم  ارم 

تساهنآ رد  هک  یتادوجوم  همه  نآ  اهایرد و  نیمز و  نامـسآ و  زا  شتمظع  همه  اب  گرزب  ناهج  نیا  تسا  نکمم  هنوگچ  دشاب  هدنزاس 
. دیدرگ سانشادخ  هتفگ و  نیرفآ  ریزو  رب  دش و  هبنتم  هاشداپ  دشاب  راگدیرفآ  نودب 

مظن ناهرب  هجیتن  هصالخ و 

زا : شنیرفآ  لک  هعومجم 
تارک اههموظنم و  اهناشکهک ،  1

هتفر راکب  شتقلخ  رد  هک  يزومر  مامت  اب  ناسنا   2
اهلولس اهلوکلم و  اهمتا ،  3

اهنآ رامش  یب  عاونا  اب  تاناویح  ناهج   4
اهنآ تابیکرت  صاوخ و  اب  ناهایگ  ناهج   5

اهنآ رد  دوجوم  بیاجع  اب  اهایرد  اهسونایقا ،  6
تسه شنیرفآ  ناهج  لک  رد  هک  قیقد  نیناوق  اهماظن و   7

. تسا هدیسرن  نآ  هب  زونه  رشب  ملع  لقع و  یتسه  ناهج  رد  هچنآ   8
. تشاد دنهاوخ  لاعتم  رداق  میکح  اناد و  يدنوادخ  رب  تلالد  یگمه 

نیرمت

؟ تسا ناهج  مظن  هدیئاز  ملع  هنوگچ   1
؟ تسیچ مظن  ناهرب  ساسا   2

؟ دینک نیب  ار  يدام  دنمشناد  اب  نتوین  هثحابم  زا  يا  هصالخ   3
؟ دوب هچ  رکنم  هاشداپ  يارب  دحوم  ریزو  ناهرب   4

یقرواپ

. داژن یمشاه  دیهش  هحفص 149 ، شخب ،) یتسه   ) 1

دنوادخ یگناگی  دیحوت و   7 سرد

هراشا

اب رخآ 2  اـهلا  هللا  عـم  لـعجت  ـال  دـیروآ . دورف  میلـست  رـس  شربارب  رد  همه  سپ  تسا  یکی  امـش  يادـخ  اوملـسا 1  هلف  دـحاو  هلا  مکهلا 
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داسف هب  دوب  يرگید  يادخ  دنوادخ ، زا  ریغ  نیمز  نامسآ و  رد  رگا  اتدسفل 3  هللا  الا  ههلا  اهیف  ناک  ول  هدم . رارق  يرگید  يادخ  دنوادخ ،
هوک زا  راعـش  نیا  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  تسا و  هدوب  یهلا  ناربمایپ  همه  یلـصا  راعـش  دیحوت  دـشیم . هیـشک  یناریو  و 

. هللا الا  هلا  لوق ال  هدابعلا  لضفا  دومرف : یثیدح  رد  اوحلفت و  هللا  الا  هلا  اولوق ال  دمآ : ءارح 

یگناگی دیحوت و  لئالد 

هک يراگدرورپ  تسا ، يدبا  یلزا و  هک  يراگدیرفآ  درادن ، هار  وا  رد  يا  هزادنا  زرم و  دح و  چیه  تسا و  قلطم  لامک  هک  يدـنوادخ   1
هک میمهفیم  مینک  هجوت  دـنوادخ  ندوب  یهاـنتمان  دودـحمان و  ياـنعم  هب  رگا  دـشاب  دـناوتیمن  یکی  زج  تسوا  قوـلخم  ناـکم  ناـمز و 

. تسا ندوب  یهانتم  تیدودحم و  بجوم  ددعت  اریز  دشاب  دناوتیمن  یکی  زج  دودحمان 
رد سانـش  هراتـس  نادنمـشناد  هک  ینیناوق  تاماظن و  نامه  تسا  دحاو  مظان  رب  لیلد  دحاو ، مظن  دراد و  دوجو  يدـحاو  مظن  ناهج  رد   2

مـسج نت و  روشک  رـسارس  رد  مظن  نیمه  دـننکیم و  هدـهاشم  متا  لد  رد  سانـش  متا  نادنمـشناد  ار  انامه  دـننیبیم  اـهناشکهک  تارک و 
اتدـسفل هللا  الا  ههلا  امهیف  ناک  ول  يانعم  تسا  نیا  دروخیم و  مه  هب  ملاع  ماظن  تشاد  دوجو  مظنم  کی  زج  رگا  ارهق  دراد  دوجو  ناـسنا 

4
داشرا غیلبت و  رومام  دـنوادخ  بناج  زا  هک  یناربمایپ  ماـمت  تسوا ، تینادـحو  رب  یعطاـق  لـیلد  دـنوادخ  یگناـگی  رب  ءاـیبنا  همه  راـبخا   3

هکلم و راثآ  تیارل  هلـسر و  کتت  کیرـش ال  کبرل  ناک  ول  هنا  ینب  ای  ملعا  و  مالـسلا : هیلع  یلع  لاـق  دـنا  هدـناوخ  هناـگی  ار  وا  دـناهدش 
5. هسفن فصو  امک  دحاو  هللا  هنکل  هتافص و  هلاعفا و  تفرعل  هناطلس و 

تشاد ییاتمه  کیرـش و  تراگدرورپ  رگا  مرـسپ  يا  نادب  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نسح  ماما  شدنزرف  هب  تیـصو  رد  مالـسا  هیلع  یلع 
تـساتکی يدـنوادخ  وا  اما  یتخانـشیم  ار  شتافـص  لاعفا و  يدـیدیم و  ار  شتردـق  کلم و  راثآ  دـندمآیم و  وت  يوس  هب  وا  نـالوسر 

. تسا هدرک  فیصوت  ار  شیوخ  هک  هنوگنامه 
یحو وا  هب  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمغیپ  چیه  وت  زا  شیپ  ام  نودبعاف  انا  الا  هلا  هنا ال  هیلا  یحون  الا  لوسر  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و 

یگناگی اریز  تسا  دنوادخ  تافص  مامت  تخانش  يانبریز  دیحوت  هلاسم   6. دینک شتسرپ  ارم  طقف  سپ  تسین  نم  زج  يدوبعم  هک  میدرک 
دشابیم صقن  بیع و  هنوگ  ره  زا  یلاخ  تالامک و  عیمج  عماج  هک  تسا  دوجو  نیا  دریگیم و  همشچرس  وا  دوجو  ندوب  دودحمان  زا  وا 

. میا هتخانش  ار  شتافص  همه  میسانشب  یقیقح  دیحوت  هب  ار  دنوادخ  ام  رگا  هجیتن  رد 
. لجوزع هللا  مرح  امع  هللا  الا  هلا  هزجحت ال  نا  هصالخا  هنجلا و  لخد  اصلخم  هللا  الا  هلا  لاق ال  نم  لاق : مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 

زا ار  وا  هللا  الا  هلا  هک ال  تسنیا  شصالخا  وشیم و  تشهب  لخاد  هللا  الا  هلا  دیوگب ال  صالخا  اب  سک  ره  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
7. دراد زاب  هدرک  مارح  لجوزع  يادخ  هچنآ 

ره دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  داز  نم  الا  المع  مویلا  کلذ  سانلا  لضفا  ناک  هرم  هام  هللا  الا  هلا  لاق ال  نم  مالسلا : هیلع  هللادبعوبا  لاق 
8 دشاب . هتفگ  رتشیب  یسک  هکنیا  رگم  تسا  مدرم  لضفا  زورنآ  رد  لمع  تهج  زا  دیوگب  هللا  الا  هلا  هبترم ال  دص  سک 

سک ره  تسین و  هللا  ـالا  هلا  ـال  نتفگ  زا  رتـبوبحم  لـجوزع  دـنوادخ  دزن  یمـالک  چـیه  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
9 دزیریم . نآ  ریز  تخرد  گرب  هک  هنوگنامه  دزیریم  شیاهمدق  ریز  شناهانگ  دشکب  هللا  الا  هلا  هب ال  ار  شیادص 

دیحوت بتارم 

تسین و يزیچ  وا  دننامه  ریصبلا 10  عیمـسلا  وه  ءیـش و  هلثمک  سیل  تاهج  عیمج  زا  قلطم  تهج و  ره  زا  ریظن  یب  ینعی  تاذ : دیحوت   1
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. تسین يدننام  هیبش و  دنوادخ  يارب  زگره   11 ادحا اوفک  هل  نکی  مل  و  تسا ، انیب  اونش و  وا 
یح و…  رداق و  ملاـع و  هک  تسوا  ینعی  تسا  دـنوادخ  تاذ  نیع  ددرگیم و  رب  زیچ  کـی  هب  وا  تافـص  همه  ینعی  تافـص : دـیحوت   2

. تسا
تخانش هتفرعم  قح  هللا  هفرعم  دندومرف : ترضح  تسیچ ؟ ملع  ساسا  دیسرپ  دمآ و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  یـصخش 

اقلاخ ادحاو  اهلا  هفرعت  هبش و  لاثم و ال  الب  هفرعت  نا  دندومرف : ترضح  تسیچ ؟ ادخ  تفرعم  قح  دیسرپ  تسوا . هتسیاش  هک  نانچنآ  ادخ 
ار وا  و  یهیبش ، هن  دراد و  یلثم  هن  وا  ینادـب  هکنیا  هتفرعم . قح  هللا  هفرعم  كاذـف  هل  لثم  هلوفک و ال  انطاب ال  ارهاظ و  ارخآ و  ـالوا و  ارداـق 

12 دنوادخ . تفرعم  قح  تسا  نیا  درادن  يدننام  لثم و  هک  یسانشب  نطاب  رهاظ و  رخآ و  لوا و  رداق و  قلاخ و  دحاو و  دوبعم 
زا دراد  هک  یتیـصاخ  ره  يدوجوم  ره  تسا و  دنوادخ  لعف  ناهج  ود  رد  اهراک  همه  هک  تسنیا  لاعفا  دـیحوت  زا  روظنم  لاعفا : دـیحوت   3

دوخ زا  ملاع  رد  يدوجوم  چیه  ینعی  تسوا  زا  همه  همه و  اهدرد ، نامرد  باتفآ و  یگدنـشخرد  لگ ، ییابیز  تسا ، دنوادخ  كاپ  تاذ 
وا تاذ  هب  هتسباو  دوخ  دوجو  لصا  رد  تادوجوم  هک  هنوگنامه  رگید  ریبعت  هب  تسا  دنوادخ  طقف  ملاع  رد  لقتسم  رثوم  درادن و  لالقتسا 

. تسه نینچ  زین  دوخ  لعف  ریثات و  رد  دنتسه 
الا ءایشالا  يرجی  نا  لهلای  با  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  شیامرف  قبط  دنک و  مین  ار  بابسا  ملاع  تیلع و  نوناق  یفن  زگره  ینعم  نیا  هتبلا 
هب داقتعا  بجوم  زگره  یلاعفا  دیحوت  هب  داقتعا  زین  13 و  ددرگ يراج  نآ  بابسا  قیرط  زا  اهراک  همه  هک  تسا  هتساوخ  دنوادخ  بابساب 

یلو تسا  دازآ  راتخم و  دوخ  لاعفا  ماجنا  رد  ناسنا  هک  مینکیم  هراشا  نآ  هب  ادـعب  هللا  ءاش  نا  ددرگیمن ) ناـسنا  زا  يدازآ  بلـس  ربج و 
زیچ همه  قلاخ  دـنوادخ  وگب  راهقلا  دـحاو  وه  ءیـش و  لک  قلاخ  هللا  لق  تسادـخ ) يوس  زا  وا  هدارا  يدازآ  یتح  ورین و  تردـق و  ماـمت 

راگدرورپ دنوادخ  لیکو  ءیـش  لک  یلع  وه  هودـبعاف و  ءیـش  لک  قلاخ  وه  الا  هلا  مکبر ال  هللا  مکلذ  تسا 14  زوریپ  ياـتکی  وا  تسا و 
15 تسا . تادوجوم  همه  ریدم  ظفاح و  وا  دیتسرپب و  ار  وا  سپ  تسا  زیچ  همه  راگدیرفآ  تسین  وا  زج  يدوبعم  چیه  تسامش 

دورف میلـست  رـس  وا  ریغ  ربارب  رد  میتـسرپن و  ار  دـنوادخ  زج  هک  تسا  تداـبع  دـیحوت  دـیحوت ، شخب  نیرتساـسح  تداـبع : رد  دـیحوت   4
تسوا ریغ  هچ  ره  تسادخ و  اهنت  دوجولا  بجاو  هک  دش  ملسم  یتقو  اریز  تسا  تافـص  تاذ و  دیحوت  همزال  تدابع  رد  دیحوت  میرواین .
تدابع درادـن و  دوجو  قلطم  لامک  وا  زا  ریغ  و  تسا . قلطم  لامک  وا  تسوا و  صوصخم  تدابع  سپ  تسا  دـنمزاین  جاـتحم و  نکمم و 

هدوب و تدابع  رد  دـیحوت  هلاسم  ناربمایپ  توعد  هحول  رـس  تسا  دـنوادخ  صوصخم  تداـبع  نیارباـنب  تسا  لاـمک  هب  ندیـسر  يارب  مه 
. دراد تدابع  دیحوت  دروم  رد  یناوارف  تایآ  نآرق 

تدابع رد  دیحوت  نآرق و 

توغاط زا  دیتسرپب و  ار  اتکی  يادخ  هک  میداتـسرف  یلوسر  یتما  ره  رد  ام  توغاطلا  اوبنتجا  هللاودبعا و  نا  الوسر  هما  لک  یف  انثعب  دـقل  و 
16 دینک . بانتجا 

یحو وا  هب  هکنیا  رگم  میداتـسرفن  ار  يربمایپ  چیه  وت  زا  شیپ  ام  نودـبعاف  انا  الا  هلا  هنا ال  هیلا  یحون  الا  لوسر  نم  کلبق  نم  انلـسرا  ام  و 
17. دینک تدابع  ارم  طقف  تسین  نم  زج  يدوبعم  هک  میدرک 

18 تسار . هار  تسا  نیا  دینک  شتسرپ  ار  وا  تسامش  نم و  راگدرورپ  دنوادخ  میقتسم  طارص  اذه  هودبعاف  مکبر  یبر و  هللا  نا  و 
شتـسرپ نامه  نآ  هلحرم  نیرتالاب  هجرد و  نیرخآ  دراد و  یتاجرد  بتارم و  عوشخ  عضاوت و  مارتحا و  هک  تسا  مزال  هتکن  نیا  هب  هجوت 

ریغ يارب  هدجـس  لیلد  نیمه  هب  دشابیم و  هدجـس  نامه  نآ  نشور  قادصم  هک  تسا  دـنوادخ  صوصخم  هلحرم  نیا  تسا و  تیدوبع  و 
دیامن هدجـس  هداتفا  كاـخ  هب  دـنوادخ  لـباقم  رد  دـسرب و  تیدوبع  زا  هلحرم  نیا  هب  ناـسنا  رگا  هک  تسا  یهیدـب  تسین  زیاـج  دـنوادخ 

. تسا هتشادرب  شیوخ  لماکت  ادخ و  تعاطا  ریسم  رد  ار  ماگ  نیرتگرزب 
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هب تکرح  تسا و  دـنوادخ  يوس  هب  تکرح  مهم  لماع  تبحم  نیا  هبذاج  تسا و  بوبحم  تبحم  اـب  هتخیمآ  يا  هناـصلاخ  تداـبع  نینچ 
. تسا اهیگدولآ  ریاس  هانگ و  زا  ییادج  لماع  قلطم  لامک  نآ  يوس 

رد ار  لالج  لامج و  تافـص  زا  یئوترپ  قیرط  نیا  زا  دزاـس و  هیبش  شبوبحم  دوبعم و  هب  ار  دوخ  دـنکیم  شـالت  یقیقح  هدـننک  تداـبع 
. دراد یمهم  شقن  ناسنا  لماکت  تیبرت و  رد  روما  نیا  دنکیم  سکعنم  دوخ 

نیرمت

. دینک نایب  ار  دنوادخ  یگناگی  دیحوت و  لئالد   1
. دینک نایب  ار  دیحوت  بتارم   2

؟ تسیچ لاعفا  دیحوت  زا  روظنم   3
. دیهد حیضوت  ار  تدابع  رد  دیحوت   4

یقرواپ

هیآ 36. جح ، هروس   1
هیآ 23. ءارسا ، هروس   2
هیآ 22. ءایبنا ، هروس   3
هیآ 22. ءایبنا ، هروس   4

. مالسلا هیلع  نسح  ماما  هب  تیصو  همان 31 ، هغالبلا ، جهن   5
هیآ 15. ءایبنا ، هروس   6

ثیدح 26. نیدحوملا ، باوث  باب  قودص ، دیحوت   7
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ثیدح 15. عبنم ، نامه   9
هیآ 11. يروش ، هروس   10
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هراشا

تخانش هلحرم  رد  اریز  تسین . ناسآ  وا  تافص  هب  ندرب  یپ  تسا  ناسآ  شدوجو  لصا  هب  ندرب  یپ  دنوادخ و  تخانـش  هک  هزادنا  نآ  هب 
دوخ  ) میراد وا  دوجو  رب  لیلد  متا  تارذ  دادعت  هب  هکلب  نارادناج  ناهایگ و  عاونا  ناتخرد ، ياهگرب  نامسآ ، ناگراتس  دادعت  هب  دنوادخ ،

رد سایق  هیبشت و  رطخ  زا  ات  مینک  تقد  دـیاب  دـنوادخ  تافـص  ییاسانـش  هار  رد  اما  دنتـسه ) وا  تمظع  دوجو و  ياه  هناشن  اههیآ و  اهنیا 
کیچیه اریز  تسا  تاقولخم  هب  وا  ندرکن  هیبشت  دنوادخ و  زا  تاقولخم  تافص  مامت  یفن  تافص ، تخانش  طرش  نیتسخن  میـشاب و  ناما 

تفص و ره  نوچ  درادن ، هار  شسدقم  تاذ  رد  هدام  تافص  زا  یتفص  چیه  تسین و  هسیاقم  لباق  تاقولخم  تافص  اب  دنوادخ  تافـص  زا 
ياراد دوشیمن و  روصت  شیارب  يزرم  چیه  تسا و  ضحم  یتسه  وا  تسا . دودحمان  دـنوادخ  تسا و  تیدودـحم  بجوم  يدام  تیفیک 

. میشاب هتشاد  يراظتنا  نینچ  دیابن  درب و  میهاوخن  یپ  دنوادخ  تاذ  هب  زگره  ام  نیاربانب  تسا  لامک  بتارم  همه 
؟ دسریمن دنوادخ  تافص  تاذ و  هنک  هب  لقع  ارچ  س 

ام و رگید  يوس  زا  تسا و  تیاهن  یب  وا  تاذ  دننام  دنوادخ  تافـص  همه  تردق و  ملع و  تیاهن ، یب  رظن  ره  زا  تسا  يدوجو  وا  اریز  ج 
نیا اب  نیاربانب  تسا ، یهانتم  دودحم و  همه  میراد ) رایتخا  رد  هک  یناکم  نامز و  تایح و  تردـق و  ملع و  دوشیم ) ام  هب  طوبرم  هچ  ره 
چیه هک  میربب  یپ  يدوجو  هنک  هب  میناوتیم  هنوگچ  میـسرب و  شتافـص  دودحمان و  دوجو  نآ  هنک  هب  میناوتیم  هنوگچ  تیدودـحم  همه 

. درادن يدننام  لثم و  هنوگ 

هیبلس هیتوبث و  تافص 

دیمان تفص  ناوتیمن  ار  یبلس  تافص  تقیقح ، رد  اما  هیبلس ، تافـص  هیتوبث و  تافـص  دننکیم : میـسقت  شخب  ود  هب  ار  دنوادخ  تافص 
. دیمان تفص  کی  دوشیمن  ار  مسجب  سیل  الثم  تسین  فصتم  اهنآ  هب  فوصوم  اریز 

هیلامج : ای  هیتوبث  تافص 
قداص ملکتم  ریصب و  تسا و  عیمس  مه  كردم  دیرم و  تسا و  یتح  رداق و  ملاع و 

قداص ملکتم  ناد  يدبا  میدق و  مه  ای :
اهنآ رد  رـصحنم  هکنیا  هن  تسوا  تافـص  لوصا  دوشیم  هتفگ  هیتوبث  تافـص  ناوـنع  هب  هچنآ  تسا و  لاـمک  تیاـهن  یب  لاـعتم  دـنوادخ 

. دشاب
هیلالج : ای  هیبلس  تافص 

قلاخ ناد  ینغ  وت  یناعم  تسا و  کیرش  یب  لحم  هن  یئرم  هن  مسج  دوب و  بکرم  ان 
( تسین وا  تاذ  رب  دیاز  تسوا و  تاذ  نیع  وا  تافص  ینعی  يانعم  یب  )

لعف تافص  تاذ و  تافص 
تسا : مسق  ود  رب  هیتوبث  تافص 

تردـق و ملع و  زا  دـنترابع  تاذ  تافـص  دومن . بلـس  لاعتم  دـنوادخ  زا  ار  اهنآ  دوشیمن  تسا و  دـنوادخ  تاذ  نیع  هک  تاذ : تاـفص 
زیزع و…  میرک ، ینغ ، میکح ، كردم ، يدبا ، یلزا ، میدق ، ریصب ، عیمس ، دننام : دنک  تشگزاب  هس  نیا  هب  هچ  ره  تایح و 

لعف تافص 

قلاخ و دـننام  ددرگیمن  قالطا  وا  رب  فصو  نآ  دوشن  رداـص  وا  زا  لـعف  نآ  اـت  ینعی  دراد  یگتـسب  دـنوادخ  لاـعفا  هب  هک  تسا  یتاـفص 
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دارا قلخ  مث  ائیـش  قلخی  مل  هللا و  ناک  دننام : دوشیم  بلـس  وا  زا  مه  یهاگ  دوشیم و  فصتم  اهنآ  هب  دنوادخ  هاگ  هک  نآ  لاثما  قزار و 
زیچ درک و  هدارا  ار  يزیچ  دنوادخ  درک  قلخ  سپـس  دوب و  هدرکن  قلخ  دوب و  دـنوادخ  ینعی  ءاشی  مل  ءاش و  رخآ  ائیـش  دری  مل  ائیـش و  هللا 
هیلع یـسوم  اب  هاصع  نم  بحی  هعاطا و ال  نم  بحی  نوعرف  عم  ملکتی  مل  یـسوم و  عم  ملکت  تساوخن ، تساوخ و  درکن  هدارا  ار  يرگید 

. دنک شتیصعم  هک  ار  سک  ره  درادیمن  تسود  دنک و  شتعاطا  هک  سک  ره  درادیم  تسود  درکن  ملکت  نوعرف  اب  درک و  ملکت  مالسلا 
. ملع نا  ای  هللا  ملع  اذا  تفگ  ناوتیمن  تاذ  تافص  رد  هللا و  ءاش  نا  ائیش و  دارا  اذا  دننام  دوشیم  لخاد  نا  اذا و  لعف  تافص  رد 

دنوادخ ملع 

تبـسن تسوا ، تیاهن  یب  ملع  لیلد  تسا  ملاع  ياج  همه  رد  هک  يزیگنا  تریح  یگنهامه  مظن و  دراد ، تیاهن  یب  ملع  تیاهن  یب  یتسه 
ای هتـشذگ و  لاس  اهنویلیم  هب  وا  یملع  هطاحا  ناسکی و  دـبا  لزا و  وا  رب  یهاـگآ  تسا ، یکی  هدـنیآ  لاـح و  هتـشذگ و  دـنوادخ ، ملع  هب 

تادوجوم و مامت  دادـعت  تسا  لاعتم  دـنوادخ  یتسه ، همه  راگدـیرفآ  هک  ور  نیا  زا  نینچمه  تسا . زورما  وا  زا  یهاگآ  نوچمه  هدـنیآ 
دنوادـخ ملع  تسا ، هاگآ  الماک  زین  وا  لد  زار  دـصاقم و  تاین و  زا  یتح  ناسنا و  دـب  بوخ و  لاعفا  زا  دـنادیم ، ار  اهنآ  قیاـقد  رارـسا و 

. تسین ادج  وا  تاذ  زا  تسوا و  تاذ  نیع 
1. تسا هاگآ  يزیچ  ره  هب  دنوادخ  دینادب  میلع  ءیش  لکب  هللا  نا  اوملعا  و 

بطر و ضرالا و ال  تاملظ  یف  هبح  اهملعی و ال  الا  هقرو  نم  طقست  ام  رحبلا و  ربلا و  یف  ام  ملعی  وه و  الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  و 
یگرب چیه  دنادیم  تسایرد  یکـشخ و  رد  هچنآ  دنادیمن ، یـسک  وا  زج  تسوا و  دزن  طقف  بیغ  ياهدیلک  نیبم ؛ باتک  یف  الا  سبای  ال 

ملع  ) راکـشآ یباتک  رد  هکنیا  رگم  تسین  یکـشخ  رت و  چیه  نیمز و  هاگیفخم  رد  يا  هناد  چـیه  تسا و  هاگآ   » زا آ هکنیا  رگم  دـتفایمن 
2. تسا تبث  دنوادخ )

راکشآ ناهنپ و  نیمز ، رد  اهنامسآ و  رد  دنوادخ  تسوا  نوبسکت  ام  ملعی  مکرهج و  مکرـس و  ملعی  ضرالا  یف  تاومـسلا و  یف  هللا  وه  و 
3. تسا ربخ  اب  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  دنادیم و  ار  امش 

4. تسا ریبخ  فیطل  وا  هکیلاح  رد  تسین  هاگآ  اهنآ  لاح  زا  دیرفآ  ار  تادوجوم  هک  یسک  ایآ  ریبخلا  فیطللا  وه  قلخ و  نم  ملعی  الا 
5. تسا هاگآ  تسا  نیمز  نامسآ و  رد  هک  هچنآ  زا  ضرالا  یف  ام  تاومسلا و  یف  ام  ملعی  و 

نیرمت

؟ دسریمن دنوادخ  تافص  تاذ و  هنک  هب  لقع  ارچ   1
. دینک نایب  ار  دنوادخ  هیبلس  تافص  هیتوبث و  تافص   2

؟ تسیچ لعف  تافص  تاذ و  تافص  قرف   3
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هیآ 331. هرقب ، هروس   1
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هیآ 3. ماعنا ، هروس   3
هیآ 14. کلم ، هروس   4
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هیآ 28. نارمع ، لآ  هروس   5

( مود شخب   ) لاعتم دنوادخ  تافص   9 سرد

هراشا

، اه هموظنم  اهناشکهک ، اهنامـسآ ، میظع  تارک  شفرگـش ، میظع و  ياـه  هدـیدپ  اـب  یتسه  ناـهج  دراد ، تیاـهن  یب  تردـق  قلطم  یتسه 
تردق تسا و  رداق  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  تسا . دنوادخ  تردق  زا  ییاه  هناشن  تساه   » رد آ هک  یفلتخم  تادوجوم  اهایرد و  اهسونایقا و 

. تسا ناسکی  ءایشا  مامت  رب  وا 
تسوا تسدب  یتسه  ناهج  تموکح  هک  يدنوادخ  تسا  ریذپان  لاوز  تکرب و  رپ  ریدق  ءیـش  لک  یلع  وه  کلملا و  هدیب  يذلا  كرابت 

رد هچنآ  نیمز و  اهنامسآ و  تموکح  ریدق  ءییـش  لک  یلع  وه  نهیف و  ام  ضرالا و  تاومـسلا و  کلم  تسا 1 هللا  رداق  زیچ  همه  رب  وا  و 
راگدرورپ هب  دـنگوس  نورداقل  انا  براـفملا  قراـشملا و  برب  مسقا  ـالف  . 2 تـسا اـناوت  يزیچ  ره  رب  وا  تسا و  دـنوادخ  نآ  زا  تساـهنآ 

3. میرداق ام  هک  اهبرغم  اهقرشم و 
ره درادن  يزرم  دح و  هنوگ  چـیه  دـنوادخ  تردـق  هک  دوشیم  هدـیمهف  دـنکیم  نایب  ار  دـنوادخ  تردـق  نآرق  رد  هک  یناوارف  تایآ  زا 

فعـض و هنوگ  چیه  یلک  روطب  دوریم و  نایم  زا  زیچ  نآ  دنکب  ار  يزیچ  يدوبان  وحم و  هدارا  نامز  ره  دهدیم و  ماجنا  دنک  هدارا  نامز 
. تسا ناسکی  وا  يارب  یکچوک  دوجوم  تقلخ  اب  اهنامسآ  میظع  تارک  شنیرفآ  دوشیمن ، روصت  وا  رد  یناوتان 

، کبس نیگنس و  ناهن ، راکشآ و  ءاوسالا  هقلخ  نم  فیعضلاو  يوقلا  فیفخلا و  لیقثلا و  فیطللا و  لیلجلا و  ام  و  مالـسلا : هیلع  یلع  نع 
4 تسا . يواسم  ناسکی و  دنوادخ  تردق  ربارب  رد  شنیرفآ  ناهج  زا  ناوتان ، يوق و 

دنوادخ سپ  هد  ناشن  نم  هب  ار  تنئازخ  اراگدرورپ  تفگ  تفر  روط  يوس  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یتقو  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
5 دوب . دهاوخ  زیچ  نآ  سپ  شاب  هدوب  میوگب  يزیچ  هب  منک  هدارا  نامز  ره  هک  تسا  نینچ  نم  نئازخ  انامه  دومرف :

دنوادخ تردق  دروم  رد  لاوس 

رگا تسا و  نکمم  نایادخ  ددعت  سپ  دناوتیم  دییوگب  رگا  دـنیرفایب ؟ شدوخ  دـننام  يدوجوم  دـناوتیم  ادـخ  ایآ  دوشیم  لاوس  یهاگ 
دهد ياج  یغرم  مخت  نورد  ار  روانهپ  ناهج  نیا  دناوتیم  دنوادخ  هکنیا  ای  دیا و  هدرک  دودـحم  ار  دـنوادخ  تردـق  دـناوتیمن  دـییوگب 

هن دوریم  راـکب  دوشیمن  هملک  دراوم  هنوگنیا  رد  تفگ  دـیاب  باوج  رد  گرزب ؟ ار  غرم  مخت  اـی  دـنک  کـچوک  ار  ناـهج  هکنیا  نودـب 
شدوخ دـننام  يدوجوم  دـناوتیم  دـنوادخ  ایآ  مییوگیم  یتقو  اریز  تسا  تسردان  لاوس  حرط  رت  نشور  یتراـبع  هب  دـناوتیمن و  هملک 
شیانعم دـنوادخ  لثم  مییوگیم  هک  یماگنه  تسا و  قولخم  دوجولا و  نکمم  ءیـش  نآ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  ندـیرفآ  هملک  دـنیرفایب 

. دشاب دوجولا  بجاو  ءیش  نآ  هک  تسا  نیا 
دشاب و دوجولا  نکمم  مه  دشابن ، مه  دـشاب و  دوجولا  بجاو  مه  هک  دـنیرفایب  يزیچ  دـناوتیم  دـنوادخ  ایآ  هک  دوشیم  نیا  شا  هجیتن  و 

. تسا رداق  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  تسا و  تسردان  لاوس  نیا  حرط  قولخم .) مه  دشاب و  قلاخ  مه  دشابن ) مه 
غرم مخت  هن  دوش و  کچوک  ناهج  هن  هک  يروط  هب  دـهد  رارق  یغرم  مخت  رد  را  ناهج  دـناوتیم  ادـخ  اـیآ  دوشیم  هتفگ  یتقو  نینچمه 
نیا ندوب  طلغ  هب  هجوت  اب  دـشاب و  کچوک  تیاهن  یب  تسا  گرزب  تیاهن  یب  هک  لاح  نامه  رد  ناـهج  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  گرزب ؟

. تسا لاحم  لاحم  هب  قلعت  اریز  دسریمن  باوج  هب  یتبون  لاوس 
ینتلاس ال يذلا  زجعلا و  یلا  بسنی  یلاعت ال  كرابت و  هللا  نا  دندومرف : ترضح  دومن  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا  يدرم  ار  لاوس  نیمه 
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6 تسا . یندشن  یسرپیم  وت  هچنآ  یلو  دوشیمن  هداد  تبسن  یناوتان  زجع و  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  نوکی 
رد ار  ایند  دنوادخ  دناوتیم ، مه  غرم  مخت  زا  رتکچوک  رد  دناوتیم و  ادخ  هلب  دومرف : هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  یتیاور  رد  و 

نیا لیلحت  تردـق  هدـننک  لاوس  اریز  تسا  یعانقا  باوج  عون  کی  نیا  هتبلا   ) تسا رتکچوک  غرم  مخت  زا  هکیلاـح  رد  هداد  رارق  وت  مشچ 
7 (. تسا هتشادن  ار  لئاسم  هنوگ 

مویق یح و  دنوادخ 

دروم رد  تایح  دنتسه  وا  هب  مئاق  رگید  تادوجوم  تسا و  مئاق  شیوخ  تاذ  هب  وا  تسا  رارقرب  تباث و  نادیواج و  تایح  ياراد  دنوادخ 
هن تسا و  یـضراع  هن  تسوا  تاذ  نیع  دـنوادخ  تاـیح  اریز  تسا  تواـفتم  دوشیم  هتفگ  رگید  تادوجوم  دروـم  رد  هچنآ  اـب  دـنوادخ 

تیدودحم هنوگ  ره  زا  یلاخ  ریذـپان و  رییغت  يدـبا ، یلزا ، یتاذ ، دـنوادخ  تایح  تسوا . تردـق  ملع و  ینعم  هب  دـنوادخ  تایح  تقوم ،
وه الا  هال  هللا ال  تسوا . ریبدـت  هب  تاقولخم  گرم  تاـیح و  رمع  قازرا و  تسوا  تسدـب  تادوجوم  فلتخم  روما  ینعی  تسا  مویق  تسا .

. تسین تانئاک  هدنرادهگن  رادیاپ و  هدنز و  هناگی ، دنوادخ  زج  يدوبعم  مویقلا  یحلا 
9 دنوشیم . عضاخ  مویق  یح  دنوادخ  ربارب  رد  اههرهچ  همه  مویقلا  یحلل  هوجولا  تنع  8 و 

دودحم ملع  رگا  ددرگیم  رب  تایح  هب  تافـص  همه  اریز  تسا  تباث  مه  ندوب  مویق  یح و  دش  تباث  دنوادخ  تردق  ملع و  هکنآ  زا  دـعب 
تایح نیرتلماک  نیرترب و  ياراد  تساهتنا  یب  شتردـق  نایاپ و  یب  شلمع  هک  يدـنوادخ  تسوا  تایح  رب  لـیلد  ناـسنا  زیچاـن  تردـق  و 
نیرت هدـمع  هب  هراـشا  یح  اریز  تساـهرکذ  نیرتعماـج  زا  یکی  موـیق  اـی  یح  اـی  رکذ  بیترت  نیا  هب  تسوا  تاذ  نیع  تاـیح  هکلب  تـسا 

هنک ملعن  انـسلف  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نینموـملا  ریما  اذـل  دـشابیم . لـعف  تافـص  هعوـمجم  موـیق  تردـق و  ملع و  ینعی  تاذ  تاـفص 
وت هک  مینادیم  ار  نیا  اهنت  مینکیمن  كرد  ار  وت  تمظع  هنک  زگره  ام  مون . هنـس و ال  كذـخات  مویق ال  یح  کنا  ملعن  اـنا  ـالا  کـتمظع 

10 یتسین . لفاغ  دوخ  ناگدنب  لاح  زا  هاگچیه  یتسه و  مویق  یح و 
هتشاذگ هدجس  رب  رس  مدید  دنکیم  هچ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  منیبب  مدمآ  ردب  گنج  زور  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا 

11 تخاس . وا  بیصن  ار  يزوریپ  دنوادخ  ات  مدید  لاح  نیمه  رد  ار  وا  متشگرب و  متفر و  هبترم  دنچ  مویق  ای  یح  ای  دیوگیم  هتسویپ  و 
. مینکیم افتکا  اهنآ  زا  يا  همجرت  هب  اهنت  هک  ددرگیم  رب  اهنآ  هب  رگید  تافص  تسا و  لاعتم  دنوادخ  تافص  لوصا  دش  نیب  هچنآ 

وه نطابلا و  رهاظلا و  رخالا و  لوالا و  وه  دوشیمن ، روصت  ینایاپ  زاغآ و  وا  يارب  دوب . دهاوخ  هشیمه  هدوب و  هشیمه  ینعی  يدبا : میدق و 
شیاهراک رد  دشابیم و  هدارا  بحاص  ینعی  دـیرم :  12. تسا هاگآ  زیچ  ره  زا  وا  تسوا و  نطاب  رهاـظ و  رخآ و  لوا و  میلع  ءیـش  لـکب 

( تسا میکح  . ) تسا تمکح  فده و  ياراد  دهدیم  ماجنا  يراک  ره  تسین و  روبجم 
دناوتیم دنوادخ  ینعی  ملکتم : تسا .) ریـصب  عیمـس و  دونـشیم ) ار  اهادص  همه  دـنیبیم و  ار  همه  دـنکیم  كرد  ار  زیچ  همه  كردـم :

هچ ره  ینعی  قداص : دـشاب . هرجنح  بل و  نابز و  زا  ملکت  هکنیا  هن  دـیوگب  نخـس  دوخ  ناربماـیپ  اـب  دـنک و  داـجیا  اوه  رد  ار  ادـص  جاوما 
. تسا هزنم  دنوادخ  دشابیم و  فعض  زا  ای  ینادان و  لهج و  زا  ای  غورد  اریز  تسا  تیعقاو  نیع  تسار و  دیوگیم  دنوادخ 

زجع هب  مه  تافـص  تخانـش  هرابرد  دیاب  ام  درادن و  هار  شـسدقا  تاذ  رد  یـصقن  هنوگ  چیه  تسا و  تیاهن  یب  لامک  دنوادخ  هجیتن  رد 
مینکیم : ضرع  بدا  لامک  اب  مینک و  فارتعا  دوخ 

میا هتفگ  میا و  هدینش  میا و  هدناوخ  هچ  ره  زو  مهو  نامگ و  سایق و  لایخ و  زا  رترب  يا 
میا هدنام  وت  فصو  لوا  رد  نانچمه  ام  رمع  دیسر  رخآ  هب  تشگ و  مامت  سلجم 

عونمم تاذ  رد  رکفت 
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تافص هرابرد  هن  تاذ و  هرابرد  هن  نیاربانب  تسوا  تاذ  نیع  دنوادخ  تافص  مینادب  دیاب  میتشاد  تافص  هرابرد  هک  يرصتخم  نایب  زا  دعب 
. مینک رکف  تاقولخم  رد  طقف  تسا و  ینادرگرس  ریحت و  بجوم  اریز  میشاب  هتشاد  يرکفت  چیه  دیابن  دنوادخ 

: دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  اریحت  الا  هبحاص  داری  هللا ال  یف  مالکلا  ناف  هللا  یف  اوملکت  هللا و ال  قلخ  یف  اوملکت  مالسلا : هیلع  رفعجوبا  لاق 
. ار شبحاص  ریحت  رگم  دنکیمن  دایز  ادخ  رد  ملکت  اریز  دینکن  ملکت  ادخ  رد  دینک و  ملکت  ادخ  شنیرفآ  رد 

: مالـسلا هیلع  لاق  و  تسا . تیفیک  رد  دنوادخ و  تافـص  تاذ و  رد  ملکت  رکفت و  عنم  روظنم  دنا  هتفگ  نارگید  یـسلجم و  همالع  موحرم 
دـنوادخ و رد  رکفت  زا  دیـشاب  رذـح  رب  دوـمرف  هقلخ و  میظع  یلا  اورظناـف  هتمظع  یلا  اورظنت  نا  متدرا  اذا  نـکل  هللا و  یف  رکفتلا  مکاـیا و 

13. دیرگنب تقلخ  ناهج  یگرزب  هب  دیرگنب  ار  شتمظع  دیتساوخ  تقو  ره  نکل 

نیرمت

؟ تسیچ دنوادخ  تردق  ياه  هناشن   1
؟ دینک ینعم  ار  قداص  ملکتم و  يدبا ، میدق و   2

؟ تسا عونمم  دنوادخ  تاذ  رد  رکفت  ارچ   3

یقرواپ

هیآ 1. کلم ، هروس   1
هیآ 120. هدئام ، هروس   2
هیآ 40. جراعم ، هروس   3

هبطخ 80. هغالبلا ، جهن   4
ثیدح 17. باب 9 ، قودص ، دیحوت   5

ثیدح 9. باب 9 ، قودص ، دیحوت   6
هحفص 183. دلج 4 ، نآرق ، مایپ   7

هیآ 2. نارمع ، لآ  هروس   8
هیآ 111. هط ، هروس   9

هبطخ 160. هغالبلا ، جهن   10
. یسرکلا هیآ  ریسفت  لیذ  نایبلا ، حور  ریسفت   11

هیآ 3. دیدح ، هروس   12
ثیدح 1 و 7. تیفیک ، رد  مالک  زا  یهن  باب  یفاک ، لوصا   13

هیبلس تافص   10 سرد

هراشا

تانکمم تافـص  ضراوع و  یـصقن و  بیع و  هنوگ  ره  زا  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  هیبلـس  تافـص  زا  روظنم  تفگ  ناوتیم  هلمج  کی  رد 
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لباـق درادـن ، مسج  تسین ، بکرم  وا  هکنیا  هلمج  زا  هتفرگ  رارق  یـسررب  دروم  تافـص  نیا  زا  یمهم  ياهتمـسق  یلو  تسا ، هزنم  كاـپ و 
ثداوح و لحم  وا  تاذ  زگره  تسا ، اربم  جاـیتحا  زاـین و  هنوگ  ره  زا  تسین ، وا  يارب  تهج  لـحم و  ناـمز و  ناـکم و  دـشابیمن ، تیور 

. تسین شتاذ  رب  دئاز  تسوا و  تاذ  نیع  دنوادخ  تافص  و  دشابیمن ، ینوگرگد  رییغت و  ضراوع و 
وا يزیچ  چیه  ناسل  هفصی  ناکم و ال  هیوحی  نامز و ال  هریغی  ناش و ال  هلغشی  ال  دیامرفیم : يا  هبطخ  زاغآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 

يارای ار  ینابز  چیه  دریگیمن و  رب  رد  ار  وا  یناکم  چیه  دـنکیمن  داجیا  ینوگرگد  وا  رد  نامز  تشذـگ  درادیمن و  لوغـشم  دوخ  هب  ار 
1. تسین شفیصوت 

هکرح و ال ناکم و ال  نامزب و ال  فصوی  یلاعت ال  كرابت و  هللا  نا  دومرف : هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
دنوادـخ اریبک  اولع  نوملاظلا  لوقی  امع  هللا  یلاعت  لاـقتنالا  نوکـسلا و  هکرحلا و  ناـکملا و  ناـمزلا و  قلاـخ  وه  لـب  نوکـس  ـال  لاـقتنا و 

نوکس لاقتنا و  تکرح و  ناکم و  نامز و  هب  فیصوت 
قح رد  نارگمتس  ناملاظ و  هچنآ  زا  تسا  رترب  رایسب  دنوادخ  تسا ، لاقتنا  نوکـس و  تکرح و  ناکم و  نامز و  قلاخ  وا  هکلب  دوش  یمن 

2 دنیوگیم . وا 

یبلس تافص  حیضوت 

زیچ چـیه  هب  جایتحا  دـنوادخ  هکیلاح  رد  تسا  شیوخ  ءازجا  جاـتحم  یبکرم  ره  اریز  درادـن  یبیکرت  ءازجا  ینعی  تسین  بکرم  دـنوادخ 
هچنآ هک  مینک  تقد  دیاب  سپ  درادن . هار  وا  رد  يزرم  دح و  چیه  تسا و  قلطم  لامک  دنوادخ  میتفگ  دنوادخ  یگناگی  ثحب  رد  درادـن .

. اریبک اولع  کلذ  نع  هللا  یلاعت  تسا  هزنم  اهنآ  زا  دنوادخ  تسا و  تانکمم  صوصخم  تسا  زاین  ای  تیدودحم و  بجوم 
. دوشیمن هدید  تسین و  مسج  دنوادخ 

وا دنکیم و  كرد  ار  اهمـشچ  همه  وا  یلو  دننکیمن  كرد  ار  وا  اهمـشچ  ریبخلا  فیطللا  وه  راصبالا و  كردـی  وه  راصبالا و  هکردـت  ال 
3. تسا هاگآ  فیطل و 

؟ تسا لحم  دنوادخ  ندید  ارچ  لاوس :
دیاب دوش  هدید  دهاوخب  رگا  ینعی  تسین  ریذپ  ناکما  دنوادخ  دروم  رد  اهنآ  زا  کیچیه  هک  تسا  يروما  ندـش  هدـید  همزال  اریز  باوج :

گنر و دننام  یـضراوع  ءازجا و  ياراد  یمـسج  ره  اریز  دشاب ، ءازجا  ياراد  دشاب ، هتـشاد  تهج  دشاب ، هتـشاد  ناکم  دشاب ، هتـشاد  مسج 
تانکمم ياهیگژیو  زا  اهنیا  مامت  دـنراد و  ناکم  هب  جایتحا  هدوب و  ینوگرگد  رییغت و  لاـح  رد  ماـسجا  همه  هوـالعب  تسا . داـعبا  مجح و 

زا یهورگ  دوشیم ) هدید  هن  تسا و  مسج  هن  لاعتم  دـنوادخ  هجیتن  رد  تسا . هزنم  اهنآ  زا  دـنوادخ  هدوب و  جایتحا  زاین و  بجوم  تسا و 
تسا و کحضم  هک  هدش  لقن  اهنآ  زا  یبلاطم  هنیمز  نیا  رد  دوشیم  هدید  هدرک و  ادیپ  مسجت  تمایق  زور  دنوادخ  دنیوگیم  ننـست  لها 

(. تسین راگزاس  یقطنم  چیه  ای 
هک یـسک  هرخالا  ایندلا و  یف  ءارب  هنم  نحن  مسج و  لجوزع  هللا  نا  معز  نم  انم  سیل  هنا  دندومرف : هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

4. میرازیب وا  زا  ترخآ  ایند و  رد  ام  تسین و  ام  زا  تسا  مسج  لاعتم  دنوادخ  دنک  نامگ 
تسه اج  همه  رد  تسا و  لحم  یب 

تسا و لکـشم  رایـسب  دنا  هتفرگ  وخ  نآ  هب  دنریـسا و  هدام  ملاع  نادـنز  رد  هشیمه  هک  یئاهناسنا  يارب  هدام  زا  درجم  دوجو  کی  نتخانش 
هب ار  وا  مینادـن  لحم  یب  ناکم و  یب  ار  دـنوادخ  ات  تسا و  تاقولخم  ياـهیگژیو  زا  وا  ندرمـش  هزنم  دـنوادخ  نتخانـش  رد  ماـگ  نیتسخن 

. تسین مسج  دنوادخ  هک  میدرک  نایب  البق  تسا و  ندوب  ینامسج  همزال  نتشاد  ناکم  لحم و  الوصا  میا  هتخانشن  یتسرد 
تسه اج  همه  رد 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 386 

http://www.ghaemiyeh.com


تـساجنآ ادخ  دینک  ور  وس  ره  هب  تسا و  ادخ   » زا آ برغم  قرـشم و  میلع  عساو  هللا  نا  هللا  هجو  مثف  اولوت  امنیاف  برغملا  قرـشملا و  و هللا 
5. تساناد زاین و  یب  دنوادخ 

6. تسا ریصب  دیهدیم  ماجنا  هچنآ  هب  دنوادخ  دیشاب و  هک  اج  ره  تسامش  اب  وا  ریصب  نوملعت  امب  هللا  متنک و  امنیا  مکعم  وه  و 
ناکم و ال هنم  اولخی  ناک ال  امک  نالا  وه  ناکم و  نامز و ال  الب  لزی  مل  ناک  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  مالـسلا : هیلع  رفعج  نبا  یـسوم  لاـق 

تـسا هنوگنامه  زین  نالا  یناکم و  نامز و  نودب  تشاد  دوجو  هشیمه  لاعتم  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  ناکم  یف  لحی  ناکم و ال  هب  لغـشی 
7. تسا هدرکن  لولح  یناکم  چیه  رد  دنکیمن و  لاغشا  ار  یناکم  چیه  لاح  نیع  رد  تسین و  یلاخ  وا  زا  یناکم  چیه 

زا لاوس  اجک ، دندومرف : ترضح  دوب !؟ اجک  دنیرفایب  ار  نیمز  نامسآ و  هکنآ  زا  لبق  ام  راگدرورپ  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یـصخش 
8. تشادن دوجو  یناکم  چیه  تشاد و  دوجو  دنوادخ  تسا  ناکم 

تساجک دنوادخ 

نیـشناج وـت  تفگ  و  رمع ) اـب  رکبوـبا  دـمآ ) اـقلخ  زا  یکی  دزن  دوـهی  نادنمـشناد  زا  یکی  هک  تسا  هدـمآ  جاـجتحا  داـشرا و  باـتک  رد 
يدوهی دراد ، رارق  شرع  رب  نامـسآ  رد  تفگ  هفیلخ  تسا ؟ نیمز  رد  ای  نامـسآ  رد  ایآ  تساجک  دـنوادخ  دیـسرپ  يرآ  تفگ  يربمغیپ ؟

ار مالـسا  تشگرب و  بجعت  اـب  يدوهی  مناـسریم  لـتق  هب  ار  وت  ـالا  وش و  ود  نم  زا  تفگ  هفیلخ  تسا  یلاـخ  وا  زا  نیمز  نیا  رباـنب  تفگ 
دنوادـخ مییوگیم  ام  یلو  مربخ  اب  يدینـش  هک  یباوج  زا  وت و  لاوس  زا  نم  دومرف  وا  هب  دـش و  ربخ  اب  مالـسلا  هیلع  یلع  درکیم  هرخـسم 

ایآ دهد …  ياج  دوخ  رد  ار  وا  یناکم  هک  تسا  نآ  زا  رترب  دـشاب و  هتـشاد  یناکم  شدوخ  تسین  نکمم  نیاربانب  دـیرفآ  ار  ناکم  لاعتم 
زا دومرف  یسوم  ترضح  دمآ  قرش  زا  يا  هتشرف  دوب  هتسشن  مالسلا  هیلع  نارمع  هب  یـسوم  يزور  هک  يا  هدیدن  دوخ  ياهباتک  زا  یکی  رد 
يا هتـشرف  راگدرورپ ، دزن  زا  تفگ  يا ؟ هدمآ  اجک  زا  وت  دومرف : دـمآ  برغ  يا  هتـشرف  سپـس  راگدرورپ ، دزن  زا  تفگ  يا ؟ هدـمآ  اجک 

وا زا  یناکم  چیه  هک  یسک  تسا  هزنم  دومرف  اجنیا  رد  راگدرورپ ، دزن  زا  متفه  نیمز  زا  تفگ  يا ؟ هدمآ  اجک  زا  وت  دومرف : دمآ  زا  رگید 
وت تسا و  نیمه  نیبم  قح  هک ، مهدیم  یهاوگ  نم  تفگ : يدوهی  دـشابیمن : رگید  ناکم  زا  رتکیدزن  وا  هب  یناکم  چـیه  تسین و  یلاـخ 

9. یتسه تربمایپ  ماقم  هب  رت  هتسیاش  همه  زا 
؟ میرادیم رب  نامسآ  يوس  هب  تسد  اعد  ماگنه  ارچ 

هیلع ماما  درک ، لاوس  يوتسا  شرعلا  یلع  نمحرلا  هیآ  ریسفت  زا  دمآ و  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  يرفاک  دیوگیم : مکح  نب  ماشه 
دنلب نامـسآ  يوس  هب  تسد  اعد  ماگنه  هک  درادن  یقولخم  چیه  یناکم و  چیه  هب  زاین  لاعتم  دنوادخ  دـندومرف : یحیـضوت  نمـض  مالـسلا 
لاعتم دـنوادخ  یلو  تسا  ناـسکی  ادـخ  تردـق  هطاـحا و  ملع و  رد  عوضوم  نیا  دومرف : ترـضح  دـیروآ ، دورف  نیمز  يوس  هب  اـی  دـینک 

ار هچنآ  ام  تساجنآ  قزر  ندعم  اریز  دنرادرب  شرع  فرط  هب  ناسآ  يوس  هب  ار  دوخ  ياهتسد  هک  هداد  روتسد  ار  دوخ  ناگدنب  ناتسود و 
يوس هب  ار  دوخ  ياهتـسد  دوـمرف : هک  اـجنآ  مینکیم  تیبـثت  تسا  هدرک  تاـبثا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  راـبخا  نآرق و 

10. دنراد رظن  قافتا   » رب آ تما  مامت  هک  تسا  ینخس  نیا  دیرادرب و  لاعتم  دنوادخ 
تفگ يدرم  دوش ، اعد  لوغشم  درادرب و  نامسآ  يوس  هب  تسد  دنکیم  مامت  ار  شزامن  امش  زا  یکی  هکیماگنه  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع 

يا هدناوخن  نآرق ) رد   ) ایآ دومرف  دنرادیم ؟ رب  نامسآ  يوس  هب  تسد  ناگدنب  ارچ  سپ  دیسرپ  يرآ  دومرف  تسین  اج  همه  دنوادخ  رگم 
هدعو قزر و  لحم  شلحم ، زا  زج  دـبلطب  ار  يزور  ناسنا  اجک  زا  سپ  دوشیم ) هداد  هدـعو  امـش  هب  هچنآ  تسامـش و  قزر  نامـسآ  رد  )

11. تسا نامسآ  یهلا 

نیرمت
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؟ تسیچ هیبلس  تافص  زا  روظنم   1
؟ تسا لاحم  دنوادخ  ندید  ارچ   2

؟ دندومرف هچ  تساجک  دنوادخ  دوب  هدیسرپ  هک  يدوهی  دنمشناد  باوج  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   3
؟ میرادیم رب  نامسآ  هب  تسد  اعد  ماگنه  ارچ   4

، يزاریـش مراکم  نایاقآ : دیاقع  لوصا  نآرق  مایپ  هغالبلا  جهن  یفاک  لوصا  تسا : هدـش  سابتقا  هدافتـسا و  اهباتک  نیا  زا  دـیحوت  ثحب  رد 
. داژن یمشاه  دیهش  يرهش ، ير  يدمحم  يداتسا ، یناحبس ،

یقرواپ

هبطخ 178. هغالبلا ، جهن   1
هحفص 309. دلج 3 ، راحب ،  2

هیآ 103. ماعنا ، هروس   3
ثیدح 20. باب 6 ، قودص ، دیحوت   4

هیآ 115. هرقب ، هروس   5
هیآ 4. دیدح ، هروس   6

ثیدح 12. باب 28 ، قودص ، دیحوت   7
ثیدح 4. عبنم ، نامه   8

هحفص 274. دلج 4 ، نآرق ، مایپ   9
هحفص 330. دلج 3 ، راونالاراحب ، زا  لقن  هب  نآرق ، مایپ   10

هحفص 308. دلج 90 ، راونالاراحب ، زا  لقن  هب  عبنم ، نامه   11

لدع

یهلا لدع   11 سرد

هراشا

زا یهلا  لدع  هلاسم  تسا  لاعتم  دنوادخ  هیلامج  تافـص  زا  یکی  لدـع  تسا ، لاعتم  دـنوادخ  لدـع  مالـسا  يداقتعا  لوصا  زا  مود  لصا 
هلاسم اب  یفرط  زا  تماما و  توبن و  هلاسم  اب  ییوس  زا  و  داعم ، هلاـسم  اـب  رگید  يوس  زا  دراد و  طاـبترا  ادـخ  هب  ناـمیا  لـصا  اـب  وس  کـی 

فراعم مامت  هرهچ  دناوت  یم   » یفن آ ای  تلادع  لصا  هب  داقتعا  تهج  نیا  زا  دوشیم  طوبرم  ضیوفت  ربج و  ازج ، شاداپ و  ماکحا ، هفسلف 
زین یتیبرت  لئاسم  یقالخا و  تلادع  یعامتجا و  تلادـع  هلاسم  رد  یهلا  لدـع  باتزاب  نیا  رب  هفاضا  دزاس ، نوگرگد  ار  ینید  تاداقتعا  و 

. تسا هدش  هدرمش  يداقتعا  لوصا  زا  لدع  دنوادخ  تافص  نیب  رد  هک  تساه  یگژیو  نیا  رطاخ  هب  تسین  راکنا  لباق 

لدع هلاسم  هچخیرات 

نیا زا  دنیوگیم  یلو  دنتـسین  دنوادخ  تلادع  رکنم  اهنیا  دنتـسین  دقتعم  لصا  نیا  هب  دنوشیم  هدیمان  يرعـشا  هک  تنـس  لها  زا  يا  هفیاط 
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تلادع نیع  دهد ) شاداپ  ار  ناراکدب  هدرک و  تازاجم  ار  ناراکوکین  یتح  دـنکب ) يراک  ره  تسا  یتسه  ناهج  کلام  دـنوادخ  هک  رظن 
نیا سیئر  تسا  وکین  نسح و  دهد  ماجنا  هچ  ره  درادـن و  هار  دـنوادخ  لاعفا  اب  هطبار  رد  حـبق  نسح و  تسا ، نیا  هورگ  نیا  داقتعا  تسا 

لاگنچ رد  اهنآ  يراتفرگ  وس  کی  زا  هدـیقع  نیا  شیادـیپ  یلـصا  هزیگنا  تسا . يرعـشا  یـسوموبا  ناگداون  زا  يرعـشا  نسحلاوبا  هقیاـط 
موکحم ناسنا  دنیوگیم  اهنآ  دندوب  دوخ  لاعفا  رد  ناگدنب  نتـشادن  رایتخا  و  ربج ، تخـس  رـس  نارادـفرط  زا  هرعاشا  اریز  دوب  ربج  هلاسم 

رارق لاوـس  نـیا  ربارب  رد  اـهنآ  رگید  فرط  زا  تـسا ، هدوـب  دـنوادخ  تساوـخ  دـهد  ماـجنا  هـچ  ره  تـسا و  دــنوادخ  هدارا  تشوـنرس و 
دندش راچان  اذل  تسا  راگزاس  دنوادخ  تلادع  اب  هنوگچ  دوشیم و  باذع  تسا  روبجم  شیاهراک  رد  هک  یناسنا  هنوگچ  هک  دنتفرگیم 
مهیلع نیموصعم  تاملک  نآرق و  زا  ماهلا  اـب  هعیـش  تسا . تلادـع  نیع  دـنکب  يراـک  ره  دـنوادخ  دـنیوگب : هدرک و  راـکنا  ار  یهلا  لدـع 
تسا دقتعم  هعیش  تسا  نید  لوصا  زا  لدع  هب  داقتعا  دیوگیم  هدومن و  یفرعم  مالسا  يداقتعا  لوصا  زا  یکی  ار  دنوادخ  تلادع  مالسلا 

. دنکیم در  ار  نویربج  کلسم  دراد و  دوجو  یلقع  حبق  ونسح  هک 
همهوتتال و نا  دیحوتلا  دنیامرفیم : هداد و  رارق  مه  رانک  رد  ار  لدع  دیحوت و  ییاوتحم  رپ  هدرشف و  ترابع  رد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما 

تـسا نآ  لدع  و  تسا ) دودحم  دیآ  مهو  رد  هچ  ره  اریز   ) يرواین شیوخ  هشیدنا  مهو و  رد  ار  وا  هک  تسنآ  دـیحوت  همهتتال  نا  لدـعلا 
لامعا  ) يزاسن مهتم  ار  وا  هک 

1 (. یهدن تبسن  وا  هب  هدز  رس  وت  زا  هک  یحیبق 

یهلا لدع  لئالد 

زا هزنم  دـنوادخ  تسا و  زیچ  دـنچ  ملظ  لـماوع  اریز  دـهدیمن ، ماـجنا  حـیبق  راـک  زگره  میکح  دـنوادخ  تسا و  حـیبق  ملظ  یلقع : لـیلد 
. تساهنآ

ملظ : ياه  هشیر  لماوع و 
. دسرب اهنآ  هب  دناوتب  ملظ  هار  زا  دشاب و  دنمزاین  يروما  هب  ندیسر  يارب  هک  دنکیم  ملظ  یسک  زاین :  1

. دنادن ار  ملظ  ندوب  حیبق  یتشز و  هک  دنکیم  ملظ  یسک  ینادان : لهج و   2
. دشاب یتسرپاوه  یهاوخدوخ و  دسح ، توادع ، هنیک ، شدوجو  رد  هک  دنکیم  ملظ  یسک  یقالخا : لئازر   3

. درادن ملظ  زج  یهار  فده  هب  ندیسر  يارب  تسا و  زجاع  شدوخ  زا  رطخ  ررض و  عفد  زا  هک  دنکیم  ملظ  یسک  یناوتان : زجع و   4
دشیمن و عقاو  اجک  چیه  رد  یمتـس  ملظ و  چـیه  دوبن  لماوع  نیا  رگا  تسا و  لماوع  نیا  زا  یکی  رثا  رد  دوشیم  عقاو  ملاع  رد  یملظ  ره 

دنوادخ : اریز  درادن  هار  راگدرورپ  سدق  تحاس  هب  روکذم  لماوع  زا  کی  چیه 
. تسا قلطم  زاین  یب  ینغ و  فلا 

. تسا نایاپ  یب  دودحمان و  شملع  ب 
. تسا يربم  كاپ و  صقاون  بویع و  مامت  زا  تسا و  اراد  ار  لامک  تافص  مامت  ج 

. تسا لداع  وا  سپ  دشابیم  دح  یب  یهانتمان و  تردق  ياراد  د 
وت تازاجم  تسا و  لضفت  وت  وفع  ایادخ  لدع  کتبوقع  لضفت و  كوفع  و  تسا : هدمآ  نینچ  هیداجـس  هفیحـص  مجنپ  لهچ و  ياعد  رد 

. دشابیم تلادع  نیع 
هلجع کتمقن  یف  سیل  هنا  یهلا  ای  تملع  دق  و  دوش : هدناوخ  اعد  نیا  بش  زامن  نایاپ  رد  هک  هدش  لقن  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  همئا  زا  و 
يادخ اریبک  اولع  کلذ  نع  یهلا  ای  تیلاعت  دـق  فیعـضلا و  ملظ  یلا  جاتحی  امنا  توفلا و  فاخی  نم  لجعی  امنا  ملظ و  کمکح  یف  و ال 
تـسد زا  تصرف  دسرتیم  هک  دنکیم  هلجع  یـسک  درادـن  دوجو  یملظ  وت  مکح  رد  تسین و  هلجع  وت  تازاجم  رد  هک  منادیم  نم  نم ،
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2. يرتالاب رترب و  اهنیا  زا  نم  يادخ  يا  وت  تسا و  ناوتان  فیعض و  هک  دنکیم  ملظ  یسک  دورب و 

دنوادخ تلادع  يانعم 

لدع  1 دراد : دوجو  مه  يرتعیـسو  يانعم  دنکیمن ) ملظ  یـسک  هب  تسا و  لداع  دنوادخ   ) تسه لدـع  يارب  هک  يروهـشم  يانعم  زا  ریغ 
. تسا تمکح  تحلصم و  فالخ  رب  هک  یلمع  ره  ماجنا  زا  راگدیرفآ  يرود  ینعی  دنوادخ  رد 

یـسک رگم  درادن  يرترب  يرگید  رب  وا  دزن  یناسنا  چیه  دنربارب و  ناسکی و  تهج  ره  زا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  اهناسنا  همه  ینعی : لدـع   2
دزن امـش  نیرت  یمارگ  انامه  ریبخ  میلع  هللا  نا  مکیقتا  هللا  دنع  کمرکا  نا  درادـب . رود  یهابت  داسف و  زا  ار  دوخ  کین  لامعا  اوقت و  اب  هک 

3. تسا ریبخ  ياناد  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  دشاب  رتراکزیهرپ  هک  تسا  یسک  دنوادخ 
رجا و یب  هرکن و  عیاض  سک  چـیه  زا  دـشاب  کچوک  زیچان و  یلیخ  دـنچ  ره  ار  یلمع  چـیه  دـنوادخ  ینعی  قح : هب  شاداپ  تواـضق و   3

ارـش هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  هریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  داد . دهاوخ  ار  شلمع  يازج  سک  ره  هب  ضیعبت  نودب  دراذـگ و  مین  شاداپ 
4. دید دهاوخ  ار  نآ  دنک  دب  راک  يا  هرذ  سک  ره  دید و  دهاوخ  ار  نآ  دهد  ماجنا  بوخ  راک  يا  هرذ  سک  ره  سپ  هری 

رارق دوـخ  ياـج  رد  ار  يزیچ  ره  هـک  تـسا  یـسک  لداـع  هعـضوم  ءیـش  لـک  عـضاولا  لداـعلا  شدوـخ : لـحم  رد  زیچ  یه  نداد  رارق   4
5. دهدیم

لداعت و تسا و  هدرک  نیعم  نآ  مزال  هزادـنا  هب  ار  يدوجوم  ره  یبیکرت  داوم  هدـیرفآ و  دوخ  ياـج  رد  ار  یقولخم  هدـیدپ و  ره  دـنوادخ 
هب يزیچ  ره  زا  نیمز  يور  رد  میدـنایور  نوزوم و  ءیـش  لک  نم  اهیف  انتبنا  دراد و  دوجو  شنیرفآ  ناـهج  ياـه  هدـیدپ  ماـمت  رد  بساـنت 

6. هدش باسح  هزادنا و 
تسوکین شیوخ  ياج  هب  يزیچ  ره  هک  تسوربا  مشچ و  لاخ و  دخ و  نوچ  ناهج 

تسا و هتفهن  یلئالد  رارـسا و  ملاع  همه  داجیا  رد  تسا و  فدـه  يانبم  رب  یتسه  ناهج  رد  شنیرفآ  مامت  ینعی  فدـه : يانبم  رب  لمع   5
میدیرفآ هدوهیب  ثبع و  ار  امـش  ام  دیدرک  نامگ  ایآ  نوعجرت  انیلا ال  مکنا  اثبع و  مکناقلخ  امنا  متـسبحفا  تسین . ثبع  هدوهیب و  زیچ  چیه 

7. دینکیمن تشگزاب  ام  يوس  هب  امش  و 
لداع دراد ) يا  هداعلا  قوف  یقالخا  راثآ  نتـشیوخ  رد  ار  یناعم  زا  کی  ره  ندرک  هداـیپ  شروکذـم و  یناـعم  اـب  لدـع  هب  نیقی  داـقتعا و 

(. تسا هاوخ  تلادع 

نیرمت

؟ دوشیم هدرمش  يداقتعا  لوصا  زا  لدع  ارچ   1
؟ تسیچ دنوادخ  لدع  یلقع  لیلد   2
؟ تسیچ ملظ  ياه  هشیر  لماوع و   3

. دینک نایب  ار  تلادع  یناعم  هدرشف  روطب   4

یقرواپ

تمکح 470. هغالبلا ، جهن  راصق ، تاملک   1
(. بش زامن  زا  دعب  ياهاعد  ، ) هحفص 173 یسوط ، خیش  دجهتملا  حابصم   2
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هیآ 14. تارجح ، هروس   3
هیآ 7. لازلز ، هروس   4

. لدع هژاو  نیرحبلا ، عمجم   5
هیآ 19. رجح ، هروس   6

هیآ 117. نونموم ، هروس   7

( لوا شخب  بئاصم ) اهالب و  هفسلف   12 سرد

هراشا

اهنآ خساپ  دیاب  هک  دراد  ماهبا  ارهاظ  لئاسم  یضعب  تسا  تمکح  يانبم  رب  وا  ياهراک  مامت  تسا و  لداع  دنوادخ  هکنیا  رد  ثحب  زا  دعب 
راگزاس دـنوادخ  تلادـع  اب  اهدوبمک  اهـصقن و  اهتـسکش ، اهیماکان و  اهجنر ، اهدرد و  اـهالب ، تاـفآ و  هنوگچ  مینادـب  ینعی  دوش  نشور 

ود روکذم  تالاوس  ربارب  رد  تسین . تلادـع  فلاخم  هدوب و  یهلا  لدـع  ریـسم  رد  همه  روما  نیا  هک  دوشیم  نشور  تقد  یمک  اب  تسا .
دراد : دوجو  هدمع  خساپ 

یلامجا هاتوک و   1
یلیصفت  2

یلامجا خساپ 

هکنیا تسا و  تمکح  فدـه و  يور  زا  وا  شنیرفآ  ماـمت  تسا و  لداـع  میکح و  دـنوادخ  هک  دـش  تباـث  یلقن  یلقع و  لـئالد  اـب  یتقو 
دهدیمن ماجنا  تمکح  فالخ  رب  يراک  چیه  هجیتن  رد  تسا  هاگآ  زیچ  همه  زا  درادن و  زیچ  چیه  سک و  چیه  هب  زاین  هنوگچیه  دنوادخ 

دیاب میمهفب  ار  روکذم  ثداوح  هفـسلف  میتسناوتن  ام  رگا  سپ  دوشیمن  روصت  وا  سدقم  تاذ  هرابرد  تسا  زجع  لهج و  هدیئاز  هک  ملظ  و 
. تسا هدننک  عناق  یفاک و  شیارب  خساپ  نیا  تخانش  شتافص  اب  ار  دنوادخ  سک  ره  تسام ، یهاگآ  تیدودحم  زا  نیا  هک  مینک  فارتعا 

( هتخاس دوخ  بئاصم   ) یلیصفت خساپ 

كرت یلبنت و  یتسـس و  اه ، یماکان  زا  يرایـسب  لماع  تسوا  دوخ  شیلـصا  لماع  هک  دریگیم  ار  ناسنا  نماد  يدایز  بئاصم  یگدنز  رد 
هدوب و یتخبدـب  لـماع  هشیمه  اـهیمظن  یب  تسا ، سفن  ياوـه  یتـسرپ و  مکـش  زا  یـشان  اـهرامیب  زا  يرایـسب  تسا ، شـشوک  شـالت و 
ار یلولعم  تلع و  طباور  نیا  مدرم  زا  يرایـسب  هک  تسا  نیا  بجع  تسا و  نیرفآ  یتخبدـب  از و  تبیـصم  هشیمه  یگدـنکارپ  فالتخا و 

هقلخلا صقان  لیبق  زا  اهدوبمک ، اهـصقن و  زا  يرایـسب  اهنیا  رب  هوـالع  دـنراذگیم ، شنیرفآ  هاگتـسد  باـسح  هب  ار  همه  هدرک و  شومارف 
روما عرـش و  تاروتـسد  ندرکن  تاـعارم  رداـم و  ردـپ و  يراـگنا  لهـس  رثا  رد  نادازون  زا  یـضعب  ندـش ) جـلف  لـال ، رک و  روک ،  ) ندوب

موصعم نایاوشیپ  زا  هناتخبـشوخ  ، ) تسا ردام  ردـپ و  لـهج  ملظ و  یعیبط  رثا  نیا  یلو  تسا  ریـصقت  یب  كدوک  هچرگ  تسا ، یتشادـهب 
(. دنا هدومرف  یتاروتسد  دازون  ییابیز  ای  ندش و  دادعتسا  شوخ  يارب  یتح  هدیـسر ، اهـصقن  زا  يریگولج  يارب  یتاروتـسد  مالـسلا  مهیلع 

راک باسح  هب  دوشیمن  ار  اهنیا  زا  کی  چیه  ندوب و  دنهاوخ  صقاون  لوئـسم  دننکن  تاعارم  ار  تاروتـسد  نیا  نیدلاو  رگا  تسا  یعیبط 
هطبار نیا  رد  نآرق  تسا ، هتخاس  مهارف  نارگید  ای  شدوخ  يارب  ناسنا  هک  تسا  هتخاس  دوخ  بئاصم  اـهنیا  همه  هکلب  تشاذـگ  دـنوادخ 
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زا دـسریم  وت  هب  اهیزوریپ ) اهیبوخ و   ) تانـسح زا  هچنآ  کسفن  نمف  هئیـس  نم  کباصا  ام  هللا و  نمف  هنـسح  نم  کباصا  اـم  دـیامرفیم :
رهظ دیامرفیم : رگید  ياج  رد   1. تسا وت  دوخ  هیحان  زا  دوشیم  وت  ریگنماد  اهتسکش ) اهیتحاران و   ) اهیدب زا  هچنآ  تسا و  دنوادخ  هیحان 

هک ییاهراک  رطاخ  هب  ایرد  یکشخ و  رد  داسف  نوعجری  مهلعل  اولمع  يذلا  ضعب  مهقیذیل  سانلا  يدیا  تبسک  امب  رحبلا  ربلا و  یف  داسفلا 
2. دندرگزاب دیاش  دناشچب  اهنآ  هب  ار  اهنآ  لامعا  زا  یضعب  هجیتن  دهاوخیم  دنوادخ  هدش  راکشآ  دنهدیم  ماجنا  مدرم 

یهلا تازاجم  راوگان و  ثداوح 

رفیک تازاجم و  هبنج  دوشیم  اهناسنا  اهناسنا  ریگنماد  هک  یبئاصم  زا  يدایز  شخب  هدمآ : نینچ  هدرتسگ  روط  هب  زین  یمالسا  ثیداحا  رد 
. دراد ناهانگ 

اونوکی ملام  ءالبلا  نم  مهل  ثدـحا  نولمعی  اونوکی  ملام  بونذـلا  نم  دابعلا  ثدـحا  املک  هدیـسر : مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  یثیدـح  رد 
. دزاسیم طلـسم  اهنآ  رب  يا  هتخانـشان  هزات و  ياهالب  دنوادخ  دنهد ، ماجنا  دندرکیمن  البق  هک  يا  هزات  ناهانگ  ناگدنب  نامز  ره  نوفرعی 

3
محللا یف  نیکسلا  نم  هبحاص  یف  عرسا  رشلا  لمع  نا  لیللا و  هالص  مرحیف  بنذلا  بنذیل  لجرلا  نا  هدش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

4 تسا . رتعیرس  تشوگ  رد  دراک  زا  شبحاص  رد  رش  لمع  موش  ریثات  ددرگیم  مورحم  بش  زامن  زا  دنکیم و  یهانگ  ناسنا  هاگ 
اریز دـنداد  ماجنا  هک  یتشز  رادرک  هطـساو  هب  رگم  ددرگیمن  لـئاز  یتلم  زا  یـشوخ  هاـفر و  مسق  ادـخ  هب  دـنیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع 

5 دنکیمن . متس  ناگدنب  هب  دنوادخ 
یتح تسا  هانگ  هطـساو  هب  يزور  دوبک  اهالب و  مامت  هک  دـینک  بانتجا  ناهانگ  زا  دـنیامرفیم : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  رگید  ياـج  رد 

6. تسامش دوخ  لامعا  هجیتن و  دسریم  امش  هب  هک  یتبیصم  ره  دیامرفیم : لجوزع  دنوادخ  دید ، تبیصم  ندروخ و  نیمز  ندب و  شارخ 

تازاجم تیمومع  دروم  رد  لاوس 

تـسا نیا  دوشیم  حرطم  هک  یلاوس  دراد ، رفیک  تازاجم و  هبنج  اهالب  بئاصم و  زا  يرایـسب  یخیرات  دـهاوش  تاـیاور و  نآرق و  رظن  زا 
؟ دندش كاله  هدش و  باذع  راتفرگ  همه  ارچ  دندوب  رفاک  نموم و  مولظم ، ملاظ و  هقبط  ود  زا  تازاجم  باذع و  راتفرگ  ماوقا  هک 

داسف و اب  ندرکن  هزرابم  رکنم و  زا  یهن  ندومن  كرت  رطاخ  هب  نینموم  اـی  نیمولظم و  ياـهیراتفرگ  بئاـصم و  مالـسا  هاگدـید  زا  باوج :
ار همه  هکلب  تسین  نارگمتـس  يارب  طـقف  شراـثآ  هکنیا  هنتف  زا  دـیزیهرپب  هصاـخ  مکنم  اوملظ  نیذـلا  نیبـصت  ـال  هنتف  اوقتا  سا ، نیملاـظ 

7 دریگیم ؟
زا یهن  فورعم و  هب  رما  امتح  هللا  باذـع  مکنمعیل  وا  رکنملا  نع  نهنتل  فورعملاب و  نرماتل  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 

8 دریگیم . ارف  ار  امش  دنوادخ  یمومع  باذع  هنرگ  دینک و  رکنم 
رب یباذع  يراتفرگ و  چیه  تسا و  بوخ  یلیخ  اهنآ  يویند  یگدـنز  عضو  مینیبیم  ار  ناراکهنگ  نارگمتـس و  یهاگ  هکنیا : رگید  لاوس 

. مینیبیم راتفرگ  ار  ینموم  هتسیاش و  اهناسنا  لباقم  رد  تسین و  اهنآ 
و ال تساهنآ : باذـع  تدـش  بجوم  ناراـکهنگ  نارگمتـس و  يارب ، اـهتلهم  اـهتمعن و  هک  دوشیم  هدافتـسا  تاـیاور  تاـیآ و  زا  باوج :

رفاک هک  یناسک  دـننکن  نامگ  زگره  نیهم  باذـع  مهل  امثا و  ودادزیل  مهل  یلمن  امنا  مهـسفنال  ریخ  مهل  یلمن  امنا  اورفک  نیذـلا  نبـسحی 
هدـننک راوخ  یباذـع  اهنآ  يارب  دـننک و  رتشیب  ار  ناشناهانگ  ات  میداد  تهلم  اهنآ  هب  اـم  تساـهنآ  ریخ  میا  هداد  اـهنآ  هب  هک  یتلهم  دـندش 

9. تسا
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يدید هکینامز  دومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هرذحاف  هیصعت  تنا  همعن و  کیلع  عباتی  هناحبس  کبر  تیار  اذا  مدآ  نبای  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق 
10. وا زا  شاب  رذحرب  سپ  ینکیم  ار  وا  تیصعم  وت  دهدیم و  تمعن  وت  هب  بترم  تراگدرورپ 

همعنب هعبت  ابنذ  بنذاف  ارـش  دـبعب  هللا  دارا  اذا  رافغتـسالا و  هرکذـیف  همقنب  هعبت  ابنذ  بنذاف  اریخ  دـیعب  هللا  دارا  اذا  مالـسلا : هیلع  قداصلا  نع 
دنوادخ هک  هکیماگنه  یـصاعملا  دـنع  معنلاب  نوملعی ) ثیح ال  نم  مهجردتـسنس  : ) لجوزع هللا  لاق  وه  هب و  يدامتی  رافغتـسالا و  هیـسنیل 

يارب هکینامز  دروآیم و  وا  دای  هب  ار  رافغتـسا  دـنکیم و  التبم  یتحاران  هب  ار  وا  درک  یهانگ  رگا  دـهاوخب  يا  هدـنب  يارب  یتداعـس  ریخ و 
دهد و همادا  دوخ  هار  هب  دنک و  شومارف  ار  رافغتسا  ات  دهدیم  وا  هب  یتمعن  درک  یهانگ  رگا  دهاوخب  يرش  وا ) يرگنایغط  رثا  رب   ) يا هدنب 

ماـگنه هک  هنوگنیا  هب  میربیم  باذـع  يوس  هب  اجیردـت  دـننادیمن  هک  اـجنآ  زا  ار  اـهنآ  اـم  هدومرف : دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  نیا 
11 میهدیم . تمعن  اهنآ  هب  تیصعم 

نیرمت

. دیئامرف نایب  تسه  راوگان  ثداوح  يارب  هک  یلامجا  خساپ   1
؟ تسیچ هتخاس  دوخ  ثداوح  زا  روظنم   2

. دینک نایب  ار  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ثیدح  تسیچ  يارب  نینموم  نیمولظم و  ياهیراتفرگ  بئاصم و   3
. دینک فیرعت  ار  یجیردت  باذع  ای  جاردتسا   4

یقرواپ

هیآ 79. ءاسن ، هروس   1
هیآ 41. مور ، هروس   2

هحفص 354. دلج 70 ، راونالاراحب ،  3
هحفص 358. عبنم ، نامه   4
هبطخ 178. هغالبلا ، جهن   5

لیذ نیلقثلا  رون  هحفص 127 و  دلج 4 ، ناهرب ، ریسفت  هب  رتشیب  حیـضوت  يارب   ) هحفص 350 دلج 83 ، راونالاراحب ، هیآ 79  ءاـسن  هروس   6
(. دوش هعجارم  هحفص 52  دلج 78 ، راونالاراحب ، هیآ 78 و 

هیآ 15. لافنا ، هروس   7
هحفص 407. دلج 11 ، هعیشلا ، لئاسو   8

هیآ 173. نارمع ، لآ  هروس   9
هحفص 275. دلج 19 ، دیدحلا ، یبا  نبا  حرش   10

ثیدح 1. جاردتسا ، باب  دلج 2 ، یفاک ، لوصا   11

( نینموم ءالتبا  مود  شخب  بئاصم ) اهالب و  هفسلف   13 سرد

هراشا
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هک تساهنآ  ناهانگ  هراـفک  يدراوم  رد  اـهنآ و  يرادـیب  هبنت و  يارب  یهاـگ  ناـشتاجرد و  ندـش  داـیز  ثعاـب  نینموم  بئاـصم  اـهالب و 
ماما زا  مهالتبا  الا  اموق  هللا  بحا  ام  ءالبلا و  میظع  عمل  رجالا  میظع  نا  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  تسا : نینموم  رب  دـنوادخ  فطل  شمامت 

1 دنکیم . التبم  ار  اه   » هکنیا آ رگم  ار  یموق  دنوادخ  درادیمن  تسود  تسا و  دایز  يالب  اب  دایز  رجا  هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  قداص 
: هک تسا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ضیراقملاب  ضرقی  هنا  ینمتل  رجالا  نم  بئاصملا  یف  هلام  نموملا  ملعی  ول  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبا  نع 

2 دوش . هعطق  هعطق  اهیچیق  اب  هک  درکیم  وزرآ  دربیم  هدراو  بئاصم  رد  يرجا  هچ  هک  تسنادیم  نم  رگا 
ه دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  بیـصن  هلام  هسفن و  یف  هللا  سیل  نمیف  هجاح هللا  مهلاـب و ال  یلتبا  لـمعلا  یف  رـصق  نم  مالـسلا : هیلع  یلع  لاـق 

دنوادـخ فطل  قحتـسم  دـیاین  شیپ  یلکـشم  شلاـم  شدوخ و  رد  هک  ره  دوشیم و  ـالتبم  هصغ  مغ و  هب  درک  یهاـتوک  لـمع  رد  سکر 
3. تسین

تاعاس دربیم  درد  تاعاس  هدـش : لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ایاطخلا  تاعاسب  نبهذـی  عاجوالا  تاـعاس  مالـسلا : هیلع  قداـصلا  نع 
4 تسا .) ناهانگ  هرافک  ضارما   ) ار اهاطخ 

راتفرگ هشیمه  نموم  هک : تسا  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ابنذ  هل  عدت  یتح ال  نموملاب  مومهلا  مومغلا و  لازت  ال  مالـسلا : هیلع  هنع  و 
5. دنامن یهانگ  شیارب  ات  تسا  هصغ  مغ و 

بنذ هیلع  نوکی  یتح ال  نموملاب  لازیال  ضرملا  نا  هنعل و  بیذـعت و  رفاکلل  همحر و  ریهطت و  نموملل  ضرملا  مالـسلا : هیلع  اـضرلا  لاـق 
يارب هشیمه  تسوا و  يارب  تنعل  باذع و  رفاک  يارب  تسوا و  ندش  كاپ  تمحر و  ثعاب  نموم  یـضیرم  دومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

6. دنامن یهانگ  شیارب  ات  تسه  یضیرم  نموم 
رد نموم  انامه  دومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هنید  بسح  یلع  لاق  وا  هنید  ردق  یلع  ایندلا  یف  نموملا  یلتبی  امنا  مالسلا : هیلع  رفعجوبا  لاق 

7 دوشیم . التبم  شنید  رادقم  هب  ایند 
دنهدیم شرتشیب  الب  ماج  تسا  رت  برقم  مزب  نیا  رد  هک  ره 

وا يارب  يزیگنا  مغ  ثداح  هکنیا  رگم  درذـگیمن  وا  رب  بش  لهچ  نموم  میناوخیم : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يرگید  یثیدـح  رد  و 
8. ددرگ وا  يرادیب  رکذت و  هب  ام  هک  دهدیم  خر 

ناحتما الب و 

تـسین ام  عضو  زا  دنوادخ  یهاگآ  تهج  شیامزآ  نیا  تسا ، هدمآ  نایم  هب  نخـس  یهلا  شیامزآ  هلاسم  زا  نآرق  رد  هبترم  تسیب  دودح 
حور و شرورپ  لماکت و  هلیـسو  یهلا  ياهنومزآ  ینعی  دراد  یـشرورپ  هبنج  شیامزآ  هکلب  تسا  هاگآ  زیچ  همه  رب  ادـتبا  زا  دـنوادخ  اریز 
لاومالا و نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  ءیشب  مکنولبنلو  تسا . ناحتما  زا  دعب  رفیک  شاداپ و  قاقحتسا  رگید  فرط  زا  ناسنا و  مسج 
مینکیم و شیامزآ  اههویم  دوبمک  یناج و  یلام و  نایز  یگنـسرگ ، سرت ، زا  يزیچ  اب  ار  امـش  اعطق  نیرباصلا  رـشب  تارمثلا و  سفنالا و 

9. ار ناگدننک  تماقتسا  نارباص و  هد  تراشب 
10. دیدرگیم زاب  ام  يوس  هب  ماجنا  رس  مینکیم و  شیامزآ  اهیکین  اهیدب و  اب  ار  امش  ام  نوعجرت  انیلا  هنتف و  ریخلا  رشلاب و  مکولبن  و 

بورـضب مهیلتبی  دهاجملا و  عاوناب  مهدـبعتی  دـئادشلا و  عاوناب  هدابع  ربتخی  هللا  نکل  و  هدـش … : لقن  نینچ  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  زا 
عاوـنا هب  دـناوخیم و  ارف  تداـبع  هب  تالکـشم  ماـسقا  اـب  دـیامزآیم و  اهیتخـس  دـیادش و  عاوـنا  هب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  یلو  هراـکملا 

11. دیامنیم التبم  اهیراتفرگ 
بئاصم هفسلف  هجیتن  هصالخ و 

تسا يدوبان  گرم  مینکیم  لایخ  الثم  تسا  بئاصم  عیاقو و  هفسلف  ندرکن  كرد  لهج و  رطاخ  هب  لدع  دروم  رد  تالاکشا  زا  يرایسب 
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يا هدع  هلزلز  لیس و  ارچ  مییوگیم  تسا و  ندنام  ياج  ایند  مینکیم  لایخ  دش ،؟ ماکان  درم و  ناوج  ینالف  ارچ  هک  میریگیم  لاکـشا  و 
؟ دنمورحم یهورگ  ارچ  مییوگیم  تسا و  شیاسآ  ياج  ایند  مینکیم  رکف  و  درک ،؟ دوبان  ار 

طقف هک  تسین ؟ باوختخر  ارچ  دنروآیمن ؟ اذغ  ارچ  دش ؟ روطچ  ياچ  هک  دنکیم  لاکشا  داریا و  هب  عورـش  سالک  رد  هک  یـسک  دننام 
فده هب  ندرب  یپ  ایند و  تخانـش  تالاکـشا  لح  يارب  هار  نیرتهب  هجیتن  رد  یئاریذپ ! نلاس  هن  تسا  سرد  سالک  اجنیا  تفگ  وا  هب  دیاب 

. تسا تادوجوم  شنیرفآ  زا 

نیرمت

؟ دنوشیم اهتبیصم  اهالب و  راتفرگ  ایند  رد  نینموم  ارچ   1
؟ تسیچ يارب  ناگدنب  زا  دنوادخ  شیامزآ   2

. دینک نایب  ار  بئاصم  هفسلف  هجیتن  هصالخ و   3

یقرواپ

هحفص 207. دلج 67 ، راونالاراحب ،  1

هحفص 192. دلج 81 ، راونالاراحب ،  2
هحفص 191. عبنم ، نامه   3

. عبنم نامه   4
. نموملا ءالتبا  باب  دلج 67 ، راونالاراحب ،  5

هحفص 183. دلج 81 ، راونالاراحب ،  6
هحفص 196. عبنم ، نامه   7

. نموملا ءالتبا  باب  دلج 67 ، راونالاراحب ،  8
هیآ 155. هرقب ، هروس   9
هیآ 35. ءایبنا ، هروس   10

هبطخ 192. هغالبلا ، جهن   11

نیرمالا نیب  رما  رایتخا و   14 سرد

هراشا

البق تسا  رایتخا  ياراد  شلاـعفا  اـهراک و  رد  ناـسنا  یهلا ، تیـشم  دوجو  اـب  هک  دراد  هدـیقع  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  يوریپ  هب  هعیش 
رارق یهار  ود  رـس  رب  داقتعا  نیا  اب  اهنیا  دندش  ربج  هب  دقتعم  ریغ  یـسایس و  ياه  هزیگنا  رطاخ  هب  ننـست  لها  زا  یهورگ  هک  میدرک  هراشا 

. دربیم خزود  هب  ار  ناراکدب  رافک و  تشهب و  هب  ار  ناراکوکین  دنوادخ  مالسا  نید  ترورض  هب  نآرق و  حیرص  تایآ  قبط  اریز  دنتفرگ 
ریغ لامعا  ربارب  رد  خزود ) تشهب و  باقع ) باوث و  تسا  روبجم  دوخ  ياهراک  رد  ناسنا  رگا  هک  دـنتفرگ  رارق  لاوس  نیا  ربارب  رد  اجنیا 

؟ تسا راگزاس  دنوادخ  تلادع  اب  هنوگچ  دراد و  ییانعم  هچ  يرایتخا 
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هک هنوگنامه  دننک و  در  ار  ربج  هدش و  اریذپ  ار  لدع  ای  دننک و  راکنا  ار  تلادع  دنریذپب و  ار  ربج  ای  دندش ه  راچان  ربج  هب  نیدقتعم  اذـل 
رما کی  يریگ ، میمـصت  باختنا و  تردـق  رایتخا و  دوجو  دـندش . ربج  هب  دـقتعم  دـندرک و  اهر  ار  تلادـع  اهنیا  میتفگ  لبق  ياـهثحب  رد 

رد يرگید  هورگ  دـنتفریذپن و  هدرک و  تفلاخم  مه  شیوخ  نادـجو  ترطف و  اـب  یهورگ  لاـح  نیع  رد  تسا  راـکنا  لـباق  ریغ  یهیدـب و 
دراد : دوجو  هیرظن  هس  ثحب  نیا  رد  هجیتن  رد  دندش  یضیوفت  لباقم 

یب يرازبا  دننام  رـشب  دنرادن و  يا  هدارا  نیرتکچوک  دوخ  راتفر  لامعا و  رد  اهناسنا  دـنیوگیم  هیرظن  نیا  ناوریپ  یگ : هدارا  یب  ربج و   1
. تسا دنوادخ  تیشم  نامه  دوشیم  عقاو  هچنآ  تسا و  داتسا  تسد  رد  روعش 

شیاهراک هدرک و  زهجم  باصعا  زغم و  هاگتـسد  اب  ار  وا  دیرفآ و  ار  ناسنا  دنوادخ  دنیوگیم  هیرظن  نیا  ناوریپ  يراذـگاو : ای  ضیوفت   2
. دنرادن يرثا  مه  ردق  اضف و  درادن و  ناسنا  راتفر  لاعفا و  رد  يریثات  چیه  دنوادخ  نیا  ربانب  دومن  راذگاو  شدوخ  هب  ار 

رایتخا بهذم 
لامعا و رد  تسوا و  دوخ  تسد  هب  ناسنا  تشونرـس  ینعی : تسا  هدرک  رایتخا  شموصعم  ناماما  تانایب  زا  يوریپ  هب  هعیـش  ار  هدیقع  نیا 

لمع کی  هدـیدپ و  کی  رد  ینعی  تسه ، یهلا  ردـق  اضق و  يارب  هک  يرثا  اب  دـنوادخ و  تساوخ  اب  اما  دـشابیم  رایتخا  بحاص  شراتفر 
رد هدارا  ود  نیا  هتبلا  دـش ، دـهاوخن  عقاو  یلمع  دـشابن  هدارا  ود  نیا  ات  و  ناـسنا ) هدارا  دـنوادخ و  هدارا  دـنکیم ) ریثاـت  هدارا  ود  یناـسنا 
ره دوجو  هک  هنوگنامه  ینعی  تسا  رگیدـکی  لوط  رد  هکلب  تسین ) دـحاو  لولعم  رد  تلع  ود  ریثات  باب  زا  ینعی   ) تسین رگیدـکی  ضرع 

هدارا روط  نیمه  تسوا  ملع  وترپ  رد  یملاع  ره  ملع  تسا و  دنوادخ  تردق  هب  هتـسب  يرداق  ره  تردـق  یهلا و  دوجو  هیاس  رد  يدوجوم 
. تسا لاعتم  دنوادخ  رایتخا  هدارا و  وترپ  رد  يراتخم  ره  رایتخا  و 

هیاس رد  ینعی  دراد  لاعتم  دنوادخ  زا  را  تردق  رایتخا و  نیا  اما  دـنکیم  رایتخا  هدارا و  شدوخ  راتفر  لامعا و  ماجنا  يارب  ناسنا  نیاربانب 
امـش نیملاعلا  بر  هللا  ءاشی  نا  الا  نوواشت  ام  و  يانعم : تسا  نیا  دهد  ماجنا  ار  يراک  هدرک و  هدارا  دـناوتیم  يدـنوادخ  هدارا  تردـق و 
هدارا تساوخ و  امـش  لـمع  هکنیا  هن  تسا  دـنوادخ  تساوخ  امـش  هدارا  ینعی  دهاوخب 1  ادـخ  هکنآ  زج  دـینکیمن  هدارا  دـیهاوخیمن و 

2 دشاب . دنوادخ 
ناسنا قلطم  لالقتـسا  هب  لئاق  هلزتعم  دندرب و  لاوس  ریز  ار  دـنوادخ  لدـع  هدـش و  ربج  هب  لئاق  یلاعفا  دـیحوت  رب  تسردان  هیکت  اب  هرعاشا 

شموصعم ناماما  زا  يوریپ  هب  هعیـش  یلو  دندش  یلاعفا  كرـش  راچد  هداد و  رارق  راکنا  دروم  ار  یلاعفا  دـیحوت  المع  و  ضیوفت ) دـندش )
نیب رما  هب  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  ثیداحا  تایاور و  رد  هک  تسنامه  هار  نیا  تسا  رود  طیرفت  طارفا و  زا  هک  تفرگ  شیپ  رد  ار  یهار 

. تسا هدش  ریبعت  نیرمالا 

رایتخا بهذم  رد  نیموصعم  ثیداحا 

( ضیوفت  ) تعاطتسا هب  لئاق  یضعب  ربج و  هب  لئاق  ام  باحـصا  یـضعب  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگیم  دمحم  نب  دمحا 
یتوقب ءاشت و  يذـلا  تنا  تنک  یتیـشمب  مدآ  نب  ای  لجوزع : هللا  لاق  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاـق  سیونب  دومرف : ترـضح  دنتـسه 

نمف هئیـس  نم  کباصا  اـم  هللا و  نمف  هنـسح  نم  کـباصا  اـم  اریـصب  اعیمـس  کـتلعج  یتیـصعم  یلع  تیوق  یتمعنب  یـضیارف و  یلا  تیدا 
لک کل  تمظن  دق  نولئسی  مه  لعفا و  امع  لئسا  ینا ال  کلذ  ینم و  کتائیـسب  یلوا  تنا  کنم و  کتانـسحب  یلوا  ینا  کلذ  کسفن و 

تردق هوق و  هب  ینکیم و  هدارا  وت  نم ، تساوخ  هب  مدآ  دنزرف  يا  دومرف : لجوزع  يادخ  دومرف  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  دیرت  ءیش 
وت هب  هک  یبوخ  ره  مداد ، رارق  انیب  ياونش  ار  وت  يدرک ، ادیپ  تردق  توق و  نم  تیصعم  رب  نم  تمعن  ای  یهدیم و  ماجنا  ارم  تابجاو  نم 
نم زا  تیاهیدب  هب  وت  مرتراوازـس و  وت  زا  وت  ياهیبوخ  هب  نم  اریز  تسوت  دوخ  زا  دسریم  وت  هب  هک  يدب  وه  تسا و  دنوادخ  زا  دـسریم 

تیارب یتشاد  هدارا  هچنآ  دنوشیم ، تساوخزاب  لاوس و  اهنآ  موشیمن و  تساوخزاب  لاوس و  مهدیم  ماجنا  هچنآ  زا  نم  اریز  يرتراوازس 
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3. مدرک مظنم 
خـساپ رد  ترـضح  تسا ؟ هتخاس  روبجم  ناشلامعا  رب  ار  شناگدـنب  دـنوادخ  ایآ  دیـسرپ ؟ مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  باحـصا  زا  یکی 

ار وا  سپـس  دنک  يراک  هب  روبجم  ار  يا  هدنب  هک  تسا  نآ  زا  رتلداع  دنوادخ  هیلع  هبذعی  مث  لعف  یلع  ادبع  ربجی  نا  نم  لدـعا  هللا  دومرف :
4 دیامن . تازاجم  نآ  ماجنا  رب 

هب ار  اهراک  دنوادخ  ایآ  دیـسرپ  هک  باحـصا  زا  یکی  باوج  رد  هدرک و  در  ار  ضیوفت  ربج و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  يرگید  ثیدح  رد 
رب روبجم  ار  اـهنآ  اـیآ  دیـسرپ  دـنک  نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رتاـناوت  دـنوادخ  کـلذ  نم  زعا  هللا  دومرف : دومن ؟ ضیوفت  راذـگاو و  ناگدـنب 

5. دنک نینچ  هک  تسا  نآ  زا  رت  میکح  رتلداع و  دنوادخ  کلذ  نم  مکحا  لدعا و  هللا  دومرف : هدرک ؟ ناهانگ 

رایتخ ربج و  هلاسم  يارب  نشور  لح  هار 

يدازآ رایتخا و  لصا  المع  نویربج  یتح  رایتخا و  نارادفرط  تسا و  رایتخا  لئالد  نیرتنـشور  زا  یکی  یناگمه  ترطف  یمومع و  نادجو 
مینیبیم : اذل  دنا  هتفریذپ  ار 

رایتخا یب  ناشراتفر  رد  اهناسنا  دوب و  ربج  رگا  دنکیم ، شنزرـس  تمالم و  ار  ناراکدب  دننکیم و  دـیجمت  حدـم و  ار  ناراکوکین  همه   1
. تشادن ییانعم  ناراکدب  شنزرس  ای  ناراکوکین  فیرعت  دیجمت و  دندوب ،

. تشادن یموهفم  تیبرت  میلعت و  دندوب  روبجم  اهناسنا  رگا  دننکیم  ششوک  دوخ  نادنزرف  تیبرت  میلعت و  رد  همه   2
شیاهراک رد  رگا  دنک  هدافتسا  هتشذگ  هبرجت  زا  هدنیآ  رد  دریگیم  میمصت  دوشیم و  نامیشپ  شیوخ  هتـشذگ  لامعا  زا  یهاگ  ناسنا   3

. تشادن ییانعم  هدنیآ  يارب  میمصت  تشادن و  ینامیشپ  دوب  روبجم 
اهنآ تازاجم  همکاحم و  دـنا ، هدوب  روبجم  ناشراتفر  رد  اهنآ  رگا  دـننکیم و  تازاجم  همکاحم و  ار  ناراکدـب  نامرجم و  ایند  مامت  رد   4

. تسین حیحص 
تروشم رکف و  دوب  روبجم  ناسنا  رگا  دنکیم ، تروشم  نارگید  اب  دسرن  ییاج  هب  شرکف  رگا  دـنکیم و  رکف  اهراک  زا  یلیخ  رد  ناسنا   5

6. تشاد يریثات  هچ 

نیرمت

. دینک ینعم  ار  رایتخا  ضیوفت و  ربج ، ياه  هیرظن   1
؟ تسیچ ناسنا  رایتخا  هرابرد  هعیش  رظن   2

؟ تسیچ رایتخا  بهذم  رد  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  ثیدح   3
. دینک نایب  ار  رایتخا  ربج و  هلاسم  نشور  لح  هار   4

یقرواپ

: نایاقآ دـیاقع  لوصا  هنومن  ریـسفت  نآرق  ماـیپ  هغـالبلا  جـهن  یفاـک  لوصا  تسا : هدـش  ساـبتقا  هدافتـسا و  اـهباتک  نیا  زا  لدـع  ثحب  رد 
. یناحبس یتئارق ، يدزی ، يرهش ، ير  يدمحم 

. رخآ هیآ  ریوکت ، هروس   1
. يدزی دمحم  امش ، هدشمگ   2
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ثیدح 12. نیرمالا ، نیب  رما  باب  یفاک ، لوصا   3
هحفص 51. دلج 5 ، راونالاراحب ،  4

ثیدح 3. نیرمالا ، نیب  رما  باب  یفاک ، لوصا   5
(. صیخلت اب   ) هحفص 64 دلج 26 ، هنومن ، ریسفت   6

توبن

( لوا شخب   ) هماع توبن   15 سرد

هراشا

ياوشیپ امنهار و  ربهر و  هب  هک  دوشیم  هجوتم  ناسنا  اترطف  لدع  دیحوت و  ثحب  زا  سپ  تسا ، توبن  مالسا  يداقتعا  لوصا  زا  موس  لصا 
هتفرگ هدـهع  رب  ار  اهناسنا  لماکت  حرط  هئارا  هعماج و  تیادـه  هک  یحو  نالماح  تخانـش  یحو و  هلاسم  اـجنیا  و  تسا . دـنمزاین  موصعم 

. دوشیم حرطم  دنا ،
هل مالک  ملع  حالطـصا  رد  هک  دوشیم  حرطم  ءایبنا  تافـص  صئاصخ و  ءایبنا و  تثعب  موزل  یحو و  هب  ناسنا  زاین  لصا  ادتبا  ثحب  نیا  رد 

هـصاخ توـبن  نآ  هب  هک  يو  تیمتاـخ  ملـس و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  توـبن  تاـبثا  سپـس  دـنیوگیم و  هماـع  توـبن  نآ 
. دنیوگیم

ءایبنا تثعب  موزل  یحو و  ترورض 

هدیرفآ فده  یب  شنیرفآ  ناهج  هک  دنک  رواب  دناوتیمن  دنک  رظن  شنیرفآ  ناهج  هب  ناسنا  یتقو  شنیرفآ : تخانـش  تهج  تثعب  موزل   1
شنیرفآ و ناهج  یگتسویپ  ماظن و  دنکیمن ، هدوهیب  ثبع و  راک  زگره  تسا و  میکح  دنوادخ  هک  دش  نشور  لبق  ياهثحب  رد  تسا  هدش 

؟ هک دوشیم  حرطم  لاوس  نیا  هجیتن  رد  دراد  شنیرفآ  لصا  رد  نیعم  صخشم و  فده  کی  زا  تیاکح  تادوجوم  همه  یگنهامه 
؟ تسیچ ام  تقلخ  زا  فده  هدیرفآ و  ار  شنیرفآ  ناهج  هچ  يارب  میکح  دنوادخ  فلا 

؟ دومیپ دیاب  هنوگچ  تسیچ و  لامک  تداعس و  هار  میسرب و  شیوخ  تقلخ  زا  فده  هب  ناوتیم  یهار  هچ  زا  ب 
دهاوخ هنوگچ  گرم  زا  سپ  یگدـنز  تسا و  راک  رد  يرگید  تایح  اب  میوشیم  دوبان  ندرم  اب  ایآ  ( ؟ دـش دـهاوخ  هچ  گرم  زا  سپ  ج 

)؟ دوب
هار شنیرفآ و  هفـسلف  هک  ددرگ  ثوعبم  دـنوادخ  فرط  زا  یـصخش  دـیاب  هک  میوشیم  هجوتم  تالاوس  هنوگ  نیا  خـساپ  زا  یهاگآ  يارب 

. دهد دای  ام  هب  ار  گرم  زا  سپ  ناهج  یگنوگچ  تداعس و  لامک و  هب  ندیسر 
ناهج یگدنز و  هدنیآ  لامک ، تداعس و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  ماما  دنکیم  كرد  ار  يویند  یگدنز  هب  طوبرم  لئاسم  دوخ  لقع  اب  ناسنا 
لامک هب  ندیـسر  تهج  اهناسنا  یئامنهار  يارب  ار  موصعم  یناربمایپ  دـیاب  میکح  دـنوادخ  ور  نیا  زا  تسا  ناوتاـن  گرم  زا  سپ  هدرتسگ 

. دتسرفب یعقاو 
؟ دـینکیم تباـث  هنوگچ  ار  ناربماـیپ  تثعب  موزل  دیـسرپ  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  یبهذـم  ریغ  درم  کـی  دـیوگیم : مکح  نب  ماـشه 
اب تسا و  تعفر  تمکح و  اب  رترب و  تاقولخم  همه  ام و  زا  هک  میراد  یعناص  هدـننیرفآ و  اـم  هک  میدرک  تباـث  نوچ  دـندومرف : ترـضح 
هب ار  مدرم  هک  دراد  یناربمایپ  دوخ  تاقولخم  نایم  رد  وا  هک  میـسریم  هجیتن  نیا  هب  دنریگب  سامت  وا  اب  دنناوتیمن  مدرم  هک  نیا  هب  هجوت 
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هاگآ ار  نانآ  تساهنآ  يدوبان  بجوم  شکرت  تسنآ و  هب  هتـسباو  اهناسنا  ياقب  هک  يروما  زا  نینچمه  دزاسیم و  انـشآ  عفانم  حـلاصم و 
مدرم هب  ار  وا  ياـهنامرف  هک  دنتـسه  وا  قـلخ  ناـیم  رد  مـیلع  مـیکح  دـنوادخ  يوـس  زا  یناـیهان  نارمآ و  هـک  دـش  تباـث  نیارباـنب  دـنزاس 

1. دنتسه ناربمایپ  نامه  اهنآ  دنناسریم و 
تـسا ناسنا  دوجو  رد  هک  یفلتخم  زومرم و  ياهورین  زئارغ و  نایم  رد  ناسنا و  شنیرفآ  نتم  رد  نوچ  دـنیامرفیم : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

ار وا  مایپ  هک  دشاب  هتـشاد  يربمایپ  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  يا  هراچ  دنریگب  هدهع  هب  ار  ناسنا  لماکت  تلاسر  دناوتب  هک  تسین  ییورین 
2. دزاس هاگآ  تساهررض  زا  يرود  عفانم و  هب  ندیسر  بجوم  هچنآ  هب  ار  اهنآ  دنک و  غالبا  مدرم  هب 

دـسرب تسا  یعقاو  لامک  نامه  هک  شتقلخ  یلـصا  فدـه  هب  ناسنا  هکنیا  يارب  ناـسنا : لـماکت  نوناـق  ندروآ  تهج  ناربماـیپ  هب  زاـین   2
دشاب : اراد  لماک  روطب  ار  ریز  طیارش  هک  دراد  يراذگنوناق  هب  جایتحا 

. دشاب هتشاد  لماک  یهاگآ  وا  تاوهش  لایما و  زئارغ ، فطاوع و  ناسنا ، ناج  مسج و  رارسا  زومر و  مامت  زا  دسانشب و  ار  ناسنا  الماک   1
. دشاب علطم  تسا  رسیم  نانآ  يارب  ناکمالاب  هک  یتالامک  همه  تسا و  هتفهن  اهناسنا  دوجو  رد  هک  یئاه  یگتسیاش  اهدادعتسا و  مامت  زا   2

. دشاب شلامک  طیارش  هب  هاگآ  دسانشب و  ار  وا  لامک  عناوم  هدوب و  علطم  تسا  ناسنا  لماکت  بجوم  هک  یلوصا  همه  هب  تبسن   3
. دسارهن یتردق  چیه  زا  هدوب و  تماهش  اب  يوق و  نابرهم ، زوسلد و  يدرف  هوالع  هب  دندزن  رس  وا  زا  هابتشا  هانگ و  شزغل  اطخ و  زگره   4

. دنکن عضو  نوناق  عامتجا  حلاصم  فالخ  رب  یصخش ، عفانم  ریثات  تحت  ات  دشاب  هتشادن  عامتجا  رد  یعفانم  هنوگ  چیه  شدوخ   5
. تسا راذگنوناق  نیرتهب  دشاب  اراد  ار  روکذم  طیارش  هک  یسک 

نادنمـشناد همه  هکنیا  اب  مربخ ؟ اب  ناسنا  دوجو  نامتخاس  زومر و  ماـمت  زا  نم  دـیوگب  تارج  اـب  هک  دـینک  ادـیپ  ار  یـسک  دـیناوتیم  اـیآ 
. دنا هدیمان  هتخانشان  يدوجوم  ار  ناسنا  یضعب  دنا و  هدربن  یپ  ناسنا  تقلخ  رارسا  زا  يا  هشوگ  هب  زونه  هک  دننکیم  فارتعا  گرزب 

؟ منادیم ار  شلامک  عناوم  طیارش و  ما و  هدرک  فشک  ار  ناسنا  دوجو  ياهدادعتسا  مامت  نم  دیوگب  دناوتب  هک  دینکیم  ادیپ  ار  یسک  ایآ 
یسک مینک  وجتسج  ناهج  مامت  رد  رگا  هک  تسا  ملسم  دنکن ؟ هابتشا  زگره  هدوب و  نوصم  شزغل  اطخ و  زا  هک  دینکیم  ادیپ  ار  یسک  ایآ 

فلتخم ياهناکم  اهنامز و  رد  نیناوق  فالتخا  لیلد  نیمه  درک و  ادیپ  میهاوخن  دشاب  هتشاد  ار  اهنآ  زا  یـضعب  یتح  روکذم و  طیارـش  هک 
، تسا هاگآ  قولخم  دوجو  رارـسا  همه  زا  هک  تسا  ناسنا  راگدـیرفآ  تیحالـص ، اب  راذـگنوناق  اهنت  هک  تفرگ  میهاوخ  هجیتن  سپ  تسا ،

تبـسن هک  يدنوادخ  درادن  هعماج  رد  یتعفنم  چیه  هدوب و  زاین  یب  ناگمه  زا  هک  تسوا  دنادیم و  ار  ناهج  هدـنیآ  هتـشذگ و  هک  تسوا 
. تسا اهناسنا  لامک  لماوع  طیارش و  هب  هاگآ  تسا و  نابرهم  قفشم و  همه  هب 

دیاب ار  نیناوق  لوصا و  دنراد و  ار  ناسنا  يارب  يراذگنوناق  تیحالص   ) ناربمایپ دنراد ) طابترا  وا  اب  امیقتسم  هک  نانآ  دنوادخ و  اهنت  سپ 
. تخومآ یحو  يارجم  زا  ءایبنا و  بتکم  زا 
دنکیم : هراشا  هنوگنیا  تقیقح  نیا  هب  نآرق 

درذـگیم شرطاخ  رد  هک  هچنآ  یتح  وا ) راکـشآ  ناهنپ و   ) میدـیرفآ و ار  ناسنا  انامه  هسفن  هب  سوسوت  ام  ملعن  ناسنالا و  اـنقلخ  دـقل  و 
3 مینادیم .

هداتسرفن مایپ  يرشب  رب  دنوادخ  دنتفگ  هک  دنتخانـشن  تسرد  ار  دنوادخ  ءیـش  نم  رـشب  یلع  هللا  لزنا  ام  اولاق  ذا  هردق  قح  هللا  اوردق  ام  و 
4. تسا

5 تسا . دنوادخ  راصحنا  رد  نوناق  مکح و  هللا  الا  مکحلا  نا  هجیتن : رد 

نیرمت

؟ تسا مزال  ءایبنا  تثعب  شنیرفآ  فده  تخانش  يارب  ارچ   1

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 399 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسیچ ءایبنا  تثعب  موزل  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف   2
؟ دندومرف هچ  تثعب  موزل  يارب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح   3

؟ دینک نایب  ار  راذگ  نوناق  طیارش  هدرشف  روطب   4

یقرواپ

ثیدح 1. هجحلا ، یلا  رارطضالا  باب  هجحلا ، باتک  یفاک ، لوصا   1
هحفص 40. دلج 11 ، راونالاراحب ،  2

هیآ 16. هروس ق ،  3
هیآ 191. ماعنا ، هروس   4

هیآ 57. ماعنا ، هروس   5

( مود شخب   ) هماع توبن   16 سرد

زئارغ لیدعت  ترطف و  تیاده 

مادک ره  هک  تسا  رادروخرب  يزئارغ  تایرطف و  زا  ناسنا  هک  تسین  يدـیدرت  تسا . زئارغ  لیدـعت  ترطف و  تیادـه  ءایبنا  تثعب  ياضتقم 
تیناویح و زرم  زا  ناسنا  روبع  يارب  تاـیرطف  دـنا و  هتفهن  اـهناسنا  نورد  رد  يداـم  تاـجایتحا  نیماـت  يارب  زئارغ  دـنراد ، ییاـه  هتـساوخ 

. تسا هتفرگ  رارق  رشب  دوجو  رد  یعقاو  لامک  هب  ندیسر 
زئارغ نیاربانب  دنکیم . طوقـس  نیلفاسلا  لفـسا  ات  یناویح  زئارغ  ریثات  تحت  هنرگ  دسریم و  لامک  جوا  هب  ناسنا  دوش  تیاده  ترطف  رگا 

رارـسا و هب  الماک  هک  دریگ  دهع  هب  ار  مهم  رما  نیا  دناوتیم  یـسک  دیدرت  نودب  دـنراد و  تیادـه  هب  زاین  تایرطف  دـنوش و  لیدـعت  دـیاب 
هدرک فارتعا  نادنمـشناد  دش  هتفگ  هک  هنوگنامه  دنادب و  ار  تایرطف  تیاده  زئارغ و  لیدعت  یگنوگچ  هدوب و  هاگآ  ناسنا  تقلخ  زومر 

. تسا زیمآ  رارسا  هتخانشان و  يدوجوم  ناسنا  هک  دنا 
يارب هک  دـنکیم  باجیا  وا  فطل  تسوا و  تایـصوصخ  همه  هب  هاگآ  تسا  تادوجوم  همه  راـگدرورپ  هک  ناـسنا  قلاـخ  اـهنت  هجیتن  رد 
يارب دـنراد  طابترا  وا  اب  امیقتـسم  یحو  قیرط  زا  هک  ار  یناربمایپ  تیناسنا ، جرادـم  نیرتیلاع  هب  ناسنا  ندیـسر  يارب  شیاهتمعن و  لیمکت 

. دتسرفب اهناسنا  تیاده 

ناربمایپ تثعب  زا  فده 

. تسا هدش  رکذ  ءایبنا  تثعب  زا  فده  ناونع  هب  یلوصا  میرک  نآرق  رد 
لبق نم  اناک  نا  همکحلا و  باتکلا و  مهملعی  مهیکزی و  هتایآ و  مهیلع  اولتی  مهنم  الوسر  نییمالا  یف  ثعب  يذـلا  وه  شزومآ : شرورپ و   1

دنک و توالت  ار  دنوادخ  یحو  تایآ  اهنآ  رب  ات  تخیگنا  رب  ناشدوخ  زا  يربمایپ  یما  برع  نایم  رد  هک  ییادخ  تسوا  نیبم  لالـض  یفل 
1. دندوب یهارمگ  تلاهج و  رد  نیا  زا  شیپ  دزومایب . ار  تمکح  باتک و  هدومن و  كاپ  ار  اهنآ 

زا روظنم  اعطق  تسین و  نکمم  ملع  نودـب  لامک  هار  نتفای  اریز  تسا  ملع  ناسنا  يونعم  يدام و  لماکت  هیاپ  نیتسخن  هک  تسین  يدـیدرت 
ترخآ ایند و  شیاسآ  تداعـس و  نماض  ءایبنا  تسایند و  شیاـسآ  نماـض  اـهنت  يداـم  مولع  اریز  تسین  يداـم  مولع  قوف  تاـیآ  رد  ملع 
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. دنتسه اهناسنا 
میداتسرف قیقحت  هب  توغاطلا …  اوبنتجا  هللا و  اودبعا  نا  الوسر  هما  لک  یف  انثعب  دقل  و  توغاط : اب  هزرابم  بانتجا و  دنوادخ و  تدابع   2

2. دنک توعد  توغاط  زا  يرود  دنوادخ و  تدابع  هب  ار  مدرم  هک  یلوسر  یتما  ره  رد 
ياهلیلد اب  ار  ناربمایپ  ام  طسقلاب …  سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مهعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دـقل  يدازآ : تلادـع و  نیمات   3

3 دننک . ادیپ  تلادع  هب  شیارگ  مدرم  ات  میدرک  لزان  نازیم  باتک و  اهنآ  هارمه  میداتسرف و  نشور 
ادخ یهلا  ءایبنا  ندمآ  ییاهن  هفسلف  ینعی  تسا  ناسنا  لماکت  يارب  همه  دش  نایب  ناربمایپ  تثعب  هفسلف  ناونع  هب  هک  یلوصا  ییاهن : فده 

تقلخ ام  تسا : هدوب  نیمه  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  دوشیم  رـسیم  دنوادخ  تفرعم  اب  تدابع  هار  زا  مه  نآ  هک  تسا  ناسنا  ندـش  نوگ 
4 ارم . دننک  تدابع  هکنیا  يارب  رگم  ار  سنا  نج و  مدیرفاین  نودبعیل  الا  سنالا  نجلا و 

ناربمایپ ییاسانش  هار 

شیاعدا رد  ربمایپ  توبن و  یعدم  میمهفب  اجک  زا  هک  دوشیم  حرطم  ثحب  نیا  رشب  تیاده  تهج  ءایبنا  تثعب  ترورـض  رد  ثحب  زا  دعب 
؟ تسوگتسار

ریز يدحا  دنهدن  ناشن  مدرم  هب  يا  هدنز  دنـس  ات  دننک  اعدا  ار  نآ  لاثما  يرادناتـسا و  يرادنامرف ، ترافـس ، دـننام : یتاماقم  یناسک  رگا 
اعدا يدرف  هکنیا  زا  رتالاب  یبصنم  ماقم و  هچ  لاعتم ، دنوادخ  بناج  زا  یگدـنیامن  تلاسر و  ماقم  نایعدـم  هب  دـسر  هچ  دوریمن  اهنآ  راب 

. دننک يوریپ  نم  زا  دیاب  همه  متسه و  نیمز  يور  رد  دنوادخ  هدنیامن  یهلا و  ریفس  نم  دنک 
بلط هاج  يا  هدع  هتـشذگ  رد  هک  تسا  هاوگ  مه  خیرات  تاحفـص  اریز  دریذپب  ار  یلیلد  نودب  ياعدا  دهدیمن  هزاجا  یناسنا  چیه  ترطف 
هناشن اههار و  ناربمایپ  ییاسانـش  يارب  دیاقع  نادنمـشناد  تهج  نیا  زا  دندش ، تلاسر  توبن و  یعدـم  هداد و  بیرف  ار  لد  هداس  یهورگ 

. دشاب ءایبنا  تیناقح  يارب  يا  هدنز  دنس  دناوتیم  مادک  ره  هک  دنا  هدرک  نیعم  ار  ییاه 

( هزجعم  ) لوا هناشن 

دنوادخ اب  دوخ  طابترا  تابثا  يارب  ار  نآ  توبن  یعدم  هک  تسا  يا  هداعلا  قراخ  راک  هزجعم ، دـنیوگیم  بهاذـم  دـیاقع و  نادنمـشناد 
هـس هزجعم  نیاربانب  دهد  ماجنا  ار  نآ  دننام  دناوتیمن  سک  چیه  دنکیم و  توعد  هضراعم  هلباقم و  يارب  ار  همه  9د و  هدیم ماجنا  لاعتم 

دراد : تهج 
. دشاب جراخ  غباون ) یتح   ) رشب عون  ییاناوت  زا  هک  يراک   1

. دشاب وا  ياعدا  قباطم  وا  لمع  هدومن و  تلاسر  توبن و  بصنم  ياعدا  هزجعم  هدنروآ   2
. دنشاب ناوتان  زجاع و  نآ ) دننام  ندروآ   ) هضراعم هلباقم و  زا  نایناهج   3

. تسین هزجعم  دشابن  نآ  رد  هناگ  هس  تاهج  زا  یکی  رگا  یتح  سپ 
؟ تسا هدرک  اطع  هزجعم  امش  هب  نالوسر و  ءایبنا و  هب  لجوزع  دنوادخ  تلع  هچ  هب  مدیسرپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  ریـصبوبا 

ناماما نالوسر و  ءایبنا و  هب  طقف  دنوادخ  هک  تسا  یتمالع  هزجعم  دشاب و  شا  هدنروآ  ییوگتسار  رب  لیلد  هکنیا  يارب  دندومرف : ترضح 
5 دوش . هتخانش  بذاک  ییوگغورد  قداص و  ییوگتسار  نآ  هلیسوب  ات  دهدیم 

نیرمت
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؟ تسا مزال  ءایبنا  دوجو  زئارغ  لیدعت  ترطف و  تیاده  يارب  ارچ   1
؟ تسیچ نآرق  رظن  زا  ءایبنا  تثعب  فده   2

؟ تسیچ ناربمایپ  ییاسانش  هار   3
؟ دینک نایب  ار  نآ  تاهج  تسیچ  هزجعم   4

یقرواپ

هیآ 2. هعمج ، هروس   1
هیآ 39. لحن ، هروس   2

هیآ 26. دیدح ، هروس   3
هیآ 56. تایراذ ، هروس   4

هحفص 71. دلج 11 ، راونالاراحب ،  5

( موس شخب   ) هماع توبن   17 سرد

ناضاترم ياهراک  وداج و  رحس و  اب  هزجعم  قرف 

، تسا طقاس  نارگید  ییاناوت  زا  هک  تسا  يا  هداعلا  قراخ  راک  کی  هزجعم  دوشیم  هتفگ  دیآیم و  نایم  هب  هزجعم  زا  نخس  هک  یماگنه 
؟ میهد زیمت  نارحاس  ناضاترم و  زیگنا  تفگش  ياهراک  زا  ار  هزجعم  هنوگچ  هک  دوشیم  حرطم  لاوس  نیا 

دراد : قرف  نیدنچ  رگید  ياهراک  اب  هزجعم  باوج :
ار شداتـسا  هک  تسا  يروما  هب  دودـحم  اهنآ  ياهراک  تهج  نیا  زا  دـننیبیم  داتـسا  اهنآ  تسا و  ینیرمت  نارحاس  ناضاترم و  ياهراک   1

الثم دنا  هدوب  يراک  ره  ماجنا  هب  رداق  دنا و  هتشادن  يداتسا  ملعم و  ناربمایپ  اما  دنتسین  يراک  ره  ماجنا  هب  رداق  دنا و  هدرک  نیرمت  هدید و 
ترـضح دننکیم  لاوس  شدنزرف  هرابرد  میرم  زا  یتقو  ای  و  داد ، ماجنا  وا  دنک و  جراخ  يرتش  هوک  زا  هک  دنهاوخیم  حـلاص  ترـضح  زا 

هک متـسه  ادخ  هدنب  نم  ایبن  ینلعج  باتکلا و  ینیتا  هللا  دبع  ینا  دیامرفیم : تسا  هزور  دنچ  یکدوک  هراوهگ  رد  هک  مالـسلا  هیلع  یـسیع 
اههزیرگنس دنتساوخ  هزجعم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  زا  یتقو  ای  تسا 1  هدرک  ربمغیپ  ارم  هداد و  باتک  نم  هب  دنوادخ 

. داد ترضح  نآ  تلاسر  هب  تداهش  ترضح  تسد  رد 
ناربمایپ تازجعم  یلو  دنشابیم  ینیعم  رازبا  هب  جاتحم  تسا و  یصاخ  طیارش  ناکم و  نامز و  هب  دودحم  ناضاترم  نارحاس و  ياهراک   2

. دندادیم ماجنا  یتیعقوم  ره  رد  ار  يا  هزجعم  ره  درادن و  یتیدودحم  چیه  هتفرگ  همشچرس  یهلا  لازیال  يورین  زا  هکنوچ 
نتخاس ءایبنا  فدـه  اما  رگید ) روما  مدرم و  رظن  بلج  ای  لام  عمج  يارب  ای   ) تسا هارمه  يدام  فدـه  اب  ابلاغ  ناضاترم  نارحاس و  راک   3

دزم امـش  زا  نـم  نیملاـعلا  بر  یلعـالا  يرجا  نا  رجا  نـم  هـیلع  مکلئـسا  اـم  و  دـندومرفیم : دوـب  لآ  هدـیا  هعماـج  هتــسیاش و  ياـهناسنا 
2. تسا نایملاع  راگدرورپ  رب  طقف  نم  دزم  مهاوخیمن 

هزجعم دـننام  دـناوتیمن  یـسک  اما  دـنهد  ماجنا  ار  نآ  لثم  دـنناوتیم  مه  نارگید  ینعی  تسا  هضراعم  لباق  ناضاترم  نارحاس و  لـمع   4
. دروایب ار  ناربمایپ 

؟ تشاد دوخ  هب  صوصخم  يا  هزجعم  يربمایپ  ره  ارچ 
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. دنروهشم اهنآ  زا  یکی  هب  اما  دنتشاد  يرایسب  تازجعم  مادک  ره  دنهد و  ماجنا  دنتـسناوتیم  ار  ياهداعلا  قراخ  راک  ره  ناربمایپ  هکنیا  اب 
و ءاضیب ) دی ) اصع و  اب  ار  مالسلا  هیلع  نارمع  نب  یسوم  دنوادخ  ارچ  دیسرپ  مالسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  تیکس ) نبا   ) نادنمـشناد زا  یکی 

ترضح و  ناگدرم ،؟ ندرک  هدنز  نارامیب و  يافش  اب  ار  مالسلا  هیلع  حیسم  ترضح  و  تخیگنا ؟ رب  دوب  نارحاس  لمع  هیبش  هک  ییاهراک 
: دندومرف خـساپ  رد  ترـضح  درک ؟ ثوعبم  مدرم  يوس  هب  نآرق )  ) هداعلا قراخ  نخـس  مالک و  اب  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

دنوادـخ فرط  زا  مه  وا  دوب  رحـس  وا  ناـمز  رد  جـیار  نف  تخیگنارب  تلاـسر  هب  ار  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دـنوادخ  هک  یماـگنه 
تخاس و لطاب  ار  نارحاس  ياهرحس  دوخ  تازجعم  اب  دوبن و  نکمم  یسک  يارب  نآ  اب  هلباقم  هک  دروآ  رصع  نآ  جیار  نف  هیبش  یتازجعم 
وا تشاد  ییازسب  قنور  یکشزپ  تبابط و  دش  ثوعبم  مدرم  تیاده  يارب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترـضح  یتقو  دومن ، مامت  اهنآ  رب  ار  تجح 

ناگدرم و ندرک  هدنز  اب  وا  دنک  هلباقم  وا  اب  تسناوتیمن  یـسک  دش و  هتخیگنارب  دوخ  نامز  جیار  نف  هیبش  یتازجعم  اب  دنوادخ  فرط  زا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  هک  یتقو  دومن ، مامت  نامز  نآ  مدرم  رب  ار  تجح  صرب  هب  التبم  نارایمب  نایانیبان و  هب  ندیـشخب  افش 
نانآ يارب  دنوادخ  بناج  زا  ترضح  دوب ، وا  رـصع  جیار  نف  ءاشنا ، هبطخ و  تغالب ، تحاصف و  دیدرگ  ثوعبم  دنوادخ  هیحان  زا  ملـس  و 

ار اهنآ  لوق  دومن و  مامت  اهنآ  رب  ار  تجح  و  نآرق )  ) تخیر غیلب  حیـصف و  مـالک  بلاـق  رد  ار  دوخ  حـیاصن  ظـعاوم و  مکح و  حـیاصن و 
. تخاس لطاب 

مود هناشن 

یفرعم ار  هدنیآ  ربمایپ  تاصخـشم  مان و  رکذ  اب  تسا  هدش  تباث  لیلد  اب  وا  توبن  هک  یلبق  ربمایپ  هک  تسنآ  ربمایپ  تخانـش  يارب  مود  هار 
نآرق تسا  هدمآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلاسر  روهظ و  هرابرد  لیجنا  تاروت و  رد  هک  ییاهتراشب  هنومن  باب  زا  دیامن 

هللا لوسر  ینا  لیئارـسا  ینب  ای  میرم  نب  یـسیع  لاق  ذا  و  هک : دـنکیم  نایب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  لوق  زا  يا  هنومن  اهتراشب  نیا  زا 
هب ادخ  لوسر  نم  لیئارسا  ینب  يا  تفگ  یسیع  دمحا …  همـسا  يدعب  نم  یتای  لوسرب  ارـشبم  تاروتلا و  نم  يدی  نیب  امل  اقدصم  مکیلا 

هروس نینچمه  تسا 3 و  دمحا  شمـسا  دیآیم و  نم  زا  دعب  هک  یلوسر  هب  هدـنهد  تراشب  تاروت و  هدـننک  قیدـصت  متـسه  امـش  يوس 
 … (. نوعبتی نیذلا   ) هیآ 157 فارعا ،

موس هناشن 

. دنک تبث  ار  تلاسر  توبن و  عطق  روط  هب  هک  تسا  يدهاوش  نئارق و  ءایبنا ، تخانش  يارب  موس  هار 
هصالخ : روطب 

یلاع و تافـص  نتـشاد  توبن  یعدـم  تقادـص  ياه  هنیرق  زا  دراد ) يربمایپ  ياعدا  هک  یـسک  یقالخا  یحور و  تایـصوصخ  یـسررب   1
(. دشاب هدوب  تلیضف  یکاپ و  هب  روهشم  مدرم  نیب  هک  يروط  هب  تسا  یناسنا  هلضاف  قالخا 

. تسا يرگید  هنیرق  یناسنا ، لئاضف  یهلا و  فراعم  اب  شنیئآ  ندوب  قبطنم  یلقع و  رظن  زا  وا  تاروتسد  نیئآ و  تایوتحم  یسررب   2
. شلوق اب  وا  لمع  تقباطم  توعد و  رد  وا  تماقتسا  تابث و   3

. شنیفلاخم تخانش  وا و  ناوریپ  عضو  یسررب   4
. دنکیم هدافتسا  ییاههار  هچ  لئاسو و  هچ  زا  شنیئآ  تابثا  يارب  هکنیا  هب  هجوت  نینچمه  وا و  غیلبت  یگنوگچ   5

. ددرگ توبن  یعدم  توبن  هب  نیقی  بجوم  تسا  نکمم  دنهدب  مه  تسد  هب  تسد  هک  نئارق  لیبق  نیا 

نیرمت
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؟ دینک نایب  ار  ناضاترم  ياهراک  رحس و  هزجعم و  ياهقرف   1
؟ تشاد دوخ  هب  صوصخم  يا  هزجعم  يربمغیپ  ره  ارچ   2

؟ تسیچ ءایبنا  تخانش  یعطق  دهاوش  نئارق و   3

یقرواپ

هیآ 32. میرم ، هروس   1
.109 ، 127 ، 145 ، 164 ياه 180 ، هیآ  ءارعش ، هروس   2

هیآ 6. فص ، هروس   3

( مراهچ شخب   ) هماع توبن   18 سرد

ناربمایپ تمصع 

تامیالمان زا  يریگشیپ  يریگولج و  ظفح ، عنم ، يانعم  هب  تغل  رد  تمـصع  تساهنآ ، ندوب  موصعم  ءایبنا ، ياهیگژیو  نیرتمهم  زا  یکی 
، هابتشا اطخ و  را  اهنآ  تینوصم  هانگ و  زا  اهنآ  تینوصم  ینعی  دوشیم  حرطم  ناماما  ای  ءایبنا و  تمصع  یتقو  یتدیقع  ثحابم  رد  تسا و 

. دنزیمن رس  هابتشا  اهنآ  زا  هاگچیه  هانگ و  رکف  هن  دننکیم و  هانگ  هن  ناماما  ایبنا و  نیاربانب 
؟ دنشاب موصعم  هابتشا  اطخ و  زا  دنشاب و  موصعم  دیاب  ءایبنا  ارچ  لاوس :

وا ياهیئامنهار  راتفگ و  زا  شیب  یبرم  لمع  تیبرت  رد  هک  دـشابیم  مولعم  تساـهناسنا و  ییاـمنهار  تیبرت و  ءاـیبنا  تثعب  زا  فدـه  ج 1 
. دراد رذح  رب  ار  نارگید  دناوتیم  هنوگچ  دوش  اهیگدولآ  هانگ و  راتفرگ  شدوخ  یبرم  رگا  سپ  تسا  رثوم 

وا هرابرد  هک  یـسک  یـضترم ، دیـس  موحرم  لوق  هب  دنـشاب و  مدرم  شریذپ  دامتعا و  دروم  دیاب  دنتـسه  رـشب  یعقاو  نایبرم  هک  ءایبنا  ج 2 
هب میهدیمن و  شوگ  شیاه  هتفگ  هب  مارآ  یبلق  اب  زگره  دنکیمن  هدولآ  هانگ  هب  ار  دوخ  هک  میرادن  نانیمطا  میهدیم و  یگدولآ  لامتحا 

دامتعا دروم  دـیاب  اهنآ  دوشیم و  مدرم  يدامتعا  یب  بجوم  هابتـشا  اـطخ و  اریز  دنـشاب  نوصم  هابتـشا  اـطخ و  زا  دـیاب  ءاـیبنا  لـیلد  نیمه 
. دنشاب

تمصع هفسلف 

لاس نیا  خساپ  رد  دنکن ؟ ادـیپ  هار  شدوجو  رد  هانگ  ماجنا  لایخ  رکف و  یتح  دـشاب و  موصعم  هانگ  ربارب  رد  یناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ 
ایآ میوشیمن . یئاطخ  فالخ و  بکترم  میدیـسر  نیقی  هب  حالطـصا  هب  دیـسر و  لد  هب  زغم  زا  نامملع  هک  يروما  رد  اـم  دوخ  مییوگیم 

هـساک ای  دزادنایم  شتآ  زا  یلادوگ  رد  ار  دوخ  يروعـش  اب  ناسنا  چیه  ایآ  دـتفایم ؟ تافاثک  شتآ و  ندروخ  رکف  هب  یلقاع  ناسنا  چـیه 
نآ رکف  ای  وزرآ  یتح  هدرکن و  ار  اهراک  نیا  یلقاع  چیه  تفگ  دـیهاوخ  تالاوس  نیا  باوج  رد  امتح  دـشونیم ؟ ار  رهز  مس و  زا  رپ  يا 

. تسا يرامیب  عون  کی  هب  التبم  درک  نینچ  یسک  رگا  درادن و  رس  رد  مه  ار 
ارچ دنسرپب  امـش  زا  رگا  دراد و  تمـصع  عون  کی  رگید  ریبعت  هب  ای  تینوصم و  عون  کی  یلامعا  نینچ  ربارب  رد  لقاع  ناسنا  ره  هجیتن  رد 

باکترا هک  دنادیم  دراد و  رواب  نیقی و  ار  اهنآ  یمتح  ررـض  بیع و  هکنیا  تلع  هب  دـییوگیم  تسا  موصعم  اهراک  نیا  لباقم  رد  ناسنا 
يورین هبلغ  اب  دنک  ادیپ  رواب  نیقی و  هانگ  ياهنایز  دسافم و  هب  یناسنا  رگا  نیا  ربانب  درادـن  لابند  هب  يزیچ  یتسین  يدوبان و  زج  لامعا  نآ 
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. دهدیمن هار  زغم  رد  ار  نآ  رکف  یتح  ددرگیمن و  هانگ  درگ  زگره  تاوهش  رب  لقع 
یسک نینچ  يارب  دنیبیم  دوخ  نامـشچ  ربارب  رد  ار  اهنآ  همه  ییوگ  هک  دراد  نیقی  نامیا و  وا  لدع  هاگداد  ادخ و  هب  نانچ  یناسنا  نینچ 

. دنکیم رارف  هتشگن و  کیدزن  نآ  هب  زگره  سپ  تسا  هدنشک  رهز  نامه  شتآ و  نامه  مارح  هانگ و 
. دندوب موصعم  زین  هانگ  رکف  زا  هکلب  هانگ  زا  اهنت  هن  دنتشاد  هانگ  راثآ  هجیتن و  هب  هک  دامتعا  نیقی و  نیا  اب  یهلا  ناربمایپ 

قرافی هنا  نقیا  نم  مینک : تقد  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  یتیاور  هب  ناهانگ  كرت  اهیبوخ و  رد  تیدج  لمع و  راثا  هب  هجوت  يارب  تسا  بلاج 
نیقی سک  ره  لمعلا  لوط  لمالا و  رصقب  ایرح  ناک  مدق  ام  یلا  رقتفی  فلخ و  امع  ینغتسی  باسحلا و  هجاوی  بارتلا و  نکسی  بابحالا و 
هچنآ هب  زاین و  یب  هتشاذگ  هچنآ  زا  دوشیم و  وربور  باسح  اب  دوشیم و  نکاس  كاخ  رد  دوشیم و  ادج  ناتـسود  زا  امتح  هک  دنک  ادیپ 

1 ددرگیم . ینالوط  شلمع  هاتوک و  شیوزرآ  امتح  دوشیم  جاتحم  هداتسرف  شیپ 
؟ تسا يدادادخ  ای  یباستکا  ناماما  ءایبنا و  تمصع 

ملـسم اهنآ  همه  دزن  هچنآ  تسا  هدش  حرطم  دـیاقع  ملع  نادنمـشناد  فرط  زا  يرایـسب  ثحابم  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تمـصع  هرابرد 
همه دـننام  هکلب  دنـشاب  روبجم  یکاپ  هب  اهنآ  هک  تسین  روطنیا  ینعی  تسین  يرابجا  ناـماما  ءاـیبنا و  رد  تمـصع  يورین  هکنیا  تسا  هدـش 

تخانـش تفرعم و  رگید  يوس  زا  دننادیم و  ار  هانگ  تارطخ  دسافم و  فرط  کی  زا  نوچ  یلو  دنراد  هانگ  ماجنا  رب  ییاناوت  الماک  مدرم 
رایتخا هدارا و  اب  رظن  نیا  زا  دننیبیم  دنوادخ  رضحم  رد  ار  نتشیوخ  هشیمه  هک  يروط  هب  تسا  عیسو  رایسب  لاعتم  دنوادخ  هب  تبـسن  اهنآ 

باـختنا هدارا و  هجیتـن  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  ءاـیبنا و  تمـصع  نیارباـنب  دـنوریمن  نآ  درگ  هدرک و  كرت  ار  یکاـپ  اـت  هاـنگ و  شیوـخ 
. تسا لاعتم  دنوادخ  هار  رد  ناشغیرد  یب  ياهیراکادف  ریگیپ و  یهشالت  ناشدوخ و 

فطل دروم  ار  اهنآ  یگدنز  زور  نیتسخن  زا  دنتسه  رگراثیا  راکادف و  هنوگنیا  هک  تسنادیم  اهنآ  تقلخ  زا  لبق  لاعتم  دنوادخ  نوچ  هتبلا 
ءایبنا و هک  درادن  يداریا  چیه  تهج  نیا  زا  دـنکیم  تیانع  یتازایتما  اهیهاگآ و  مولع و  اهنآ  هب  هدرک و  ناشظفح  اهـشزغل  زا  هداد و  رارق 
هک تسا  یشاداپ  نیا  تسا و  اهنآ  دوخ  لمع  تازایتما  نیا  هشیر  اریز  دنشاب  رادروخرب  یحور  یمـسج و  تازایتما  هلـسلس  کی  زا  ناماما 

. تسا هدرک  تیانع  اهنآ  هب  لمع  زا  لبق  لاعتم  دنوادخ 
هک یملع   ) تشاد دنهاوخ  یـصاخ  یگتـسیاش  يا  هدع  اهنآ  نیب  رد  هک  دـنادیم  دراد  اهناسنا  همه  هدـنیآ  هب  هک  یملع  اب  دـنوادخ  هجیتن :

نیا دنوادخ  نیـشناج  هدنیامن و  اریز  تسا  هداد  یتازایتما  هعماج  يربهر  رطاخ  هب  ار  اهنآ  اذـل  دـنکیم ) ادـیپ  ققحت  اعطق  درادـن و  فلخت 
یتقو دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  همـصعلاب  هفنتکا  دـحا  نم  هین  نسح  هللا  ملع  اذا  مالـسلا : هیلع  رقاـبلا  لاـق  دراد . مزـال  ار  تازاـیتما 

2. دیامنیم ظفح  تمصع  هلیسو  هب  ار  وا  تسناد  ار  یسک  باختنا  تین و  نسح  دنوادخ 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  زایتما  هفسلف 

یل اعـضاوت  دشا  یقلخ  یف  دجا  ملف  هعالطا  یقلخ  یلا  تعلطا  ینا  یـسوم  ای  لاقف  یـسوم  یلا  یحوا  هللا  نا  مالـسلا : هیلع  هللادبع  یبا  نع 
نم هک  داتسرف  یحو  یسوم  هب  دنوادخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  یقلخ …  نیب  نم  یمالک  ییحوب و  کتـصصخ  مث  نمف  کنم 

یحو هب  ار  وت  تهج  نیمه  هب  سپ  متفاـی  رتـشیب  سک  همه  زا  مدوخ  هب  تبـسن  ار  وت  عضاوت  اـهنآ  نیب  رد  مدرک و  یهجوت  اـهناسنا  همه  هب 
3. مدیزگرب ناگمه  نیب  زا  هداد و  صاصتخا  دوخ 

. تسا ناسنا  تین  هزادنا  هب  دنوادخ  ياطع  تیانع و  دندومرف : مالسلا  هیلع  یلع  هیطعلا  هللا  نم  نوکت  هینلا  ردق  یلع  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق 
4

یناسک نینسحملا  عمل  هللا  نا  انلبس و  مهنیدهنل  انیف  اودهاج  نیذلا  و  دیامرفیم : هراشا  هتکن  نیمه  هب  توبکنع  هروس  زا  رخآ  هیآ  رد  نآرق 
ناراکوکین اب  دـنوادخ  هک  یتسرد  هب  مینکیم و  تیادـه  نامدوخ  ياههار  هب  ار  اهنآ  اـمتح  دـننکیم  شـشوک  هدـهاجم و  اـم  هار  رد  هک 
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. تسا
مالسلا هیلع  قداص  ماما  اب  يدام  درم  هثحابم 

اب تسپ و  ار  رگید  هتـسد  کین و  ياهیگژیو  اـب  فیرـش و  ار  هتـسد  کـی  دـنوادخ  ارچ  دیـسرپ ؟ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  يداـم  درم 
وا ینامرفان  هک  تسا  یـسک  تسپ  دنک و  دنوادخ  تعاطا  هک  تسا  یـسک  فیرـش  دومرف : ترـضح  تسا ؟ هدروآ  دیدپ  تشز  صئاصخ 

اوقت يرترب  تلیضف و  كالم  اهنت  هن ، دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  دنتسین ؟ رگید  هورگ  زا  رتهب  یهورگ  اتاذ  مدرم  نایم  رد  ایآ  دیـسرپ  دنک .
متفای نینچ  دومرف : ترضح  تسا ؟ اوقت  اهنت  زایتما  كالم  دنناسکی و  لصا  رد  مدآ  نادنزرف  همه  امش  هدیقع  هب  دیـسرپ ؟ يدام  درم  تسا 
يادخ هتبلا  دـنیادخ  ناگدـنب  اهنآ  هدـیرفآ و  ار  اهنآ  اتکی  يادـخ  دنتـسه  اوح  مدآ و  همه  ردام  ردـپ و  تسا ، كاخ  زا  همه  شنیرفآ  هک 

محر ناردـپ و  بلـص  رد  هدومن و  كاپ  ار  نانآ  اهندـب  هتخاس و  هزیکاپ  ار  اهنآ  دـلوت  هدرک  باختنا  ار  یهورگ  مدآ  نادـنزرف  زا  لجوزع 
دنتـسه و مدآ  ياه  هخاش  نیرت  هزیکاپ  اهنآ  هک  تسا  هدومن  باختنا  ار  ناربمایپ  اهنآ  ناـیم  زا  هدرک و  ظـفح  یگدولآ  زا  ار  اـهنآ  نارداـم 

سپ دنریگیمن  وا  يارب  ییاتمه  دننکیم و  تعاطا  وا  زا  اهنآ  هک  تسنادیم  اهنآ  شنیرفآ  ماگنه  دنوادخ  هک  تسا  نیا  زایتما  نیا  هفسلف 
تساهنآ … 5 لمع  تعاطا و  دنلب  ماقم  زایتما و  نیا  تلع 

نیرمت

؟ دنشاب موصعم  نآ  لایخ  رکف و  یتح  هانگ و  زا  اهناسنا  تسا  نکمم  هنوگچ   1
؟ تسا يدادادخ  ای  یباستکا  ناماما  ءایبنا و  تمصع   2

؟ تسیچ مالسلا  هیلع  قداص  ماما  شیامرف  هب  نیموصعم  زایتما  هفسلف   3

یقرواپ

هحفص 167. دلج 73 ، راونالاراحب ،  1

هحفص 188. دلج 78 ، راونالاراحب ،  2
هحفص 1075. دلج 4 ، هعیشلا ، لئاسو   3

. مکحلا ررغ   4
هحفص 170. دلج 10 ، راونالاراحب ،  5

( مجنپ شخب   ) هماع توبن   19 سرد

؟ تسا هداد  هانگ  تبسن  ناربمایپ  هب  نآرق  ایآ 

ناربمایپ یضعب  هرابرد  هک  سفن  رب  ملظ  نایـصع و  بنذ ، زا : دوصقم  هک  دوشیم  حرطم  لاوس  نیا  ناربمایپ  تمـصع  هرابرد  ثحب  زا  دعب 
مینک : هجوت  دیاب  هتکن  دنچ  هب  بلطم  ندش  نشور  يارب  تسیچ ؟ هدمآ  نآرق  رد 

نآ كرت  هک  يراک  اما  دـننکیمن  هانگ  مارح و  راک  ءایبنا  هک  تسا  نیا  میداد  حیـضوت  البق  هک  هنوگ  ناـمه  ءاـیبنا  تمـصع  زا  دوصقم   1
. درادن نانآ  تمصع  اب  یتافانم  چیه  تسا و  زیاج  نکمم و  هتشذگ  ءایبنا  زا  تسین  مارح  نآ  ماجنا  یلو  تسا  رتهب 

برع گنهرف  هک  دـید  دـیاب  تسا و  هدـش  لزان  برع  تغل  رب  نآرق  اریز  تسا  نآرق  تاملک  حیحـص  يانعم  هب  ندرک  هجوت  مهم  هتکن   2
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ینعم تسرداـن  نآرق  تاـیآ  یخرب  مـهم  نـیا  هـب  یهجوـت  یب  رثا  رد  یهاـگ  هنافــساتم  یلو  تـسا  هدرک  ینعم  هنوـگچ  ار  نآرق  تاـملک 
. دوشیم

یلـصا رـسفم  نانآ  اریز  تسا ، هدـش  نآرق  تایآ  يارب  مالـسلا  مهیلع  تراهط  تمـصع و  تیب  لـها  زا  هک  ییاهریـسفت  هب  يدـج  هجوت   3
. دننآرق

لاکـشا عفر  ات  مینکیم  هراشا  هدـش  هداد  هانگ  تبـسن  ناربمایپ  هب  اهنآ  رد  دـنا  هدرک  روصت  یـضعب  هک  یتایآ  زا  دروم  دـنچ  هب  نونکا  اـم 
. ددرگ

رد دـش  هارمگ  سپ  ار  دوـخ  راـگدرورپ  درک  تیـصعم  مدآ  دـنا : هدرک  ینعم  هنوـگنیا  ار  هیآ  نیا  یـضعب  يوـغف : هبر  مدآ  یـصع  فـلا و 
. دش هرهب  یب  سپ  ار  شراگدرورپ  مدآ  درک  ینامرفان  و  تسا : نینچ  هیآ  حیحص  يانعم  هکیلاح 

زا دارم  دـش و  هرهب  یب  نآ  باوث  زا  سپ  ار  شراـگدرورپ  رما  دومن  تفلاـخم  مدآ  دـیوگیم : هیآ  لـیذ  ناـیبلا  عمجم  رد  یـسربط  موحرم 
موحرم زا  مصع  هژاو  راحبلا ، هنیفـس  رد  یمق  ثدـحم  بحتـسم ، ای  دـشاب  بجاو  رما  نآ  هاوخ  تسا  رما  اب  تفلاـخم  نایـصع ، تیـصعم و 

بنذ و یهاگ  زین  ار  هورکم  ماجنا  اـی  بحتـسم  كرت  اـبنذ  یمـس  دـق  هورکملا  لـعف  بحتـسملا و  كرت  نا  دـنکیم : لـقن  نینچ  یـسلجم 
. دنیوگیم نایصع 

تعاـطا و كرت  نایـصع  دـسیونیم  روهـشم ) ياـهگنهرف  زا  یکی  دـجنملا ) مینکیم : هعجارم  تغل  هب  ادـتبا  دـش  هتفگ  هچنآ  تاـبثا  يارب 
. تسا ندش  ررض  راچد  ندش و  هرهب  یب  ینعی  باخ ) : ) يوغ یناعم  زا  یکی  نینچمه  تسا و  ندرکن  يرادربنامرف 

. تسا هدوبن  بجاو  كرت  ای  مارح  ماجنا  یصع )  ) نایصع زا  روظنم  هک  دوشیم  مولعم  دوش  هجوت  دروم  نیا  رد  اوح  مدآ و  ناتساد  هب  رگا 

؟ دوب هچ  مدآ  نایصع 

رد ات  تشهب ، زا  ار  امـش  دنکن  نوریب  سپ  تسا  وت  رـسمه  وت و  نمـشد  ناطیـش  میتفگ : مدآ  هب  ام  دـنکیم : نایب  هنوگنیا  ار  ناتـساد  نآرق 
تخیر ورف  ناشندب  زا  یتشهب  ياهـسابل  سپ  دندروخ  تخرد  نآ  زا  اهنآ  درک و  هسوسو  ار  مدآ  ناطیـش  سپ  دیریگ ، رارق  تمحز  جنر و 

1 دش .) هرهب  یب  تشهب  ياهتمعن  زا  هجیتن  رد  دروخ و  هدش  یهن  تخرد  زا  درک و  ینامرفان  مدآ  سپ  )
یطرش طقف  تخرد  زا  ندروخن  تشاد و  ییامنهار  داشرا و  هبنج  طقف  اوح  مدآ و  هب  تبسن  دنوادخ  یهن  دینکیم  هظحالم  هک  هنوگنامه 

. تشهب رد  ندنام  دیواج  يارب  دوب 
ایند یگدـنز  تالکـشم  راچد  تشهب و  زا  جارخا  اهنت  نآ  هرمث  هکلب  دوبن  هانگ  کـی  مدآ  یناـمرفان  هک  میدـیمهف  روکذـم  تاـیآ  زا  سپ 

باوـج رد  تسیچ ؟ دـش  هراـشا  نآ  هب  تاـیآ  نیمه  لاـبند  رد  هـک  وا  هبوـت  سپ  درکن  هاـنگ  مدآ  رگا  هـک  دوـش  لاوـس  رگا  دوـب و  ندـش 
برق ماقم  زا  درک  يداشرا  نامرف  کی  كرت  مدآ  هک  هزادـنا  نیمه  هب  ماـما  دوبن  هاـنگ  کـی  تخرد ) نآ  زا  ندروخ  دـنچ ) ره  مییوگیم 

. تفریذپ ار  شا  هبوت  دنوادخ  درک و  هبوت  لوا  ماقم  نامه  هب  نتفای  تسد  يارب  مدآ  ترضح  اذل  درک  لزنت  راگدرورپ 
رانلا لوخد  هب  قحتسی  ریبک  بنذب  کلذ  کی  مل  و  دندومرف : نینچ  درک  لاوس  مدآ  نایصع  زا  هک  نومام  باوج  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

نآ ربارب  رد  اـت  دوبن  یهاـنگ  داد  ماـجنا  مدآ  هچنآ  مهیلع …  یحولا  لوزن  لـبق  ءاـیبنالا  یلع  زوجت  یتلا  هبوهرملا  رئاغـصلا  نم  ناـک  نا  و 
2 دنوش . بکترم  تسا  نکمم  یحو ، لوزن  زا  لبق  ءایبنا  دش و  هدیشخب  هک  دوب  یکچوک  ياهشزغل  زا  هکلب  دشاب  شتآ  لوخد  قحتسم 

؟ تسانعم هچ  هب  نارفغ  تسیچ و  ملظ 

هک يرگید  دراوم  زا   3. نادرگ نم  لماش  ار  تنارفغ  وت  سپ  مدرک  ملظ  دوخ  سفن  هب  نم  اراـگدرورپ  یل ؛ رفغاـف  یـسفن  تملظ  ینا  بر 
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یطبق نآ  یتقو  هک  تسا  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ناتساد  هب  طوبرم  هیآ  تسا ، هیآ  نیا  هداد  ءایبنا  هب  هانگ  تبسن  نآرق  هدش  روصت  زاب 
 … ینا بر  تفگ : نینچ  تشک  ار  نوعرف ) راکمه  )

( نداد ماـجنا  دروم  ریغ  رد  ار  یلمع   ) شدروم ریغ  رد  يزیچ  نداد  رارق  ینعی  ملظ  هلحم  ریغ  یف  ءیـشلا  عـضو  ملظلا  دـسیونیم : دـجنملا 
. تسین مارح  یملظ  ره  سپ  دشاب  یمارح  فالخ و  لمع  هکنیا  ای  دریگ  ماجنا  شدروم  ریغ  رد  دشاب و  حیحص  لمع  نآ  دنکیمن  قرف 
دنشاب هدرک  یفخم  هدناشوپ و  ار  يزیچ  هک  دوشیم  هتفگ  رفغ  یماگنه  ینعی  هرتس  هاطغ و  ءیـشلا  رفغ  دسیونیم : رفغ  هژاو  رد  دجنملا  و 

مداد ماجنا  دروم  ریغ  رد  یلمع  نوعرف  نارای  زا  یکی  نتـشک  اب  نم  اراگدرورپ  دـیوگیم : یـسوم  هک  دوشیم  نینچ  هیآ  يانعم  نیا  رباـنب 
دنباین رفظ  نم  رب  نانمشد  ات  ناشوپب  هدرپ  نم  راک  نیا  رب  دنوادخ  ینعی  یلرفغاف  دوبن . شعقوم  نالا  اما  دوب  زیاج  نم  رب  وا  نتشک  دنچ  ره 

. تسا هدشن  هداد  تبسن  یسوم  هب  مارح  ملظ  هانگ و  هنوگ  چیه  سپ 
یسفن تعضو  ینا  دندومرف : دوب  هدرک  لاوس  ترضح  زا  ملظ  يانعم  قوف و  هیآ  هراب  رد  هک  نومام  باوج  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 

اب نم  تفگ  دنوادخ  هب  یـسوم  ینعی  ینولتقیف  یبا  اورفظی  الئل  کئادعا  نم  یلرتسا  يا  یلرفغاف  هنیدملا  هذـه  لوخدـب  اهعـضوم  ریغ  یف 
رب ات  رادب  روتـسم  نانمـشد  زا  ارم  ینعی  یلرفغاف  مداد  ماجنا  دروم  ریغ  رد  یلمع  نوعرف ) نارای  زا  یکی  لتق  و   ) رهـش نیا  رد  ندـش  لخاد 

. دنناسرن ملتق  هب  هدرکن و  ادیپ  تسد  نم 
نیا سپ  مینکیم  روصت  ظافلا  نیا  زا  ام  هک  یـصاخ  یناعم  نآ  هن  تساهنآ  يوغل  یلک و  يانعم  نامه  نارفغ  ملظ و  زا  دوصقم  هجیتن : رد 

. درادن تمصع  اب  تافانم  مه  هیآ 

نیرمت

؟ مینک هجوت  دیاب  یتاکن  هچ  هب  هدادن  ءایبنا  هب  هانگ  تبسن  نآرق  میمهفب  هکنیا  يارب   1
؟ تسیچ يوغف  هبر  مدآ  یصع  زا  روظنم   2

؟ تسیچ یلرفغاف  یسفن  تملظ  زا  روظنم   3

یقرواپ

ات 116. ياه 121  هیآ  هط ، هروس   1
هحفص 46. دلج 3 ، ناهرب ، ریسفت   2

هیآ 15. صصق ، هروس   3

( مشش شخب   ) هماع توبن   20 سرد

؟ تسیچ حتف  هروس  رد  بنذ  زا  دوصقم 

ار وت  هتـشذگ  بنذ  میناشوپب  ات  راکـشآ  یحتف  وت  يارب  میرک  حتف  ام  رخات  ام  کبنذ و  نم  مدـقت  ام  هللا  کل  رفغیل  انیبم  احتف  کل  انحتف  انا 
زین دروم  نیا  رد  تسا  هدش  هدیشخب  سپس  هداد و  مالسا  زیزع  ربمایپ  هب  هانگ  تبسن  نآرق  هدش  روصت  هک  تسا  يدراوم  زا  مه  نیا  . 1… 

. تسا هدش  تلفغ  ینعم  لصا  زا  هنافساتم  تسا و  هدشن  هتفرگ  رظن  رد  نارفغ  بنذ و  یلصا  یناعم 
دجنملا دنادیم  لمعلا  سکع  هجیتن و  رگید  ترابع  هب  رثا و  ای  هلابند  ار  بنذ  یلک  موهفم  یلـصا و  موهفم  یلـصا و  يانعم  برع  گنهرف 
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بنذ هانگ  هب  هکنیا  و  ددرگیمن ، ُادـج  نآ  زا  هک  يراثآ  لمع و  جـیاتن  زا  تسا  ترابع  بنذ  هرثا  قراـفی  ملف  هعبت  اـبنذ : بنذ  دـسیونیم :
نارفغ يارب  البق  هک  ییاـنعم  هب  هجوت  اـب  نیارباـنب  تسنآ . هجیتن  رثا و  تسرداـن و  لـمع  هلاـبند  هاـنگ  هک  تسا  نیا  تلع  هب  دوشیم  هتفگ 

دینک : هجوت  یثیدح  هب  رتشیب  حیضوت  يارب  دوشیم  نشور  هیآ  يانعم  میدرک  نایب  ششوپ ) )
اریز دوبن  مالـسا  ربمغیپ  زا  رتشیب  شهانگ  يدرف  چـیه  هکم  نیکرـشم  رظن  زا  دـنا : هدومرف  روکذـم  هیآ  حیـضوت  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 

تدابع ار  اهنآ  دندوب و  تب  تصش  دصیس و  ياراد  اهنآ  درکیم  توعد  هناگی  يادخ  دیحوت و  هب  ار  دوخ  موق  ترـضح  نآ  هک  یماگنه 
رارق ادخ  کی  ار  ددعتم  نایادخ  ایآ  دنتفگ  دـمآ و  نارگ  اهنآ  رب  رایـسب  دـناوخ  هناگی  يادـخ  هب  ار  اهنآ  ترـضح  یتقو  سپ  دـندرکیم ،

. دینامب اهتب  تدابع  رب  دیورب و  سپ  میا  هدینشن  يزیچ  نینچ  ام  تسا  روآ  تفگش  يزیچ  نیا  انامه  داد ؟
میناشوپب ات  میدرک  وت  يارب  راکـشآ  یحتف  ینعی  کل …  انحتف  انا  دومرف : وا  هب  درک  حتف  دوخ  ربمایپ  يارب  ار  هکم  دنوادخ  هک  ینامز  سپ 
ناملـسم هکم  مدرم  زا  یعمج  هکم  حتف  زور  اریز  يدوب ، هدناوخ  هناگی  يادخ  هب  ار  اهنآ  یتشاد و  نیکرتشم  دزن  رد  هک  یبنذ  نآ  وت  يارب 

هکم مدرم  هک  یبنذ  هانگ و  سپ  دننک  راکنا  ار  دنوادخ  یگناگی  هک  دنتـشادن  تردق  دندنام  هک  مه  اهنآ  دندش و  جراخ  یـضعب  دندش و 
2. دیدرگ روتسم  دش و  هدیشوپ  نانآ  رب  ترضح  نآ  هبلغ  يزوریپ و  اب  دندرمشیم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  يارب 

خیرات هارمه  ناربمایپ 

وا لماکت  همانرب  ناونع  هب  زین  یحو  هدـمآ  دـیدپ  رـشب  هک  نامز  نامه  زا  تسا و  یکی  توبن  یحو و  خـیرات  اب  ناسنا  خـیرات  نآرق  رظن  زا 
3. تسا هتشاد  يا  هدنهد  رادشه  هکنیا  رگم  هدوبن  خیرات  رد  یتما  چیه  ریذن  اهیف  الخ  الا  هما  نم  نا  و  تسا . هتشاد  دوجو 

 … همئاـق هجحم  وا  همزـال  هجح  وا  لزنم  باـتک  وا  لـسرم  یبـن  نم  هقلخ  هناحبـس  هللا  لـخی  مل  و  دـیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
هتـشاذگن یلاخ  راوتـسا  نیتم و  یهار  ای  مکحم و  یناهرب  ای  ینامـسآ  یباتک  ای  ربمایپ  زا  ار  رـشب  هعماج  هاگچیه  خـیرات  لوط  رد  دـنوادخ 

هللا همارک  تضفا  یتح  فلخ  هللا  نیدب  مهنم  ماق  فلـس  مهنم  یـضم  املک  دـندومرف : هک  هدـش  لقن  بانج  نآ  زا  هبطخ 93  رد  4 و  تسا .
نایب يارب  يرگید  ربمایپ  تفر  ایند  زا  هدناسر و  نایاپ  هب  شیوخ  تلاسر  يربمایپ  هاگ  ره  هلآ . هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  یلا  یلاعت  هناحبس 

. تفرگ قلعت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هب  لاعتم  دنوادخ  تمارک  ات  تشاد  همادا  نانچمه  شور  نیا  تساوخیم و  رب  ادخ  نید 

ناربمایپ دادعت 

نیرـشع هعبرا و  یبن و  فلا  هام  ءایبنالا  عیمج  ددـع  ناک  ملـس …  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع 
هلآ و یلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هلآ …  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  یـسیع و  یـسوم و  میهاربا و  حون و  مزعلا : اولوا  مهنم  هسمخ  یبن  فلا 
، یـسوم میهاربا ، حون ، دنتـسه : مزعلاولوا  نانآ  زا  رفن  جـنپ  هک  تسا  رفن  رازه  راـهچ  تسیب و  دـصکی و  ناربماـیپ  همه  دادـعت  دومرف : ملس 

. ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  یسیع ،
5. تسا هدش  رکذ  دلج 11  راونالاراحب  رد  نومضم  نیمه  هب  يرگید  تیاور 

قحسا لیعامسا و  میهاربا و  یلا  لزنا  ام  انیلا و  لزنا  ام  هللااب و  انمآ  اولوق  تسا : مزال  يرورـض و  ناربمایپ  همه  هب  داقتعا  میرک  نآرق  رظن  زا 
هب میدروآ  نامیا  دییوگب  نوملسم  هل  نحن  مهنم و  دحا  نیب  قرفن  مهبر ال  نم  نویبنلا  یـسیع و  یـسوم و  یتوا  ام  طابـسالا و  بوقعی و  و 

يارب هدش  لزان  هچنآ  دنوادخ و 
میراذگیمن اهنآ  نیب  یقرف  دندروآ  ادخ  فرط  زا  ناربمایپ  یسیع و  یسوم و  هچنآ  شنادنزرف و  بوقعی و  قحسا و  لیعامسا و  میهاربا و 

6. میتسه ادخ  میلست  ام  و 
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نیرمت

؟ تسیچ حتف  هروس  لوا  رد  نارفغ  بنذ و  زا  دوصقم   1
؟ دینک نایب  ار  مزعلا  اولوا  یماسا  ناربمایپ و  دادعت   2

یقرواپ

هیآ 1. حتف ، هروس   1
هحفص 193. دلج 4 ، ناهرب ، ریسفت   2

هیآ 25. رطاف ، هروس   3
. لوا هبطخ  هغالبلا ، جهن   4

هحفص 41. دلج 11 ، راونالاراحب ،  5

( لوا شخب   ) هصاخ توبن   21 سرد

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تثعب  هصاخ و  توبن 

هقبط راشف  ریز  مولظم  ياهناسنا  دوب و  هتفرگ  ارف  ار  ناهج  رسارس  یتسرپ  تب  كرش و  هکینامز  رد  يدالیم ) لاس 610   ) شیپ نرق  هدراهچ 
، نامولظم یماح  ار  دوخ  تساخرب و  يدرم  فیرـش  ینادناخ  زا  دـندوب  يدـیما  ان  سای و  راتفرگ  مدرم  همه  دـندزیم و  اپ  تسد و  مکاح 

یحو یهلا و  ياهنامرف  ار  دوخ  تلاسر  ساسا  هدناوخ و  شناد  ملع و  رادفرط  تراسا و  ياهریجنز  هدننک  هراپ  يدازآ ، لدع و  راتـساوخ 
. دیمان ناربمایپ  متاخ  ار  دوخ  دومن و  یفرعم  ینامسآ 

یکاپ و تواخس و  تعاجش و  رد  هک  يا  هفیاط  نامه  ینعی  تسا ، مشاه  ینب  زا  وا  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللادبع  نب  دمحم  وا 
تسود و زا  ناهج  خـیراوت  همه  هک  دوب  اجنآ  ات  راوگرزب  نآ  یحور  لاـمک  یگتـسیاش و  دـنا  هدوب  روهـشم  برع  لـیابق  همه  نیب  رد  … 

ترـضح تسا ، سرتسد  رد  يو  ینامـسآ  تلاسر  زا  شیپ  ترـضح  راختفا  رپ  تایح  هلاس  لـهچ  خـیرات  دـنا  هداد  یهاوگ  نآ  رب  نمـشد 
دوب و ماع  صاخ و  دزنابز  تلیـضف  ياـه  هبنج  همه  رد  برعلا  هریزج  هریت  دـعاسمان و  طـیحم  نآ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم 

. داب شکاپ  نادناخ  وا و  رب  دنوادخ  ناوارف  دورد  دوب ، هتفای  ترهش  نیما  دمحم  هک  دوب  ناگمه  دامتعا  دروم  نانچنآ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  تلاسر  ياه  دنس 

یفرعم زاجعا ، ینعی   ) تسا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تلاسر  لیلد  میدرک  نایب  ناربمایپ  تخانـش  يارب  هک  ییاـههار 
تراشب لبق  ءایبنا  ینامسآ و  ياهباتک  تسا و  ترضح  تثعب  تلاسر و  دهاوش  نئارق و  هاوگ  خیرات  یعطق ) دهاوش  نئارق و  یلبق ، ناربمایپ 

. دنا هداد  ار  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تثعب 
تسا : عون  ود  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تازجعم  اما 

تـسدب هزجعم  نآ  سپـس  تساوخیم و  دـنوادخ  زا  مه  ترـضح  تفرگیم و  ماجنا  یعمج  ای  يدرف  ياـضاقت  هب  هک  یتازجعم  لوا  عون 
هدنز رمقلا ، قش  ترضح ، تلاسر  هب  رامسوس  نداد  تداهش  ترضح ، نآ  رب  تخرد  گنس و  ندرک  مالـس  دننام  دشیم  یلمع  ترـضح 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يارب  هزجعم  دیوگیم 4440  بوشآ  رهـش  نبا  هک  تابیغم ، زا  ترـضح  رابخا  ناگدرم و  ندرک 
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. تسا هدش  رکذ  اهنآ  زا  رازه  هس  هک  هدوب 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  یمئاد  هزجعم  نآرق 

تمایق اـت  اـهناکم  اـهنامز و  همه  يارب  نادـیواج و  هک  تسا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  یمئاد  هزجعم  نآرق  مود : عون 
یناهج زا  نانآ  تلاسر  هک  تسا  نیا  دراد  دوجو  ناربمایپ  ریاـس  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربماـیپ  ناـیم  هک  یتواـفت  دـشابیم 

زا یضعب  رگا  دندوب و  یـصاخ  ناکم  نامز و  هب  دودحم  یـضعب  دندوب  هدش  ثوعبم  يدودحم  هورگ  تما و  يارب  نانآ  الثم  دوب ، دودحم 
. دندوبن یمئاد  تلاسر  یعدم  زگره  دوب و  تقوم  دودحم و  الماک  اهنآ  تلاسر  نامز  تدم و  یلو  دندوبن  دودحم  یناکم  رظن  زا  نانآ 
تسا یگشیمه  یمئاد و  شتلاسر  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اما  دوب و  یعطقم  یلصف و  مه ، نانآ  تازجعم  تهج  نیازا 
. دراد نانج  نآ  تلاسر  رب  تلالد  هشیمه  يارب  تسا و  یقاب  هشیمه  يارب  هک  دراد  نآرق )  ) یمئاد هزجعم  یلصف ، تازجعم  زا  ریغ  اذل 

هک : تسا  نیا  نآرق  ياهیگژیو  زا  هجیتن  رد 
. تسا هزجعم  تمایق  ات  هتسکش و  مه  رد  ار  ناکم  نامز و  زرم   1

. دنکیم ذوفن  ناور  ناج و  قامعا  رد  نآرق  یلو  دنکیم  ریخست  ار  شوگ  مشچ و  رگید  تازجعم  ینعی  تسا  یناحور  يا  هزجعم  نآرق   2
يا هروس  دـیناوتیم  رگا  دـیوگیم  دـنکیم و  توعد  هزرابم  هب  ار  نافلاخم  تماـیق  اـت  هشیمه  يارب  هک  تسا  اـیوگ  هزجعم  کـی  نآرق   3

. دنناوتیمن مه  تمایق  ات  دنک و  هلباقم  هتسناوتن  یسک  هتشذگ و  توعد  نیا  زا  نرق  هدراهچ  دیروایب و  نم  دننام 
تـشپ سنا  نج و  رگا  وگب  اریهظ  ضعبل  مهـضعب  ناک  ولو  هلثمب  نوتای  نآرقلا ال  اذه  لثمب  اوتای  نا  یلع  نجلا  سنالا و  تعمتجا  نئل  لق 
هلباـقم زا  زجع  تاــبثا  يارب  مود  هـلحرم  رد  تسناوـت 1 . دـنهاوخن  زگره  دـنروایب  ار  نآرق  نیا  لـثم  اـت  دـنوش  عـمج  رگیدـکی  تشپ  رد 

اندـبع یلع  انلزن  اـمم  بیر  یف  متنک  نا  و  دـیامرفیم : موس  هبترم  رد  دیروایب 2و  نآرق  دننام  هروس  هد  دـییوگیم  تسار  رگا  دـیامرفیم :
کی سپ  دیراد  کش  نآرق )  ) میداتسرف دوخ  هدنب  رب  هچنآ  رد  رگا  نیقداص  متنک  نا  هللا  نود  نم  مکئادهش  اوعدا  هلثم و  نم  هروسب  اوتاف 
کی ندروآ  زا  یتح  هکنیا  هجیتـن   3. دـییوگیم تسار  رگا  دـینک  توعد  مه  ار  دوخ  نارکفمه  ناهاوگ و  دـیروایب و  نآرق  دـننام  هروس 

. دنزجاع نآرق  دننام  هروس 
هیلع رب  اهگنج  همه  نآ  دـنروایب  نآرق  دـننام  يا  هروس  یتح  دنتـسناوتیم  ناـمز  نآ  ءاـغلب  احـصف و  رگا  هک  تسا  حـضاو  نشور و  یلیخ 

دنتـساوخیم و رب  مالـسا  اب  هضراعم  هلباقم و  هب  هروس  نامه  اب  دنتخادنایمن و  هار  اهناملـسم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ 
ییوج هزیتس  اهناملـسم  اب  فلتخم  نیوانع  هب  هک  مالـسا  تخ  رـس  جوجل و  نمـشد  اهنویلیم  تثعب ، زا  دـعب  نرق  هدراهچ  لوط  رد  روطنیمه 

. دندوب هتساوخ  رب  هزرابم  هب  هار  نیا  زا  امتح  دنروایب  نآرق  دننام  يا  هروس  دندوب  هتسناوت  رگا  دندرکیم 
مکحم و نآ  نیناوق  هداعلا ، قراخ  نآ  تغالب  تحاـصف و  تسین ، نکمم  نآرق  اـب  هزراـبم  زگره  هک  دـنا  هدومن  فارتعا  تغـالب  ناداتـسا 
هک تسا  نآ  رب  لـیلد  دوخ  نیا  تسا و  ملع  ناـکمو و  ناـمز  قوف  یلک  روـطب  حیحـص و  یمتح و  نآ  ياهیئوگـشیپ  اهـشرازگ و  راوتـسا ،

. تسا یگشیمه  هزجعم  هدوبن و  اهناسنا  رکف  هتخادرپ  هتخاس و 

نآرق زاجعا  رد  یخیرات  ناتساد  کی 

یلو دنتـساوخ  کمک  برع  غیلب  حیـصف و  نادرم  مامت  زا  مالا  نانمـشد  درک  توعد  هزرابم  هب  ار  ناگمه  تایآ ، نآ  اب  نآرق  هکنآ  زا  دعب 
نب دیلو  دش  توعد  هزرابم  نیا  يارب  هک  یناسک  هلمج  زا  دندرک ، ینیشن  بقع  تعرس  هب  دندروخ و  تسکش  دندمآ  هزرابم  هب  هک  راب  ره 

ترـضح دـناوخب  وا  رب  ار  نآرق  زا  یتایآ  تساوخ  مالـسا  ربماـیپ  زا  دـیلو  دـنک  مـالعا  ار  شرظن  هدرک و  يرکف  دنتـساوخ  وا  زا  دوب  هریغم 
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تساخرب و اج  زا  رایتخا  یب  هک  درک  داجیا  دـیلو  رد  ناجیه  روش و  نانچ  تایآ  نیا  دومرف  توالت  ار  هدجـس  مح  هروس  تایآ  زا  یتمـسق 
هوالحل هل  نا  نایرپ … و  هن  تسا و  اهناسنا  راتفگ  هیبش  هن  هک  مدینش  ینخـس  دمحم  زا  دنگوس  ادخ  هب  تفگ : هدمآ و  نانمـشد  لفحم  هب 

يالاب دراد  صوصخم  یئابیز  صاخ و  ینیریش  وا  راتفگ  هیلع  یلعی  اولعی و ال  هنا  قدغمل و  هلفسا  نا  رمثمل و  هالعا  نا  هوالطل و  هیلع  نا  و 
زوریپ نآ  رب  يزیچ  دوـشیم و  زوریپ  زیچ  مه  رب  هک  تسا  يراـتفگ  تـسا  هیاـمرپ  نآ  هـشیر  رمث و  رپ  تـخرد  ياـه  هخاـش  نوـچمه  نآ 

. تسا هدش  ناملسم  هدش و  دمحم  هتخابلد  دیلو  دنتفگ  شیرق  نایم  رد  هک  دش  ببس  نخس  نیا  دش  دهاوخن 
شیرق ناکرشم  يارجام  دمآ و  دیلو  دزن  مه  وا  دشیدنیب  يا  هراچ  دش  رومام  لهجوبا  اذل  دوب  ناکرشم  يارب  یتخس  هبرـض  رظن  راهظا  نیا 

دینکیم رکف  ایآ  تفگ  هدـمآ و  اـهنآ  سلجم  هب  دـیلو  درک ، توعد  اـهنآ  سلجم  هب  دـیلو  درک ، توعد  اـهنآ  سلجم  هب  ار  وا  تفگ و  ار 
هب امش  نیب  وا  رگم  تسا  وگغورد  دینکیم  روصت  تفگ  هن . دنتفگ : نارضاح  دیا ؟ هدید  وا  رد  نونج  راثآ  زگره  ایآ  تسا ؟ هناوید  دمحم 
وا دییوگب  تفگ  درک و  يرکف  دیلو  میهدـب ؟ وا  هب  یتبـسن  هچ  دـیاب  سپ  دـنتفگ : شیرق  نارـس  زا  یـضعب  دوبن ؟ فورعم  نیما  وگتـسار و 

ياه هدوت  ات  دـندرک  شخپ  اج  همه  ار  راعـش  نیا  ناکرـشم  درذـگیم . زیچ  همه  زا  وا  هار  رد  دروآ  نامیا  وا  هب  سک  ره  اریز  تسا  رحاس 
نانآ هشقن  دنداد  ماجنا  هک  یشالت  همه  اب  یلو  دننک  رود  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  دندوب  هدش  نآرق  هتفیـش  هک  ار  مدرم 
هروس رد  دندشیم  باریـس  شتیباذج  ینامـسآ و  مایپ  نیا  زا  دندمآیم و  ترـضح  يوس  هب  هورگ  هب  هورگ  تقیقح  ناگنـشت  درکن و  رثا 

. تسا هدش  هریغم  نب  دیلو  شیرق و  تنطیش  هب  هراشا  رثدم 
. درادن رحس  هب  یطبر  هکیلاح  رد  دنتشاذگ  رحس  ار  هبذاج  نیا  مسا  اهنآ  دوب . نآرق  تیباذج  هب  فارتعا  کی  تقیقح  رد  رحس  تبسن 

، تسا هریغ  یئارج و  يرفیک ، یعاـمتجا ، یـسایس ، يداـبع ، نیناوق  ياراد  اـما  تسین  هقف  باـتک  تسا ، موـلع  لـئاضف و  همه  هنیزخ  نآرق 
موجن مولع  یسانش و  هراتس  هرابرد  قیقد  رایسب  یتاکن  یلو  تسین  موجن  باتک  دراد ، رایـسب  یفـسلف  نیهارب  اما  تسین  هفـسلف  باتک  نآرق 

سپ دراد  یعیبط  مولع  هرابرد  یناوارف  تایآ  یلو  تسین  یعیبط  مولع  باتک  نآرق  تسا  هدرک  بذج  دوخ  هب  ار  نادنمشناد  همه  هک  دراد 
. تسا شناد  ملع و  قوف  تسا و  هزجعم  نآرق 

یتسرد هب  هبئارغ  یـضقنت  هبئاجع و ال  یتفتال  قیمع  هنطاب  قینا و  هرهاظ  نآرقلا  نا  و  دـیامرفیم : نآرق  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
4. دوشیمن مامت  شیاهیگزات  بئارغ و  درادن و  نایاپ  شیاهیتفگش  دراد  قیمع  ینطاب  ابیز و  يرهاظ  نآرق  هک 

لد يارب  دراد و  ملع  ياه  همـشچ  تسا ، نآرق  رد  اهلد  راهب  هریغ  ءالج  بلقلل  ام  ملعلا و  عیبانی  بلقلا و  عیبر  هیف  هدـمآ : هبطخ 175  رد  و 
. تسین نآ  ریغ  ینشور 

نیرمت

؟ دینک نایب  ار  نآرق  ياهیگژیو   1
؟ تسیچ نآرق  زاجعا  رد  هریغم  نب  دیلو  ناتساد   2

؟ دنا هدومرف  هچ  نآرق  هرابرد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   3

یقرواپ

هیآ 88. ءارسا ، هروس   1
هیآ 16. دوه ، هروس   2
هیآ 22. هرقب ، هروس   3
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هبطخ 18. هغالبلا ، جهن   4

( مود شخب   ) هصاخ توبن   22 سرد

نآرق ینیب  ناهج 

. میربیم یپ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  نآرق و  تمظع  هب  رتشیب  مینکب  دش  لزان  نآ  رد  نآرق  هک  یطیحم  هب  هجوت  رگا 
ناوارف هقالع  یتسرپ  تب  هب  یتدـیقع  رظن  زا  دوب ، نامز  نآ  رد  ناهج  قطانم  نیرت  هداتفا  بقع  زا  ناخروم  همه  فارتعا  هب  زاجح  نیمزرس 
درکیم توعد  یتسرپ  اتکی  هب  ار  اـهنآ  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  هکیماـگنه  دـندرکیم و  بجعت  تخـس  یتسرپ  هناـگی  دـیحوت و  زا  دنتـشاد 

زیچ یتسار  نیا  دنک  يدحاو  يادخ  هب  لیدبت  دهاوخیم  ار  نایادخ  همه  نیا  ایآ  باجع  ءیـشل  اذه  نا  دـحاو  اهلا  ههلالا  لعجا  دـنتفگیم 
1 تسا . یندرکن  رواب  بیجع و 

هدـیدن داتـسا  بتک و  هدـناوخن و  سرد  يدرف  دـشاب  هتـشاد  نتـشون  ندـناوخ و  داوس  یتح  هک  دوشیم  ادـیپ  یـسک  رتمک  هک  یطیحم  رد 
زا يا  هزات  قیاقح  نامز  ره  دنلوغـشم و  نآ  ریـسفت  هب  نادنمـشناد  زونه  نرق  هدراهچ  زا  دعب  هک  اوتحمرپ  نانچنآ  دروآ  یباتک  تساخرب و 

نیب تروص  نیرتلماک  هب  ار  دـیحوت  تسا  هدـش  باسح  قیقد و  رایـسب  دـنکیم  یتسه  ناـهج  زا  نآرق  هک  یمیـسرت  دـننکیم . فشک  نآ 
رایسب تانایب  اب  دنوادخ  دوجو  ياه  هناشن  ناونع  هب  ار  ناسنا و …  دوجو  زور و  بش و  تقلخ  نامسآ و  نیمز و  شنیرفآ  رارسا  دنکیم ،

، دراد دنلب  تاریبعت  زیچ  همه  هب  دنوادخ  هطاحا  نوماریپ  دزادرپیم  یلالدتسا  دیحوت  هب  هاگ  يرطف و  دیحوت  زا  نخس  هاگ  درمشیم  عونتم 
همه نآ  اب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  ایآ  دـیوگیم : ناکرـشم  بجعت  ربارب  رد  دروآیم  نایم  هب  تمایق  داعم و  زا  نخـس  هک  یماـگنه 

نامرف دنک ، هدارا  ار  يزیچ  ره  هک  تسا  يدح  ات  شتردق  تساناد  هدننیرفآ  رداق و  وا  يرآ  دنیرفایب  ار  امش  لثم  دناوتیمن  دیرفآ  تمظع 
ناـماما  ) شنیرـسفم و  ربماـیپ )  ) شا هدـنروآ  طـقف  هک  تسا  یباـتک  نآرق  هصـالخ  دوشیم و  دوجوم  يروف  نآ  شاـب و  دوجوم  دـهدیم 

رتباداش میناوخب  هچ  ره  دراد  یـصاخ  یباداش  توارط و  مه  اـم  يارب  هشیمه  نآرق  لاـح  نیع  رد  دنتخانـش و  لـماک  روطب  ار  نآ  موصعم )
هیلع و هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  نادیواج  هزجعم  اریز  تسا  هدـنز  دـبا  ات  تسا و  هزات  هشیمه  نآرق  يرآ  تسا  اهلد  راهب  نوچ  میوشیم 

. تسا ملس  هلآ و 
ملس هلا و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تیمتاخ 

ءایبنالا متاخ  ترضح ، باقلا  زا  دوشیم و  متخ  وا  هب  توبن  هلسلس  تسادخ و  ربمایپ  نیرخآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 
هب  ) متاخ رتشگنا  هب  برع  رظن  نیا  زا  تسا  يزیچ  ره  نایاپ  تیمامت و  يانعم  هب  ود  ره  متاـخ ) متاـخ ،  ) ءاـت حـتف  اـی  رـسک  هب  متاـخ  تسا .
رهم دوخ  رتشگنا  اب  ار  نآ  رخآ  دنتـشونیم  يا  همان  نوچ  هدوب و  دارفا  ياضما  هلزنم  هب  رهم و  نامز  نآ  رد  رتشگنا  هکنوچ  دیوگیم  حتف )

. دندرکیم
ات ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  زا  دعب  هک  دنادیم  یناملسم  ره  تسا و  مالسا  تایرورـض  زا  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تیمتاخ 

. دمآ دهاوخن  يربمایپ  تمایق 
تسه : لیلد  هس  لصا  نیا  يارب 

. تیمتاخ ندوب  يرورض   1
. نآرق تایآ   2

. ناوارف ثیداحا   3
ندوب : يرورض   1
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رد ناناملـسم  زا  یهورگ  چیه  تسا و  هتفریذپ  مه  ار  مالـسا  ربمایپ  تیمتاخ  تفریذـپ ، یفاک  قطنم  لیلد و  قیرط  زا  ار  مالـسا  یـسک  رگا 
. تسا نیملسم  رظن  رد  تایهیدب  تایرورض و  زا  تیمتاخ  ینعی  تسین  يدیدج  ربمایپ  ندمآ  راظتنا 

نآرق : تایآ   2
وا تسین  امـش  زا  کی  چیه  ردپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نییبنلا  متاخ  هللا و  لوسر  نکل  مکلاجر و  نم  دحا  ابا  دـمحم  ناک  ام 

2. تسا ناربمایپ  متاخ  ادخ و  لوسر  طقف 
3. اهناسنا همه  يارب  رگم  ار  وت  میداتسرفن  سانلل  هفاک  الا  كانلسرا  ام  و 

ثیداحا :  3
نینچ مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  ترضح  دنا  هدرک  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمایپ  زا  ینـس  هعیـش و  هک  تلزنم  ثیدح  رد 

زا دعب  هکنیا  زج  یتسه  یسوم  هب  تبـسن  نوراه  نوچمه  نم  هب  تبـسن  وت  يدعب  یبن  هنا ال  الا  یـسوم  نم  نوراه  هلزنمب  ینم  تنا  دومرف :
. دوب دهاوخن  يربمایپ  نم 

ناربمایپ نایم  رد  نم  لثم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش : لقن  يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  يربتعم  ثیدح  رد  و 
دنک هناخ  نآ  هب  هاگن  سک  ره  تسا  یلاخ  نآ  تشخ  کی  لحم  اهنت  هدـش ، ابیز  لماک و  هدرک و  انب  ار  يا  هناخ  هک  تسا  یـسک  دـننامه 

4. دنا هدش  متخ  نم  هب  یگمه  ناربمایپ  مرخآ و  تشخ  نامه  نم  دراد  ار  یلاخ  ياج  نیا  یلو  تسابیز  هچ  دیوگیم 
الف نیبنلا  مکیبنب  متخ  هللا  نا   5. همیقلا موی  یلا  ادبا  مارح  همارح  همیقلا و  موی  یلا  ادبا  لالح  دمحم  لالح  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نینچ يا  هبطخ  نمض  مرکا  ربمایپ   6. دوب دهاوخن  وا  زا  دعب  يربمایپ  نیاربانب  دومرف  متخ  ار  يربمایپ  امـش  ربمایپ  اب  دنوادخ  ادـبا  هدـعب  یبن 

یهلا و هدش  هداتـسرف  ربمایپ و  نیرخآ  نم  نیـضرالا  تاومـسلا و  لها  نیقولخملا  عیمج  یلع  هجحلا  نیلـسرملا و  نیبنلا و  متاخ  انا  دومرف :
7. متسه نیمز  اهنامسآ و  لها  نیولخم  مامت  رب  تجح 

غلب هتجح و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  انیبن  تمت  یتح  دـندومرف : هک  هدـش  لقن  هغالبلا  جـهن  هبطخ 91  زا  مالـسلا  هـیلع  یلع  زا 
مامت دـیناسر و  نایاپ  هب  ار  شتجح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  اـم  ربماـیپ  هب  دـنوادخ  هکنیا  اـت  هرذـن  هرذـع و  عطقملا 

. دومن نایب  ناشیارب  ار  مزال  تاروتسد 
دمحم هتمحر  ریـشب  هلـسر و  متاخو  هیحو  نیما  میناوخیم : نینچ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  فیـصوت  رد  هبطخ 173  رد  و 

. تسوا تمحر  هدنهد  تراشب  نالوسر و  متاخ  ادخ و  یح  نیما و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

تیمتاخ هفسلف 

رییغت نودـب  تباث و  نیناوق  اـب  دوشیم  هنوگچ  تسا  ینوگرگد  لوحت و  لاـح  رد  اـمئاد  يرـشب  هعماـج  هکنیا  اـب  دوش  لاوس  تسا  نکمم 
میهدیم : باوج  ود  دشابن ؟ يربمایپ  هب  زاین  رگید  دشاب و  ناربمایپ  متاخ  مالسا  ربمایپ  دوشیم  هنوگچ  هدوب و  هعماج  ياهزاین  يوگخساپ 

افینح نیدـلل  کهجو  مقاف  تسین . يرییغت  هنوگچیه  تایرطف  رد  هک  دـشابیم  نشور  تسا و  گـنهامه  اـهناسنا  ترطف  اـب  مالـسا  نید   1
هک یفینح  نید  يارب  شاب  رادـیاپ  نوملعی  ـال  ساـنلا  رثکا  نکل  میقلا و  نیدـلا  کـلذ  هللا  قخل  لیدـبت  ـال  اـهیلع  ساـنلا  رطق  یتلا  هللا  هرطف 

مالسا نید  هصالخ  تسین 8 و  نآ  رد  يرییغت  لیدبت و  چیه  دـیرفآ و  نآ  ساسا  رب  ار  اهناسنا  دـنوادخ  هک  یترطف  نآ  تسا  ترطف  قباطم 
. دشاب تیرشب  يوگباوج  یلاح  ره  رد  ناکم و  نامز و  ره  رد  دناوتیم  تسا و  يرطف  عماج و 

، درک میهاوخ  نایب  تماـما  ثحب  رد  هللا  ءاـش  نا  هک  هنوگناـمه  هدرکن و  اـهر  ربهر  نودـب  ار  تیرـشب  میرک  دـنوادخ  هک  تسین  یکـش   2
یتح دنراد و  ماما  اهناسنا  تمایق  ات  تسه و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  يارب  مالـسلا ) امهیلع  موصعم  ناماما   ) ینانیـشناج

9. تسا تعجر  جع )  ) يدهم ترضح  زا  دعب 
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نیرمت

؟ دینک نایب  دراد  یتسه  ناهج  زا  نآرق  هک  یمیسرت  هدرشف  روطب   1
؟ دینک نایب  ار  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تیمتاخ  لئالد   2

؟ دشاب ناربمایپ  متاخ  شربمایپ  نایدا و  متاخ  مالسا  دوشیم  هنوگچ  تسه  هعماج  هشیمه د  هک  ینوگرگد  لوحت و  هب  هجوت  اب   3

یقرواپ

هیآ 5. داص ، هروص   1
هیآ 40. بازحا ، هروس   2

هیآ 28. ابس ، هروس   3
. یسربط موحرم  نایبلا  عمجم  ریسفت  زا  لقن   4

هحفص 58. دلج 1 ، یفاک ، لوصا   5
هحفص 269. عبنم ، نامه   6

هحفص 247. دلج 3 ، لئاسولا ، كردتسم   7
هیآ 30. مور ، هروس   8

ربمایپ و ادخ و  يرهش ،) ير   ) توبن یحو و  يزاریـش ) مراکم   ) لقع لوصا  تسا : هدش  سابتقا  هدافتـسا و  اهباتک  نیا  زا  توبن  ثحب  رد   9
یمشاه دیهش   ) نیتسار ناربهر  ینـسح ،) ینایتشآ ، یماما ،  ) مینک سیردت  هنوگنیا  ار  دیاقع  لوصا  يداتـسا ،) یناحبـس ،  ) مالـسا ناربمایپ 

(. داژن

تماما

تماما  23 سرد

هراشا

یلص مرکا  ربمغیپ  ینیشناج  حالطـصا ، رد  ربهر و  اوشیپ و  يانعم  هب  تغل  رد  ماما  تسا ، تماما  مالـسا  يداقتعا  لوصا  زا  لصا  نیمراهچ 
. تسا مالسا  مهیلع  موصعم  ناماما  تماما  يربهر و  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  فیاظو  دادتما  بتکم ، نیا  رد  ماما  فیاظو  تسا و  نید  لوصا  زا  یکی  عیـشت  بتکم  رد  تماما 
دنوادخ دنکیم  باجیا  هک  لئالد  نامه  تسا و  یکی  دنوادخ  فرط  زا  ماما  نییعت  بصن و  هفسلف  اب  ناربمایپ  تثعب  هفـسلف  ینعی  دشابیم 

. دشاب تلاسر  فیاظو  راد  هدهع  ات  دنک  بوصنم  ار  یماما  مالسا  ربمایپ  زا  سپ  هک  دنکیم  باجیا  اهنامه  دتسرفب  ار  یلوسر 
یحو هار  زا  زج  يدرف  نینچ  ییاسانش  تسا و  ماما  یساسا  یلصا و  طیارش  زا  اطخ  هانگ و  زا  تینوصم  تمـصع و  هدرتسگ ، عیـسو و  ملع 
نیعم بوصنم و  دـنوادخ  بناج  زا  دـیاب  ماما  تسا و  یهلا  بصنم  کی  تماـما  ماـقم  هک  تسا  دـقتعم  هعیـش  تهج  نیا  زا  تسین  نکمم 

. ددرگ
تلحر زا  سپ  ییاورنامرف  هویـش  مالـسا و  تموکح  تیهام  رد  ثحب  هکلب  تسین  یخیرات  ثحب  کی  تماما  تفالخ و  هرابرد  ثحب  سپ 
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زا دـعب  مدرم  هک  دـید  دـیاب  نینچمه  دراد  لماک  طابترا  ام  تشونرـس  اب  تسا و  ناهج  نایاپ  اـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
. دننک عوجر  دیاب  یسک  هچ  هب  اهنآ  ریغ  یتدیقع و  يرکف و  لئاسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تلحر 

زا سپ  یکی  شنادـنزرف  زا  رفن  هدزاـی  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  زا  سپ  تسا  دـقتعم  هـعیش 
. دشابیم ینس  هعیش و  نیب  فالتخا  رد  یساسا  لصا  نیمه  دنشابیم و  ربمایپ  قحب  نانیشناج  يرگید 

یپ ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تنس  ینآرق و  تایآ  یخیرات ، یلقع و  لئالد  هیاپ  رب  ار  تماما  هک  تسا  نیا  ثحب  نیا  رد  ام  فده 
مامت رد  ار  نیتسار  مالـسا  دناوتیم  هک  تسا  هعیـش  نیا  تسا و  هعیـش  بهذـم  رد  نیتسار  مالـسا  رولبت  هک  میدـقتعم  نوچ  مینک و  يریگ 

. میزومایب قطنم  لیلد و  اب  ار  شتیناقح  دیاب  دنک ، یفرعم  ناهج  هب  شداعبا 
هماع تماما  ماما ، موزل  لئالد 

فطل لیلد   1

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  سپ  هک  دنکیم  باجیا  وا  ياهتنا  یب  تمکح  دنوادخ و  هدرتسگ  تبحم  فطل و  هعیـش  هدـیقع  هب 
هیلع و هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  زا  سپ  هک  دنکیم  باجیا  دش  نایب  تثعب  موزل  يارب  هک  یلیلد  نامه  ینعی  دنـشابن  ربهر  یب  مدرم  زین  ملس 
هک تسین  نکمم  دنک و  يربهر  يورخا  يویند و  تداعس  يوسب  ترضح  نآ  دوخ  دننامه  ار  هعماج  دناوتب  هک  دشاب  یماما  زین  ملـسو  هلآ 

. دراذگ ربهر  تسرپرس و  یب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تلحر  زا  سپ  ار  اهناسنا  هعماج  نابرهم  نینچ  يدنوادخ 
مکح نب  ماشه  هرظانم 

زا  ) یلزتعم دیبع  نب  ورمع  متفر  دجـسم  هب  مدـش  هرـصب  دراو  يا  هعمج  زور  دـیوگیم  تسا ، مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  نادرگاش  زا  ماشه 
هتـسشن و تیعمج  رخآ  رد  مه  نم  دـندرکیم ، ییاهـشسرپ  وا  زا  دـندوب و  شفارطا  يداـیز  هورگ  دوب و  هتـسشن  ننـست ) لـها  نادنمـشناد 

يراد مشچ  ایآ  متفگ  سرپب : یهاوخیم  هچ  ره  تفگ  منک ؟ حرطم  یلاوس  یهدیم  هزاجا  متسین  رهش  نیا  لها  نم  دنمـشناد  يا  مدیـسرپ 
متفگ مراد  مشچ  يرآ  تسا  هدیاف  یب  هچرگ  سرپب  تفگ  تسا  هنوگنیا  نم  ياهشتسرپ  متفگ  تسا !؟ لاوس  هچ  يا  ینیبیمن  رگم  تفگ 

اب مدیـسرپ  مراد  تفگ  يراد ؟ نابز  ایآ  متفگ  مهدیم ، صیخـشت  ار  اهنآ  عون  گنر و  منیبیم و  ار  اهیندـید  تفگ  ینکیم  هچ  مشچ  اب 
ار اهوب  تفگ  ینکیم  هچ  نآ  اب  متفگ  يرآ  تفگ  يراد ؟ هماش  ایآ  متفگ  مهدیم  صیخـشت  ار  اهاذغ  هزم  معط و  تفگ  ینکیم  هچ  نآ 
ار اهادص  تفگ  ینکیم  هچ  نآ  اب  مدیـسرپ  يرآ  تفگ  يراد ؟ مه  شوگ  ایآ  متفگ  مهدیم  زیمت  ار  دـب  بوخ و  يوب  هدرک و  مامـشتسا 

اضعا رگید  رگا  تفگ  ینکیم  هچ  نآ  اب  متفگ  مراد  تفگ  يراد  مه  لقع ) بلق ) اهنیا  ایآ  مدیسرپ  مهدیم  زیمت  رگیدکی  زا  مونـشیم و 
: دیوگیم ماشه  تسا ) حراوج  يامنهار  لقع  بلق و  سپ  دنکیم ) فرطرب  ار  اهنآ  کش  مبلق  دـنوش  دـیدرت  کش و  راچد  نم  حراوج  و 

تـسا حیحـص  ایآ  دنمـشناد  يا  تسا ، هدـیرفآ  ار  بلق  ساوح  ءاضعا و  ییاـمنهار  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  يرآ  متفگ  مدرک و  دـییات  ار  وا 
مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  ار  ناناملسم  تسا ، هتـشاذگن  امنهار  نودب  ار  ناسنا  ياضعا  رگید  شوگ و  مشچ و  هک  یئادخ  دیوگب  یـسک 

چیه ایآ  دنوش ؟ دوبان  ات  دنشاب  فالتخا  دیدرت و  کش و  راتفرگ  مدرم  ات  تسا  هتشاذگ  اوشیپ  امنهار و  نودب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
!؟ دنکیم لوبق  ار  بلطم  نیا  یملاس  لقع 

شنیرفآ فده   2

يارب تسا  نیمز  يور  رد  هچنا  هک  تسا  دـنوادخ  وا  اعیمج  ضرالا  یف  ام  مکل  قلخ  يذـلا  وه  تسه  لیبق  نیا  زا  يدایز  تاـیآ  نآرق  رد 
سپ  2. ار ام  دیشروخ و  زور و  بش و  امـش  يارب  دومن  رخـسم  دنوادخ  رمقلا  سمـشلا و  راهنلا و  لیللا و  مکل  رخـس   1. تسا هدیرفآ  امش 
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هجیتن رد  ادخ و  يوس  هب  تکرح  تدابع و  مه  ناسنا  شنیرفآ  زا  فده  تسا و  تادوجوم  دبـس  رـس  لگ  هک  تسا  ناسنا  يارب  زیچ  همه 
تسا : زاین  ییاهزیچ  هب  یفده  نینچ  هب  ندیسر  يارب  تسا و  لماکت  هب  ندیسر 

هار  1
هلیسو  2
فده  3
ربهر  4

تهج یب  مه  هلیـسو  ار ، فدـه  مه  دـنکیم و  مگ  ار  هار  مه  ناـسنا  دـشابن  ربهر  رگا  اریز  تسا . رتمهم  هیقب  زا  ربـهر  شقن  ناـیم  نیا  رد 
یلا تکرح  تدابع و  يارب  ناسنا  دنا و  هدش  هدـیرفآ  ناسنا  يارب  تادوجوم  همه  نیاربانب  تسا  ناسنا  يدوبان  شا  هجیتن  دـتفایم و  راکب 

. تسا تکرح  نیا  ربهر  امنهار و  ماما  دراد و  ربهر  امنهار و  هب  جایتحا  تکرح  نیا  رد  دسرب و  شیوخ  قیال  لماکت  هب  ات  هللا ،

تماما هلاسم  نابرهم و  زوسلد و  ربمایپ   3

ناتدوخ زا  هک  تسا  هدـمآ  ناتیارب  يربماـیپ  میحر  فور  نینموملاـب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاـج  دـقل 
مرکا ربمایپ   3. تسا نابرهم  زوسلد و  نانموم  هب  دنمقالع و  امش  همه  هب  تسا  تخـس  راوگان و  وا  يارب  امـش  یتخـس  يراتفرگ و  دشابیم 

ياج هب  ار  یـسک  مدرم  هرادا  يارب  دوش  جراخ  هنیدم  زا  جح  ای  گنج  يارب  زور  دـنچ  تساوخیم  هک  نیمه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
دوخ تما  هب  تبـسن  نآرق  حیرـصت  هب  هک  يربمایپ  درک  رواب  ناوتیمن  زگره  نیاربانب  داتـسرفیم  رادنامرف  اهرهـش  يارب  تشامگیم  دوخ 
اهر ار  مدرم  تشاذـگیمن ) تسرپرـس  نودـب  ار  مدرم  یهاتوک  تدـم  يارب  یتح  شتایح  ناـمز  رد  هک   ) تسا ناـبرهم  زوسلد و  هنوگنیا 

لقع و هجیتن  رد  دـشاب  هتـشاذگ  فیلکت  الب  نادرگرـس و  ار  اـهنآ  هدوب و  تواـفت  یب  دوخ  زا  دـعب  ینیـشناج  تماـما و  هب  تبـسن  هدرک و 
نیرتمهم زا  تسا  هدرک  نایب  ار  زیچ  همه  هتشادن و  تلفغ  مدرم  يونعم  يدام و  لئاسم  نیرت  یئزج  زا  هک  يربمایپ  دیوگیم : ملاس  ترطف 

. تسا هدومرف  نایب  رتمامت  هچ  ره  تحارص  اب  ار  نآ  هدوبن و  لفاغ  شدوخ  زا  دعب  ینیشناج  يربهر و  ینعی  هلاسم 

نیرمت

؟ دیهد حیضوت  ار  ماما  موزل  يارب  فطل  لیلد   1
؟ دینک نایب  ار  دیبع  نب  ورمع  اب  مکح  نب  ماشه  هرظانم  زا  يا  هدرشف   2

؟ دینکیم لالدتسا  تماما  يارب  لوسر …  مکئاج  دقل  تئارب : هیآ 128  اب  هنوگچ   3

یقرواپ

هیآ 28. هرقب ، هروس   1
هیآ 13. لحن ، هروس   2

هیآ 128. تئارب ، هروس   3

ماما نییعت  شور  و  ماما ، ملع  تمصع و   24 سرد

هراشا
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هب دشابیمن  ماقم  نیا  قیال  زگره  موصعم  ریغ  دشابیم و  تماما  یساسا  طیارش  زا  یکی  تمصع  یلقع ، ترورض  تنـس و  نآرق و  رظن  زا 
. دوش هجوت  میدرک  نایب  ءایبنا  تمصع  موزل  يارب  توبن  ثحب  رد  هک  یلئالد 

ماما تمصع  نآرق و 
دنوادـخ هکینامز  نیملاظلا و  يدـهع  لانی  لاق ال  یتیرذ  نم  لاق و  اماما  سانلل  کلعاج  ینا  لاق  نهمتاـف  تاـملکب  هبر  میهاربا  یلتبا  اذا  و 

مه نم  لسن  زا  تفگ  میهاربا  مناسریم  تماما  ماقم  هب  ار  وت  تفگ  وا  هب  دـیناسر  ماـمتا  هب  ار  اـهنآ  درک و  ناـحتما  یقیاـقح  اـب  ار  میهاربا 
1 دسریمن . نارگمتس  هب  تماما  نم  دهع  دومرف  دنوادخ  دسریم  تماما  هب  یسک 

؟ تسیک ملاظ  رگمتس و 

ملاظ نآرق  رظن  زا  مینیبب  دیاب  دنتسین  قیال  یناسک  هچ  دنشاب و  هتـشاد  ار  تماما  گرزب  ماقم  دنناوتیم  یناسک  هچ  دوش  نشور  هکنیا  يارب 
تسا : هدیمان  ملاظ  ار  هورگ  هس  نآرق  دسریمن  نیملاظ  هب  نم  تماما  دومرف  دنوادخ  اریز  تسیک 

دنوادخ هب  كرـش  دیوگیم  شدنزرف  هب  نامقل  میظع  ملظل  كرـشلا  نا  هللااب  كرـشت  ینب ال  ای  دنروایب : دـنوادخ  هب  كرـش  هک  یناسک   1
2. تسا یگرزب  ملظ  كرش  هک  یتسرد  هب  رواین 

ضرعت هار  میلا  باذـع  مهل  کئلوا  قحلا  ریغب  ضرالا  یف  نوغبی  سانلا و  نوملظی  نیذـلا  یلع  لیبسلا  امنا  رگید : ناسنا  رب  یناـسنا  ملظ   2
3 تسا . كاندرد  یباذع  اهنآ  يارب  دنیامنیم  یشکرس  قح  ات  هب  نیمز  رد  دننکیم و  ملظ  مدرم  هب  هک  تسا  یناسک  هیلع  رب 

دـننکیم و ملظ  شیوخ  سفن  هب  مدرم  یـضعب  تاریخلاب  قباس  مهنم  دـصتقم و  مهن  هسفنل و  ملاـظ  مهنمف  شیوخ : سفن  رب  ناـسنا  ملظ   3
4 دنریگیم . تقبس  یکین  هب  اهنآ  زا  یهورگ  دنلدتعم و  یضعب 

ملاظ درک  زواجت  یهلا  دودـح  زا  درک و  لودـع  ریـسم  نیا  زا  سک  ره  سپ  تسا  هدـش  هدـیرفآ  لامک  تداعـس و  هب  ندیـسر  يارب  ناسنا 
5 تسا . هدرک  ملظ  شدوخ  رب  دنک  زواجت  یهلا  دودح  زا  سک  ره  هسفن  ملظ  دقف  هللا  دودح  دعتی  نم  تسا … و 

. تسا نتشیوخ  رب  ملظ  هب  شتشگرب  مه  مود  لوا و  مسق  تقیقح  رد  یلو  تسا  هدش  قالطا  هس  نیا  هب  ملظ  نآرق  رد 
دنا : هتسد  راهچ  مدرم  هجیتن :

. دنوشیم تیصعم  فالخ و  بکترم  رمع  رخآ  ات  لوا  زا  هک  یناسک   1
. دننکیمن هانگ  رمع  رخآ  یلو  هدرک  هانگ  رمع  لوا  هک  یناسک   2

. دنوشیم هانگ  بکترم  رمع  رخآ  یلو  هدرکن  هانگ  رمع  لوا  هک  یناسک   3
. دننکیمن هانگ  رمع  رخآ  ات  رمع  لوا  زا  هک  یناسک   4

دومرف مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هب  دنوادخ  دنتسه و  نیملاظ  زا  ارز  دنسرب  تماما  ماقم  هب  دنناوتیمن  زگره  لوا  هتسد  هس  نآرق  رظن  زا 
مـسق دـشاب ) موصعم  دـیاب  امتح  مدرم  ياوشیپ  ماما و  هک  دوشیم  هدافتـسا  یبوخب  روکذـم  هیآ  زا  سپ  دنـسر  مین  تماما  ماقم  هب  نیملاـظ 

. دشاب نوصم  هابتشا  اطخ و  ره  زا  و  مراهچ )
هدزای مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  تماما  يارب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  هک  یحیرـص  ثیداحا  هب  رگا  یتح  نیارباـنب 

هب اریز  دـنا  هدوبن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ینیـشناج  قیال  تفالخ  نایعدـم  نآرق  رظن  زا  مینکن ، هجوت  هدیـسر  شدـنزرف 
1 دینک : تواضق  امش  کنیا  و  دنسریمن . تماما  هب  نیملاظ  دومرف  دنوادخ  دندوب و  نیملاظ  یعقاو  قیداصم  زا  اهنآ  خیرات  یعطق  تداهش 

. دندوب كرشم  ار  ناشرمع  زا  یتمسق  لقاال  هک  یناسک  ایآ 
. دندرک اهملظ  اصوصخ  اهیلع  هللا  مالس  همطاف  یلع و  ترضح  هب  امومع و  تیرشب  هب  هک  یناسک   2
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. دندرک ملظ  ناشدوخ  رب  هدرک و  دنوادخ  دودح  زا  زواجت  يدعت و  ناشدوخ  فارتعا  هب  یتح  هک  یناسک   3
!؟ دنشاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  نیشناج  هفیلخ و  دنناوت  یم 

: ماما ملع 

شملع نیمز  يور  مدرم  همه  زا  دیاب  ماما  ینعی  دنادب  دراد  ترورض  مدرم  يورخا  يویند و  تداعـس  يارب  هک  ینیناوق  ماکحا و  دیاب  ماما 
. دشاب هتشاد  ار  اهنآ  يربهر  تقایل  ات  دشاب  رتشیب 

نیا هب  نآرق  تسا . یفاک  دـشاب  مه  زا  لضفا  ملعا و  دـیاب  ماـما  هکنیا  تاـبثا  يارب  میدرک  ناـیب  ماـما  موزل  تاـبثا  يارب  هک  یلئـالد  ناـمه 
هب هک  یـسک  ایآ  نومکحت  فیک  مکل  امف  يدهی  نا  الا  يدهی  نما ال  عبتی  زا  قحا  قحلا  یلا  يدهی  نمفا  دـنکیم : هراشا  هنوگنیا  عوضوم 

6. دینکیم مکح  هنوگچ  امش  تسا  تیاده  دنمزاین  شدوخ  هک  یسک  ای  دوش  يوریپ  هک  تسا  رتراوازس  دنکیم  تیاده  قح  يوس 

ماما نییعت  هویش 

هار نیرتهب  زورما  عماوج  رد  ددرگیم . نییعت  هنوگچ  یماما  نینچ  هک  مینادـب  دـیاب  میتخانـش  ار  ماـما  ياـهیگژیو  تافـص و  هکنیا  زا  دـعب 
زگره تاـباختنا  اریز  تسین  قـح  هار  هشیمه  اـما  دـشاب  لـح  هار  تسا  نکمم  تاـباختنا  نیا  اـما  تسا  تاـباختنا  یلوئـسم  ماـقم  ره  نییعت 

نیا یلو  دریگیم  رارق  رظن  دروم  تیرثکا  لمع  ماقم  رد  هچ  رگ  دـنکیم  قح  ار  یلطاب  هن  لطاب و  ار  یقح  هن  دـهدیمن  رییغت  ار  تاـیعقاو 
. دشابیمن هدش  باختنا  تیناقح  لیلد 

هدش نشور  تاباختنا  هنوگنیا  هابتشا  دوز  ای  رید  سپس  دنا و  هدش  باختنا  تیرثکا  يار  اب  يدارفا  تاباختنا  رد  هک  هداد  ناشن  خیرات  اهراب 
هتشاد یصخش  هرابرد  یحیحـص  یعطق و  رظن  میناوتیم  هنوگچ  دارفا  نطاب  هدنیآ و  زا  يربخ  یب  بیغ و  ملع  نتـشادن  اب  ام  یتسار  تسا ،

تیرثکا زا  هبترم  داتـشه  دودـح  نآرق  رگید  يوس  زا  تسین  ندوب  لـطاب  لـیلد  تیلقا  تیناـقح و  لـیلد  تیرثـکا  تقو  چـیه  سپ  میـشاب ؟
نا نظلا و  الا  نوعبتی  نا  هللا  لیبس  نع  كولـضی  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  دیامرفیم : هیآ 115  ماعنا  هروس  رد  تسا و  هدومن  تمذم 

سدـح نامگ و  زا  نانآ  اریز  دـننکیم  هارمگ  ادـخ  هار  زا  ار  وت  ینک  تعاـطا  دنتـسه  نیمز  يور  هک  اـهنآ  رثکا  زا  رگا  نوصرخی  ـالا  مه 
نید و نابهگن  ظفاح و  ماما  هکلب  تسین  هعماج  یگدـنز  هرادا  طقف  هعماج  ینید  يربهر  تماما و  هوـالعب  دـننکیم  يوریپ  دوخ  یـصخش 

دنناوتیمن اعطق  مدرم  دـشاب و  هدوب  اهناسنا  همه  زا  لضفا  ملعا و  دـشاب و  موصعم  یـشزغل  اطخ و  ره  زا  دـیاب  ور  نیا  زا  تسا  مدرم  يایند 
رگید یهلا و  مولع  خـماش  ماقم  تمـصع و  یتوکلم  يورین  زا  یـصخش  هچ  هک  دـننادیم  اجک  زا  مدرم  دـننک ، باختنا  ار  یـصخش  نینچ 
تـسا هاگآ  اهناسنا  همه  هدـنیآ  نطاب و  زا  هک  لاـعتم  دـنوادخ  دـیاب  طـقف  سپ  دـننک ؟ باـختنا  ار  وا  اـت  تسا  رادروخرب  یناـسنا  لـئاضف 

. دیامن یفرعم  مدرم  هب  هدومن و  تیانع  وا  هب  ار  مزال  نوئش  هدرک و  باختنا  تماما  يارب  ار  صخش  نیرتراوازس 

؟ دوشیم نییعت  هنوگچ  ماما 

لوسر و نیب  هک  یتوافت  اهنت  تسا و  تلاسر  ماقم  فیاظو  ماجنا  نامه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  سپ  ییاوشیپ  تماما و 
نیبم نید و  نابهگن  ظفاح و  وا  نیـشناج  ناونعب  ماما  تسا و  باـتک  ياراد  نید و  سـسوم  راذـگ و  هیاـپ  ربماـیپ  هک  تسا  نیا  تسا  ماـما 

زا دـیاب  مه  ماما  نییعت  تسادـخ  فرط  زا  ربمغیپ  باختنا  هک  هنوگنامه  تسا و  توبن  ماقم  فیاظو  ماـمت  هدـننک  بیقعت  عورف و  لوصا و 
. تسا دنوادخ  دهع  تماما  هرقب  هروس  زا  هیآ 124  ریبعت  هب  دشاب و  دنوادخ  فرط 

نیملاظلا يدهع  لانیال  دیامرفیم : ادخ  دسریم ! تماما  ماقم  هب  یسک  مه  نم  هیرذ  زا  ایآ  دسرپیم  هک  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  اذل 
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هب طوبرم  باختنا  يروش و  اریز  ددرگیمن  نییعت  يروش  باختنا و  اب  دـنوادخ  دـهع  دـنادیم و  دوخ  دـهع  ار  تماما  دـنوادخ  دـسریمن 
رد تروشم  رمالا  یف  مهرواش  مهنیب و  يروش  مهرما  و  هدمآ : رما  هملک  هدـش  نایب  يروش  هلاسم  هک  يا  هیآ  ود  رد  تسا و  مدرم  ياهراک 

صـصق هروس  هیآ 67  رد  دوـشیمن  دـنوادخ  ناـمیپ  دـهع و  لـماش  زگره  تـسا و  مدرم  ياـهراک  یعاـمتجا و  روـما  هـب  طوـبرم  هـیآ  ود 
رد مدرم  دنکیم و  رایتخا  دـهاوخب و  ار  هچ  ره  دـنیرفآیم  وت  راگدرورپ  هریخلا و  مهل  ناک  ام  راتخی  ءاشی و  ام  قلخی  مکبر  و  دـیامرفیم :

. دنرادن رایتخا  قح  دنوادخ  رایتخا  ربارب 
مدرم دـیزگرب  تماما  هب  ار  یـسک  هاگ  ره  دـنوادخ  هک : دـنکیم  لقن  یثیداحا  روکذـم  هیآ  لیذ  یفاص  ریـسفت  رد  یناـشاک  ضیف  موحرم 

یباختنا دوریم و  نیب  زا  نآ  شزرا  باختنا  رد  فارحنا  ناکما  دوجو  اب  میناوخیم  يرگید  ثیدـح  رد  دـنورب و  يرگید  غارـس  هب  دـیابن 
. تساهناسنا هدنیآ  نطاب و  رب  هاگآ  هک  يدنوادخ  دشاب ، دنوادخ  فرط  زا  هک  دشاب  هتشاد  شزرا  الماک  ناوتیم 

كدـعب رمالا  انل  نوکی  نا  یلع  کعیابن  اولاقف : بالک  ینب  یلا  ءاج  لئابقلا  یلع  هسفن  ضرعی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ناک  امل 
مدرم توعد  يارب  اههلیبق  رب  ار  شدوخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هکینامز  مکریغ …  یف  وا  مکیف  ناک  ءاش  ناف  رمالا هللا  لاـقف :

ترـضح دـشاب  ام  يارب  وت  زا  دـعب  تماما  هک  یطرـش  هب  مینکیم  تعیب  وت  اب  دـنتفگ  اهنآ  دـمآ  بـالک  ینب  هفیاـط  يوسب  درکیم  هضرع 
7 … امش ریغ  رد  ای  دهدیم  رارق  امش  نیب  تساوخ  رگا  سپ  تسا  دنوادخ  اب  تماما  رما  دومرف :

نیرمت

. دینک نایب  ار  ماما  تمصع  ینآرق  لیلد   1
؟ دنتسه یناسک  هچ  نیملاظ  نآرق  رظن  زا   2

؟" ددرگیمن نییعت  تاباختنا  ای  يروش و  قیرط  زا  ماما  ارچ   3
؟ دوشیم نییعت  هنوگچ  ماما   4

یقرواپ

هیآ 124. هرقب ، هروس   1
هیآ 13. نامقل ، هروس   2

هیآ 42. يروش ، هروس   3
هیآ 32. رطاف ، هروس   4
هیآ 1. قالط ، هروس   5

هیآ 35. سنوی ، هروس   6
هحفص 74. دلج 23 ، راونالاراحب ،  7

هصاخ تماما   25 سرد

مالسلا مهیلع  شدنزرف  هدزای  یلع و  ترضح  تیالو  تماما و  تابثا 

مینک یسررب  دیاب  نونکا  میدش  انشآ  لقع ) ثیداحا ، نآرق ، رظن  زا  دشاب ) اراد  دیاب  امتح  ماما  هک  ییاهیگژیو  تافص و  اب  لبق  ثحابم  رد 
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ياه لالدتسا  اب  میراد  هدیقع  هچنآ  ات  هدوب  یـسک  هچ  رد  اهیگژیو  نآ  تسیک و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  زا  دعب  قحب  ماما  هک 
. میشاب ناهارمگ  يامنهار  میناوتب  نمض  رد  هدش و  تیوقت  یلقع  یلقن و 

مالسلا هیلع  یلع  تیالو  تماما و  رب  لقع  لیلد 
، يوقت ملع ، نوچمه : یناسنا  لـئاضف  یناـسفن و  تـالامک  عیمج  ياراد  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح   1 هجیتن : کـی  همدـقم و  ود 

همه رد  نمـشد ) فارتعا  هب  یتح  دیدرت ) نودب  هدوب و  هدیمح  قالخا  ریاس  تمـصع و  تلادع ، تواخـس ، تعاجـش ، دـهز ، ربص ، نیقی ،
. تسا هدش  رکذ  ناوارف  ینس  هعیش و  ياهباتک  رد  لئاضف  نیا  هدوب و  رتالاب  لضفا و  نارگید  زا  تالامک 

هک دوش  یـسک  ياوشیپ  دهاوخب  درادـن  ار  هدـش  دای  لئاضف  هک  یـسک  هاگ  ره  تساوران و  حـجار  رب  حوجرم  حـیجرت  لقع  هاگدـید  زا   2
. دوشیم حجرا  رب  حوجرم  حیجرت  تسا  لئاضف  نیا  ياراد 

تـسدب فدـه  نیا  لماک  رب  صقان  تماما  رد  تساهنآ و  نامیا  قـالخا و  لـیمکت  تما و  تیادـه  ماـما  شنیزگ  زا  فدـه  نآ  رب  هوـالع 
. دیآیمن

. دریگ رارق  نانآ  يامنهار  يداه و  دناوتب  ات  دشاب  مدرم  همه  زا  لضفا  ملعا و  دیاب  ماما  لقع  هاگدید  زا  ور  نیا  زا 
زا دـعب  مدرم  همه  زا  لضفا  لمعا و  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هکنیا  هب  هجوت  اب  مییوگیم : دـش  نشور  هک  يا  همدـقم  ود  زا  دـعب  هجیتن :

لصاح ضرغ  دوشیم و  حجار  رب  حوجرم  حیجرت  هنرگ  تسا و  ربمغیپ  نیشناج  هفیلخ و  وا  امتح  تسا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ 
هب دشاب و  يربم  هزنم و  یهابتـشا  اطخ و  ره  زا  هدوب و  موصعم  دـیاب  ماما  لقن ، لقع و  رظن  زا  هک  میدرک  نایب  البق  نآ  رب  هوالع  ددرگیمن .

تمـصع و تیب  لها  صوصخم  مه  یگژیو  نیا  درک  میهاوخ  تباث  ثیدـح ) نآرق و  رظن  زا   ) هللا ءاـش  نا  يدـعب  ثحب  رد  هک  هک  يروط 
. دوب دهاوخن  تماما  ماقم  قیال  سک  چیه  شدنزرف  هدزای  مالسلا و  هیلع  یلع  ترضح  زا  ریغ  نیاربانب  دشابیم  تراهط 

ریهطت هیآ  تمصع و 

انامه اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  تسیک ؟ موصعم  مینیبب  العف  دـشاب  موصعم  دـیاب  امتح  ماما  میتفگ 
1 دنادرگ . رهاط  كاپ و  ار  امش  هدرک و  فرط  رب  تیب  لها  امش  زا  ار  یگدولآ  یکاپان و  هک  تسا  هدرک  هدارا  دنوادخ 

؟ دنتسه یناسک  هچ  تیبلا  لها 
لها ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هرابرد  ریهطت  هیآ  تسا  هدش  دراو  ینـس  هعیـش و  قیرط  زا  هک  يرامـشیب  رتاوتم و  ثیداحا  قبط 
عیبانی مکاح ، كردتسم  روثنملارد ، دمحا ، دنسم  ملسم ، حیحـص  لیبق : زا  ننـست  لها  ربتعم  بتک  رد  ثیداحا  نیا  تسا  هدش  لزان  وا  تیب 
ناوارف هک  هعیـش  بتک  رد  تسا و  دوجوم  یمزراوخ و …  بقانم  راصبالا ، رون  يذمرت ، ننـس  هقرحملا ، قعاوصلا  لوصالا ، عماج  هدوملا ،

. دشابیم
هللا دـیری  امنا  دومرف : اهنآ  هراـبرد  ادـخ  هک  میتسه  یتیب  لـها  اـم  دومرف : يا  هبطخ  نمـض  مالـسلا  هیلع  نسح  ماـما  ثیداـحا : نیا  هلمج  زا 

2 اریهطت . مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل 
دیـسریم س )  ) ارهز هناـخ  هب  هک  زاـمن  ماـگنه  هاـم  شـش  تدـم  اـت  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـیوگیم : کـلام  هب  سنا 

3 اریهطت . مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  دیزیخرب ، زامن  يارب  تیب  لها  يا  دومرفیم :
مالـسلا هیلع  یلع  هناخ  برد  يزامن  ره  تقو  هام  هن  تدـم  ات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  میدـید  دـیوگیم : سابع  نبا 

4 اریهطت . مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  تیبلا : لها  ای  مکیلع  مالس  دندومرفیم : دنتفریم و 
يارب دنک  تمحر  ار  امـش  ادخ  دومرفیم  هدروآ و  فیرـشت  ام  لزنم  برد  حبـص  زور  ره  ادـخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

5 اریهطت . مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  دیزیخرب ، زامن 
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تیمها هب  دوش و  صخـشم  مه  يارب  تیبلا  لها  قادصم  هک  داد  همادا  ار  روکذـم  همانرب  یتدـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
. دننک ادیپ  هجوت  عوضوم 

دومرف هدناوخ و  هبطخ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تلحر  زا  دعب  دیوگیم : هللادبع  نبا  کیرش 
مکرهطی تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا  هیآ : هک  دیراد  غارـس  ار  یـسک  متیب  لها  نم و  زج  ایآ  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امش 

6 هن . دندرک  ضرع  مدرم  دشاب  هدش  لزان  شا  هرابرد  اریهطت 
وت و هرابرد  ای  هدـش  لزان  منادـنزرفو  رـسمه  نم و  هرابرد  ریهطت  هیآ  دـنگوس  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف : رکبوبا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

تا … 7 هداوناخ  وت و  هرابرد  دادباوج  تا ؟ هداوناخ 
هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  ياهنز  هرابرد  مه  نآ  زا  دعب  لبق و  تایآ  اریز  هدش  لزان  ربمغیپ  نانز  هرابرد  ریهطت  هیآ  نیا  هتفگ  یضعب  لاکـشا :

اریز تسین  تمصع  لیلد  نیا  ربانب  دنوشیم و  ریهطت  هیآ  لومـشم  مه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  نانز  لقاال  ای  تسا  ملـس  هلآ و 
. دنادیمن موصعم  ار  ربمغیپ  نانز  یسک 

دنا : هداد  باوج  هجو  دنچ  هب  هر )  ) نیدلا فرش  نیسحلادبع  دیس  همالع  باوج :
ربمغیپ هرابرد  دیوگیم  هدمآ  هیآ  لوزن  ناش  رد  هدیسر و  رتاوت  دح  هب  هک  يدایز  تایاور  اریز  تسا  صن  لباقم  رد  داهتجا  لامتحا  نیا   1

. دشابیم مالسلا  امهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  همطاف و  و 
: دشاب نینچ  دیاب  ینعی  رکذم  هن  دشاب  هدـمآ  ثنوم  باطخ  تروص  هب  دـیاب  دوب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ياهنز  هرابرد  رگا   2

. اریهطت نکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  نکنع  بهذیل  هللا  دیری  امنا 
هـصیمق يار  املف  هدمآ : مه  نآرق  رد  تسا و  موسرم  حیـصف  ياهبرع  نیب  نیا  تسا و  هضرتعم  هلمج  دعب  لبق و  ياه  هیآ  نیب  ریهطت  هیآ   3

ربد نم  دق 
ضرعا فسوی   ) هلمج هک  نیئطاخلا 8  نم  تنک  کنا  کبنذل  يرفغتـسا  اذه و  نع  ضرعا  فسوی  میظع  نکدیک  نا  نکدیک  نم  هنا  لاق 

. دشابیم اخیلز  هب  باطخ  شدعب  لبق و  تسا و  هضرتعم  فسوی و  هب  باطخ  اذه ) نع 
مالسلا مهیلع  شدنزرف  هدزای  یلع و  تماما  تمصع و  ریهطت و  هیآ 

دیری امنا  هیآ ، هک  مدوب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تمدخ  رد  هملـسلا  ما  هناخ  رد  نم  دیامرفیم : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
یناماما نیـسح و  نسح و  تنادنزرف  وت و  هرابرد  هیآ  نیا  دومرف  نم  هب  دش ، لزان  اریهطت  مکرهطی  تیبلا و  لها  سجرلا  مکنع  بهذیل  هللا 

دومرف دنسریم ؟ تماما  هب  رفن  دنچ  وت  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  یلـص  هللا  لوسر  ای  متفگ  تسا  هدش  لزان  دنیآیم  دوجوب  وت  لسن  زا  هک 
دمحم شدنزرف  شدنزرف  یلع  زا  دعب  یلع  شدنزرف  نیـسح  زا  دعب  نیـسح  نسح  زا  دـعب  نسح و  وت  زا  دـعب  يوشیم  ماما  وت  نم  زا  دـعب 
دمحم زا  دعب  دمحم  شدنزرف  یلع  زا  دعب  یلع  شدنزرف  یـسوم  زا  دـعب  یـسوم  شدـنزرف  رفعج  زا  دـعب  رفعج  شدـنزرف  دـمحم  از  دـعب 

قاس رب  بیترت  نیمه  هب  ناشیا  ياهمان  دنـسریم  تماما  هب  تجح  شدـنزرف  نسح  زا  دـعب  نسح و  شدـنزرف  یلع  زا  دـعب  یلع  شدـنزرف 
9 دنتسه . نوعلم  ناشنانمشد  دنموصعم و  كاپ و  دنشابیم  وت  زا  دعب  ياهماما  دومرف  دنتسیک ؟ اهنیا  مدیسرپ  ادخ  زا  دوب  هدش  هتشون  شرع 
هب هللا  ءاـش  نا  هک   ) يددـعتم ثیداـحا  رد  مالـسا  یمارگ  لوسر  دـشابیم و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  هدراـهچ  ناـش  رد  ریهطت  هیآ  نیارباـنب 

ياراد اـهنآ  اریز  دـنامیم  یقاـب  نیعم  هدـعو  نیا  يارب  تماـیق  اـت  تماـما  بصنم  هک  دـندنامهف  مدرم  هب  مینکیم ) هراـشا  اـهنآ  زا  یـضعب 
. دنتسه ماقم  نیا  رگید  طیارش  تمصع و 

تمصع رد  ثیدح  ود 

نورهطم نیسحلا  دلو  نم  هعست  نیسحلا و  نسحلا و  یلع و  انا و  لوقی : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لاق  سابع  نبا  نع 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 422 

http://www.ghaemiyeh.com


موصعم كاپ و  نیـسح  دالوا  زا  رفن  هن  نیـسح و  نسح و  یلع و  نم و  دومرفیم : مدینـش  ادـخ  لوسر  زا  دـیوگیم  سابع  نبا  نوموصعم 
10 میتسه .

نآرقلا و عم  انلعج  هضرا و  یف  هجح  هقلخ و  یلع  ءادهش  انلعج  انمـصع و  انرهط و  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  مالـسلا : هیلع  نینموملا  ریما  لاق 
كاپ و ار  ام  یلاعت  كرابت و  يادخ  هک  یتسرد  هب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  انقرافیال  هقرافن و  انعم ال  نآرقلا  لعج 
هن هداد  رارق  ام  اب  ار  نآرق  نآرق و  اب  ار  ام  تسا  هداد  رارق  نیمز  يور  رد  شدوخ  تجح  شتقلخ و  رب  نادـهاش  ار  اـم  هداد و  رارق  موصعم 

11 دوشیم . ادج  ام  زا  وا  هن  نآرق و  زا  ام 

نیرمت

؟ دینک نایب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  یلقع  لیلد 
؟ دینک لقن  یثیدح  دنتسه  یناسک  هچ  ریهطت  هیآ  رد  تیبلا  لها  زا  روظنم   2

؟ دشاب ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياهنز  ناش  رد  ریهطت  هیآ  دوشیمن  ارچ   3
؟ دینک نایب  ماما  هدزاود  تماما  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ثیدح   4

یقرواپ

هیآ 33. بازحا ، هروس   1
هحفص 236. هدوملا ، عیبانی   2

هحفص 110. دلج 1 ، لوصالا ، عماج   3
هحفص 89. دلج 1 ، هعبرالا ، بهذملا  قداصلا و  مامالا   4

هحفص 295. مارملا ، هیاغ   5

هحفص 293. مارملا ، هیاغ   6
هحفص 271. دلج 4 ، نیلقثلا ، رون   7

هیآ 29. فسوی ، هروس   8
هحفص 293. مارملا ، هیاغ   9

هحفص 534. هدوملا ، عبانی   10
. هجحلا باتک  یفاک ، لوصا   11

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  تماما  نآرق و   26 سرد

تیالو هیآ 

شربمایپ و تسادخ و  اهنت  امش  ربهر  یلو و  نوعکار  مه  تاکزلا و  وتوی  هولـصلا و  نومیقی  نیذلا  اونمآ  نیذلا  هلوسر و  هللا و  مکیلو  امنا 
1 دنزادرپیم . تاکز  عوکر  لاح  رد  دنرادیم و  اپ  رب  زامن  هدروآ و  نامیا  هک  اهنآ 

، ادـخ دـنکیم ) هصالخ  دروم  هس  رد  ار  ناناملـسم  تسرپرـس  یلو و  تسا  راصحنا  يارب  هک  اـمنا  هملک  هب  هجوت  اـب  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
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(. دنزادرپیم تاکز  عوکر  لاح  رد  هتشاد و  اپ  هب  ار  زامن  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  ربمایپ ،
ینـس هعیـش و  قیرط  زا  اونمآ ) نیذـلا  و   ) موس تمـسق  اـما  تسا  مولعم  شلوـسر  ادـخ و  يربـهر  تیـالو و  هیآ  دوـخ  زا  هیآ : لوزن  ناـش 

. دش لزان  داد  لئاس  هب  يرتشگنا  عوکر  رد  هکیلاح  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ناش  رد  هیآ  هک  هدش  دراو  يرایسب  ثیداحا 
ناـیبلا فـشکلا و  رد  یبـلعث  فاـشک ، رد  يرـشخمز  ریبـک  ریـسفت  رد  يزار  رخف  تنـس : لـها  زا  دراد و  رظن  قاـفتا  دروـم  نـیا  رد  هـعیش 

دنسم و…  رد  لبنح  نب  دمحا  بقانم ، رد  یمزراوخ  صیاصخ  رد  يربط  ناشریسافت ، رد  یبلک  يریظن و  یقهیب و  يواضیب و  يروباشین و 
هدش لقن  تنـس  لها  قیرط  زا  هراب  نیا  رد  ثیدح  مارملا 24  هیاغ  رد  دنا ) هدرک  ار  نیرـسفم  قافتا  ياعدا  یچـشوق  ینازاتفت و  هکیئاج  ات 

(. دوش هعجارم  تاعجارملا  باتک  ریدغلا و  مود  دلج  هب  رتشیب  عالطا  يارب 
نومـضم ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رـصع  فورعم  رعاش   ) تباث نب  ناسح  هک  تسه  هدوب و  فورعم  عیاش و  يردقب  هلاسم  نیا 

دیوگیم : مالسلا  هیلع  یلع  هب  باطخ  هدورس و  دوخ  راعشا  رد  ار  نایرج 
عکار ریخ  ای  سفنلا  کتدف  اتاکز  اعکار  تنکذا  تیطعا  يذلا  تناف 

عیارشلا تامکحم  یف  اهنیب  هیالو و  ریخ  هللا  کیف  لزناف 
وت هرابرد  ار  تیالو  نیرتهب  دـنوادخ  ناگدـننک و  عوکر  نیرتهب  يا  وت  يادـف  ناج  يدیـشخب  تاکز  عوکر  لاح  رد  هک  يدوب  وت  یلع  ای 

. دومن نایب  نآرق  رد  هدرک و  لزان 
رکبوبا و رما  عبات  دوشیمن  یـسک  نینچ  لقع  مکح  هب  دراد و  نینموم  تاقبط  عیمج  رب  هیلک  تیـالو  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  نیارباـنب :

. دندوبیم مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  رما  تحت  دیاب  دندوب  نینموم  ءزج  اهنآ  رگا  هکلب  دشاب  نامثع  رمع و 

اهنآ باوج  لاکشا و  ود 

. رایتخا بحاص  فرصت و  هب  یلوا  هن  تسا  روای  تسود و  يانعم  هب  یلو  دنا  هتفگ  ننست  لها  زا  یضعب 
تیالو و رد  یفرع  لامعتـسا  يوغل و  عضو  بسح  هب  یلو  ظفل  هوالع  هب  تسا ، هیآ  صن  فالخ  رهاظ و  فـالخ  نخـس  نیا  ـالوا  باوج :
مهـسفنا و نم  نینموملاب  یلوا  یبنلا  هفیرـش : هیآ  رد  یلوا  ظفل  هچنانچ  تسا  هنیرق  هب  جاـتحم  رگید  یناـعم  تسا و  ندوب  راـیتخا  بحاـص 

. تسا تیالو  يانعم  رد  حیرص  مه  هالوم  تنک  نم  ریدغ : ثیدح  رد  یلوم ،
هیلع یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  هب  رصحنم  يروای  یتسود و  تسا و  رصح  يارب  امنا  هملک  تیالو  هیآ  رد  ایناث :

. ضعب ءایلوا  مهضعب  تانموملا  نینموملا و  دیامرفیم و  دنوادخ  هچنانچ  دنتـسه  تسود  رگیدکی  اب  نینموم  عیمج  هکلب  دشابیمن  مالـسلا 
2

اب تسا و  نینموم  همه  يارب  تفـص  نیا  تسین و  مالـسلا  هیلع  یلع  شلوسر و  ادخ و  هب  رـصحنم  يرای  یتسود و  تفـص  هکنوچ  نیاربانب 
. تسا يربهر  تیالو و  يانعم  هب  امتح  سپ  تسا  يراصحنا  یمکح  يارب  هللا  مکیلو  امنا  هیآ : هکنیا  هب  هجوت 

شیاپ زا  ار  ریت  یتح  تشاد و  زامن  لاح  رد  هک  یصاخ  هجوت  نآ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنا  هدرک  داریا  تنس  لها  زا  نابصعتم  زا  یـضعب 
؟ دنک ادیپ  هجوت  وا  هب  هدینش و  ار  یلئاس  يادص  تسا  نکمم  هنوگچ  دشن  هجوتم  دندروآ و  رد 

هدوب رانک  رب  تسین  راگزاس  تدابع  حور  اب  هک  يدام  روما  شدوخ و  زا  تسادخ و  هجوتم  الماک  زامن  لاح  رد  مالـسلا  هیلع  یلع  باوج :
، ترضح راک  رگید  ریبعت  هب  تسادخ و  هب  هجوت  نیع  هکلب  تسین  نتشیوخ  هب  هجوت  وا  هب  ندرک  کمک  ریقف و  يادص  ندینـش  یلو  تسا 

. تسا تدابع  نمض  رد  تدابع 
هجوت شیوخ  هدارا  اب  هکلب  دوش  ساسحا  یب  ای  دـهدب و  تسد  زا  ار  دوخ  رایتخا  هک  تسین  نیا  دـنوادخ  هب  هجوت  رد  ندـش  قرغ  هوـالعب 

اـضر ریـسم  رد  ود  ره  تسا و  تداـبع  مه  تاـکز  تداـبع و  زاـمن  اـجنیا  دریگیم  رب  تـسین  ادـخ  يارب  ادـخ و  هار  رد  هـچنآ  زا  ار  دوـخ 
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. تسا تباث  رتاوت  هب  هک  دشابیم  هیآ  لوزن  شلیلد  تسا و  هدوب  ادخ  يارب  افرص  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هجوت  نیاربانب  تسادخ 

رمالا ولوا  زا  تعاطا  هیآ 

ناتدوخ رما  نابحاص  وا و  لوسر  ادخ و  دیدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  مکنم  رمالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای 
هدرمش بجاو  هتفرگ و  رارق  لوسر  ادخ و  تعاطا  رانک  رد  طرـش  دیق و  چیه  نودب  رما  نابحاص  زا  تعاطا  هیآ  نیا  رد  دینک 3  تعاطا  ار 

. تسا
هک هدش  لقن  یتایاور  مه  ننست  لها  زا  دنشابیم و  مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  رمالا  ولوا  وا  روظنم  هک  دنراد  رظن  قافتا  هعیـش  تعامج 

يداقتعا هلاسر  رد  يزاریـش  نموم  رکبوبا  طیحملا و  رحب  ریـسفت  رد  روهـشم  رـسفم  یبرغم  یـسلدنا  ناـیحوبا  ، ) دـنموصعم ناـماما  روظنم 
هیآ لیذ  دیناوتیم  مه  هعیش  ریـسافت  رد  دنا ،) هدرک  رکذ  ار  تایاور  نیا  زا  يا  هنومن  هدوملا ، عیبانی  باتک  رد  يزودنق  نامیلـس  شیوخ و 
نآ زا  یضعب  هب  اجنیا  رد  دینک  هعجارم  رگید  ددعتم  بتک  مارملا و  هیاغ  باتک  یشایع و  ریـسفت  نیلقثلا ، رون  ناهرب ، ياهریـسفت  هب  هفیرش 

. مینکیم هراشا  ثیداحا 
هچ مینک  تعاطا  اهنآ  زا  میرومأـم  هک  رمـالا  ولوا  دـنکیم  لاوس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  يراـصنا  هللا  دـبع  نب  رباـج 

مالـسلا هیلع  نیـسح  نسح و  وا  زا  دعب  تسا  یلع  مردارب  اهنآ  لوا  نم ، زا  دعب  رما  نایدـصتم  افلخ و  دـندومرف  ترـضح  دنتـسه ؟ یناسک 
وا زا  دعب  ناسرب ) وا  هب  ارم  مالـس  يدومن  شتاقالم  هک  یتقو  رباج  يا  ینکیم  كرد  ار  وا  وت   ) رقاب دـمحم  هاگنآ  نیـسحلا  نب  یلع  سپس 
وا زا  دعب  يرگسع  نسح  وا  زا  دعب  يداه  یلع  وا  زا  دعب  داوج  دمحم  وا  زا  دعب  اضرلا  یلع  وا  زا  دعب  مظاک  یسوم  وا  زا  دعب  قداص  رفعج 

4 دوب . دنهاوخ  اوشیپ  ماما و  نم  زا  دعب  مالسلا  هیلع  يدهم  رظتنم  مئاق 
. تسا هدمآ  هحفص 499  نیلقثلا  رون  ریسفت  لوا  دلج  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  هرابرد  رتشیب  لیذ  ای  روکذم  ثیدح 

اونمآ نیذلا  اهیا  ای  لجوزع  هللا  لوق  یف  لاق  مث  مالسلا  مهیلع  نیسحلا  نسحلا و  یلع و  یلا  هللا  لوسر  یـصوا  مالـسلا : هیلع  رفعج  یبا  نع 
هدـش لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  هعاسلا  موقی  نا  یلا  همطاف  یلع و  دـلو  نم  همئالا  لاق : مکنم  رمـالا  یلوا  لوسرلا و  اوعیطا  هللا و  اوعیطا 
لوق هب  هراشا  سپس  مالسلا  اهیلع  نیسح  نسح و  یلع و  هب  تماما ) يارب   ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  درک  تیصو  دومرف : هک 

5 دوش . اپ  رب  تمایق  ات  دنتسه  همطاف  یلع و  نادنزرف  زا  ناماما  دومرف : هدرک و  اونمآ …  نیذلا  اهیا  ای  لجوزع : يادخ 
. دنکیم تلالد  شدنزرف  هدزای  مالسلا و  هیلع  یلع  تماما  رب  تهج  دنچ  زا  رمالا  یلوا  تعاطا  هیآ  نیا  ربانب 

. میسانشب ار  اهنآ  دیاب  تسا  بجاو  قلطم  روطب  تعاطا  نوچ  دشابیم و  ادخ  لوسر  ادخ و  تعاطا  هب  نورقم  رمالا  ولوا  زا  تعاطا   1
دنکیم رما  رمـالا  ولوا  تعاـطا  هب  یتقو  تسا ، هدرک  نیعم  ار  لوسر  صخـش  هدرک و  بجاو  ار  لوسر  تعاـطا  دـنوادخ  هک  هنوگناـمه   2

(. تسین نکمم  میسانشیمن  هک  یصخش  زا  تعاطا  ینعی  دوشیم ) قاطی  ام ال  فیلکت  هنرگ  دنک و  نیعم  ار  اهنآ  دیاب 
. تسا هدرک  نیعم  شدنزرف  هدزای  یلع و  ار  رمالا ) یلوا   ) هیآ لوزن  ناش  ددعتم  تایاور   3

مالسلا هیلع  یلع  تماما  رادلا و  موی  ثیدح  راذنا و  هیآ 
دزاس و ینلع  مالسا ، دروم  رد  ار  دوخ  توعد  هک  دش  رومام  تثعب  موس  لاس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  رادلا : موی  ثیدح 

6 نک . راذنا  ار  دوخ  کیدزن  ناگتسب  نیبرقالا  کتریشع  رذنا 
يا دومرف : نینچ  اذغ  فرط  زا  دعب  درک  توعد  بلاطوبا  هناخ  هب  ار  شناگتسب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیرومام  نیا  لابند  هب 
نم دشاب  هدروآ  ما  هدروآ  نم  هچنآ  زا  رتهب  يزیچ  شموق  يارب  هک  مسانـشیمن  برع  رد  ار  سک  چیه  مسق  ادخ  هب  بلطملادبع  نادنزرف 

مدوخ تلاسر  يو و  یگناـگی  دـیحوت و  هب  ار  امـش  هک  تسا  هداد  روتـسد  نم  هب  دـنوادخ  ماـه و  دروآ  امـش  يارب  ار  ترخآ  اـیند و  ریخ 
دادن ناشن  رما  نیا  هب  یلیامت  سک  چیه  دیشاب  نم  نیشناج  یصو و  نم و  ردارب  ات  درک  دیهاوخ  يرای  ارم  امـش  زا  کیمادک  منک ، توعد 
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هیلع هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هبترم  هس  ات  متسه ، وت  روای  رای و  هار  نیا  رد  نم  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  تساخرب و  هک  مالسلا  هیلع  یلع  رگم 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  عقوم  نیا  رد  دادن  خساپ  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  یـسک  درک و  رارکت  ار  تالمج  نیا  ملـس  هلآ و  و 
یلع نیا  هک  یتسرد  هب  هوعیطا  هل و  اوعمساف  مکیف  یتفیلخ  ییـصو و  یخا و  اذه  نا  دومرف : تشاذگ و  مالـسلا  هیلع  یلع  ندرگ  رب  تسد 

. دینک تعاطا  ار  شنامرف  دیونشب و  ار  وا  نخس  تسامش  نایم  رد  نم  نیشناج  یصو و  ردارب و 
دنا هدرک  لقن  نارگید  یبط و  ریثا ، نبا  یبلعث ، یقهیب ، میعن ، وبا  ریرج ، یبا  نبا  دـننام : تنـس  لها  نادنمـشناد  زا  يرایـسب  ار  ثیدـح  نیا 

هب مه  ثیدح  نیا  دوش  هعجارم  دـعب  هب  هحفص 62  دلج 4  قحلا  قاقحا  دـعب و  هب  هحفـص 130  تاعجارملا  باتک  هب  رتشیب  یهاگآ  يارب 
. دنکیم تباث  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  تیالو و  تحارص 

نیرمت

؟ دینکیم لالدتسا  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تماما  يارب  هللا …  مکیلو  امنا  تیالو : هیآ  هب  هنوگچ   1
؟ تسیچ شلیلد  تسا و  ییانعم  هچ  هب  مکیلو  امنا  هیآ  رد  یلو   2

؟ دینک نایب  ار  رمالا  ولوا  تعاطا  هیآ : تلالد  هجو   3
؟ دوشیم لالدتسا  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  يارب  رادلا  موی  ثیدح  راذنا و  هیآ  هب  هنوگچ   4

یقرواپ

هیآ 60. هدئام ، هروس   1
هیآ 258. هرقب ، هروس   2
هیآ 62. ءاسن ، هروس   3

هحفص 123. دلج 3 ، هادهلا ، تابثا   4
هحفص 231. همامالا ، لئالد  هحفص 505 و  لوا ، دلج  نیلقثلا ، رون  ریسفت   5

هیآ 94. رجح ، هروس   6

مالسلا هیلع  یلع  تماما  غیلبت و  هیآ   27 سرد

هراشا

يا نیرفاکلا  موقلا  يدـهی  هللا ال  نا  سانلا  نم  کمـصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب  لوسرلا  اهیا  ای 
وت دنوادخ  يا و  هدادن  ماجنا  ار  ادخ  تلاسر  ینکن  ار  راک  نیا  رگا  ناسرب و  مدرم  هب  هدـش  لزان  وت  رب  تراگدرورپ  يوس  زا  هچنآ  ربمغیپ 

تلاسر نآ  كرت  اب  هک  تسا  نیگنـس  یتیرومام  زا  نخـس  هیآ  نحل  دـنکیمن ، تیادـه  ار  نارفاـک  دـنوادخ  دـنکیم و  ظـفح  مدرم  زا  ار 
هکنیا هب  هجوت  اب  دوب و  هدش  لح  الماک  لئاسم  نیا  هیآ  لوزن  نامز  ات  اریز  دوبن  نآ  ریغ  هزرابم و  دـیحوت و  هب  طوبرم  امتح  تسا و  صقان 

دشابیم و ربمایپ  ینیـشناج  تماما و  هلاسم  هب  طوبرم  دـیدرت  نودـب  هدـش  لزان  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رمع  رخآ  لاس  رد  هیآ 
مالسلا هیلع  یلع  ترضح  هرابرد  روکذم  هیآ  هک  دنا  هدرک  فارتعا  ناخروم ) نارسفم و  زا   ) تنس لها  نادنمشناد  زا  یمیظع  هورگ  یتح 

. تسا هدش  لزان  ریدغ  زور  ناتساد  و 
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فورعم باتک  دنمشناد و  تصش  دصیس و  زا  هباحص و  زا  رفن  هد  دص و  زا  ار  ریدغ  ثیدح  ریدغلا  فیرش  باتک  رد  ینیما  همالع  موحرم 
هیآ چیه  ریدغ  ثیدح  غیلبت و  هیآ  نیا  زج  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هدرکن  دیدرت  ثیدح  رودص  رد  سک  چیه  دنا و  هدرک  لقن  یمالسا 

. دوب یفاک  مالسلا  هیلع  یلع  لصفالب  تفالخ  تابثا  يارب  دوبن  مه  يرگید  ثیدح  و 
رـسفم نآرق  یلک  روطب  هک  میدقتعم  تسا و  هدـش  لزان  اهنآ  تماما  شنادـنزرف و  مالـسلا و  هیلع  یلع  ناش  رد  يرگید  رایـسب  تایآ  هتبلا 

. دش دنهاوخن  ادج  رگیدکی  زا  زگره  نیلقث  ثیدح  قبط  ود  نیا  دنتسه و  نآرق  رسفم  تیب  لها  تیب و  لها 
رگید ياهباتک  و  مارملا ، هیاغ  باتک  یـشایع و  ریـسفت  ناـهرب ، ریـسفت  نیلقثلا ، رون  لـیبق  زا  ییاور  ياهریـسفت  هب  دـیناوتیم  هطبار  نیا  رد 

لیمکت يارب  مینکیم و  افتکا  رادقم  نیمه  هب  ام  دیئامرف ، هعجارم  رگید  لیمکت  يارب  مینکیم و  افتکا  رادقم  نیمه  هب  ام  دیئامرف ، هعجارم 
. مینکیم لقن  ار  ریدغ  روهشم  ثیدح  ثحب 

مالسلا هیلع  یلع  تماما  ریدغ و  فیرش  ثیدح 

هب خیرات  رد  اذل  دوب  ترـضح  جح  نیرخآ  نیا  دنراذگب  جح  هضیرف  ات  هدومن  تمیزع  هکم  هب  ترجه  مهد  لاس  رد  مالـسا  یمارگ  ربمایپ 
ماگنه دنا  هدرک  لقن  رازه  تسیب  دص و  ات  رفـس  نیا  رد  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ناهارمه  دنیوگیم  عادولا  هجح  نآ 

لوسرلا اهیا  ای  دروآ : ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  لیئربج  هنیدـم ) هکم و  نیب  یلحم   ) مخ ریدـغ  رد  هجحیذ  مهدـجیه  زور  هنیدـم  هب  تشگزاب 
. نیرفاکلا موقلا  يدهی  هللا ال  نا  سانلا  نم  کمصعی  هللا  هتلاسر و  تغلب  امف  لعفت  مل  نا  کبر و  نم  کیلا  لزنا  ام  غلب 

تشگزاب هب  دندوب  هتشذگ  هک  اهنآ  دنداد  فقوت  روتسد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دنوش  قرفتم  ناناملـسم  هکنآ  زا  شیپ  1
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  ار  رهظ  زامن  ناناملـسم  دوب  نازوس  غاد و  رایـسب  اوه  دندیـسر  دندوب  بقع  هک  اهنآ  دندش و  توعد 

امش نایم  زا  هدرک و  تباجا  ار  ادخ  توعد  يدوز  هب  نم  دندومرف : نآ  نمـض  رد  دندناوخ و  يا  هبطخ  ترـضح  زامن  زا  دعب  دندرک ، ءادا 
مهـسفنا نم  نینموملاب  سانلا  یلوا  نم  سانلا  اهیا  ای  دومرف : ربمایپ  يرآ  دنتفگ  دیونـشیم  ارم  يادـص  ایآ  مدرم  يا  دومرف  سپـس  موریم 

نم تسا و  نم  ربهر  یلوم و  ادخ  دومرف : ترـضح  دنرتاناد  ربمایپ  ادخ و  دـنتفگ  تسا  رتراوازـس  ناشدوخ  زا  نینموم  هب  یـسک  هچ  مدرم 
ره لغب  ریز  يدیفس  هچنانچ  هدرک  دنلب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  سپس  مرتراوازس  ناشدوخزا  نانموم  هب  تبـسن  منانموم و  ربهر  یلوم و 
راب هس  ار  نخس  نیا  تسوا  ربهر  الوم و  یلع  متسه  وا  ربهر  الوم و  نم  سک  ره  هالوم  یلعف  هالوم  تنک  نم  دوزفا : سپـس  دش  نایامن  ود 

، هلذخ نم  لذخا  هرصن و  نم  رـصنا  هاداع و  نم  داع  هالاو و  نم  لا  مهللا و  دومرف : هدرک و  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  رـس  سپـس  درک  رارکت 
رب ار  هیآ  نیا  دش و  لزان  لیئربج  هک  دوب  هدـشن  قرفتم  مه  زا  تیعمج  فوفـص  زونه  دـنناسرب  نابئاغ  هب  ار  ربخ  نیا  نارـضاح  همه  دومرف 

ار ناتنید  زورما  انید  مالسالا  مکل  تیضر  یتمعن و  مکیلع  تممتا  مکنید و  مکل  تلمکا  مویلا  دروآ : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
2 دشاب . امش  نید  مالسا  هک  مدش  یضار  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لماک 

هیالولا یتلاسرب و  برلا  یضر  همعنلا و  مامتا  نیدلا و  لامکا  یلع  ربکا  هللا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ماگنه  نیا  رد 
نم و تلاسر  هب  راگدرورپ  تیاضر  تمعن و  ندرک  مامت  نید و  ندومن  لـماک  رب  تسا  رتگرزب  ادـخ  تسا  رتگرزب  ادـخ  يدـعب  نم  یلعل 

کیربت ار  ماقم  نیا  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ناگمه  داتفا و  مدرم  نایم  رد  ییاغوغ  روش و  ماگنه  نیا  رد  نم  زا  دعب  مالـسلا  هیلع  یلع  تیالو 
نموم و لک  الوم  يالوم و  تیـسما  تحبـصا و  بلاطیبا  نبای  کل  خب  خـب  تفگ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  مدرم  روضح  رد  رمع  یتح  دـنتفگ 

. یتسه هنموم  نموم و  ره  نم و  يالوم  هکیلاح  رد  يدرک  رصع  حبص و  هک  یلع  ای  وت  رب  کیربت  نیرفآ و  هنموم 
هک يروط  هب  تسا  هدـش  لقن  مالـسا  نادنمـشناد  زا  يریثک  هورگ  قیرط  زا  هدرـشف  یهاگ  لصفم و  یهاگ  فلتخم  ترابع  اب  ثیدـح  نیا 

هعیش زا  دنس  تنس و 43  لها  زا  دنس  اب 89  ار  ثیدح  نیا  مارملا  هیاغ  باتک  رد  ینارحب  موحرم  تسا  هدرکن  دیدرت  نآ  رودص  رد  يدحا 
. تسا هر )  ) ینیما همالع  فیلات  ریدغلا  فیرش  باتک  تسا  هدش  هتشون  دروم  نیا  رد  هک  یباتک  نیرتهب  تسا و  هدرک  لقن 
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یلوم هملک  يانعم  رد  باوج  لاکشا و 

. تسا تسود  يانعم  هب  دنتفگ  هدرک و  دیدرت  یلوم )  ) هملک يانعم  رد  تسین  راکنا  لباق  چیه  ثیدح  دنس  دندید  هک  یناسک  زا  یعمج 
دشاب : تسود  يانعم  هب  دوشیمن  تسا و  يربهر  تیالو و  يانعم  هب  طقف  یلوم  هملک  لیلد  هد  هب  باوج :

هلمج سپس  مهـسفنا و  نم  نینموملاب  سانلا  یلوا  نم  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  یفرعم  زا  لبق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دوخ   1
هلمج ود  طابترا  ات  دـشاب  نینچ  دـیاب  مه  دـعب  هلمج  تسا  تیالو  رد  لبق  هلمج  هک  روطنامه  سپ  دومرف : ار  هـالوم  یلعف  هـالوم  تنک  نم 

. دشاب ظوفحم 
صقان تلاسر  یهدـن  ماـجنا  ار  تا  هفیظو  رگا  دـیامرفیم : ربمغیپ  هب  باـطخ  دـش  لزاـن  مالـسلا  هیلع  یلع  یفرعم  زا  لـبق  هک  غیلبت  هیآ   2
یتسود تبحم و  اـهراب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هوـالعب  دوب ؟ صقاـن  تلاـسر  درکیمن  یتسود  مـالعا  ربـمغیپ  رگا  اـیآ  تسا ،

. دوبن دیدج  هتفگان و  بلطم  نیا  هدومرف و  نایب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هب  تبسن  ار  شدیدش 
ره مدرم  دیوگب : هدرک و  لطعم  ار  رفن  نارازه  دـیدش  يامرگ  نازوس و  نابایب  نآ  رد  يوهلا  نع  قطنی  ام  هک : يربمایپ  تسا  لوقعم  ایآ   3

!؟ تسوا تسود  مه  یلع  متسه  وا  تسود  نم  سک 
هیآ 3 و  متفریذپ . امـش  رب  ار  مالـسا  مدرک ، مامت  امـش  رب  ار  اهتمعن  دش  لماک  نید  زورما  مویلا …  دـش : لزان  یفرعم  زا  دـعب  هک  يا  هیآ   4
یلع ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  اهنیا  همه  اـیآ   4 دـندش ، سویام  امـش  زا  رافک  زورما  سئی …  مویلا  رگید :

!؟ تسا هدرک  یفرعم  دوخ  یتسود  هب  ار  مالسلا  هیلع 
بلطم نیا  ایآ  هدوب  مالسلا  هیلع  یلع  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتسود  يارب  ایآ  رمع ) زا  یتح   ) کیربت شابداش و  همه  نآ   5

!؟ دوب يا  هزات 
ره ات  دندرک  مالعا  ناناملسم  یمسر  دایعا  نیرتگرزب  زا  ار  ریدغ  زور  موصعم  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ   6

!؟ دوش مالسا  دایعا  نیرتگرزب  زا  زور  نیا  دش  ثعاب  یتسود  مالعا  ایآ  دوش  دیدجت  هرطاخ  نیا  لاس 
هیلع یلع  تبـسن  یتسود  مالعا  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ایآ  سانلا ، نم  کمـصعن  هللا  و  هدمآ : یفرعم  زا  لبق  هیآ  رد   7

!؟ تسا هدوب  وا  ینیشناج  تماما و  مهم  هلاسم  ای  دنکیم  ظفح  نانمشد  زا  ار  وت  ادخ  دومرف : دنوادخ  هک  تشاد  هرهلد  مالسلا 
هتـسناد تماما  تیالو و  هب  طوبرم  ار  ریدغ  هبطخ  اهنآ  همه  دنا  هدورـس  ریدـغ  هرابرد  نالا  ات  نامز  نا  زا  نابیدا  نارعاش و  هک  يراعـشا   8

. تسا هدروآ  ریدغلا  لوا  دلج  رد  ینیما  همالع  موحرم  ار  راعشا  نیا  دنا  هدرک  نایب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  ینیشناج  دنا و 
اهنآ مالک  زا  همه  دـندرکیم و  جاجتحا  دوخ  تماما  يارب  ریدـغ  ثیدـح  هب  يددـعتم  دراوم  رد  مالـسلا  مهیلع  ناـماما  نینموملا و  ریما   9

. دندشیم باجم  هدیمهف و  يربهر  تیالو و 
هک دنکیم  لقن  يربط ) ریرج  نب  دمحم   ) تنس لها  فورعم  خروم  رـسفم و  زا  هحفـص 214  ریدغلا  لوا  دلج  رد  ینیما  همالع  موحرم   10
هب متسیاب و  هاگیاج  نیا  رد  هک  دروآ  روتسد  ادخ  فرط  زا  لیئربج  دومرف : غیلبت  هیآ  لوزن  زا  دعب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ 

. تسا نم  زا  سپ  ماما  نیشناج و  نم ، یصو  نم ، ردارب  بلاط  یبا  دنزرف  یلع  هک : منک  مالعا  دیفس  هایس و  ره 

نیرمت

؟ دنکیم تلالد  مالسلا  هیلع  یلع  تماما  رب  غیلبت  هیآ  ارچ   1
؟ دینک نایب  ار  ریدغ  فیرش  ثیدح  زا  يا  هصالخ   2
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؟ تسا يربهر  تیالو و  يارب  طقف  ریدغ  ثیدح  رد  یلوم  هملک  ارچ   3

یقرواپ

هیآ 71. هدئام ، هروس   1
هیآ 5. هدئام ، هروس   2
هیآ 5. هدئام ، هروس   3
هیآ 4. هدئام ، هروس   4

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح 

( لوا شخب   ) مالسلا هیلع  يدهم  ترضح 

هراشا

ادتبا میشاب  هتشاد  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  هب  عجار  يرـصتخم  ثحب  هک  هدیـسر  نآ  تبون  میتشاد  تماما  هب  عجار  هک  یثحابم  زا  سپ 
. دشاب تجح  نانآ  رب  ات  مینکیم  لقن  هدش  دراو  تنس  لها  قیرط  زا  هک  تیاور  دنچ 

امک الدع  ضرالا  المی  یتینکک  هتینک  یمساک و  همسا  يدلو  نم  لجر  نامزلا  رخآ  یف  جرخی  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
نم هینک  دننام  شا  هینک  نم و  مسا  دننام  شمـسا  هک  دنکیم  مایق  نم  نادـنزرف  زا  يدرم  نامز  رخآ  رد  يدـهملا  وه  کلذـف  اروج  تئلم 

1 تسا . يدهم  ترضح  درم  نآ  تسا و  هدش  رپ  ملظ  زا  هک  روطنامه  دنکیم  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  تسا 
رمع زا  رگا  اروج  تئلم  امک  الدع  اهالمی  یتیب  لها  نم  الجر  هللا  ثعبل  موی  الا  رهدلا  نم  قبی  مل  ول  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق 

. تسا هدش  رپ  ملظ  زا  هک  هنوگنامه  دنک  لدع  زا  رپ  ار  ایند  ات  ارم  تیب  لها  زا  يدرم  دزیگنایم  رب  دنوادخ  زور  کی  رگم  دنامن  یقاب  ایند 
2

املظ تئلم  امک  الدع  ضرالا  المی  نیسحلا  دلو  نم  لجر  یتما  نم  موقی  یتح  ایندلا  بهذت  ال  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
هدش رپ  ملظ  زا  هک  هنوگنامه  دنک  لدع  زا  رپ  ار  نیمز  هک  دنک  مایق  نیـسح  نادـنزرف  زا  نم و  تما  زا  يدرم  هکنیا  ات  دوریمن  نیب  زا  ایند 

3 تسا .
لقن هب  جایتحا  هدوب و  حضاو  هک  دنا  هدروآ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هرابرد  يدایز  رایـسب  ثیداحا  اهباتک و  هعیـش  نادنمـشناد  هتبلا 

. تسین

مالسلا هیلع  يدهم  ترضح  هنایفخم  دلوت 

ماما شردـپ  سجرن و  شردام  دـمآ  ایند  هب  نابعـش  مهدزناپ  رد  يرمق  يرجه  لاس 255  مالـسلا  هیلع  يدهملا  نسحلا  نبا  هجح  ترـضح 
رباج رگمتـس و  يافلخ  هک  دوب  ینامز  نراقم  ترـضح  نآ  دالیم  دوب : نیا  شدلوت  ندوب  یفخم  تلع  تسا ، مالـسلا  هیلع  يرگـسع  نسح 

هب يدنزرف  مالسلا  هیلع  يرگسع  نسح  ماما  زا  هک  دنتسنادیم  رایـسب  ثیداحا  قادصم  هب  اهنآ  دنتـشاد  هرطیـس  مالـسا  کلامم  رب  یـسابع 
هچنانچ دننک  دوبان  دمحم  لآ  مئاق  زا  ار  يرثا  هنوگ  ره  ات  دندوب  نیمک  رد  اهنآ  اذل  دنکیم  عطق  ار  نارگمتـس  هشیر  دمآ و  دهاوخ  ناهج 

( تموکح تختیاپ   ) ءارماس هب  هنیدم  زا  ار  شناگتسب  مالسلا و  هیلع  يداه  ترضح  داد  نامرف  يرمق  يرجه  لاس 235  رد  یسابع  لکوتم 
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مالـسلا هیلع  يرگـسع  ماما  دازون  نتفای  یپ  رد  تدش  هب  یـسابع  دمتعم  زین  دنداد و  رارق  رظن  تحت  رکـسع  مان  هب  يا  هلحم  رد  دـندروآ و 
هاگ یب  هاگ و  ار  مالسلا  هیلع  يرگـسع  نسح  ماما  هناخ  اصوصخم  نییولع و  لزانم  هک  دوب  هدرک  فیلکت  هلباق  شتفم و  یهورگ  هب  دوب و 

. دننک دوبان  گنرد  یب  ار  وا  دشاب  تیرشب  یجنم  تسا  نامگ  هک  دنتفای  يدازون  رگا  ات  دننک  یسرزاب 
هیبشت و مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  یفخم  دلوت  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  یناهنپ  تدالو  نیموصعم  ثیداحا  رد  تهج ، نیا  زا 
دوبن و ادیپ  لمح  یجراخ  راثآ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  ردام  دننامه  ترـضح  نآ  ردام  دوجو  رد  تهج  نیمه  هب  تسا و  هدش  لیثمت 

دنتساوخ وا  زا  مالسلا  هیلع  ماما  هک  نابعـش  همین  بش  يرگـسع ) ماما  همع   ) نوتاخ همیکح  یتح  تشادن ، یهاگآ  يو  یگلماح  را  یـسک 
هدـهاشم نوتاخ  سجرن  رد  لمح  زا  یتمالع  هنوگ  چـیه  اریز  درک  بجعت  دـیآیم ) ایند  هب  یناهج  دوعوم  نآ  هک   ) ناـمب هناـخ  رد  بشما 

صاوخ زا  يدودعم  هب  زج  تشادیم و  هدیـشوپ  ناهنپ و  ار  وا  شردپ  دـمآ  ایند  هب  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  هکنآ  زا  سپ  درکیمن ،
. دندادن ناشن  ار  وا  باحصا 

مدج هب  يا  همان  مالسلا  هیلع  يرگسع  ماما  زا  هک  دنکیم  تیاور  یمق  نسح  نب  دمحا  زا  نیدلا  لامکا  باتک  رد  هرس  سدق  قودص  خیش 
ای کیدزن  ناشیوخ  هب  طقف  ار  نآ  هک  دـشاب  هدیـشوپ  مدرم  زا  شربخ  دـش  هداز  میارب  يدـنزرف  دـندوب : هتـشون  دیـسر  قحـسا ) نب  دـمحا  )

. مینکیم مالعا  دوخ  صاخ  ناتسود 

( جع  ) يدهم ترضح  تایصوصخ 

. تسا بکاوک  نایم  رد  ناشخرد  هراتس  دننام  مالسلا  مهیلع  ناماما  راونا  نایم  رد  ترضح  نآ  رون   1
یصو افصلا  نوعمش  ات  مور  رصیق  ردام  فرط  زا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ناماما و  هلسلس  ردپ  فرط  زا  بسن  تفارش   2

. دشابیم مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح 
رما راهظا  نم و  نید  ترصن  يارب  نم  هدنب  يا  وت  هب  ابحرم  دش  باطخ  دنوادخ  فرط  زا  دندرب و  شرع  هب  ار  ترـضح  نآ  تدالو  زور   3

. نم ناگدنب  يدهم  نم 
. تسا هدش  عمج  ترضح  يارب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مسا  هینک و  نایم   4

يدهم ترـضح  تسا  ءایبنالا  متاخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هنوگنامه  تسا و  هدش  متخ  ترـضح  نآ  هب  تیاصو   5
. تسا ءایصوالا  متاخ  مالسلا  هیلع 

. دراد هیسدق  حاورا  یلعا و  الم  اب  تسلاجم  هدش و  تیبرت  سدق  ياضفو  رون  ملاع  رد  هدش و  هدرپس  سدقلا  حور  هب  تدالو  زور  زا   6
. دوب دهاوخن  تسین و  هدوبن و  ترضح  نآ  ندرگ  رد  اهتوغاط  نارابج و  زا  يدحا  تعیب   7

. تسا هدوبن  یتجح  چیه  يارب  هک  دوشیم  رهاظ  هیضرا  هیوامس و  تامالع  هبیرغ و  تایآ  ترضح  نآ  روهظ  يارب   8
. دنکیم ادن  ترضح  نآ  مسا  اب  ینامسآ  يدانم  شروهظ  کیدزن   9

. دوشیم رهاظ  دوب  یفخم  هدرک و  عمج  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلحر  زا  دعب  مالسلا  هیلع  نینموملا  ریما  هک  یفحصم   10
. دوشیم هدید  ترضح  نآ  رس  رب  هشیمه  يدیفس  ربا   11

درم کی  تروص  هب  رهظ  ماگنه  هک  يروط  هب  دنکیمن  ریثات  ترضح  نآ  تایه  ءاضعا و  جازم و  رد  زور  بش و  شدرگ  رمع و  لوط   12
. دشابیم هلاس  لهچ  ای  یس 

. دنکیم رهاظ  ار  شیاه  هریخذ  اهجنگ و  شروهظ  نامز  رد  نیمز   13
مدرم ياهلد  زا  دسح  هنیک و  دراذگیم و  مدرم  رس  رب  ار  شکرابم  تسد  دوشیم  لیمکت  ترضح  نآ  دوجو  تکرب  هب  مدرم  ياهلقع   14

. دریگیم ياج  نینموم  ياهلد  رد  ملع  دوریم و  نوریب 
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. دوشیم ینالوط  رایسب  ناشرمع  ترضح  نآ  باحصا   15
. دنراد ار  درم  لهچ  تردق  مادک  ره  هکیروط  هب  دوشیم  لئاز  ترضح  نآ  نارای  ندب  زا  فعض  اهالب و  ضارما و  یتحاران و   16

. دنوشیم زاین  یب  هام  باتفآ و  رون  زا  ترضح  نآ  رون  هب  مدرم   17
. تسا ترضح  نآ  دزن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ملع  تیار و   18

. دریگیم ارف  ار  ملاع  برغم و  قرشم و  ترضح  نآ  تموکح  تنطلس و   19
. دوشیم داد  لدع و  زا  رپ  نیمز  مامت   20

مالسلا و هیلع  یـسوم  باحـصا  زا  رفن  تفه  تسیب و  هلمج : زا  دنوشیم ، رـضاح  ترـضح  باکر  رد  هدش و  هدنز  ناگدرم  زا  یعمج   21
حابص لهچ  سک  ره  دنوشیم و  اهرهش  نامکاح  نانآ  و  رتشا ، کلام  دادقم ، رذوبا ، ناملس ، نون ، نب  عشوی  فهک و  باحـصا  رفن  تفه 

نآ تمدخ  رد  ات  دـنکیم  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  دریمب  ترـضح  روهظ  زا  شیپ  رگا  تسا و  ترـضح  نآ  نارای  زا  دـناوخب  ار  دـهع  ياعد 
. دنشاب راوگرزب 

. دنکیم ءارجا  دوب  هدشن  ارجا  ترضح  نآ  دهع  ات  هک  يا  هصوصخم  ماکحا   22
. دنکیم رهاظ  رشتنم و  هدش  رهاظ  شفرح  ود  نامز  نآ  ات  تسا و  فرح  تفه  تسیب و  هک  ار  مولع  مامت   23

. تسا ترضح  نآ  تماق  دق و  هزادنا  هب  تسین  هزادنا  سک  چیه  تماق  رب  هک  ملس  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرز   24
. دوشیم هتشادرب  وا  نامز  رد  نیکرشم  رافک و  زا  ندرک  هیقت   25

. دنکیم مکح  تماما  ملع  هب  دواد  ترضح  دننام  ترضح  نآ  دهاوخیمن و  سک  چیه  زا  دهاش  هنیب و   26
. دوشیم ناوارف  نیمز  ياهتمعن  رگید  اههویم و  ناتخرد و  هایگو و  ناراب   27

. دیآیم نوریب  هشیمه  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  گنس  زا  ریش  بآ و  رهن  ود  تسا  ترضح  نآ  تنطلس  رقم  هک  هفوک  تشپ  زا   28
. دناوخیم زامن  ترضح  نآ  رس  تشپ  دنکیم و  لوزن  نامسآ  زا  ترضح  يرای  يارب  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح   29

. دسریم نایاپ  هب  ترضح  روهظ  هب  ایند  نیملاظ  تلود  نارابج و  تنطلس   30
رهظی رهدلا  رخآ  یف  انتلود  اهنوبقری و  هلود  سانا  لکل 

نآ هب  هک  تسا  یتلود  نامز  ره  رد  مدرم  همه  يارب  ینعی  دوب ) منرتم  رعـش  تیب  نیا  هب  ررکم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  تسا  هدش  لقن 
مالـسلا هیلع  يدهم  ترـضح  تموکح  تلود و  زا  دعب  دش ) دهاوخ  رهاظ  راگزور  رخآ  رد  ام  تلود  دنراد و  ار  شراظتنا  هتـشاد و  مشچ 

4. دوب دهاوخ  مالسلا  مهیلع  ناماما  ریاس  تعجر 

نیرمت

؟ دینک نایب  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  يرتسگ  تلادع  روهظ و  هرابرد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح   1
؟ دوب هنایفخم  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  دلوت  ارچ   2

؟ دیسیونب ار  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تایصوصخ  زا  يا  هدرشف   3

یقرواپ

هحفص 211. هنسلا ، جاهنم  هحفص 204 و  هرکذتلا ،  1
هحفص 229. راصبالا ، رون  هحفص 99  دلج 1 ، دنسم ، هحفص 151  دلج 4 ، یناتسجس ، ننس  هحفص 89  دلج 3 ، هدوملا ، عیبانی   2
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هحفص 455. هدوملا ، عبانی  هحفص 96 و  یبرقلا ، هدوم   3
. لامالا یهتنم  رد  یمق  ثدحم  لقن  هب  تایصوصخ  زا  يا  هصالخ   4

( مود شخب   ) مالسلا هیلع  يدهم  ترضح 

هراشا

ترضح لئامش  زا  هچنآ  تسا و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  نیرت  هیبش  مالسلا  هیلع  يدهم  ترـضح  هک  هدش  تیاور 
تسا : نینچ  هدیسر 

. تسا هتخیمآ  نآ  هب  یخرس  هک  ور  دیفس   1
. تسا يدرز  هب  لیام  بش  يرادیب  زا  هک  نوگ  مدنگ   2

. نابات دیفس و  خارف و  یناشیپ   3
. دنلب کیراب و  كرابم  ینیب  هتسویپ و  مهب  ناوریا   4

. تروص شوخ   5
. دشابیم شکرابم  رس  نساحم و  یهایس  رب  بلاغ  شراسخر  رون   6

. هراتس دننام  تسا  یلاخ  ترضح  تسار  هنوگ  رب   7
. هداشگ اهنادند  نایم   8

. تسا یتمالع  ترضح  رس  رد  نوگ و  همرس  هایس و  نامشچ   9
. ضیرع فتک  ود  نایم   10

. مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  دننام  قاس ، مکش و  رد   11
تشهب لها  سوواط  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح   ) نونلا بیبالج  هیلع  يردلا  رمقلاک  ههجو  هنجلا  لها  سوواط  يدهملا  هدش : تیاور   12

(. تسا رون  زا  اههماج  شکرابم  ندب  رب  هدنشخرد و  هام  دننام  شا  هرهچ  تسا 
. تسا هماقلا  لدتعم  هکلب  هاتوک  هن  دنلب و  هن   13

. نیرهاطلا هئابآ  یلع  هیلع و  هللا  یلص  تسا  هدیدن  بسانت  لادتعا و  نآ  هب  یمشچ  چیه  هک  يروط  هب  دراد  یشوخ  تایه   14
مالسلا هیلع  نامز  ماما  يارغص  تبیغ 

تبیغ نیا  رد  دـش  عورـش  ردـپ  هزانج  رب  زاـمن  دـناوخ  شراوگرزب و  ردـپ  تداهـش  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  يدـهم  ترـضح  يارغـص  تبیغ 
ات دندادیم  باوج  هدرک و  تفایرد  ار  نایعیـش  تالاوس  جیاوح و  وا  هلیـسوب  هک  دندرک  نییعت  صاخ  هدنیامن  بئان و  دوخ  يارب  ترـضح 

نایعیــش هـب  دـنتفرگیم و  شترــضح  زا  ار  ترــضح  رماوا  تاروتــسد و  يرگید  زا  سپ  یکی  بیاـن  راـهچ  تروـص  نـیمه  هـب  یتدــم 
. دندناسریم

صاخ هدنیامن  ترـضح  فرط  زا  ات 280  يرمق  يرجه  لاس 260  زا  هک  يدـسالا  يرمعلا  دیعـس  نب  نامثع  رمع و  وبا  لوا : صاخ  بئاـن 
. دوب

. درک تباین  ات 305  لاس 280  زا  شردپ  تافو  زا  دعب  هک  يرمعلا  نامثع  نب  دمحم  وا  رسپ  مود : بئان 
ات 326. لاس 305  زا  یتخبون  حور  نب  نیسحلا  مساقلاوبا  موس : بئان 
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. درک تافو  لاس  نیا  نابعش  همین  هک  لاس 329  ات  لاس 326  زا  يرمس  دمحم  نب  یلع  نسحلاوبا  مراهچ : بئان 
. دش عورش  يربک  تبیغ  نیا  زا  دعب  دننوفدم و  اجنامه  رد  هدوب و  دادغب  رفن  راهچ  نیا  تباین  لحم 

مالسلا هیلع  نامز  ماما  ياربک  تبیغ 

هللا مسب  دـش : رداـص  ناوـنع  نیا  هب  مالـسلا  هیلع  ناـمز  ماـما  فرط  زا  فیرـش  یعیقوـت  يرمـس  دـمحم  نب  یلع  تاـفو  زا  شیپ  زور  شش 
صوت كرما و ال  عمجاف  مایا  هتـس  نیب  کنیب و  ام  تیم  کناف  کیف  کئاوخا  رجا  هللا  مظعا  يرمـسلا  دـمحم  نب  یلع  اـی  میحرلا  نمحرلا 

هوسق دـمالا و  لوط  دـعب  کلذ  هرکذ و  یلاعت  هللا  نذا  دـعب  الا  روهظ  ـالف  هماـتلا  هبیغلا  تعقو  دـقف  کـتافو  دـعب  کـماقم  موقیف  دـحا  یلا 
وهف هحیـصلا  ینایفـسلا و  جورخ  لبق  هدـهاشملا  یعدا  نمفالا  هدـهاشملا  یعدـی  نم  یتعیـش  نم  یتایـس  اروج و  ضرالا  ءالتما  بولقلا و 
دهد میظع  رجا  وت  تبیصم  رد  ار  وت  ینید  ناردارب  دنوادخ  يرمس  دمحم  نب  یلع  يا  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  هوق  لوحال و ال  رتفم و  باذک 
عقاو يربک  تبیغ  انامه  نکن  تباین  يارب  تیـصو  يدـحا  هب  شاب و  هدامآ  نک و  عمج  ار  دوخ  رما  يوریم  اـیند  زا  زور  شـش  زا  دـعب  وت 

تواسق ار  اـهلد  دـشکب و  لوط  تبیغ  هک  تسا  نیا  زا  دـعب  روهظ  نیا  لاـعتم و  دـنوادخ  نذا  هب  رگم  دوب  دـهاوخن  يروهظ  ارم  دـیدرگ و 
سک ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دنیامنیم  ارم  هدهاشم  ياعدا  هک  نم  نایعیـش  زا  یـضعب  دنیآیم  دوشیم و  متـس  ملظ و  زا  رپ  نیمز  دریگیم و 
1 میظعلا . یلعلا  هللااب  الا  هوقالو  لوح  تسا و ال  هدننز  ارتفا  باذک و  وا  دیامن  هدهاشم  ياعدا  ینامسآ  هحیص  ینایفس و  جورخ  زا  شیپ 

باوج رد  یعیقوت  رد  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  دوخ  هچنانچ  دـننک ، هعجارم  نیدـهتجم  املع و  هب  دـیاب  مدرم  يربک  تبیغ  نامز  رد  نیاربانب 
انثیداحا هاور  یلا  اهیف  اوعجراف  هعقاولا  ثداوحلا  اما  و  دندومرف : يورمع  دیعـس  نب  نامثع  نب  دـمحم  طسوت  هب  بوقعی  نب  قاحـسا  لئاسم 

امـش و رب  نم  تجح  اهنآ  انامه  دینک  هعجارم  ثیداحا  نایوار  هب  دوشیم  عقاو  هک  یثداوح  رد   ) مهیلع هللا  هجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف 
2 نیمآ . هناوعا  هراصنا و  نم  انلعجا  هجرف و  لجع  مهللا  متسه ) اهنآ  رب  دنوادخ  تجح  نم 

نیرمت

. دینک نایب  ار  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  لئامش  زا  يا  هدرشف   1
؟ دیشک لوط  یلاس  هچ  ات  تسیچ و  يرغص  تبیغ  زا  روظنم   2

. دیسیونب ار  هعبرا  باون  یماسا   3

یقرواپ

. قودص خیش  یسوط و  خیش  زا  لقن  هب  لامالا  یهتنم   1
رح خیـش   ) هادهلا تابثا  یـسلجم ،) موحرم   ) نیقیلا قح  راونالاراحب و  هدش : سابتقا  هدافتـسا و  لیذ  ياهباتک  زا  تماما  ثحب  نیودـت  رد   2

یماما  ) مینک سیردـت  هنوگنیا  ار  دـیاقع  لوصا  ینیما ،) میهاربا   ) تماما یلک  لئاسم  یـسررب  نیدـلا ،) فرـش  دیـس   ) تاعجارملا یلماع ،)
(. بیط موحرم  زا  بیطلا  ملک  (، ) یتئارق يرهش  ير  يداتسا  یناحبس  يزاریش  مراکم   ) نایاقآ دیاقع  ياهباتک  ینسح ،) ینایتشآ 

هیقف تیالو   29 سرد
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هراشا

دنا هدرک  رکذ  انعم  ود  تیالو ، يارب  یبرع  نابز  رد 
تموکح يربهر و   1

ماظن رگا  تسا . هعماج  روما  يرادـمامز  تموکح و  نآ  زا  دارم  دوریم ، راکب  هیقف  دروم  رد  تیالو  هک  یماـگنه  یگریچ 1  تنطلس و   2
ناـماما تبیغ  رـصع  رد  هیقف  تیـالو  بتکم  نیا  یناـبم  زا  یکی  دوش  هدناسانـش  زاـب  نآ  یـسایس  بتکم  ددرگ و  حیرـشت  مالـسا  یـسایس 

. دوب دهاوخ  مالسلا  مهیلع  موصعم 
دادـتما رد  ناماما  تیالو  هک  هنوگنامه  تسا ، مالـسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  تیالو  همادا  تبیغ  رـصع  رد  هیقف  تیالو  هعیـش ، هاگدـید  زا 

هعماج رد  تردـق  مره  سار  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  هب  داقتعا  نآ  لـصاح  تشاد و  رارق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  تیـالو 
رب ار  تیلوئسم  نیا  طیارش ، عماج  هیقف  دوبن  رگا  وا و  صخش  تشاد  روضح  موصعم  رگا  هک  دریگ  رارق  سانـش  مالـسا  کی  دیاب  یمالـسا 

نیا ققحت  يارب  دشابیم و  هعماج  رد  یهلا  ماکحا  اهـشزرا و  طسب  مالـسا  هاگدید  زا  تموکح  یلـصا  هفیظو  اریز  تشاد ، دـهاوخ  هدـهع 
. دریگ رارق  نید  هب  هاگآ  یصخش  يریگ  میمصت  ردصم  نیرتالاب  رد  تسا  مزال  نامرآ ،

هیقف تیالو  لیالد 

یلقع لیلد 

دنکیم مکح  لقع  دشاب  یمالسا  هعماج  کی  رب  يرادمامز  تموکح و  رگا  لاح  دراد ، زاین  ربهر  رادمامز و  هب  يا  هعماج  ره  کش  نودب 
رگا دشاب  مدرم  رادمامز  دـناوتیم  دراد و  یهاگآ  مالـسا  فیاظو  ماکحا و  هب  هک  دریگ  رارق  یـسک  تسیابیم  یتموکح  نینچ  هلق  رب  هک 
قیال هعماج ، هدارا  رب  رداق  لداع و  هیقف  موصعم ، تبیغ  رصع  رد  یلو  درامشیم  بصنم  نیا  راوازس  ار  وا  لقع  دوب  مدرم  نایم  رد  موصعم 

. تسا ماقم  نیا 
دراد یگژیو  هس  هک  تسا  یسک  مالسا  نیناوق  ماکحا و  يارجا  يارب  درف  نیرتهب  نخس : رگید  هب 

. سانش نوناق  نیرتهب   1
مالسا نیناوق  يارب  رسفم  نیرتهب   2

هیقف تیالو  تساراد ، هیقف  یلو  تبیغ  رـصع  رد  ار  اهیگژیو  نیا  درادن  فلخت  يارب  يا  هزیگنا  چـیه  هک  نیناوق  نیا  يارب  يرجم  نیرتهب   3
. تسا رتکیدزن  موصعم  ماما  هب  نارگید  زا  هک  یلداع  سانش  مالسا  هب  عوجر  ینعی 

یلقن لیلد 

مینکیم : هراش  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش  دانتسا  یناوارف  ثیداحا  هب  هیقف  تیالو  تابثا  يارب 
طخ هب  وا  ياهشسرپ  هب  خساپ  رد  جع )  ) رـصع یلو  ترـضح  هک  دنکیم  لقن  بوقعی  نب  قاحـسا  زا  قودص  موحرم  هک  یفیرـش  عیقوت   1

دنتشون : ناشکرابم 
هب دـتفایم  قاـفتا  هک  ییاهدادـیور  رد   ) مهیلع هللا  هجح  اـنا  مکیلع و  یتجح  مهناـف  انثیدـح  هاور  یلا  اـهیف  اوعجراـف  هعقاولا  ثداوحلا  اـما 

2 (. متسه نانآ  رب  ادخ  تجح  نم  امش و  رب  نم  تجح  اهنآ  اریز  دینک  هعجارم  ام  ثیدح  نایوار 
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هجح نم  مکیلع : هللا  هجح  انا  هدـمآ : نینچ  مهیلع ، هللا  هجح  انا  ياج  هب  هدروآ و  ار  ثیدـح  نیمه  هبیغلا  باـتک  رد  یـسوط  خیـش  موحرم 
ار هللا  هجح  انا  مکیلع و  یتجح  مهناف  هلمج  ود  مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  تسا : نینچ  ثیدح  نیا  هب  لالدتسا  هویش  متسه  امـش  رب  ادخ 

تـسا مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  مکح  دننام  دنتـسه  ناهیقف  نامه  هک  ثیدح  نایوار  مکح  دناسریم : حوضو  هب  هک  دنا  هدومرف  يا  هنوگ  هب 
. دنتسه مدرم  نیب  رد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  بئان  ناهیقف ، ینعی 

تسا : فورعم  هلظنخ  نب  رمع  هلوبقم  هب  هدش و  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یثیدح   2
مکح اذاف  امکاح  مکیلع  هتلعج  دـق  یناف  امکح  هب  اوضریلف  انماکحا  فرع  انمارح و  اـنلالح و  یف  رظن  انثیدـح و  يور  دـق  مکنم  ناـک  نم 

. هللااب كرشلا  دح  یلع  وه  هللا و  یلع  دارلاک  انیلع  دارلا  در و  انیلع  هللا و  مکحب  فختسا  امناف  هنم  هلبقی  ملف  انمکحب 
هب دسانـشیم  ار  ام  ماکحا  دراد و  رظن  ام  مارح  لالح و  رد  دنکیم  لقن  ار  ام  ثیدح  امـش  زا  سک  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

ندرمـش کبـس  دوشن ، لوبق  رگا  درک  مکح  ام  مکح  هب  وا  یتقو  سپ  مداد  رارق  امـش  مکاح  ار  وا  نم  اـنامه  دـیهد  تیاـضر  وا  تموکح 
در ام  در  تسا و  ام  رب  در  ادخ و  مکح 

3 تسادخ . هب  كرش  دح  رد  نآ  تسادخ و 
. تسا هدش  یفرعم  مارح  لالح و  هب  فراع  ریبعت  اب  ثیدح  رد  هک  تسا  یصخش  نامه  زورما  حالطصا  رد  هیقف 

موصعم و هب  نتـشادن  یـسرتسد  تروص  رد  مالـسلا و  هیلع  موصعم  روـضح  ناـمز  رد  یتـقو  تسا : نینچ  ثیدـح  نیا  هب  لالدتـسا  هوـیش 
یلوا قیرط  هب  درادـن  روضح  موصعم  الـصا  هک  تبیغ  نامز  رد  تسا ، طیارـشلا  ماج  ناهیقف  هب  هعجارم  مدرم  هفیظو  وا  نتـشادن  تیمکاح 

. تسا طیارشلا  عماج  ناهیقف  هب  هعجارم  مدرم  هفیظو 
مهللا دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنکیم  لقن  مالـسلا  هیلع  یلع  نینموملا  ریما  زا  قودص  موحرم  هک  یثیدح   3

ترضح دنتسه ؟ یناسک  هچ  امش  نانیشناج  دش  لاوس  ترضح  نآ  زا  هد ) رارق  شیوخ  تمحر  دروم  ارم  نانیشناج  ایادخ   ) یئافلخ محرا 
تلالد يارب   4( دننکیم لقن  ارم  تنـس  ثیدح و  دنیآیم و  نم  زا  دعب  هک  نانآ   ) یتنـس یثیدح و  نووری  يدعب  نم  نوتای  نیذـلا  دومرف :

درک : هجوت  هتکن  ود  هب  دیاب  هیقف  تیالو  يارب  ثیدح  نیا 
دندوب رادروخرب  هدمع  ناش  هس  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  فلا :

مدرم ییامنهار  یعرش و  ماکحا  ندناسر  یهلا و  تایآ  غیلبت   1
تموصخ عفر  فالتخا و  دراوم  رد  تواضق   2

. تیالو ینعی  نآ  ریبدت  یمالسا و  هعماج  يرادمامز   3
يوار اریز  ناثدحم ، نایوار و  هن  دنتـسه  ناهیقف  دننکیم  لقن  ار  وا  تنـس  ثیدح و  دنیآیم و  ترـضح  زا  دعب  هک  یناسک  زا  روظنم  ب :

دسانشیمن ار  صصخم  ضراعم و  هن ؟ ای  تسا  ترضح  دوخ  تنس  ثیدح و  دنکیم  لقن  هک  هچنآ  دنادیمن  دنکیم و  ثیدح  لقن  طقف 
. دشاب هدیسر  تهاقف  هجرد  داهتجا و  ماقم  هب  هک  دسانشیم  ار  روما  نیا  یسک  و 

ینوئش دنشابیم و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  نانیـشناج  ناهیقف  مینکیم : هدافتـسا  نینچ  ثیدح  زا  هتکن  ود  نیا  هب  هجوت  اب 
. دوب دهاوخ  زین  وا  نانیشناج  يارب  تیالو ) يرادمامز و  تواضق  نید  غیلبت  دوب ) ترضح  يارب  هک 

هیقف یلو  طیارش 

دریگیم رارق  تردق  سار  رد  هک  یسک  تسا  یمالسا  نیناوق  ساسا  رب  هعماج  هرادا  ینید  تموکح  رد  هک  ور  نآ  زا  تهاقف : داهتجا و   1
داهتجا دح  رد  دیاب  ییانشآ  نیا  دوشن  یچیپرس  نیناوق  نیا  زا  عامتجا  هرادا  نایرج  رد  ات  دشاب  هتـشاد  مالـسا  نیناوق  هب  یفاک  یهاگآ  دیاب 

. دشاب
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ای یـصخش  عفانم  تسا  نکمم  دنکیم و  هابت  ار  وا  تردق ، دشابن  رادروخرب  تلادع  يوقت و  زا  هیقف  مکاح و  رگا  اریز  يوقت : تلادع و   2
دامتعا نانیمطا و  اب  مدرم  ات  تسا  طرـش  تلادع  تناما و  يراکتـسرد و  هیقف  یلو  يارب  درادب  مدقم  یلم  یعامتجا و  عفانم  رب  ار  یهورگ 

. دشاب ربدم  ریدم و  ینعی  یعامتجا ، حلاص  هب  مامتهاو  یهاگآ   3. دنراپسب وا  هب  ار  روما  مامز 
مدرم يا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع   ) هیف 5 هللا  رماب  مهملعا  هیلع و  مهاوقا  رمالا  اذـهب  سانلا  قحا  نا  ساـنلا  اـهیا  مالـسلا : هیلع  یلع  لاـق 

6 دشاب ) رتاناد  تموکح  رما  رد  ادخ  روتسد  هب  رتاناوت و  نارگید  زا  هک  تسا  یسک  تموکح  يارب  مدرم  نیرت  هتسیاش 

نیرمت

؟ تسیچ هیقف  تیالو  زا  دارم  هدمآ و  ییانعم  هچ  هب  یبرع  تغل  رد  تیالو   1
. دینک نایب  ار  هیقف  تیالو  یلقع  لیلد   2

؟ تسیچ ناهیقف  هب  عوجر  هرابرد  مالسلا  هیلع  نامز  ماما  فیرش  عیقوت   3
. دینک نایب  ار  هلظنح  نب  رمع  هلوبقم  هب  لالدتسا  هویش   4

؟ تسیچ یئافلخ  محرا  مهللا  ثیدح  رد  هیقف  تیالو  نوئش   5
. دینک نایب  ار  هیقف  یلو  طیارش   6

یقرواپ

ص 398. ج 10 ، سورعلا ، جات  ج 2 ص 396  رینملا ، حابصم  طیحملا ص 1732  سوماق   1
ص 483. ج 2 ، قودص ، نیدا  لامکا   2

ص 67. ج 1 ، یفاک ، لوصا   3
ص 65. ج 18 ، هعیشلا ، لئاسو  ص 420  ج 4 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال   4

هبطخ 173. هغالبلا ، جهن   5
. ینارهت يوداه  داتسا  بانج  يدزی و  حابصم  هللا  تیآ  ياهثحب  زا  سابتقا  هیقف  تیالو  ثحب   6

داعم

داعم  30 سرد

هراشا

داعم هرابرد  هیآ  تسیود  رازهکی و  دودح  نآرق  رد  دـسریمن  داعم  هلاسم  تیمها  هب  یتدـیقع  لئاسم  زا  کی  چـیه  دـیحوت  هلاسم  زا  دـعب 
هب نامیا  عوضوم  دـنوادخ  هب  نامیا  زا  دـعب  دروم  یـس  دودـح  ابیرقت  تسا و  هدـش  داعم  زا  يرکذ  نآرق  تاحفـص  مامت  رد  ابیرقت  تسا و 

نودـب وا  تلادـع  تردـق و  تمکح و  دـنوادخ و  هب  نامیا  نیاربانب  رخالا ، مویلا  هللااـب و  نونموی  و  دـننام : تسا  هدـش  حرطم  رگید  ناـهج 
. ددرگیمن لماک  داعم  هب  نامیا 

داعم هب  داقتعا  راثآ 
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. دروآیم رد  یچوپ  زا  ار  ناهج  نیا  یگدنز  دشخبیم و  موهفم  ناسنا  یگدنز  هب  داعم  هب  داقتعا  نامیا و   1
. دهدیم تاجن  ینادرگرس  ریحت و  زا  ار  وا  هداد و  رارق  شیوخ  یلماکت  دنور  رد  ناسنا  داعم  هب  داقتعا   2

. دشخبیم ورین  اهیتخس  ربارب  رد  ناسنا  هب  ددرگیم و  قوقح  قاقحا  یهلا ، نیناوق  مات  يارجا  نماض  داعم  هب  نامیا   3
. دشابیم راثیا  يراکادف و  عرش ، فیلاکت  هب  لمع  سفن ، بیذهت  یلصا  هزیگنا  داعم  هب  داقتعا   4

. تسا هانگ  كرت  لماع  دوخ  دربیم و  نیب  زا  تسا  تایانج  ایاطخ و  همه  هشیر  هک  ار  یتسرپ  ایند  حور  داعم  هب  نامیا   5
ریبعت هب  تسوا و  تاداقتعا  باتزاب  ناسنا  لاـمعا  اریز  دراد  اـهناسنا  لاـمعا  رد  يا  هدرتسگ  قیمع و  رایـسب  ریثاـت  داـعم  هب  ناـمیا  هجیتن  رد 

لامعا ماجنا  شیوخ و  حالصا  رد  دراد  داقتعا  تمایق  هب  هک  یـسک  دراد ، میقتـسم  دنویپ  طابترا و  وا  ینیب  ناهج  اب  یناسنا  ره  راتفر  رگید 
نامـشچ لباقم  رد  ار  نآ  یعطق  راثآ  دـهد  ماجنا  يراک  ره  دـهاوخب  هظحل  ره  وا  تسا . فاکـشوم  ریگ و  تخـس  هداـعلا  قوف  نوگاـنوگ 

. تسا شیوخ  راتفر  بقارم  هشیمه  نیاربانب  دنیبیم  دوخ 
رگا تسا  يرارکت  اوتحم و  یب  چوـپ و  ناـشیارب  اـیند  یگدـنز  دـنرادن  گرم  زا  سپ  ناـهج  هب  هجوـت  هدـیقع و  هک  یئاـهناسنا  لـباقم  رد 
مینک ضرف  ایند  نیا  یگدنز  نودب  ار  نینج  نارود  یگدنز  هک  تسا  نیا  دننام  تسرد  میریگب  رظن  رد  رگید  ناهج  نودب  ار  ایند  یگدنز 

كانتـشحو کیرات و  ردـقچ  دـشاب  یگـشیمه  یتسین  انف و  ایند  نیا  ياهتنا  رگا  یتسار  دوب ، دـهاوخن  کیرات  نادـنز  کـی  زج  يزیچ  هک 
!. دوب دهاوخ  ینعم  یب  چوپ و  یگدنز  نیرت  هفرم  یتح  تسا 

ایآ یچ ؟ رخآ  هک  نداد  همادا  لاس  اههد  ار  يرارکت  یگدـنز  نیا  شالت ، راک و  سابل ، ندیـشوپ  اذـغ ، ندروخ  میا ؟ هدـنز  هچ  يارب  سپ 
زور دنچ  يارب  همه  نایبرم  ناداتـسا و  همه  نیا  هبرجت و  نتخودـنا  ملع و  لیـصحت  همه  نیا  روانهپ  نیمز  نیا  هدرتسگ ، نامـسآ  نیا  اعقاو 

. دوشیم یعطق  دنرادن  داعم  هب  هدیقع  هک  اهنآ  يارب  یگدنز  یچوپ  هک  تساجنیا  تسا !؟ یگشیمه  يدوبان  سپس  یگدنز و 
لوصحم ات  هدرک  یناشفا  رذب  نآ  رد  دـیاب  هک  يرازتشک  دـننادیم ، ترخآ  يارب  يا  هعرزم  ار  ایند  دـنراد ، داعم  هب  هدـیقع  هک  یناسک  اما 

مه نآ  میـسرب  دصقم  هب  هدرک و  روبع  نآ  زا  دیاب  هک  تسا  یلپ  هاگرذگ و  ایند  مینک ، تشادرب  يدبا  نادیواج و  یگدنز  کی  رد  ار  نآ 
شندـید زا  هچنآ  تسا ، دوجوم  دـنراد  لیم  اهناسنا  هچنآ  تشهب  رد   ) نیعالا ذـلت  سفنالا و  هیهتـشت  اـم  اـهیف  نآرق : لوق  هب  هک  يدـصقم 

1 دنربیم .) تذل  اهمشچ 
نیریش اراوگ و  ردقچ  هدینش ،) یشوگ  چیه  هن  هدید و  ار  شدننام  یمشچ  چیه  هن   ) تعمـس نذا  تار و ال  نیعال  ار  یملاع  نینچ  تمظع 

يدـبا و شمارآ  تیاهن  رد  اریز  اه ، یتحران  تالکـشم و  لمحت  تسا  ناسآ  ردـقچ  یماقم و  نینچ  هب  ندیـسر  يارب  شالت  جـنر و  تسا 
. تسا ینادواج 

گرم تمایق ، هب  نیدقتعم  رظن  زا  اریز  تسا  یگدـنز  هب  ندیـشخب  فدـه  نداد و  موهفم  گرم ، زا  سپ  ناهج  هب  داقتعا  رثا  نیتسخن  سپ 
. تسا نادیواج  یگدنز  کی  هب  يا  هچیرد  هکلب  يدوبان  یتسین و 

نآرق رظن  زا  داعم  هب  هدیقع  راثا 

لماع نمض  رد  و  هعماج ، هب  تمدخ  کین و  لامعا  يارب  دنمورین  یکرحم  تساهناسنا و  تیبرت  رد  مهم  یلماع  داعم  هب  هدیقع  هک  اجنآ  زا 
یـضعب رد  تسا ، هدـش  لابند  هار  نیا  زا  یتیبرت  لئاسم  زا  یمهم  تمـسق  نآرق  رد  دـشابیم ، يراک  اطخ  هانگ و  ربارب  رد  يوق  هدـنرادزاب 

. دراد قیمع  يراثآ  داعم  هب  نامگ  نظ و  هکلب  داقتعا  نامیا و  اهنت  هن  دیامرفیم  تایآ 
هتخیگنا رب  یگرزب  زور  رد  هک  اهنآ  دـننکیمن  نامگ  اـیآ  . ) نیملاـعلا برل  ساـنلا  موقی  موی  میظع  مویل  نوثوعبم  مهنا  کـئلوا  نظی  ـالا   1

2 دنوشیم .) رضاح  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  مدرم  همه  هک  يزور  دش  دنهاوخ 
وجری ناک  نمف  تسا : یفاک  حـلاص  لمع  ماجنا  هانگ و  زا  يریگولج  يارب  رگید  ناهج  هب  ءاـجر  دـیما و  یتح  دـیامرفیم  رگید  هیآ  رد   2
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ماجنا حـلاص  لمع  دـیاب  دراد  شراگدرورپ  تاقالم  هب  دـیما  هک  یـسک  سپ   ) ادـحا هبز  هدابعب  كرـشی  احلاص و ال  المع  لمعیلف  هبر  ءاقل 
3 درواین .) وا  هب  كرش  زگره  هداد و 

لک دجت  موی  دش ، دهاوخن  ادج  وا  زا  تمایق  يادرف  دریگیم و  دوخ  هب  تیدبا  گنر  ناسنا  راتفر  لامعا و  هک  دیامرفیم  حیرـصت  نآرق   3
رـضاح ار  دوخ  کین  راک  ره  ناسنا  هک  يزور   ) ادـیعب ادـما  هنیب  اـهنیب و  نا  ول  دوت  ءوس  نم  تلمع  اـم  ارـضحم و  ریخ  نم  تلمع  اـم  سفن 

4 دوب .) ینالوط  يا  هلصاف  اهیدب  نیا  نم و  نیب  شاک  يا  دنکیم  وزرآ  هک  يروط  هب  دنیبیم  ار  شاهیدب  نینچمه  دنیبیم و 
نمف دوشیم  یگدیـسر  مه  کچوک  تارذ  هب  نآرق  تایآ  قبط  اریز  درادنپیمن  کچوک  ار  يدب  ای  بوخ  راک  چـیه  تمایق  هب  دـقتعم   4
یـسک ار و  نآ  دنیبیم  دهد  ماجنا  کین  راک  يا  هرذ  رادـقم  هب  هک  یـسک  سپ   ) هری ارـش  هرذ  لاقثم  لمعی  نم  هری و  اریخ  هرذ  لاثم  لمعی 

5 ارنآ .) دنیبیم  دنک  يدب  يا  هرذ  رادقم  هک 
ار نارای  زا  یکی  ترـضح  زومایب  نآرق  نم  هب  هللا  لوسر  ای  تفگ  دـش و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  دجـسم  دراو  یـصخش 

هیآ هب  یتـقو  داد  میلعت  وا  هب  ار  لازلز  هروـس  ملعم  دنتـسشن  دجـسم  زا  يا  هشوـگ  زور  ناـمه  دـهد  میلعت  نآرق  وا  هـب  هـک  دـندرک  یفرعم 
زا ار  دوـخ  سرد  نم  ارم ، تسا  سب  تفگ  يرآ ، تفگ  ملعم  تسا ؟ یحو  هلمج  نیا  دیـسرپ  درک و  رکف  یمک  درم  نآ  ندیـسر  روکذـم 

يارب هلمج  نیمه  دـش و  نشور  نم  فیلکت  دراد  باسح  دـب  بوخ و  گرزب ، کـچوک و  زا  اـم  ياـهراک  همه  هک  ـالاح  متفرگ  هیآ  نیا 
ضرع هب  ار  نایرج  هدـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تمدـخ  ملعم  تفر ، هدرک و  یظفاحادـخ  تسا  یفاک  نم  یگدـنز 

. تفر دیمهف و  ار  زیچ  همه  یلو  تفر  هچ  رگا  ینعی  اهیقف  عجر  دندومرف  ترضح  دیناسر ،
ایند یگدـنز  زا  یتـح  يورخا  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  هدومن و  لـمحت  ار  تالکـشم  نیرت  تخـس  دـنوادخ  هار  رد  تماـیق  هب  دـقتعم   5

نامیا شتلاسر  هب  همه  تسادخ  بناج  زا  وا  دنتسناد  دندید و  ار  مالسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هزجعم  یتقو  هک  نارحاس  دننام  درذگیم ،
امنا ضاق  تنا  ام  ضقاف  دنتفگ : باوج  رد  اهنآ  مشکیم  رادرب  ار  امش  منکیم و  عطق  ار  امـش  ياپ  تسد و  تفگ  اهنآ  هب  نوعرف  دندروآ 

تیاهن هک  نکب  یهاوخیم  هچ  ره   ) یقبا ریخ و  هللا  رحسلا و  نم  هیلع  انتهرکا  ام  انایاطخ و  انل  رفغیل  انبرب  انمآ  انا  ایندلا  هویحلا  هذه  یضقت 
يرحـس نآ  ار و  ام  ناهانگ  دزرمایب  ات  میدروآ  نامراگدرورپ  هب  نامیا  ام  هک  یتسرد  هب  تسام  يایند  رب  طـقف  ینکب  یناوتیم  هک  يراـک 

6 تسا .) رت  هدنیاپ  رتهب و  دنوادخ  يدرک و  روبجم  نآ  رب  ار  ام  وت  هک 
ایند یگدنز  رد  اهنآ  شـشوک  مامت  هک  نانآ  تسیک  امـش  نیرتراکنایز  هک  اش  هب  مهد  ربخ  ایآ  وگب  : ) دنرادن هدیقع  هک  یناسک  لباقم  رد 
7 (. دش هابت  ناشیاهراک  سپ  دندرک  راکنا  ار  وا  تاقالم  دنوادخ و  تایآ  هک  یناسک  دننکیم  لمع  تسرد  دننکیم  رکف  هدش و  عیاض 

نیرمت

. دینک نایب  ار  داعم  هب  داقتعا  راثا   1
؟ تسا هنوگچ  درادن  داعم  هب  داقتعا  هک  یسک  یگدنز   2

. دینک نایب  ار  داعم  هب  هدیقع  راثآ  زا  يا  هدرشف   3

یقرواپ

هیآ 71. فرخز ، هروس   1
هیآ 5 7. نیففطم ، هروس   2
. رخآ هیآ  فهک ، هروس   3
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هیآ 29. نارمع ، لآ  هروس   4
. رخآ هیآ  لازلز ، هروس   5

هیآ 75. هط ، هروس   6
هیآ 104. فهک ، هروس   7

داعم تابثا  يارب  نآرق  لئالد   31 سرد

هراشا

رب ار  اـهنآ  سپـس  ار  شنیرفآ  دومن  داـجیا  هک  يدـنوادخ   ) هیلع نوها  وه  هدـیعی و  مث  قلخلا  ادـبی  يذـلا  وه  نیتسخن : شنیرفآ  يروآداـی 
1 تسا .) ناسآ  ادخ  يارب  ندنادرگزاب  دنادرگیم و 

2 (. دنادرگیم زاب  تمایق )  ) رگید راب  دیرفآ  ار  امش  لوا  هک  هنوگنامه   ) نودوعت مکادب  امک 
ود مدرم  یتقو  ایآ  دـیوگیم  ناسنا   ) ائیـش کی  مل  لبق و  نم  هانقلخ  انا  ناسنالا  رکذـی  وا ال  ایح  جرخا  فوسل  ُِّتم  ام  اذا  ناـسنالا  لوقی  و 

3 میدیرفآ .) ار  وا  ام  دوب و  چیه  وا  هک  دنکیمن  رکف  ایآ  موشیم  هدنز  هبترم 
ار امـش  لوا  راب  هک  یئادخ  نامه  وگب  دنادرگیم  رب  هرابود  ار  ام  یـسک  هچ  دنـسرپ  یم   ) هرم لوا  مکرطف  يذلا  لق  اندیعی  نم  نولوقیـسف 

4 دیرفآ .)
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  غارس  هدمآ و  رهش  يوس  هب  هلجع  اب  درک و  ادیپ  ار  یناسنا  زا  يا  هدیسوپ  ناوختـسا  هعطق  ینابایب  یبرع 

وگب  ) میلع قلخ  لکب  وه  هرم و  لوا  اهاشنا  يذلا  اهییحی  لق  دنکیم ؟ هدنز  ار  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  نیا  یـسک  هچ  دز  دایرف  دـمآ و  ملس 
5 تساناد .) یقلخ  ره  رب  وا  دیرفآ و  ار  وا  راب  لوا  هک  یئادخ  نامه  ار  اهنآ  دنکیم  هدنز 

هبنتم ارچ  دـینادیم  هـبنتم  ارچ  دـینادیم  ار  نیتـسخن  شنیرفآ  هـک  امــش  داـعم  نارکنم  يا   ) نورکذــتال وـلف  یلوـالا  هاـشنلا  مـتملع  دــق  و 
6 دیوشیمن .)

ام رب  تسا  يا  هدعو  ار  نآ  مینکیم ، هداعا  ار  شنیرفآ  میدرک  داجیا  هک  هنوگنامه   ) نیلعاف انک  انا  انیلع  ادـعو  هدـیعن  قلخ  لوا  انادـب  امک 
7 میهد .) ماجنا  امتح  هک 

يارب اهنآ  هرابود  نادرگزاب  اهناسنا  تقلخ  نیتسخن و  شنیرفآ  هب  هجوت  اب  هک  مینکیم  هدافتـسا  هباشم  تایآ  روکذـم و  تاـیآ  عومجم  زا 
ندنادرگزاب لوا و  هبترم  رد  ندیرفآ   ) تسا ناسآ  زیچ  همه  دراد  تیاهن  یب  تردق  هک  يدنوادخ  يارب  ینعی  تسا  ناسآ  لاعتم  دـنوادخ 

(. تسا یکی  تمایق  رد  اهنآ 
تسا ناسآ  شندرب  قلخ و  ندروآ  تسا  ناصقن  زا  هزنم  وا  تردق  نوچ 
تسا ناسآ  وا  لامک  رپ  تردق  رد  دوب  راوشد  هچ  ره  وت  نم و  هب  تبسن 

دنوادخ هقلطم  تردق  داعم و 

اهناشکهک و اهنامـسآ و  تعـسو  دش  نایب  دیحوت  ثحب  رد  هک  تسوا  نایاپ  یب  تردق  لاعتم  دنوادخ  تافـص  زا  یکی  دـنوادخ : تردـق 
یلصا نینچ  لوبق  اب  تسا ، دنوادخ  نایاپ  یب  تردق  يا  هناشن  همه  تادوجوم و …  نوگانوگ  عونت  تارک ، تمظع  ترثک و  اه ، هموظنم 

. دنوشیم هدنز  هبترم  ود  اهناسنا  هنوگچ  هک  دنامیمن  لاوس  ياج 
ایآ  ) ریدـق یئیـش  لـک  یلع  هنا  یلب  یتوـملا  یحی  نا  یلع  رداـقب  نـهقلخب  یعی  مـل  ضرـالا و  تاومـسلا و  قـلخ  يذـلا  هللا  نا  اوری  مـل  وا 
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زیچ همه  رب  وا  يرآ  دنک  هدنز  ار  ناگدرم  تسا  رداق  دشن  ناوتان  اهنآ  شنیرفآ  زا  دـیرفآ و  ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  يدـنوادخ  دنتـسنادن 
8 تسا .) اناوت 

دیرفآ ار  نیمز  اهنامـسآ و  هک  یـسک  ایآ   ) میلعلا قـالخلا  وه  یلب و  مهلثم  قلخی  نا  یلع  رداـقب  ضرـالا  تاومـسلا و  قلخ  يذـلا  سیل  وا 
9 تساناد .) راگدیرفآ  وا  يرآ  دنیرفایب !؟ ار  اهنآ  دننامه  درادن  تردق 

مینکیمن عمج  ار  شیاهناوختـسا  ام  هک  ناسنا  دـنکیم  نامگ  ایآ   ) هنانب يوسن  نا  یلع  نیردـق  یلب  هماظع  عمجن  نل  نا  ناـسنالا  بسحیا 
10 مینک .) تسرد  ار  شناتشگنا  رس  یتح  میرداق  يرآ 

کلذ سیلا  یثنالا  رکذلا و  نیجوزلا  هنم  لعجف  يوسف  قلخف  هقلع  ناک  مث  ینمی  ینم  نم  هفطن  کی  ملا  يدس  كرتی  نا  ناسنالا  بسحیا 
دش هتسب  نوخ  هک  دوبن  ینم  زا  يا  هفطن  وا  ایآ  دوشیم  اهر  باسح  یب  لمهم و  هک  دنکیم  نامگ  ناسنا  ایآ   ) یتوملا یحی  نا  یلع  رداقب 

11 ار .)!؟ ناگدرم  دنک  هدنز  هک  تسین  رداق  دنوادخ  نآ  ایآ  داد  رارق  تنوم  رکذم و  ار  وا  سپ  دومن  تسرد  دیرفآ و  سپ 
دیرگنب دینک و  ریس  نیمز  رد  وگب   ) ریدق ءیش  لک  یلع  هللا  نا  هرخالا  هاشنلا  ءیشنی  هللا  مث  قلخلا  ادب  فیک  اورظناف  ضرالا  یف  اوریـس  لق 

رداق زیچ  ره  رب  دـنوادخ  نانامه  دـنکیم  داجیا  ار  ترخآ  ناهج  هنوگ ) نیمه  دـنوادخ ) سپـس  هدرک  زاغآ  ار  شنیرفآ  هنوگچ  دـنوادخ 
12 تسا .)

تمایق هلاسم  تلادع و  ناهرب 
و راک . هنگ  یـصاع و  یهورگ  رادربنامرف و  عیطم و  یهورگ  دـنا : هتـسد  ود  دـنوادخ  تاروتـسد  ربارب  رد  مدرم  دـنوادخ : تلادـع  داعم و 

مه یگدنز  رظن  زا  دنتسه و  اههجنکـش  اهرازآ و  تحت  مولظم و  یهورگ  رگمتـس و  ملاظ و  یهورگ  رگیدکی  هب  تبـسن  مدرم  روط  نیمه 
، دنشابیم تیمورحم  یتخس و  رقف و  رد  رمع  کی  لباقم ، رد  يا  هدعو  دنربیم  رـسب  شیاسآ  هافر و  رد  ار  يرمع  هدش  هار  ره  زا  يا  هدع 

یگدیـسر اههمانرب  نیا  همه  هب  هک  دـشاب  هدوب  یئازج  باسح و  دـشاب و  یتمایق  ناهج  نیا  زا  سپ  هک  دـنکیم  اضتقا  راـگدرورپ  تلادـع 
. دوش

هللا قلخ  نومکحی و  ام  ءاـس  مهتاـمم  مهاـیحم و  ءاوس  تاـحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلاک  مهلعجن  نا  تائیـسلا  اوحرتجا  نیذـلا  بسح  ما 
ام هک  دـننکیم  نامگ  دـندش  هانگ  بکترم  هک  یناسک  ایآ   ) نوملظی مه ال  تبـسک و  امب  سفن  لک  يزجتل  قحلاب و  ضرالا  تاومـسلا و 

يرواد دب  هچ  دـشاب !؟ ناسکی  ناشگرم  تایح و  هک  میهدیم  رارق  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  یناسک  نوچمه  ار  اهنآ 
اهنآ هب  دوش و  هداد  ءازج  تسا  هداد  ماجنا  هک  یلاـمعا  ربارب  رد  سک  ره  اـت  تسا  هدـیرفآ  قحب  ار  نیمز  اهنامـسآ و  دـنوادخ  دـننکیم و 

13 دش .) دهاوخن  یمتس 
14 دنتسین .) يواسم  املسم  تسا  ناسکی  قساف  اب  تسا  نموم  هک  یسک  ایآ   ) نووتسی اقساف ال  ناک  نمک  انموم  ناک  نمفا 

مکح هنوگچ  دوشیم  هچ  ار  امـش  میهدیم  رارق  نامرجم  نوچمه  ار  نانموم  ایآ   ) نومکحت فیک  مکلام  نیمرجملاک  نیملـسملا  لـجعنفا 
15 دینکیم .)

لمع هدروآ و  نامیا  هک  ار  یناسک  ایآ   ) راجفلاک نیقتملا  لعجن  ما  ضرـالا  یف  نیدـسفملاک  تاـحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذـلا  لـعجن  ما 
16 نارجاف .)!؟ نوچمه  ار  ناراکزیهرپ  ای  میهد  رارق  نیمز  رد  نادسفم  نوچمه  دنداد  ماجنا  حلاص 

نم بارش  مهل  اورفک  نیذلا  طسقلاب و  تاحلاصلا  اولمع  اونمآ و  نیذلا  يزجیل  هدیعی  مث  قلخلا  ادبی  هنا  اقح  هللا  دعو  اعیمج  مکعجرم  هیلا 
سپـس هدیرفآ و  یقلخ  هک  تسادخ  قح  هدعو  نیا  دوب  دهاوخ  دنوادخ  يوس  هب  همه  تشگزاب   ) نورفکی اوناک  امب  میلا  باذـع  میمح و 

رفیک هک  اهنآ  دـناسرب و  تلادـع  هب  شیوخ  شاداپ  هب  دـنداد  ماجنا  حـلاص  لمع  هدروآ و  نامیا  هک  اهنآ  اـت  دـنادرگیم  رب  دوخ  يوس  هب 
17 دنادرگ .) بذعم  كاندرد  یباذع  خزود و  میمح  زا  یبارش  ناشرفک ،
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داعم نآرق و   32 سرد

شنیرفآ هفسلف  داعم 

یتسه ناـهج  همه  رد  ار  دـنوادخ  تمکح  ياـه  هناـشن  اـم  تسا و  هدـش  فیـصوت  میکح  هملک  هب  دـنوادخ  هبترم  دـص  دودـح  نآرق  رد 
شنیرفآ دشابن  یتمایق  ناهج  نیازا  دـعب  رگا  تسا و  زیچ  همه  نایاپ  ناسنا  يارب  گرم  هک  مینک  ضرف  نینچ  رگا  لاح  مینکیم ، هدـهاشم 

هک یتمکح  همه  نآ  دنک  رکف  یسک  هک  تسا  حیحـص  ایآ  دنکیمن  ثبع  راک  میکح  دنوادخ  زگره  دوب و  دهاوخ  هدوهیب  ثبع و  چوپ و 
هزادنا هب  يا  هرفـس  دـنوادخ  هک  تسا  یندرک  رواب  ایآ  دـشاب ؟ انف  یتسین و  یتسه ، تیاهن  هدوب و  ثبع  هتفر  راکب  یتسه  ناهج  تقلخ  رد 

ام انبر  دوش !؟ هدـیچرب  هرفـس  هدـش و  مامت  زیچ  همه  ندرم  اب  سپـس  دـنک و  مهارف  ناسنا  يارب  ار  لـئاسو  همه  دـنارتسگب و  یتسه  ناـهج 
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1 (. يدیرفاین لطاب  چوپ و  ار  یتسه  ناهج  نیا  ادنوادخ   ) الطاب اذه  تقلخ 
دقتعم امتح  دوب  دیحوت  هب  دقتعم  سک  ره  ینعی  تسا  گرم  زا  سپ  یگدنز  هب  نامیا  اب  يواسم  میکح  میلع و  دنوادخ  هب  نامیا  هجیتن  رد 

. مینکیم هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  دراد  یتایآ  هطبار  نیا  رد  نآرق  دوب  دهاوخ  زین  تمایق  هب 
(. درک دیهاوخن  تشگزاب  ام  يوس  هب  میدیرفآ و  هدوهیب  ار  امش  هک  دیدرک  نامگ  ایآ   ) نوعجرت انیلا ال  مکنا  اثبع و  مکانقلخ  امنا  متبسحفا 

2
نیب هچنآ  نیمز و  نامـسآ و  ام  و   ) رانلا نم  اورفک  نیذـلل  لیوف  اورفک  نیذـلا  نظ  کلذ  الطاب  امهنیب  ام  ضرـالا و  ءامـسلا و  اـنقلخ  اـم  و 

3 شتآ .) زا  نانآ  رب  ياو  سپ  دندش  رفاک  هک  تساهنآ  نامگ  نیا  میدیرفاین  هدوهیب  تساهنآ 
نیب هچنآ  نیمز و  اهنامـسآ و  ام  و   ) لیمجلا حفـصلا  حفـصاف  هیتال  هعاسلا  نا  قحلاـب و  ـالا  اـمهنیب  اـم  ضرـالا و  تاومـسلا و  اـنقلخ  اـم  و 

4 بوخ .) یتشذگرد  رذگ  رد  سپ  دیسر  دهاوخ  ارف  امتح  تمایق  میدیرفاین و  قح  هب  زج  تساهنآ 
کلذ سیلا  یثنالا  رکذلا و  نیجوزلا  هنم  لعجف  يوسف  قلخف  هقلع  ناک  مث  ینمی  ینم  نم  هفطن  کی  ملا  يدس  كرتی  نا  ناسنالا  بسحیا 

دیرفآ و سپ  هدش  هتـسب  نوخ  هک  دوبن  هدش  هتخیر  ینم  زا  ایآ  دوشیم  اهر  هدوهیب  دنکیم  نامگ  ناسنا  ایآ   ) یتوملا ییحی  نا  یلع  رداقب 
5 دنک .)!؟ هدنز  ار  ناگدرم  هک  تسین  رداق  دنوادخ )  ) یسک نینچ  ایآ  دینادرگ  تفج 

نآرق رد  داعم  ینیع  ياه  هنومن 

لاق ماع  هام  هللا  هتاماف  اهتوم  دعب  هللا  هذه  ییحی  ینا  لاق  اهشورع  یلع  هیواخ  یه  هیرق و  یلع  رم  يذلاک  وا  ربمغیپ : يایمرا  ای  زیزع  ناتساد 
سانلل هیآ  کلعجنل  كرامح و  یلا  رظنا  هنـستی و  مل  کبارـش  کماعط و  یلا  رظناف  ماـع  هاـم  تثبل  لـب  لاـق  موی  ضعب  وا  اـموی  تثبل  مک 
تشذگ يا  هیرق  رانک  زا  ریزع  ای  ایمرا   ) ریدق ءیش  یک  یلع  هللا  نا  ملعا  لاق  هل  نیبت  املف  امحل  اهوسکن  مث  اهزشنن  فیک  ماظعلا  یلا  رظناف 

دناریمیم لاس  دص  ار  وا  دـنوادخ  سپ  دـنادرگیم  هدـنز  ار  ناگدرم  نیا  هنوگچ  دـنوادخ  تفگ  بجعت  اب  دوب  هدـش  ناریو  بارخ و  هک 
رد وت  هک  تسا  لاس  دص  هکلب  دومرف  ادخ  ار ، زور  زا  یتمسق  ای  زور  کی  تفگ  يا  هدرک  گنرد  ردقچ  دیـسرپ  درک و  هدنز  ار  وا  سپس 

ار وت  میهد  رارق  ات  هدش  یشالتم  مه  زا  هنوگچ  هک  نک  دوخ  غالا  هب  یهاگن  هتفرن و  نیب  زا  هک  نک  دوخ  یندیـشون  اذغ و  هب  هاگن  ییاجنیا 
نیا نوچ  میناشوپیم  تشوگ  نآ  هب  هتـشادرب و  ار  اـهنآ  هنوگچ  هک  نک  هاـگن  اهناوختـسا  هب  نونکا  داـعم ) هراـبرد   ) مدرم يارب  يا  هناـشن 

6 تسا .) رداق  اناوت و  زیچ  همه  رب  دنوادخ  هک  منادیم  تفگ  دش  نشور  وا  يارب  بلطم 
ای ریزع  ترضح  تسا  هدش  عقاو  رصنلا  تخب  هلیـسو  هب  یناریو  نیا  هدوب و  سدقملا ) تیب   ) تایاور زا  يرایـسب  قبط  هدش  ناریو  رهـش  نآ 

اههناخ دـید  تشذـگیم  رهـش  نآ  رانک  زا  تشاد و  هارمه  هب  یندیـشون  یندروخ و  دوب  راوس  دوخ  غالا  رب  هکیلاح  رد  مالـسلا  هیلع  اـیمرا 
هب ار  ادخ  ربمغیپ  نیا  كانمغ  هرظنم  نآ  تسا  هدـش  هدـنکارپ  نیمز  رد  اهنآ  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  هتفر و  نیب  زا  نآ  یلاها  هدـش و  ناریو 

وا و هداد  یلمع  خـساپ  وا  هب  دـنوادخ  درک ؟ دـهاوخ  هدـنز  ار  اهنیا  دـنوادخ  یناـمز  هچ  هنوگچ و  هک  درک  همزمز  دوخ  اـب  درب و  ورف  رکف 
اذغ هکنیا  اب   ) اهاذغ ندرکن  رییغت  رد  ار  دـنوادخ  تردـق  ات  درک  هدـنز  ار  ربمغیپ  نآ  دوخ  لوا  لاس  دـص  زا  دـعب  دـناریمیم و  ار  شبکرم 
داعم تابثا  ارب  لیلد  نیرتهب  یهلا  ربمغیپ  نیا  هیـضق  روکذم و  هیآ  نیاربانب  دنیبب  دوخ  مشچ  اب  ناگدرم  ندش  هدـنز  و  دوشیم ) دـساف  دوز 

ییاناوت تردق و  يزیچ  ره  رب  دنوادخ  هک  منادیم  تفگ  دید  ار  دوخ  بکرم  ندش  هدنز  ریزع  ترـضح  هک  روطنامه  دشابیم  ینامـسج 
. دراد

لاق یبلق  نئمطیل  نکل  یلب و  لاق  نموت ؟ مل  وا  لاق  یتوملا  ییحت  فیک  ینرا  بر  میهاربا  لاق  ذا  و  مالسلا : هیلع  میهاربا  ترـضح  ناتـساد 
تفگ میهاربا   ) میکح زیزع  هللا  نا  ملعا  ایعس و  کنیتای  نهعدا  مث  ازج  نهنم  لبج  لک  یلع  لعجا  مث  کیلا  نهرـصف  ریطلا  نم  هعبرا  ذخف 

مهاوخیم نکلو  ارچ  درک  ضرع  يا  هدرواین  نامیا  رگم  دومرف  دـنوادخ  ینکیم ؟ هدـنز  ار  ناگدرم  هنوگچ  هک  هدـب  ناشن  نم  هب  ایادـخ 
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هک ناوخب  دوخ  يوس  هب  اراهنآ  حـبذ  زا  سپ  هدرک و  باختنا  ار  غالک ) رتوبک ، سواط ، سورخ ،  ) ناغرم عون  راهچ  دومرف  دوش  مارآ  مبلق 
7 تسا .) اناد  ياناوت  دنوادخ  هک  نادب  دنیآیم و  تیوس  هب  تعرس  هب 

ایرد لحاس  رد  هک  دید  ار  يرادرم  تشذگیم  ییایرد  رانک  زا  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  هک  دنا  هتـشون  نیرـسفم  هفیرـش  هیآ  لیذ  رد 
رکف هب  دید  ار  هرظنم  نیا  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  یتقو  دنروخیم  رادرم  نآ  زا  هدـش و  عمج  نآ  فارطا  ناروخـشال  تسا و  هداتفا 
هدش نارگید  ندـب  ءزج  یتح  و  هدـنکارپ ، رادرم  نآ  ءازجا  اریز  دـنوشیم ) هدـنز  یتیفیک  هچ  هب  هک  داتفا  ناگدرم  ندـش  هدـنز  یگنوگچ 

دنادیم هچنآ  تساوخیم  نکل  دنکیم  هدنز  ار  ناگرم  دنوادخ  هک  تسنادیم  نیقیلا  ملع  هب  هکنیا  اب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح  دوب )
. تسا ینامسج  داعم  لئالد  نیرتهب  زا  مه  نآ  لوزن  ناش  هیآ و  نیا  دنیبب . ار  نآ  تیفیک  مشچ  اب 

یتوملا و هللا  ییحی  کلاذک  اهضعبب  هوبرضا  انلقف  نومتکت  متنک  ام  جرخم  هللا  اهیف و  متاراداف  اسفن  متلتق  ذا  و  لیئارسا : ینب  لوتقم  ناتـساد 
دیدرک ناـمتک  ار  هچنآ  دـنوادخ  دـیتخادرپ ، عازن  هب  وا  هراـبرد  سپـس  دـیتشک  ار  رفن  کـی  هک  یماـگنه  و   ) نوـلقعت مکلعل  هتاـیآ  مکیری 

ناشن امش  هب  ار  دوخ  تایآ  دنکیم و  هدنز  هنوگنیا  ار  ناگدرم  دنوادخ  دینزب  لوتقم  ندب  رب  ار  نآ  زا  یتمسق  میتفگ  سپ  دنکیم  راکشآ 
8 دینک .) كرد  دیاش  دهدیم 

هب يا  هلیبق  ره  دش و  فالتخا  لیئارسا  ینب  نیب  لتاق  ندرک  ادیپ  يارب  دش  هتشک  يزومرم  زرط  هب  لیئارسا  ینب  سانـشرس  دارفا  زا  رفن  کی 
زا دادمتـسا  اب  مه  وا  دنتـساوخ  کمک  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  زا  اـهنآ  دوش  اـپرب  یگرزب  هنتف  دوب  کـیدزن  دادیم  تبـسن  يرگید 
درک یفرعم  ار  لتاق  دش و  هدنز  يا  هظحل  يارب  وا  دندز  لوتقم  ندب  رب  ار  نآ  زا  یتمسق  دندیربرس و  ار  يواگ  داد  روتسد  دنوادخ  فاطلا 

. دش ناگدرم  ندش  هدنز  داعم و  يارب  یلیلد  نمض  رد  و 
مالسلا : هیلع  یسوم  ترضح  موق  زا  رفن  داتفه  ندش  هدنز  ناتساد 

و . ) نورکـشت مکتوـم  دـعب  نم  مکاـنثعب  مث  نورظنت  متنا  هقعاـصلا و  مکتذـخاف  هرهج  هللا  يرن  یتـح  کـل  نموـن  نل  یـسوم  اـی  متلق  ذا  و 
تفرگارف و ار  امـش  گرم )  ) هقعاص سپ  مینیبب  اراکـشآ  ار  ادـخ  هک  یتقو  رگم  میروآیمن  نامیا  وت  هب  یـسوم  يا  دـیتفگ  هک  هکیماگنه 

9 دینک .) رکش  امش  هک  دیاش  ناتگرم  زا  دعب  ار  امش  میدرک  هدنز  سپ  دیدرکیم  هاگن  امش 
هقعاص هک  دندرک  رهاظ  مشچ  اب  ار  ادخ  ندید  ياضاقت  دنتفر و  روط  هوک  هب  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هارمه  لیئارـسا  ینب  ناگدنیامن 
سپـس دندرم  لیئارـسا  ینب  ناگدنیامن  دیدرگ و  شوه  یب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  دش ، یـشالتم  هوک  دش ، هدز  هوک  هب  رابگرم  يا 
یلیلد گرم  زا  سپ  ناگدرم  ندش  هدنز  زا  رگید  يا  هنومن  مه  نیا  دنروآ ، ياج  هب  ار  وا  تمعن  رکـش  دیاش  درک  هدـنز  ار  اهنآ  دـنوادخ 

. دشابیم نآرق  رظن  زا  داعم  تابثا  يارب 

نیرمت

؟ دینکیم داعم  تابثا  شنیرفآ  هفسلف  هار  زا  هنوگچ   1
. دینک نایب  ار  مالسلا  هیلع  ربمغیپ  يایمرا  ای  ریزع  ناتساد   2
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حور ءاقب  ناهرب   33 سرد

حور لالقتسا  ءاقب و 

دندـش هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یئاهنآ  هک  دـیربن  نامگ  زگره   ) نوقزری مهبر  دـنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لـیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحتال  و 
1 دنوشیم .) هداد  يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  اهنآ  هکلب  دنناگدرم 

اهنآ هکلب  دـییوگن  هدرم  دـنوشیم  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  یئاهنآ  هب  و   ) نورعـشتال نکل  ءایحا و  لب  تاوما  هللا  لیبس  یف  لتقب  اولوقتـال  و 
2 دیمهفیمن .) امش  یلو  دنتسه  هدنز 

سپس دریگیم  ار  امش  ناج  هدش  رومام  امش  رب  هک  گرم  هتشرف  وگب   ) نوعجرت مکبر  یلا  مث  مکب  لک  يذلا و  توملا  کلم  مکافوتی  لق 
3 دیدرگیم .) زاب  ناتراگدرورپ  يوس  هب 

هرابرد یتح  تاریبعت  نیا  تفاییم  نایاپ  گرم  اب  ناسنا  یگدـنز  رگا  دـشابیم و  حور  ءاقب  لیلد  یبوخب  روکذـم  تاـیآ  رد  تاریبعت  نیا 
همه تشگزاب  تسا و  یمومع  موس  هیآ  تساهنآ و  حور  ءاقب  ادخ و  هار  ءادهـش  هب  طوبرم  لوا  هیآ  ود  تشادـن ، یموهفم  چـیه  نادـیهش 

تـسا يزیچ  يانعم  هب  لصا  رد  یفاو )  ) تادرفم باتک  رد  بغار  لوق  هب  دـشابیم و  اهناسنا  همه  ءاقب  لیلد  هک  راگدرورپ  يوسب  اـهناسنا 
هکلب تسین  يدوبان  انف و  يانعم  هب  گرم  هک  دنامهفیم  حوضو  هب  ریبعت  نیا  تسا  لماک  نتفرگ  یفوت )  ) نیاربانب دـسرب  لامک  دـح  هب  هک 

(. لماک تفایرد  یفوت =   ) تسا تفایرد  ضبق و  زا  یلماک  عون 
رما زا  حور  وـگب  دنـسرپیم  حور  زا  وـت  زا  ربـمغیپ  يا   ) ـالیلق ـالا  ملعلا  نم  مـتیتوا  اـم  یبر و  رما  نـم  حورلا  لـق  حورلا  نـع  کنولئـسی  و 

4 یکدنا .) رگم  ملع  زا  هدشن  هداد  امش  هب  تسا و  نم  راگدرورپ 
ای باوخ  ماگنه  رد  یبیجع  ینوگرگد  دـنک  ادـیپ  يرییغت  مسج  هکنیا  نودـب  دوشیم  هجوتم  دـنیبیم و  ار  گرم  باوخ و  تلاـح  ناـسنا 

. تسا ناسنا  رایتخا  رد  مسج  زا  ریغ  يرگید  رهوگ  هک  دوشیم  رهاظ  اج  نیمه  زا  دوشیم و  ادیپ  ناسنا  دوجو  رد  گرم 
دنتسه یمولع  زا  يواکناور  یـسانشناور و  ساسا  نیمه  رب  دنا و  هتفریذپ  ار  حور  دوجو  اهیدام  یتح  هدشن و  حور  دوجو  رکنم  سک  چیه 

مدع لالقتسا و  تسه  اهیدام  و  ناتسرپ ) ادخ   ) نویهلا نیب  هک  یثحب  اهنت  دنتسه ، یسررب  قیقحت و  دروم  ایند  گرزب  ياههاگشناد  رد  هک 
. دننادیم لقتسم  یقاب و  ار  حور  مالسا  ینغ  گنهرف  زا  ماهلا  اب  یمالسا  نادنمشناد  هک  تسا  حور  لالقتسا 

نیرتهب نآرق  هب  نیدقتعم  هچرگ  مینکیم  نایب  ار  نآ  یلقن  لئالد  سپس  یلقع و  لئالد  ادتبا  هک  تسه  حور  لالقتـسا  يارب  یناوارف  لئالد 
. دنا هتفریذپ  ار  ملسم  لصا  نیا  دننادیم و  دنوادخ  مالک  ار  لیلد 

حور لالقتسا  یلقع  لئالد 
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كرد نم  رکف  مییوگیم  هکنیا  لیلد  هب  تسا  كاردا  رکف و  زا  ریغ  كردم  دـیرم و  رکفتم و  نم )  ) هک مینکیم  ساسحا  نادـجولاب  ام   1
بلق و زغم و  زا  ریغ  نم  هک  مینکیم  كرد  نادـجولاب  تسا و  نم )  ) زا اـهنیا  متـسه و  كرد  هدارا و  رکف و  زا  ریغ  نم  سپ  نم  هدارا  نم 

. تسا حور  نامه  نم )  ) نیا متسه  باصعا 
ءازجا هکنآ  اب  تسه  هک  دـباییم  مه  زاب  دـنک  ضرف  عطقنم  دوخ  زا  ار  شیاضعا  همه  دـنک و  لفاغ  ندـب  مامت  زا  ار  دوخ  ناسنا  هاگره   2

. دشاب دناوتیم  القتسم  هک  تسا  حور  دوجو  نیا  تسین و  ندب 
مه دعب  لاس  هاجنپ  تسا و  لبق  لاس  هد  نم  نامه  نم )  ) نیا تسا  یکی  رمع  رخآ  ات  لوا  زا  نم )  ) نیا رمع : لوط  رد  تیـصخش  تدحو   3

ياهلولـس اهراب  رمع  لوط  رد  هک  تسا  هدرک  تباث  ملع  هکنیا  اب  متـسه ، نم  نامه  یلو  دیاب  لماکت  نم  یگدنز  تردـق و  ملع و  هچ  رگا 
نآ نیـشناج  رگید  لولـس  اهنویلیم  دنریمیم و  ام  ندـب  رد  لولـس  اهنویلیم  زور  هنابـش  ره  رد  ددرگیم ، ضیوعت  زغم  ياهلولـس  یتح  ندـب 

رختـسا ياهبآ  هک  تسا  یهیدـب  دـنوشیم  جراـخ  رگید  فرط  زا  دوشیم و  دراو  بآ  فرط  کـی  زا  هک  یگرزب  رختـسا  دـننام  دوشیم )
(. دننیبیم لاح  کی  هب  هشیمه  ار  نآ  هتشادن و  هجوت  نیبرهاظ  دارفا  هچرگا  دوشیم  ضوع  بترم 

دوخ هتـشذگ  لامعا  لوئـسم  تسیابیمن  تشادن ) حور  ینعی  دوب ) باصعا  زغم و  اهنت  دوب و  ندـب  ءازجا  نامه  طقف  ناسنا  رگا  هجیتن : رد 
هدرک تباث  ملع  اریز  درک  همکاحم  هذـخاوم و  ار  وا  دوشیمن  نالا  تسا  هدـش  یمرج  بکترم  لـبق  لاـس  هد  یـسک  ـالثم  رگا  ینعی  دـشاب 

هب ناسنا  دوخ  یتح  تسا و  لوئـسم  شنیمه  ناسنا  رگا  سپ  دنوشیم ، ضوع  ندب  ياهلولـس  مامت  هبترم  کی  لاس  تفه  ابیرقت  هک  تسا 
نامه نیا  دوب ) دـهاوخ  هدوب و  هک  تسا  نامه  شدوخ  دوش  ضوع  شیاهلولـس  همه  رگا  هک  تسا  نیا  لـیلد  هب  دراد  فارتعا  هلاـسم  نیا 

لوط رد  ناسنا  دوخ  دـنوشیم و  ضیوعت  اهنیا  همه  تسین  مسج  باصعا و  زغم و  طقف  ناسنا  تسا و  ناسنا  يارب  ندـب  ءازجا  تسا ) حور 
. تسا یمدآ  حور )  ) رهوگ نیا  تسوا  اب  هشیمه  ندب  ءازجا  زا  ریغ  يرهوگ  تسا ، یکی  رمع 

حور ءاقب  لالقتسا و  یلقن  لئالد 

. مینکیم هراش  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا ، هدمآ  گرم  زا  دعب  حاورا  اب  طابترا  زا  يرایسب  دراوم  مالسا  خیرات  رد 
هاچ رد  رس  ترضح  سپس  دنزیرب  یهاچ  رد  ار  نمشد  ناگتشک  دنداد  روتسد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ردب  گنج  زا  دعب 
هک ام  دیدیـسر ؟ دنوادخ  هدعو  هب  امـش  ایآ   ) اقح یبر  یندعو  ام  تدجو  دق  یناف  اقح  مکبر  مکدـعو  ام  متدـجو  له  دـندومرف : هدرک و 

ربمایپ ییوگیم !؟ نخـس  دنا  هدمآ  رد  يا  هفیج  تروص  هب  هک  ناج  یب  دارفا  اب  ایآ  دنتفگ  نارـضاح  یـضعب  میتفای ) قح  هب  ار  ادخ  هدـعو 
اهنآ زا  رتهب  ارم  نانخـس  امـش  دندومرف : رگید  ترابع  هب  دنونـشیم و  ارم  نخـس  امـش  زا  رتهب  اهنآ  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

5 دیونشیمن .
دوب ضیرم  متفر  ناملس  ندید  هب  يزور  دیوگیم : هتابن  نب  غبصا  دوب  نئادم  رادنامرف  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  فرط  زا  یـسراف  ناملس 

نم هب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  غبصا  يا  دومرف  نم  هب  يزور  دومن  گرم  هب  نیقی  ات  درک  ادیپ  تدش  شـضرم  زور  هب  زور 
دندرب ناتـسربق  هب  ار  وا  شروتـسد  قبط  دیربب  ناتـسربق  هب  ارم  دیوگیم  نخـس  وت  اب  یتیم  دوشیم  کیدزن  تگرم  هک  یعقوم  دـنا  هدومرف 

مالس  ) ایندلا نع  نیبجتحم  ای  مکیلع  مالـسلا  ءالبلا  هصرع  لها  ای  مکیلع  مالـسلا  تفگ : دنلب  يادص  اب  هاگنآ  دیئامن  هلبق  هجوتم  ارم  تفگ 
هچ ره  تـفگ  داد و  ار  شمالـس  باوـج  يا  هدرم  حور  هاـگنآ  اـیند ) زا  ناگدیـشوپ  ور  يا  امــش  رب  مالــس  ءـالب  يداو  لـها  يا  امــش  رب 

یگنوگچ زا  ناملس  متشهب  لها  هداد و  رارق  وفع  لومشم  ارم  دنوادخ  تفگ  خزود ؟ ای  یتشهب  لها  ایآ  دیـسرپ  ناملـس  سرپب ، یهاوخیم 
6 تفر . ایند  زا  ناملس  نآ  لابند  هب  تفگ و  باوج  ار  همه  وا  دیسرپ و  گرم  زا  دعب  لاوحا  عاضوا و  شگرم و 

ور هداتسیا و  تشاد  رارق  هفوک  رهش  تشپ  هک  یناتسربق  رانک  رد  دنتشگیم  رب  نیفص  گنج  زا  مالـسلا  هیلع  نینموملا  ریما  ترـضح  یتقو 
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هناخ ماما  میئآیم  امش  لابند  هب  ام  دیدوب و  هلفاق  نیا  ورـشیپ  امـش  کیرات …  كانتـشحو و  ياهربق  نانکاس  يا  دندومرف : هدومن  اهربق  هب 
تفتلا مث  ربخ ؟ هچ  امش  دزن  ام ، ياهربخ  اهنیا  دش ، میسقت  امش  لاوما  دندرک و  جاودزا  امش  نارسمه  هداتفا و  نارگید  تسد  هب  امـش  ياه 

رگا دینادب  دندومرف : هدـنکفا و  رظن  شباحـصا  يوس  هب  سپـس   ) يوقتلا دازلا  ریخ  نا  مکوربخال  مالکلا  یف  نذا  ول  اما  لاقف : هباحـصا  یلا 
7 تسا .) يراکزیهرپ  يوقت و  هشوت  نیرتهب  هک : دندادیم  ربخ  امش  هب  دنتشاد  نخس  هزاجا  ناشیا 

نیرمت

؟ دینک نایب  يا  هیآ  دیوگیم  هچ  حور  ءاقب  هرابرد  نآرق   1
؟ دینک نایب  ار  حور  لالقتسا  یلقع  لئالد   2

؟ دیئامرف نایب  ار  حور  ءاقب  یلقن  لئالد  زا  یکی   3

یقرواپ

هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس   1
هیآ 154. هرقب ، هروس   2

هیآ 11. هدجس ، هروس   3
هیآ 88. ءارسا ، هروس   4

هحفص 639. دلج 1 ، ماشه ، نبا  هریس   5
هحفص 315. یفسلف ، داعم  دلج 1 ، راونالاراحب ،  6

تمکح 125. راصق ، تاملک  مالسلا ، ضیف  هغالبلا  جهن   7

تسا یناحور  ینامسج و  داعم   34 سرد

هراشا

طقف ای  تسا و  حور  هب  طوبرم  اهنت  ترخآ  یگدنز  دوشیم و  یـشالتم  دـسوپیم و  ندـب  ینعی  تسا ؟ یناحور  گرم  زا  دـعب  تایح  ایآ 
مـسج نیا  زا  رترب  هک  یفیطل  مسج   ) تسا ینامـسج  همین  یناحور و  هکنیا  اـی  تسا ؟ مسج  راـثآ  صاوخ و  زا  مه  حور  تسا و  ینامـسج 
؟ دنوشیم رضاح  هدش و  دحتم  رگیدکی  اب  رگید  راب  تسا و  حور  مه  يدام و  مسج  اب  مه  گرم  زا  سپ  یگدنز  ای  و  تسا ؟) يویند 

یناحور ینامسج و  داعم  هک  دراد  تلالد  یناوارف  ثیداحا  و  نآرق ، زا  یتایآ  هک  دراد  هدیقع  هعیش  اما  دراد . ینارادفرط  هیرظن ، راهچ  ره 
. تسین يدیدرت  چیه  ياج  دروم  نیا  رد  و  تسا :

میدـمآ رد  هدیـسوپ  ياهناوختـسا  تروص  هب  ای  میدـش و  كاخ  یتقو  ام  هنوگچ  دندیـسرپیم  هک  ینارکنم  هب  نآرق  يددـعتم  دراوم  رد   1
داعم تحارص  اب  هک  هیآ 80 ) سی  هروس  دننام   ) میدرک نایب  داعم  يارب  نآرق  ياهلالدتـسا  شخب  رد  هک  دیوگیم  خساپ  میوشیم ؟ هدـنز 

. دنکیم نییبت  ار  یناحور  ینامسج و 
میرداق يرآ  درک ، میهاوخن  عمج  ار  وا  ياهناوختـسا  ام  هک  درادنپیم  ناسنا  ایآ  دیامرفیم : هک  تمایق  هروس  زا  هیآ 3 و 4  رگید  هنومن   2

داـعم رب  يرگید  لـیلد  ناتـشگنا  رـس  هیوست  اهناوختـسا و  عمج  رب  دـنوادخ  تردـق  هک  مینک . بترم  ار  شناتـشگنا  رـس  طوطخ  یتح  هک 
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. دشابیم یناحور  ینامسج و 
نادنمشناد دزن  رد  هتبلا  تساهناسنا  مسج  هاگیاج  اهربق  هک  تسا  نشور  دنزیخیم ، رب  اهربق  زا  اهناسنا  دیوگیم  هک  یتایآ  موس ، هنومن   3

لیلد لیبق  نیا  زا  یتایآ  هجیتن  رد  تسا .) هدرم  ناـمه  حور  یب  مسج   ) تسین نکمم  حور  نودـب  مسج  تشگزاـب  هک  تسا  ملـسم  مالـسا 
امتح تسین و  تمایق  رد  یکـش   ) روبقلا یف  نم  ثعبی  هللا  نا  اهیف و  بیرال  هیتآ  هعاسلا  نا  و  تسا : یناحور  ینامـسج و  داـعم  رب  ینـشور 

. رگید تایآ  هیآ 51 52 و  سی  هروس  1 و  دنکیم ) هدنز  دنتسه  اهربق  رد  هک  یناسک  مامت  دنوادخ 
نخس رگید ) ینامسج  ذئاذل  عاونا  فلتخم و  ياهـسابل  اهیندیـشون  اهیندروخ و  اهرهن  اههویم   ) تشهب يدام  ياهتمعن  عاونا  زا  هک  یتایآ   4

هللا ءاش  نا  تشهب  ثحب  رد  هک  دراد  یناوارف  یحور  يونعم و  ذئاذل  تسین و  تایدام  هب  رـصحنم  تشهب  ياهتمعن  اهتذل و  هتبلا  دیوگیم .
يارب تسا و  یناحور  مه  ینامـسج و  مه  داعم  هک  دنامهفیم  حوضو  هب  هدمآ  نمحرلا  هروس  رد  هچنآ  لیبق  زا  یتایآ  یلو  دـمآ ، دـهاوخ 

لیلد همه  نکیل  تسا  رت  یلاع  یلیخ  دـنراد و  قرف  تسا  ایند  رد  هچنآ  اب  یتشهب  ياهتمعن  هک  تسا  تسرد  تسه . يذـئاذل  مسج  حور و 
. تسا یناحور  ینامسج و  داعم 

ناوارف نآرق  رد  تایآ  نیا  تسا  مسج  رب  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  دیوگیم  نخـس  نامرجم  فلتخم  ياهباذع  اهرفیک و  عاونا  زا  هک  یتایآ   5
مینکیم : هراشا  هیآ  دنچ  هب  هک  تسا 

اب هدرک و  هدـنزوس  مرگ و  منهج  شتآ  رد  ار  اهنآ  هکیزور   ) مهروهظ مهبونج و  مههاـبج و  اـهب  يوکتف  منهج  راـن  یف  اـهیلع  یمحی  موی 
2 دننکیم .) غاد  ار  ناشیاهتشپ  اهولهپ و  اهتروص و  اهنآ 

اهنآ هب  دـنوشیم و  هدیـشک  ناـشیاهتروص  رب  خزود  شتآ  رد  هک  زور  نآ  رد   ) رقـس سماوـق  وذ  مههوـجو  یلع  راـنلا  یف  نوبحـسی  موـی 
3 ار .) خزود  شتآ  دیشچب  دنیوگیم 

زا دندرگیم  دراو  نازوس  شتآ  رد  و   ) عوج نم  ینغی  نمسی و ال  عیرض ال  نم  الا  ماعط  مهل  سیل  هینآ  نیع  نم  یقـست  هیماح  اران  یلـصت 
دنکیم هبرف  ار  اهنآ  هن  هک  ییاذغ  دنرادن  وبدب ) خلت و  کشخ  راخ   ) عیرـض زا  ریغ  یماعط  دنناشونیم  اهنآ  هب  غاد  هداعلا  قوف  يا  همـشچ 

4 دنکیم .) یگنسرگ  عفر  هن  و 
ياج هب  ددرگ  هتخس  هتخپ و  رافک  تسوپ  هچ  ره   ) امیکح ازیزع  ناک  هللا  نا  باذعلا  اوقوذیل  اهریغ  ادولج  مهانلدب  مهدولج  تجضن  املک 

5 تسا .) راکتسرد  ياناوت  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  ار  باذع  دنشچب  ات  میهدیم  ناشرگید  تسوپ  نآ 
داعم رگا  اریز  دنکیم  یناحور  ینامسج و  داعم  رب  تلالد  همه  دوشیم و  هراشا  نآ  هب  منهج  ثحب  رد  هک  تسا  رایـسب  تایآ  لیبق  نیا  زا 

؟ تشاد ییانعم  هچ  ینامسج  ياهباذع  تشاد  یناحور  هبنج  طقف 
ندوب یناحور  ینامسج و  رب  ینـشور  لیلد  هک  دیوگیم  نخـس  تمایق  زور  رد  ناسنا  ندب  ياضعا  نتفگ  نخـس  زا  نآرق  رد  هک  یتایآ   6

مینکیم : هراشا  ییاه  هنومن  هب  هک  دنناوارف  مه  تایآ  نیا  دشابیم  داعم 
نخس ام  اب  ناشیاهتسد  میهنیم و  رهم  اهنآ  ناهد  رب  زورما   ) نوبـسکی اوناک  امب  مهلجرا  دهـشت  مهیدیا و  انملکت  مهاوفا و  یلع  متخن  مویلا 

6 دنهدیم .) تداهش  دنداد  ماجنا  هک  ییاهراک  هب  ناشیاهاپ  دنیوگیم و 
هب ناشنت  تسوپ  مشچ و  تشوگ و  دنسریم  نآ  هب  یتقو   ) نولمعی اوناک  امب  مهدولج  مهراصبا و  مهعمس و  مهیلع  دهـش  اهوئاج  اذا  یتح 

لمع هچنآ 
(. دنهدیم یهاوگ  دنا  هدرک 

اهنآ يداد  یهاوگ  ام  دض  رب  ارچ  دنیوگیم  ناشنت  تسوپ  هب  اهنآ   ) ءیش لک  قطنا  يذلا  هللا  انقطنا  اولاق  انیلع  متدهش  مل  مهدولجل  اولاق  و 
7 درک .) ایوگ  ار  ام  دروآ  قطن  هب  ار  همه  هک  ییادخ  نآ  دنیوگیم  باوج  رد 

ياهغرم میهاربا و  ترضح  ناتساد  دننام  دنکیم  تباث  یناحور  ینامـسج و  تروص  هب  ایند  نیمه  رد  ار  داعم  زا  ییاه  هنومن  هک  یتایآ   7
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يایمرا ای  ریزع  ناتساد  (، 71 هیآ هرقب  هروس  دش ) هدنز  هک  لیئارسا  ینب  لوتقم  ناتـساد  هیآ 260 ،) هرقب  هروس  دندش ) هدـنز  هک  هناگراهچ 
هیآ 244 هرقب  هروس  رد  هک  ناشگرم  زا  دعب  ریثک  یهورگ  ندش  هدنز  ربمغیپ و  لیقزح  ناتساد  هیآ 259 ،) هرقب  هروس   ) مالسلا هیلع  ربمغیپ 
و تسا ) هدمآ  نارمع 48  لآ  هیآ 110 و  هدئام  هروس  رد  هک   ) مالسلا هیلع  یسیع  ترـضح  طسوت  ناگدرم  ندش  هدنز  هدش ، هراشا  نآ  هب 
ینامـسج و يارب  یمکحم  لئالد  اهنیا  همه  هیآ 55 ) هرقب   ) مالـسلا هیلع  یـسوم  ترـضح  نامز  رد  ناشگرم  زا  دعب  رفن  داتفه  ندش  هدنز 

. تسا داعم  ندوب  یناحور 

نیرمت

؟ دراد دوجو  یتایرظن  هچ  گرم  زا  دعب  تایح  یگنوگچ  هرابرد   1
. دیروایب نآرق  لیلد  کی  دنادیم ؟ هنوگچ  ار  گرم  زا  دعب  تایح  هعیش   2

. دینک نایب  هداتفا  قافتا  ایند  نیمه  رد  هک  یناحور  ینامسج و  داعم  زا  ییاه  هنومن   3

یقرواپ

هیآ 7. جح ، هروس   1
هیآ 35. هبوت ، هروس   2
هیآ 48. رمق ، هروس   3

ات 7. هیآ 4  هیشاغ ، هروس   4
هیآ 56. ءاسن ، هروس   5
هیآ 65. سی ، هروس   6

هیآ 20 و 21. تلصف ، هروس   7

خزرب  35 سرد

هراشا

توملا هرخالا  راد  باب  باب و  راد  لکل  مالـسلا : هیلع  نینموملا  ریما  شیامرف  هب  دریگیم و  رارق  ترخآ  ایند و  زرم  رد  ناسنا  گرم  هظحل 
1 تسا .) گرم  ترخآ  هناخ  برد  تسه و  يرد  يا  هناخ  ره  يارب  )

ددرگیم : راکشآ  نشور و  ام  يارب  يروما  گرم  ماگنه  دوشیم  هدافتسا  ثیداحا  زا  یضعب  هک  يروطب 
. رگید هکئالم  توملا و  کلم  ندید   1

. مالسلا مهیلع  موصعم  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هداشم   2
. خزود ای  تشهب  رد  دوخ  هاگیاج  ندید   3

. هتشذگ رمع  هدنورپ  هب  هجوت  لامعا و  مسجت   4
. هدرک عمج  هک  یلاوما  مسجت   5

. ناتسود ناشیوخ و  دالوا و  مسجت   6
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. ناطیش مسجت   7
رارـسا زا  یـضعب  یتقو  ناسنا  ماگنه  نیا  رد  دنربیم . ادخ  رب  هانپ  دـنراد و  هرهلد  نآ  زا  ناراکوکین  نابوخ و  یتح  هک  تسا  یتلاح  نیا   8

راب زا  نیگنس  ار  دوخ  تشپ  تانسح و  زا  یلاخ  ار  دوخ  تسد  هتـشگ و  راکـشآ  شلامعا  هجیتن  دنیبیم ، ار  خزرب ) ناهج   ) ایند هدرپ  تشپ 
مهدـحا ءاج  اذا  یتح  دـنکیم ، هتـشذگ  ناربج  يارب  تشگزاب  ياضاقت  هدـش و  نامیـشپ  شیوخ  هتـشذگ  زا  تدـش  هب  دـنیبیم ، ناهانگ 
دیوگیم دـسریم  اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  ینامز   ) اـهلئاق وه  هملک  اـهنا  ـالک  تکرت  اـمیف  اـحلاص  لـمعا  یلعل  نوعجرا  بر  لاـق  توملا 

ینخـس نیا  تسین  نینچ  دنیوگیم  وا  هب  مهد ، ماجنا  یحلاص  لمعو  هدرک  ناربج  مدرک  كرت  هچنآ  دیاش  دینادرگ  زاب  ارم  نم  راگدرورپ 
2 دیوگیم .) وا  هک  تسا 

دنوشیم تازاجم  راتفرگ  نامرجم  یتقو  هک  هنوگنامه  تسا  هتـشذگ  نوچ  شلامعا  ددرگرب  رگا  دیوگیم و  نابز  هب  ار  نخـس  نیا  ینعی 
. دننکیم رارکت  ار  لبق  لامعا  ابلاغ  دش  فرط  رب  تازاجم  ای  يراتفرگ  یتقو  یلو  دنیوگیم  نینچ 

هللا و يوقت  اهیف  كداز  لعجا  هللااب و  نامیالا  اهیف  کتنیفس  لعجاف  ریثک ، ملاع  اهیف  کله  دق  قیمع و  رحب  ایندلا  نا  ینب  ای  هنبال : نامقل  لاق 
 … ثعبی موی  تومی و  موی  دلوی و  موی  هتاعاس  دـشا  کبونذـبف و  هیف  تکله  نا  هللا و  همحربف  توجن  ناف  هللا  یلع  لکوتلا  اهعارـش  لعجا 

یتشک هدب  رارق  سپ  دندش  قرغ  نآ  رد  يدایز  دارفا  تسا و  یقیمع  يایرد  ایند  انامه  مزیزع  دنزرف  يا  دومرف : شدنزرف  هب  نامقل  بانج  )
تمحر هب  يدرک  ادـیپ  تاجن  رگا  سپ  ادـخ  رب  لکوت  ار  نآ  ناـبداب  يراـکزیهرپ و  ار  تدوخ  هشوت  ادـخ و  هب  ناـمیا  اـیند  رد  ار  تدوخ 
دریمیم هک  يزور  دیآیم و  ایند  هب  هک  تسا  يزور  ناسنا  تاعاس  نیرت  تخـس  تسوت و  ناهانگ  هب  يدش  كاله  رگا  تسا و  دـنوادخ 

3 دوشیم .) ثوعبم  هک  يزور  و 

يرغص تمایق  ای  خزرب 

دید : دهاوخ  ار  هرود  راهچ  راچان  دراذگیم  ناهج  نیا  هب  مدق  سک  ره 
. تسایند ملاع  هک  گرم  ات  دلوت  نارود   1

. دوشیم هتفگ  خزرب  ملاع  نآ  هب  هک  تمایق  ییاپرب  ات  گرم  هرود   2
. يربک تمایق   3

. خزود ای  تشهب   4
زا ور  هک  یماگنه  تسا . ترخآ  ایند و  نیب  هک  تسا  یناهج  خزرب  زا  روظنم  اجنیا  رد  تسا ، زیچ  ود  نیب  لـئاح  هلـصاف و  ياـنعم  هب  خزرب 

رارق دنیوگیم  یلاثم  ندب  نآ  هب  هک  یفیطل  مسج  کی  رد  ددرگرب ) یلـصا  ندب  هب  تمایق  رد  رگید  راب  هکنآ  زا  لبق  دوشیم ) ادـج  ندـب 
قیرط زا  هچرگ  تسا  هدش  دراو  يرایـسب  ثیداحا  نآرق و  تایآ  خزرب  ملاع  تابثا  يارب  دوب ، دهاوخ  وا  اب  تمایق  ندش  اپرب  ات  دریگیم و 

. تسا هدیسر  تابثا  هب  مه  حاورا ) اب  طابترا   ) یسح ای  یلقع 
نم اهلئاق و  وه  هملک  اهنا  الک  تکرت  امیف  احلاص  لمعا  یلعل  نوعجرا  بر  لاق  توملا  مهدـحا  ءاج  اذا  یتح  خزرب : هراـبرد  نآرق  تاـیآ 

رد یحلاص  لمع  دـیاش  نادرگزاب  ارم  نم ! راگدرورپ  دـیوگیم : دـسریم  اهنآ  زا  یکی  گرم  هک  یناـمز   ) نوثعبی موی  یلا  خزرب  مهئارو 
ثوعبم هک  يزور  ات  تسا  خزرب  اهنآ  رـس  تشپ  دـیوگیم و  نابز  هب  وا  هک  تسا  ینخـس  نیا  تسین  نینچ  مهد ، ماجنا  مدرک  كرت  هچنآ 

(. تسا هدرک  هراشا  خزرب  هب  احیرص  هیآ  نیا   ) 4 دنوش )
دنناگدرم دندش  هتـشک  ادخ  هار  رد  هک  اهنآ  نکم  نامگ  زگره   ) نوقزری مهبر  دنع  ءایحا  لب  اتاوما  هللا  لیبس  یف  اولتق  نیذـلا  نبـسحتال  و 

5 دنروخیم .) يزور  ناشراگدرورپ  دزن  دنا و  هدنز  اهنآ  هکلب 
اهنآ هکلب  دییوگن  هدرم  دـنوشیم  هتـشک  ادـخ  هار  رد  هک  اهنآ  هب   ) نورعـشت نکل ال  ءایحا و  لب  تاوما  هللا  لیبس  یف  لتقی  نمل  اولوقت  و ال 
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6 دیمهفیمن .) امش  یلو  دنا  هدنز 
ایـشع و اودغ و  اهیلع  نوضرعی  رانلا  نارفاک : باذع  لباقم  رد  و  ار ، ادهـش  ندروخ  يزور  و  دـنکیم ، تباث  ار  یخزرب  تایح  هیآ  ود  نیا 

دش اپرب  تمایق  هک  يزور  دنوشیم و  هضرع  نانآ  رب  هک  تسا  باذع  شتآ  ماش  حبص و  باذعلا ) دشا  نوعرف  لآ  اوخدا  هعاسلا  موقت  موی 
ره نوعرف  لآ  ایند  رد  هک  تسا  هدـش  دراو  یتیاور  قداص  ماـما  زا   ) 7 دینک ) دراو  اهباذع  نیرت  تخـس  رد  ار  نوعرف  لآ  دهدیم  روتـسد 
ود ار  نوعرف  لآ  باذـع  حوضو  هب  هیآ  تسا 8 ، هعاسلا  موقت  موی  تمایق و  رد  اما  و  خزرب ) دـنریگیم ) رارق  شتآ  ربارب  رد  ماـش  حـبص و 

. تمایق رد  باذع  نیرتدیدش  خزرب 2  رد  ماش  حبص و  شتآ   1 هدرک : تمسق 
رگید ناهج  لزنم  نیلوا  ربق 

هب دـنیوگیم  ریکن  رکان و  ای  رکنم  ریکن و  اهنآ  هب  هک  یهلا  ياـه  هتـشرف  زا  هتـشرف  ود  دنتـشاذگ  ربق  رد  ار  ناـسنا  هک  یماـگنه  ربق : لاوس 
. دننکیم لاوس  هریغ  زامن و  تیالو و  توبن و  دیحوت و  زا  دنیآیم و  وا  غارس 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا   ) هعافشلا ربقلا و  یف  هلاسملا  جارعملا و  انتعیش : نم  سیلف  ءایشا  هثالث  رکنا  نم  لاق  مالسلا : هیلع  هللادبع  یبا  نع 
(. تعافش ربق و  رد  لاوس  جارعم و  تسین  ام  نایعیش  زا  دوش  رکنم  ار  زیچ  هس  سک  ره  دندومرف : هک  هدش  لقن 

هک يا  هنوگ  هب  درکیم  هظعوم  ار  مدرم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دجـسم  رد  يا  هعمج  ره  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
ایندلا هذه  یف  تلمع  ام  سفن  لک  دجتف  نوعجرت  هیلا  مکنا  اوملعا  هللا و  اوقتا  سانلا  اهیا  دومرفیم : دنتـشونیم  هدرک و  ظفح  ار  نآ  مدرم 

هنع لوفغمب  سیل  لفاغلا و  مدآ  نبا  کحی  هسفن و  هللا  مکرذحی  ادـیعب و  ادـما  هنیب  اهنیب و  نا  ولدوت  ءوس  نم  تلمع  ام  ارـضحم و  ریخ  نم 
کلملا ضبق  کلجا و  تیف  ادـق و  ناک  ککردـی و  نا  کشوی  کبلطی و  اثیثح  كوحن  لبقا  دـق  کیلا  ءیـش  عرـسا  کلجا  نا  مدآ  نبا 

نا الا و  کناحتما  دیدش  کتلئسمل و  ریکن  رکنم و  كاکلم  هیف  کیلع  محتقا  کحور و  هیف  کیلا  درف  ادیحو  لزنم  یلا  ترص  کحور و 
يذلا کباتک  نع  هب و  نیدـت  تنک  يذـلا  کنید  نع  کیلا و  لسرا  يذـلا  کیبن  نع  هدـبعت و  تنک  يذـلا  کبر  نع  کئالئـسی  ام  لوا 
رذـنا كرذـح و  ذـخف  هتفلتا  اـمیف  هتبـستکا و  نیا  نم  کـلام  هتینفا و  اـمیف  كرمع  نع  مث  هـالوتت  تنک  يذـلا  کـماما  نع  هولتت و  تنک 

زاـب وا  يوـس  هب  هـک  دـینادب  دـینک و  هـشیپ  ار  یهلا  ياوـقت  مدرم  يا   …  ) راـبتخالا هلاـسملا و  ناـحتمالا و  لـبق  باوـجلل  دـعا  کـسفنل و 
ناهانگ نم و  نیب  شاک  يا  دنکیم  وزرآ  هک  ار  شیاهیدب  نینچمه  دباییم و  هدرک  ایند  نیا  رد  هک  ياهیبوخ  یـسک  ره  سپ  دـیدرگیم 

وت گرم  مدآ  دـنزرف  يا  هدـشن ، تلفغ  وت  زا  هک  لفاغ  ناسنا  يا  وت  رب  ياو  درادیم ، رذـح  رب  ار  امـش  دـنوادخ  دوب و  ینالوط  يا  هلـصاف 
لزنم هب  وت  هتفرگ و  ار  تحور  هتـشرف  هدیـسر و  لـجا  اـیوگ  دریگب و  ار  وت  هک  تسا  کـیدزن  دراد و  وت  هب  ور  تسا  وت  هب  زیچ  نیرتعیرس 

وت زا  هک  يزیچ  لوا  شاب : هاگآ  دنرـضاح ، وت  دـیدش  ناـحتما  لاوس و  يارب  رکنم  ریکن و  هتـشگرب و  وت  هب  حور  يا و  هدـش  دراو  ییاـهنت 
زا يدوب و  دقتعم  نآ  هب  هک  ینید  زا  دوب و  هدـش  هداتـسرف  وت  يوس  هب  هک  يربمایپ  زا  يدرکیم و  تدابع  هک  تسا  ییادـخ  زا  دنـسرپیم 

تـسدب اجک  زا  هک  ار  تلام  و  يدرک ؟ اـنف  هچ  رد  هک  ترمع  زا  سپـس  يدوب  اریذـپ  ار  شتیـالو  هک  یماـما  زا  يدـناوخیم و  هک  ینآرق 
هدامآ ار  دوخ  ناحتما  لاوس و  شیامزآ و  زا  لبق  شیدـنیب و  دوخ  هرابرد  نک و  تاعارم  ار  طایتحا  سپ  يدرک ؟ فلت  هچ  رد  و  يدروآ ؟

9 … نک .)

نیرمت

؟ دنیبیم هچ  گرم  هظحل  رد  ناسنا   1
؟ دنارذگیم ار  هرود  دنچ  دعب  هب  دلوت  زا  ناسنا  ره   2

؟ تسا يا  هرود  هچ  هچ و  ینعی  خزرب   3
. دیسیونب يا  هیآ  دیوگیم ؟ هچ  خزرب  هرابرد  نآرق   4
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یقرواپ

. دیدحلا یبا  نبا  هغالبلا  جهن  حرش   1
هیآ 99 و 100. نونموم ، هروس   2

هحفص 250. دلج 6 ، راونالاراحب ،  3
هیآ 99 و 100. نونموم ، هروس   4

هیآ 169. نارمع ، لآ  هروس   5
هیآ 154. هرقب ، هروس   6
هیآ 46. نموم ، هروس   7

هحفص 285. دلج 6 ، راونالاراحب ،  8
هحفص 223. دلج 6 ، راحب ،  9

لامعا همان  روص  هخفن   36 سرد

هراشا

میظع يا  هحیص  اب  رگید  ناهج  زاغآ  ایند و  نایاپ 
هدـیمد روص  رد  هبترم  ود  هک : دوشیم  هدافتـسا  تایآ  نیا  عومجم  زا  تسا و  هدـش  روص  خـفن  هب  هراشا  دـیجم  نآرق  زا  یناوارف  تایآ  رد 

دوشیم :
. تسا گرم  هخفن  نیا  دنریمیم و  قیالخ  همه  هک  ناهج  نایاپ  رد   1

خفن دراد : یفلتخم  تاریبعت  نآرق  مهم  هثداح  ود  نیا  هرابرد  تسا ، تایح  هخفن  نیا  دنوشیم و  هدنز  همه  هک  تمایق  ییاپرب  هناتسآ  رد   2
. هرجز هعراق  هخاص  روقان  رد  رقن  هحیص  روص 

هدـیمد روص  رد  و   ) نورظنی مایق  مهاذاف  يرخا  هیف  خـفن  مث  هللا  ءاش  نم  الا  ضرـالا  یف  نم  تاومـسلا و  یف  نم  قعـصف  روصلا  یف  حـفن  و 
دوشیم هدیمد  روص  رد  رگید  راب  سپـس  دهاوخب  ادخ  هک  یناسک  رگم  دنریمیم  دنتـسه  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  مامت  دوشیم و 

، هقاح هروس  زا   13 سی ، هروس  زا   51 لمن ، هروس  زا  ياه 87  هیآ  و  دنتـسه ) ازج  باسح و  راظتنا  رد  دـنزیخیم و  اپ  هب  همه  ناهگان  هک 
تسا : هدرک  دای  هحیص  ناونع  هب  هعقاو  نیا  زا  سی  هروس  زا  هیآ 53  و  ماعنا ،  73 ابن ،  18 هط ،  102 فهک ، زا   99 نونموم ، هروس  زا   101
رضاح ام  دزن  یگمه  دایرف  هحیـص و  نیا  اب  هک  تسین  شیب  يدحاو  هحیـص   ) نورـضحم انیدل  عیمج  مه  اذاف  هدحا  هحیـص و  الا  تناک  نا 

42 ق. 15 ص ، سی ، زین 49  و  دنوشیم )
زور زور ، نآ  دوشیم  هدیبوک  روقان  رد  هک  یماگنه   ) ریـسع موی  ذـئموی  کلذـف  روقانلا  یف  رقن  اذاف  روقان : رد  رقن  رثدـم  هروس  زا  هیآ 8  و 

(. تسا یتخس 
(. دیایب بیهم  يادص  نآ  هک  یماگنه   ) هخاصلا تئاج  اذاف  هخاص : سبع  هروس  هیآ 33  و 

دـنبوک و هثداح  نآ   ) هعراقلاام كاردا  ام  هعراقلا و  ام  هعراقلا  تسا : هدرک  دای  هعراق  ناونع  هب  مهم  هعقاو  نیا  زا  هعراـق  هروس  هیآ 3 1  و 
)؟ تسیچ دنبوک  هثداح  هک  ینادیم  هچ  وت  يا و  هدنبوک  هثداح  هچ 

ناهگان هک  دوشیم  عقاو  میظع  دایرف  کی  اهنت   ) نورظنی مه  اذاف  هدـحاو  هرجز  امناف  تسا : هدرک  ناـیب  هرجز  ناونع  هب  تاـفاص  هیآ 19  و 
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(. دننکیم هاگن  هتساخرب و  همه 
دهدیم خر  میظع  هحیص  کی  اب  یناهگان و  تروص  هب  رگید  ناهج  زاغآ  ایند و  نیا  نایاپ  هک  دوشیم  هدافتـسا  روکذم  تایآ  عومجم  زا 

هدوب میظع  ثیداحا  نیا  تسا  نشور  هتبلا  تسا ،) روپیـش  يانعم  هب  روص  ندیمد و  يانعم  هب  خفن  دشابیم ) یباتک  همه  روکذـم  نیوانع  و 
کی رد  ندـیمد  یگداس  هب  نامرف  کی  اب  گرزب  دـنوادخ  هک  دـشابیم  بیجع  يا  هحیـص  هکلب  تسین  يداع  روپیـش  کـی  رد  ندـیمد  و 

ام يارب  نامرف  ود  نیا  هلـصاف  دـنکیم ، هدزن  تمایق  ندـش  اپرب  يارب  ار  همه  رگید  ینامرف  اـب  دـناریمیم و  ار  نیمز  نامـسآ و  لـها  روپیش 
. تسین مولعم 

لامعا همان  ای  هفیحص 
رد ناسنا  لامعا  مامت  هک  ییاه  همان  تسا  هدمآ  لامعا  همان  هرابرد  ياه  درتسگ  ثحب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  نآرق و  تایآ  رد 

. دوشیم رهاظ  فشک و  تمایق  زور  دوشیم و  تبث  نآ 
زیچ همه  دناه و  داتسرف  شیپ  هچنآ  میسیونیم  و  . ) نیبم ماما  یف  هانیصحا  ءیش  لک  مهراثآ و  اومدق و  ام  بتکن  و  لامعا : طبض  تبث و   1

1 میا .) هدرک  طبض  یباتک  رد  ار 
کچوک لمع  ره  تسا و  تبث  لامعا  ياه  همان  یبات  رد  دنا  هداد  ماجنا  هچ  ره  و   ) رطتسم ریبک  ریغص و  لک  ربزلا و  یف  هولعف  ءیـش  لک  و 

2 دوشیم .) هتشون  یگرزب  ای 
3 دنسیونیم .) دینکیم  رکم  هچنآ  ام  ناگتشرف  امتح   ) نورکمت ام  نوبتکی  انلسر  نا 

يرآ ار ، ناشزار  رـس و  میونـشیمن  اـم  هک  دـننکیم  رکف  اـیآ   ) نوبتکی مهیدـل  انلـسر  یلب و  مهیوجن  مهرـس و  عمـسن  ـال  اـنا  نوبـسحی  ما 
4 دنسیونیم .) ار  ناشیاهراک  دنتسه و  اهنآ  دزن  ام  ناگتشرف 

ششوک دشاب  نموم  وا  دهد و  ماجنا  يا  هتـسیاش  راک  سک  ره   ) نوبتاک هل  انا  هیعـسل و  نا  رفک  الف  نموم  وه  تاحلاصلا و  نم  لمعی  نمف 
5 میسیونیم .) شیارب  امتح  دوشیمن و  عیاض  نارفک و  وا 

هچ دمهفیم  یناسنا  ره  دوشیم …  زاب  اههدنورپ  هکیزور   ) ترضحا ام  سفن  تملع  ترشن …  فحـصلا  اذا  و  لامعا : فشک  روهظ و   2
7 دندرکیم .) ناهنپ  البق  هک  ار  هچنآ  اهنآ  رب  دوشیم  رهاظ  هکلب   ) لبق نم  نوفخی  اوناک  ام  مهلادب  لب  ، 6 تسا ) هدروآ 

8 دوشیم .) هاگآ  هتشاد  لابند  هب  هداتسرف و  البق  هچنآ  هب  ناسنا  تمایق  زور   ) رخا مدق و  امب  دئموی  ناسنالا  ابنی 
مینکیم و نازیوآ  شندرگ  رب  ار  یناسنا  ره  لمع  همان  و   ) اروشنم هیقلی  اباتک  همیقلا  موی  هل  جرخن  هقنع و  یف  هرئاـط  هاـنمزلا  ناـسنا  لـک  و 

9 مینک .) زاب  شلباقم  ار  همان  نآ  تمایق  زور 
ام اودجو  اهیصحا و  الا  هریبک  هریغـص و ال  رداغی  باتکلا ال  اذه  لام  انتلیو  ای  نولوقی  هیف و  امم  نیقفـشم  نیمرجملا  يرتف  باتکلا  عضو  و 

دنیوگیم دنسرتیم و  تسا  نآ  رد  هچنآ  زا  ناراک  هنگ  هک  ینیبیم  سپ  دوشیم  هدوشگ  لمع  همان   ) ادحا کبر  ملظی  ارضاح و ال  اولمع 
هب تراگدرورپ  دـننیبیم و  رـضاح  دـندوب  هدرک  لمع  هچنآ  هدرک و  طبـض  ار  یگرزب  کچوک و  ره  هک  تسا  يا  همان  هچ  نیا  ام  رب  ياو 

10 دنکیمن .) ملظ  يدحا 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  رد  لامعا  همان 

هعم هرـش  هریخ و  دـیامرفیم : میهدیم ) رارق  شندرگ  رب  ار  یناسنا  ره  لمع  همان   ) ءارـسا هروس  زا  هیآ 14  ریسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ادج نآ  زا  دـناوتیمن  هک  تسوا  هارمه  يا  هنوگ  هب  ناسنا  رـش  ریخ و   ) لمع امب  همیقلا  موی  هباتک  یطعی  یتح  هقارف  عیطتـسی  ناک ال  ثیح 

11 دنهدیم .) وا  هب  هدرک  لمع  هچنآ  يواح  هک  ار  شباتک  هکنیا  ات  دوش 
هرکذـی هللا  نا  لاقف  هیف ؟ ام  فرعیف  يوارلا  لاقف  ءرقا  هل  لیق  مث  هباتک  ناسنالا  یلا  عفد  همایقلا  موی  ناـک  اذا  مالـسلا : هیلع  هللا  دـبع  یبا  نع 
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رداغی باتکلا ال  اذـهل  ام  انتلیو  ای  اولاق  کلذـلف  هعاسلا  کلت  هلعف  هناک  هرکذ  الا  هلعف  ءیـش  مدـق و ال  لقن  ـال  هملکـال و  هظحل و  نم  اـمف 
وا تسد  هب  ار  ناسنا  لـمع  هماـن  دوشیم  اـپرب  تماـیق  هک  یماـگنه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   ) اهیـصحا ـالا  هریبک  ـال  هریغص و 
وا هب  دـنوادخ  دـندومرف : ترـضح  دسانـشیم ؟ تسه  نآ  رد  هچنآ  اـیآ  دـیوگیم  يوار  ناوـخب ، دوـشیم  هـتفگ  وا  هـب  سپـس  دـنهدیم 

ار همه  دنوادخ  هکنیا  رگم  تسین  هدرک  لمع  هک  يرگید  زیچ  نتشادرب و  مدق  نتفگ و  نخـس  هظحل و  چیه  هک  يروطب  دنکیم  يروآدای 
چیه هک  تسا  یباتک  هچ  نیا  ام ! رب  ياو  يا  دـنیوگیم  اذـل  تسا و  هداد  ماجنا  تعاس  نامه  رد  ایوگ  هک  يا  هنوگ  هی  دروآیم  وا  داـی  هب 

12 تسا .) هدومن  تبث  هدرک و  شرامش  ار  نآ  هکنیا  رگم  تسین  یگرزب  کچوک و  راک 
؟ تسیچ لمع  همان 

یتروصب ای  تسا  باتک  اهذغاک و  اهقرو و  دننام  ایآ  دوشیم ، طبض  تبث و  اهناسنا  راتفر  لامعا و  مامت  هکنیا  تسا  ملـسم  یمتح و  هچنآ 
یمدآ حور  زا  هیانک  لامعا  همان  دـیوگیم : یفاص  ریـسفت  رد  یناشاک  ضیف  موحرم  تسا ، هدـمآ  باب  نیا  رد  یفلتخم  ياهریـسفت  رگید ؟

ار ناسنا  لامعا  قیاقح  لامعا  همان  دیامرفیم : نازیملا  ریـسفت  رد  ییابطابط  همالع  موحرم  ددـنبیم و  شقن  نآ  رد  شلامعا  راثآ  هک  تسا 
رب اراکشآ  ار  یمدآ  دنوادخ  هک  تسا  یناسنا  لامعا  سفن  نآ  هکلب  تسین  ایند  ياهباتک  رد  یلومعم  شوقن  طوطخ و  دننام  دراد و  رب  رد 
ره هک  يزور  : ) دیامرفیم هک  هدرک  هدافتـسا  نارمع  لآ  هروس  هیآ 30  زا  ناشیا  تسین ، هدهاشم  زا  رتهب  یلیلد  چـیه  دـنکیم و  هاگآ  نآ 

13 دنیبیم .) رضاح  ار  دوخ  دب  کین و  لامعا  یناسنا 
نآرق و رد  لامعا  همان  هکنوچ  تروص  ره  رد  دـنا ، هدومن  توص  طبـض  ياهراون  ییوئدـیو و  ياهملیف  هب  هیبشت  ار  لاـمعا  هماـن  یـضعب  و 

. مینادن الیصفت  ار  نآ  تیفیک  دنچ  ره  میشاب  هتشاد  داقتعا  نآ  هب  دیاب  ام  تسا  هدمآ  يرایسب  تایاور 

نیرمت

؟ دوشیم عقاو  ینامز  هچ  تسیچ و  روص  خفن  زا  روظنم   1
؟ دنیامرفیم هچ  لمع  همان  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   2

؟ دیهد حیضوت  تسیچ  لمع  همان   3

یقرواپ

هیآ 12. سی ، هروس   1
هیآ 3 52. رمق ، هروس   2

یهآ 21. سنوی ، هروس   3
هیآ 80. فرخز ، هروس   4

هیآ 94. ءایبنا  هروس   5
هیآ 10 و 14. ریوکت ، هروس   6

هیآ 28. ماعنا ، هروس   7
هیآ 14. تمایق ، هروس   8
هیآ 14. ءارسا ، هروس   9

هیآ 49. فهک ، هروس   10

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 453 

http://www.ghaemiyeh.com


هحفص 144. موس ، دلج  نیلقثلا ، رون   11
هحفص 101. دلج 6 ، نآرق ، مایپ   12

هفص 58. دلج 13 ، نازیملا ،  13

لامعا نازیم  تمایق و  نادهاش   37 سرد

هراشا

هدوب ناهن  رد  هک  اهنآ  هچ  دنا و  هداد  ماجنا  اراکشآ  هک  ییاهراک  هچ  دراد  لماک  یهاگآ  مدرم  دب  بوخ و  لامعا  هیلک  رب  لاعتم  دنوادخ 
ناـهاوگ تداهـش  لاـمعا و  هدـنورپ  راـیعم  رب  مدرم  ياـهباسح  تماـیق  رد  هک  هتفرگ  قـلعت  نـیا  رب  دـنوادخ  هناـمیکح  تیـشم  یلو  تـسا 

زا : دنترابع  نادهاش  نیا  دوش ، یگدیسر 
ابیقر مکیلع  ناـک  هللا  نا  ، 1 تسا ) هاوگ  زیچ  همه  رب  دـنوادخ  اـنامه  دیهـش ) ءیـش  لـک  یلع  هللا  نا  تسا : هاوگ  نیتسخن  هک  دـنوادخ :  1

رب تسا  هاوگ  دنوادخ  سپ  تسام  يوس  هب  همه  تشگزاب   ) نولعفی ام  یلع  دیهش  هللا  مث  هعجرم  انیلاف  ، 2 تسامش ) بقارم  دنوادخ  انامه  )
3 دنهدیم .) ماجنا  هچنآ 

و  ) ادیهـش ءـالوه  یلع  کـبانئج  و  ، 4( دـشابیم هاوگ  امـش  رب  ربـمغیپ   ) ادیهـش مکیلع  لوسرلا  نوـکی  و  مالـسلا : مهیلع  ناـماما  ءاـیبنا و   2
ره رد  میروآیم  هک  يزور  و   ) مهـسفنا نم  ادیهـش  هما  لک  یف  ثعبن  موی  و  ، 5( یتسه دـهاش  هاوگ و  اهنآ  رب  هکیلاح  رد  ار  وت  میروآیم 

(. ناشدوخ زا  يدهاش  هاوگ و  یتما 
نوکی سانلا و  یلع  ءادهـش  اونوکتل  اطـسو  هما  مکانلعج  کلذـک  و  لاعتم : دـنوادخ  لوق  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریـصبوبا 

مدرم رب  نادهاش  ام   ) هنم اوعیـض  امب  مارحلا و  لالحلا و  نم  مهدنع  امب  سانلا  یلع  ءادهـشلا  نحن  دـندومرف : نینچ  ادیهـش  مکیلع  لوسرلا 
نادهاش یطـسو و  تما  ام  : ) دندومرف رگید  ثیدـح  رد  ، 7 دـندرک ) عیاـض  ار  هچنآ  تسه و  مارح  لـالح و  را  اـهنآ  دزن  هچنآ  هب  میتسه 

8 میتسه .) نیمز  رد  دنوادخ  ياهتجح  شقلخ و  رب  دنوادخ 
ياهراک دهاش  يا  هتشرف  دربیم و  ار  وا  يا  هتشرف  هکیلاح  رد  یناسنا  ره  دیآیم  و  دیهـش ) قئاس و  اهعم  سفن  لک  تئاج  و  ناگتـشرف :  3

9 تسا .) رضاح  یبقارم  شیارب  هکنیا  رگم  دوشیمن  نایب  يا  هملک  چیه  دیتع ) بیقر  هیدل  الا  لوق  نم  ظفلی  ام  تسوا ،)
ادوهش مهتلعج  ینم و  نوکی  ام  ظفحب  مهتلکو  نیذلا  نیبتاکلا  مارکلا  اهتابثاب  ترما  هئیس  لک  و  دیامرفیم : لیمک  ياعد  رد  نینموملا  ریما 

میاضعا هارمه  ار  اـهنآ  دـننک و  ظـفح  تبث و  يدومرف  رما  هتـسیاش  ناگتـشرف  هب  هک  یهاـنگ  ره  شخبب  دـنوادخ !  ) یحراوج … عم  یلع 
(. يداد رارق  نم  نادهاش 

روکذم هیآ  یتقو  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دنکیم ،) وگزاب  ار  شرابخا  تمایق  رد  نیمز   ) اهرابخا ثدحت  ذئموی  نیمز :  4
دینادیم ایآ   ) اهرهظ یلع  لمع  لکب  تربخا  همیقلا  موی  ناک  اذا  اهربخ  لاق  لیئربج  یتئاـج  اـهرابخا ؟ اـم  نوردـتا  دـندومرف : دـندناوخ  ار 

10 تسا .) هتفرگ  ماجنا  نآ  رب  هچنآ  هب  دهدیم  ربخ  نیمز  تمایق  زور  تفگ  نم  هب  لیئربج  تسیچ ؟ نیمز  رابخا 
: دومرف مالسلا  هیلع  یلع  ترضح   ) همیقلا موی  اهیلع  یلصملل  دهـشت  هعقب  لک  ناف  هفلتخم  عاقب  یف  دجاسملا  اولـص  مالـسلا : هیلع  یلع  لاق 

هیلع نینموملا  ریما  نینچمه  و  دهدیم ) تداهـش  رازگزامن  يارب  تمایق  زور  یتمـسق  ره  اریز  دیناوخب  زامن  دجاسم  فلتخم  ياهتمـسق  رد 
نیمز هب  باطخ  ودناوخیم  زامن  تعکر  ود  دشیم  یلاخ  هنیزخ  درکیم و  میسقت  قح  نابحاص  نیب  ار  لاملا  تیب  يدوجوم  یتقو  مالـسلا 

11 مدرک . عیزوت  قح  هب  هدرک و  عمج  وت  رد  ار  لاوما  قح  هب  نم  هک  هدب  تداهش  تمایق  رد  دومرفیم : لاملا  تیب 
کیلع انا  دیدج و  موی  انا  مدآ  نبای  مویلا : کلذ  لاق  الا  مدآ  نبا  یلع  یتای  موی  نم  ام  مالسلا : هیلع  هللا  دبعوبا  لاق  زور :) بش و   ) نامز  5
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ناسنا يارب  يزور  چـیه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ) ادـبا اهدـعب  ینارت  نل  کـناف  هماـیقلا  موی  کـل  دهـشا  اریخ  یف  لـقف  دـیهش 
تمایق زور  ات  وگب  ریخ  زور  نیا  رد  سپ  مدهاش  وت  رب  متـسه و  يدیدج  زور  نم  مدآ ! دنزرف  يا  دیوگیم : زور  نآ  هکنیا  رگم  دـیآیمن 

(. دید یهاوخن  ارم  نیا  زا  دعب  زگره  وت  سپ  مهد  تداهش  وت  رب 
یناف ینم  ذخف  دیهش  یف  ام  یلع  ینا  مدآ  نبای  نیلقثلا : الا  قیالخا  هعمسی  توصب  دانمی  دان  لبقا  اذا  لیللا  لاق  مالـسلا : هیلع  هیبا  نع  هنع  و 

ناشردپ زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   ) لیللا ربدا  اذا  راهنلا  لوقی  کلذک  هئیس و  نم  یف  بتعتست  مل  هنـسح و  یف  دزت  مل  سمـشلا  تعلط  ول 
دنونشیم : همه  سنا  نج و  زا  ریغ  هک  دنزیم  دایرف  يدانم  دوشیم  بش  هک  ینامز  دندومرف : هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

عولط دیشروخ  رگا  اریز  ریگب  نم  زا  ار  تا  هشوت  سپ  متـسه  دهاش  دوشیم  عقاو  نم  رد  هک  هچنآ  رب  نم  انامه  مدآ  دنزرف  يا  دیوگ : یم 
بـش هک  یتقو  دراد  زور  ار  دایرف  نیمه  يدرگ و  زاب  نم  رد  یهاـنگ  زا  یناوتیمن  ینک و  داـیز  نم  رد  یبوخ  راـک  یناوتیمن  رگید  درک 

12 (. تشذگ
اهنآ رب  مدرم  ياهاپ  اهتسد و  اهنابز و  هکیزور   ) نوملعی وناک  امب  مهلجرا  مهیدیا و  مهتنسلا و  مهیلع  دهشت  موی  ناسنا : حراوج  ءاضعا و   6

اهتسد مینزیم و  رهم  اهبل  رب  هکیور   ) نوبسکی اوناک  امب  مهلجرا  دهشت  مهیدیا و  انملکت  مههاوفا و  یلع  متخن  مویلا  ، 13 دهدیم ) یهاوگ 
شوگ تمایق  زور   ) نولمعی اوناک  امب  مهدولج  مهراصبا و  مهعمس و  مهیلع  دهش  ، 14 دهدیم ) یهاوگ  دندرک  لمع  هچنآ  هب  ناشیاهاپ  و 

15 دنهدیم .) تداهش  دنا  هدرک  لمع  هچنآ  هب  ناشیاهتسوپ  مشچ و  و 
نم هری و  اریخ  هرذ  لاقثم  لمعی  نمف  مهلامعا  اوریل  اتاتشا  سانلا  ردصی  ذئموی  تسا :) تداهش  قوف  هک  لمع  مسجت   ) لمع دوخ  روضح   7

، دوش هداد  ناشن  اهنآ  هب  ناشلامعا  ات  دـنوشیم  جراخ  اهربق  زا  فلتخم  ياههورگ  تروص  هب  مدرم  زورنآ  رد   ) هری ارـش  هرذ  لاقثم  لـمعی 
ارضاح و اولمع  ام  اودجو  و  ، 16( دنیبیم ار  نآ  هدرک  دـب  راک  يا  هرذ  سک  ره  دـنیبیم و  ار  نآ  هدرک  بوخ  راک  يا  هرذ  سک  ره  سپ 

نم تلمع  ام  سفن  لک  دجت  موی  ، 17 دنکیمن ) ملظ  يدحا  هب  تراگدرورپ  دننیبیم و  رضاح  ار  دوخ  لامعا  همه  و   ) ادحا کبر  ملظی  ال 
دـنیبیم و رـضاح  هداد  ماجنا  کین  راـک  هچنآ  سک  ره  هک  يزور   ) ادـیعب ادـما  هنیب  اـهنیب و  نا  ول  دوت  ءوس  نم  تلمع  اـم  ارـضحم و  ریخ 

18 دوب .) دایز  هلصاف  هدش ، رضاح  هک  شیاهیدب  وا و  نایم  دراد  تسود 
یف لامعالا  مسجت  دـیوگیم : یئاهب  خیـش  موحرم  هک  يا  هنوگ  هب  تسا ، هدـش  دراو  يرایـسب  ثیداـحا  رد  لـمع  مسجت  روضح و  هلاـسم 

هعیـش زا  يرایـسب  ثیداحا  رد  رگید  ناهج  رد  لامعا  مسجت  فلاوملا ) فلاخملا و  قرط  نم  هرثکتم  ثیداحا  یف  درو  دق  هیورخالا  هاشنلا 
19 تسا .) هدش  لقن  ینس  و 

ناسنا لک  عم  جرخ  مهروبق  نم  اوجرخا  اذا  و  مینکیم … : هراشا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  ثیدح  کی  هب  هنومن  يارب 
ناسنا ره  هارمه  دـنوشیم  جراخ  ناشیاهربق  زا  اهناسنا  هکینامز   ) هربق یف  هبحـصی  ناسنا  لک  لمع  نـال  ایندـلا  یف  هلمع  ناـک  يذـلا  هلمع 

20 تسوا .) هارمه  ربق  رد  یناسنا  ره  لمع  اریز  دیآیم  مه  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  یلمع 

تمایق رد  لامعا  نازیم 

زیچ ره  نازیم  تسا ، شجنـس  هلیـسو  نازیم  تسا ، هدش  هتفگ  رایـسب  نخـس  تمایق  نازیم  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  نآرق و  رد 
اوه يدرـس  یمرگ و  نازیم  و  مادـک ، ره  صوصخم  روـتنک  قرب  بآ و  نازیم  تسوا و  يوزارت  لاـقب  نازیم  تسا ، زیچ  ناـمه  اـب  بساـنم 

. دشابیم مدرم  لامعا  شجنس  هلیسو  تمایق  نازیم  هرخالاب  تسا و  جنسامد 
مینک : تقد  روما  نیا  رد  نآرق  تایآ  هب  میزادرپب  تمایق  نازیم  يانعم  ریسفت و  هب  هکنیا  زا  لبق 

ياهنازیم میهدیم  رارق  و   ) نیبساح انب  یفک  لدرخ و  نم  هبح  لاقثم  ناـک  نا  ائیـش و  سفن  ملظت  ـالف  همیقلا  مویل  طـسقلا  نیزاوملا  عضن  و 
هک ار  اـم  تسا  یفاـک  میروآیم و  ار  نآ  دـشاب  کـچوک  يا  هرذ  لـمع  رگا  دوـشیمن و  ملظ  يدـحا  هـب  سپ  تماـیق  زور  يارب  تلادـع 
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21 (. میتسه رگباسح 
انتایآب اوناـک  اـمب  مهـسفنا  اورـسخ  نیذـلا  کـئلواف  هنیزاوم  تفخ  نم  نوحلفملا و  مه  کـئلواف  هنیزاوم  تلقث  نمف  قحلا  ذـئموی  نزولا  و 

زا دشاب  کبس  شنازیم  هک  ره  تسا و  ناراگتـسر  زا  دشاب  نیگنـس  شنازیم  سک  ره  سپ  تسا  قح  تمایق  رد  شجنـس  نزو و   ) نوملظی
22 دندرک .) متس  ام  تایآ  هب  نوچ  دنا  هدرک  نایز  هک  تسا  یناسک 

یگدـنز کی  رد  وا  دـشاب  نیگنـس  شنازیم  سک  ره  سپ   ) هیواه هماف  هنیاوم  تفخ  نم  اما  هیـضار و  هشیع  یف  وهف  هنیزاوم  تلقث  نم  اماف 
23 تسا .) خزود  رد  شهاگیاج  سپ  دشاب  کبس  شنازیم  سک  ره  تسا و  يا  هدیدنسپ 

نزو زا  دارم  ای  دوشیمن  ملظ  يدحا  هب  هکنیا  تسا و  ترخآ  رد  لدع  زا  ترابع  نزو  دـنیوگیم : یـسربط  موحرم  تسیچ ؟ تمایق  نازیم 
نینچ نیکرـشم  هرابرد  هیآ 105  فهک  هروس  رد  هک  روطناـمه  تسا  رفاـک  یـشزرا  یب  تلذ و  و  نموـم ، شزرا  تمظع و  رادـقم  روـهظ 

دـشاب هتـشاد  يرترب  ینعی  هنیزاوـم  تلقث  هیآ : زا  روـظنم  و  میهدیمن ) رارق  یـشرا  نزو و  ناـنآ  يارب   ) اـنزو ذـئموی  مهل  مـیقن  ـالف  هدـمآ :
موـحرم زا  هچنآ   ) شتاـعاط 24 دـشاب  مک  اـهیبوخ و  دـشاب  کبـس  ینعی  هنیزاوم  تفخ  زا  روـظنم  و  شتاریخ ، دـشاب  داـیز  شیاـهیبوخ و 

25 تسا .) هدمآ  دنکیم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  مکح  نب  ماشه  هک  یتیاور  نمض  رد  دش  لقن  یسربط 
نازیم يانعم  نایب  رد  یفاص  ریـسفت  زا  يا  هصـالخ  راونـالاراحب ، متفه  دـلج  زا  هحفـص 242  لیذ  رد  دنتـسه ؟ یناسک  هچ  تماـیق  نیزاوم 
هدیقع بسح  هب  زیچ  نآ  اب  یناسنا  ره  تمیق  ردق و  هک  تسا  يزیچ  نآ  تمایق  زور  رد  مدرم  نازیم  هدمآ : نینچ  تیاهن  رد  هدش و  هدروآ 
شزرا تمیق و  اریز  دنتسه ، ءایصوا  ءایبنا و  شجنـس ، هلیـسو  نیا  دوش . هداد  یناسنا  ره  يازج  هکنیا  ات  دوشیم  هدیجنـس  شلمع  قلخ و  و 

رد تسا ، ءایصوا  ءایبنا و  زا  وا  يرود  نازیم  هب  یسک  ره  ینزو  یب  تساهنآ و  هریس  هب  وا  یکیدزن  اهنآ و  زا  شتعباتم  رادقم  هب  یناسنا  ره 
تلادع ياهنازیم  ام   ) همیقلا مویل  طسقلا  نیزاوملا  عضن  و  هیآ : ریـسفت  رد  هک  هدش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  رابخالا  یناعم  یفاک و 

: دندومرف يرگید  تیاور  رد  دنتسه ، ءایـصوا  ءایبنا و  اهنازیم  اهنآ  ینعی  ءایـصالا  ءایبنالا و  مه  دندومرف : میهدیم ) رارق  تمایق  زور  رد  ار 
26 میتسه .) تلادع  ياهنازیم  ام   ) طسقلا نیزاوم  نحن 

ریما انامه   ) نیزاوملا مه  هتیرذ  نم  همئالا  نینموملا و  ریما  نا  هدـمآ : تیاور  رد  هک  دـنکیم  لـقن  دـیفم  خیـش  زا  یـسلجم  همـالع  موحرم 
27 دنتسه .) تمایق  رد  لدع  ياهنازیم  مالسلا ) مهیلع   ) وا هیرذ  ناماما و  نینموملا و 

(. لامعا نازیم  يا  وت  رب  مالس   ) لامعالا نازیم  ای  کیلع  مالـسلا  تسا : هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تارایز  زا  لوا  هقلطم  ترایز  رد 
28

رهظم هنومن و  مالسلا  مهیلع  موصعم  ناماما  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تسا و  یهلا  لدع  نامه  نازیم  دش  نایب  هچنآ  ربانب 
هب ناشتاین  دـیاقع و  لامعا و  اب  اهناسنا  دنتـسه و  وزارت  هفک  کـی  هلزنم  هب  موصعم  ناـیاوشیپ  نیققحم ، یـضعب  لوق  هب  دنتـسه و  وا  لدـع 

یکیدزن تهابش و  اهنآ  لامعا  دیاقع و  هب  ام  دیاقع  لامعا و  هزادنا  ره  دنوشیم و  هسیاقم  هنزاوم و  رگیدکی  اب  دنتسه و  رگید  هفک  هلزنم 
تیاور رد  دـیوگیم : فهک  هروـس  هیآ 105  لیذ  نایبلا  عمجم  رد  یـسربط  موحرم  هچنانچ  تسا ، نیگنـس  اـم  لـمع  نازیم  دـشاب  هتـشاد 

رد  ) هضوعب حانج  نزی  همیقلا ال  موی  نیمسلا  میظعلا  لجرلا  یتایل  هنا  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  میراد  حیحص 
هک ارچ  دنتـسه  شزرا  یب  نزو و  یب  ینعی  دـنرادن ،) نزو  یـسگم  لاب  هزادـنا  هب  هک  دـنروآیم  ار  هثجلا  میظع  هبرف و  ینادرم  تمایق  زور 

. تسا هدوب  کبس  کچوک و  ناشرهاظ  هفایق  فالخ  رب  اهنآ  تیصخش  راکفا و  لامعا و 
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هراشا

. تسا هدنزاس  هتشاد و  تیمها  اهنآ  هب  هجوت  هک  دوشیم  لاوس  يدراوم  زا  ادتبا  تمایق  زور 
زا اضر  ماما   ) تیبلا لها  انبح  دبعلا  هنع  لاسیام  لوا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  یلع  نع  هئابآ  نع  اضرلا  نع 

دوشیم لاوس  ناسنا  زا  هک  يزیچ  لوا  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدرک  لـقن  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شناردـپ 
1 تسا .) تیبلها  ام  تبحم 

ماما زا  دیوگیم  ریـصب  وبا   ) اهاوسام لبق  تلبق  ناف  هالـصلا  دبعلا  بساحی  ام  لوا  لوقی : مالـسلا  هیلع  رفعجابا  تعمـس  لاق : ریـصب  یبا  نع 
لوبق مه  تاداـبع  رگید  دـش  لوبق  رگا  هک  تسا  زاـمن  دریگیم  رارق  هبـساحم  دروـم  هک  يزیچ  لوا  دوـمرفیم : مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاـب 

2 تسا .)
. دشابیم لمع  رد  لاوس  نیلوا  مود  ثیدح  تسا و  هدیقع  رد  لاوس  نیلوا  لبق  ثیدح 

رصبلا عمـسی و  امع  عمـسلا  لاسی  لاق  الوسم  هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  هللا : لوق  یف  مالـسلا : هیلع  هللا  دبع  یبا  نع 
( تسا تیلوئـسم  بلق  مشچ و  شوگ و  هب  تبـسن  انامه  دنوادخ ) لوق  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ) هیلع دـقع  داولا  فرطی و  امع 

3 تسا .) هدرک  ادیپ  یگتسبلد  بلق  هک  هچنآ  زا  هدید و  مشچ  هچنآ  زا  هدینش و  شوگ  هچنآ  زا  دوشیم  لاوس  دندومرف :
یلع مدقی  مث  هللا  باتک  یلع  مدقی  مث  هللا  یلع  مداق  لوا  انا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع 

لوسر هک  هدـش  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ( ؟ مکیبن تیب  لها  یباتک و  یف  متلعف  ام  مهلاـسیف  نوفقیف  یتما  یلع  مدـقی  مث  یتیب  لـها 
نم رب  نآرق )  ) ادخ باتک  سپس  موشیم  رضاح  دنوادخ  هاگشیپ  هب  هک  متسه  یسک  نیلوا  نم  دندومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

تیبلها نم و  باتک  اب  دـسرپیم  اهنآ  زا  دـنوادخ  دنتـسیایم و  اهنآ  دـنوشیم  دراو  نم  رب  متما  سپـس  متیب و  لها  هاـگنآ  دوشیم و  دراو 
4 دیدرک .)؟ هچ  ناتربمغیپ 

عبرا نع  لاسی  یتح  همایقلا  موی  دبع  مدق  لوزت  ال  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مظاکلا  نع 
ناشناردـپ زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما   ) تیبلا لها  انبح  نع  هقفنا و  امیف  هبـسک و  نیا  نم  هلام  نع  هالبا و  امیف  هباش  هاـنفا و  اـمیف  هرمع  نع 

هچ رد  هک  شرمع  زا  دوش  یـسرپزاب  زیچ  راهچ  زا  ات  درادیمن  رب  مدق  زا  مدق  يا  هدنب  چیه  تمایق  رد  دندومرف : ادخ  لوسر  هک  هدرک  لقن 
و هدرک ؟ فرصم  یهار  هچ  رد  هدروآ و  اجک  زا  هک  شلام  زا  و  هداد ؟ تسد  زا  ار  نآ  یهار  هچ  رد  هک  شیناوج  زا  هدرک و  فرص  یهار 

5 تیبلها .) ام  تبحم  زا 

تمایق زور  رد  سانلا  قح  هبساحم 

دـشخبن قح  بحاص  ات  ار  قوقح  نیا  دنراد  رگیدـکی  رب  مدرم  هک  تسا  یقوقح  تسا  قیقد  تخـس و  رایـسب  شا  هبـساحم  هک  يدراوم  زا 
مینکیم : هراشا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  تسا  هدمآ  دروم  نیا  رد  يرایسب  ثیداحا  دشخبیمن  دنوادخ 

یلع امـسق  مسقا  هقلخل  زرب  اذا  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  ضعبل  مهـضعب  دابعلا  ملاظمف  رفغی  يذـلا ال  بنذـلا  اـما  مالـسلا … : هیلع  یلع  لاـق 
دحا یلع  دـحال  یقبی  یتح ال  ضعب  نم  مهـضعب  دابعلل  صتقیف  فکب …  فک  ولو  ملاظ  ملظ و  ینزوجی  یلالج ال  یتزع و  لاقف و  هسفن 

زور دنوادخ  انامه  تسا  رگیدکی  هب  تبـسن  ناگدـنب  متـس  ملظ و  دوشیمن  هدیـشخب  هک  یهانگ  دـندومرف … : مالـسلا  هیلع  یلع   ) هملظم
دـشاب رگید  تسد  هب  یتسد  ندز  رادقم  هب  هچ  رگا  درذگیمن  یملاظ  چیه  ملظ  زا  هک  دنکیم  دای  دـنگوس  دوخ  لالج  تزع و  هب  تمایق 

6 دنامن .) يا  هملظم  يرگید  دزن  یسک  زا  ات  دریگیم  زاب  ار  هدش  عیاض  قوقح  لماک  روط  هب  دنوادخ  سپ 
زا یسک  اجنیا  رد  دومرف  سپـس  هدرازگ  زامن  دوخ  باحـصا  اب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يزور  دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع 
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نالف هب  هک  مهرد  هس  رطاخ  هب  دنا ) هدادن  دورو  هزاجا  وا  هب   ) تسا هتشگ  ینادنز  تشهب  برد  يولج  اهنآ  تسود  تسین ؟ راجن  ینب  هلیبق 
7 تسا . ءادهش  زا  نویدم  هکنآ  اب  هتشاد  یهدب  يدوهی  صخش 

قحلا هل  يذلا  وفعی  وا  هبحاص  یـضقی  وا  هئادا  الا  هل  هرافکال  هناف  نیدلا  الا  هللا  لیبس  یف  لتقلا  هرفکی  بنذ  لک  مالـسلا : هیلع  رفعجوبا  لاق 
رگم درادن  يا  هرافک  چیه  یهدب  اریز  یهدب  رگم  تسا  یهانگ  ره  هرافک  دنوادخ  هار  رد  ندـش  هتـشک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  )

8 دشخبب .) راکبلط  ای  دزادرپب  شتسود  ای  نآ  تخادرپ 
هب ام  دندرک : ضرع  تسیک ؟ سلفم  ریقف و  دینادیم  دـندومرف : مدرم  هب  باطخ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  يزور 

دراو تاکز  هزور و  زامن و  نتشاد  اب  هک  تسا  یـسک  نم  تما  سلفم  دندومرف : ترـضح  مییوگیم ، سلفم  درادن  لانم  لام و  هک  یـسک 
زا شناهانگ  ناربج  يارب  هدز …  کتک  یضعب  هب  هرک و  زواجت  یضعب  لام  هب  هداد و  اوران  تبسن  ای  مانشد  ار  یناسک  اما  دوشیم  رـشحم 

شتآ رد  ار  وا  سپـس  دـنراذگیم  وا  باـسح  هب  قـح  ناـبحاص  ناـهانگ  زا  دوـش  ماـمت  شتانـسح  رگا  دـنهدیم  نآ  نیا و  هـب  شتانـسح 
9 دنزادنایم .

لام نم  ملاظلا  دخای  امم  رثکا  ملاظلا  نید  نم  ذـخای  مولظملا  نا  اما  ملظلاب  رفظ  نم  ریخب  دـحا  رفظ  ام  هنا  اما  مالـسلا : هیلع  هللادـبعوبا  لاق 
ملاظ نید  زا  دریگیم  مولظم  هک  دینادب  دسریمن  يربخ  هب  ملظ  هار  زا  یسک  هک  دیشاب  هاگآ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   ) مولظملا

10 تسا .) هتفرگ  مولظم  لام  زا  هچنآ  زا  رتشیب 

؟ تسیچ ترخآ  ایند و  طارص 

هدش لامعتـسا  انعم  ود  رب  طارـص  مالـسلا  هیلع  تیبلها  ثیداحا  نآرق و  تایآ  حالطـصا  رد  تسا و  هار  قیرط و  يانعم  هب  تغل  رد  طارص 
. يورخا طارص  رگید  يویند و  طارص  یکی  تسا 

لبسلا اوعبتتال  هوعبتاف و  امیقتسم  یطارص  اذه  نا  هدمآ : نآرق  رد  هچنانچ  يراگتسر ، تاجن و  تداعس و  هار  زا  تسا : ترابع  ایند  طارص 
ار امش  هک  دینکن  يوریپ  ار  رگید  ياههار  دینک و  تعباتم  ار  نآ  سپ  دشابیم  میقتـسم  هک  تسا  نم  هار  نیا  انامه   ) هلیبس نع  مکب  قرفتف 

11 دنکیم .) ادج  قح  زا 
زا هدمآ ، هفلتخم  تاریبعت  هب  ثیداحا  رد  ایند  طارص  نیا  ، 12 تسا ) میقتسم  هک  تسوت  راگدرورپ  هار  نیا   ) امیقتسم کبر  طارـص  اذه  و 

مالسلا مهیلع  نیرهاط  همئا  مالسلا ، هیلع  نینموملا  ریما  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  نآرق ، نید ، مالسا ، دنوادخ ، تفرعم  هار  لیبق :
زا  ) هقح دـیاقع  لیـصحت  طارـص  نیا  زا  روـبع  زا  دارم  تسا و  يراگتـسر  تداعـس و  قـیرط  ناـمه  هک  دراد  هراـشا  ینعم  کـی  هب  همه  و 

هدیمح قالخا  لیـصحت  ینید و  فیاظو  هب  لمع  و  تاداقتعا ) ریاس  مالـسلا و  مهیلع  همئا  ءایبنا و  تفرعم  وا و  تافـص  دـنوادخ و  تفرعم 
ترخآ طارـص  زا  درک  ریـس  هجوت  تقد و  اب  سک  ره  دشابیم و  رت  هدـنرب  ریـشمش  زا  رتکیراب و  وم  زا  طارـص  نیا  هک  تسا  مولعم  تسا ،

. درذگیم
هب ار  نآ  سک  ره  شابیم و  نیرب  تشهب  لپ  نیا  رخآ  تسا و  هدـش  هدیـشک  منهج  يور  هک  یلپ  رـسج و  زا  تسا  ترابع  ترخآ  طارص 

هدرک و طوقس  خزود  شتآ  رد  درذگب  دناوتن  سک  ره  ددرگیم و  رقتسم  نادواج  تشهب  رد  هدیـسر و  يدبا  تداعـس  هب  دنک  یط  مالس 
. دوب دهاوخ  بذعم 

هکنیا رگم  تسین  امش  زا  کی  چیه  و   ) ایثج اهیف  نیملاظلا  رذن  اوقتا و  نیذلا  یجنن  مث  ایضقم  امتح  کبر  یلع  ناک  اهدراو  الا  مکنم  نا  و 
تلذ و لاـح  هبار  ناراکمتـس  میهدیم و  تاـجن  ار  ناراـکزیهرپ  سپـس  تسا  یمتح  وت  راـگدرورپ  فرط  زا  رما  نیا  دوشیم  خزود  دراو 

دننام یضعب  دندومرف : هک  هدش  لقن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  یثیدح  روکذم  هیآ  لیذ   13 مینکیم .) اهر  نآ  رد  ینوبز 
دننام یـضعب  تسا و  ندیود  لاح  رد  هک  یـسک  دننام  یهورگ  بسا و  دننام  یهورگ  داب و  نوچ  یـضعب  دننکیم و  روبع  طارـص  زا  قرب 
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ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دیوگیم : يراصنا  هللادبع  نب  رباج  دراد و  مادـک  ره  لامعا  هب  یگتـسب  نیا  ناسنا و  نتفر  هار 
هک روطنیمه  تسا  ملاس  درـس و  نینموم  يارب  اما  دوشیم  خزود  لخاد  هکنیا  رگم  تسین  يرجاف  ای  راکوکین و  چیه  دندومرف : هک  مدـینش 

14 دنتفایم . شتآ  رد  ناراکمتس  دننکیم و  ادیپ  تاجن  نیقتم  سپس  دوب  مالسلا  هیلع  میهاربا  يارب  شتآ 
دزغلیمن ترخآ  طارص  رب  دشاب  تباث  ایند  طارص  رب  سک  ره 

یف طارـص  ناطارـص  امه  لجوزع و  هللا  هفرعم  یلا  قیرطلا  وه  لاقف : طارـصلا  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  تلاس  لاـق  رمع  نب  لـضفم  نع 
طارـصلا یلع  رم  هادهب  يدتقا  ایندلا و  هفرع  نم  هعاطلا و  ضورفملا  مامالا  وهف  ایندـلا  یف  يذـلا  طارـصلا  اماف  هرخالا  یف  طارـص  ایندـلا و 

زا دیوگیم  لضفم   ) منهج ران  یف  يدرتف  هرخالا  یف  طارـصلا  نع  همدق  تلز  ایندـلا  یف  هفرعی  مل  نم  هرخالا و  یف  منهج  رـسج  وه  يذـلا 
طارـص ود  تسا و  لاعتم  دـنوادخ  تفرعم  يوس  هب  قیرط  نامه  طارـص  دـندومرف : مدرک  لاوس  طارـص  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
يوریپ شتیادـه  زا  دسانـشب و  ار  وا  سک  ره  تسا  هعاطالا  بجاو  ماما  نامه  ایند  طارـص  اما  ترخآ ، رد  يرگید  اـیند و  رد  یکی  تسه 

منهج شتآ  رد  دزغلیم و  ترخآ  طارص  رب  شمدق  دسانشن  ار  وا  سک  ره  درذگیم و  تسا  منهج  يور  یلپ  هک  ترخآ  طارـص  زا  دنک 
15 دنکیم .) طوقس 

نیلقثلا رون  ریسفت  زا  اهنآ  زا  یضعب  هب  هک  هدش  هدراو  ییاور  ریسافت  رد  يرایسب  ثیداحا  دمح  هروس  زا  میقتسملا  طارـصلا  اندها  هیآ  لیذ 
لوسر  ) مهیلع هللا  معنا  نیذلا  مه  ءایبنالا و  طارص  میقتسملا  طارصلا  اندها  ملس …  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  مینکیم . هراشا 

(. تسا هداد  تمعن  ناشیارب  دنوادخ  هک  دنتسه  اهنآ  تسا و  ءایبنا  هار  میقتسم ، طارص  دومرف : ملس  هلا و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
. تسا ماما  تفرعم  هار و  میقتسم  طارص  دومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

. میقتسملا طارصلا  نحن  هللا  و  دومرف : رگید  ثیدح  رد  و 
. مهیلع هللا  تاولص  هتیرذ  ادمحم و  ینعی  دومرف : مهیلع  تمعنا  نیذلا  طارص  ریسفت  رد  رگید  ثیدح  رد  و 

رب ادـخ  ياهتمعن  زا  ام  میتسه و  لجوزع  يادـخ  يوس  هب  میقتـسم  طارـص  حـضاو و  قیرط  ام  دومرف : هیآ  ریـسفت  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
16 میتسه . شقلخ 

. مالسلا هیلع  نینموملا  ریما  میقتسملا  طارصلا  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  رگید  ثیدح  رد  و 
یلع هیالو  هیف  زاوج  هعم  ناک  نم  الا  هیلع  زجی  مل  منهج  یلع  طارصلا  بصن  همایقلا و  موی  ناک  اذا  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ   ) مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هیالو  نع  ینعی  نولوئسم  مهنا  مهوفقو  هلوق : کلذ  مالسلا و  هیلع  بلاطیبا  نب 
يزاوج وا  اب  هک  یـسک  رگم  دنکیمن  روبع  نآ  زا  سک  چیه  دنهد  رارق  منهج  رب  ار  طارـص  دوش و  اپرب  تمایق  یتقو  دندومرف : ملـس  هلا و 
تیالو زا  ینعی  دنلوئـسم  هک  ار  اهنآ  دـیراد  هگن  دـنوادخ : لوق  تسا  نیا  دـشاب و  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  نآ  رد  هک  دـشاب 

(. دنوشیم لاوس  بلاطیبا  نب  یلع 
نم تیبلها  هب  شتبحم  هک  تسا  یـسک  طارـص  رب  امـش  نیرت  مدق  تباث  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  رگید  ثیدح  رد  و 

17 دشاب . رتشیب 

نیرمت

؟ دوشیم لاوس  ییاهزیچ  هچ  زا  تمایق  رد   1
؟ تسیک سلفم  ریقف و  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  رظن  زا   2

؟ تسیچ ترخآ  ایند و  طارص   3
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نایخزود خزود و  نایتشهب ، تشهب و   39 سرد

هراشا

؟ دندومرف هچ  لضفم ) هب   ) طارص هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   4
عاونا نوناـک  ینعی  تشهب  تسا  نیون  یگدـنز  يادـتبا  تماـیق و  ناـیاپ  نیا  تسا ، خزود  اـی  تشهب و  ماجنارـس  ناـسنا  ییاـهن  تشوـنرس 

تشهب و تافـص  هرابرد  يرایـسب  ثیداحا  تایآ و  اهیتخـس ، اههجنکـش و  اهجنر و  عاونا  نوناک  ینعی  خزود  يدام و  يونعم و  ياـهتمعن 
تسا و یناحور  ینامـسج و  داعم  هک  دـش  نایب  البق  تسا و  ینامـسج  یناحور و  اهتمعن  نیا  تسا  هدـمآ  نآ  فلتخم  ياهتمعن  نایتشهب و 

. دندرگ دنم  هرهب  حور  مسج و  دیاب 
. مینکیم نایب  ار  اهتمعن  نیا  زا  یتسرهف  طقف 

ینامسج ياهتمعن 

ایند ياهغاب  اب  هسیاقم  لباق  هک  ییاهغاب  تسا ، هدمآ  تانج و …  تنج و  ریبعت  دیجم  نآرق  هیآ  دـصکی  زا  شیب  رد  هک  یتشهب : ياهغاب   1
. تسین كرد  لباق  ام  يارب  الصا  تسین و 

. دراد ار  ایازم  مامت  نایتشهب  تنوکس  لحم  هک  دنامهفیم  هبیط  نکاسم  دننام و  ییاهریبعت  تشهب : اهرصق   2
ابیز ياهشرف  تشهب  بلاج  ياهتمعن  زا  نوگانوگ : ياهتخت  اهشرف و   3

. تسا هدش  لقن  فلتخم  ياهریبعت  اب  هک  تسا  زیگنا  لد  و 
عون ره  زا   ) نوهتـشی اـمم  هلمج  تسا و  عونتم  ـالماک  تشهب  ياهاذـغ  هک  دوشیم  هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  عوـمجم  زا  یتـشهب : ياهاذـغ   4

. تسا فلتخم  ياه  هویم  نآ  هدمع  تمسق  دراد و  یعیسو  يانعم  دنهاوخب )
و تسا ) ناگدنـشون  تذل  هیام   ) نیبراشلل هذـل  نآرق  لوق  هب  تسا و  نیرفآ  طاشن  عونتم و  الماک  تشهب  ياهیندیـشون  روهط : ياهبارـش   5

. تسا وبشوخ  لالز و  دنکیمن ، رییغت  نآ  معط  تقو  چیه  هزات و  هشیمه 
فیـصوت ثیداحا ) تایآ و  رد   ) تشهب لها  ياهـسابل  زا  یفلتخم  ياهریبعت  هب  تسا  ناـسنا  يارب  یمهم  تنیز  ساـبل  اـهتنیز : اهـسابل و   6

. دنکیم نآ  تیباذج  ییابیز و  زا  تیاکح  همه  هک  تسا  هدش 
مهیلع نیموصعم  ثیداحا  نآرق و  رد  تسه  مه  یناحور  تذل  ساسا  هکلب  تسا  ناسنا  شمارآ  هلیسو  هتسیاش  رسمه  یتشهب : نارـسمه   7

یتشهب نارـسمه  ینعی  تسا  هدش  رایـسب  فیـصوت  نآ  زا  تسا و  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  تشهب  تمعن  نیا  زا  فلتخم  ياهریبعت  هب  مالـسلا 
. دنتسه ینطاب  يرهاظ و  تازایتما  مامت  ياراد 

نیا تسا ) دوجوم  دربیم  تذل  نآ  زا  مشچ  دهاوخیم و  لد  هچنآ  تشهب  رد   ) نیعالا ذـلت  سفنالا و  هیهتـشت  ام  اهیف  دـنهاوخب : هچ  ره   8
. تسه یحور  یمسج و  ياهتذل  همه  ینعی  تسا  هدمآ  تشهب  ياهتمعن  هرابرد  هک  تسا  يریبعت  نیرتالاب 

یناحور تاذل 

رد الومعم  يونعم  ياهتمعن  هک  اجنآ  زا  یلو  تسا  رت  هوکـشرپ  رتالاو و  ینامـسج  يدام و  ياهتذـل  زا  بتارم  هب  تشهب  یناحور  ياهتمعن 
نآ هب  هتسب  رس  ابلاغ  ثیداحا  نآرق و  رد  اذل  تسا ) یندیشچ  ینتفای و  یندیـسر ، هکلب  تسین  یندینـش  ینتفگ و  ینعی  دجنگیمن ) فصو 

هصالخ : هدرشف و  روطب  تسا  هدش  هراشا 
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هدـش و دراو  اههتـشرف  يرد  ره  زا  دوشیم و  زاغآ  هژیو  تاـمارتحا  ناگتـشرف و  لابقتـسا  تشهب  هب  دورو  ماـگنه  زا  صوصخم : مارتحا   1
. دیدرک ادیپ  یبوخ  تبقاع  هچ  ناتتماقتسا  ربص و  تهج  هب  امش  رب  مالس  دنیوگیم 

دیوش تشهب  لخاد   ) نونزحت متنا  مکیلع و ال  فوخ  هنجلا ال  اولخدا  تسا : ناما  نما و  هناخ  تسا ، مالـسلا  راد  تشهب  شمارآ : طیحم   2
1 دوب .) دهاوخن  امش  رب  يا  هصغ  چیه  سرت و  چیه  رگید  هک 

نینچ شریبعت  نآرق  هچنآ  تسا  لامک  اب  افصاب و  ناتـسود  زا  ندش  دنم  هرهب  یناحور  تاذل  نیرتهب  زا  یکی  افواب : ناهارمه  ناتـسود و   3
(. تسا دنوادخ  تمحرم  لضف و  نیا  یبوخ  ناقیفر  هچ   …  ) اقیفر کئلوا  نسح  تسا … و 

مالس طقف  تسین  يا  هدوهیب  نخس  چیه  دنکیم  طاشن  رپ  ار  اضف  تبحم  تیمیمص و  افـص و  تشهب  رد  تبحم : زا  هتخیمآ  ياهدروخرب   4
(. دنراد هدننک  لاحشوخ  ياهیمرگرس   ) نوهکاف لغش  یف  تسا ،

دوجو ، 2 ینیبیم ) ار  تمعن  طاشن  توارط و  نانآ  ياه  هرهچ  رد   ) میعنلا هرـضن  مههوجو  یف  فیرعت  هداعلا : قوف  یلاحـشوخ  طاـشن و   5
3 (. تسا رورسم  نادنخ و  هداشگ ، ینارون ، زور  نآ  رد  هک  ییاهتورص   ) هرشبتسم هکحاض  هرفسم  ذئموی 

رکذ زا  دعب  نارمع  لآ  هروس  هیآ 15  رد  تسا  يونعم  ياهتذل  نیرتگرزب  زا  بوبحم  ياضر  كرد  تذل  دـنوادخ : يدونـشخ  ساسحا   6
میظعلا زوفلا  کلذ  هنع  اوضر  مهنع و  هللا  یضر  دنوادخ ) يدونشخ   ) هللا نم  ناوضر  و  دیامرفیم : هزیکاپ  نارـسمه  یتشهب و  زبس  ياهغاب 

4 گرزب .) يراگتسر  تسا  نیا  دنوادخ ، زا  اهنآ  مه  تسا و  دونشخ  اهنآ  زا  دنوادخ  مه  )
زگره تسا  هنادواـج  شیاـهتمعن  تشهب و  اـما  تسا  یتسین  لاوز و  زا  ینارگن  سرت و  هشیمه  یتـشهب : ياـهتمعن  یگنادواـج  تیدـبا و   7

5 تسا .) یگشیمه  شا  هیاس  اهیندروخ و  اههویم و   ) اهلظ مئاد و  اهلکا  تسا  يا  هداعلا  قوف  شزرا  نیا  تسین و  لاوز  سرت 
اهمشچ ینـشور  بجوم  هک  ییاهـشاداپ  هچ  دنادیمن  سکچیه   ) نیعا هرق  نم  مهل  یفخا  ام  سفن  ملعت  الف  دجنگیمن : روصت  رد  هچنآ   8

هب هدینشن و  یشوگ  چیه  هدیدن و  یمشچ  چیه  هچنآ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  لوق  هب  و  تسا ) هدش  هتفهن  اهنآ  يارب  تسا 
6 دشابیم . دوجوم  تشهب  رد  تسا  هدرکن  روطخ  یبلق  چیه 

نایخزود خزود و 

يوـنعم یحور و  ياـهتازاجم  هب  طـقف  یـسک  رگا  تسا و  یناـحور  ینامـسج و  منهج  ياهباذـع  تسا ، یهلا  بضغ  رهق و  نوناـک  منهج 
ینامـسج و داعم  هک  دـش  ناـیب  یناـحور  ینامـسج و  داـعم  ثحب  رد  تسا  هتفرگ  هدـیدان  ار  نآرق  تاـیآ  زا  یمیظع  یـشخب  دـنک  ریـسفت 

. تسا نینچ  مه  منهج  تشهب و  سپ  تسا  یناحور 
نایخزود ینامسج  ياهباذع 

هلیبق و تسود ، ردارب ، رـسمه ، نادنزرف ، درادیم  تسود  راکهنگ  یـصخش  هک  تسا  دیدش  يا  هزادنا  هب  منهج  باذع  باذـع : تدـش   1
یتلا هتلیـصف  هیخا و  هتبحاص و  هینبب و  ذـئموی  باذـع  نم  يدـتفی  ول  مرجما  دوی  دوش  شتاجن  ببـس  ات  دـنک  ادـف  ار  نیمز  يور  همه  یتح 

شردارب رسمه و  دنک و  ادف  زور  نآ  باذع  ربارب  رد  ار  دوخ  نادنزرف  درادیم  تسود  راکهنگ   ) هیجنی مث  اعیمج  ضرالا  یف  نم  هیووت و 
7 دوش .) شتاجن  هیام  ات  ار ، نیمز  يور  مدرم  مامت  دندرکیم و  تیامح  وا  زا  هشیمه  هک  ار  شا  هلیبق  و 

ياذـغ موقز  تخرد  اـنامه   ) میمحلا یلغک  نوـطبلا  یف  یلغی  لـهملاک  میثـالا  ماـعط  موزلا  هرجـش  نا  ناـیخزود : ياهیندیـشون  اهاذـغ و   2
8 نازوس .) بآ  نوچ  یششوج  دشوجیم ، اهمکش  رد  هتخادگ  زلف  دننامه  تسا  ناراکهنگ 

مه هارمه  ار  ناراکهنگ  زور  نآ  رد   ) رانلا مههوجو  یشغت  نارطق و  نم  مهلیبارس  دافـصالا  یف  ذئموی  نیمرجملا  يرت  و  نایمنهج : سابل   3
نیذلاف  9 دـناشوپیم .) شتآ  ار  ناشیاهتروص  تسا و  لاعتـشا ) لباق  يوبدـب  هدنبـسچ  هدام   ) نارطق زا  ناشـسابل  ینیبیم  ریجنز  لـغ و  رد 

ییاهسابل دندش  رفاک  هک  یناسک  سپ  دولجلا ) مهنوطب و  یف  ام  هب  رهصی  میمحلا  مهـسور  قوف  نم  بصی  ران  نم  بایث  مهل  تعطق  اورفک 
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10 دنکیم .) بوذ  ار  ناشنطاب  رهاظ و  هچنانچ  دنزیریم  اهنآ  رس  رب  ناشوج  نازوس و  یعیام  دوشیم و  هدیرب  اهنآ  رب  شتآ  زا 
مهیلـصن فوس  انتایاب  اورفک  نیذـلا  نا  تسا  بضغ  رهق و  نوناک  منهج  اریز  دراد  باذـع  گنر  منهج  زیچ  همه  نوگاـنوگ : ياهباذـع   4

دندـش رفاک  ام  تایآ  هب  هک  یناسک  انامه   ) امیکح ازیزع  ناک  هللا  نا  باذـعلا  اوقوذـیل  اهریغ  ادولج  مهانلدـب  مهدولج  تجـضن  املک  اراـن 
ار باذـع  اـت  میهدیم  رارق  نآ  ياـج  هب  يرگید  ياهتـسوپ  تخوـس  اـهنآ  ياهتـسوپ  هچ  ره  هک  مینکیم  دراو  یـشتآ  رد  ار  اـهنآ  يدوزب 

11 تسا .) میکح  اناوت و  دنوادخ  دشچب ،
دـیدش و رایـسب  دـجنگیمن و  فـصو  هب  منهج  لـها  رفیک  هک  دـیآیم  تسد  هب  هدـمآ ، ناـیمنهج  باذـع  هراـبرد  هک  یتاـیآ  عوـمجم  زا 

. تسا كاندرد 

یحور ياهباذع 

مغ و زا  دنهاوخب  نامز  ره   ) قیرحلا باذـع  اوقوذ  اهیف و  اودـیعا  مغ  نم  اهنم  اوجرخی  نا  اودارا  املک  نایاپ : یب  ترـسح  هودـنا و  مغ و   1
12 ار .) نازوس  باذع  دیشچب  دوشیم  هتفگ  دننادرگیم و  رب  ار  اهنآ  دنوش  جراخ  منهج  ياه  هصغ 

بیذـکت ار  ام  تایآ  دـندش و  رفاک  هک  یناسک  و   ) نیهم باذـع  مهل  کئلواف  اـنتایآب  اوبذـک  اورفک و  نیذـلا  و  ناوارف : تلذ  يراوخ و   2
هک هنوگنامه  دنکیم  نایب  ار  منهج  لها  يراوخ  تلذ و  نآرق  زا  يددـعتم  دراوم  رد  13 تسا .) يا  هدننک  راوخ  باذع  اهنآ  يارب  دندرک 

. دنتشادنپیم راوخ  ار  نینموم  یند  رد  اهنآ 
اعطق میدرگرب  هتـشذگ  لاـمعا  هـب  رگا  نـک  جراـخ  خزود  زا  ار  اـم  اراـگدرورپ  دـنیوگیم  ناـیخزود  یتـقو  رایـسب : شنزرـس  ریقحت و   3

14 دییوگن .) نخس  نم  اب  خزود و  رد  دیوش  رود   ) نوملکتال اهیف و  اوئسخا  دوشیم : هتفگ  اهنآ  هب  میرگمتس ،
. تسا ناراکهنگ  نارگمتس و  ریقحت  يارب  هلمج  نیا  دوریم و  راک  هب  گس  نتخاس  رود  ماگنه  هک  تسا  يا  هلمج  اسخا  ریبعت  نیا 

يارب دنک  شلوسر  ادخ و  ینامرفان  هک  یـسک   ) ادبا اهیف  نیدلاخ  منهج  ران  هل  ناف  هلوسر  هللا و  صعی  نم  و  رفیک : باذـع و  یگنادواج   4
15 دنام .) دهاوخ  نآ  رد  هشیمه  هک  تسا  منهج  شتآ  وا 

طقف دربیم  رسب  یلکشم  رد  سک  ره  اریز  دوب  دهاوخ  تخس  كاندرد و  رایسب  تسه  منهج  لها  زا  یهورگ  يارب  هک  یگـشیمه  دولخ و 
زا دنوادخ  تمحر  زا  يرود  اهنیا  هب  هوالع  دشابن . تاجن  دیما  چیه  هک  تسا  يدروم  رد  یگراچیب  تدـش  اما  تسا  تاجن  دـیما  شیداش 

. کقارف یلع  ربصا  فیکف  تسا : یحور  مالآ  نیرتدیدش 
لاوس نیا  هتبلا  دوش  باذـع  هشیمه  هکلب  لاـس  نویلیم  نارازه  تسا  هدرک  هاـنگ  لاـس  دـص  رثکادـح  هک  یناـسنا  دوشیم  هنوـگچ  لاوـس :

؟چ تسا راگزاس  لدع  اب  هنوگچ  یگشیمه  باذع  تسا ، دنوادخ  نایاپ  یب  فطل  اجنآ  یلو  تسه  مه  تشهب  یگنادواج  هرابرد 
فداصت بجوم  یگدننار  نیناوق  زا  فلخت  اب  يا  هدننار  رگا  الثم  تسا  یگـشیمه  باذع  شیعیبط  رثا  رفک  دننام  ناهانگ  یـضعب  باوج :

ار يرهش  دناوتیم  کچوک  تیربک  کی  تسا  مورحم  اهاپ  تمعن  زا  رمع  رخآ  ات  یلو  هدوب  هظحل  کی  وا  فلخت  ددرگ ، اهاپ  عطق  الثم  و 
هچنآ هب  رگم  دـیوشیمن  هداد  ازج  زگره   ) نولمعت متنک  ام  الا  نوزجت  الو  دـیامرفیم : نآرق  تسا  نینچ  زین  ناسنا  لامعا  دـشکب  شتآ  هب 

. تسا لمع  دوخ  رثا  دولخ   16 دیا .) هدرک  لمع 

نیرمت

. دینک نایب  ار  تشهب  ینامسج  ياهتمعن  زا  دروم  جنپ   1
. دینک نایب  ار  تشهب  یناحور  ياهتمعن  زا  دروم  جنپ   2
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ياه 46 43. هیآ  ناخد ، هروس   8

ياه 50 49. هیآ  میهاربا ، هروس   9
ياه 21 19. هیآ  جح ، هروس   10

هیآ 56. ءاسن ، هروس   11
هیآ 22. جح ، هروس   12
هیآ 57. لبق ، هروس   13

هیآ 108 107. نونموم ، هروس   14
هیآ 23. نج ، هروس   15
هیآ 54. سی ، هروس   16

تعافش هلاسم   40 سرد

تعافش

هدـش رایـسب  دای  نآ  زا  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  تایاور  دـیجم و  نآرق  رد  تسا و  ینید  يداقتعا و  مهم  لئاسم  زا  یکی  تعافـش  هلاـسم 
مینک : هجوت  دیاب  یبلاطم  هب  ثحب  ندش  نشور  يارب  تسا 

تسا یـسک  عفاش  بولطملا ) یلا  هب  عفـشتی  هریغل  بلاطلا  عفاشلا  تسا : هدمآ  نینچ  عفـش  هژاو  برعلا  ناسل  رد  تسیچ ؟ تعافـش  ینعم   1
هلا و رـصان  رخآ  یلا  مامـضنالا  هعافـشلا  تسا : هدمآ  نینچ  عفـش  هژاو  بغار  تادرفم  رد  … و  دـنکیم ) بلط  دوخ  ریغ  يارب  يزیچ  هک 
و دـهاوخب ،) ار  شیاه  هتـساوخ  وا  فرط  زا  هداد و  يرای  ار  وا  هکنیا  روظنم  هب  تسا  يرگید  هب  یـسک  ندـش  مضنم  تعافـش   ) هنع ـالئاس 
اب هک  تسا  یلاب  هلزنم  هب  نآ  بلاط  يارب  هدننک  تعافش  بلاطلا ) حانج  عیفشلا  دنیامرفیم : نینچ  دروم  نیا  رد  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح 

1 دسریم .) دصقم  هب  نآ  کمک 
رد دوش و  هطـساو  قلاخ  قلخ و  نیب  هدننک  تعافـش  ینعی  دـشاب  دـنوادخ  نآ  فرط  کی  هک  تسا  یتعافـش  تسا  ام  ثحب  دروم  هچنآ   2

رتفیعض و دوجوم  رانک  رد  رتهب  رتیوق و  يدوجوم  نتفرگ  رارق  تعافـش ، رگید  ریبعت  هب  تسین و  ثحب  دروم  قولخم  ود  نیب  تعافـش  اجیا 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 464 

http://www.ghaemiyeh.com


اههطبار باسح  هب  تسا و  اههطباض  ساسا  رب  مدرم  يارب  دنوادخ  ءایلوا  تعافش  و  تسا . لامک  بتارم  ندومیپ  يارب  وا  هب  ندرک  کمک 
. دشابیم يزاب  یتراپ  تعافش و  نیب  توافت  دوخ  نیا  دوب و  دهاوخن 

تعافش تابثا 

هل نذا  نمل  الا  هدنع  هعافشلا  عفنت  و ال  دنکیم ، تلالد  نآ  رب  رایـسب  رابخا  تایآ و  تسا و  هعیـش  بهذم  تایرورـض  زا  تعافـش  لصا   3
زور  ) الوق هل  یضر  نمحرلا و  هل  نذا  نم  الا  هعافشلا  عفنت  ذئموی ال  ، 2 دشاب ) هداد  نذا  دنوادخ  هک  یسک  ارب  رگم  درادن  يدوس  تعافش  )
دعب نم  الا  عیفش  نم  ام  ، 3 دشاب ) یضار  شنخس  زا  هداد و  نذا  شیارب  نامحر  دنوادخ  هک  یسک  يارب  رگم  درادن  یعفن  تعافـش  تمایق 

)؟ دنکیم تعافش  وا  نذا  هب  زج  یسک  هچ   ) هنذاب الا  هدنع  عفـشی  يذلاذ  نم  . 4 تسین ) دنوادخ  نذا  هب  زج  يا  هدننک  تعافـش  چیه   ) هنذا
هک روکذـم  تایآ  رد  . 6 تسا ) دونـشخ  وا  زا  ادـخ  هک  یـسک  يارب  رگم  دـننکیمن  تعافـش  اهنآ  و   ) یـضترا نمل  ـالا  نوعفـشی  ـالو  ، 5
هللا یلـص  مرکا  ربمغیپ  تعافـش  هک  تسا  حضاو  دنکیم و  تعافـش  تقیقح  رد  دـنکیم  دـنوادخ  تیاضر  نذا و  هب  طورـشم  ار  تعافش 

. تسا دنوادخ  نذا  اب  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  رگید  ملس و  هلآ و  هیلع و 
نیعفاش تعافش   ) نیعفاشلا هعافش  مهعفنت  امف  رثدم : هروس  زا  هیآ 48  دننام  تسا ؟ هدش  یفن  تعافش  نآرق ، تیآ  زا  یضعب  رد  ارچ  لاوس 

يزور زا   ) نورصنی مه  الو  لدع  اهنم  ذخویال  اعافش و  انم  لبقی  ائیـش و ال  سفن  نع  سفن  يزجت  اموی ال  اوقتا  و  درادن ) يدوس  اهنآ  يارب 
يرای اهنآ  هن  دوشیمن و  هتفرگ  یلدـب  تمارغ و  دوشیمن و  هتفریذـپ  یتعافـش  دوشیمن و  تازاـجم  يرگید  ياـج  هب  یـسک  هک  دیـسرتب 

7 دنوشیم .)
تعافـش اهنآ  يارب  دـیامرفیم  هیآ  دـندرکیم ، بیذـکت  ار  تمایق  هدرک و  كرت  ار  ماعطا  زامن و  هک  تساـهنآ  هب  طوبرم  لوا  هیآ  باوج 
نیمرجم یضعب  يارب  اما  تسه  تعافش  عیفش و  تمایق  رد  هک  میمهفیم  ینعی  تسا  هدش  تابثا  تعافش  ینمض  روط  هب  هک  درادن  يدوس 

لتق هب  ار  ءاـیبنا  یتـح  هتفرگ و  شیپ  ار  قح  اـب  ینمـشد  رفک و  هار  هک  تسا  دوهی  موق  صوـصخم  شقباـس  هیآ  هنیرق  هب  مود  هیآ  تسین و 
تایآ هکنیا  رب  هوالع  دنکیمن  یفن  ار  تعافش  یلک  روط  هب  قوف  تایآ  نیاربانب  دوشیمن  هتفریذپ  اهنآ  يارب  یتعافـش  چیه  سپ  دندناسر 

. دنکیم تابثا  ار  تعافش  تما  عامجا  هرتاوتم و  تایاور  لبق و 
یلو و چـیه   ) عیفـش الو  یلو  نم  هنود  نم  مکلام  دـننام : تسا ؟ هدـش  هدرمـش  دـنوادخ  صوصخم  تعافـش  تاـیآ  یـضعب  رد  ارچ  لاوس 

.9 تسا ) دنوادخ  يارب  تعافش  مامت  وگب   ) اعیمج هعافشلا  لق هللا  ، 8 تسین ) امش  يارب  دنوادخ  زج  هدننک  تعافش 
لیلد هب  درادن  دنوادخ  نذا  هب  نارگید  تعافش  اب  تافانم  نیا  تسا و  دنوادخ  هب  رصحنم  تعافش  الالقتسا  اتاذ و  هک  تسا  یهیدب  باوج 
. دنکیم تابثا  یهورگ  يارب  یطیارش  اب  ار  تعافش  نآرق  هجیتن  رد  درکیم ، نایب  دنوادخ  تیاضر  نذا و  اب  ار  تعافش  البق  هک  یتایآ 

تعافش هفسلف 

هلمج : زا  دراد  هدنزاس  تبثم و  راثآ  فلتخم  تاهج  زا  هک  تسا  یتیبرت  مهم  هلاسم  کی  تعافش 
، دراد هجوت  اجنآ  سرت  بارطضا و  تمایق و  زور  لئاسم  هب  هک  یسک  تسا  نشور  حضاو و  ناعیفـش : هللا و  ءایلوا  اب  يونعم  هطبار  داجیا   1

رارقرب اهنآ  اب  هطبار  یعن  هک  دنکیم  یعس  دراد  مالسلا  مهیلع  نیموصعم  رگید  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  تعافش  هب  دیما 
هک میمهفیم  تعافـش  موهفم  زا  اریز  دـنک  كرت  تسا  اهنآ  یتحاران  بجوم  هچنآ  هداد و  ماجنا  تسا  اهنآ  ياضر  بجوم  هچنآ  دزاـس و 

. دشاب هتشاد  دوجو  اعیفش  ناگدنوش و  تعافش  نیب  يونعم  يا  هطبار  دیاب 
، تسا هدش  رکذ  تعافش  يارب  یفلتخم  طیارش  رایـسب  ثیداحا  رد  میدرک و  هراشا  نآ  هب  البق  هک  یتایآ  رد  تعافـش : طیارـش  لیـصحت   2
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تیاـضر نذا و  رتمهم  همه  زا  دـنک  داـجیا  دوخ  رد  ار  طیارـش  نیا  هک  دـنکیم  شـشوک  دراد  تعافـش  راـظتنا  دـیما و  هک  یـسک  املـسم 
كرت تسا  تعافـش  زا  تیمورحم  بجوم  هچنآ  تسا و  دـنوادخ  بولطم  بوبحم و  هک  میهد  ماجنا  يراـک  دـیاب  ینعی  تسا  راـگدرورپ 

. مینک

تعافش طیارش  زا  یضعب 

. دوشیمن اهنآ  لاح  لماش  تعافش  دنرادن  هدیقع  نامیا و  هک  يدارفا  تسا و  یلصا  طیارش  زا  نامیا  فلا 
. دشاب هدرمشن  کبس  ار  زامن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تیاور  قبط  یتح  دشابن و  هالصلا  كرات  ب 

. دشابن تاکز  كرات  ج 
. دشابن جح  كرات  د 

. دشابن یعاطم  عیفش  چیه  نابرهم و  چیه  نیملاظ  يارب  ینعی  عاطی  عیفش  میمح و ال  نم  نیملاظلل  ام  دشابن و  ملاظ  ه 
تسا : تعافش  زا  ندش  مورحم  بجوم  زیچ  دنچ  دیامرفیم : رثدم  هروس  رد  و 

زامن هب  ییانتعا  یب   1
هعماج مورحم  هقبط  هب  یهجوت  یب   2

ندش لطاب  مرگرس   3
. داعم نتفریذپن   4

يرتهب ياهمیمـصت  هدنیآ  هب  تبـسن  دننک و  رظن  دـیدجت  شیوخ  لامعا  رد  تعافـش ، ناراودـیما  هک  دوشیم  ببـس  تاهج  نیا  هعومجم 
10 تسا . یتیبرت  مهم  لماع  کی  هتشاد و  يا  هدنزاس  تبثم و  راثآ  تعافش  سپ  دنریگب 

( نیملاعلا بر  دمحلا هللا  (و 

نیرمت

؟ تسیچ تعافش  تسیک و  عفاش   1
؟ دینک نایب  ار  تعافش  هدنزاس  تبثم و  راثآ   2

؟ دیئامرف نایب  ار  تعافش  طیارش   3

یقرواپ

تمکح 63. هغالبلا ، جهن   1
هیآ 23. ابس ، هروس   2

هیآ 109. هط ، هروس   3
هیآ 3. سنوی ، هروس   4

هیآ 255. هرقب ، هروس   5
هیآ 28. ءایبنا ، هروس   6
هیآ 48. هرقب ، هروس   7
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هیآ 4. هدجس ، هروس   8
هیآ 44. رمز ، هروس   9

موحرم بیطلا ) ملک  ربش  موحرم  داوفلا  هیلـست  راونالاراحب  هغالبلا  جـهن  تسا : هدـش  ساـبتقا  هدافتـسا و  اـهباتک  نیا  زا  داـعم  ثحب  رد   10
نیرتشیب هنومن و  ریسفت  یناطلـس  ياقآ  داعم  یتئارق  ياقآ  داعم  مراکم  ياقآ  داعم  یفـسلف  ياقآ  داعم  ضیب ) موحرم   ) ءاضیبلا هجحم  بیط )

نآرق 56. مایپ  ریسفت  زا  سابتقا  هدافتسا و 

( قطنم  ) یمالسا مولع  اب  ییانشآ 

باتک تاصخشم 

.1358 يرهطم 1298 -  یضترم  یمالسا  مولع  اب  یئانشآ  روآدیدپ : مان  ناونع و 
.]؟ تساریو : ] تساریو تیعضو 

.1376 اردص 1371 -  مق  رشن : تاصخشم 
3ج  يرهاظ : تاصخشم 

؛) مشـش تسیب و  پاچ  ج.ا ،  ) لایر  6000 مهدزای ؛) پاـچ  ، 1 ج .  ) لاـیر  700 مهدزون ؛) پاچ   ) لاـیر  3400 هرود ؛   ) لاـیر 700 کباش :
7000 مراهچ ؛) تسیب و  پاـچ  ج.2 ،  ) لایر  6000 مود ؛) تسیب و  پاـچ  ج.2 ،  ) لایر  5000 متفه ؛) تسیب و  پاـچ  ج.1 ،  ) لایر  6500
ج.  ) لایر  110 متفه ؛) تسیب و  پاچ  ج.2 ،  ) لایر  7800 مشـش ؛) تسیب و  پاچ  ج.2 ،  ) لایر  6000 مجنپ ؛) تسیب و  پاـچ  ج.2 ،  ) لایر
تسیب و پاچ  ج.3 ،  ) لایر  25000 964-5600-02-2 ؛ مکی ) تسیب و  پاـچ   ) ج.3 لایر :  3800 متسیب ؛) پاچ  ج.3 ،  ) لایر  3200 3 ؛)

( مجنپ
زییاپ 1372. مهدزاود  پاچ  تشاددای :

مهدزون 1375. پاچ  تشاددای :
(. نمهب 1371 مهدزای : پاچ   ) 1 ج . تشاددای :
(. مشش 1379 تسیب و  پاچ   ) ج 1 تشاددای :
(. متفه 1380 تسیب و  پاچ   ) ج 1 تشاددای :

(. 13 پاچ :؟  ) 3 ج . تشاددای :
(. متسیب 1377 پاچ   ) ج 3 تشاددای :

(. 1378 رهم مکی : تسیب و  پاچ   ) ج.3 تشاددای :
(. نیدرورف 1379 موس  تسیب و  پاچ   ) ج 2 تشاددای :

(. رذآ 1379 مراهچ  تسیب و  پاچ   ) ج 2 تشاددای :
(. مود 1378 تسیب و  پاچ   ) ج 2 تشاددای :

(. مجنپ 1380 تسیب و  پاچ   ) ج 2 تشاددای :
(. متفه 1381 تسیب و  پاچ   ) ج 2 تشاددای :
(. مجنپ 1381 تسیب و  پاچ   ) ج 3 تشاددای :

یمالسا  مولع  تایلک  رگید : ناونع  تشاددای :
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هفسلف قطنم -  ج 1 . تاجردنم :
یلمع . تمکح - نافرع - مالک ج.2. .- 

. هقف هقف - لوصا  ج.3 . .- 
. یمالسا مولع  تایلک  رگید : ناونع 

یمالسا هفسلف  عوضوم :
قطنم عوضوم :
هفسلف عوضوم :

BBR14/م6آ5 1371 هرگنک : يدنب  هدر 
189/1 ییوید : يدنب  هدر 

م1360-71 یلم : یسانشباتک  هرامش 

؟ تسیچ یمالسا  مولع  زا  دوصقم   1 سرد

هراشا

مولعم اـت  میهدـب  نآ  زا  ینـشور  فیرعت  مینک و  ثحب  یکدـنا  یمالـسا  مولع   » هملک هراـبرد  همدـقم  ناونعب  هک  تسا  مزـال  سرد  نیا  رد 
؟ تسیچ هرابرد  میزومایب  میهاوخیم  اهسرد  نیا  رد  هک  یتایلک  تسا و  یمولع  هچ  یمالسا  مولع  زا  دوصقم  ددرگ 

. دنکیم قرف  عوضوم  فیرعت ، ره  هب  انب  درک و  فیرعت  ناوتیم  هنوگ  دنچ  تسا  ثحب  عوضوم  نونکا  هک  ار  یمالسا  مولع 
تابثا اهنآ  دانتسا  هب  مالـسا  عورف  لوصا و  هک  تسا  یئاهزیچ  ای  تسا و  مالـسا  عورف  ای  لوصا  مولع  نآ  لئاسم  عوضوم و  هک  یمولع  - 1

(. 2  ) یلقن قالخا  ملع  هقف ، ملع  (، 1  ) یلقن مالک  ملع  ثیدح ، ملع  ریسفت ، ملع  تئارق ، ملع  دننام  تنس ، نآرق و  ینعی  دوشیم ،
یناعم تغل و  وحن و  فرـص و  زا  برع  تایبدا  دننام : همدقم  مولع  تسا ، مولع  نآ  همدقم  هک  یمولع  هوالع  هب  قوف  رد  روکذم  مولع  - 2

. هیارد لاجر و  و  هقف ، لوصا  و  قطنم ، و  یهلا ، تمکح  و  یلقع ، قالخا  و  یلقع ، مالک  هدننام  هریغ و  عیدب و  نایب و  و 
بجاو نیملـسم  رب  یئافک  بجاو  وحن  هب  ول  مولع و  نآ  لیـصحت  هک  یمولع  ینعی  تسا ، یمالـسا  تاـبجاو  ءزج  يوحن  هب  هک  یمولع  - 3

. تسا بجاو  یناملـسم  ره  رب  یبـلط  شناد  ینعی  ملـسم  لـک  یلع  ۀـضیرف  ملعلا  بلط  ددرگیم : فورعم  يوـبن  ثیدـح  لومـشم  تسا و 
عورف لوصا و  نآ  اـهنآ  دانتـسا  هب  هک  تسا  یئاـهزیچ  اـی  تسا و  یمالـسا  عورف  اـی  لوصا و  اـهنآ  لـئاسم  عوضوم و  هک  یمولع  مینادیم 

تسا و ینیع  بجاو  یناملسم  ره  يارب  مالـسا  نید  لوصا  نتخانـش  نتـسناد و  اریز  دوش ، قیقحت  لیـصحت و  تسا  بجاو  دوشیم ، تابثا 
. تسا یئافک  بجاو  نآ  عورف  نتخانش 

نینچ مه  و  تسا . رسیم  ریغ  مالـسا  عورف  لوصا و  تخانـش  تنـس ، نآرق و  تخانـش  نودب  اریز  تسا ، بجاو  مه  تنـس  نآرق و  نتخانش 
ردقب لقاال  تسا  مزال  مالسا  هزوح  رد  ینعی  تسا ، بجاو  بجاو  همدقم  باب  زا  زین  تسا  مولع  نیا  قیقحت  لیـصحت و  همدقم  هک  یمولع 

تاقیقحت هرئاد  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  يدارفا  هراومه  تسا  مزال  هکلب  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  مولع  نیا  هب  زهجم  يدارفا  هراومه  تیافک 
. دنیازفایب اهشناد  نیا  رب  دنهد و  هعسوت  یمدقم  مولع  رد  نتم و  مولع  رد  ار  دوخ 

ياـهتیقفوم تهج  نیا  رد  دـنهد و  هعـسوت  ار  قوف  مولع  هنماد  هک  دـناهدرک  شـشوک  هراوـمه  نرق  هدراـهچ  نیا  همه  رد  یمالـسا  ءاـملع 
. دش دیهاوخ  انشآ  مولع  نیا  لماکت  لوحت و  ومن و  وشن و  هب  اجیردت  زیزع  نایوجشناد  امش  دناهدروآ و  تسدب  ینایاش 

یملع ره  هکلب  تسین . قوف  مولع  هب  رـصحنم  تسا  بجاو  اهنآ  رد  قیقحت  لیـصحت و  ناناملـسم  رب  هک  هضیرف   » مولع هک  میئوگیم  نونکا 
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نآ لیصحت  نیملـسم  رب  دشاب  ملع  نآ  رد  داهتجا  صـصخت و  ملع و  نآ  نتـسناد  هب  فوقوم  یمالـسا  هعماج  مزال  ياهزاین  ندروآ  رب  هک 
. تسا مزال  بجاو و  یئویهت  همدقم   » حالطصا هب  باب  زا  ملع 

یـصخش يدرف و  یقالخا و  ياهزردنا  اهدنپ و  هلـسلس  کی  هب  اهنت  هک  تسا  ینید  تسا ، هبناج  همه  عماج و  ینید  مالـسا  هکنیا  حیـضوت 
یئافک بجاو  کی  ناونع  هب  ار  نآ  مالـسا  تسا ، دـنمزاین  نادـب  هعماج  کی  هک  ار  هچنآ  زاس ، هعماج  هک  تسا  ینید  تسا ، هدرکن  اـفتکا 
تیافک ردـقب  تسا  بجاو  ینعی  تسا ، یئافک  بجاو  یکـشزپ  ملع  ور  نیا  زا  تسا ، کشزپ  هب  دـنمزاین  هعماـج  ـالثم  تسا . هدرک  ضرف 

هک دنزاس  مهارف  ياهلیـسو  هک  تسا  بجاو  دارفا  همه  رب  دشاب  هتـشادن  دوجو  کشزپ  تیافک  ردـق  هب  رگا  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  کشزپ 
. دریگ ماجنا  مهم  نیا  دنوش و  کشزپ  يدارفا 

نف یملعم ، نف  تسا  نینچمه  تسا . یئاـفک  تاـبجاو  زا  یکـشزپ  ملع  ارهق  یکـشزپ ، ملع  لیـصحت  هـب  تـسا  فوـقوم  یکـشزپ  نوـچ  و 
ار عیانص  مولع و  هک  تسا  نیا  هب  فوقوم  نآ  نایک  یمالسا و  هعماج  ظفح  هک  يدراوم  رد  و  عیانص . نونف و  عاونا  تراجت ، نف  تسایس ،

یمالـسا هعماج  يارب  هک  یمولع  همه  هک  تسا  نیا  ددرگیم . بجاو  حطـس  نامه  رد  مولع  نآ  دـننک  لیـصحت  نکمم  دـح  نیرتیلاـع  رد 
یلع تسا  هدرک  یقلت  ضئارف  ار  مولع  نیا  هراومه  یمالـسا  هعماج  و  دریگیم . رارق  یمالـسا  هضورفم  مولع  ءزج  تسا  يرورـض  مزـال و 

زین تسا -  یمالـسا  هعماـج  جاـیتحا  دروم  هک  یـضایر -  یعیبـط و  مولع  زا  يرایـسب  لـماش  موس  فـیرعت  بسح  رب  یمالـسا  موـلع  اذـه 
. دوشیم

هن و ای  و  هدوب ، مزال  بجاو و  مولع  نآ  مالسا ، رظن  زا  هکنآ  زا  معا  تسا  هتفای  امن  دشر و  یمالـسا  یگنهرف  ياههزوح  رد  هک  یمولع  - 4
هدرک یط  ار  دوخ  هار  ناناملسم  نایم  رد  یمالسا و  هعماج  رد  لاح  رهب  یلو  هن ، ای  تسا  هدوب  عونمم  مالـسا  رظن  زا  مولع  نآ  هکنآ  زا  معا 

. رگید مولع  یضعب  و  یضایر ) موجن  هن   ) یماکحا موجن  دننام  تسا ،
ياه یئوگشیپ  هلسلس  کی  دنکیم و  نایب  ار  نامـسآ  مسیناکم  تسا و  طوبرم  یـضایر  تابـساحم  هب  هک  اجنآ  ات  موجن  ملع  هک  مینادیم 

دوشیم و جراخ  یـضایر  تابـساحم  دودـح  زا  هک  اجنآ  اما  و  تسا ، یمالـسا  حابم  مولع  ءزج  دراد ، فوسک  فوسخ و  لیبق  زا  یـضایر 
ینیمز ثداوح  هرابرد  اهیئوگ  بیغ  هلـسلس  کی  هب  ینیمز و  تانایرج  ینامـسآ و  ثداوح  ناـیم  زومرم  طـباور  ناـیب  هب  دوشیم  طوبرم 

(3  ) تسا هتشاد  دوجو  موجن  ود  ره  یمالسا  ندمت  گنهرف و  نماد  رد  یلو  تسا . مارح  مالسا  رظن  زا  دوشیم ، یهتنم 
فلتخم یناـعم  رد  فـلتخم  دراوـم  رد  هملک  نیا  هک  دـش  موـلعم  میراد و  تسدـب  یمالـسا  موـلع   » هملک زا  یفلتخم  فیراـعت  هک  نوـنکا 

انب هک  یمالسا  مولع  زا  دوصقم  هک  میئوگب  دیاب  تسا ، رتدودحم  ای  رتعیسو و  رگید  یـضعب  زا  یناعم  نآ  زا  یـضعب  هک  دوشیم  لامعتـسا 
بوسحم هضیرف   » مالـسا رظن  زا  یعون  هب  هک  یمولع  ینعی  میدرک ، فیرعت  هرامـش 3  رد  هک  تسا  نامه  دوش ، هتفگ  نآ  زا  یتاـیلک  تسا 

هدرکیم و کمک  زاین  کی  عفر  هب  هک  تهج  نآ  زا  ار  مولع  نآ  ناناملسم  دراد و  ینالوط  هقباس  یمالسا  ندمت  گنهرف و  رد  دوشیم و 
. دناهدرمشیم سدقم  مرتحم و  هدوب  هضیرف  کی  ماجنا  هلیسو 

رب رتشیب  قیقحت  وجتسج و  یپ  رد  دننادب و  ار  هتکن  کی  نونکا  مه  زا  زیزع  نایوجـشناد  تسا  مزال  تسا  ام  سرد  نیلوا  هک  سرد  نیا  رد 
، ناهج ياهگنهرف  نایم  رد  تسا  یصاخ  هژیو و  گنهرف  کی  دوخ  یمالسا  گنهرف  هکنیا  نآ  دنزاس و  زهجم  الماک  ار  نتـشیوخ  دنیآ و 

تیـصخش تلاصا و  ایآ  هک  میـسانشب  ار  گنهرف  کـی  هکنیا  يارب  دوخ . هب  صوصخم  تاصخـشم  هلـسلس  کـی  صاـخ و  حور  کـی  اـب 
رارمتـسا هـمادا و  اـنایحا  رگید و  ياـهگنهرف  زا  تـسا  یطاـقتلا  افرــص  اـی  و  تـسا ، رادروـخرب  ياهژیو  تاـیح  حور و  زا  دراد و  لقتــسم 

ار نآ  هتسجرب  رـصانع  نینچمه  و  دشر ، گنهآ  تکرح ، تهج و  گنهرف ، نآ  رب  مکاح  ياههزیگنا  تسا  مزال  تسا ، نیـشیپ  ياهگنهرف 
اب شتکرح  گنهآ  دشاب ، هتشاد  دوخ  هب  صوصخم  تکرح  تهج و  دشاب ، رادروخرب  هژیو  یئاههزیگنا  زا  یگنهرف  رگا  میریگب ، رظن  ریز 

تسا نیا  رب  لیلد  دشاب ، هتشاد  یصاخ  یگتسجرب  رصانع  نآ  دنک و  دراو  ياهژیو  رصانع  دشاب ، توافتم  ياهگنهرف  ریاس  تکرح  گنهآ 
. دراد تیصخش  تلاصا و  گنهرف  نآ  هک 
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هرهب رگید  ياهندـمت  اهگنهرف و  زا  گنهرف  نآ  هک  درادـن  یترورـض  ندـمت  کی  گنهرف و  کی  تلاـصا  تاـبثا  يارب  هک  تسا  یهیدـب 
یلو دشاب ، هتفرگن  هرهب  رگید  ياهندمت  اهگنهرف و  زا  هک  میرادن  ناهج  رد  یگنهرف  چیه  تسین . نکمم  يزیچ  نینچ  هکلب  دـشاب ، هتفرگن 

. تسا هدافتسا  يریگهرهب و  تیفیک  رد  نخس 
هک تسا  نیا  رگید  عون  اما  دهد . رارق  شدوخ  ورملق  رد  یفرـصت  چیه  نودب  ار  رگید  ندمت  گنهرف و  هک  تسا  نآ  يریگهرهب  عون  کی 
. دروآ دوجوب  هزات  يدوجوم  دنک و  مضه  بذج و  دوخ  رد  ار  اهنآ  هدنز  دوجوم  کی  دننام  ینعی  دنک ؛ هیذغت  رگید  ندمت  گنهرف و  زا 

دوخ رد  هریغ  یناریا و  يدنه و  ینانوی و  زا  ار  رگید  ياهگنهرف  درک و  دشر  هدنز  لولـس  کی  دننام  تسا ، مود  عون  زا  یمالـسا  گنهرف 
گنهرف و خیرات  ناققحم  فارتعا  هب  درک و  زورب  روهظ و  دوخب  صوصخم  یئامیـس  هرهچ و  اب  دـیدج  يدوجوم  تروصب  درک و  بذـج 

. تسا يرشب  ياهندمت  اهگنهرف و  نیرتگرزب  فیدر  رد  یمالسا  ندمت  ندمت ،
؟ درک زاغآ  ياهطقن  هچ  زا  یسک و  هچ  تسدب  یلحم و  هچ  رد  یگنهرف  یتایح  لولس  نیا 

يراذگ هیاپ  یمارگ  ربمایپ  صخـش  هلیـسوب  هنیدم ، رهـش  رد  تسا ، سوسحمان  کچوک و  زاغآ  رد  هک  رگید  لولـس  ره  دـننام  لولـس  نیا 
(. 4 دینک ) هعجارم  هطوبرم  بتک  هب  دیاب  رتشیب  یهاگآ  يارب  درک . راکب  زاغآ  لوا  عون  یمالسا  مولع  زا  و  دش ،

. دوشیم میسقت  شخب  ود  هب  یمالسا  مولع  تایلک  هک  دوش  يروآدای  تسا  مزال  انمض 
. یلقن مولع  یلقع و  مولع 

. مینکیم زاغآ  تسا  یلقع  مولع  ءزج  هک  قطنم  زا  ام  نونکا 

اهتشونیپ

. دمآ دهاوخ  ود  نیا  قرف  یلقن و  یلقع و  تسا : مسق  ود  مالک  هک  دش  دهاوخ  هتفگ  ادعب  - 1
. دش دهاوخ  ثحب  زین  هراب  نیا  رد  ادعب  یلقن و  یلقع و  تسا : هنوگ  ود  مالک  ملع  دننام  زین  قالخا  - 2

فیلات مالسا  همانراک   » باتک هب  دوش  عوجر  درک  دشر  تفای و  هار  ای  دش  ادیپ  یمالـسا  گنهرف  هزوح  رد  هک  یمولع  اب  یئانـشآ  يارب  - 3
. بوک نیرز  نیسحلادبع  رتکد  ياقآ 

لباقتم تامدـخ  و  موس ، دـلج  نادـیز -  یجرج  یمالـسا  ندـمت  خـیرات  بوک و  نیرز  رتکد  فیلات  مالـسا ، همانراک  هب  دـینک  عوجر  - 4
. موس شخب  يرهطم -  یضترم  ناریا -  مالسا و 

قطنم ملع   2 سرد

قطنم ملع 

ینید مولع  رب  ياهمدقم  ناونع  هب  یتح  و  تفای ، یمومع  شریذپ  دـش و  یمالـسا  گنهرف  هزوح  دراو  جراخ  ناهج  زا  هک  یمولع  زا  یکی 
. تسا قطنم  ملع  تفرگ ، رارق  ینید  مولع  ءزج 

شرتسگ ذوفن و  نیملـسم  نایم  رد  ملع  نیا  تسا . ینانوی  سیلاطاطـسرا  ملع  نیا  نودـم  عضاو و  دـش ، همجرت  ینانوی  نوتم  زا  قطنم  ملع 
قطنم دش  نیودت  نیملـسم  نایم  رد  هک  یئوطـسرا  ياهقطنم  نیرتگرزب  دیـسر . لامک  دح  رـس  هب  دش و  نآ  رب  یتافاضا  تفای ، هداعلا  قوف 
قطنم رگید  ياههمجرت  مه  و  یبرع ، همجرت  ینانوی ، نتم  تسا . وطسرا  دوخ  قطنم  ربارب  نیدنچ  ءافشلا  قطنم  تسا ، انیـس  یلعوب  يافـشلا 

. تسا دوـجوم  همجرت  نیع  نوـنکا  درک و  همجرت  قاحـسا  نب  نینح  ار  وطـسرا  قـطنم  تسا . تسد  رد  نوـنکا  رگید  ياـهنابز  هـب  وطـسرا 
همجرت هک  دناهدش  یعدم  دـناهدرک  هسیاقم  ياههمجرت  ریاس  اب  ار  قاحـسا  نبا  نینح  همجرت  دنتـسه و  انـشآ  ینانوی  نابز  هب  هک  یناققحم 
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. تساههمجرت نیرتقیقد  زا  نینح 
یهاگ تفرگ  رارق  داریا  موجه و  دروم  تخس  یئوطـسرا  قطنم  يوسنارف  تراکد  یـسیلگنا و  نکیب  سیـسنرف  هلیـسو  هب  دیدج ، نورق  رد 
قطنم هب  ار  دوخ  نامیا  اپورا  ناهج  هک  یلاح  رد  تشذگ  نرق  هس  ود  هکلب  اهلاس و  دنتـسناد ، شاهدیاف  یب  یهاگ  دـندناوخ و  لطاب  ار  نآ 

، ياهدع دننام  تسا ، مزال  ام  يارب  تسا . هدش  هتـساک  نآ  هب  موجه  هلمح و  تدش  زا  اجیردـت  یلو  دوب ، هداد  تسد  زا  یلک  هب  یئوطـسرا 
مینیبـب مینک و  قـیقحت  هکلب  مینکن . موـکحم  ار  نآ  هتـسب  مشچ  رگید  ياهدـع  دـننام  نینچمه  میریذـپن و  ار  یئوطـسرا  قـطنم  هتـسب  مشچ 

ار نآ  هدیاف  ضرغ و  سپـس  مینک و  فیرعت  ار  نآ  لوا  دیاب  راچان  تسا . یـشزرا  هچ  تسا  لئاق  دوخ  يارب  یئوطـسرا  قطنم  هک  یـشزرا 
میهاوخ داقتنا  لقن و  تسا  هدش  هتفرگ  یئوطـسرا  قطنم  هب  هک  یئاههداریا  سایق ، باب  رد  ادـعب  ام  ددرگ . نشور  نآ  شزرا  ات  میئامن  نایب 

. دومن میهاوخ  نآ  رد  ار  دوخ  یئاهن  تواضق  درک و 

قطنم فیرعت 

هاـگره هک  تسا  شجنـستلآ  راـیعم و  ساـیقم و  کـی  هلزنم  هب  یقطنم  نیناوق  دـعاوق و  ینعی  تسا .  ندرک  رکف  حیحـص  نوناـق   » قـطنم
میجنسب و اهرایعم  اهـسایقم و  نآ  اب  ار  دوخ  لالدتـسا  دیاب  مینک  لالدتـسا  رکفت و  یفـسلف  ای  یملع  تاعوضوم  زا  یخرب  هرابرد  میهاوخب 

تـسا زارط  ای  لوقاش  ریظن  دـنکیم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  فوسلیف  ملاع و  کی  يارب  قطنم  مینکن ، يریگهجیتن  طلغ  روطب  هک  مینک  یبایزرا 
یحطس ایآ  ای  و  هن ؟ ای  تسا  يدومع  تسا  هدرب  الاب  هک  يراوید  ایآ  هک  دجنسیم  دنکیم و  هدافتسا  نامتخاس  يارب  اهنآ  دوجو  زا  انب  هک 

؟ هن ایتسا  یقفا  تسا  هدیچ  هک 
نوناق هدعاق و  عون  زا  تسا  يرازبا  قطنم  ینعی  رکفلا . یف  اطخلا  نع  نهذلا  اهتاعارم  مصعت  ۀینوناق  ۀلآ  دنیوگیم : قطنم  فیرعت  رد  اذـهل 

. درادیم هگن  رکفت  رد  ياطخ  زا  ار  نهذ  نآ  ندرب  راکب  ندرک و  تاعارم  هک 

قطنم هدئاف 

؛ رکفت رد  ياطخ  زا  تسا  نهذ  يریگولج  قطنم  هدـیاف  دـش  مولعم  دوشیم  نشور  زین  قطنم  هدـیاف  میدرک  رکذ  قطنم  يارب  هک  یفیرعت  زا 
تسا نیا  هب  فوقوم  بلطم  نیا  لماک  حیـضوت  دریگیم . ار  رکفت  رد  ياطخ  يولج  هنوگچ  قطنم  هک  دشن  نشور  هدربمان  فیرعت  زا  یلو 

. مینکیم نایب  ار  بلطم  نیا  اجنیا  رد  لامجا  روط  هب  ام  یلو  میشاب . هدش  انشآ  یقطنم  لئاسم  اب  الامجا  ولو  البق  ام  هک 
يارب قطنم  ندوب  رازبا  دوشن ، نشور  دراد  رظن  رد  قطنم  هک  یموهفم  هب  رکف ، فیرعت  اـت  اریز  مینک ، فـیرعت  ار  رکف  تسا  مزـال  اـجنیا  رد 

. دوشیمن نشور  رکف ، يارب  قطنم  ملع  ندوب  جنس  اطخ   » رگید ترابع  هب  رکف و 
رد مولعم . هب  لوهجم  کی  ندرک  لیدبت  دیدج و  مولعم  ندروآ  تسدب  يارب  رگیدکی  هب  مولعم  دنچ  ندرک  طوبرم  زا  تسا  ترابع  رکفت 
نآ زا  تکرح  سپـس  مولعم و  تامدقم  هلـسلس  کی  يوس  هب  لوهجم  بلطم  کی  زا  نهذ  تکرح  ریـس و  زا  تسا  ترابع  رکفت  تقیقح 

. مولعم هب  نآ  لیدبت  يارب  بولطم  نآ  يوس  هب  مولعم  تامدقم 
تسا : هدش  هتفگ  یهاگ  رکف  فیرعت  رد  اذهل 

 . لوهجم رما  لیصحتل  مولعم  روما  بیترت  »
تسا : هدش  هتفگ  یهاگ 

 . لوهجملا لیصحتل  لوقعملا  ۀظحالم  »
تسا : هدش  هتفگ  یهاگ  و 

يدابملا یلا  ۀکرح  رکفلا  « » دارملا یلا  يدابملا  نم 
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نآ هب  دـیاب  دـنک ، مولعم  هب  لیدـبت  ار  یلوهجم  شیوخ  تامولعم  ندرک  جودزم  بیکرت و  زا  دـهاوخیم  دـنکیم و  رکف  هک  هاـگنآ  نهذ 
. دهدب صاخ  تروص  مظن و  لکش و  تامولعم 

نیناوق دعاوق و  قطنم  دوش  هداد  اهنآ  هب  یـصاخ  تروص  لکـش و  هک  دنوشیم  جـتنم  دـلوم و  یتروص  رد  اهنت  نهذ  یلبق  تامولعم  ینعی 
. دنکیم نایب  ار  لکش  مظن و  نیا 

لکـش و یقطنم  تاررقم  ساسا  رب  هک  دوب  دـنهاوخ  هدـنیاز  یتروص  رد  اهنت  یلبق  ینهذ  تامولعم  هک  دـهدیم  حیـضوت  ام  هب  قطنم  ینعی 
. دشاب هتفرگ  تروص 

هک یتـقو  سپ  تسین ، دـیدج  رما  کـی  فشک  يارب  اـهنآ  نداد  رارق  هیاـپ  تاـمولعم و  هب  نداد  مظن  زج  يزیچ  ندرک ، رکف  لـمع  اـساسا 
هب تامدـقم  زا  نهذ  ریـس  تکرح و  زا  تسا  تراـبع  رکف  میئوگیم  رگید  فرط  زا  و  تسا ، ندرک  رکف  حیحـص  نوناـق  قطنم  میئوـگیم 

ندرک تکرح  تسرد  دـهدیم » ناشن  ار  نهذ  ندرک  تکرح  تسرد  نیناوق   » هک تسا  نیا  شراک  قطنم  هک  دوشیم  نیا  شینعم  جـیاتن ،
. تسین تامولعم  هب  نداد  تروص  لکش و  تسرد  نداد و  بیترت  تسرد  زج  يزیچ  نهذ 

. دهدیم رارق  دوخ  لرتنک  تحت  رکفت  نیح  رد  ار  نهذ  تکرح  هک  تسا  نیا  قطنم  راک  سپ 
نهذ : ياطخ 

راچد تسا  نکمم  دـنک و  لمع  حیحـص  تسا  نکمم  دـهدیم  رارق  رگید  يرما  يارب  همدـقم  ار  يروما  دـنکیم و  رکفت  هک  هاـگنآ  نهذ 
دشاب : هدوب  تسا  نکمم  لیذ  رما  ود  زا  یکی  اطخ  اشنم  ددرگ . اطخ 

لیکـشت ار  ام  لالدتـسا  حلاصم  هک  یتامدقم  ینعی  دـشاب . هابتـشا  اطخ و  هدرک  ضرف  مولعم  هداد و  رارق  هیاپ  ار  اهنآ  هک  یتامدـقم  نآ  - 1
. دشاب دساف  دهدیم 

لکـش یلو  تسا  تسرد  حیحـص و  ام  لالدتـسا  حلاصم  دنچ  ره  ینعی  دشاب  طلغ  هدش  هداد  تامدـقم  هب  هک  یتروص  لکـش و  مظن و  - 2
. تسا طلغ  ام  لالدتسا 

لکـش مه  دشاب و  بیع  یب  شحلاصم  مه  هک  تسا  لماک  هاگنآ  نامتخاس  کی  تسا . نامتخاس  کی  دننام  نهذ  ملاع  رد  لالدتـسا  کی 
طارقـس  » میتفگ رگا  الثم  تسین . دامتعا  لباق  نامتخاس  نآ  دشابن  رگا  اهنیا  زا  مادک  ره  دـشاب ، ینامتخاس  حیحـص  لوصا  يور  نامتخاس 

هدام و رظن  زا  اما  تسا  حیحص  تروص  لکش و  رظن  زا  ام  لالدتسا  نیا  تسا  رگمتس  طارقس  سپ  تسا  رگمتـس  یناسنا  ره  تسا و  ناسنا 
ملاع رارقـس  تسا ، ناسنا  طارقـس   » میئوگب رگا  اما  تسین ، تسرد  تسا  رگمتـس  یناسنا  ره  مییوگیم  هک  اجنآ  اریز  تسا  دساف  حـلاصم 

هک نیا  تسا ، طلغ  هجیتن  اذهل  تسین  یقطنم  نآ  ماظن  لکش و  تسا و  حیحص  ام  لالدتـسا  حلاصم  هدام و  تسا ». ملاع  ناسنا  سپ  تسا ،
. دش دهاوخ  نشور  سایق  باب  رد  ادعب  تسین ، یقطنم  ماظن  لکش و  ارچ 

قطنم هدـهع  زا  لالدتـسا  هدام  ياـطخ  شجنـس  اـما  لالدتـسا ، تروص  لکـش و  هب  تسا  طوبرم  ارـصحنم  یئوطـسرا  قطنم  یجنـس  اـطخ 
هدام و جنـس  اطخ  هک  هدـمآ  دوجو  هب  ناهج  رد  یقطنم  ایآ  اما  دـنمانیم  تروص  قطنم  ار  یئوطـسرا  قطنم  اذـهل  تسا ، جراخ  یئوطـسرا 

. درک میهاوخ  ثحب  هراب  نیا  رد  سایق  باب  رد  ادعب  هک  تسا  یبلاطم  هن  ای  دشاب  لالدتسا  حلاصم 
جنـس اـطخ  ینعی  تسا ، ندرک  رکف  لـمع  جنـس  اـطخ  هک  تسا  نیا  یئوطـسرا  قطنم  شزرا  هک  تشگ  مولعم  دـش  هتفگ  هچنآ  عومجم  زا 

زا هک  تسا  یبلطم  درادیم  هضرع  ندرک  لالدتـسا  تسرد  يارب  ینیناوق  هچ  قطنم  هکنیا  اما  تسا . یناسنا  ياهلالدتـسا  لکـش  تروص و 
. دوشیم نشور  قطنم  یلیصفت  هعلاطم 

قطنم عوضوم   3 سرد

؟ تسیچ قطنم  عوضوم 
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؟ تسیچ عوضوم  ینعم  مینیبب  الوا 
؟ تسیچ قطنم  ملع  عوضوم  مینیبب  اثلاث  دشاب ؟ هتشاد  عوضوم  یملع  ره  تسا  مزال  ایآ  مینیبب  ایناث 

میریگب رظن  رد  ار  مـلع  نآ  لـئاسم  زا  کـی  ره  دـنکیم و  ثـحب  نآ  فارطا  رد  مـلع  نآ  هـک  يزیچ  نآ  زا  تـسا  تراـبع  مـلع  عوـضوم 
دناهدرب راکب  ملع  عوضوم  فیرعت  رد  هفـسالف  نییقطنم و  هک  یتراـبع  نآ . راـثآ  صاوخ و  لاوحا و  زا  یکی  زا  تسا  یناـیب  دـید  میهاوخ 
ضراوع هراـبرد  ملع  نآ  هک  تسا  يزیچ  نآ  ملع  ره  عوضوم  ینعی  ۀـیتاذلا  هضراوع  نع  هیف  ثحبی  اـم  وه  ملع  لـک  عوـضوم  تسا : نیا 

. دنکیم ثحب  نآ  یتاذ 
ثحب وا  راـثآ  صاوخ و  لاوـحا و  زا  ملع  نآ  هک  يزیچ  نآ  زا  تسا  تراـبع  یملع  ره  عوـضوم  دـنیوگب  هکنیا  ياـج  هب  نادنمـشناد  نیا 

هک دـناهدید  اـهنآ  تسین  تهج  یب  هن ، تهج ؟ یب  ارچ ؟ دـناهدرب ، راـک  هب  ار  هیتاذ  ضراوع   » هبملق هملک  راـثآ  لاوحا و  ياـج  هب  دـنکیم 
وا دوخ  هب  طوبرم  یهاگ  تسا و  وا  دوخ  هب  طوبرم  اعقاو  یهاـگ  تسا  مسق  ود  رب  دوشیم  هداد  تبـسن  زیچ  کـی  هب  هک  يراـثآ  لاوحا و 

. دراد یگناگی  وا  اب  هک  تسا  يزیچ  هب  طوبرم  هکلب  تسین 
صاوخ دراد ، یگناگی  ناویح  اب  تسه و  مه  ناویح  ناسنا  هک  تهج  نآ  زا  هاوخ  اـن  هاوخ  مینک  ثحب  ناـسنا  لاوحا  رد  میهاوخیم  ـالثم 

نیا هک  دناهدرک  صخشم  صوصخم  یفیرعت  اب  ار  هملک  نآ  دناهدرب و  راکب  ار  یتاذ  ضرع  هملک  ور  نیا  زا  تسا ، عمج  وا  رد  مه  ناویح 
. دوش جراخ  هبیرغ  ضراوع  حالطصا  هب  دورب و  نیب  زا  هابتشا 

. تسا جراخ  اهسرد  نیا  دودح  زا  تسیچ ؟ یتاذ  ضرع  فیرعت  هکنیا  اما 
؟ هن ای  دشاب  هتشاد  ینیعم  عوضوم  یملع  ره  هک  تسا  مزال  ایآ  مینیبب  نونکا 

لثم لئاسم  زا  ياهدع  ره  دنتـسین . روج  کی  همه  رگیدـکی  اب  طابترا  ظاحل  زا  مولع  لئاسم  هک  تسا  نیا  تسا  ملـسم  یعطق و  هک  يزیچ 
مکح رد  انایحا  اههداوناخ  یعومجم  هکنانچمه  رگید ، هداوناخ  رگید ، هدـع  کی  زاب  و  دنـشابیم ، صوصخم  هداوناخ  کی  هک  تسا  نیا 

. رگید لیماف  مکح  رد  اههداوناخ  زا  رگید  یعومجم  دنا و  لیماف  کی 
کی دارفا  مکح  رد  هک  تسا  کیدزن  ردـق  نآ  رگیدـکی  اب  ناـشهطبار  دـنوشیم  هدـیمان  باـسح  لـئاسم  هک  یلئاـسم  هلـسلس  کـی  ـالثم 

هداوناخ باسح و  هداوناخ  دنوریم . رامـشب  رگید  هداوناخ  کی  دارفا  دنوشیم  هدـیمان  هسدـنه  هک  رگید  لئاسم  هدـع  کی  دـناهداوناخ و 
. میمانیم تایضایر  ار  اهنآ  هک  دنوریم  رامشب  لیماف  کی  ءزج  دنراد و  تبارق  رگیدکی  اب  هسدنه 

؟ تسا اـجک  رد  اهدـنویپ  نیا  هشیر  مینیبـب  میهاوخیم  نونکا  دراد  دوـجو  یئاهدـنویپ  یملع  لـئاسم  ناـیم  هک  تسا  نیا  ملـسم  ردـق  سپ 
هدش هتشاذگ  مان  کی  اهنآ  همه  يور  دنوریم و  رامـشب  هداوناخ  کی  هک  دنراد  تبارق  هزادنا  نیا  مه  اب  باسح  لئاسم  هک  تسا  هنوگچ 

؟ دناهدش دادملق  یلقتسم  هناگادج و  ملع  و 
تسا : هیرظن  ود  اجنیا  رد 

ندوـب هداوناـخ  مه  تلع  ـالثم  دـنکیم . ثحب  ینیعم  تقیقح  کـی  فارطا  رد  هرخـالاب  یملع  ره  لـئاسم  هک  تسا  نیا  رما  نیا  تلع  - 1
نیا یـسدنه  لئاسم  تبارق  یگداوناخ و  مه  تلع  تسا و  دادعا  راثآ  صاوخ و  ددع و  فارطا  رد  اهنآ  همه  هک  تسا  نیا  باسح  لئاسم 

هک تسا  يزیچ  نامه  دـهدیم  دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  مولع  لـئاسم  هک  يزیچ  نآ  سپ  دنـشابیم . رادـقم  فارطا  رد  اـهنآ  همه  هک  تسا 
لئاسم نایم  رد  اهدنویپ  اهتبارق و  دوبن  راک  رد  يزیچ  نینچ  رگا  و  ملع . نآ  عوضوم  ینعی  دـنکیم  ثحب  نآ  فارطا  رد  ملع  نآ  لئاسم 

ور نیا  زا  دراد . یکیزیف  ای  یکشزپ  هلئسم  کی  اب  هک  تشاد  ار  هطبار  نامه  باسح  زا  رگید  هلئسم  کی  اب  باسح  هلئـسم  کی  دوبن  مولع 
. تسا مولع  نآ  تاعوضوم  زیامت  زا  یشان  زین  رگیدکی  زا  مولع  زیامت  تسا و  عوضوم  هب  دنمزاین  یملع  ره 

هدـع کی  اضرف  دوشیم . بترم  اهنآ  رب  هک  تسا  يدـئاوف  راثآ و  زا  یـشان  رگیدـکی  اـب  مولع  لـئاسم  دـنویپ  هک  تسا  نیا  مود  هیرظن  - 2
هدیاف و رثا و  ظاحل  زا  لئاسم  نآ  رگا  دـشاب ، ياهناگادـج  عوضوم  هب  طوبرم  ياهلئـسم  ره  دـشابن ، نیعم  عوضوم  کی  فارطا  رد  لئاسم 
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ددرگ رارق  رب  اهنآ  نایم  یگداوناخ  مه  تبارق و  هک  تسا  یفاک  دنشاب  هتشاد  كارتشا  تدحو و  دریگیم  قلعت  اهنآ  نتسناد  هب  هک  ضرغ 
. دنک زیامتم  دوریم  رامشب  رگید  ملع  هک  يرگید  لئاسم  زا  ار  اهنآ  انمض  و 

تدـحو و دریگیم  قلعت  اهنآ  نتـسناد  هب  هک  یـضرغ  هدـیاف و  رثا و  ظاـحل  زا  لـئاسم  هدـع  کـی  هک  نیا  تسین  حیحـص  هیرظن  نیا  یلو 
هک تسا  نیا  زا  یشان  رگیدکی  هب  لئاسم  نآ  یتاذ  تهابش  و  تسا ، رگیدکی  هب  لئاسم  نآ  یتاذ  تهابـش  زا  یـشان  دننکیم  ادیپ  تیخنس 

. دنشابیم يدحاو  عوضوم  ضراوع  تالاح و  زا  لئاسم  نآ  همه 
؟ دنکیم ثحب  یعوضوم  هچ  فارطا  رد  قطنم  ملع  تسیچ و  قطنم  ملع  عوضوم  مینیبب  نونکا 

هرابرد ای  دـنکیم  ثحب  تاـفیرعت  ینعی  اـهفرعم  هراـبرد  اـی  قطنم  لـئاسم  ینعی  تجح ،  فرعم و   » زا تسا  تراـبع  قطنم  ملع  عوضوم 
هلـسلس کی  هکنیا  یکی  دریگیم  تروص  راک  ود  اعومجم  مولع  همه  رد  هک  مینادـب  تسا  یفاک  اتلاجع  اهلالدتـسا . هرابرد  ینعی  تجح 

راک ود  نیا  مولع  همه  رد  دوشیم  هدروآ  لیلد  دوشیم و  لالدتـسا  ماکحا  هلـسلس  کی  تابثا  يارب  هکنیا  رگید  دنوشیم و  فیرعت  روما 
. دریگیم تروص 

هک ار  تجح  فرعم و  هدنیآ  ياهسرد  رد  دنازومایب . ار  ندرک  لالدتـسا  حیحـص  ندرک و  فیرعت  حیحـص  هار  ام  هب  دهاوخیم  قطنم  ملع 
. تخانش میهاوخ  رتهب  دنشابیم  قطنم  ملع  عوضوم 

قیدصت روصت و   4 سرد

قیدصت روصت و 

میـسقت قیدـصت  روصت و  مسق  ود  هب  ار  نآ  سپـس  دـننکیم و  زاغآ  كاردا   » ملع و  » فیرعت زا  قطنم  رد  ار  دوخ  ثحب  یمالـسا  نییقطنم 
نییقطنم رظن  زا  قیدـصت  روصت و  زا  کـی  ره  تاقیدـصت  شخب  تاروـصت و  شخب  دـننکیم : شخب  ود  اـعومجم  ار  قـطنم  دـنیامنیم و 

مسق : ود  هب  دوشیم  مسقنم 
یباستکا ای  يرظن  یهیدب 2 - ای  يرورض  - 1

يرورض تاروصت  زا  نهذ  هک  تسا  نیا  هب  دنکیم -  نایب  ار  نآ  تحص  نیناوق  هک  تسا  یعدم  یئوطسرا  قطنم  هک  لالدتـسا -  رکفت و 
هلـسلس کی  هب  یبایتسد  لیـصحت و  هیامرـس  ار  یباستکا  تاروصت  نآ  انایحا  دـباییم و  تسد  یباستکا  يرظن و  تاروصت  هب  یهیدـب  و 

يرظن و تاقیدصت  هدع  کی  فشک  هلیسو  ار  یهیدب  يرورـض و  تاقیدصت  نینچ  مه  و  دهدیم . رارق  رگید  یباستکا  يرظن و  تاروصت 
. دزاسیم رگید  تاقیدصت  هلسلس  کی  یبایتسد  لیصحت و  هلیسو  دوخ  هبون  هب  زین  ار  اهنآ  دهدیم و  رارق  یباستکا 

. مینک فیرعت  ار  یهیدب  يرورض و  قیدصت و  روصت و  سپس  كاردا و  ملع و  رگید ، ثحب  ره  زا  لبق  ام  تسا ، مزال  ور  نیا  زا 

كاردا ملع و 

ملع و لباقم  هطقن  دراذـگیم ، اهنیا  لاثما  یهاگآ و  اـی  یئاـناد  اـی  كاردا  اـی  ملع  ار  تلاـح  نآ  ماـن  هک  دـباییم  یتلاـح  دوخ  رد  ناـسنا 
. تسا یهاگآ  ان  لهج و  كاردا ،

هک مینکیم  ساسحا  مینکیم ، هدهاشم  میدوب ، هتفرن  نونکات  هک  ار  يرهـش  ای  مینیبیم ، میدوب  هدیدن  نونکات  هک  ار  یـصخش  هک  یتقو  ام 
نآ زا  یتاریوصت  ای  ریوصت  صخـش و  نآ  زا  يریوصت  زا  تسا  ترابع  نآ  میتشادـن و  البق  هک  میراد  يزیچ  دوخ  هارمه  دوخ و  رد  نونکا 

. رهش
میراد اهنآ  زا  یتاریوصت  تسا و  یتابثا  هک  ام  مود  تلاح  و  دـنمانیم ، لهج  دوب ، یفنم  میتشادـن و  ار  تاریوصت  نیا  هک  ار  ام  لوا  تلاح 
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. دوشیم هدیمان  كاردا  ای  ملع  دننکیم ، طوبرم  دنشابیم  یجراخ  تایعقاو  هک  ءایشا  نآ  اب  ار  ام  تاریوصت  نیا  و 
ماسجا نآ  ماسجا ، ياهشقن  هک  توافت  نیا  اب  دراد ، ار  ماسجا  يریذـپ  تروص  يریذـپ و  شقن  هیبش  یتلاح  ام  نهذ  دوشیم  مولعم  سپ 
یجراخ ءایشا  اب  ار  ام  نهذ ، ياهشقن  اهتروص و  اما  دزاسیمن ، هاگآ  ءایشا  نآ  هب  تبسن  ار  اهنآ  ینعی  دنکیمن  طوبرم  یجراخ  ءایشا  اب  ار 

؟ تسا راک  رد  یتوافت  هچ  ارچ ؟ دزاسیم . هاگآ  اهنآ  هب  تبسن  دنکیم و  طوبرم 
. قطنم هن  دهدیم  هفسلف  ار  توافت  نیا  ارچ و  نیا  باوج 

هدش : هتفگ  كاردا -  ملع و  فیرعت  رد  اذهل  نهذ ، رد  تسا  مولعم  زا  یتروص  ملع  سپ 
. دیآیم دیدپ  نهذ  رد  ءیش  کی  زا  هک  یتروص  زا  تسا  ترابع  كاردا  ینعی  لقعلا . دنع  ءیشلا  نم  ۀلصاحلا  ةروصلا  وه  ملعلا 

ای دوجو  هب  دنکیم  مکح  ام  نهذ  هک  تسا  لکـش  نیا  هب  یهاگ  ءایـشا  هب  ام  ملع  هک  تسا  تهج  نیا  زا  قیدـصت  روصت و  هب  ملع  ماسقنا 
لثم لوا  تسین . لکش  نیا  هب  یهاگ  و  دراد ، یئاضق  تلاح  تسا و  زیچ  ود  نایم  تواضق  لکـش  هب  ام  ملع  ینعی  ءایـشا  نایم  یتبـسن  مدع 
نایم نهذ  تواضق  زا  تسا  ترابع  قیدـصت  تسین . بوخ  غورد  تسا ، بوخ  یتسار  تسین ، مرگ  اوه  ای  تسا  مرگ  اوه  هکنیا  هب  اـم  ملع 

. دنمانیم قیدصت  ار  نهذ  یئاضق  تلاح  نیا  ءیش ، ود 
یمکح هکنآ  نودـب  دـنارذگیم  رظن  زا  ار  اهنآ  یهاگ  دریگیمن  دوخ  هب  یئاضق  تلاح  ءایـشا ، اب  دوخ  یملع  طابترا  رد  هشیمه  نهذ  اما 
تـسا زیچ  کی  تواضق  مکح و  دنکیم ، مکح  ءیـش  ود  نایم  دریگیم و  دوخ  هب  یئاضق  تلاح  هک  مه  یتروص  رد  دنکب ، اهنآ  هراب  رد 

هدرک دـنکیم  مکح  اـهنآ  ناـیم  نهذ  هک  يزیچ  ود  ینعی  هب -  موکحم  هیلع و  موکحم  زا  هک  یئاـهتروص  دوـشیم و  هدـیمان  قیدـصت  هک 
. تسا روصت  دنکیم  مکح  اهنآ  نایم  نهذ  هک  یئاهتروص  تسا . رگید  زیچ  تسا - 

ینهذ تروص  وا  وه  ینهذ  تروص  اـما  و  تسا ، قیدـصت  مکح  نآ  تسا  مرگ  اوه  هکنیا  هب  مینکیم  مکح  دوـخ  نهذ  رد  هک  یتـقو  سپ 
. تسا روصت  یمرگ 

دروم دش و  ناونع  عادبا و  یباراف  ناخرط  نب  دمحم  رـصن  وبا  یمالـسا  ردقیلاع  میکح  هلیـسوب  راب  نیلوا  قیدـصت  روصت و  هب  ملع  میـسقت 
مـسق ود  هب  ار  قطنم  باوبا  هداد ، رارق  هیاپ  ار  میـسقت  نیا  رخاتم  ياههرود  رد  یمالـسا  نییقطنم  تفرگ ، رارق  دـعب  نییقطنم  امکح و  لوبق 

. تاقیدصت مسق  تاروصت و  مسق  دندرک  مسقنم 
. دندوب هدشن  ادج  مه  زا  بیترت  نیا  هب  قطنم  باوبا  البق  هک  یتروص  رد 

يرظن يرورض و 

مزال تسا . يرظن  و  یهیدب )  ) يرورـض حالطـصا  دروخیم  مشچ  هب  دایز  هفـسلف  قطنم و  رد  هک  یتاحالطـصا  هلمج  زا  میتفگ  هکنانچمه 
. میهدب یحیضوت  زین  هراب  نیا  رد  تسا 

. يرظن ای  دنتسه و  یهیدب  ای  دنشابیم  مسق  ود  رب  قیدصت  روصت و  زا  کی  ره 
هتـشاد رکف  رظن و  هب  زاین  هک  یکاردا  زا  تسا  ترابع  يرظن  اما  دشاب و  هتـشادن  رکف  ینعی  رظن  هب  زاین  هک  یکاردا  زا  تسا  ترابع  یهیدب 

. دشاب
یئیش هلیـسو  دیاب  هکلب  تسین ، مولعم  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  نآ  يرظن  تسا و  مولعم  دوخ  هب  دوخ  هک  تسا  نآ  یهیدب  رگید : ترابع  هب 

. دوش مولعم  رگید  ءایشا  اب 
. تسا رکف  هب  دنمزاین  شندش  مولعم  هک  تسا  نآ  يرظن  اما  تسین و  رکف  هب  دنمزاین  شندش  مولعم  هک  تسا  نآ  یهیدب  رگید  ریبعت  هب 
سپ تسا  رکف  هب  دنمزاین  نج  کلم و  روصت  اما  دنـشابیم  یهیدب  سپ  درادـن  رکف  هب  یجایتحا  تدورب  ترارح و  روصت  الثم  دـنیوگیم 

. دنشابیم يرظن  تاروصت  نیا 
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هزادـنا نامه  تدورب  ترارح و  تسین  ظاحل  نیا  زا  کلم  نج و  روصت  تدورب و  ترارح و  روصت  ناـیم  یقرف  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما 
قیدصت هیحان  رد  تسه  کلم  نج و  نایم  تدورب و  ترارح و  نایم  هک  یتوافت  دـنراد . کلم  نج و  هک  دـنراد  فیرعت  رکف و  هب  جایتحا 

. تسا رکف  هب  دنمزاین  کلم  نج و  دوجو  هب  قیدصت  اما  درادن  رکف  هب  يزاین  تدورب  ترارح و  دوجو  هب  قیدصت  تسا ، اهنآ  دوجوب 
رظن تاروصت  فالخ  رب  دشاب  هتـشادن  دوجو  اهنآ  رد  ماهبا  هنوگ  چیه  هک  یحـضاو  نشور و  تاروصت  زا  تسا  ترابع  یهیدـب  تاروصت 

(. 1 دنراد ) حیضوت  حیرشت و  هب  جایتحا  هک 
روصت یهاگ  ینعی  تسا ، لیلد  زا  زاین  یب  یهاگ  تسا و  لیلد  هب  دـنمزاین  یهاگ  زیچ  ود  نایم  مکح  تواضق و  رد  نهذ  تاقیدـصت : اـما 

نهذ ات  دشاب  راک  رد  یلیلد  دیاب  تسین ، یفاک  یهاگ  دـنک و  تبـسن  مدـع  ای  دوجوب  نیقی  مزج و  نهذ  هک  تسا  یفاک  تبـسن ، فرط  ود 
. دنک مکح  تبسن  فرط  ود  نایم 

، تسا لالدتـسا  رکف و  هب  دـنمزاین  هکنیا 225 15×15  اـما  درادـن و  لالدتـسا  رکف و  هب  يزاـین  تسا  رتگرزب  راـهچ  زا  جـنپ   » هکنیا ـالثم :
يرظن تسا ، یهانتمان  ای  یهانتم  ایآ  ناهج  داعبا  هکنیا  اما  و  تسا ، یهیدـب  تاقیدـصت  زا  تسا  عنتمم  نیـضیقن  ناـیم  عمج  هکنیا  نینچمه 

. تسا

تشونیپ

ماـهبا و زا  یلاـخ  تاروـصت  یـضعب  هک  تسا  هنوـگچ  هک  میاهدرک  ثحب  ار  بلطم  نیا  هفـسلف  لوـصا  مود  دـلج  ياـهیقرواپ  رد  اـم  - 1
رصانع تسا . بیکرت  تطاسب و  رما ، نیا  تلع  هک  میاهدرک  تباث  اجنآ  رد  دنتسه ، ماهبا  یعون  ياراد  رگید  یضعب  دنشابیم و  یگدیچیپ 

دوجو و روصت  لثم  یهیدب  تاروصت  دنـشابیم ، فیرعت  هب  دـنمزاین  رظن و  بکرم  ینهذ  رـصانع  دنتـسه ، یهیدـب  نشور و  طیـسب ، ینهذ 
. هریغ عبرم و  ثلثم و  روصت  دننام  تدورب و  ترارح و  ناویح و  ناسنا و  روصت  دننام  يرظن  تاروصت  اما  عانتما ، ناکما و  بوجو و  مدع 

یئزج یلک و   5 سرد

یئزج یلک و 

ضرعلاب ایناث و  تسا و  تاروصت  هب  طوبرم  تاذـلاب  ـالوا و  ثحب  نیا  تسا . یئزج  یلک و  ثحب  قطنم  یتامدـقم  ياـهثحب  زا  رگید  یکی 
. دندرگیم تیئزج  تیلک و  هب  فصتم  تاروصت  عبتب  دمآ -  دهاوخ  ادعب  هکنانچ  تاقیدصت -  ینعی  تسا . تاقیدصت  هب  طوبرم 

. یلک تاروصت  یئزج و  تاروصت  تسا : هنوگ  ود  مینکیم  نایب  ار  اهنآ  دوخ ، ظافلا  تاغل و  هب  میراد و  ءایشا  زا  هک  یتاروصت 
لیبق زا  یتاملک  تاروصت  نیا  قادصم  دروم  رد  تسین ، قاباطنا  لباق  دحاو  صخش  رب  زج  هک  تسا  اهتروص  هلسلس  کی  یئزج  تاروصت 

رب طقف  ام  نهذ  روص  نیا  دومحم . دمحا ، نسح ، دننام  اهناسنا  نیعم  صاخـشا  دارفا و  زا  ام  روصت  دننام  درادن . ینعم  کیمادک  « » اتدـنچ »
دوشیم هدـیمان  صاـخ  مسا  دـمحا ، نسح ، لـثم  دوشیم  هتـشاذگ  دارفا  هنوگنیا  يور  هک  یئاـهمان  رتشیب ، هن  دـنکیم  قدـص  صاـخ  درف 

همه میراد  ناهفـصا  هاش  دجـسم  زا  يروصت  دـنوامد و  هوک  زا  يروصت  ناریا و  روشک  زا  يروصت  نارهت و  رهـش  زا  يروصت  اـم  نینچمه 
. دنشابیم یئزج  تاروصت  نیا 

یناـعم و نآ  نداد  ناـشن  يارب  رگید  ياـهمان  هلـسلس  کـی  دراد و  مه  رگید  تاروـصت  هلـسلس  کـی  تاروـصت ، نیا  رب  هوـالع  اـم ، نهذ 
تاروصت یناعم و  نیا  ندنامهف  يارب  میراد و  اهنیا  لاثما  هوک و  رهش و  زا  شتآ و  زا  ناسنا و  زا  هک  يروصت  دننام  دراد  دوجو  تاروصت 

لباق اریز  میماـنیم  یلک  ار  تاروصت  میهاـفم و  یناـعم و  هلـسلس  نیا  دـنوشیم ، هدـناوخ  ماـع  مسا  هک  میربیم  راـک  هب  ار  روبزم  ياـهمان 
. دنراد یهانتم  ریغ  دارفا  رب  قابطنا  تیلباق  یتح  دنشابیم  یناوارف  دارفا  رب  قابطنا 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 476 

http://www.ghaemiyeh.com


دنوامد هوک  تسا ، غولش  نارهت  رهـش  تفر ، نسح  دمآ ، نسح  میئوگیم  تسا ، تایئزج  اب  ام  راک  رـس و  دوخ  يداع  ياهراک  رد  الومعم 
، تسا نینچ  ثلثم  میئوگیم  تسا . تایلک  اب  نامراک  رـس و  میوشیم  یملع  لئاسم  دراو  هک  اجنآ  اـما  تسا . ناریا  ياـههوک  نیرتعفترم 

. دشاب نانچ  نینچ و  دیاب  رهش  دراد ، یشقن  هچ  هوک  تسا ، هزیرغ  نالف  ياراد  ناسنا  تسا . نانچ  هریاد 
ناهج نیناوق  كرد  هب  تاناویح -  فالخ  رب  ناسنا -  تیقفوم  زار  تسا . نارادـناج  نایم  رد  ناسنا  لماکت  دـشر و  تمالع  یلک ، كاردا 
ندرک رکف  حیحص  رازبا  هک  قطنم  تسا . هتفهن  تایلک  كاردا  رد  همه  ندمت ، گنهرف و  لیکشت  عیانص و  داجیا  نیناوق و  نآ  مادختسا  و 

. تسا تایلک  اب  شراک  رس و  رتشیب  یلو  یلک ، اب  مه  دراد  راک  رس و  یئزج  اب  مه  تسا 

هعبرا بسن 

ار یلک  ره  دنـشاب . هتـشاد  تسا  نکمم  رگیدـکی  اب  یلک  ود  هک  تسا  یتبـسن  هطبار و  عاونا  دوش ، هتـسناد  تسا  مزال  هک  یلئاسم  هلمج  زا 
زا یکی  مینک  هسیاقم  تسا  دارفا  هلـسلس  کی  لـماش  زین  نآ  هک  رگید  یلک  کـی  اـب  ار  نآ  رگا  تسا ، يرایـسب  دارفا  لـماش  هکنیا  هب  رظن 

تشاد : دنهاوخ  رگیدکی  اب  ار  لیذ  تبسن  راهچ 
نیابت
يواست

قلطم صوصخ  یمومع و 
هجو نم  صوصخ  مومع و 

ورملق زا  اهنیا  زا  مادک  ره  ورملق  دـنکیمن و  قدـص  رگید  یلک  نآ  دارفا  زا  کی  چـیه  رب  یلک  ود  نیا  زا  کی  چـیه  هک  تسا  نیا  ای  اریز 
. دنناوخیم نینیابتم   » ار یلک  ود  نآ  تسا و  نیابت  تبسن  یلک  ود  نیا  نایم  تبسن  تروص  نیا  رد  تسا ، ادج  الماک  يرگید 

یلک ود  وا  نایم  تبـسن  تروص  نیا  رد  تسا ، یکی  یلک  ود  ره  ورملق  ینعی  دـنکیم ، قدـص  رگید  دارفا  مامت  رب  ود  نیا  زا  کی  ره  ای  و 
. دنناوخیم نییواستم   » ار یلک  ود  نآ  تسا و  يواست   » تبسن

رب رد  ار  یلوا  ورملق  مامت  يرگید  اما  دریگیم  رب  رد  ار  نآ  ورملق  ماـمت  دـنکیم و  قدـص  يرگید  دارفا  ماـمت  رب  یکی  هک  تسا  نیا  اـی  و 
ود نآ  تسا و  قلطم  صوصخ  مومع و   » تبسن یلک ، ود  نآ  نایم  تبسن  تروص  نیا  رد  دریگیم ، رب  رد  ار  نآ  زا  یضعب  هکلب  دریگیمن 

. دنناوخیم قلطم  صاخ  ماع و   » ار یلک 
دنراد و كارتشا  رگیدکی  اب  دوخ  ياهورملق  زا  یضعب  رد  دنکیم و  قدص  يرگید  دارفا  زا  یضعب  رب  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  تسا  نیا  ای  و 

نایم تبـسن  تروص  نیا  رد  دنراد ، زین  هناگادج  ورملق  مادک  ره  ینعی  دنکیمن  قدص  يرگید  هک  دنکیم  قدص  يدارفا  رب  مادک  ره  اما 
. دنناوخیم هجو  نم  صاخ  ماع و   » ار یلک  ود  نآ  تسا و  هجو  نم  صوصخ  مومع و   » یلک ود  نآ 

تخرد هن  دوشیم و  تخرد  دارفا  لماش  ناسنا  هن  تسین ، ناسنا  تخرد  چـیه  تسین و  تخرد  ناسنا  چـیه  هک  تخرد  ناسنا و  لثم  لوا :
. ار ناسنا  ورملق  زا  يزیچ  تخرد  هن  دریگیم و  رب  رد  ار  تخرد  ورملق  زا  يزیچ  ناسنا  هن  دوشیم . ناسنا  دارفا  لماش 

بجعت ورملق  نامه  ناسنا  ورملق  تسا ، ناسنا  هدـننک  بجعت  ره  تسا و  هدـننک  بجعت  یناـسنا  ره  هک  هدـننک  بجعت  ناـسنا و  لـثم  مود :
. تسا ناسنا  ورملق  نامه  هدننک  بجعت  ورملق  تسا و  هدننک 

هکلب تسین . ناسنا  یلو  تسا  ناویح  هک  بسا  دننام  تسین ، ناسنا  یناویح  ره  اما  تسا  ناویح  یناسنا  ره  هک  ناویح  ناسنا و  دـننام  موس :
. ناویح مه  دنناسنا و  مه  هک  ناسنا  دارفا  لثم  دناناسنا  اهناویح  یضعب 

دیفس اهناسنا  یـضعب  اما  تسوپ ) دیفـس  ياهناسنا  دناناسنا ) اهدیفـس  یـضعب  دندیفـس و  اهناسنا  یـضعب  هک  دیفـس  ناسنا و  دننام  مراهچ :
(. تسین ناسنا  یلو  تسه  دیفس  هک  فرب  دننام  دنتسین ) ناسنا  اهدیفس  یضعب  درز ) هایس و  ياهناسنا  دنتسین )
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يواستم یلک  ود  دنراذگیمن ، رگیدـکی  لخاد  زا  دنتـسه و  ادـج  رگیدـکی  زا  هک  دنتـسه  ياهریاد  ود  دـننام  نیابتم  یلک  ود  تقیقح  رد 
ود دـننام  قلطم  صاخ  ماـع و  یلک  ود  و  دـنقبطنم . رگیدـکی  رب  ـالماک  دـناهتفرگ و  رارق  رگیدـکی  يور  رب  هک  دنتـسه  ياهریاد  ود  دـننام 

صاخ ماع و  یلک  ود  تسا . هتفرگ  رارق  رتگرزب  هریاد  لـخاد  رد  يرتکچوک  هریاد  تسا و  يرگید  زا  رتکچوک  یکی  هک  دنتـسه  ياهریاد 
. دناهدرک عطق  ار  رگیدکی  سوق  ود  اب  دنعطاقتم و  هک  دنتسه  ياهریاد  ود  دننام  هجو  نم 

. دشاب رارق  رب  تسا  نکمم  تبسن  عون  راهچ  نیمه  طقف  تایلک  نایم  رد 
یـضعب ای  مامت  لماش  يرگید  یلو  دـشابن  يرگید  دارفا  زا  کی  چـیه  لماش  یلک  کی  مینک  ضرف  هکنیا  لـثم  تسا ، لاـحم  مجنپ  تبـسن 

. دشاب هدوب  نآ  دارفا 

سمخ تایلک 

هب تسا  طوبرم  سمخ  تایلک  ثحب  تسا . سمخ  تایلک  ثحبم  دـننکیم ، رکذ  ار  نآ  ـالومعم  نییقطنم  هک  یتامدـقم  ثحاـبم  هلمج  زا 
تافیرعت  » و دودح »  » هرابرد ثحب  هکنیا  هب  رظن  یلو  دننکیم  ثحب  دروم  نیا  رد  لیـصفت  هب  تیهام  ثحابم  رد  هفـسالف  قطنم ، هن  هفـسلف 

همدـقم  » ای لخدـم   » مان نآ  هب  دـندروآیم و  دودـح »  » باب يارب  همدـقم  ار  ثحب  نیا  نییقطنم  تسا  سمخ  تایلک  اب  یئانـشآ  هب  فقوتم 
. دنهدیم

لیذ مسق  جنپ  زا  یکی  زا  میجنـسب  شدوخ  دارفا  اب  ار  شاهطبار  میریگب و  رظن  رد  یلک  نآ  دوخ  دارفا  هب  تبـسن  هک  ار  یلک  ره  دـنیوگیم 
تسین : جراخ 

. عون - 1
. سنج - 2
. لصف - 3

. ماع ضرع  - 4
. صاخ ضرع  - 5

دـشاب تاذ  زا  جراخ  رگا  نینچمه  و  تاذ ، اب  تسا  يواسم  ای  تاذ و  زا  تسا  معا  ای  تسا  دوخ  دارفا  تیهام  تاذ و  نیع  یلک  نآ  ای  اریز 
دوخ دارفا  تاذ  ءزج  هک  یلک  نآ  و  تسا ، عون  تسا  دارفا  تیهام  مامت  تاذ و  مامت  هک  یلک  نآ  تاذ ، اب  يواسم  ای  تسا  تاذ  زا  معا  اـی 

زا جراخ  هک  یلک  نآ  و  تسا ، لصف  تسا  يواسم  ءزج  یلو  تسا  دارفا  تاذ  ءزج  هک  یلک  نآ  و  تسا ، سنج  تسا  معا  ءزج  یلو  تسا 
تـسا تاذ  اـب  يواـسم  یلو  تسا  دارفا  تاذ  زا  جراـخ  هک  یلک  نآ  و  تـسا ، ماـع  ضرع  تـسا  دارفا  تاذ  زا  مـعا  یلو  تـسا  دارفا  تاذ 

. تسا صاخ  ضرع 
هک تسین  دارفا  تیهام  تاذ و  رد  يزیچ  ینعی  تسا . دوخ  دارفا  تیهام  تاذ و  ماـمت  هدـننک  ناـیب  تیناـسنا  ینعم  هک  ناـسنا ، دـننام  لوا :

. تسا دوخ  دارفا  تیهام  تاذ و  مامت  هدننک  نایب  هک  طخ  ینعم  موهفم و  نینچمه  دشابن ، نآ  لماش  ناسنا  موهفم 
هریغ دنفـسوگ و  بسا و  ورمع و  دـیز و  لـیبق  زا  ناوـیح  دارفا  اریز  تسا ، دوـخ  دارفا  تاذ  زا  یئزج  هدـننک  ناـیب  هک  ناوـیح  دـننام  مود :

مک  » دننام و  اهناسنا ، رد  قطان  الثم  رگید ، زیچ  کی  هوالع  هب  دهدیم  لیکـشت  ناویح  ار  اهنآ  تاذ  تیهام و  ینعی  رگید ، زیچ  دـنناویح و 
هن تسا  اهنآ  تاذ  ءزج  تیمک  ینعی  رگید . زیچ  هوالع  هب  دـنمک  اهنآ  همه  تسا ، مجح  حطـس و  طخ و  لـیبق  زا  دوخ  دارفا  تاذ  ءزج  هک 

. اهنآ تاذ  زا  جراخ  زیچ  هن  اهنآ و  تاذ  مامت 
. تسا طخ  تیهام  رگید  ءزج  هک  يدعب  کی  لصتم   » تسا و ناسنا  تیهام  رگید  ءزج  هک  قطان  دننام  موس :

رد یلو  تسین  ناگدـنور  تاذ  مامت  ای  تاذ  ءزج  نتفر  هار  ینعی  تسا ، دوخ  دارفا  تیهام  زا  جراخ  هک  یـشام )  ) هدـنورهار دـننام  مراهچ 
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یعاونا رد  هکلب  درادن  عون  کی  دارفا  هب  صاصتخا  ضراع ، رما  نیا  اما  دراد ، دوجوب  اهنآ  رد  ضراع  ای  تلاح و  کی  تروصب  لاح  نیع 
. تسا معا  درف  نآ  تیهام  تاذ و  زا  دنکیم  قدص  هک  يدرف  ره  رب  دراد و  دوجو  ناویح  زا 

اهنآ رد  ضرع  کی  تلاح و  کـی  تروص  هب  تسا و  ناـسنا ) دارفا  ناـمه  دوخ ) دارفا  تیهاـم  زا  جراـخ  هک  هدـننک  بجعت  دـننام  مجنپ :
(. 1  ) ناسنا عون  ینعی  تیهام  کی  عون و  کی  تاذ و  کی  دارفا  هب  دراد  صاصتخا  ضرع  رما  نیا  دراد و  دوجو 

تشونیپ

هک هعبرا  ياهتبـسن  زا  امتح  دشاب  تاذ  ءزج  رگا  یلک  ینعی  نآ ، اب  يواسم  ای  تسا  تاذ  زا  معا  ای  دـشاب  تاذ  ءزج  رگا  یلک  میتفگ  - 1
تبسن ود  نآ  هک  تسه  شـسرپ  نیا  ياج  اجنیا  يواست . قلطم و  معا  دشاب : هتـشاد  دناوتیم  ار  تبـسن  ود  زا  یکی  دش  هداد  حیـضوت  البق 

؟ روطچ رگید 
؟ دشاب تاذ  زا  هجو  نم  معا  ای  تاذ  اب  نیابتم  لاح  نیع  رد  دشاب و  تاذ  ءزج  یلک  هک  تسا  نکمم  ایآ 

نآ هب  دورو  زا  العف  ام  تسا و  نشور  شباوج  یفـسلف  ظاحل  زا  دهدب و  دـیاب  هفـسلف  ار  ارچ  نیا  باوج  ارچ ؟ ریخ -  هک  تسا  نیا  خـساپ 
. مینکیم رظن  فرص 

تاذ زا  معا  تاذ  ءزج  هک  تسا  وحن  نیا  هب  هراومه  تاذ  ءزج  ناـیم  قلطم  صوصخ  مومع و  تبـسن  هک  تسا  يروآداـی  هب  مزـال  مه  نیا 
نیا حیـضوت  دـشاب . تاذ  ءزج  زا  معا  تاذ  هک  تسین  نکمم  ینعی  تسین . نکمم  نآ  سکع  اـما  تسا  تاذ  ءزج  زا  صخا  تاذ  و  تـسا .

. تسا هفسلف  اب  زین  بلطم 

تافیرعت دودح و   6 سرد

تافیرعت دودح و 

فیرعت زرط  دـنک  نایب  هک  تسا  نیا  تسا  قطنم  هفیظو  هچنآ  ینعی  تاـفیرعت ، دودـح و  يارب  تسا  ياهمدـقم  دـش  رکذ  هک  یلک  ثحبم 
هکنانچ و  تسا ؟ تروص  هچ  هب  بلطم  کی  تاـبثا  يارب  ناـهرب  هماـقا  حیحـص  زرط  هک  دـنک  ناـیب  اـی  تسا و  هنوگچ  ینعم  کـی  ندرک 

مود مسق  و  يروصت ، تاـمولعم  يور  زا  يروـصت  لوـهجم  کـی  ندرک  موـلعم  هب  ینعی  تاروـصت  هب  دوـشیم  طوـبرم  لوا  مسق  مینادیم 
. یقیدصت تامولعم  يور  زا  یقیدصت  لوهجم  کی  ندرک  مولعم  ینعی  تاقیدصت  هب  دوشیم  طوبرم 

رد تسیچ ؟ ءیش  نالف  هک  دوشیم  حرطم  ام  يارب  لاؤس  نیا  هک  یتقو  ینعی  تسا . اهنآ  یتسیچ   » هب یئوگخساپ  ءایشا  فیرعت  یلک  روطب 
مینکیم لاؤس  ءیـش  کی  یتسیچ  زا  یماگنه  ام  تسا . لوهجم  کی  دروم  رد  یلاؤس  ره  هک  تسا  یهیدـب  میئآیم . رب  نآ  فیرعت  ماـقم 
یتاـکرح هچ  لـماش  دوـشیم و  یتاـکرح  هچ  لـماش  تسا و  اـجک  هک  ءیـش  نآ  موـهفم  زرم  لـقا  ـال  ءیـش و  نآ  تقیقح  تیهاـم و  هک 

. دشاب لوهجم  ام  رب  دوشیمن 
طخ میـسرپب  رگا  سپ  میرادـن . نآ  زا  یحیحـص  روصت  ام  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  دـشاب  لوهجم  ام  رب  ءیـش  کی  تیهاـم  تقیقح و  هکنیا 

روصت کـی  اـم  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  اـهنیا  همه  تسیچ ؟ تکرح  تسیچ ؟ تاـیح  تسیچ ؟ هوق  تسیچ ؟ هداـم  تسیچ ؟ حطـس  تسیچ ؟
ام رب  زرم  رظن  زا  موهفم  کی  لماک  دح  میشاب و  هتشاد  نآ  زا  یحیحـص  روصت  میهاوخیم  میرادن و  روما  نیا  تقیقح  زا  یعماج  لماک و 

میهاوخیم تسین ، ای  تسه  موهفم  نیا  رد  لخاد  اـیآ  هک  مینکیم  دـیدرت  دارفا  یـضعب  دروم  رد  هک  تسا  يروط  هب  ینعی  تسا ، لوهجم 
هلسلس کی  هب  زاین  يزیچ  ره  زا  لبق  مولع  همه  رد  مینادیم  هکنانچ  و  دشاب . رایغا  عنام  دارفا و  عماج  حالطصا  هب  هک  دوش  نشور  روط  نآ 
ینعی تسا  ملع  نآ  لئاسم  زا  ریغ  یملع  ره  رد  تافیرعت  هتبلا  دوشیم و  ادـیپ  ددرگیم  حرط  ملع  نآ  رد  هک  تاـعوضوم  يارب  تاـفیرعت 
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. دهد هئارا  ام  هب  ار  تافیرعت  حیحص  هار  هک  تسا  نیا  تاروصت  شخب  رد  قطنم  راک  دوشیم . هدروآ  ارارطضا  و  تسا ، ملع  زا  جراخ 

اهلاؤس

، تسین روج  کی  دـنکیم  دوخ  تالوهجم  دروم  رد  رـشب  هک  یتالاؤس  هک  نیا  نآ  و  دوش ، هراشا  بلطم  کـی  هب  هک  تسا  بساـنم  اـجنیا 
عـضو لاؤس  يارب  ناـهج  تاـغل  رد  هک  یظاـفلا  تهج  نیمه  هب  و  تسا ، تسرد  شدوخ  دروم  رد  طـقف  یلاؤس  ره  و  تسا ، ددـعتم  عاونا 

و تسا ، ياهلاؤس  عونت  تمالع  یلاؤس  ياهتغل  ددعت  عونت و  دراد ، دوجو  یلاؤس  تغل  نیدنچ  ینابز  ره  رد  ینعی  تسا ، ددعتم  تسا  هدش 
دیاب رگید  لاوئس  هب  هک  تسا  یخساپ  زا  ریغ  دوشیم  هداد  لاوئس  ره  هب  هک  یخساپ  و  تسا ، ناسنا  تالوهجم  عونت  تمالع  اهلاوئس  عونت 

اهلاوئس : عاونا  کنیا  دوش . هداد 
؟ وه ام  تسیچ ؟   » یتسیچ زا  لاوئس  - 1
؟ له تسه ؟  ایآ   » یتسه زا  لاوئس  - 2

؟ فیک هنوگچ ؟   » یگنوگچ زا  لاوئس  - 3
؟ مک تسا »؟ ات  دنچ  « »؟ تسا ردقچ   » يدنچ زا  لاوئس  - 4

؟ نیا تسا ؟  اجک   » یئاجک زا  لاوئس  - 5
؟ یتم ینامز ؟  هچ   » یک زا  لاوئس  - 6

؟ وه نم  یتیصخش ؟  هچ   » یتسیک زا  لاوئس  - 7
؟ يا کیمادک ؟ »  » یمادک زا  لاوئس  - 8

؟ لیلد هچ  هب  ای  و  تسیچ ؟ هدئاف  ای  تسیچ ؟  تلع   » یئارچ زا  لاوئس  - 9
دنچ ام  شـسرپ  ارهق  دـشاب و  دـناوتیم  هنوگ  دـنچ  هب  ام  لوهجم  میراد . لاؤس  یلوهجم  ءیـش  کی  هراـبرد  هک  یتقو  دوشیم  مولعم  سپ 

و تسا ؟ هنوگچ  میسرپیم  یهاگ  و  تسه ؟ فلا  ایآ  هک  میسرپیم  یهاگ  تسیچ ؟ فلا  الثم  هک  میـسرپیم  یهاگ  دشاب ؛ دناوتیم  هنوگ 
مادک هاگ : و  تسا ؟ یـصخش  هچ  تسیک و  هاگ : و  ینامز ؟ هچ  رد  هاگ : و  تسا ؟ اجک  هاگ  و  تسا ؟ ددع  دـنچ  ای  تسا و  رادـقم  هچ  هاگ 

؟ یلیلد هچ  هب  ای  ياهدئاف و  هچ  يارب  ای  یتلع و  هچ  هب  ارچ و  هاگ : تسا و  درف 
تـسا تالاوئـس  نیا  هب  خساپ  رادهدهع  هکنآ  تسین ، دوشیم  یجراخ  ءایـشا  هرابرد  هک  تالوئـس  زا  کی  چیه  هب  خـساپ  رادهدـهع  قطنم 
خساپ اهشسرپ  نیا  هب  دوخ  ینعی  دراد . راک  رس و  دنهدیم  مولع  ای  هفـسلف  هک  اهنیا  همه  خساپ  اب  قطنم  لاح  نیع  رد  تسا ، مولع  هفـسلف و 

یگنوگچ نآ  دهدیم و  خـساپ  اهیگنوگچ  زا  یکی  هب  زین  قطنم  تقیقح  رد  دـهدیم  هئارا  ار  حیحـص  یئوگخـساپ  زرط  اما  دـیوگیمن ،
(. 1  ) تسه هنوگچ   » عون زا  هن  تسا  دشاب » دیاب  هنوگچ   » عون زا  یگنوگچ  نیا  اما  تسا  حیحص  رکفت 

درک حرط  ناوتیم  یبرع  رد  له   » ای یسراف و  رد  ایآ »  » هملک اب  ار  رگید  تالوئس  همه  متشه  لاوئس  لوا و  لاوئس  يانثتسا  هب  هکنیا  هب  رظن 
. دوشیم هصالخ  هدمع  لاوئس  هس  رد  تالاوئس  همه  دنیوگیم  الومعم 

؟ ام تسیچ ؟
؟ له ایآ ؟
؟ مل ارچ ؟

دیوگیم : قطنم  هموظنم  رد  يراوزبس  یجاح 
ملع ۀثالث  بلاطملا  سا  مل   » بلطم له   » بلطم ام »  » بلطم

اما تسا ) هفـسلف  فئاظو  زا  هکلب  ، ) تسین قطنم  هدهع  رب  ءیـش  کی  ندرک  فیرعت  هچ  رگا  هک  تشگ  مولعم  دش  هتفگ  هچنآ  عومجم  زا 
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. دزومآیم یهلا  تمکح  هب  ار  هار  نیا  تقیقح  رد  دزومایب . ار  ندرک  فیرعت  تسرد  هار  دهاوخیم  قطنم 

مسر دح و 

نآ لوصف  ساـنجا و  زا  تسا  تراـبع  هک  ار  نآ  تیهاـم  ءازجا  ینعی  میربـب  یپ  وا  تاذ  هنک  هب  میناوتب  رگا  ءیـش  کـی  فـیرعت  ماـقم  رد 
. دنیوگیم مات  دح   » ار یفیرعت  نینچ  میاهتفای و  تسد  تافیرعت  نیرتلماک  هب  مینک ، نایب  میهدب و  صیخشت 

ءازجا هب  رگا  دـنناوخیم . صقان  دـح   » ار یفیرعت  نینچ  اهنآ ، همه  هب  هن  میبای  تسد  رظن  دروم  ءیـش  تیهاـم  ءازجا  زا  یـضعب  هب  رگا  اـما 
کی زرم  هک  تسا  نیا  افرـص  ام  فدـه  الـصا  ای  میبایب و  تسد  نآ  ضراوع  ماکحا و  هب  افرـص  هکلب  میباین ، تسد  ءیـش  تیهاـم  تاذ و 

ماکحا و هب  اـم  یـسرتسد  رگا  تروص  نیا  رد  تسین ، یئاـهزیچ  هچ  لـماش  تسه و  یئاـهزیچ  هچ  لـماش  هک  میزاـس  صخـشم  ار  موهفم 
. دنمانیم مات  مسر   » ار یفیرعت  نینچ  دنک  صخـشم  ار  نآ  شدوخ  ریغ  زا  دزاس و  زیامتم  الماک  ار  ءیـش  نآ  هک  دشاب  يدـح  رد  ضراوع 

. دنناوخیم صقان  مسر   » ار نآ  دزاسن  صخشم  الماک  رگا  اما 
، میاهدرک نایب  ار  نآ  مامت  دح  قطان  ناویح . هدننک ، ومن  داعبا ) ياراد  ینعی   ) ینامسج تسا  يرهوج  : » میئوگب رگا  ناسنا  فیرعت  رد  الثم 

هدـنورهار تسا  يدوجوم  : » میئوگب شفیرعت  رد  رگا  تسا . صقان  دـح   » ناویح هدـننک  دومن  ینامـسج ، تسا  يرهوج  : » میئوگب رگا  اـما 
. تسا صقان  مسر   » هدنورهار تسا  يدوجوم   » میئوگب رگا  تسا و  مات  مسر   . » نخان نهپ  هماقلا . میقتسم 

مزلتـسم نوچ  ءایـشا  مات  دح   » ندروآ تسدب  هک  دنراد  فارتعا  هفـسالف  هنافـساتم  یلو  تسا ، مات  دـح   » لماک فیرعت  تافیرعت ، نایم  رد 
فیرعت رد  مات  دح  مان  هب  هچنآ  تسین . یناسآ  راک  تسا ، ءایشا  هنک  رد  لقع  ذوفن  مزلتـسم  رگید  ترابع  هب  تسا و  ءایـشا  تایتاذ  فشک 

(2 . ) تسین هحماسم  یعون  زا  یلاخ  میئوگیم  هریغ  ناسنا و 
شزرا زین  مات  دح  دروم  رد  قطنم  نیناوق  اعبط  دنکیم ، زجع  راهظا  نآ  ماجنا  زا  تسا  نآ  هفیظو  نداد  تسدـب  فیرعت  هک  هفـسلف  نوچ  و 

. میهدیم همتاخ  اج  نیمه  هب  تافیرعت  دودح و  باب  رد  ار  دوخ  ثحب  ام  اذهل  دهدیم  تسد  زا  ار  دوخ 

اهتشونیپ

هک تسا  هدـش  تباـث  یهلا  هفـسلف  رد  هک  تـسا  نـیا  باوـج  تـسا ؟ یملع  هـچ  هدـهع  رب  تالاوئـس  نـیا  هـب  خـساپ  هـک  دیـسرپب  رگا  - 1
. تسا یهلا  هفسلف  هدهع  رب  یتسه  یتسیچ و  ینعی  مود  لوا و  لاوئس  هب  یئوگخساپ 

دنرادـن تلع  اهتلع  نآ  دوخ  هک  یلـصا  ياهتلع  ینعی  هیلوا  للع  زا  رگا  تسا  تلع  زا  لاوئـس  هک  یئارچ  ینعی  مهن  لاوئـس  هب  یئوگخـساپ 
ریاس هب  خساپ  اما  تسا . مولع  هدهع  رب  نآ  خساپ  دوش  لاوئس  یئزج  کیدزن و  للع  زا  رگا  اما  تسا ، یهلا  هفسلف  اب  نآ  خساپ  دوش  لاوئس 
ددـع هب  تسا و  موـلع  هدـهع  رب  همه  اـهیک  اـهیئاجک و  اهيدـنچ و  اـهیگنوگچ و  زا  لاوئـس  ینعی  تسا  ناوارف  رایـسب  هـک  تـالاوئس 

. دنکیم ادیپ  عونت  مولع  دوشیم  قیقحت  تاعوضوم  نآ  یگنوگچ  هرابرد  هک  یتاعوضوم 
. قطنم تمسق  قارشالا  ۀمکح  حرش  رب  نیهلاتملا  ردص  تاقیلعت  هب  دوش  عوجر  - 2

ایاضق تاقیدصت -  شخب   7 سرد

ایاضق تاقیدصت -  شخب  متفه : سرد 
رکذ ار  ایاضق  ماکحا  هاگنآ  میزادرپب و  ایاضق  میسقت  هب  سپس  مینک و  فیرعت  ار  هیضق  دیاب  لوا  دوشیم . زاغآ  تاقیدصت   » ثحب اجنیا  زا 

مینک : راک  دیاب  هلحرم  هس  رد  سپ  مینک .
ماکحا میسقت . فیرعت .
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. تسا ظافلا  هب  طوبرم  هک  مینک  رکذ  دیاب  ياهمدقم  مینک  فیرعت  ار  هیضق  هکنیا  يارب 
ناشراک رس و  هک  فرص  وحن و  فالخ  رب  درادن ) ظافلا  اب  يراک  امیقتسم  تسا و  هینهذ  تاکاردا  یناعم و  اب  شراک  رـس و  قطنم  هچرگ 

یهاگ لاح  نیع  رد  تسا ، تاکاردا  یناعم و  هب  طوبرم  دنکیم  هک  یمکح  نایب  ای  میسقت  ای  فیرعت  هنوگ  ره  و  تسا ) ظافلا  اب  امیقتـسم 
. دزادرپب ظافلا  هرابرد  اهمیسقت  فیرعت و  ياهراپ  هب  تسا  راچان  قطنم 

یناعم راـبتعا  هب  ظاـفلا  نآ  ینعی  تسا ، ظاـفلا  نآ  یناـعم  راـبتعا  هب  دربیم  راـکب  ظاـفلا  رد  قطنم  هک  مه  یئاـه  میـسقت  فیرعت و  هتبلا  و 
. دوشیم دراو  اهنآ  رب  یئاه  میسقت  دنوشیم و  فیرعت  ياهنوگب  ناشدوخ 

دنتخومآیم : ار  یسراف  تیب  نیا  قطنم  نازومآ  ون  هب  هک  دوب  لومعم  میدق  رد 
هدـش تسین  ظفل  ثحب  دـنب  رد  یقطنم  عضو  ینعم  کی  يارب  هک  یظفل  ره  نییقطنم  حالطـصا  رد  تسا  یـضراع  ار  وا  ظـفل  ثحب  کـیل 

. دوشیم هدناوخ  لوق   » دشاب ینعم  دیفم  دشاب و 
یظفل رگا  دشابیم و  لاوقا   » مینکیم میهفت  رگیدـکی  هب  ار  دوخ  دـصاقم  میربیم و  راکب  دوخ  تارواحم  رد  ام  هک  یظافلا  مامتا  اذـهیلع 
صاخ ناویح  کی  مان  اریز  تسا  لوق  یـسراف ، رد  بسا   » ظفل ـالثم  دوشیمن . هدـناوخ  لوق  دـنیوگیم و  لـمهم  ار  نآ  دـشاب  ینعم  دـقاف 

. دشابیمن ینعم  دیفم  اریز  تسین  لوق  باس   » ظفل اما  تسا ،
هدناوخ و بکرم  ار  نآ  دنک  تلالد  ینعم  ءزج  رب  نآ  ءزج  ره  دـشاب و  ءزج  ود  ياراد  رگا  بکرم . ای  تسا  درفم  ای  تسا  مسق  ود  رب  لوق 

. درفم هن ، رگا 
. تسا بکرم  مادنا  تشرد   » ظفل اما  تسا  درفم  مادنا   » الثم ای  تسا . بکرم  هنوادنه  بآ   » ظفل اما  تسا  درفم  بآ   » ظفل اذهیلع 

دـشاب لماک  دوصقم  کی  هدننک  نایب  ینعی  دشاب ، مامت  هلمج  کی  هک  تسا  نآ  مات  بکرم  صقان . ای  تسا  مات  ای  تسا  مسق  ود  رب  بکرم 
. دنامن یقاب  راظتنا  تلاح  دشاب و  هتـشاد  توکـس  تحـص  حالطـصا  هب  دـنک و  كرد  ار  یبلطم  وا  دوش ، هتفگ  يرگید  هب  رگا  هک  يروطب 

هدـیمان مات  بکرم  دـنا و  مات  ياههلمج  اهنیا  همه  یئآیم ؟ نم  اب  ایآ  ایب ، ورب ، میئوگیم  اـی  دـمآ  ورمع  تفر  دـیز  میئوگیم : هکنآ  لـثم 
رگا الثم  دـنکیمن . كرد  يدوصقم  ینعم و  نآ  زا  بطاخم  تسا ، مامت  همین  یمالک  تسا ، نیا  فالخ  رب  صقاـن  بکرم  اـما  دـنوشیم .

دهاوخ تسا ، یقاب  شراظتنا  دـنمهفیمن و  يزیچ  هملک  ود  نیا  زا  فرط  دـیوگن ، يزیچ  رگید  هناودـنه و  بآ  : » دـیوگب یـسک  هب  یـسک 
؟ یچ یچ  هناودنه  بآ  دیسرپ :

مامت و هلمج  کی  لاح  نیع  رد  دـنوش و  عقاو  رگیدـکی  رـس  تشپ  تاملک  هحفـص  کی  هکلب  رطـس و  کی  هزادـنا  هب  تسا  نکمم  یهاگ 
و مدوب ، هدیشوپن  تک  و  مدوب ، هدیشوپ  راولش  هک  یلاح  رد  حبـص ، تعاس 8  زورما  نم  : » دیوگب یسک  رگا  الثم  دشابن . لماک  هیـضق  کی 

همه اب   … دوب » نم  هارمه  زین  تسا  نم  قیفر  هک  فلا  ياقآ  و  مدرکیم ، هاـگن  دوخ  تعاـس  هب  و  مدوب ، هتفر  ناـمدوخ  هناـخ  ماـب  تشپ  هب 
هملک هس  هکنیا  اب  تسا  درـس  اوه   » دـیوگب رگا  یلو  ربخ . نودـب  هدرک  رکذ  یئادـتبم  اریز  تسا . صقان  هلمج  کی  تالیـصفت  لوط و  نیا 

. تسا لماک  هیضق  کی  مامت و  هلمج  کی  تسین ، رتشیب 
زا ینعی  دنکیم . تیاکح  یتیعقاو  زا  هک  تسا  نآ  يربخ  مات  بکرم  ءاشنا . ای  تسا و  ربخ  ای  تسا  مسق  ود  رب  دوخ  هبون  هب  زین  مات  بکرم 

. دهدیم ربخ  دوب  دهاوخ  تسه  هدوب و  هراومه  ای  تسا و  ندش  عقاو  لاح  رد  ای  دش  دهاوخ  عقاو  ای  تسا  هدش  عقاو  هک  يرما 
رثا رد  نهآ  مضیرم . نونکا  نم  منکیم . تکرـش  سناسیل  قوف  رد  هدـنیآ  لاس  نم  متفر . هکم  هب  هتـشذگ  لاس  نم  میئوگیم : هکنآ  لـثم 

. دباییم طاسبنا  ترارح 
: میئوگیم هکنیا  لثم  تسا . ینعم  کی  هدـنروآ  دوخ  هب  دوخ  هکلب  دـهدیمن  ربخ  يزیچ  زا  هک  ياهلمج  زا  تسا  ترابع  یئاشنا  زکرم  اما 

نیا نودب  میروآیم  دوجوب  مینکیم و  ءاشنا  لاؤس  یهن و  رما و  ینعی  نامرف  اههلمج  نیا  اب  ام  یئآیم .؟ نم  اب  ایآ  نزن ، فرح  نایب ، ورب ،
. میشاب هداد  ربخ  يزیچ  زا  هک 
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نکمم دشاب و  هتشاد  تقباطم  دهدیم  ربخ  نآ  زا  هچنآ  اب  تسا  نکمم  دهدیم  ربخ  دنکیم و  تیاکح  يزیچ  زا  نوچ  يربخ  مات  بکرم 
هب هتـشذگ  لاس  نم  دـشاب و  نینچ  اعقاو  تسا  نکمم  متفر ، هکم  هب  هتـشذگ  لاس  نم  میئوگیم  یتقو  الثم  دـشاب . هتـشادن  تقباـطم  تسا 

. تسا بذاک  هلمج  نیا  تروص  نیا  رد  مشاب و  هتفرن  تسا  نکمم  و  تسا ، قداص  هیربخ  هلمج  نیا  تروص  نیا  رد  مشاب ، هتفر  هکم 
جراـخ رد  يزیچ  تسا ، ینعم  کـی  هدـنروآ  دوجو  هب  دوخ  هکلب  دـهدیمن  ربخ  دـنکیمن و  تیاـکح  يزیچ  زا  نوچ  یئاـشنا  بکرم  اـما 

. تسا ینعم  یب  ندوب  بذاک  ای  ندوب  قداص  یئاشنا  بکرم  رد  ور  نیا  زا  دشاب ، هتشادن  تقباطم  ای  دشاب  هتشاد  تقباطم  نآ  اب  هک  درادن 
یلوق بذکلا  قدصلا و  لمتحی  لوق  : » دنیوگیم هیضق  فیرعت  رد  اذهل  تسا . يربخ  مات  بکرم  لوق   » نامه نییقطنم  حالطصا  رد  هیـضق 
تـسا یلوق  الوا  ینعی  دراد  هار  نآ  رد  بذک  قدص و  لامتحا  میئوگیم  هک  نیا  رـس  دراد ، هار  نآ  رد  بذک  قدـص و  لامتحا  هک  تسا 

ریغ بکرم  لوق  نینچمه  و  درفم ، لوق  رد  اریز  یئاشنا ، هن  تسا  يربخ  مات  بکرم  اثلاث  مات ، ریغ  هن  تسا  مات  بکرم  ایناث  درفم ، هن  بکرم 
. درادن هار  بذک  قدص و  لامتحا  یئاشنا  مات  بکرم  لوق  نینچمه  و  مات ،

. تسا ظافلا  اب  شراک  رس و  عبتلاب  ایناث و  تسا و  یناعم  اب  شراک  رس و  تاذلاب  الوا و  قطنم  هک  میتفگ 
هینهذ و هیـضق  کی  اب  تسا  ربارب  هیظفل  هیـضق  ره  تسا . یناعم  یلـصا ، روظنم  اما  دوب ، ظـفل  لوق و  هراـبرد  میتفگ  نونکاـت  هچنآ  هچ  رگا 
، دراد دوجو  ام  نهذ  رد  هک  زین  هلمج  نیا  ینعم  هب  مینکیم ، قالطا  هیـضق  تسا  هداتـسیا  دـیز   » ظـفل هب  اـم  هک  يروطناـمه  ینعی  هلوقعم ،

. دنناوخیم هلوقعم  هیضق  ار  اهنآ  یناعم  هیظفل و  هیضق  ار  هلمج  نیا  ظافلا  میئوگیم . هیضق 
. ایاضق میسقت  هب  میزادرپیم  نونکا  هیضق  فیرعت  هب  دوب  طوبرم  همه  ام  ثحب  اجنیا  ات 

ایاضق تامیسقت   8 سرد

ایاضق تامیسقت 

(. هطبار  ) هیمکح تبسن  بسح  هب  میسقت  زا : دنترابع  هک  دراد  دوجو  میسقت  یعاونا  ایاضق  يارب 
. عوضوم بسح  هب  میسقت 
. لومحم بسح  هب  میسقت 

. روس بسح  هب  میسقت 
. تهج بسح  هب  میسقت 

هیطرش هیلمح و 

. هیطرش هیلمح -  تسا : مسق  ود  رب  هیمکح  تبسن  هطبار و  بسح  هب  هیضق 
. هیمکح تبسن  لومحم ، عوضوم ، زا : دشاب  هدش  بکرم  هک  تسا  ياهیضق  هیلمح  هیضق 

زیچ کی  هک  تسا  وحن  نیا  هب  یهاگ  میهدیم  رارق  قیدصت  دروم  ار  نآ  سپـس  مینکیم و  روصت  دوخ  نهذ  رد  ار  ياهیـضق  هک  هاگنآ  ام 
لمح عوضوم  رب  ار  نآ  ینعی  میهدیم  رارق  لوـمحم  ار  رگید  زیچ  میهنیم و   » دوـخ نهذ  ملاـع  رد  ار  نآ  ینعی  میهدیم  رارق  عوـضوم  ار 

. يزیچ يارب  يزیچ  توبث  هب  مینکیم  مکح  هیلمح  هیـضق  رد  رگید : ریبعت  هب  و  مینکیم . راب  عوضوم  رب  ار  نآ  رگید  ترابع  هب  مینکیم و 
. دوشیم تسرد  هیضق  تروص  نیا  هب  دوشیم و  رارق  رب  اهنآ  نایم  تبسن  نآ ، رب  يزیچ  ندرک  راب  عوضوم و  کی  نداهن  رثا  رد 

ار و لومحم  هداتسیا   » هملک دنکیم و  نایب  ار  عوضوم  دیز »  » هملک تسا ، هتسشن  ورمع  میئوگیم : ای  و  تسا . هداتسیا  دیز  میئوگیم : الثم 
هداتـسیا دیز و  نایم  میاهدرک و  راب  وا  رب  ار  نداتـسیا  میاهداهن و  دوخ  نهذ  ملاع  رد  ار  دیز  ام  تقیقح  رد  ار ، هیمکح  تبـسن  تسا   » هملک
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. میاهدروآ دوجوب  هیضق  بیترت  نیا  اب  میاهدرک و  رارق  رب  تبسن  هطبار و 
میئوگب رگا  مامت ، ریغ  بکرم  ای  دنشاب و  درفم  دیاب  هراومه  فرط  ود  نیا  دنشابیم ، تبسن  فرط  ود  هیلمح  هیـضق  رد  لومحم  عوضوم و 

هیلمح هیـضق  فرط  ود  ره  ای  فرط  کی  هک  تسین  نکمم  زگره  یلو  تسا  صقان  بکرم  کی  هیـضق  عوضوم  تسا ، دیفم  هناودـنه  بآ 
. دشاب مات  بکرم 

تسا هداتسیا  دیز  میئوگیم  رگا  الثم  دوشیم . نایب  یسراف  نابز  رد  تسا   » هملک اب  هک  تسا  يداحتا  هطبار  هیلمح  يایاضق  رد  هطبار  عون 
. دناهدش دحتم  رگیدکی  اب  دنهدیم و  لیکشت  ار  زیچ  کی  جراخ  رد  هداتسیا و  دیز و  هک  میاهدرک  مکح  عقاو  رد 

يزیچ نآ  رد  ینعی  تسین ، الاب  وحن  هب  میهدیم ، رارق  قیدصت  دروم  ار  نآ  سپس  مینکیم و  روصت  دوخ  نهذ  رد  ار  هیضق  هک  یهاگ  یلو 
طورـشم هب  تسا  هدـش  مکح  هکلب  تسا  هدـشن  يزیچ  يارب  يزیچ  توـبث  هب  مکح  نآ  رد  رگید  تراـبع  هب  و  تسا ، هدـشن  راـب  يزیچ  رب 

لثم رگید . هیـضق  دافم  هب  هیـضق  کی  دافم  ندوب  قلعم   » هب تسا  دـش  مکح  رگید  ترابع  هب  رگید ، هیـضق  دافم  هب  هیـضق  کی  داـفم  ندوب 
، تقیقح رد  هک  تسا  هتسشن  ورمع  ای  تسا ، هداتسیا  دیز  ای  : » میئوگیم ای  تسا و  هتسشن  ورمع  تسا  هداتـسیا  دیز  رگا  : » میئوگیم هکنیا 

هیطرش هیضق   » ار ایاضق  هنوگنیا  تسا . هداتـسیا  دیز  تسا  هتـسشن  ورمع  رگا  تسا و  هتـسشن  ورمع  تسا  هداتـسیا  دیز  رگا  تسا  نیا  ینعم 
. دنمانیم

مات بکرم  کی  هیطرـش  فرط  ود  زا  کی  ره  هیلمح ، فالخ  رب  یلو  تبـسن ، کی  دراد و  فرط  ود  هیلمح  هیـضق  دننام  زین  هیطرـش  هیـضق 
هیـضق کی  تبـسن ، کی  هیـضق و  ود  زا  ینعی  تسا . هدـش  رارق  رب  تبـسن  هطبار و  هیـضق  ود  نایم  و  تسا ، هیـضق  کی  ینعی  تسا ، يربخ 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  رتگرزب 
رگیدـکی هب  ار  فرط  ود  هیطرـش  هیـضق  رد  هک  ياهطبار  اریز  هلـصفنم ، ای  تسا و  هلـصتم  اـی  تسا ، مسق  ود  رب  دوخ  هبون  هب  هیطرـش  هیـضق 

. دناعت یگتسسگ و  عون  زا  ای  تسا و  مزالت  یگتسویپ و  عون  زا  ای  دهدیم ، دنویپ 
ره میئوگیم : هکنیا  لـثم  تسه . مه  فرط  نآ  تسه  فرط  نیا  هک  اـج  ره  تسا ، رگید  مزلتـسم  فرط  کـی  ینعی  یگتـسویپ  اـی  مزـالت 

مزالم قرب  ندیهج  ینعی  تسا ، هتسشن  ورمع  تسا  هداتـسیا  دیز  مییوگیم : ای  دوشیم ، هدینـش  دعر  يادص  سپ  دننزیم  دعر  اهربا  تقو 
ود نایم  میئوگب  میهاوخیم  ینعی  تسا ، سکع  رب  دـناعت  هطبار  دـیز ، نداتـسیا  اب  تسا  مزـالم  ورمع  تسـشن  و  ادـص ، شیادـیپ  اـب  تسا 

لثم دوب ، دـهاوخن  فرط  نیا  دـشاب  فرط  نآ  رگا  دوب و  دـهاوخن  فرط  نآ  دـشاب  فرط  نیا  رگا  دراد ، دوجو  قاـفو  مدـع  یعون  فرط 
ای میئوگیم  هکنآ  لثم  و  قاط . مه  دشاب و  تفج  مه  صاخ  ددع  کی  درادـن  ناکما  ینعی  قاط ، ای  تسا  تفج  ای  ددـع  میئوگیم : هکنآ 

. هتسشن ورمع  مه  دشاب و  هداتسیا  دیز  مه  هک  تسین  نکمم  المع  ینعی  تسا . هتسشن  ورمع  ای  تسا و  هداتسیا  دیز 
هک نیا  لثم  تسا . راک  رد  طارتشا  قیلعت و  عون  کی  هک  تسا  حـضاو  تسا  مزالت  فرط  ود  ناـیم  هطبار  هک  هلـصتم  هیطرـش  ياـیاضق  رد 

هیطرش سپ  قرب ، ندیهج  هب  تسا  قلعم  طورـشم و  دعر  زاوآ  ندینـش  ینعی  دوشیم ، هدینـش  دعر  زاوآ  دهجب  ربا  رد  قرب  رگا  میئوگیم :
قیلعت و قاط ، ای  تسا و  تفج  ای  ددـع  لثم : تسا  دـناعت  عون  زا  هطبار  هک  هلـصفنم  يایاضق  رد  یلو  تسا . نشور  هلـصتم  اـیاضق  ندـیمان 

تـسا تفج  رگا  ینعی  يرگید ، مدـع  هب  دـنا  قلعم  طورـشم و  مادـک  ره  هک  تسا  نیا  لثم  تقیقح  رد  یلو  تسین  ظفل  رهاظ  رد  طارتشا 
. تسا تفج  تسین  قاط  رگا  تسا و  قاط  تسین  تفج  رگا  و  تسین ، تفج  تسا  قاط  رگا  تسین و  قاط 

. هلصفنم هلصتم و  هب  تسا  مسقنم  هیطرش  هیضق  و  هیطرش ، هیلمح و  هب : تسا  مسقنم  یلوا  میسقت  رد  هیضق  هک  دش  مولعم  سپ 
دوجوب صقاـن  ياـهبکرم  اـی  اـهدرفم  بیکرت  زا  هیلمح  ياـیاضق  اریز  تسا . هیـضق  دـحاو  نیرتـکچوک  هیلمح  هیـضق  هک  دـش  مولعم  مه  و 

ياههیطرـش نآ  هک  دـنیآیم  دوجوب  رتـکچوک  هیطرـش  دـنچ  بیکرت  زا  اـی  هیلمح و  هیـضق  دـنچ  بیکرت  زا  هیطرـش  ياـیاضق  اـما  دـیآیم 
. دناهدش بیکرت  یئاههیلمح  زا  رما  تیاهن  رد  يرتکچوک 

هک هیلمح  فالخ  رب  دوشیم . هدناوخ  یلات   » مود ءزج  مدقم و   » لوا ءزج  ینعی  دـنناوخیم  یلات  مدـقم و  ار  فرط  ود  هیطرـش  يایاضق  رد 
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. دنناوخیم لومحم  ار  مود  ءزج  عوضوم و  ار  لوا  ءزج 
نا  » لیبق زا  یظافلا  اب  یبرع  رد  اهنیا و  لاثما  نامز و  ره   » هچنانچ « » رگا  » لیبق زا  یظافلا  اب  یـسراف  نابز  رد  هراومه  هلـصتم  هیطرـش  هیـضق 

لاثما و  اما » « » وا  » لیبق زا  یظافلا  اب  یبرع  نابز  رد  و  ای »  » ظفل اب  یـسراف  نابز  رد  هلـصفنم  هیطرـش  هیـضق  تسا و  ماوت  املک » « » اـمنیب « » اذا »
. تسا ماوت  اهنیا 

هبلاس هبجوم و 
تسا هیلمح  هیضق  دشاب  يداحتا  هطبار  رگا  هیمکح  تبسن  هطبار و  بسح  هب  دوب  یمیسقت  میدید  هکنانچ  هیطرش ، هیلمح و  هب  هیضق  میسقت 

. تسا هیطرش  دشاب  دناعت  ای  مزالت  عون  زا  هطبار  رگا  و 
ای یمزالت  ای  يداـحتا  زا  معا   ) هطبار هک  تسا  نیا  اـی  هیـضق  ره  رد  هک  نیا  نآ  تسه و  مه  رگید  هنوگ  هب  هطبار  بسح  هب  هیـضق  میـسقت 

هداتسیا دیز   » میئوگب رگا  الثم  دنناوخیم . هبلاس  هیـضق  ار  یمود  هبجوم و  هیـضق  ار  یلوا  دوشیم . یفن  هطبار  ای  دوشیم و  تابثا  يدناعت )
یگدنراب  » رگا میئوگب : رگا  تسا . هبلاس  هیلمح  هیضق  تسا  هداتـسیا  دیز  هک  تسین  نینچ   » مییوگب رگا  تسا و  هبجوم  هیلمح  هیـضق  تسا 

ددرگ هلجد  یلاس  هب  درابن  ناتـسهوک  هب  ناراـب  رگا  میئوگب : رگا  تسا و  هبجوم  هلـصتم  هیطرـش  هیـضق  تسا  ناوارف  لوصحم  دـشاب  داـیز 
. تسا هبلاس  هلصتم  هیطرش  يدور  کشخ 

يددع ایتسا  تفج  ای  ددع  هک  تسا  نینچ  هن   » میئوگب رگا  تسا و  هبجوم  هلصفنم  هیطرش  هیضق  قاط  ایتسا  تفج  ای  ددع   » میئوگب رگا 
. تسا هلصفنم  هیطرش  هیضق  رگید »

هروصحم ریغ  هروصحم و  هیضق 
صخش کی  درف و  کی  ینعی  تسا  یقیقح  یئزج  ای  هیلمح  هیـضق  عوضوم  اریز  دنریذپیم . میـسقت  زین  عوضوم  بسح  هب  هیلمح  يایاضق 

. تسا یلک  ینعم  کی  ای  تسا و 
يایاضق  . » متفر هکم  هب  نم   » تسا هداتـسیا  دیز   » دننام دـنناوخیم  هیـصخش  هیـضق   » ار هیـضق  نآ  دـشاب  صخـش  کی  هیـضق  عوضوم  رگا 

. تسا هیلک  يایاضق  عون  زا  مولع  لئاسم  ینعی  دنوریمن ، راک  هب  مولع  رد  یلو  دنوریم  راک  هب  دایز  تارواحم  رد  هیصخش 
هک تهج  نآ  زا  شدوخ  یلک  نآ  تسا ك  نیا  اـی  تسا : مسق  ود  رب  دوخ  هبون  هب  زین  نیا  دـشاب ، یلک  ینعم  کـی  هیـضق  عوـضوم  رگا  و 

. دارفا يارب  هدش  هداد  رارق  هنییآ  هک  تسا  نیا  ای  تسا و  هدش  هداد  رارق  عوضوم  تسا  نهذ  رد  تسا و  یلک  کی 
ینعی رظنی » هب  اـم   » یهاـگ تسا و  نهذ  روـظنم  شدوـخ  ینعی  تسا  رظنی » هیفاـم   » یهاـگ تسا  هنوـگ  ود  نهذ  رد  یلک  رگید : تراـبع  هب 
دنناـم لوا  ظاـحل  زا  یلک . دارفا  مکح  ناـیب  يارب  ياهلیـسو  یلک  موـهفم  دنـشابیم و  نهذ  روـظنم  شدارفا  تسین ، نهذ  روـظنم  شدوـخ 

. میرگنیم ار  اهتروص  نآ  رد  هک  تسا  ياهنیآ  دننام  مود  ظاحل  زا  مینکیم و  اشامت  مینیبیم و  ار  هنیآ  دوخ  هک  تسا  ياهنیآ 
نهذ رد  هک  رظن  نآ  زا  ناسنا  تعیبط  هک  تسا  نیا  دوصقم  هک  تسا  یهیدب  تسا . سنج  ناویح  تسا ، عون  ناسنا  میئوگیم : یهاگ  الثم 
نیا دوـصقم  هک  تسا  یهیدـب  تسا و  سنج  تسا  یلک  تسا و  نهذ  رد  هک  رظن  نآ  زا  ناوـیح  یعیبـط  تسا و  عوـن  تـسا  یلک  تـسا و 

. دنا سنج  ای  عون  ناویح  دارفا  ناسنا و  دارفا  هک  تسین 
یهیدب دننکیم و  بجعت  ناسنا  دارفا  ینعی  دـنناسنا  دارفا  دوصقم  اجنیا  رد  ددـنخیم . ناسنا  دـنکیم ، بجعت  ناسنا  میئوگیم : یهاگ  اما 

. تسا هدننک  بجعت  تسا  نهذ  رد  هک  ناسنا  یلک  تعیبط  هک  تسین  نیا  دوصقم  اجنیا  رد  هک  تسا 
نهذ رد  تسا و  یلک  کی  هک  تهج  نآ  زا  یلک  تعیبط  تسا و  یلک  تعیبط  اـیاضق  نآ  عوضوم  هک  ییاـیاضق  ینعی  لوا ، مسق  ياـیاضق 
ناویح زا  صخا  ناـسنا  تسا ، عون  ناـسنا  تسا ، یلک  ناـسنا  لـثم  دوشیم . هدـیمان  هیعیبط  ياـیاضق  دـشاب ، هدـش  هداد  رارق  عوضوم  تسا 

. اهنیا لاثما  تسا و  دیز  زا  معا  ناسنا  تسا ،
راـکب هاـگ  چـیه  رگید  مولع  رد  یلو  دراد ، لامعتـسا  دروم  دوشیم  قیقحت  تاـیهام  هراـبرد  هک  یهلا  هفـسلف  رد  افرـص  هیعیبـط ، ياـیاضق 
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. دنیآیمن
اهناسنا همه  تسا ، لوجع  ناسنا  میئوگب : هکنیا  لثم  تسا  مسق  ود  رب  دوخ  هبون  هب  دـشاب  دارفا  هئارا  يارب  ياهلیـسو  یلک  تعیبط  هک  اجنآ 

هدشن ای  یـضعب ، ای  دارفا  همه  هک  هدش  دارفا  تیمک  نایب  ای  اهنیا ، لاثما  و  دنتـسوپ ، دیفـس  اهناسنا  یـضعب  دنوشیم ، هداز  دـیحوت  ترطف  اب 
ار اهنآ  دنرادن ، لقتـسم  رابتعا  هفـسلف  رد  هن  مولع و  رد  هن  هلمهم  يایاضق  دوشیم . هدیمان  هلمهم  هیـضق   » ام هیـضق  دشاب  هدشن  رگا  تسا ،
ای اـهناسنا  همه  هک  مینکن  نشور  یلو  تسا  لوجع  ناـسنا  میئوگب : هک  نآ  لـثم  درک  باـسح  هروـصحم  هیئزج  ياـیاضق  فـیدر  رد  دـیاب 

. دنا لوجع  اهناسنا  یضعب 
دارفا همه  هک  دـشاب  هدـش  نایب  رگا  دوشیم ، هدـیمان  هروصحم   » تسا دارفا  یـضعب  ای  دارفا  همه  هک  دـشاب  هدـش  دارفا  تیمک  نایب  رگا  اـما 

. دوشیم هدیمان  هیئزج  هروصحم  دننینچ  دارفا  یضعب  هک  دشاب  هدش  نایب  رگا  دوشیم و  هدیمان  هیلک  هروصحم  دننینچ 
سپ دـشاب  هبلاـس  تسا  نکمم  دـشاب و  هبجوم  تسا  نکمم  ياهیـضق  ره  هک  رظن  نآ  زا  و  هیئزج ، هیلک و  تسا  مسق  ود  رب  هروـصحم  سپ 

تسا : عون  راهچ  اعومجم  هروصحم  يایاضق 
. تسا ناویح  یناسنا  ره  ینعی  ناویح ، ناسنا  لک  لثم  هیلک . هبجوم 

. تسین گنس  یناسنا  چیه  ینعی  رجحب ، ناسنالا  نم  ءیش  لثم ال  هیلک . هبلاس 
. دنناسنا اهناویح  ینعی  ناسنا  ناویحلا  ضعب  لثم  هیئزج . هبجوم 

. دنتسین ناسنا  اهناویح  ینعی  ناسناب -  سیل  ناویحلا  ضعب  لثم  هیئزج . هبلاس 
هیـصخش و هن  تسا . هناگ  راهچ  تاروصحم  نیمه  دوریم  راک  هب  مولع  رد  هچنآ  دنفورعم و  هعبرا  تاروصحم   » مانب هیـضق  عون  راهچ  نیا 

. دزادرپیم هناگ  راهچ  تاروصحم  هب  رتشیب  قطنم  ور  نیا  زا  هلمهم  هن  هیعیبط و  هن 
. دوشیم هدیمان  هیـضق  روس »  » تسا رظن  دروم  دارفا ، یـضعب  ای  دارفا  همه  هک  نیا  رب  دـنکیم  تلالد  هک  يزیچ  نآ  هروصحم ، يایاضق  رد 

هملک دـنناسنا ، اـهناویح  یخرب  میئوگیم  هک  اـجنآ  و  تسا ، هیـضق  روس  ره »  » هملک تسا ، ناوـیح  یناـسنا  ره  میئوـگیم : هک  اـجنآ  ـالثم 
یـضعب  » میئوگیم هک  نیا  تسا و  روس  چیه   » هملک دیوریمن » رازهروش  رد  یهایگ  چیه   » میئوگیم هک  نیا  و  تسا . هیـضق  هروس  یخرب  »

هب هروس  ضعب  سیل   » ضعب « » ءیـش ال   » لـک  » تاـملک یبرع  رد  تسا . روس  هن  یـضعب …   » هملک دـننکیمن » دـشر  ریـسمرگ  رد  ناـتخرد 
. دنوریم رامش 

، هیقیقح هینهذ و  هیجراخ و  هب  هیضق  میسقت  ای  هلودعم و  هلـصحم و  هب : هیـضق  میـسقت  دننام  دنراد  زین  رگید  تامیـسقت  هلـسلس  کی  ایاضق 
اهنآ ثحب  دراو  میناوتیمن  میهدیم  رارق  ثحب  دروم  ار  قطنم  زا  یتایلک  نونکا  هک  ام  درک . وجتـسج  دیاب  قطنم  بتک  زا  ار  اهنآ  حیـضوت 

هیرورـض و هب  دـنوشیم  میـسقت  دوخ  هبون  هب  زین  ههجوم  يایاضق  ههجوم و  هقلطم و  هب : دراد  هیـضق  زین  يرگید  میـسقت  هکنانچمه  میوش .
رد زیچ  ود  نایم  تبسن  هطبار و  هک  میهدیم  حیـضوت  ردق  نیمه  تسا . جراخ  ام  سرد  هدهع  زا  اهنآ  رد  ثحب  هک  هریغ  هنکمم و  همئاد و 

فلا ب ره  میئوگیم  اجنیا  رد  دشابن ، هک  تسا  لاحم  دـشاب و  دـیاب  هک  تسا  يوحن  هب  یهاگ  تسا  فلا ب  ره  میئوگیم  الثم  هک  اجنآ 
دوخ هبون  هب  ترورـض  ناکمالاب . تسا  فلا ب  ره  میئوگیم  اجنیا  رد  دشابن ، تسا  نکمم  هک  تسا  يوحن  هب  یهاگ  و  هرورـضلاب ، تسا 
تهج رکذ  نآ  رد  هک  ياهیـضق  دـنمانیم و  ایاضق  تهج  ار  ناکما  ترورـض و  لاح  ره  هب  میوشیمن و  نآ  ثحب  دراو  هک  دراد  یماـسقا 

. دوشیم هدیمان  هقلطم  هیضق   » دشاب هدشن  تهج  رکذ  رگا  و  دوشیم . هدناوخ  ههجوم  هیضق   » دشاب هدش 
. تسا روطسم  شیاهلاثم  اب  قطنم  رد  هکنانچ  ولخلا . ۀعنام  عمجلا و  ۀعنام  هیقیقح و  هب  دوشیم  میسقت  دوخ  هبون  هب  زین  هلصتم  هیطرش  هیضق 

. مینکیم يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  راصتخا  يارب  ام  و 

ایاضق ماکحا   9 سرد

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 486 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

. دراد یتامیسقت  فلتخم  تارابتعا  هب  هکلب  درادن ، میسقت  کی  هیضق  هک  دش  مولعم  میاهدرک ، میسقت  سپس  فیرعت و  ار  هیضق  اجنیا  ات 
هک دنراد  صاخ  تابـسانم  رگیدکی  اب  تایلک  هک  میتفگ  تادرفم  باب  رد  ام  دنراد ، یماکحا  تادرفم ، دـننام  زین  ایاضق  ایاضق : ماکحا  اما 

ماع و ای  قلطم و  صاخ  ماع و  ای  يواستم و  اـی  دـنا و  نیاـبتم  اـی  مینکیم ، هسیاـقم  مه  اـب  هک  ار  یلک  ود  تسا . فورعم  هعبرا  بسن   » ماـنب
زین هیـضق  ود  نایم  دنـشاب . هتـشاد  تسا  نکمم  یفلتخم  تابـسانم  مینک  هسیاقم  رگیدـکی  اب  هک  یماگنه  زین  ار  هیـضق  ود  هجو . نم  صاخ 

(1  ) لخادت داضتلا ، تحت  لوخد  داضت ، ضقانت ، زا  دنترابع  اهنآ  تسا و  رارق  رب  تبسن  راهچ  زا  یکی 
مک رد  مه  فیک  مک و  رظن  زا  دنشاب و  هتشاد  تدحو  مه  اب  فیک  مک و  يانثتـسا  هب  تاهج  ریاس  لومحم و  عوضوم و  رد  هیـضق  ود  رگا 

هیـضق ود  نیا  بلـس ، باـجیا و  رد  مه  دنـشاب و  هتـشاد  فـالتخا  تیئزج  تیلک و  رد  مه  ینعی  فـیک ، رد  مه  دنـشاب و  هتـشاد  فـالتخا 
« . دنتسین دننک  بجعت  اهناسنا  ضعب   » تسا و هدننک  بجعت  یناسنا  ره   » دننام دنشابیم . نیضقانتم 

نیا دنشاب . هتشاد  تدحو  تیئزج  تیلک و  ینعی  مک  رد  هبلاس و  رگید  تسا و  هبجوم  یکی  ینعی  دنـشاب ، هتـشاد  فالتخا  یفیک  رد  رگا  و 
. یئزج ود  ره  ای  دنتسه و  یلک  ود  ره  ای  تسا  مسق  ود  رب  ود 

هدننک بجعت  یناسنا  چیه   » تسا و هدننک  بجعت  یناسنا  ره   » دننام دنوشیم  هدـناوخ  نیتداضتم   » هیـضق ود  نیا  دنتـسه ، یلک  ود  ره  رگا 
 . تسین

ضعب  » و دنتـسه » هدـننک  بجعت  اهناسنا  ضعب   » دـننام دـنناوخیم  داـضتلا ، تحت  نیتلخاد  ار  هیـضق  ود  نیا  دنـشابیم  یئزج  ود  رد  رگا  و 
« . دنتسین هدننک  بجعت  اهناسنا 

ود ره  ینعی  دنـشاب  هتـشاد  تدحو  فیک  رد  یلو  هیئزج  يرگید  تسا و  هیلک  یکی  ینعی  دنـشاب  هتـشاد  فالتخا  مک  رد  هیـضق  ود  رگا  و 
و دناهدننک » بجعت  اهناسنا  یـضعب   » تسا و هدـننک  بجعت  یناسنا  ره   » دـننام دـنناوخیم  نیلخادـتم  ار  اهنیا  دنـشاب  هبلاس  ود  ره  ای  هبجوم 

« . دنرادن راقنم  اهناسنا  یضعب   » و درادن » راقنم  یناسنا  چیه   » دننام
هرابرد هک  تسا  نیا  ضرف  اریز  درادن ، ضرف  مک  رد  هن  دـشاب و  هتـشاد  فالتخا  فیک  رد  هن  هکنیا  ینعی  مجنپ ، قش  هک  تسا  مولعم  هتبلا 

رظن زا  رگا  هیـضق  ود  نینچ  دنراد ، تدحو  ناکم ) نامز و   ) الثم تاهج  ریاس  لومحم و  عوضوم و  رظن  زا  هک  مینکیم  ثحب  ياهیـضق  ود 
. هیضق ود  هن  دناهیضق ، کی  دنشاب  هتشاد  تدحو  مه  فیک  مک و 

یکی رگا  تسا و  بذاک  اعطق  يرگید  دشاب  قداص  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  نیا  تسا  ضقانت  هیضق  ود  نایم  تبسن  هک  لوا  مسق  مکح 
هک  ) ياهیـضق ود  نینچ  قدـص  دنـشاب . بذاک  ود  ره  ای  دنـشاب و  قداص  ود  ره  هک  تسا  لاحم  ینعی  تسا . قداص  يرگید  دـشاب  بذاـک 

هدـیمان نیـضقین  عاـفترا  تسا ) لاـحم  هتبلا  زین  نآ  هک   ) ود ره  بذـک  هکناـنچمه  دوشیم . هدـناوخ  نیـضیقن  عاـمتجا  ( » تسا لاـحم  هتبلا 
. تسا ثحب  دروم  دایز  زورما  هدش و  هدیمان  ضقانت  لصا   » مان هب  هک  تسا  یفورعم  لصا  نامه  نیا  دوشیم .

عانتما نیـضیقن و  عمج  عانتما   » لصا راکنا  ساسا  رب  کیتکلاید ) قطنم   ) ار شیوخ  قطنم  هک  تسا  یعدـم  دوخ  نانخـس  یـضعب  رد  لگه 
. درک میهاوخ  ثحب  بلطم  نیا  هرابرد  هفسلف  تایلک  ياهسرد  رد  ادعب  ام  تسا و  هداهن  انب  نیضیقن  عافترا 

. تسین يرگید  قدص  مزلتسم  مادک  چیه  بذک  اما  تسا ، يرگید  بذک  مزلتسم  کی  ره  قدص  هک  تسا  نیا  شمکح  مود : مسق  اما 
میئوگب زاب  تسا و  فلا ب  ره  : » میئوگب رگا  الثم  دنـشاب  بذاک  ود  ره  هک  تسین  لاحم  یلو  دـشاب  قداـص  ود  ره  هک  تسا  لاـحم  ینعی 

تسین لاحم  اما  دشابن . یفلا ب  چیه  مه  دشاب و  ب  فلا ، ره  مه  ینعی  دنـشاب  قداص  هیـضق  ود  ره  هک  تسا  لاحم  تسین  یفلا ب  چیه  »
. دنشابن اهفلا ب  یضعب  دنشاب و  اهفلا ب  یضعب  هکلب  دشابن  فلا ب  چیه  هن  دشاب و  فلا ب  ره  هن  ینعی  دشاب  بذاک  ود  ره  هک 

، تسین يرگید  بذک  مزلتـسم  مادک  چیه  قدـص  اما  تسا  يرگید  قدـص  مزلتـسم  کی  ره  بذـک  هک  تسا  نیا  شمکح  موس : مسق  اما 
دنتـسه و اهفلا ب  زا  یـضعب  میئوگب : رگا  الثم  دنـشاب . قداص  ود  ره  هک  تسین  لاـحم  اـما  دنـشاب  بذاـک  ود  ره  هک  تسا  لاـحم  ینعی 
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بذاک ود  ره  رگا  اریز  دنـشاب . بذاک  ود  ره  هک  تسا  لاحم  اـما  دنـشاب . قداـص  ود  ره  هک  درادـن  یعناـم  دنتـسین . اـهفلا ب  زا  یـضعب 
چیه هک  تسا  نیا  دنتـسه » اهفلا ب  یـضعب   » بذک دشابن  یفلا ب  چیه  هک  تسا  نیا  دنتـسه » اهفلا ب  یـضعب   » هلمج بذک  دنـشاب .

هبجوم یکی  دنشاب و  یلک  ود  ره  هک  لومحملا  عوضوملا و  دحتم  هیـضق  ود  تسا  لاحم  هک  میتفگ  مود  مسق  رد  البق  ام  و  دشاب ، یفلا ب 
. دنشاب قداص  ود  ره  دشاب  هبلاس  رگید  و 

هتکن کی  هب  هجوت  هیئزج ، يرگید  تسا و  هیلک  یکی  یلو  تسا ، هبلاس  ود  ره  ای  هبجوم و  هیـضق  ود  ره  هک  مسق  نیا  رد  مراهچ : مسق  اـما 
هراومه تادرفم  رد  تسا . هیلک  زا  معا  هیئزج  هراومه  تادرفم -  سکع  رب  ایاضق -  رد  هکنیا  نآ  دـنکیم و  نشور  ار  عضو  تسا و  مزال 

فلا ب ره  هیـضق  زا  تسا  معا  دنتـسه  اهفلا ب  یـضعب  هیـضق  ایاضق ، رد  یلو  تسا . دـیز  زا  معا  ناسنا  الثم  تسا ، یئزج  زا  معا  یلک 
. دنشاب اهفلا ب  همه  هک  تسین  مزال  دنشاب  اهفلا ب  یضعب  رگا  یلو  دنتـسه  اهفلا ب  یـضعب  اعطق  دشاب  فلا ب  ره  رگا  اریز  تسا 

هیضق بذک  مزلتسم  صخا  هیضق  بذک  تسه و  معا  هیضق  قدص  مزلتسم  صخا  قدص  اما  تسین  صخا  قدص  مزلتسم  معا  هیـضق  قدص 
هیضق دراوم  هراومه  هک  وحن  نیا  هب  اما  دنشابیم  نیلخادتم   » اهنیا سپ  تسه . صخا  هیضق  بذک  مزلتسم  معا  هیـضق  بذک  اما  تسین  معا 

رد هیئزج  هیـضق  تسا  نکمم  یلو  تسا ، قداص  مه  هیئزج  دـشاب  قداص  هیلک  هک  اـج  ره  ینعی  تسا . هیئزج  هیـضق  دراوم  رد  لـخاد  هیلک 
. دشابن قداص  هیلک  هیضق  دشاب و  قداص  دروم  کی 

یضعب هیضق  و  تسین ، یفلا ب  چیه  هیضق : رد  لمات  اب  نینچمه  دنتسه و  اهفلا ب  یـضعب  هیـضق  تسا و  فلا ب  ره  هیـضق : رد  لمات  اب 
. دوشیم نشور  بلطم  دنتسین  اهفلا ب 

تشونیپ

تکرـش ای  دـنراد و  تکرـش  رگیدـکی  اب  ود  ره  ای  لومحم  ای  عوضوم  رد  هک  تسا  نیا  ای  مینک  هسیاقم  رگیدـکی  اـب  ار  هیـضق  ود  رگا  - 1
ترارح رد  هک  تسا  يزلف  نهآ   » هیـضق هدـننک و  بجعت  تسا  یناویح  ناسنا  : » هیـضق دـننام  دنـشاب  هتـشادن  تکرـش  الـصا  رگا  دـنرادن .

هتـشاد تکرـش  طقف  عوضوم  رد  رگا  و  تسا ، نیابت  لیبق  زا  ناشتبـسن  تسین ، هیـضق  ود  نیا  نایم  كرتشم  هجو  چیه  هک  دوشیم » طسبنم 
حالطـصا نیلثامتم   » ار اهنآ  میناوتیم  تسا و  يواست   » اهنآ نایم  تبـسن  تسا  رگتعنـص  ناسنا   » تسا و هدننک  بجعت  ناسنا   » دننام دنـشاب 

« رادناتـسپ تسا  یناویح  بسا   » و رادناتـسپ » تسا  یناویح  ناسنا   » دـننام دنـشاب ، هتـشاد  تکرـش  لومحم  رد  طقف  رگا  هک  نانچمه  مینک .
. میناوخب نیهباشتم   » مان هب  ار  اهنآ  میناوتیم  تسا و  هباشت   » اهنآ نایم  هطساو 

دنرادـن كارتـشا  ءزج  چـیه  رد  اـی  دـنراد  كارتـشا  ءزج  کـی  رد  هیـضق  ود  هک  دراوم  نیا  هب  یهجوت  اـیاضق  تابـسانم  رد  نییقطنم  یلو 
لوـمحم و رد  مه  دـنراد و  كارتـشا  عوـضوم  رد  مه  هیـضق  ود  هک  تساـجنیا  هـب  اـهنت  اـیاضق  تابـسانم  رد  نـییقطنم  هجوـت  دـناهدومنن .

نیلباقتم ار  اـیاضق  هنوگنیا  ود ، ره  رد  اـی  و  بلـس ، باـجیا و  ینعی  تیفیک   » رد اـی  و  تیئزج ، تیلک و  ینعی  تسا  مک   » رد اـی  ناـشفالتخا 
. داضتلا تحت  نیلخاد  ای  نیلخادتم و  ای  و  نیداضتم ، ای  دنانیضقانتم ، ای  دناهنوگ . دنچ  رب  دوخ  هبون  هب  نیلباقتم  دنناوخیم ،

سکع ضقانت -   10 سرد

سکع ضقانت - 

زا هیـضق  ود  رگا  هک  میتفگ  البق  ام  تسا . ضقانت  لصا  دـیآیم  راک  هب  اج  همه  رد  تسا و  رتمهم  همه  زا  هک  نآ  ایاضق ، ماـکحا  ناـیم  رد 
رگیدکی اب  بلـس  باجیا و  تیئزج و  تیلک و  ظاحل  زا  ینعی  فیک  مک و  ظاحل  زا  اما  دنـشاب ، هتـشاد  تدـحو  لومحم  عوضوم و  ظاحل 

. دنمانیم نیضقانتم  ار  هیضق  ود  نیا  تسا و  ضقانت  هطبار  هیضق  ود  نیا  هطبار  دنشاب . هتشاد  فالتخا 
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مزال يرگید  قدص  کی  ره  بذک  زا  دـیآیم و  مزال  يرگید  بذـک  کی  ره  قدـص  زا  هک  تسا  نیا  نیـضقانتم  مکح  هک  میتفگ  مه  و 
. تسا لاحم  نیضیقن  عافترا  مه  نیضیقن و  عامتجا  مه  رگید : ترابع  هب  دیآیم .

. دنرگیدکی ضیقن  زین  هیئزج  هبجوم  هیلک و  هبلاس  دنرگیدکی و  ضیقن  هیئزج  هبلاس  هیلک و  هبجوم  قوف : نایب  ربانب 
تسا : طرش  مه  رگید  تدحو  دنچ  لومحم ، عوضوم و  تدحو  رب  هوالع  ضقانت  رد 

اعومجم هک  لعف ، هوق و  رد  تدحو  لک ، ءزج و  رد  تدحو  هفاضا ، رد  تدحو  طرـش ، رد  تدحو  ناکم ، رد  تدحو  نامز ، رد  تدـحو 
. دناهدش نایب  تیب  ود  نیا  رد  دوشیم و  تدحو  تشه 

رخآ رد  تسا ، لعف  هوق و  لک  ءزج و  هفاضا ، طرـش و  تدحو  ناکم  لومحم و  عوضوم و  تدحو  نداد  طرـش  تدحو  تشه  ضقانت  رد 
نامز

نادـنخ ناسنا  میئوگب  رگا  دـنرادن و  تدـحو  اهعوضوم  اریز  تسین  ضقانت  تسین  نادـنخ  بسا  تسا ، نادـنخ  ناسنا ، میئوگب : رگا  سپ 
تسا و بجاو  تایآ  زامن  هداد  خر  فوسک  رگا  میئوگب  رگا  دـنرادن . تدـحو  اهلومحم  اریز  تسین ، ضقانت  تسین  اپراهچ  ناـسنا  تسا ،

بـش رد  ناـسنا  دـسرتیمن ، زور  رد  ناـسنا  میئوگب  رگا  دـنفلتخم . اهطرـش  اریز  تسین  ضقاـنت  تسین  بجاو  تاـیآ  زاـمن  هدادـن  خر  رگا 
الاب ياضف  رد  تسا و  مرگ  ولیک  کـی  نیمز  يور  رد  بآ  رتیل  کـی  نزو  میئوگب  رگا  دـنفلتخم . اـهنامز  اریز  تسین ، ضقاـنت  دـسرتیم ،

، اههفاضا اریز  تسین  ضقانت  تسین  ریغتم  ادخ  ملع  تسا ، ریغتم  ناسنا  ملع  دنفلتخم ، اهناکم  اریز  تسین  یـضقانت  تسا  مرگ  ولیک  مین  الثم 
الثم  ) نارهت تحاسم  زا  یشخب  تسا و  عبرم  رتمولیک  نارهت 1600  تحاسم  لک  میئوگب : رگا  دـنفلتخم  عوضوم  ود  ياههیلا  فاضم  ینعی 

دهتجم هوقلاب  ناسنا  دازون  ره  مییوگب  رگا  دـنفلتخم . لـک  ءزج و  ظاـحل  زا  اریز  تسین  ضقاـنت  تسین ، عبرم  رتمولیک   1600 نارهت ) قرش 
. تسا فالتخا  تیلعف  هوق و  ظاحل  زا  اریز  تسین  ضقانت  دنتسین ، دهتجم  لعفلاب  ناسنا  ياهدازون  زا  یضعب  و  تسا ،

دنداضتلا تحت  لخاد  ای  دنداضتم و  هاگنآ  هیضق  ود  ینعی  تسه ، زین  نیتلخادتم  داضتلا و  تحت  نیتلخاد  نیتداضتم و  رد  طئارش  نیا  نیع 
. دنشاب هتشاد  ار  روبزم  ياهتدحو  هک  دنلخادتم  ای  و 

ضقانت لصا 

ار اهنآ  ناسنا  هک  یئایاضق  مامت  و  مولع ، مامت  يایاضق  هکلب  یقطنم ، لئاسم  اـهنت  هن  ینعی  تسا  اـیاضقلا » ما   » ضقاـنت لـصا  امدـق ، رظن  زا 
همه دوش ، بارخ  رگا  تسا . ناـسنا  ياههشیدـنا  همه  ياـنب  ریز  لـصا  نیا  تسا . لـصا  نیا  رب  ینبم  تاـیفرع ، رد  ولو  دـنکیم ، لامعتـسا 

رابتعا یب  یلکب  یئوطـسرا  قطنم  دشابن  حیحـص  نیـضیقن  عافترا  عانتما  نیـضیقن و  عامتجا  عانتما  لصا  رگا  و  ددرگیم ، ناریو  اههشیدـنا 
. تسا

ضیقن ار  نآ  احالطصا  قطنم  هچنآ  هک  میئوگب  دیاب  اتمدقم  هن ؟ ای  درک  دیدرت  لصا  نیا  رد  دوشیم  ایآ  تسیچ ؟ تامدق  رظن  مینبب  نونکا 
مئاق  » اهنیا هک  تسا  ینعم  نیا  هب  تسا  هیئزج  هبجوم  هیلک  هبلاس  ضیقن  تسا و  هیئزج  هبلاـس  هیلک  هبجوم  ضیقن  دـیوگیم : هک  دـناوخیم 

عفر اـنیع  یکی  داـفم  هک  يزیچ  ود  ینعی  تسا ، زیچ  نآ  عـفر  زیچ ، ره  یعقاو  ضیقن  دنـشابیم . ضیقن  مکح  رد  دنـشابیم و  ضیقن  ماـقم 
میئوگیم رگا  و  تسا ، ناسنا  ناویح  لک  سیل  ، » تسا هیلک  هبجوم  هک  ناویح  ناسنا  لک   » ضیقن اذهیلع  دنرگیدکی . ضیقن  دشاب  يرگید 

. تسا ضیقن  مکح  رد  هک  تسا  نیا  دوصقم  تسا  وا  ضیقن  ناسناب  سیل  ناویحلا  ضعب  »
ضعب  » میئوگیم رگا  و  تسا ، رجحب » ناسنالا  نم  یـش ، ـال  سیل   » تسا هیلک  هبلاـس  هک  رجحب » ناـسنالا  نم  ءیـش  ـال   » ضیقن نینچمه  و 

. تسا ضیقن  مکح  رد  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  تسا  نآ  ضیقن  رجح » ناسنالا 
هیضق کی  دحاو  نآ  رد  تسا  لاحم  هک  دنکیم  نشور  هجوت  كدنا  هک  میئوگیم  میدروآ ، تسد  هب  ار  هیضق  ره  یعقاو  ضیقن  هک  الاح 
لاحم ضقانت  لصا  تسا : یعدـم  الثم  هک  یـسک  ایآ  تسا ، یهیدـب  رما  کی  نیا  دنـشاب و  بذاک  ود  ره  ای  قداـص و  ود  ره  نآ  ضیقن  و 
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مه دـشاب و  لاحم  ضقانت  لصا  مه  ینعی  دنـشاب . بذاک  ود  ره  ای  قداص و  ود  ره  شـضیقن  اـب  هیـضق  نیا  دوخ  هک  دـنکیم  لوبق  تسین ،
عامتجا و عانتما  لصا  ندوب  ایاضقلا  ما  هرابرد  ار  امدق  نایب  ام  تسا  رتهب  دشابن . لاحم  هن  دـشاب و  لاحم  ضقانت  لصا  هن  ای  دـشابن و  لاحم 

. دوش نشور  رتهب  بلطم  ات  مینک  لقن  نیضیقن  عافترا 
دیآیم دیدپ  ام  رد  تلاح  هس  زا  یکی  میشیدنایم  ملاع  داعبا  یهانت  هرابرد  هک  یماگنه  الثم  میشیدنایم ، هیضق  کی  هرابرد  هک  یتقو  ام 

. دنکیم یئامن  دوخ  ام  نهذ  ولج  رد  هیضق  ود  ینعی  هن . ای  تسا  یهانتم  ملاع  ایآ  هک  مینکیم  کش  - 1
. تسین یهانتم  ملاع  ب -  تسا . یهانتم  ملاع  فلا - 

ود ینعی  مود ، هیـضق  هن  دـبرچیم و  لوا  هیـضق  هن  دـنریگیم . رارق  اـم  نهذ  رد  مه  ربارب  رد  لداـعتم  وزارت ، هفک  ود  دـننام  هیـضق  ود  نـیا 
. تسا کش  ام  تلاح  نیا  مان  میراد و  هیضق  ود  نیا  دروم  رد  يواستم  لامتحا 

رب ای  و  دبرچیم ، دشاب  یهانتم  ملاع  هکنیا  لامتحا  الثم  دبرچیم  فرط  کی  لامتحا  ینعی  فرط ، ود  زا  یکی  هب  مینکیم  ادـیپ  نامگ  - 2
. میمانیم نامگ  ای  نظ  ار  دوخ  نهذ  ناحجر  تلاح  نآ  تروص  نآ  رد  سکع ،

هتـشاد عطاق  لیامت  فرط  کی  هب  اـهنت  نهذ  و  دوشن ، هداد  لاـمتحا  هجو  چـیه  هب  دوش و  یفنم  یلک  هب  فرط  کـی  فرط  ود  زا  هکنیا  - 3
. میراذگیم نیقی  ار  تلاح  نیا  مان  دشاب 

ادیپ نیقی  میدرک  ادیپ  مکحم  لیلد  هک  یتقو  یلو  مینکیم  کش  میشیدنایم  یهیدب  لئاسم  لباقم  رد  يرظن  لئاسم  هرابرد  هک  ادتبا  رد  ام 
. دوشیم ادیپ  نامگ  ام  يارب  لقا  ال  مینکیم ،

هک درادن  یباوج  هن ؟ ای  دنکیم  ادیپ  طاسبنا  دـنیبب  ترارح  رگا  مکحم  زلف  نیا  نهآ ، ایآ  دیـسرپب  زومآ  شناد  کی  زا  رگا  ءادـتبا  رد  الثم 
رثا رد  نهآ  هک  دنکیم  ادیپ  نیقی  دش  هتفگ  شیارب  یبرجت  لئالد  هک  دعب  اما  تسا ، كوکـشم  شیارب  بلطم  منادیمن . دیوگیم  دـهدب ،

لامتحا یفن  مزلتـسم  هیـضق  کی  هب  نیقی  سپ  یـضایر . لیاسم  رد  زومآ  شناد  کی  تلاح  تسا  نینچمه  دنکیم . ادـیپ  طاسبنا  ترارح 
. تسا فلاخم  فرط 

فرط يواسم  لامتحا  یفن  مزلتـسم  هیـضق  کی  هب  نامگ  نظ و  هکنانچمه  تسین ، راگزاس  فلاخم  لامتحا  اب  هیـضق  کـی  هب  نیقی  زگره 
. تسین راگزاس  ام  يواسم  ریغ  لامتحا  اب  هتبلا  یلو  تسا  راگزاسان  يواسم  لامتحا  اب  تسا و  فلاخم 

لـصا البق  ام  نهذ  هک  تسا  نیا  هب  فوقوم  بلطم  کی  ندش  نونظم  ندش و  حجار  یتح  ندش و  یملع  ندـش و  یعطق  میئوگیم  نونکا 
. دشاب هتفریذپ  ار  ضقانت  عانتما 

. دوشیمن جراخ  کش  تلاح  زا  ام  نهذ  هاگ  چیه  دشاب ، هتفریذپن  ار  لصا  نیا  رگا 
اریز دباین ، طاسبنا  ترارح  رثا  رد  نهآ  لاح  نامه  رد  دبای و  طاسبنا  ترارح  رثا  رد  نهآ  هک  دوب  دهاوخن  یعنام  چـیه  تقو  نآ  رد  ینعی 

ام نهذ  يارب  هجو  چـیه  هب  نیقی  سپ  تسا  هیوسلا  یلع  ام  نهذ  يارب  هیـضق  فرط  ود  سپ  تسین  لاـحم  ضرفلا  یلع  ود  نیا  ناـیم  عمج 
. دنک یفن  یلکب  ار  رگید  فرط  دشاب و  هتشاد  عطاق  لیامت  فرط  کی  هب  نهذ  هک  دوشیم  ادیپ  تقو  نآ  نیقی  اریز  دوشیمن . لصاح 

نیرکنم نخـس  رد  هک  یتقو  ناسنا  دـشاب ، هشقانم  لباق  هک  تسین  يزیچ  نیـضیقن  عفر  نیـضیقن و  عمج  عانتما  لصا  هک  تسا  نیا  تقیقح 
. دناهدرک راکنا  ار  نآ  و  دناهدناوخ ، مان  نیا  هب  ار  يرگید  زیچ  نانآ  دنیبیم  دنکیم ، لمات 

سکع

سکع یکی  تـسا : قداـص  نآ  زا  مـه  سکع  ود  دـشاب ، قداـص  رگا  اـیاضق  زا  ياهیـضق  ره  تـسا . سکع  اـیاضق  ماـکحا  زا  رگید  یکی 
. ضیقن سکع  رگید  يوتسم و 

ناـسنا میئوگیم : هک  اـجنآ  ـالثم  میهد ، رارق  عوضوم  ياـج  هب  ار  لومحم  و  لومحم ، ياـج  هب  ار  عوـضوم  هک  تسا  نیا  يوتـسم  سکع 
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مه هک  نیا  یکی  تسا : وحن  ود  هب  نآ  تسا و  رگید  روط  ضیقن  سکع  یلو  تسا ، ناـسنا  ناویح  میئوـگب : هدرک و  سکع  تسا  ناوـیح 
ناویح میئوگب ال  تسا  ناویح  ناسنا  هیضق  رد  الثم  میئامن  ضوع  ار  ناشیاج  هاگنآ  مینک و  ناشـضیقن  هب  لیدبت  ار  لومحم  مه  عوضوم و 

. تسا ناسنا  ال 
، فیک رد  فـالتخا  طرـش  هب  اـما  دریگ  رارق  لومحم  ياـج  هب  عوضوم  دوخ  و  عوضوم ، ياـج  هب  لومحم  ضیقن  هک  تسا  نیا  رگید  عون 

. تسین ناسنا  ناویح  ال  هک : تسا  نیا  ناویح  ناسنا  هیضق  ضیقن  سکع  اذهیلع  بلس . باجیا و  رد  فالتخا  طرش  هب  ینعی 
هکنانچ روصحم ، هیـضق  اریز  هدوبن  هروصحم  يایاضق  زا  مادـک  چـیه  میدرک  رکذ  ضیقن  سکع  يوتـسم و  سکع  يارب  اـم  هک  یئاـهلاثم 
هدـیمان روس »  » میتفگ البق  هک  ياهراپ   » ای ضعب   » ای همه   » ای ره »  » لیبق زا  یتاملک  دـیاب  سپ  دارفا  تیمک  نایب  هب  دـشاب  نورقم  دـیاب  میتفگ 
يایاضق رگید  فرط  زا  و  دنتـسه . ناسنا  اهناویح  زا  یـضعب  ای  تسا  ناویح  یناسنا  ره  دننام : دشاب ، هدمآ  هیـضق  عوضوم  رـس  رب  دنوشیم 

سکع يوتـسم و  سکع  طیارـش  هروصحم  ياـیاضق  هب  هجوت  اـب  نونکا  تسا  مزـال  سپ  تسا  هروصحم  ياـیاضق  ناـمه  موـلع  رد  ربـتعم 
مینک : نایب  ار  ضیقن 

. تسا هیئزج  هبجوم  هیئزج  هبجوم  يوتسم  سکع  نینچمه  تسا و  هیئزج  هبجوم  هیلک ، هبجوم  يوتسم  سکع 
، دـنیودرگ اهدرگ  زا  ضعب  يوتـسم  سکع  دنتـسه و  ودرگ  اهدرگ  زا  یـضعب  هک  تسا  نیا  تسا  درگ  یئودرگ  ره  يوتـسم  سکع  الثم 

. دندرگ اهودرگ  زا  یضعب  هک  تسا  نیا 
تسین لقاع  یفرح  رپ  چیه   » هک تسا  نیا  تسین  فرح  رپ  یلقاع  چیه   » يوتسم سکع  الثم  تسا ، هیلک  هبلاس  هیلک ، هبلاس  يوتـسم  سکع 

. درادن سکع  هیئزج  هبلاس  اما 
فـالخ هب  تیئزج  تیلک و  تهج  زا  اـما  تسا ، يوتـسم  سکع  دـننام  بلـس  باـجیا و  ظاـحل  زا  لوا  فـیرعت  رب  اـنب  ضیقن  سکع  یلو 
سکع اجنآ  رد  تسا . اجنآ  تابجوم  مکح  رد  اجنیا  بلاوس  تسا و  اجنآ  بلاوس  مکح  رد  اـجنیا  تاـبجوم  ینعی  تسا . يوتـسم  سکع 

هک میتـفگ  اـجنآ  رد  تسا . هیئزج  هبلاـس  هیئزج ، هبلاـس  هیلک و  هبلاـس  سکع  اـجنیا  رد  تسا ، هیئزج  هبجوم  هیئزج ، هبجوـم  هیلک و  هبجوـم 
رد درادـن ، سکع  هیئزج  هبلاس  هک  میتفگ  اجنآ  رد  تسا . هیلک  هبجوم  هیلک ، هبجوم  سکع  اجنیا  رد  تسا ، هیلک  هبلاس  هیلک  هبلاـس  سکع 

. درادن سکع  هیئزج  هبجوم  اجنیا 
هیلک هبلاس  هیلک  هبجوم  سکع  ینعی  دـنراد ، فالتخا  مه  اـب  زین  بلـس  باـجیا و  رظن  زا  سکع  لـصا و  ظاـحل  زا  مود  فیرعت  رب  اـنب  اـما 

زا زارتـحا  يارب  درادـن . سکع  هیئزج  هبجوم  تسا و  هیئزج  هبلاـس  هیئزج  هبلاـس  سکع  تسا و  هیئزج  هبجوـم  هیلک  هبلاـس  سکع  و  تسا ،
(. 1  ) میزادرپیمن لاثم  رکذ  هب  لیوطت 

تشونیپ

ام هکنیا  اذهیلع  هیطرـش . يایاضق  رد  مه  تسا و  يراج  هیلمح  يایاضق  رد  مه  میتفگ  ایاضق  ماکحا  تامیـسقت و  هرابرد  نونکات  هچنآ  - 1
هلـسلس کی  هلـصفنم ، هلـصتم و  زا  معا  هیطرـش ، يایاضق  یلو  ددرگ . نهذ  دومج  اشنم  دـیابن  میدرک  باختنا  هیلمح  يایاضق  زا  ار  اـهلاثم 

. مینکیم يراددوخ  اهنآ  رکذ  زا  هلاطا  زا  زیهرپ  يارب  ام  تسا و  فورعم  تالصفنم  تالصتم و  مزاول   » هب هک  دنراد  صاخ  ماکحا 

سایق  11 سرد

هراشا

فرعم   » ثحبم يارب  دوب  ياهمدقم  سمخ  تایلک  ثحابم  هکنانچمه  سایق ،   » ثحبم يارب  تسا  ياهمدقم  ایاضق  ثحابم 
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همه سپ  تسا . ساـیق  اـهتجح  نیرتهدـمع  هک  تفگ  میهاوخ  ادـعب  تسا  تجح   » فرعم و  » قطنم عوـضوم  هک  میتـفگ  مود  سرد  رد  اـم 
. دنزیم رود  سایق  فرعم و  نیا  فارطا  رد  قطنم  ثحابم 

فشک ار  ءایشا  مات  دح   » حالطـصا هب  درک و  مامت  مات و  فیرعت  ار  ءایـشا  ناوتب  هک  يروطب  تافیرعت  هلاسم  هک  میتفگ  اهـسرد  زا  یکی  رد 
اب اذهیلع  دنرادن . فرعم ،   » باب هب  یهجوت  نادنچ  نییقطنم  اذـهل  و  تسا ، نکمم  ان  دراوم  یخرب  رد  راوشد و  يرما  هفـسالف  رظن  زا  درک ،

هدـمع هکنیا  هب  هجوت  اب  تسا و  زیچان  هاتوک و  فرعم   » ثحابم هکنیا  هب  هجوت  اـب  تسا و  تجح   » فرعم و  » قطنم عوضوم  هکنیا  هب  هجوت 
. تسا سایق   » قطنم روحم  هک  دوشیم  مولعم  تسا  سایق   » اهتجح

؟ تسیچ سایق 

هیـضق دـنچ  زا  هدـمآ  مهارف  ياهعومجم  سایق  ینعی  رخآ ، لوق  هتاذـل  هنع  مزلی  ثیحب  اـیاضق  نم  فلؤم  لوق  دـناهتفگ : ساـیق  فیرعت  رد 
. تسا رگید  هیضق  کی  لوبق  اهنآ ، لوبق  همزال  هک  تسا  يوحن  هب  هدمآ و  رد  دحاو  کی  تروصب  هک  تسا 

زا تسا  ترابع  رکف  هک : مینک  هراشا  میراچان  اجنیا  درک ، میهاوخ  فیرعت  لیصفت  هب  ار  رکف  مینکیم ، ثحب  سایق  شزرا  هرابرد  هک  ادعب 
زا نیا  رب  انب  مولعم . کی  هب  لوهجم  کی  لیدـبت  هجیتن و  کی  هب  یبایتسد  يارب  یلبق  ياههتخودـنا  تاـمولعم و  يور  نهذ  لـمع  یعون 

. تسا رکف  یعون  دوخ  سایق  هک  دش  مولعم  میدرک  سایق  يارب  هک  یفیرعت 
تروص دناوتیم  وحن  هس  هب  رکف  مه  تاقیدـصت  دروم  رد  و  تاقیدـصت ، دروم  رد  ای  دـشاب و  تاروصت  دروم  رد  هکنیا  زا  تسا  معا  رکف 

راک و یعون  هک  تهج  نآ  زا  نهذ  لمع  هب  رکف »  » هوالع هب  تسا . ساـیق  زا  معا  رکف  سپ  تسا  ساـیق  تروص  هس  نآ  زا  یکی  هک  دریگ 
. ددرگیم عالطا  صاخ  طابترا  مظن و  اب  هیضق  دنچ  زا  تسا  ترابع  هک  رکف  ياوتحم  هب  سایق  اما  دوشیم . قالطا  تسا  تیلاعف 

تـسد لوهجم  ياهیـضق  هب  همولعم ، یئایاضق  ای  هیـضق  زا  میهاوخیم  هک  اجنآ  ینعی  تسا ، مسق  هس  رب  دوخ  هبون  هب  تجح  تجح : ماـسقا 
تسا : نکمم  هنوگ  هس  هب  ام  نهذ  ریس  میبایب 

حطس مه  هطقن  هب  ياهطقن  زا  ینعی  دوب . دهاوخ  یقفا  ام  نهذ  ریـس  لاحنیا  رد  نیابتم . هب  نیابتم  زا  رتهب  ترابع  هب  یئزج و  هب  یئزج  زا  - 1
. دنکیم روبع  نآ 

هب رتدودـحم  رتکچوک و  زا  ینعی  تسا  يدوعـص  اـم  نهذ  ریـس  لاـح  نیا  رد  ماـع ، هب  صاـخ  زا  رتـهب  تراـبع  هب  و  یلک ، هب  یئزج  زا  - 2
. دنکیم روبع  لماش   » هب لومشم   » زا رگید  ترابعب  دنکیم و  ریس  رتیلاع  رتگرزب و 

رتکچوک و هب  رتیلاع  رتگرزب و  زا  ینعی  تسا  یلوزن   » ام نهذ  ریـس  لاح  نیا  رد  صاخ ، هب  ماع  زا  رتهب  تراـبع  هب  یئزج و  هب  یلک  زا  - 3
. دوشیم لقتنم  هدش  هتفرگ  رب  رد  لومشم و   » هب هدنریگ  رب  رد  لماش و  زا   » رگید ترابع  هب  دنکیم و  ریس  رتدودحم 

تسا فورعم  هکنیا  . ) دنناوخیم سایق  ار  نآ  نییلوصا  اهقف و  دنمانیم و  لیثمت   » ار نیابتم  هب  نیابتم  زا  یئزج و  هب  یئزج  زا  ریس  نییقطنم 
زا ریـس  دـنناوخیم و  ءارقتـسا »  » نییقطنم ار  یلک  هب  یئزج  زا  ریـس  تسا ) یقطنم  لیثمت  دوصقم  دربیم ، راکب  ار  ساـیق   » هقف رد  هفینح  وبا 

: دش مولعم  زیچ  دنچ  دش  هتفگ  نونکات  هچنآ  عومجم  زا  ( 1 دوشیم ) هدناوخ  سایق   » مان هب  هفسالف  نییقطنم و  حالطصا  رد  یئزج  هب  یلک 
دریگیم و لیوحت  ار  ساوح  ياههدروآرف  افرص  دهدیمن  ماجنا  یلمع  نهذ  هک  تسا  میقتسم  هدهاشم  قیرط  زا  ای  تامولعم  باستکا  - 1

نیا قطنم  راک  درادن ، يراک  لوا  مسق  هب  قطنم  دـنکیم . تیلاعف  لمع و  یعونب  نهذ  هک  تسا  یلبق  تابـستکم  يور  رب  رکفت  قیرط  زا  ای 
. دهد تسدب  رکفت  نیح  رد  ار  نهذ  ندرک  لمع  تسرد  نیناوق  هک  تسا 

اب نهذ  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  رایتخا  رد  مولعم  دـنچ  هک  طلغ ) رکفت  ای  حیحـص  رکفت  زا  معا   ) تسا رکفت  هب  رداق  یتروص  رد  اهنت  نهذ  - 2
. دهدیم تلاخد  ار  مولعم  کی  زا  شیب  زین  لیثمت   » دروم رد  یتح  نهذ  تسین ، طلغ ) رکفت  ولو   ) رکفت لمع  هب  رداق  مولعم  کی  نتشاد 

. دنشاب هدوبن  ضحم  هناگیب  رگیدکی  اب  هک  دنکیم  مهارف  طلغ ) رکفت  ولو   ) نهذ ریس  رکفت و  يارب  ار  هنیمز  هاگنآ  یلبق  تامولعم  - 3
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هـشیدنا اهنآ  زا  هک  تسا  لاحم  دـشابن  راک  رد  كرتشم  دـح   » ای عماج   » اـهنآ ناـیم  هک  دوش  هتخودـنا  اـم  نهذ  رد  تاـمولعم  اـهرازه  رگا 
. دوش هداز  يدیدج 

مهارف رکفت  لـمع  يارب  ار  هنیمز  تاـمولعم ، ناـیم  كرتـشم  دـح  عماـج و  دوجو  موزل  نینچمه  تاـمولعم و  ددـعت  موزل  میئوگیم  نونکا 
. طلغ تروص  هب  ولو  تسین  لاقتنا  تکرح و  هب  رداق  نهذ  دشابن  طرش  ود  نیا  زا  کی  ره  رگا  دنکیم و 

تسا نکمم  مه  طیارش  نیا  نودب  ینعی  تسا  رکف » ندرک  تکرح  حیحص  طیارـش   » طیارـش نآ  هک  تسه  رگید  طیارـش  هلـسلس  کی  اما 
رد نهذ  هک  دـنکیم  نایب  ار  طیارـش  نیا  قطنم  دـنکیم . يریگهجیتن  طلغ  دـهدیم و  ماجنا  طـلغ  یلو  دـهد ، ماـجنا  يرکف  تکرح  نهذ 

(. 2 دتفین ) هابتشا  طلغ و  هب  يرکف  تکرح  نیح 

اهتشونیپ

زا نهذ  رگا  سپ  تسا ، یلک  هب  یلک  زا  ریـس  نآ  و  دوشیم ، ضرف  مه  یمراـهچ  مسق  هک  نیا  نآ  تسا و  شـسرپ  کـی  ياـج  اـجنیا  - 1
ماع و ای  يواـستم و  اـی  دـننیابتم و  اـی  یلک  ود  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسیچ ؟ شراـبتعا  داد و  وا  هب  دـیاب  یماـن  هچ  درک  ریـس  یلک  هب  یلک 

لیثمت میدرک  هراشا  هک  يروطنامه  اریز  تسا  لـیثمت  رد  لـخاد  لوا  مسق  مسق ، راـهچ  نیا  زا  هجو . نم  صاـخ  ماـع و  اـی  قلطم و  صاـخ 
رگا اذهیلع  تسا  نیابتم  هب  نیابتم  زا  لاقتنا  هک  دوشیم  هدناوخ  لیثمت  تهج  نآ  زا  یئزج  هب  یئزج  زا  لاقتنا  درادـن ، یئزج  هب  صاصتخا 

سایق رد  لخاد  دـشاب  صاخ  هب  ماع  زا  رگا  تسا و  ءارقتـسا  لخاد  دـشاب  ماع  هب  صاخ  زا  نهذ  ریـس  رگا  دـنقلطم  صاـخ  ماـع و  یلک  ود 
. تسا

باب رد  لخاد  دنشاب  يواسم  یلک  ود  رگا  میئوگیم  نونکا  هجو  نم  صاخ  ماع و  ای  دنـشاب  يواستم  یلک  ود  هک  اجنآ  دنامیم  یقاب  سپ 
. دنلیثمت رد  لخاد  دنشاب  هجو  نم  صاخ  ماع و  رگا  دنسایق و 

زا ای  تسا  میقتـسم  هدـهاشم  قیرط  زا  ای  ام  تامولعم  بسک  تشذـگ  هچنآ  رب  انب  هک  تسا  نیا  نآ  تسه و  شـسرپ  کی  ياج  اجنیا ، - 2
اهنیا زا  کی  مادک  رد  لخاد  هبرجت  دوشیم ؟ هچ  هبرجت  فیلکت  سپ  ءارقتـسا ، ای  لیثمت و  ای  تسا و  سایق  عون  زا  ام  رکفت  و  رکفت ، قیرط 

هک يروطنامه  دوشیم  لیکـشت  اجنآ  هک  یـسایق  یلو  هدـهاشم . کمک  هب  تسا  یـسایق  رکفت  عون  زا  هبرجت  هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا .؟
. درک میهاوخ  ثحب  نآ  هرابرد  رگید  یتصرف  رد  ام  دـنهدیم و  ماجنا  دوخب  دوخ  ناـهذا  هک  تسا  یفخ  یـسایق  دـناهتفگ  نییقطنم  رباـکا 

. دناهدرک هابتشا  تسا  ءارقتسا  عون  زا  هبرجت  دناهتشادنپ  هک  دیدج  ناگدنسیون  زا  یناسک 

سایق ماسقا   12 سرد

هراشا

. یئانثتسا ینارتقا و  مسق : ود  هب  ددرگیم  مسقنم  یساسا ، میسقت  کی  رد  سایق 
چیه هیضق  کی  رگید  ترابع  هب  دوشیمن و  لیکشت  سایق  هیضق  کی  زا  ینعی  تسا ، هیضق  ود  لقا  رب ال  لمتشم  یسایق  ره  هک  میتفگ  البق 

دنـشاب هدوبن  هناگیب  رظن  دروم  هجیتن  اب  هک  دـندرگیم  دـلوم  دـنهدیم و  لیکـشت  ساـیق  هاـگنآ  هیـضق  ود  میتفگ  زین  و  تسین . دـلوم  هاـگ 
. نیتمدقم هب  تبـسن  هجیتن  تسا  روط  نیمه  تسا  هدـمآ  نوریب  اهنآ  زا  وا  یلـصا  هتـسه  تسا و  ردام  ردـپ و  ثراو  دـنزرف  هک  يروطنامه 
ای مدـقم  هیلمح و  رد  لومحم  ای  عوضوم و   ) ءزج ره  ینعی  تسا  دوجوم  نیتمدـقم  رد  هدـنکارپ  تروص  هب  یهاـگ  هجیتن  تسه  هک  يزیچ 

نیتمدقم رد  هدنکارپ  تروصب  رگا  تسا . هتفرگ  رارق  نیتمدـقم  رد  اج  کی  یهاگ  و  تسا ، هتفرگ  رارق  همدـقم  کی  رد  هیطرـش ) رد  یلات 
میئوگب : رگا  دوشیم . هدیمان  یئانثتسا  سایق   » دریگ رارق  نیتمدقم  رد  اجکی  رگا  دوشیم و  هدیمان  ینارتقا  سایق   » دریگ رارق 
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( ارغص  ) تسا زلف  نهآ 
( اربک . ) دوشیم طسبنم  ترارح  رد  يزلف  ره 

(. هجیتن دوشیم ) طسبنم  ترارح  رد  نهآ  سپ 
بیکرت یلصا  ءزج  ود  زا  دوخ  هبون  هب  هجیتن  میناوخیم . هجیتن   » ار موس  هیضق  نیتمدقم و   » ار مود  لوا و  هیـضق  میراد : هیـضق  هس  اجنیا  رد 

. لومحم عوضوم و  تسا : هدش 
قباس سایق  همدـقم  کی  رد  رغـصا  مینیبیم  هکناـنچ  دـنناوخیم و  ربکا »  » ار نآ  لومحم  دـنمانیم و  رغـصا »  » احالطـصا ار  هجیتن  عوضوم 

. نآ رگید  همدقم  رد  ربکا  دراد و  رارق  رکذلا 
يربک  » احالطصا تسا ، ربکا  رب  لمتـشم  هک  ياهمدقم  دوشیم و  هدیمان  سایق  يرغـص   » احالطـصا تسا ، رغـصا  رب  لمتـشم  هک  ياهمدقم 

. دوشیم هدیمان  سایق 
ای نامز و  ره  « » رگا  » لیبق زا  ياهملک  اب  هک  توافت  نیا  اـب  دریگ ، رارق  نیتمدـقتم  رد  اـج  کـی  هجیتن   » هک دـشاب  يوحن  هب  ساـیق  رگا  یلو 

میئوگب : نینچ  تسا  نکمم  الثم  تسا  ماوت  اما »  » ای نکیل  »
. دوشیم طسبنم  ترارح  رد  دشاب  زلف  نهآ  رگا 

. تسا زلف  نهآ  نکل 
. ددرگیم طسبنم  ترارح  رد  سپ 

مدقم ، » سایق هجیتن  تسا و  هیطرـش  هیـضق  کی  لوا ، همدقم  حالطـصا  هب  دراد و  رارق  لوا  همدقم  رد  اج  کی  تسا  هجیتن  هک  موس  هیـضق 
. تسا هیطرش  نآ 

یئانثتسا سایق 
هلصفنم هاوخ  هلصتم و  هاوخ  تسا ، هیطرش  هیضق  کی  هراومه  یئانثتسا  سایق  لوا  همدقم  مینکیم : عورش  یئانثتـسا  سایق  زا  ار  دوخ  ثحب 

دوش و ءانثتـسا  مدـقم  تسا  نکمم  اریز  دریگ ، تروص  تسا  نکمم  وحن  راـهچ  هب  یلک  روطب  ءانثتـسا  تسا . ءانثتـسا  کـی  مود  همدـقم  و 
راهچ اعومجم  یفنم  تروص  هب  اـی  دوشیم و  انثتـسا  تبثم  تروص  هب  هک  تسا  نیا  اـی  تروص  ره  رد  و  دوش . ءانثتـسا  یلاـت  تسا  نکمم 

دوشیم : تروص 
مدقم تابثا )  ) عضو - 1

. مدقم یفن )  ) عفر - 2
. یلات عضو  - 3

(1 . ) یلات عفر  - 4

ینارتقا سایق 

دوشیم و هدـیمان  ارغـص  تسا ، رغـصا  رب  لمتـشم  هک  ياهمدـقم  تسا ، هدـنکارپ  نیتمدـقم  رد  هجیتن  ینارتـقا ، ساـیق  رد  میتـسناد  هکناـنچ 
دنتـسه هجیتن  دـلوم  هک  نیتمدـقم  دوخ  دـش ، هراشا  البق  هک  يروطنامه  هتبلا  دوشیم و  هدـناوخ  اربک  تسا  ربکا  رب  لمتـشم  هک  ياهمدـقم 

كرتشم دح   » هدهع هب  یـساسا  شقن  و  دراد . ترورـض  كرتشم  دح   » ای طبار   » کی دوجو  دنـشاب ، هناگیب  رگیدکی  هب  تبـسن  دـنناوتیمن 
هدیمان طسو  دح   » احالطـصا كرتشم ، دـح  طبار و  نیا  دـهدیم . دـنویپ  رگیدـکی  هب  ار  ربکا  رغـصا و  هک  تسا  كرتشم  دـح  ینعی  تسا 

لیذ : سایق  رد  الثم  دوشیم .
. تسا زلف  نهآ 
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. دوشیم طسبنم  ترارح  رد  زلف 
. دوشیم طسبنم  ترارح  رد  نهآ  سپ 

مه ینعی  دوش ، رارکت  اربک  ارغـص و  رد  دیاب  اترورـض  كرتشم  دح  ای  طسو  دح  دراد . ار  كرتشم  دح  ای  طسو و  دـح  طبار و  شقن  زلف » »
ار اهنیا  هک  دـنوشیم  لیکـشت  نکر  هس  زا  اربک  ارغـص و  اـعومجم  مینیبیم  هکناـنچ  و  اربک . رد  مه  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ارغـص  رد  دـیاب 

. دنمانیم سایق  دودح  »
. رغصا دح  - 1
. ربکا دح  - 2

. كرتشم دح  ای  طسو  دح  - 3
رگیدکی اب  نیتمدقم  هک  دشیم  ببـس  دراد و  دوجو  همدقم  ود  ره  رد  هک  تسا  وا  مه  و  تسا ، رغـصا  هب  ربکا  دـنویپ  هطبار و  طسو ؛ دـح 

. دنشابن هناگیب 
هب هک  دنکیم  ادیپ  فلتخم  لکش  تروص و  راهچ  اربک  ارغـص و  رد  طسو  دح  نتفرگ  رارق  هوحن  رابتعا  هب  ینارتقا  سایق  میئوگیم  نونکا 

. تسا فورعم  هناگ  راهچ  ياهلکش 

لوا لکش 

. تسا لوا  لکش  دریگ  رارق  اربک  رد  عوضوم  ارغص و  رد  لومحم  طسو  دح  رگا 
؛ دراد لوبق  تسا  هدرک  دییات  نآرق  هک  ار  اهداژن  يواست  لصا  نآرق  هب  دقتعم  ره  تسا و  نآرق  هب  دـقتعم  یناملـسم  ره  : » میئوگب رگا  الثم 
رد عوضوم  ارغـص و  رد  لومحم  نآرق ) هب  دقتعم   ) طسو دح  اریز  تسا ، لوا  لکـش  دراد » لوبق  ار  اهداژن  يواست  لصا  یناملـسم  ره  سپ 

لکش دنـشاب و  قداص  همدقم  ود  رگا  ینعی  تسا ، جاتنالا  یهیدب  لوا  لکـش  تسا . ینارتقا  سایق  ياهلکـش  نیرتیعیبط  نیا  و  تسا ، اربک 
زا نیتمدقم  لکش  میشاب و  هتـشاد  نیتمدقم  هب  ملع  ام  رگا  رگید : ترابع  هب  و  تسا . یهیدب  هجیتن  ندوب  قداص  دشاب ، لوا  لکـش  زین  اهنآ 

. دوشب ناهرب  هماقا  لوا  لکش  ندوب  جتنم  يارب  هک  تسین  يزاین  اذهیلع  تسا . یعطق  يرهق و  هجیتن  هب  ملع  دشاب ، لوا  لکـش  یقطنم  رـشن 
. تسا هدش  تابثا  ناهرب  مکح  هب  اهنآ  ندوب  جتنم  هک  رگید  لکش  هس  فالخ  رب 

لوا : لکش  طیارش 
، طیارـش تیاـعر  ضرف  اـب  هک  تسا  نیا  ینعم  هب  تسا  جاـتنالا  یهیدـب  لوا  لکـش  میتـفگ  هکنیا  دراد . یطیارـش  دوخ  هبون  هب  لوا  لـکش 

تسا : ات  ود  لوا  لکش  طیارش  تسا . جاتنالا  یهیدب 
. تسین جتنم  ام  سایق  دشاب  هبلاس  ارغص  رگا  سپ  ارغص -  ندوب  هبجوم  فلا - 

. تسین جتنم  ام  سایق  شاب  هیئزج  اربک  رگا  سپ  اربک -  ندوب  یلک  ب - 
لکـش ام  سایق  اریز  تسین . دـلوم  تسا و  میقع  سایق  دوشیم ، طـسبنم  ترارح  رد  يزلف  ره  تسین و  زلف  ناـسنا  دوش ، هتفگ  رگا  اذـهیلع 

راوخشن اهناویح  یضعب  تسا ، ناویح  ناسنا  میئوگب : رگا  نینچمه  دشاب . هبجوم  دیاب  هک  یلاح  رد  تسا  هبلاس  سایق  يارغـص  تسا و  لوا 
. دشاب هیلک  دیاب  لوا  لکش  ياربک  هکنآ  لاح  تسا و  هیئزج  اربک  تسا و  لوا  لکش  اریز  تسا ، میقع  ام  سایق  مه  زاب  دناهدننک 

مود لکش 

. تسا مود  لکش  دوش  عقاو  لومحم  همدقم  ود  ره  رد  طسو  دح  رگا 
ار شتآ  یناملـسم  چـیه  سپ  تسین  نآرق  هب  دـقتعم  دـنک  سیدـقت  ار  شتآ  سک  ره  تسا ؛ نآرق  هـب  دـقتعم  یناملـسم  ره   » میئوـگب رگا 
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. تسا مود  لکش  دنکیمن  سیدقت 
روبزم ناهرب  رکذ  زا  تسا . جـتنم  مینکیم  رکذ  الیذ  هک  یطیارـش  تیاعر  اب  هک  هدـش  تاـبثا  ناـهرب  مکح  هب  تسین ، یهیدـب  مود  لـکش 

. میزادرپیم نآ  طیارش  هب  مینکیم و  رظن  فرص 
مود : لکش  طیارش 

. تسا زیچ  ود  مود  لکش  طیارش 
بلس  باجیا و   » ینعی تفیک ، رد  اربک ) ارغص و   ) نیتمدقم فالتخا  فلا - 

اربک : تیلک  ب - 
الثم : تسین  جتنم  ام  سایق  دشاب  هیئزج  اربک  رگا  ای  دشاب و  هبلاس  ای  هبجوم  همدقم  ود  رگا  اذهیلع 

دشاب و هبلاس  رگید  هبجوم و  یکی  دیاب  تسا و  هبجوم  همدـقم  ود  ره  اریز  تسین  جـتنم  تسا . ناویح  یبسا  ره  و  تسا ؛ ناویح  یناسنا  ره 
ره نینچمه : و  تسا ، هبلاـس  همدـقم  ود  ره  اریز  تسین ، جـتنم  تسین  راوخفلع  يرتوـبک  چـیه  و  تسین ، راوـخفلع  یناـسنا  چـیه  نینچمه ،

. دشاب هیلک  دیاب  تسا و  هیئزج  سایق  يربک  اریز  تسا  میقع  تسین : ناویح  ماسجا  زا  یضعب  و  تسا ؛ ناویح  یناسنا 

مراهچ لکش  موس و  لکش 

نآ : طیارش  موس و  لکش 
زا : تسا  ترابع  موس  لکش  طیارش  ( 2  ) تسا موس  لکش  دشاب  همدقم  ود  ره  رد  عوضوم  طسو  دح  رگا 

. ارغص ندوب  هبجوم  فلا - 
. همدقم ود  زا  یکی  تیلک  ب - 

یضعب نینچمه  و  تسا . هبلاس  ارغـص  اریز  تسا ، میقع  تسا ، هدنـسیون  یناسنا  ره  تسین ، هدننک  راوخـشن  یناسنا  چیه  لیذ ، سایق  اذهیلع 
. دشاب یلک  همدقم  ود  زا  یکی  تسا  مزال  تسا و  هیئزج  همدقم  ود  ره  اریز  تسا ، میقع  دنلداع  اهناسنا  زا  یضعب  دنملاع و  اهناسنا  زا 

نآ : طیارش  مراهچ و  لکش 
هک وطـسرا  تسا . نهذ  زا  لاکـشا  نیرترود  نیا  و  دـشاب ، اربک  رد  لومحم  ارغـص و  رد  عوضوم  طـسو  دـح  هک  تسا  نآ  مراـهچ  لـکش 

. دـناهدرک هفاـضا  نییقطنم  اهدـعب  تسا ، هدرواـین  شیوخ  قطنم  رد  نهذ ) زا  نآ  يرود  تلع  هب  دـیاش   ) ار لکـش  نیا  تسا  قـطنم  نودـم 
هک : وحن  نیا  هب  دشاب  دناوتیم  تروص  ود  هب  ینعی  تسین ، تخاونکی  لکش  نیا  طیارش 

. دشاب هبجوم  همدقم  ود  ره  - 1
. دشاب هیلک  ارغص  - 2
هک : وحن  نیا  هب  ای  و 

. دنشاب هتشاد  فالتخا  بلس  باجیا و  رد  نیتمدقم  - 1
. دشاب هیلک  همدقم  ود  زا  یکی  - 2

. قطنم سرد  هن  تسا ، قطنم  تایلک  لوصا و  نایب  ام  فده  اریز  مینکیم  يراددوخ  میقع  جـتنم و  ياهلاثم  رکذ  زا  لیوطت  زا  زارتحا  يارب 
. مینک رکذ  اهنآ  ندنام  رطاخ  هب  رتهب  يارب  هدرک ، فیرعت  ار  لکش  راهچ  هک  ار  یفورعم  تیب  ود  تسا  بوخ  اجنیا  رد 

لاکشا عبار  موس  ود  رهب  عضو  مود ، ود  ره  هب  لمح  رامش  نیتسخن  لکـش  تفرگ  اربک  هب  عضو  زاب  ارغـص و  رب  رد  تفای  لمح  رگا  طسوا 
رامش نیتسخن  سکع  ار 

لقن طبـض  يارب  تسا  هدرک  نایب  فورح  اب  ینعی  زمر ، مئالع  اب  ار  هناگ  راـهچ  لاکـشا  طئارـش  هک  يرگید  فورعم  تیب  تسا  بوخ  مه 
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. مینک
نداد طرش  نیاک  نیخای  غک ، نیم  مراهچ  رد  موس  نیاک  غم  یناث و  بک  نیخ  لوا  بکغم 

تسا : حرش  نیاب  يزمر  مئالع 
ندوب هبجوم  م 

ارغص غ 
تیلک ك 
اربک ب 

بلس باجیا و  رد  نیتمدقم  فالتخا  خ 
نیتمدقم نی 

( همدقم ود  زا  یکی   ) نیتمدقملا يدحا  نیا 

اهتشونیپ

ءانثتـسا هاوخ  و  هلـصفنم ، هاوخ  دـشاب و  هلـصتم  شلوا  همدـقم  هاوخ  ینعی  روص ، همه  رد  سایق  ایآ  هک  دوش  شـسرپ  رگا  مینیبب  نونکا  - 1
رد اهنت  ای  و  تسا ؟ جتنم  روص  نیا  همه  رد  ایآ  یفن ، هاوخ  ار و  یلات  ای  مدقم و  دـنک  تابثا  هاوخ  و  یلات ، هجوتم  ای  دـشاب و  مدـقم  هجوتم 

. درادن رکذ  شیاجنگ  اجنیا  هک  یلیصفت  هب  تسا  جتنم  روص  زا  یخرب  رد  طقف  هک  تسا  نیا  خساپ  تسا . جتنم  روص  نیا  زا  یخرب 
. دنا هاوخ  تلادع  ناتسود  ملع  یضعب  سپ  تسا ، هاوختلادع  اترطف  یناسنا  ره  تسا ، تسود  ملع  اترطف  یناسنا  ره  میئوگب  هکنیا  لثم  - 2

(1  ) سایق شزرا   13 سرد

هراشا

(1 ( ) 3  ) سایق شزرا 
قطنم شزرا  دروم  رد  اهراکنا  دـیدرت و  بلاغ  نوچ  تسا و  قطنم  شزرا  دوش  نایب  قطنم  تایلک  نمـض  تسا  مزـال  هک  یلئاـسم  هلمج  زا 
قطنم هدئاف  هب  طوبرم  هک  ار  ثحب  نیا  لیلد  نیمه  هب  مینکیم و  ثحب  سایق  شزرا  ناونع  تحت  ار  نآ  ام  تسا  هدوب  سایق  شزرا  هرابرد 

. میداد رارق  سایق  ثحب  زا  سپ  ام  دوش  هجوت  نادب  راک  لوا  رد  دیاب  لومعم  قبط  تسا و 
نآ لیدـبت  يارب  لوهجم  هب  مولعم  زا  نهذ  ریـس  رکفت و  صاخ  یعون  سایق  نهذ ، لمع  اما  تسا  لمع  یعون  میتسناد ، البق  هکنانچ  ساـیق 
اما  ) ملع  » هن تسا  لـمع   » اریز تسین ، رگید  ملع  چـیه  ءزج  هک  ناـنچمه  تسین ، قطنم  ءزج  دوخ  ساـیق  هک  تسا  یهیدـب  تسا . مولعم  هب 
ءزج هچنآ  تسا . قطنم  عوضوم  ود  زا  یکی  تجح  تسا و  تجح  عاونا  زا  یکی  ساـیق  اریز  تسا ، قطنم  عوضوم  رد  لـخاد  نهذ ) لـمع 

. دشاب طیارش  نالف  ياراد  نانچ و  نینچ و  دیاب  سایق  هک  تسا  سایق  هب  طوبرم  دعاوق  دوشیم  هدناوخ  سایق  باب  مانب  تسا و  قطنم 
یکـشزپ ای  يژولویزیف  ملع  ءزج  هک  تسا  ناسنا  ندب  هب  طوبرم  یملع  لئاسم  هکلب  تسین ، یملع  چیه  ءزج  تسا  ناسنا  ندب  هک  نانچمه 

. تسا

شزرا عون  ود 

تسا : هتفرگ  رارق  نارظن  بحاص  ثحب  دروم  رظن  ود  زا  قطنم  شزرا 
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هدافا : رظن  زا  تحص 2 - رظن  زا  - 1
نتـسناد و تسین ، مه  ياهدیاف  دیفم  اما  تسین  طلغ  دناهتفگ  رگید  یخرب  دناهتـسناد . تسردان  طلغ و  چوپ و  ار  قطنم  دعاوق  اساسا  یخرب 

نهذ يرادهگن  هرخالاب  ندوب و  مولع  رازبا   » ندوب و تلآ  ، » ینعی هدش  رکذ  قطنم  يارب  هک  ياهدئاف  نآ  تسا ، هیوسلا  یلع  اهنآ  نتـسنادن 
. تسا هدوهیب  نآ  رد  تقو  فرص  سپ  دوشیمن  بترتم  نآ  رب  طلغ  زا 

. دناهدرک یفن  ندوب  دیفم  رظن  زا  ای  تحص و  رظن  زا  ای  ار  قطنم  شزرا  ناسک  رایسب  اپورا ، ناهج  رد  مه  مالسا و  ناهج  رد  مه 
لالج هیمیت  نبا  یفاریـس ، ریخلا ، وبا  دیعـس  وبا  زا  نایم  نآ  زا  مینیبیم  ناسک  نیا  زا  نیثدـحم  نیملکتم ، افرع ، ناـیم  رد  مالـسا  ناـهج  رد 

فورعم ریخلا  وبا  دیعـس  وبا  زا  هچنآ  دننادیم » نیبوچ  ار  نایلالدتـسا  ياپ   » یلک روطب  افرع  درب . مان  دیاب  يدابآرتسا  نیما  یطویـس ، نیدلا 
یفاریس درک ) میهاوخ  لیلحت  دقن و  ار  نآ  ادعب  ام   ) تسا هداد  باوج  نآ  هب  یلع  وب  هدرک و  دراو  وا  لکـش  رب  هک  تسا  رود »  » داریا تسا 

اب ار  وا  هناملاع  هثحابم  هسناؤملا  عاتمالا و   » باتک رد  يدیحوت  نایح  وبا  تسه . مه  ملکتم  اما  تسا  وحن  ملع  هب  شرتشیب  ترهـش  دنچ  ره 
هیمیت نبا   » باتک رد  هرهز  وبا  دمحم  تسا و  هدرک  لقن  قطنم  شزرا  هرابرد  تارفلا  نبا  وید  سلجم  رد  یحیسم  فوسلیف  سنوی  نبا  یتم 

دراد یباتک  دوریم  رامش  هب  هیباهو  یلصا  ياوشیپ  ننـست و  لها  گرزب  نیثدحم  اهقف و  زا  هک  هیمیت  نبا  دوخ  تسا . هدومن  وگ  زاب  ار  نآ 
. تسا هدش  پاچ  هک  قطنملا  یلع  درلا   » مان هب 

. تسا هتشون  مالک  ملع  قطنم و  ملع  در  رد  هک  مالکلا  قطنملا و  نع  مالکلا  قطنملا و  نوص   » مان هب  دراد  یباتک  زین  یطویـس  نیدلا  لالج 
رد هنیدملا  دئاوف   » مان هب  دراد  یباتک  تسا ، هیوفص  لیاوا  اب  رصاعم  هعیش و  نییرابخا  سار  هعیـش و  گرزب  ياملع  زا  هک  يدابآ  رتسا  نیما 

. قطنم ندوب  هدئاف  یب  هرابرد  دراد  یثحب  باتک  نآ  مهدزاود  مهدزای و  لصف 
اما یسویملطب ، تئیه  هک  تسا  خوسنم  نانچنآ  قطنم  نیا  یضعب  رظن  زا  دناهدرب ، موجه  وطـسرا  قطنم  رب  يدایز  هورگ  زین  اپورا  ناهج  رد 
زین نافلاخم  دراد ، ینارادـفرط  مه  زونه  اهنت  هن  هدرک و  تمواقم  یـسویملطب  تئیه  فالخ  رب  وطـسرا  قطنم  هک  دـننادیم  نارظن  بحاص 

قطنم لمکم  ممتم و  نآ  نارادفرط  زا  یضعب  ياعدا  مغریلع  دیدج  یـضایر  قطنم  تسا . تسرد  نآ  زا  یتمـسق  لقا  هک ال  دنراد  فارتعا 
وطسرا دوخ  فرط  زا  اضرف  دناهتفرگ  یئوطسرا  قطنم  رب  یضایر  نویقطنم  هک  یئاهداریا  نآ ، هدننک  خسف  هن  تسا  نآ  دادتما  یئوطسرا و 

اهنادب انیس  نبا  دننام  یئوطسرا  قطنم  لیـصا  نالمکم  ناحراش و  فرط  زا  نویقطنم ، نیا  زا  لبق  اهلاس  دشاب ، هدشن  یهجوت  اهداریا  نآ  هب 
. تسا هدش  صقن  عفر  هدش و  هجوت 

، هراکناوپ تراکد ، نکیب ، سیسنرف  اهنآ : زا  دندایز و  دنوشیم  هدرمش  صخاش  یئوطـسرا  قطنم  اب  هزرابم  رد  هک  يدارفا  اپورا  ناهج  رد 
. درب مان  دیاب  ار  لسار  دنارترب  ام  رصع  رد  نیم و  تراوتسا 

ام دـننکیم و  حرط  ادـتبا  رد  الومعم  هک  ار  یثحب  میزادرپب ، اهنآ  باوج  اهلاکـشا و  اهداریا و  حرط  هب  هکنآ  زا  لبق  میراـچان  اـجنیا  رد  اـم 
دوخ سایق  هک  دوش  نشور  رکف  تیهام  فیرعت و  تسا  مزال  تهج  نآ  زا  تسا . رکف  فیرعت  نآ  و  میئامن ، حرط  میتخادـنا  ریخاـت  ادـمع 

شزرا هرابرد  عقاو  رد  تسا و  سایق  شزرا  هرابرد  یئوطـسرا  قطنم  نافلاخم  ای  نارادفرط  ياهثحب  اتدمع  هک  میتفگ  و  تسا ، رکفت  یعون 
اب یـسایق  رکفت  اهنت  هن  هک  دنتـسه  یعدـم  نارادـفرط  و  دنتـسین ، لئاق  یـشزرا  حیحـص  رکفت  عون  نیا  يارب  نافلاخم  تسا . رکفت  عون  نیا 

. تسا یسایق  رکفت  رب  ینتبم  هاگآ  ان  ناهنپ و  تروص  هب  ولو  رگید ، رکفت  عون  ره  هکلب  تسا ، شزرا 

رکف فیرعت 

نایب ار  اهنآ  راو  تسرهف  اجنیا  رد  ام  دهدیم . ماجنا  يدنچ  لامعا  نهذ ، تسا . اهنآ  نیرتزیگنا  تفگش  رـشب و  ینهذ  لامعا  زا  یکی  رکف 
. دیایب ام  نهذ  رد  یصخشم  موهفم  رکف  فیرعت  دوش و  نشور  ندرک  رکف  لمع  ات  مینکیم 

اهنآ زا  یئاهتروص  دنکیم و  ادـیپ  طابترا  یجراخ  ءایـشا  اب  ساوح  هار  زا  نهذ  تسا . جراخ  يایند  زا  يریذـپ  ریوصت  نهذ  لمع  لوا  - 1
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سکعنم ملیف  کی  يور  رب  ار  اهتروص  هک  تسا  یـساکع  نیبرود  کی  تلاـح  لـمع  نیا  ظاـحل  زا  نهذ  تلاـح  دروآیم . درگ  دوخ  دزن 
هدـهاشم زا  میدرک ، هدـهاشم  ار  اجنآ  یخیرات  ياهانب  میتفر و  راب  نیلوا  يارب  میدوب و  هتفرن  ناهفـصا  هب  نونکات  ام  دـینک  ضرف  دـنکیم .

افرـص رظن  نیا  زا  نهذ  لمع  ینعی  تسا  لعفنم   » افرـص دوخ  راک  نیا  رد  ام  نهذ  ددـنبیم . شقن  ام  نهذ  رد  اهریوصت  هلـسلس  کـی  اـهنآ 
. تسا شریذپ   » لوبق و »

ندرک راـبنا  افرـص  شراـک  ینعی  دنیـشنیمن ، راـکیب  اـم  نهذ  میدروآ ، درگ  دوخ  ظـفاح  رد  یئاـهتروص  ساوح ، هار  زا  هکنآ  زا  سپ  - 2
نیا مان  دیامنیم  رهاظ  دوخ  راکـشآ  هحفـص  هب  نهذ  ناهنپ  هاگرارق  زا  یئاهتبـسانم  هب  ار  هدش  يرادهگن  ياهتروص  هکلب  تسین ، اهتروص 
هقلح کی  دناهدش ، هتـسب  رگیدکی  هب  ریجنز  ياههقلح  دـننام  ام  نهذ  تارطاخ  یئوگ  تسین ، باسح  یب  يروآدای  تسا ، يروآدای  لمع 

یناعم یسانشناور ، ءاملع  حالطـصا  هب  دوشیم و  رهاظ  رگید  هقلح  نآ ، رـستشپ  و  رگید ، هقلح  شرـس  تشپ  دوشیم  هدیـشک  نوریب  هک 
لسلست یناعم و  یعادت  نامه  نیا  دفاکـشب ، نخـس  زا  نخـس  مالکلا ، رجی  مالکلا  دنیوگیم : هک  دیاهدینـش  دنکیم . یعادت   » ار رگیدکی 

. تسا رطاوخ 
رادروخرب مه  تیلاعف   » زا يروآ ، درگ  ظفح و  رب  هوالع  تسا و  لاعفنا   » افرـص هک  يریذـپ  شقن  يریگ و  تروص  رب  هوالع  ام  نهذ  سپ 

لمع مروآیم . دای  هب  تسا  هدـش  ناـیب  یـسانشناور  رد  هک  نیعم  نیناوق  هلـسلس  کـی  قبط  ار  هدـش  عمج  روص  هک  تسا  نیا  نآ  و  تسا ،
. دریگ تروص  يدایز  مک و  یفرصت و  لخد و  هکنآ  نودب  دریگیم  تروص  هدش  عمج  دوجوم  ياهتروص  يور  یناعم  یعادت  »

تروص کی  هکنیا  نآ  دـهدیم و  ماجنا  مه  رگید  راـک  کـی  قوف  لـمع  ود  رب  هوـالع  نهذ  تسا . بیکرت  هیزجت و  نهذ  موس  لـمع  - 3
هجو چیه  هب  جراخ  رد  هک  یتروص  رد  دنکیم ، لیلحت  میـسقت و  ةزج  دـنچ  هب  ار  نآ  ینعی  دـنکیم ، هیزجت  هتفرگ  جراخ  زا  هک  ار  صاخ 
کی یهاگو  دـنکیم ، هیزجت  تروص  دـنچ  هب  ار  تروص  کی  یهاگ  تسا . هنوگ  دـنچ  نهذ  ياههیزجت  تسا . هتـشادن  دوجو  ياهیزجت 
ءازجا زا  یعومجم  ياراد  هک  مادـنا  کـی  هکنیا  دـننام  تروص ، دـنچ  هب  تروص  کـی  هیزجت  دـنکیم . هیزجت  ینعم  دـنچ  هب  ار  تروـص 

ینعم دنچ  هب  تروص  کی  هیزجت  دنزیم . دنویپ  رگید  زیچ  اب  انایحا  دنکیم و  ادج  رگیدکی  زا  ار  ءازجا  نآ  دوخ  تیفرظ  رد  نهذ  تسا ،
ءزج هس  هب  ار  طخ  تیمها  ینعی  دـنکیم  فیرعت  دـعب ، کی  ياراد  لصتم  تیمک  هب  هک  دـنک  فیرعت  دـهاوخیم  ار  طـخ  هک  اـجنآ  لـثم 

یعاونا مهنآ  دـنکیم ، بیکرت  مه  یهاگ  و  درادـن ، دوجو  زیچ  هس  جراخ  رد  هکنآ  لاح  و  دـحاو . دـعب  لاصتا ، تیمک ، دـنکیم : لـیلحت 
راـک رـس و  دـنکیم . ریوصت  ناـسنا  هرهچ  اـب  یبسا  هکنیا  لـثم  دـهدیم  دـنویپ  رگیدـکی  اـب  ار  تروص  دـنچ  هک  نیا  نآ  عون  کـی  دراد ،

. تسا اهتروص  بیکرت  هیزجت و  اب  شاقن  ای  رعاش  راک  رس و  تسا ، یناعم  بیکرت  لیلحت و  هیزجت و  اب  فوسلیف 
دنکیم دـیرجت  تسا ، هدرک  تفایرد  ساوح  هلیـسوب  هک  ار  یئزج  ینهذ  ياهتروص  هک  تسا  نیا  نهذ  رگید  لـمع  میمعت . دـیرجت و  - 4

ددع الثم  دنکیم . کیکفت  رگیدکی  زا  هدرک ، تفایرد  رگیدکی  اب  ار  اهنآ  مه  نهذ  و  دنا ، مه  اب  هشیمه  جراخ  رد  هک  ار  زیچ  دـنچ  ینعی 
ار دادعا  هک  يروطب  دنکیم . کیکفت  دیرجت و  ار  نآ  دـعب  یلو  دـنکیم ، تفایرد  يدام  ءیـش  کی  هارمه  دودـعم و  کی  رد  هراومه  ار 

. تسا میمعت  لمع  رتالاب  دیرجت  لمع  زا  دیامنیم . روصت  دودعم  زا  ازجم 
يدارفا ساوح ، هار  زا  الثم  دروآیم  رد  یلک  میهافم  تروصب  دوخ  لخاد  رد  ار  یئزج  هدـش  تفایرد  ياـهتروص  نهذ  هکنیا  ینعی  میمعت 

 . ناسنا  » مان هب  دزاسیم  ماع  یلک و  موهفم  کی  همه  اهنیا  زا  نهذ  ادعب  یلو  دنیبیم  ار  دومحم  نسح و  دمحا و  ورمع و  دیز و  لیبق  زا 
نـسح ینعی  یئزج  ياهناسنا  كاردا  زا  سپ  هکلب  دنکیمن  كاردا  ساوح  زا  یکی  هلیـسوب  ار  یلک  ناسنا  هاگچیه  نهذ  هک  تسا  یهیدب 

. دهدیم تسدب  اهنآ  همه  زا  یلک  ماع و  تروص  یکی  دمحا ، دومحم و  و 
هب یهاـگ  دـنکیم ، فرـصت  لـخد و  ساوـح  ياـههدروآرف  يور  میمعت  دـیرجت و  لـمع  رد  نینچمه  و  بیکرت ، هیزجت و  لـمع  رد  نهذ 

. میمعت دیرجت و  تروصب  یهاگ  بیکرت و  هیزجت و  تروص 
رما دنچ  ندرک  طوبرم  زا  تسا  ترابع  هک  لالدتـسا  رکفت و  ینعی  تسا ، نآ  نایب  ام  یلـصا  دوصقم  هک  تسا  نامه  نهذ  مجنپ  لمع  - 5
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. تسا اههشیدنا  نایم  رد  لسانت  دلوت و  جاودزا و  یعون  ندرک  رکف  تقیقح  رد  هتسنادن . لوهجم و  رما  کی  فشک  يارب  هتـسناد  مولعم و 
یعون دوخ  رکفت  لمع  یلصا ، هیامرس  رب  ندرک  هفاضا  دوس و  لیـصحت  يارب  تسا  هشیدنا  يراذگ  هیامرـس  یعون  رکفت  رگید : ترابع  هب 

. تسا ازان  میقع و  هک  هنافاب  لایخ  هنارعاش و  ياهبیکرت  فالخ  رب  جتنم  هدنیاز و  بیکرت  اما  تسا  بیکرت 
نتخاس جودزم  بیکرت و  قیرط  زا  تسا  رداق  ام  نهذ  اعقاو  ایآ  هک  دریگ  رارق  ثحب  دروم  سایق  شزرا  راـب  رد  دـیاب  هک  تسا  هلئـسم  نیا 

تامولعم و بسک  هار  هناگی  هکلب  ریخ ، ای  دنک  مولعم  هب  لیدبت  هار  نیا  زا  ار  یلوهجم  دبایب و  تسد  يدـیدج  مولعم  هب  شیوخ  تامولعم 
طوبرم قیرط  زا  دـیازفیب ، شیوخ  تامولعم  هیامرـس  رب  جراـخ  ياـیند  اـب  میقتـسم  طاـبترا  قیرط  زا  هک  تسا  نآ  مولعم  هب  لوهجم  لیدـبت 

. تفای تسد  يدیدج  مولعم  هب  ناوتیمن  نهذ  نورد  ار  تامولعم  ندرک 
رـصحنم هار  نویبرجت  رظن  زا  تسا . هتکن  نیمه  رد  رگید  فرط  زا  نویـسایق  نویلقع و  و  فرط ، کی  زا  نویـسح  نویبرجت و  رظن  فالتخا 

یلو تسا . هبرجت   » ءایـشا رد  قیقحت  حیحـص  هار  هناگی  سپ  تسا . ساوح  قیرط  زا  ءایـشا  اب  میقتـسم  سامت  دـیدج  تامولعم  بسک  يارب 
هلـسلس کی  هب  ناوتیم  زین  یلبق  تاـمولعم  ندرک  طوبرم  قیرط  زا  تسا . ياـههار  زا  یکی  هبرجت  هک  دنتـسه  یعدـم  نویـسایق  نویلقع و 

ای سایق   » و دـح »  » هب اهنآ  زا  هک  تسا  نامه  رگید  تامولعم  هب  نتفای  تسد  يارب  تامولعم  ندرک  طوبرم  تفای ، تسد  دـیدج  تاـمولعم 
. دوشیم ریبعت  ناهرب  »

دعاوق طباوض و  درامشیم ، سایق  هناگ  شـش  تامدقم  يدابم و  زا  یکی  ار  نآ  دنادیم و  ربتعم  ار  هبرجت  هکنیا  نمـض  یئوطـسرا ، قطنم 
رگا هک  تسا  یهیدب  دنکیم . نایب  تامولعم ، هب  اهنآ  لیدـبت  تالوهجم و  فشک  يارب  تامولعم  ندرب  راکب  زا  تسا  ترابع  هک  ار  سایق 

، دریگ رارق  تالوهجم  فشک  هلیـسو  دـناوتن  تامولعم  زگره  هلوهجم و  ءایـشا  اب  میقتـسم  سامت  هب  دـشاب  رـصحنم  تامولعم  لیـصحت  هار 
. دوب دهاوخ  ینعم  یب  عوضوم و  الب  یئوطسرا  قطنم 

لیلحت هیزجت و  یقطنم  رظن  زا  دـنروآیم  امعم »  » کی تروص  هب  نازومآ  شناد  نهذ  يارب  الومعم  هک  ار  ياهداس  لاثم  کی  اجنیا  رد  اـم 
. دباییم تسد  یلوهجم  هب  دوخ  تامولعم  نداد  رارق  هلپ  قیرط  زا  نهذ  یهاگ  هنوگچ  ددرگ  مولعم  ات  مینکیم 

اعبط دناهتـسشن و  ینابدرن  ياههلپ  يور  بیترت  هب  رفن  هس  زمرق . ات  ود  تسا و  دیفـس  نآ  يات  هس  هک  دراد  دوجو  هـالک  جـنپ  دـینک : ضرف 
ار ود  نآ  زا  مادـکچیه  موس  رفن  دـنیبیم و  ار  لوا  هلپ  رفن  اـهنت  تسا  مود  هلپ  رد  هکنآ  دـنیبیم و  ار  رگید  رفن  ود  تسا  موس  هلپ  رب  هکنآ 

اهنآ زا  کی  ره  رـس  رب  دندنبیم  ار  اهنآ  ياهمـشچ  هک  یلاح  رد  دننک . هاگن  دوخ  رـس  تشپ  هک  دنتـسین  زاجم  مود  لوا و  رفن  دـنیبیمن و 
دنسرپیم اهنآ  زا  کی  ره  زا  دننکیم و  زاب  ار  اهنآ  مشچ  هاگنآ  دننکیم و  یفخم  ار  رگید  هالک  ود  دنراذگیم و  ار  اههالک  نآ  زا  یکی 

رکف دـنکیم  رگید  رفن  ود  ياههالک  هب  هک  یهاگن  زا  سپ  تسا  موس  هلپ  رب  هک  موس  رفن  تسا  گنر  هچ  تسا  وت  رـس  رب  هک  یهالک  هک 
هچ شدوخ  هالک  هک  دنکیم  فشک  تسا  لوا  هلپ  رد  هک  لوا  رفن  هالک  هب  یهاگن  زا  سپ  مود  هلپ  رفن  منادیمن . نم  دیوگیم  دـنکیم و 

. تسا زمرق  نم  هالک  دیوگیم : اروف  تسا  لوا  هلپ  رب  هک  لوا  رفن  تسا . دیفس  نم  هالک  هک  دیوگیم  تسا و  گنر 
هدهاشم ار  دوخ  رـس  هالک  هکنآ  نودب  دشاب -  دناوتیمن  سایق  عون  زا  زج  هک  ینهذ -  لالدتـسا  هچ  اب  مود  لوا و  رفن  میوگب  دیاب  نونکا 

؟ دنک فشک  ار  دوخ  هالک  گنر  تسناوتن  موس  رفن  ارچ  و  دندرک ، فشک  ار  دوخ  هالک  گنر  دنک ،
زیچ چـیه  لیلد  وا  يارب  مود  لوا و  رفن  ياـههالک  گـنر  هک  تسا  نیا  دـنکب  فشک  ار  دوخ  هـالک  گـنر  تسناوتن  موس  رفن  هکنیا  تلع 

دیفس ات  ود  تسا و  زمرق  اهنآ  زا  یکی  هک  دراد  دوجو  رگید  هالک  هس  هالک  ود  نآ  زا  ریغ  سپ  زمرق  يرگید  دوب و  دیفـس  یکی  اریز  دوبن ،
ار دوخ  هالک  گنر  تسناوتیم  وا  یتروص  رد  اهنت  منادیمن . نم  تفگ  وا  اذهل  دـشاب  زمرق  دـناوتیم  دـشاب و  دیفـس  دـناوتیم  وا  هالک  و 

رگا اریز  تسا  دیفـس  نم  هالک  دـیوگب  اروف  تسناوتیم  وا  تروص  نیا  رد  دوبیم ، زمرق  ود  ره  رگید  رفن  ود  ياـههالک  هک  دـنک  فشک 
دیفـس نم  هـالک  هک  درکیم  مکح  درادـن ، دوجو  رتـشیب  زمرق  هـالک  ود  هک  تسنادیم  نوچ  تسا ، زمرق  هک  دـیدیم  ار  رفن  ود  نآ  هـالک 

مود رفن  یلو  دـنک . فشک  ار  دوخ  هالک  گنر  تسناوتن  دوب ، دیفـس  يرگید  هـالک  دوب و  زمرق  رفن  ود  نآ  زا  یکی  هـالک  نوچ  یلو  تسا 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 500 

http://www.ghaemiyeh.com


موـس رفن  ـالا  و  تسین ، زمرق  اـت  ود  ره  وا  رفن  هـالک  شدوـخ و  هـالک  هک  تسناد  مینادیمن ، نـم  تـفگ  هـک  دینـش  موـس  رفن  زا  هـک  یمه 
یکی ای  دـشاب و  دیفـس  ود  ره  لوا  رفن  وا و  هالک  دـیاب  ای  سپ  تسیچ ، شدوخ  هالک  گـنر  هک  تسنادیم  هکلب  منادیمن . نم  تفگیمن 

ود ره  هکنیا  هب  ملع  زا  ینعی  تسا . دیفـس  شدوخ  هـالک  هک  درک  فشک  تسا ، زمرق  لوا  رفن  هـالک  هک  دـید  نوچ  و  زمرق ، یکی  دـیفس و 
دیفـس شدوخ  هـالک  هک  درک  فشک  تسا ، زمرق  لوا  رفن  هـالک  هکنیا  هب  ملع  و  دـش ) ادـیپ  موس  رفن  هتفگ  زا  ملع  نیا   ) تسین زمرق  هـالک 

. تسا
هالک هک  درک  لصاح  ملع  موس  رفن  هتفگ  زا  هک  تسا  نیا  تسا  زمرق  شدوخ  هالک  گنر  هک  دـنک  فشک  تسناوت  لوا  رفن  هکنیا  تلع  و 
دیفـس شدوخ  هالک  هک  درک  لصاح  ملع  تسا  دیفـس  نم  الک  تفگ  هک  مود  رفن  هتفگ  زا  تسین و  زمرق  ود  ره  مود  رفن  هـالک  شدوخ و 
هـالک هک  دـش  فشک  شیارب  ملع ، ود  نیا  زا  دـنک ، فشک  ار  شدوخ  هـالک  گـنر  تسناوتیمن  مود  رفن  دوبیم  دیفـس  رگا  اریز  تسین ،

. تسا زمرق  شدوخ 
اب افرـص  هدهاشم ، تلاخد  نودب  يدراوم  رد  نهذ  هکنیا  يارب  تسا  یبوخ  لاثم  یلو  تسا ، هنازومآ  شناد  يامعم  کی  هچ  رگا  لاثم  نیا 

هجیتن هب  دـهدیم و  لیکـشت  سایق  نهذ ، دراوم  نیا  رد  عقاو  رد  دـیآیم . لـئان  یلوهجم  فشک  هب  ینهذ  لـیلحت  هیزجت و  ساـیق و  لـمع 
یلو دهدیم ، لیکشت  ددعتم  ياهـسایق  هکلب  دهدیمن  لیکـشت  سایق  کی  اهنت  نهذ  دراوم  نیا  رد  دنیبیم  دنک  تقد  رگا  ناسنا  دسریم .

نتـسناد تسا . هداد  ماجنا  يدایز  لامعا  هچ  نهذ  هک  دوشیم  هجوتم  رتمک  ناـسنا  هک  دریگیم  هجیتن  دـهدیم و  لیکـشت  عیرـس  ناـنچنآ 
دهدیم خر  مه  دایز  هک  هابتـشا  راچد  و  دـنادب ، ار  ندرب  راک  هب  ساـیق  حیحـص  هار  هک  تسا  دـیفم  تهج  نیمه  زا  ساـیق  یقطنم  دـعاوق 

. دوشن
تسا : نیا  دنکیم  فشک  ار  دوخ  هالک  گنر  دهدیم و  لیکشت  مود  رفن  هک  یئاهسایق  زرط 

نم هالک  گنر  سپ  منادیمن ، نم  تفگ  وا  نکل  منادیمن ، تفگیمن  موس  رفن  دوبیم  زمرق  ود  ره  لوا  رفن  هالک  نم و  هـالک  گـنر  رگا 
(. تسین زمرق  مود  لوا و  رفن  هالک  هک  تسا  نیا  اجنیا  ات  شاهجیتن  یئانثتسا و  تسا  یسایق  . ) تسین زمرق  ود  ره  لوا  رفن  هالک  و 

ود ره  اما  زمرق ، يرگید  تسا و  دیفـس  یکی  ای  تسا و  دیفـس  ود  ره  ای  تسین ، زمرق  ود  ره  لوا  هالک  گـنر  نم و  هـالک  گـنر  هک  ـالاح 
. تسا زمرق  يرگید  تسا و  دیفس  یکی  سپ  تسا ، زمرق  لوا  رفن  هالک  هک  مینیبیم  اریز  تسین ، دیفس 

لوا رفن  هالک  نکل  تسا ، زمرق  نم  هالک  تسا و  دیفـس  لوا  رفن  هالک  ای  تسا و  زمرق  لوا  رفن  هالک  تسا و  دیفـس  نم  هـالک  اـی  یفرط ، زا 
. تسا دیفس  نم  هالک  سپ  تسا ، زمرق 

تفگ نکل  منادیمن ، تفگیمن  موس  رفن  دوب  زمرق  ود  ره  مود  رفن  هالک  نم و  هالک  رگا  دهدیم : لیکـشت  لوا  رفن  هک  ینهذ  تاسایق  اما 
(. یئانثتسا سایق   ) تسین زمرق  ود  ره  مود  رفن  هالک  نم و  هالک  سپ  منادیمن ،

دیفـس ود  ره  رگا  اریز  تسین . دیفـس  ود  ره  نکل  زمرق  يرگید  تسا و  دیفـس  یکی  ای  تسا و  دیفـس  ود  ره  ای  تسین  زمرق  ود  ره  هک  الاح 
(. یئانثتسا سایق  اضیا  دیفس ) یکی  تسا و  زمرق  یکی  سپ  تسا ، دیفس  شدوخ  هالک  هک  دنک  فشک  تسناوتیمن  مود  رفن  دوب 

، دیفـس نم  هالک  تسا و  زمرق  لوا  رفن  هالک  ای  و  زمرق ، مود  رفن  هالک  تسا و  دیفـس  نم  هالک  ای  زمرق ، یکی  تسا و  دیفـس  یکی  هک  الاح 
هالک سپ  تسین ، دیفس  نم  هالک  سپ  تسا ، دیفس  شدوخ  هالک  هک  دنک  فشک  تسناوتیمن ، مود  رفن  دوبیم  دیفس  نم  هالک  رگا  نکل 

. تسا زمرق  نم 
هدـهاشم لوا  رفن  تاسایق  زا  کـی  چـیه  رد  یلو  تسا ، تامدـقم  زا  یکی  هدـهاشم  تسا ، هدرب  راـکب  مود  رفن  هک  یـسایق  هس  زا  یکی  رد 

. درادن تلاخد 

تشونیپ
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نویقطنم قیقد  قیقحت  ربانب  هکلب  دنتـسین ، سایق  زا  یلاخ  زین  یبرجت  مولع  دوریم ، راک  هب  مولع  زا  يرایـسب  رد  هک  تسا  يزیچ  ساـیق  - 1
هفسلف لوصا  مود  دلج  ياهیقرواپ  رد  ام  و  تسا . هتفهن  سایق  کی  ياهبرجت  ره  رد  مهریغ ، یسوط و  نیدلا  ریصن  هجاوخ  یلع و  وب  ریظن 
راکشآ تروص  هب  ار  سایق  هک  یمولع  اهنت  هن  و  مولع ، همه  دشاب  رابتعا  شزرا و  دقاف  سایق  رگا  ور  نیا  زا  و  میاهدرک ، ثحب  هراب  نیا  رد 

ره زا  هفسلف  اریز  تسا ، هفسلف  دوب  دهاوخ  رابتعا  یب  لوا  هجرد  رد  هچنآ  هتبلا  دوب . دنهاوخ  رابتعا  یب  دنربیم . راکب  دوخ  تالالدتـسا  رد 
هدافتسا سایق  زا  دوخ  تالالدتسا  رد  زین  قطنم  هکنیا  یکی  تهج : ود  زا  دوب ، دهاوخ  رابتعا  یب  زین  قطنم  تسا . رت  یسایق  رگید  نف  ملع و 

شزرا و دقاف  سایق  رگا  سایق و  يدیاب  هنوگچ   » هب تسا  طوبرم  میقتـسم  ریغ  ای  میقتـسم و  روطب  قطنم  دـعاوق  رتشیب  هکنیا  رگید  دـنکیم 
. تسا عوضوم  الب  قطنم  دعاوق  رثکا  دشاب  رابتعا 

(2  ) سایق شزرا   14 سرد

قطنم ندوب  دیفم  ریغ  ای  دیفم 

ندوب دیفم  ءاشنم  هب  تسخن  ام  ار . شتحـص  ای  دناهدرک و  یفن  ار  شاهدئاف  ای  دناهدرک ، یفن  ار  یئوطـسرا  قطنم  شزرا  هک  یناسک  میتفگ 
زا : تسا  ترابع  دناهدرک  دراو  هار  نیا  زا  هک  یئاهداریا  میزادرپیم  قطنم 

فالتخا رگیدـکی  مه  ناشدوخ  دـننکن و  هابتـشا  دـناهدوب  قطنم  نیا  هب  زهجم  هک  ياهفـسالف  ءاملع و  تسیاـبیم  دوب  دـیفم  قطنم  رگا  - 1
. دناهتشاد یضقانتم  داضتم و  ءارآ  هوالع  هب  دناهدرک و  ناوارف  تاهابتشا  اهنآ  همه  مینیبیم  هکنآ  لاح  دنشاب و  هتشادن 

دشاب ياهیلوا  داوم  تسا  نکمم  رشب  ياطخ  اشنم  رتشیب ، هن  تسا  سایق  لکـش  تروص و  تحـص  رادهدهع  قطنم  الوا  هک  تسا  نیا  خساپ 
مظن و لکـش و  رد  هک  دـشاب  هطلاغم  یعون  اطخ  اـشنم  دـشاب و  تسرد  هیلوا  داوم  نآ  تسا  نکمم  دوشیم و  لیکـشت  اـهنآ  زا  اـیاضق  هک 

. تسا هتفر  رانک  هب  رکف  نامتخاس 
چیه لوا  رظن  زا  اما  تسا . مود  رظن  زا  رکف  یتسرد  نماض  تسا -  ادـیپ  میتفگ  لوا  ياهـسرد  رد  هک  شفیرعت  زا  هک  يروطناـمه  قطنم - 
کی زا  تسا  نکمم  الثم  تسا . هدننک  رکف  صخش  تقد  تبقارم و  نماض ، اهنت  دنک . نیمـضت  ار  رکف  تحـص  هک  تسین  یلـصا  هدعاق و 

نیا دوشب . تباث  اهنآ  فالخ  دشاب و  ینیقی  ریغ  صقان و  یللع  هب  اههبرجت  نآ  اما  دوش  لیکـشت  یتاسایق  یبرجت  ای  یـسح  يایاضق  هلـسلس 
هک تسا  نیا  تسا  قطنم  نیا  هدـهع  رب  هچنآ  تسین ، دـنمانیم  تروص  قطنم  ظاحل  نیمه  هب  ار  نآ  هک  یئوطـسرا  قطنم  هدـهع  رب  تهج 

. ددرگن هابتشا  طلغ و  ءاشنم  بیترت  ءوس  رظن  زا  هک  دهد  بیترت  یحیحص  تروص  هب  ار  ایاضق  نیا 
هب تسا  هابتـشا  زا  ظفح  نماض  هچنآ  دنکن ، هابتـشا  زین ، سایق  تروص  ظاحل  زا  یتح  صخـش ، هک  تسین  یفاک  قطنم  هب  ندوب  زهجم  ایناث 
مزال نآ  ندرب  راک  هب  تسین ، یفاک  هجلاعم  ای  ۀحـصلا  ظـفح  يارب  یکـشزپ  ملع  هب  ندوب  زهجم  هک  ناـنچمه  تسا . نآ  قیقد  نتـسب  راـک 

. تسا یقطنم  لوصا  نتسب  راکب  رد  حماست  یگدزباتش و  یعون  تلع  هب  قطنم  هب  زهجم  ياملع  یقطنم  تاهابتشا  تسا .
رب هجو  چیه  هب  قطنم  نیا  هب  ندوب  زهجم  ینعی  تسین ، یبوخ  رازبا  هجو  چیه  هب  یئوطـسرا  قطنم  اما  تسا . مولع  رازبا  قطنم  دنیوگیم  - 2

هتـشاد يرازبا  میهاوخب  رگا  ام  دزاس . مولعم  اـم  رب  ار  تعیبط  تـالوهجم  دـناوتیمن  یئوطـسرا  قطنم  زگره  دـیازفایمن . ناـسنا  تاـمولعم 
قطنم و هن  تسا  تعیبط  میقتسم  هعلاطم  و  ءارقتـسا »  » هبرجت و  » رازبا نآ  دزاس  لئان  دیدج  تایفـشک  هب  ار  ام  دشاب و  رازبا  اعقاو  هک  میـشاب 

یپ ياهتیقفوم  دش  هدافتسا  هبرجت  ءارقتـسا و  رازبا  زا  نآ  ياج  هب  دش و  درط  رازبا  کی  ناونع  هب  وطـسرا  قطنم  هک  دیدج  هرود  رد  سایق .
. دیدرگ لصاح  زیگنا  تریح  یپ و  رد 

دناهدرک دومناو  نینچ  ای  و  هدرک -  نامگ  دناهدرک . هابتـشا  دنچ  دناهدروآ  ار  هطلاغم  نیا  عقاو  رد  دناهدرک و  رکذ  ار  داریا  نیا  هک  یناسک 
تاعالطا و ام  يارب  هک  تسا  نیا  قطنم  ملع  راـک  ینعی  تسا  مولع  لیـصحت  رازبا   » هک تسا  نیا  تسا  مولع  رازبا  قطنم  هکنیا  ینعم  هک  - 
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عمج و ار  داوم  هک  نکـش  مزیه  يارب  تسا  هشیت  ریظن  رـشب  رکف  يارب  قطنم  هک  دـناهدرک  نامگ  رگید  ترابع  هب  دـنکیم و  مهارف  یمولع 
تروص و شجنس  تلآ  مه  نآ  دیامنیم ، زاب  ار  تسردان  تسرد و  ینعی  تسا  شجنستلآ   » افرص قطنم  هکنآ  لاح  دنکیم و  لیـصحت 
اب ار  نآ  يدومع  دربیم  الاب  ار  يراوید  هک  یتقو  انب  دناهدرک . هیبشت  انب  زارط  لوقاش و  هب  ار  نآ  اذـهل  رکف ، حـلاصم  هدام و  هن  رکف ، لکش 
هن دنشابیم و  هریغ  نامیس و  کهآ و  كاخ و  رجآ و  لیصحت  رازبا  هن  زارط  لوقاش و  دهدیم . صیخـشت  زارط  اب  ار  ندوب  یقفا  لوقاش و 

. بویعم ملاسان و  ای  دنملاس  لثملا  یف  هک  حلاصم  نیا  یتسردان  یتسرد و  شجنس  هلیسو 
ءزج مادک  چـیه  اهنیا  میدرک  هراشا  البق  هکنانچ  و  لیثمت ، ءارقتـسا ، سایق ، ینعی  میتفگ  البق  هک  تسا  اهنامه  يرکف  داوم  لیـصحت  هلیـسو 

. دیامنیم دییات  ار  ناش  شزرا  دنکیم و  نایب  ار  اهنیا  دعاوق  قطنم  دنتسین . قطنم 
سایق شزرا  راکنا  ناشدوصقم  دـناهدش  ملع  لیـصحت  رازبا  ناونع  هب  یئوطـسرا  قطنم  رکنم  هک  یناسک  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  اجنیا 
تسا شجنـس  رازبا  یئوطـسرا  قطنم  دوخ  دنچ  ره  سپ  تسا  سایق  هب  طوبرم  دعاوق  قطنم ، لئاسم  رگا  دش  هتفگ  البق  هکنانچمه  تسا و 

هک یصاخ  لئالد  هب  سایق  اما  دسانشیم ، مولع  لیصحت  رازبا  هناگی  ناونع  هب  ار  سایق  تسا و  سایق  شجنـس  رازبا  یلو  لیـصحت ، رازبا  هن 
. تسا ءارقتسا  هبرجت و  ملع  لیصحت  بسک و  رازبا  هناگی  درادن ، دیدج  ملع  لیصحت  رد  یئآراک  هنوگچیه  تفگ  میهاوخ  ادعب 

مولع لیـصحت  بسک  رازبا  هناـگی  ار  ساـیق  وطـسرا  قطنم  میتفگ  ـالبق  هک  ناـنچمه  یلو  تسا  نیـضرتعم  نخـس  هیجوت  نیرتـهب  ناـیب  نیا 
بسک و رازبا  دش . دهاوخ  رتنشور  زین  هدنیآ  ياهسرد  رد  میتفگ و  شیپ  سرد  رد  هکنانچمه  دسانـشیم ، اهرازبا  زا  یکی  هکلب  دنادیمن 

. تسا راکنا  لباق  ریغ  سایق  ندوب  لیصحت 
. ینییعت تروص  هب  مهنآ  دروآیم  راب  دیدج  هجیتن  دوخ  هزوح  رد  سایق  ینعی  تسا ، ینییعت  شزرا  سایق  شزرا  سایق  نارادفرط  رظن  زا 

ار نآ  ابلاغ  هک  هبرجت  اما  و  تسا . ینظ  دشاب  صقان  رگا  تسا و  ینیقی  دـشاب  لماک  رگا  ءارقتـسا  شزرا  تسا و  ینظ  شزرا  لیثمت  شزرا 
نمضتم دوخ  تسا و  راکشآ  ياهسایق  تامدقم  زا  هبرجت  تسا . یسایق  نمـضتم  هبرجت  ره  دراد . ینیقی  شزرا  دننکیم  هابتـشا  ءارقتـسا  اب 

لمع میقتسم و  هدهاشم  سح و  لمع  زا  تسا  ياهتخیمآ  ( 1  ) تسا هدرک  حیرصت  افش  رد  یلعوب  هک  نانچمه  هبرجت  تسا . ناهنپ  یـسایق 
. درادن دوجو  یضایر  نوییقطنم  ياعدا  مغریلع  مه  یمراهچ  عون  لیثمت ، ای  ءارقتسا و  عون  زا  هن  تسا  سایق  عون  زا  هک  رکف 

قطنم ءزج  هچرگ  ساـیق  دوـخ  دـننام  تسا ، ساـیق  یعوـن  نمظتم  هک  هبرجت  تسین  رکنم  هجو  چـیه  هب  ار  هبرجت  شزرا  یئوطـسرا  قـطنم 
تسا و ینیقی  ءدابم  ءزج  هبرجت  هک  دـناهدرک  حیرـصت  نییقطنم  همه  تسا . هدـش  اـنب  هبرجت  شزرا  ساـسا  رب  یئوطـسرا  قطنم  یلو  تسین 

(2 . ) تسا ناهرب  هناگ  شش  يدابم  زا  یکی 
هک  ) یبرجت شور  یسایق و  شور  ياج  هب  یئارقتـسا  شور  باختنا  نسح  دولوم  دوبن ، یئوطـسرا  قطنم  زرط  دولوم  دیدج  ءاملع  تیقفوم 

هدش نیشیپ  ياملع  راک  دوکر  بجوم  هچنآ  هدوب ، تعیبط  تخانش  رد  صلاخ ) یسایق  شور  یئارقتسا و  یسح ، شور  زا  تسا  ياهتخیمآ 
درط امدـق ، شور  هن  دـندرکیم  هدافتـسا  صلاخ  یـسایق  شور  زا  یعیبطلا  ءاروام  لئاسم  دـننام  زین  تعیبط  تخانـش  رد  هک  دوب  نیا  تسا 

هناـگی یئوطـسرا  قطنم  اریز  تسا . یئوطـسرا  قطنم  درط  نارخاـتم  شور  هن  دوب ، یئوطـسرا  قطنم  زا  يوریپ  هب  یبرجت  یئارقتـسا و  شور 
(3 . ) دیآ رامش  هب  یئوطسرا  قطنم  درط  یبرجت  یئارقتسا و  شور  هب  ندروآ  ور  ات  دنادیمن  یسایق  یشور  مولع ، همه  رد  ار  حیحص  شور 

اربک ارغـص و  زا  ینارتقا  سایق  ـالثم  ددرگیم ، لیکـشت  همدـقم  ود  زا  ساـیق  و  تسا ، ساـیق  نآ  زا  هدـمع  شزرا  یئوطـسرا  قطنم  رد  - 3
نیتمدـقم رگا  تسا و  مولعم  دوخ  هب  دوخ  هجیتـن  دـشاب  مولعم  ساـیق  نیتمدـقم  رگا  اریز  تسین ، ياهدـئاف  دـیفم  ساـیق  دوـشیم . لیکـشت 

مولعم يارب  تسین  یفاک  نیتمدقم  ندوب  مولعم  فرـص  هک  تسا  نیا  باوج  تسیچ ؟ سایق  هدئاف  سپ  تسا  لوهجم  هجیتن  دـشاب  لوهجم 
تسا هدام  رن و  یسنج  شزیمآ  ریظن  تسا  هجیتن  دلوم  هک  نارتقا  دننک  ادیپ  نارتقا   » نیتمدقم هک  ددرگیم  مولعم  هاگنآ  هجیتن  هجیتن ، ندوب 

زرط هب  رگا  تسا و  تسرد  هجیتن  دریگ  تروص  یحیحـص  زرط  هب  نارتقا  رگا  تسه  هک  يزیچ  دیآیمن . دیدپ  دـنزرف  شزیمآ ، نودـب  هک 
. دیامن زاب  یحیحص  ان  نارتقا  زا  ار  حیحص  نارتقا  هک  تسا  نیا  قطنم  راک  دیآیم ، تسدب  طلغ  هجیتن  دریگ  تروص  یحیحصان 
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قطنم نیا  سپ  تسا ، طلغ  هاوخان  هاوخ  هجیتن  دـشاب  طلغ  نیتمدـقم  رگا  و  تسا ، تسرد  هجیتن  دـشاب  تسرد  نیتمدـقم  رگا  سایق  رد  - 4
تسا نیتمدقم  ندوب  تسردان  تسرد و  عبات  افرص  هجیتن ، ندوب  تسردان  تسرد و  اریز  دشاب  هتشاد  اهاطخ  حیحصت  رد  يریثات  دناوتیمن 

. رگید زیچ  هن  و 
طلغ نارتقا  ندوب  تسردان  لکش و  ندوب  طلغ  هطـساو  هب  هجیتن  اما  دشاب  تسرد  دص  رد  دص  نیتمدقم  تسا  نکمم  هک  تسا  نیا  باوج 

نامتخاس لکـش و  تروص و  شقن  هب  هجوت  مدع  زا  نیا ، زا  شیپ  داریا  دننام  زین  داریا  نیا  دریگیمن . ار  اهاطخ  هنوگنیا  ولج  قطنم  دـشاب .
هدافتـسا يوسنارف  تراـکد  تاـملک  زا  هک  تسا  اـهنامه  مراـهچ  موس و  داریا  تسا . هدـش  ادـیپ  هجیتـن  ندوب  تسرداـن  تسرد و  رد  رکف 

(4 . ) دوشیم
اطخ زا  يریگولج  يارب  ياهدـعاق  هطباض و  قطنم  اما  دریگب . ساـیق  تروص  رد  ار  نهذ  ياـطخ  ولج  هک  تسا  نیا  قطنم  رنه  رثکادـح  - 5

نئمطم ار  ام  سایق  هدام  رظن  زا  هک  تسین  رداق  دهدب ، نانیمطا  ام  هب  سایق  تروص  رظن  زا  دـناوتب  اضرف  قطنم ، سپ  درادـن . سایق  هدام  رد 
کی طقف  ام  میـشاب و  هتـشاد  رد  ود  ياهناخ  ناتـسمز  لصف  رد  هک  تسا  نیا  لثم  تسرد  هدـیافیب . قطنم  تسا و  زاب  اطخ  هار  سپ  دزاس ،

. تسا هدئاف  یب  یلک  هب  رد  کی  نتسب  دمآ و  دهاوخ  نانچمه  امرس  رگید  رد  ندوب  زاب  اب  هک  تسا  یهیدب  میدنبب . ار  رد 
حیرـشت یبوخ  هب  ار  نآ  هنیدـملا  دـئاوف  رد  يدابآ  رتسا  نیما  تفرگ و  سنوی  نب  یتم  هب  ملکتم  يوحن  یفاریـس  هک  تسا  ناـمه  داریا  نیا 

. تسا هدرک 
اب دـنچ  ره  سایق  هدام  رد  ياطخ  زا  يریگولج  تسا . یبسن  هدـئاف  کی  دوخ  سایق ، تروص  رد  ياطخ  زا  يریگولج  هک  تسا  نیا  باوج 

داوم رد  لـماک  تبقارم  اـب  سپ  دـش . نئمطم  نآ  هب  تبـسن  ناوـتیم  داـیز  تبقارم  تقد و  اـب  یلو  تسین  رـسیم  یقطنم  طـباوض  دـعاوق و 
تروص و قیرط  زا  اطخ  نتفای  هار  هیبشت  تشگ . نئمطم  اطخ  رد  عوقو  زا  ناوتیم  تاسایق ، تروص  رد  قطنم  دـعاوق  تیاعر  اب  تاسایق و 
ار قاطا  ياوه  رد  ود  ردق  هب  دناوتیم  یئاهنت  هب  رد  ود  زا  کی  ره  اریز  تسا ، هطلاغم  کی  دوخ  هبون  هب  رد ، ود  زا  امرس  نتفای  هار  هب  هدام 
هک تسا  لاحم  یلو  درادـن ، هدـئاف  رد  کی  نتـسب  سپ  دـهد  رارق  رواجم  ياـضف  ياوه  حطـسمه  اـبیرقت  ار  قاـطا  ياوه  ینعی  دـنک  درس 
زا يریگولج  هب  رداق  هجو  چـیه  هب  ام  اضرف  سپ  دـندرگ . دراو  تروص  هار  زا  هدام  ياهاطخ  ای  دـنبای و  هار  هدام  هار  زا  تروص  ياـهاطخ 

. میدرگیم دنمهرهب  یبسن  هدئاف  کی  زا  تروص ، ياهاطخ  يریگولج  هار  زا  میشابن ، هدام  ياهاطخ 

اهتشونیپ

هحفص 223 رصم  پاچ  ءافشلا ، قطنم  زا  ناهرب  باتک  هب  دوش  عوجر  - 1
331 ، 223  - 97 تاحفص 95 -  قطنم  زا  ناهرب  باتک  هب  دوش  عوجر  - 2

هلیـسو هب  دـیدج  هرود  زا  لـبق  اـهنرق  یـسایق  راـصحنا  زا  ندـش  جراـخ  یبرجت و  شور  هب  ندروآ  ور  هک  دـنامن  هتفگاـن  زین  هتکن  نیا  - 3
سیـسنرف زا  لبق  نرق  راهچ  هس  هک  نکیب  رج  ار  ریظن  یبرجت  شور  ناورـشیپ  هدش . لیمکت  اپورا  ءاملع  هلیـسو  هب  تشگ و  زاغآ  نیملـسم 

راب نیلوا  دیدج  ءاملع  هکنیا  رگید  هتکن  تسا . شدوخ  یسلدنا  ناملسم  ناملعم  نویدم  شدوخ  فارتعا  هب  تفرگ  شیپ  ار  هار  نیا  نکیب 
لیـصحت بسک و  يارب  یهار  هبرجت  ءارقتـسا و  زج  هـک  دـندرک  ناـمگ  دـندیئارگ . طـیرفت  هـب  طارفا  زا  دـندرک  ور  یبرجت  شور  هـب  هـک 

هب هک   ) هبرجت ءارقتسا و  سایق و  زا  کی  ره  هک  دش  نشور  نرق  هس  ود  زا  دعب  یلو  دندرک  یفن  یلک  هب  ار  سایق  هار  ینعی  تسین  تامولعم 
اجنیا تسا . اهنیا  زا  هدافتسا  دراوم  تخانـش  تسا  مهم  هچنآ  تسا و  مزال  دیفم و  دوخ  ياج  رد  ود ) نیا  زا  تسا  یطولخم  انیـس  نبا  لوق 

نـشور ار  اهـشور  نیا  زا  کی  ره  هدافتـسا  لـحم  هک  یـسانش  شور   » اـی يژولودوتم   » ماـن هب  دـمآ  دوجو  هب  دـیفم  رایـسب  یملع  هک  تسا 
. دنکیم یط  ار  دوخ  هیلوا  لحارم  زونه  ملع  نیا  دنکیم 

لوا ص 138 و 163 دلج  اپورا  رد  تمکح  ریس  هب  دوش  عوجر  - 4
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(3  ) سایق شزرا   15 سرد

هراشا

ار نآ  هتفرگ و  نآ  یتسرد  رب  هک  یئاهداریا  نونکا  میدرک . رکذ  دـناهتفرگ  یئوطـسرا  قطنم  ندوب  دـیفم  رب  هک  یئاـهداریا  شیپ  سرد  رد 
هب بیرق  تیرثکا  مینادیم  مزال  دـنچ  ره  اـجنیا  رد  هک  مینکیم  يروآ  داـی  هتبلا  مینکیم . رکذ  بیترت  هب  دناهتـسناد  طـلغ  لـطاب و  چوپ و 

رکذ تسا  هدش  یئوطـسرا  قطنم  هب  یتالمح  هچ  دننادب  نونکا  مه  زا  هک  زیزع  نایوجـشناد  نهذ  ندـش  نشور  يارب  ار ، اهداریا  نآ  قافتا 
رد راچان  تسا  هفـسلف  نتـسناد  هب  دـنمزاین  رگید  یـضعب  خـساپ  اریز  مینکیم  تردابم  اهنآ  زا  یـضعب  خـساپ  هب  طقف  اجنیا  رد  اما  میئاـمن ،

. میورب اهنآ  غارس  هب  دیاب  هفسلف 
رد و  تسا ، ینارتقا  سایق  تاسایق  هدـمع  دـنکیم ، نایب  ار  ندرک  سایق  تسرد  دـعاوق  اریز  تسا ، سایق  شزرا  هب  هتـسب  قطنم  شزرا  - 1

لکش دنشابیم ، لکـش  نیا  هب  یکتم  رگید  لکـش  هس  اریز  تسا  لوا  لکـش  هدمع  دریگیم ، تروص  لکـش  راهچ  هب  هک  ینارتقا  تاسایق 
. تسا لطاب  ساسا  زا  قطنم  ملع  سپ  لطاب  تسا و  رود  تسا  قطنم  نیکر  نکر  یلوا و  هیاپ  هک  لوا 

میئوگیم : الثم  لوا  لکش  رد  هک  یماگنه  تسا  نیا  بلطم  نایب 
( يرغص  ) تسا ناویح  ناسنا  ره 
( يربک  ) تسا مسج  ناویح  ره 
( هجیتن  ) تسا مسج  ناسنا  سپ 

زا همدقم ، ود  ره  هب  البق  هک  دش  دهاوخ  ام  مولعم  ینامز  تسا ، رگید  هیضق  ود  هجیتن  دولوم و  هکنیا  مکح  هب  تسا  مسج  ناسنا  ره   » هیضق
هب يربک  هیـضق  رگید : فرط  زا  يربک ، هب  ملع  رب  تسا  فوقوم  هجیتن  هب  ملع  رگید : تراـبع  هب  میـشاب . هدرک  ادـیپ  ملع  يربک ، هلمج  نآ 

ناویح ره   » هیـضق سپ  دشاب ، هدش  مولعم  نآ  تایئزج  زا  کی  ره  البق  هک  دش  دـهاوخ  ام  مولعم  هاگنآ  تسا  هیلک  هیـضق  کی  هکنیا  مکح 
هک میشاب  هدرک  ادیپ  ملع  هتخانـش و  ار  ناسنا  هلمج  نآ  زا  تاناویح و  عاونا  البق  هک  دش  دهاوخ  ققحم  مولعم و  ام  يارب  هاگنآ  تسا  مسج 

. هجیتن هب  ملع  رب  تسا  فوقوم  تسا ) مسج  ناویح  ره   ) يربک هب  ملع  سپ  تسا ، مسج 
داریا نیا  تسا . حیرـص  رود  دوخ  نیا  و  هجیتن ، هب  ملع  رب  تسا  فوقوم  يربک  هب  ملع  يربک و  هب  ملع  رب  تسا  فوقوم  هجیتن  هب  ملع  سپ 
نادب یلع  وب  درک و  داریا  روباشین  رد  ناشتاقالم  ماگنه  انیس  یلع  وبا  رب  ریخلا  وبا  دیعـس  وبا  ( 1  ) ناروشناد همان  لقن  هب  انب  هک  تسا  نامه 

اب رتـشیب و  حیـضوت  اـب  اـم  دـشابن  موهفم  يدارفا  يارب  تسا  نکمم  تسا و  هصـالخ  رـصتخم و  یلع  وب  خـساپ  هکنیا  هب  رظن  تفگ : خـساپ 
تسا : نیا  ام  خساپ  مینکیم . رکذ  ار  یلع  وب  خساپ  نیع  سپس  میهدیم  خساپ  یتافاضا 

. تسا نیا  شاهصالخ  اریز  لوا . لکش  هب  تسا  یسایق  لالدتسا  نیا  دوخ  الوا 
. تسا رود  لوا  لکش 

. تسا لطاب  رود  و 
. تسا لطاب  لوا  لکش  سپ 

هک مه  رگید  یـسایق  لاکـشا  همه  تسا . لطاب  یلطاب  رب  ینتبم  ره  هک  ساـیق  کـی  مکح  هب  تسا . لـطاب  لوا  لکـش  نوچ  رگید  فرط  زا 
. تسا لطاب  تسا  لوا  لکش  رب  ینتبم 

. لوا لکش  عون  زا  تسا  یسایق  لوا  لکش  نالطب  رب  دیعس  وبا  لالدتسا  مینیبیم  هکنانچ 
اب هتساوخ  دیعس  وبا  تسا . لطاب  ددرگیم  رب  لوا  لکـش  هب  هک  مه  دیعـس  وبا  دوخ  لالدتـسا  دشاب  لطاب  لوا  لکـش  رگا  میئوگیم  نونکا 

. تسا فلخ  نیا  دنک و  لطاب  ار  لوا  لکش  لوا  لکش 
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يربـک هب  ملع  هک  تسا  نیا  روظنم  هک  دوش  هتفاکـش  دـیاب  نآ ، تاـیئزج  هب  ملع  هب  تسا  فوقوم  یلک  ياربـک  هب  ملع  هک  رظن  نیا  اـیناث » »
رظن لصا  دوش ، لصاح  یلک  هب  ملع  ات  درک  ءارقتـسا  ار  تایئزج  کی  کی  لوا  دیاب  ینعی  نآ ، تایئزج  هب  یلیـصفت  ملع  هب  تسا  فوقوم 

یئارقتسا یبرجت و  هقباس  نودب  ءادتبا و  ام  ار  تایلک  یضعب  تسین  تایئزج  ءارقتـسا  هب  رـصحنم  یلک  کی  هب  ملع  هار  اریز  تسین  تسرد 
چیه میروآیم و  تسد  هب  تاـیئزج  زا  يدودـعم  دارفا  هبرجت  هار  زا  ار  تاـیلک  یـضعب  تسا و  لاـحم  رود  هکنیا  هب  ملع  لـثم  میراد ، ملع 
دنچ هبرجت  هار  زا  یلک  کی  یتقو  رامیب . لاح  نایرج  اود و  تیصاخ  هب  کشزپ  ملع  دننام  مینک  هبرجت  ار  دراوم  ریاس  هک  درادن  یترورض 

. دوشیم هداد  میمعت  دراوم  ریاس  هب  سایق  کی  اب  دمآ  تسد  هب  دودعم  دروم 
هب ملع  رد  هجیتن  هب  ملع  حالطصا  هب  تسا و  هجیتن  هلمج  نآ  زا  تایئزج و  همه  هب  یلامجا  ملع  يربک  هب  ملع  هک  تسا  نیا  روظنم  رگا  اما 

هجیتن هب  یلیصفت  ملع  دوشیم  لیکـشت  نآ  رطاخ  هب  سایق  تسا و  بولطم  هجیتن  رد  هچنآ  یلو  تسا  یتسرد  بلطم  تسا ، يوطنم  يربک 
هب یئاوطنا  یلاـمجا و  ملع  هب  تسا  فوقوم  هجیتـن  هب  یلیـصفت  ملع  یـسایق  ره  رد  عقاو  رد  سپ  یئاوـطنا ، یلاـمجا و  طیـسب  ملع  هن  تسا 

. تسا ملع  هنوگ  ود  اریز  تسین  رود  درادن و  یعنام  نیا  و  يربک ، نمض  رد  هجیتن 
یلاـمجا و يربـک  نمـض  رد  هجیتـن  هب  ملع  تسا و  یلیـصفت  هجیتـن  رد  هجیتـن  هب  ملع  هک  دوب  نیمه  داد  دیعـس  وبا  هب  یلع  وب  هک  یخـساپ 

. دنملع هنوگ  ود  اهنیا  تسا و  یئاوطنا 
میئوگیم : هداد  لیکشت  سایق  هک  هاگنآ  اریز  بولطم ، هب  هرداصم  ای  تسا و  مولعم  رارکت  ای  سایق  ره  - 2

. تسا ناویح  ناسنا  ره 
. تسا مسج  ناویح  ره  و 

. تسا مسج  ناسنا  ره  سپ 
ای تسا ، مسج  تسا  تاناویح  عاونا  زا  یکی  هک  زین  ناسنا  هک  مینادیم  يربک )  ) تسا مسج  ناویح  ره   » هیـضق نمـض  رد  هک  تسا  نیا  اـی 
رد هک  تسا  يزیچ  نامه  رارکت  هجیتن  سپ  تسا  هدـش  رارکت  رگید  راب  و  دوب . مولعم  يربک  رد  ـالبق  هجیتن  سپ  مینادیم  رگا  مینادیمن ؟
رد هتـسناد  شدوخ  رب  لـیلد  تسا  لوهجم  زونه  هک  ار  شدوخ  اـم  سپ  تسا  لوهجم  رگا  و  تسین ، يدـیدج  زیچ  تسا و  موـلعم  يربـک 

. تسا هدش  عقاو  شدوخ  رب  لیلد  شدوخ  لوهجم  ءیش  کش  ینعی  تسا  بولطم  رب  هرداصم  نیا  میاهداد و  رارق  يربک  نمض 
(1 . ) تسا هتسیزیم  يدالیم  مهدجیه  نرق  رد  هک  تسا  یسیلگنا  فورعم  فوسلیف  لیم  تراوتسا  زا  داریا  نیا 

يربک هب  ملع  هکنیا  نآ  دراد و  كرتـشم  هشیر  ریخلا  وبا  دیعـس  وبا  داریا  اـب  تسین ، ياهزاـت  بلطم  يواـح  لالدتـسا  نیا  مینیبیم  هکناـنچ 
. دشاب هدش  لصاح  ءارقتسا ) هار  زا   ) هجیتن هب  ملع  البق  هک  تسا  لصاح  هاگنآ 

یلع وب  هک  تسا  نامه  شخساپ  لوهجم ؟ ای  تسا  مولعم  يربک  نمض  رد  هجیتن  ایآ  دیوگیم  هکنیا  میتفگ . البق  هک  تسا  نامه  شخساپ 
. بولطم هب  هرداصم  هن  دیآیم و  مزال  مولعم  رارکت  هن  اذهل  الیصفت ، تسا  لوهجم  و  الامجا ، تسا  مولعم  هجیتن  هک  داد  دیعس  وبا  هب 

ینعی تسا ، نیئاپ  هب  الاب  زا  یلوزن و   » هراومه نهذ  يرکف  ریـس  هک  تسا  نیا  رب  ساـیق  ساـسا  و  تسا ، یـسایق  قطنم  یئوطـسرا  قطنم  - 3
كرد هب  تایلک  هلیـسوب  دنکیم و  كرد  ار  تایلک  ءادتبا  نهذ  هک  دـشیم  روصت  نینچ  هتـشذگ  رد  تسا ، یئزج  هب  یلک  زا  نهذ  لاقتنا 

. دوشیم لئان  تایئزج 
یسایق شور  اذهیلع  تسا . یلک  هب  یئزج  زا  يدوعـص و  هراومه  نهذ  ریـس  تسا . سکع  رب  الماک  راک ، هک  هداد  ناشن  ریخا  تاقیقحت  اما 
ساسا هب  یـسایق  رکفت  رگید ، ترابع  هب  تسا . دورطم  موکحم و  نهذ ، ياهتیلاعف  نهذ و  يور  دیدج  یـسفنلا  ملع  قیقد  تاعلاطم  رظن  زا 

. تسا ءارقتسا  رکفت ، هار  هناگی  تسا و 
هب نهذ  تکرح  نتخاس  روصحم  هک  تسا  نیا  شخساپ  دشیم . هتفگ  هتشذگ  تالاکشا  نمض  هک  تسا  یبلطم  هناملاع  نایب  لاکـشا  نیا 

نیرتهب یبرجت  روما  زا  یملع  يریگهجیتن  هبرجت و  دوخ  میاهتفگ  ررکم  هکنانچ  ـالوا  اریز  تسین . حیحـص  هجو  چـیه  هب  يدوعـص  تکرح 
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دنکیم و طابنتسا  یلک  هدعاق  کی  دروم  نیدنچ  رد  شیامزآ  زا  نهذ  اریز  یلوزن . ریـس  مه  دراد  يدوعـص  ریـس  مه  نهذ  هک  تسا  هاوگ 
. دنکیم يدوعص  ریس  هلیسو  نیا  هب 

. دیامنیم یسایق  یلوزن و  ریس  دهدیم و  میمعت  یسایق  تروصب  ار  یلک  هدعاق  نیمه  دراوم  ریاس  رد  سپس 
ود رد  دـحاو  نآ  رد  مسج  کی  ای  تسا و  لطاب  رود  هکنیا  هب  نهذ  مکح  دنتـسین  یـسح  یبرجت و  ناسنا  نهذ  یعطق  لوصا  همه  هوـالعب 

دناوتیمن هجو  چـیه  هب  تسا . ترورـض  ای  عانتما  رظن  دروم  مکح  هک  اهنیا  لاثما  اههد  و  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  تسا  لاحم  فلتخم  ناکم 
. دشاب هدوب  یبرجت  ای  یئارقتسا  یسح ،

کی تسا ، نکمم  اـن  طـلغ و  یئزج ، هب  یلک  زا  لاـقتنا  تسا و  یئزج  هب  یلک  زا  لاـقتنا  ساـیق  دـیوگیم  هک  لالدتـسا  نـیا  دوـخ  اـبجع 
سایق تسا  لطاب  وا  رظن  رد  ضرفلا  یلع  هک  سایق  اب  دهاوخیم  هدننک  لالدتسا  هنوگچ  تسا . یلوزن  ریس  عون  زا  تسا و  یسایق  لالدتسا 

. درادن دوجو  سایق  نالطب  رب  یلیلد  سپ  تسا  لطاب  مه  سایق  نیا  تسا  لطاب  سایق  رگا  دنک !؟ لاطبا  ار 
رب هدرک  رـصحنم  ار  سایق  اذهل  تسا  جاردـنا   » تروصب هیـضق  کی  رد  زیچ  ود  هطبار  هراومه  هک  هدرک  ضرف  نینچ  یئوطـسرا  قطنم  - 4

دوجو جاردنا  هطبار  زا  ریغ  يرگید  هطبار  یعون  هکنآ  لاح  فورعم و  لکش  راهچ  هب  هدرک  رصحنم  ار  ینارتقا  سایق  ینارتقا و  یئانثتسا و 
میئوگیم : هکنیا  لثم  دوشیم . هدرب  راک  هب  تایضایر  رد  هک  تسا  تیرغصا   » ای تیربکا   » ای يواست   » هطبار نآ  دراد و 

هیواز ب. اب  تسا  يواسم  فلا  هیواز 
هیواز ج. اب  تسا  يواسم  هیواز ب  و 

هیواز ج. اب  تسا  يواسم  فلا  هیواز  سپ 
. تسا هدشن  رارکت  طسو  دح  اریز  تسین ، قبطنم  قطنم  هناگ  راهچ  ياهلکش  زا  کی  چیه  اب  سایق  نیا 

نیا لاح  نیع  رد  يواسم و   » هن هیواز   » زا تسا  ترابع  عوضوم  مود  هیـضق  رد  يواـسم و   » موهفم زا  تسا  تراـبع  لومحم  لوا  هیـضق  رد 
. تسا جتنم  سایق 

. دناهدرک رکذ  هریغ  لسار و  دنارترب  دننام  دیدج  یضایر  نویقطنم  ار  داریا  نیا 
اهنآ یلو  دـناهداهن  ماـن  تاواـسم  ساـیق  ار  نآ  دناهتخانـش و  ار  ساـیق  نیا  یمالـسا -  نییقطنم  لـصا  ـال  نییقطنم -  هک  تسا  نـیا  خـساپ 
دننام قطنم  بتک  زا  ار  بلطم  لیـصفت  دنوشیم  یجاردنا   » همه اههطبار  هک  تسا  ینارتقا  سایق  دنچ  عقاو  رد  تاواسم  سایق  هک  دندقتعم 

. درک وجتسج  دیاب  هریغ  تاراشا و 
هک تسا  نیا  هوـق  رد  هک  تسا  بلق  ياراد  ناـسنا  ره   » یعقاو هیلمح  ياـیاضق  ناـیم  اریز  تسا ، صقاـن  زین  تروـص  رظن  زا  قـطنم  نیا  - 5

ءاـشنم نتـشاذگن  قرف  نیا  تسا و  هتـشاذگن  قرف  دـشاب » هتـشاد  بلق  دـیاب  اترورـض  دـشاب  ناـسنا  دـبای و  دوـجو  يزیچ  رگا   » دوـش هتفگ 
. تسا هدش  هعیبطلا  ءاروام  رد  میظع  تاهابتشا 

رکذ ار  سایق  طئارـش  قرف ، نآ  هب  هجوت  اب  دناهتـشاذگ و  قرف  دناهتـشاد و  هجوت  هتکن  نیا  هب  الماک  یمالـسا  نییقطنم  هک  تسا  نیا  خساپ 
. مینکیم يراددوخ  نآ  رکذ  زا  اجنیا  رد  ام  دراد  زارد  هنماد  نوچ  ثحب  نیا  دناهدرک و 

نهذ تاروصت  مامت  درادـن . تقیقح  یلک  موهفم  هک  یتروص  رد  تسا  هدـش  هداهن  نهذ  تایلک  میهافم و  ساـسا  رب  یئوطـسرا  قطنم  - 6
. تسین شیب  یلاخ  ظفل  کی  یلک  تسا و  یئزج 

. تسا فورعم  مسیلانیمون  مانب  هیرظن  نیا  تسا . لیم  تاروتسا  زا  زین  داریا  نیا 
. تسا هدش  هداد  یبوخب  هفسلف  رد  هیرظن  نیا  خساپ 

عماج و تباث و  قطنم  نیا  رد  میهافم  ور  نیا  زا  تسا  شدوخ  زیچ  ره  هراومه  درادـنپیم  هک  تسا  تیوه   » ساسا رب  یئوطـسرا  قطنم  - 7
دوخ ریغ  هب  ءیـش  ندش  لیدـبت  ینعی  ینوگرگد  نیع  هک  تسا  تکرح  یمیهافم ، اهتیعقاو و  رب  مکاح  لصا  هک  یتروص  رد  دـنتکرحیب .
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. دنکیمن قیبطت  تیعقاو  اب  قطنم  نیا  اذهل  تسا .
. تسا کیتکلاید  قطنم  نآ  دیوج و  يرود  تیوه  لصا  زا  دشخبب و  كرحت  ار  میهافم  هک  تسا  نآ  حیحص  قطنم  هناگی 

رد هفـسلف  لوصا  مود  لوا و  دـلج  رد  ام  دـناهدرک و  رکذ  کیتکلاید  مسیلایرتام  بتکم  ناوریپ  اصوصخ  لـگه  قطنم  ناوریپ  ار  داریا  نیا 
. میاهدرک ثحب  هراب  نیا 

. تسا نوریب  اهسرد  نیا  هدهع  زا  زین  نآ  رد  قیقحت 
. تسا نهذ  تیعقاو و  رب  مکاح  لصا  نیرتمهم  ضقانت  لصا  هکنآ  لاح  و  تسا ، هدش  انب  ضقانت  عانتما  لصا  رب  قطنم  نیا  - 8

. درک میهاوخ  وگتفگ  نآ  هرابرد  زین  هتشذگ  ياهسرد  زا  یکی  رد  تسا  هدش  هداد  هفسلف  لوصا  مود  لوا و  دلج  رد  زین  داریا  نیا  خساپ 

تشونیپ

هفسلف لاح و  حرش  نمض  موس ، دلج  اپورا  رد  تمکح  ریـس  22 و  تاحفـص 21 -  راشنلا  یماس  یلع  يروصلا  قطنملا  هب  دوش  عوجر  - 1
هحفص 183. مود ، دلج  يراسناوخ  دمحم  رتکد  يروص  قطنم  لیم و  تراوتسا 

سمخ تاعانص   16 سرد

هراشا

سایق : رد  الثم  میدرک  ثحب  اهسایق  داوم  هرابرد  ررکم  هتشذگ ، ياهسرد  رد 
. تسا ناسنا  طارقس 

. تسا یناف  یناسنا  ره 
. تسا یناف  طارقس  سپ 

طسو دح  الوا  هکنیا  نآ  و  دنراد ، صاخ  لکـش  اجنیا  رد  هیـضق  ود  نیا  یلو  دنهدیم ، لیکـشت  ار  سایق  هدام  يربک  يرغـص و  هیـضق  ود 
نیا تسا  هیلک  يربک  اعبار  تسا و  هبجوم  يرغـص  اثلاث  تسا و  يربک  رد  عوضوم  يرغـص و  رد  لومحم  طـسو  دـح  اـیناث  و  هدـش ، رارکت 

. دنهدیم لیکشت  ار  سایق  تروص  اهنیا  تسا و  هداد  صاخ  لکش  هیضق  ود  نیا  هب  اهیگنوگچ 
ساـیق هک  اـهناسنا  اـهنآ . روص  هب  هن  هداـم ، هب  تسا  طوبرم  تاـسایق  یگنوگ  جـنپ  نیا  دـنفلتخم و  هنوگ  جـنپ  هدـئاف  رثا و  رظن  زا  تاـسایق 
اهـسایق رب  هک  تسا  ياهناگجنپ  راثآ  زا  یکی  اهـسایق  زا  اهناسنا  فده  دنراد ، یفلتخم  ياهفده  دنروآیم  یـسایق  لالدتـسا  دـننکیم و 

. تسا بترتم 
اعقاو هک  تسا  نیا  هدـننک  ساـیق  روـظنم  ینعی  تسا ، نیقی  یهاـگ  تسا  روـظنم  نآ  زا  هک  یفدـه  دوـشیم و  بترتـم  ساـیق  رب  هـک  يرثا 

یفدـه نینچ  الومعم  مولع  هفـسلف و  رد  دـنک . فشک  ار  یتقیقح  دـنک و  مولعم  هب  لیدـبت  دوخ  بطاخم  يارب  ای  دوخ و  يارب  ار  یلوهجم 
. دوشیم لیکشت  یتاسایق  عون  نینچ  تسا و  روظنم 

. دشاب دیدرت  لباق  ریغ  روآ و  نیقی  هک  دوش  هدافتسا  يداوم  زا  دیاب  امتح  تقو  نیا  رد  هتبلا 
ینیقی روما  هک  درادـن  یترورـض  تروص  نیا  رد  تسا . فرط  ندرک  راداو  میلـست  هب  ندرک و  بوـلغم  هدـننک  ساـیق  فدـه  یهاـگ  یلو 

. دشابن ینیقی  رما  کی  ولو  دراد  لوبق  فرط  دوخ  هک  درک  هدافتسا  يروما  زا  ناوتیم  و  دوش ، هدافتسا 
هک تسا  یفاک  تروص  نیا  رد  دوش ، هتـشاد  زاب  يراک  زا  ای  دوش و  راداو  يراک  هب  هکنیا  يارب  تسا  بطاخم  نهذ  عانقا  فدـه  یهاگ  و 
نآ نونظم  یلامتحا و  تارضم  میراد ، زاب  یتشز  راک  زا  ار  یصخش  میهاوخیم  هکنیا  لثم  دوش ، هدروآ  لیلد  یعطق  ریغ  نونظم و  روما  زا 
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. مینکیم نایب  ار 
اب تروـص  نیا  رد  دـنک ، تشز  اـی  اـبیز  بطاـخم  لاـیخ  هنیئآ  رد  ار  بوـلطم  هرهچ  هک  تسا  نیا  افرـص  هدـننک  لالدتـسا  فدـه  یهاـگ 

. دهدیم یتنیز  ار  شیوخ  لالدتسا  یلایخ  تشز  ای  ابیز  ياههماج  هب  بولطم  ندناشوپ 
ریغ رما  کی  ای  ینیقی و  ياج  هب  ار  ینیقی  ریغ  رما  کی  تروص  نیا  رد  تسا . بطاخم  ندرک  هارمگ  يراک و  هابتشا  افرص  فده  یهاگ  و 

. دیامنیم يراک  هابتشا  دربیم و  راک  هب  ینظ  رما  کی  ياج  هب  ار  ینظ  ریغ  رما  کی  ای  لوبقم و  ياج  هب  ار  لوبقم 
نهذ عانقا  ای  و  وا ، رکف  رب  تسا  هار  نتـسب  فرط و  ندروآ  رد  وناز  هب  ای  تسا ، تقیقح  فشک  ای  دوخ  ياهلالدتـسا  زا  ناسنا  فدـه  سپ 

ار ابیز  ای  ابیز و  وا  لایخ  رد  ار  یئابیزان  هک  تسا ، فرط  تاساسحا  لایخ و  اب  ندرک  يزاب  افرـص  ای  و  يراک ، كرت  ای  ماجنا  يارب  تسوا 
. تسا يراک  هابتشا  فده  ای  و  دزاس ، رتابیزان  ار  یئابیزان  ای  رتابیز و  ار  یئابیز  ای  ابیزان و 

. دنفلتخم اهفده  نیا  نیمات  رظن  زا  تاسایق  داوم  و  تسا . عون  جنپ  نیمه  هب  رصحنم  فادها  رظن  زا  تاسایق  ءارقتسا  مکح  هب 

ناهرب

. دوشیم هدیمان  ناهرب   » دنک فشک  ار  یتقیقح  دناوتب  هک  ار  یسایق  - 1
لثم دشاب  تابرجم  زا  دیاب  ای  تسا و  هدنهد  رون  مسج  کی  دیشروخ   » میئوگیم هکنیا  لثم  دشاب  تاسوسحم  زا  دیاب  ای  یسایق  نینچ  هدام 

، موـس ءیـش  اـب  يواـسم  ءیـش  ود   » هکنیا لـثم  تسا  هیلوا  تایهیدـب  زا  اـی  و  دربیم » نیب  زا  ندـب  رد  ار  یکرچ  نوناـک  نیلـس  ینپ   » هکنیا
. تسین رکذ  هب  تجاح  میراد و  ینیقی  يایاضق  زین  عون  هس  نیا  زا  ریغ  و  دنرگیدکی » يواسم  ناشدوخ 

لدج

دشابن ای  دشاب  ینیقی  هکنآ  زا  معا  تسا ، فرط  لوبقم  هک  دوش  لیکشت  يداوم  زا  دیاب  دنک  میلست  هب  راداو  ار  فرط  دناوتب  هک  یـسایق  - 2
دانتـسا هب  دراد ، لوبق  ار  هیقف  ای  میکح  کی  لاوقا  یـصخش  هکنیا  دننام  دنناوخیم . لدج   » ار سایق  عون  نیا  دشابن ، ای  دـشاب  مومع  لوبقم 

ای میکح  نآ  لوق  تسا  نکمم  اـم  دوخ  هک  یتروص  رد  مینکیم  موکحم  ار  وا  تسا  صخـش  نآ  لوبق  دروم  هک  هیقف  اـی  میکح  نیا  لوـق 
هک ناتـساد  کی  رکذ  هب  اـم  درک ، رکذ  ناوتیم  بلاـطم  نیا  يارب  یناوارف  هلثما  میـشاب . هتـشادن  لوبق  ار  وا  فارتعا  دروم  بلاـطم  اـی  هیقف 

. میزادرپیم تسا  یلاثم  رب  لمتشم 
ترضح نیب  دوب . ناناملسم  هدنیامن  ع )  ) اضر ترـضح  دوب و  هداد  لیکـشت  نایدا  بهاذم و  ياملع  يارب  نومام  هک  ياهثحابم  سلجم  رد 

يرشب قوف  تیهولا و  ماقم  حیسم  یسیع  يارب  یحیسم  ملاع  تفرگرد  ثحب  ع )  ) یسیع تیدوبع  ای  تیهولا  هرابرد  یحیـسم  ملاع  اضر و 
تدابع هب  ناربمایپ  ریاس  فالخ  رب  هکنیا  نآ  زیچ و  کی  زج  دوب  بوخ  شزیچ  همه  حیـسم  یـسیع  دومرف : ع )  ) اـضر ترـضح  دوب . لـئاق 

. دوب رتدباع  مدرم  همه  زا  وا  تسا ، بیجع  نخس  نینچ  نیا  وت  زا  تفگ  یحیسم  ملاع  تشادن ؟ ياهقالع 
لیلد تدابع  ایآ  درکیم ؟ تدابع  ار  یسک  هچ  یسیع  دومرف : تفرگ ، یحیسم  ملاع  زا  ار  یسیع  تدابع  فارتعا  اضر  ترـضح  هک  نیمه 

. تسین تیهولا  مدع  لیلد  تیدوبع  ایآ  تسین ، تیدوبع 
. درک موکحم  ار  وا  دوب  مه  ماما  دوخ  لوبقم  هتبلا  دوب  فرط  لوبقم  هک  يرما  زا  هدافتسا  اب  اضر  ترضح  بیترت  نیا  هب 

هباطخ

يوسب فرط  نتخاس  راداو  یلـصا  روظنم  دـشاب و  ینظ  ولو  تسا  قیدـصت  کـی  داـجیا  فرط و  نهذ  عاـنقا  نآ  زا  فدـه  هک  یـسایق  - 3
رد نامگ  نظ و  داجیا  لقادح  هک  دوش  هدافتـسا  يداوم  زا  دیاب  هباطخ  رد  دوشیم . هدـیمان  هباطخ   » دـشاب يراک  زا  وا  نتـشادزاب  ای  يراک 
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 . تسا قفومان  مورحم و  وسرت  مدآ   » تسا قلخ  ياوسر  وگغورد   » میئوگیم هکنیا  دننام  دیامنب . فرط 

رعش

لیبق نیا  زا  همه  تازاجم  تاراعتسا ، تاهیبشت ، دوشیم . هدیمان  رعش »  » دشاب ندناشوپ  یلایخ  يابیز  هماج  افرص  نآ  فده  هک  یـسایق  - 4
ار ساسحا  دوخ  لابندب  يروصت  ره  ینعی  تسا  هطبار  تاساسحا  تاروصت و  نایم  نوچ  و  دراد . راک  رـس و  لایخ  اب  امیقتـسم  رعـش  تسا .

. درادیم زاب  اهنآ  زا  ای  درادیماو  تفگش  ياهراک  هب  ار  ناسنا  انایحا  و  دریگیم . رایتخا  رد  ار  تاساسحا  هار  نیا  زا  رعش  دنکیم ، رادیب 
تسا : لاثم  نیرتهب  تسا  فورعم  هک  اراخب  هب  نتفر  يارب  وا  قیوشت  رد  اهنآ  ریثات  یناماس و  هاش  هرابرد  یکدور  راعشا 

تسا و هام  هاش  یمه  دیآ  ناتسوب  يوس  ورس  ناتسوب  اراخب  تسا و  ورس  هاش  یمه  دیآ  نامهیم  وت  يز  هاش  يز  داش  شاب و  داش  اراخب  يا 
یمه دیآ  نامسآ  يوس  هام  نامسآ  اراخب 

هطسفس ای  هطلاغم 

. دوشیم هدیمان  هطسفس   » ای هطلاغم   » تسا يراک  هابتشا  فده  هک  یسایق  - 5
زارتحا اهنآ  زا  ناسنا  ات  تسا  مزـال  تهج  نآ  زا  هک  تسا  تامومـس  هرـضم و  ياـهبورکیم  تاـفآ و  نتخانـش  ریظن  هطلاـغم  نف  نتـسناد 
هجلاعم ار  وا  دناوتب  دشاب  هدـش  مومـسم  یـسک  رگا  ای  و  دروخن ، بیرف  دـنک  مومـسم  هداد و  بیرف  ار  وا  تساوخ  یـسک  رگا  ای  و  دـیوج ،

. دنک
ای دـنبیرفن و  هار  زا  ار  وا  نارگید  ات  دـبای  یهاگآ  دـیوج و  زارتحا  اصخـش  ناـسنا  هک  تسا  نیا  يارب  اـههطلاغم  عاونا  نتخانـش  نتـسناد و 

. دنهد تاجن  ار  هطلاغم  ناراتفرگ 
هراشا نآ  ماسقا  زا  یضعب  هب  اهتنم  مینک  رکذ  ار  اهنآ  همه  لیصفت  روطب  میناوتیمن  اجنیا  رد  ام  دناهدرک . رکذ  هطلاغم  عون  هدزیـس  نییقطنم 

. مینکیم
. يونعم ای  تسا و  یظفل  ای  تسا  مسق  ود  رب  یلک  روطب  هطلاغم 

رارق سایق  طسو  دـح  تسا  فلتخم  ینعم  ود  ياراد  هک  یکرتشم  ظفل  هکنیا  دـننام  دـشاب . ظفل  هطلاغم  اـشنم  هک  تسا  نآ  یظفل  هطلاـغم 
هن تسا  ظفل  طـقف  هدـش  ررکم  هچنآ  ارهق  و  ار ، رگید  ینعم  ساـیق  يربک  رد  دـنریگب و  رظن  رد  ار  ینعم  کـی  ساـیق  يارغـص  رد  دـنهد ،

. تسا طلغ  ارهق  دوشیم  هتفرگ  هک  ياهجیتن  و  ینعم ،
نایم و  دوشیم ، هدیـشود  تاناویح  ناتـسپ  زا  هک  یندـیماشآ  دیفـس و  عیام   » نایم تسا  كرتشم  یـسراف  رد  ریـش »  » ظفل هک  مینادیم  الثم 

دیوگب : یسک  رگا  لاح  یلگنج . فورعم  هدنرد  ناویح 
. تسا ریش  دراد  دوجو  اهناویح  ناتسپ  رد  هک  یعیام 

. تسا راوخنوخ  هدنرد و  ریش  و 
. تسا راوخناوخ  هدنرد و  تسا  دوجوم  اهناتسپ  رد  هک  یعیام  سپ 

تروص نیا  هب  یسایق  یسک  رگا  لاح  تسا . لیف  ینالف  دوشیم  هتفگ  يوق  ناسنا  کی  هب  هراعتسا  زاجم و  باب  زا  هکنیا  ای  تسا . هطلاغم  »
. دهد لیکشت 

. تسا لیف  دیز 
. دراد جاع  یلیف  ره 

. دراد جاع  دیز  سپ 
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. تسا هطلاغم  مه  نیا 
تراکد و لوق  زا  ساـیق  شزرا  یفن  رد  ـالبق  هچنآ  لـثم  تسا . طوبرم  ینعم  هب  هکلب  تسین ، طوبرم  ظـفل  هب  هک  تسا  نآ  يونعم  هطلاـغم 

دنتفگ : هک  میدرک  لقن  هریغ 
ساـیق تسا  لوهجم  تامدـقم  رگا  و  تسین ، ساـیق  هب  يزاـین  تسا و  مولعم  دوـخبدوخ  هجیتـن  تسا  موـلعم  تامدـقم  رگا  ساـیق  ره  رد  »

 . تسا هدیاف  یب  سایق  لاح  رهب  سپ  دنک ، مولعم  ار  اهنآ  دناوتیمن 
. تسا مولعم  هاوخان  هاوخ  هجیتن  دشاب  مولعم  تامدقم  رگا  دیوگیم  هک  تساجنیا  هطلاغم 

اب تاـمولعم  نآ  نارتـقا  هوـالعب  تامدـقم  ندوب  مولعم  تسین ، هجیتـن  يرهق  ندـش  مولعم  بجوم  تامدـقم  ندوـب  موـلعم  هک  یتروـص  رد 
نیا سپ  تسا . نآ  نایب  رادهدهع  قطنم  هک  صاخ  لکش  هب  نارتقا  هکلب  ینارتقا ، ره  هن  مهنآ  ددرگیم ، هجیتن  ندش  مولعم  ببس  رگیدکی ،

. تسا هتفرگ  ياج  الاب  سایق  رد  تسرد  بلطم  کی  کسام  اب  تسردان  بلطم  کی  هک  دش  ادیپ  اجنیا  زا  هطلاغم 
رتشیب هطلاغم  سایق  تفگ  ناوتیم  تسا . مزال  يرورـض و  تسا  ياهطلاغم  عون  هچ  زا  هک  دراوم  هب  اهنآ  قیبطت  و  اههطلاغم ، عاونا  نتخانش 

ياهطلاغم عون  هچ  زا  هک  دراوم  هب  اهنآ  قیبطت  اههطلاغم و  عاونا  نتخانـش  ور  نیا  زا  دراد . دوجو  نافـسلفتم  تاـملک  رد  حیحـص  ساـیق  زا 
. تسا مزال  يرورض و  تسا 

(1  ) قطنم

باتک تاصخشم 

. یسرد نوتم  نیودت  يزیر و  همانرب  رتفد  هیهت ] [ ؛-  1345 دومحم ، مدقم ، يرظتنم  / 1 قطنم روآدیدپ : مان  ناونع و 
[. تساریو 2 : ] تساریو تیعضو 

تیریدم 1385. زکرم  مق ، هیملع  هزوح  مق : رشن : تاصخشم 
194ص. يرهاظ : تاصخشم 

( مود پاچ  ) لایر  16000 لایر 9-02-2638-964 ؛  12000 کباش :
اپاف یسیون : تسرهف  تیعضو 

Mahmood Montazeri Moqaddam. Manteq 1 : . یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای :
(. 1383(232ص تیریدم ، زکرم  مق ، هیملع  هزوح  یلبق : پاچ  تشاددای :

زییاپ 1387. مود : پاچ  تشاددای :
قطنم عوضوم :

تیریدم زکرم  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا : هسانش 
یسرد نوتم  نیودت  يزیر و  همانرب  رتفد  تیریدم . زکرم  مق . هیملع  هزوح  هدوزفا : هسانش 

BC50/م83م8 1385 هرگنک : يدنب  هدر 
160 ییوید : يدنب  هدر 

م24675-85 یلم : یسانشباتک  هرامش 

نآ هاگیاج  قطنم و  فیرعت  لوا : شخب 
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قطنم عوضوم  فیرعت و  ییارچ ،  1 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  لّوا  سرد  یّلک  فادها 
؛ دسانشب ار  قطنم  ملع  هب  ناسنا  جایتحا  ّرس  . 1
؛ دریگب ارف  ار  قطنم  ملع  عوضوم  فیرعت و  . 2

. دوش انشآ  سرد  نیا  تاحلطصم  میهافم و  اه ، هژاو  اب  . 3
يراتفر فادها 

دیناوتب : سرد ، نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 
؛ دینک نایب  ار  قطنم  ملع  هب  ناسنا  جایتحا  زار  . 1

؛ دیسیونب ار  رکف  ياهاطخ  زا  هنومن  دنچ  . 2
؛ دینک فیرعت  ار  قطنم  . 3

؛ دیهد حیضوت  ار  قطنم  فیرعت  رد  هدش  ذخا  تاکن  . 4
؛ دینک نایب  ار  نویقطنم  یخرب  هشیدنا  رد  اطخ  عوقو  ّتلع  . 5

؟ تسا يزیچ  نانچ  قطنم ، عوضوم  ارچ  تسیچ و  قطنم  ملع  عوضوم  دینک  نایب  . 6

قطنم ییارچ 

لاؤس خساپ  نتفای  دوشیم . غراف  تداعس  هب  ندیـسر  هار  یتسه و  ناهج  هرابرد  هشیدنا  زا  تردن  هب  هک  تسا  رکفتم  يدوجوم  ًاتاذ  ناسنا 
ای َملاع ، ندوب  روعـش  اب  هدـنز و  یتسه ؛ ماجنا  زاغآ و  ناتـساد  ناهج ؛ رد  دوهـشم  ینوگرگد  ینوگاـنوگ و  ریـسفت  یگنوگچ  ریظن  ییاـه 

دازمه یخیراـت  ظاـحل  هب  هک  تسا  ییاـه  يزرو  درخ  هلمج  زا   … نآ و ؛ هب  لـین  قیرط  تداعـس و  فیرعت  نآ ؛ ندوـب  روعـش  یب  هدرم و 
. تسا یمدآ 

ضرف شیپ  يرکف و  ياه  ییاناوت  بسانت  هب  اهناسنا  تسه . زین  فلتخم  ياهرظن  اههاگدـید و  تسا  هشیدـنا  رکفت و  زا  نخـس  هک  اج  ره 
دنا هدرک  مهارف  تسد  نیا  زا  ییاه  شسرپ  يارب  هاتوک -  ینامز  يارب  دنچ  ره  شیوخ -  روخرد  توافتم و  یخـساپ  کی  ره  یلبق ، ياه 

. دنا هدید  زین  ار  فلتخم  لئاسم  رد  شیوخ  ياه  هاگدید  ینوگرگد  اسب  هچ  هار ، نیا  رد  و 
دنیزگ یمرب  ار  يددعتم  ياه  هار  تیعقاو ، فشک  يارب  دوخ  يا  هشیدنا  شالت  نایرج  رد  نهذ  هک  تسا  نیا  ِناشن  هاگدـید ، رد  فالتخا 

دینک : تقد  تسا ، يرشب  تارکفت  زا  یضعب  لصاح  هک  ریز ، ياه  لاثم  هب  هنومن  ناونع  هب  دنا . تسردان  یخرب  تسرد و  یخرب  هک 
؛ تسا سوسحم  ادخ  نیاربانب ، تسا . سوسحم  يرون  ره  تسا . رون  ادخ  - 

؛ تسا رگمتس  طارقس  نیاربانب ، تسا . رگمتس  یناسنا  ره  تسا . ناسنا  طارقس  - 
؛ تسا نز  وطسرا  نیاربانب ، دنتسه . نز  اهناسنا  یضعب  تسا . ناسنا  وطسرا  - 

؛ دریگیم اج  بیج  رد  هملک  نیا  نیاربانب ، دریگیم . اج  بیج  رد  لامتسد  تسا .  » لامتسد هملک » نیا  - 
؛ تسا لالح  بارش  نیاربانب ، تسا . لالح  روگنا  بآ  تسا . روگنا  بآ  بارش  - 

ناسدنهم نیاربانب ، تسا . دامتعا  لباق  ریغ  دـشکیم  هشقن  مدرم  يارب  یـسک  ره  دنـشکیم . هشقن  مدرم  يارب  نامتخاس  هار و  ِناسدـنهم  - 
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. دندامتعا لباق  ریغ  نامتخاس  هار و 
نایرج ناوتیم  ایآ  یتسار  دریگیم : لکـش  یمدآ  ناج  رد  يّدـج  يا  هغدـغد  یـساسا و  یلاؤس  روکذـم ، ياه  لاثم  رد  یلّمأت  كدـنا  اب 

ات دـش  بجوم  شـسرپ  نیا  داد ؟ صیخـشت  دـماجنایم  اطخ  هب  هک  ییاـه  ههاریب  زا  ار  رکفت  حیحـص  ياـه  هار  ینعی  تخانـش ؛ ار  هشیدـنا 
رد ناروشیدنا و 

. دنبایب اطخ  زا  رشب  هشیدنا  ندنام  نوصم  يارب  یصاخ  ياه  بلاق  اهبوچراچ و  دنتفیب و  وپاکت  هب  تخس  سیلاطاطسُرا  میکح  اهنآ  سأر 
ياه تفرعم  هداوناخ  رد  بیترت  نیا  هب  دش و  نیودت  يزرو  هشیدـنا  ِماع  ِدـعاوق  یلک و  طباوض  لکـش  هب  اهبوچراچ  نیا  یتدـم  زا  سپ 

یجنـساطخ رکفت و  حیحـص  شور  هئارا  روـظنم  هب  یملع  دـندیمان ؛  » قـطنم ار » نآ  هک  داـهن  دوـجو  هصرع  هب  اـپ  يدـیدج  شناد  يرـشب ،
نیا هب  لماک  یبای  تسد  درادیم . زاب  هشیدـنا  رد  ياطخ  ههاریب و  رد  نداتفا  زا  ار  نهذ  یقطنم ، دـعاوق  تفگ : ناوتیم  نیاربانب ، هشیدـنا .

دوشیم : لصاح  هبترم  ود  زا  رذگ  رد  مهم ، هدیاف 
؛(  قطنم دعاوق  نتسناد  ( قطنم تفرعم  نتخومآ  . 1

. قطنم دعاوق  دربراک  رد  تراهم  بسک  . 2

قطنم فیرعت 

زاـب هشیدـنا  رد  ياـطخ  زا  ار  نهذ  اـهنآ  قـیقد  تسرد و  ندرب  راـک  هب  هک  یلک  دـعاوق  هعوـمجم  هدـنراد  رب  رد  تـسا ، یلآ  یملع  قـطنم 
درادربرد : قطنم  یتسیچ  هرابرد  ار  يددعتم  تاکن  فیرعت ، نیا  درادیم .

ياه كـالم  هب  ار  يرـشب  ياـه  شناد  رگید ، تراـبع  هب  رگید ؛ مولع  تمدـخ  رد  تسا  یملع  ینعی  دراد ؛ یلآ )  ) يرازبا یتیوه  قطنم  . 1
رد یلآ  مولع  تسا : یلاصَا )  ) یلالقتسا و  یمِّدقم )  ) یلآ هب  مولع  میسقت  تامیـسقت ، نیا  زا  یکی  دننکیم . يدنب  هتـسد  میـسقت و  فلتخم 

هبنج تسا و  هتفرگ  قلعت  اـهنآ  دوخ  هب  ملع ، ِنِّودـم  ضرغ  یلاـصَا ، موـلع  رد  دـنا و  هدـش  نیودـت  يرگید  موـلع  رد  دربراـک  يارب  لـصا 
لـصا رد  هک  تسین  نینچ  اـما  دـنریگ ؛ رارق  هدافتـسا  دروـم  زین  رگید  ياـه  شناد  رد  تـسا  نـکمم  دـنرادن و  رگید  مـلع  يارب  ّتیمّدـقم 

، باسح ملع  يارب  ربج  ملع  هک  دید  میهاوخ  میریگب  رظن  رد  ار  باسح  ربج و  ملع  ود  رگا  ًالثم  دنـشاب ؛ يرگید  ِملع  ِدوجو  ِعرف  شیادیپ ،
راک رد  باسح  ملع  رگا  تسا و  یـضایر  تابـساحم  ناکما  يربج ، تالداعم  دعاوق و  نیودت  زا  ضرغ  اریز  دراد ؛ یمّدقم  يرازبا و  هبنج 

. دوبن ربج  ملع  شیادیپ  يارب  ییاج  دوبن 
هسدنه یضایر ، هفسلف ، نوچ  يرگید  یلالدتسا  مولع  رگا  اریز  تسا ؛ یلآ  مولع  هلمج  زا  قطنم  دوشیم  نشور  دش  رکذ  هچنآ  هب  هجوت  اب 

دزن قطنم  يریگارف  يارب  ییاج  دوبن  و … 
هتفرگ راـک  هب  اـهنآ  رد  یقطنم  دـعاوق  هک  موـلع ، همه  تـسا و  يرازبا  موـلع  زا  قـطنم  نیارباـنب ، ( 2 . ) دوـبن زین  موـلع  نآ  ناـهوژپ  شناد 

. دنوشیم بوسحم  یلاصَا  ياه  شناد  زا  نآ  هب  تبسن  دوشیم ،
دننام قطنم  نیاربانب ، هشیدنا . ماع  دـعاوق  ِیبم  نّ تسا  یتفرعم  ینعی  تسا ؛ یلک  نیناوق  رگنایب  رگید  ياه  شناد  زا  يرایـسب  دـننام  قطنم  . 2
تـسا عوفرم  یلعاف  ره  ِيوحن » ِنوناق  هک  هنوگ  نامه  دـنکیم ؛ صخـشم  ار  دوخ  شـشوپ  تحت  ِتایئزج  ِمکح  يرـشب ، مولع  زا  يرایـسب 

بطاخم دزن  دـیاب  فیرعت  هک » قطنم ، نوناق  نیا  لاونم ، نیمه  رب  دوب ؛ دـهاوخ  عوفرم  دوش  عقاو  هلمج  لعاف  یمـسا  هاگره  درادیم : نایب  »
تروص کی  نییبت  ماقم  رد  هاگره  هک  تسا  ماع  یلک و  ینوناق  رگنایب  زین   » دـشاب هتـشاد  فَّرعم  زا  رت  هدـش  هتخانـش  رت و  نشور  یموهفم 

. دروآ تسد  هب  يدـیدج  یهاگآ  درب و  دوس  نآ  زا  بطاخم  ات  دـشاب  هتـشاد  يرتشیب  ینـشور  حوضو و  فیرعت ، دـیاب  میدـمآرب  لوهجم 
هک ور  نآ  زا  و  دـنراد . زین  لومـش  ّتیلک و  دـنوشیم ، یقلت  رازبا  هک  نیا  رب  هوـالع  قطنم  نیناوـق  دـش ، رکذ  فـیرعت  رد  هک  ناـنچ  سپ ،

. دنتسین انثتسا  لباق  هاگ  چیه  دنا  یلقع  ینوناق  رگنایب 
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حیحـص رکفت  ماـقم  رد  نهذ  ینعی  دـهدیم ؛ يراـی  ندیـشیدنا  تسرد  رد  ار  نهذ  قـطنم ، دـعاوق  قـیقد  حیحـص و  ندرب  راـک  هب  اـهنت  . 3
بجوم نآ ، نیناوـق  ندرک  راـبنا  فرب  دـعاوق و  نتـسناد  فرـص  هنرگو  دـنک  تیعبت  قـطنم  نوناـق  زا  هک  دوـب  دـهاوخ  باـیماک  یماـگنه 

نویقطنم ارچ  سپ  درادیم ، زاب  اطخ  زا  ار  هشیدنا  قطنم  رگا  فورعم » : ههبـش  نیا  خـساپ  سپ ، دـش . دـهاوخن  رکفت  رد  اطخ  زا  ّتینوصم 
هب هکلب  تسین ، یفاک  قطنم  ِنتسناد  فرص  ْندیـشیدنا ، یقطنم  يارب  اریز  دوشیم ؛ نشور  زین  « ؟ دنتـسین نوصم  هشیدنا  رد  ياطخ  زا  دوخ 

. تسا مزال  زین  نآ  نتسب  راک 

قطنم عوضوم 

رکفت ناـیرج  یـسررب  هب  ینعی  دـیوگیم ؛ نخـس  رـشب  هشیدـنا  زا  قطنم  دوشیم . مولعم  قـطنم  شناد  عوـضوم  دـش ، ناـیب  هچنآ  ساـسارب 
دباییم : ققحت  روظنم  ود  هب  رکفت  نایرج  دزادرپیم .

؛ دهد هجیتن  ار  يدیدج   » فیرعت هک » يا  هنوگ  هب  نیشیپ  تامولعم  هب  ندیشخب  ناماس  . 1
. دریگ لکش  نهذ  رد  دیدج   » ياه لالدتسا  هک » يا  هنوگ  هب  نیشیپ  تامولعم  ندیشخب  بیترت  میظنت و  . 2

فـیرعت و  ) قوـف هنیمز  ود  زا  یکی  رد  يرکف  يور  ژک  نیا  مرجـال  دوریم  اـطخ  هـهاریب و  هـب  هاـگ  هشیدـنا ، ناـیرج  رد  ناـسنا  رگا  لاـح 
اطخ زا  ار  هشیدنا  ندنام  نوصم  شور  هار و  دیاب  نیاربانب ، دراد  هدهع  هب  ار  رکف  یجنساطخ  تلاسر  قطنم ، نوچ  دوب و  دهاوخ  لالدتسا )

زا : تسا  ترابع  قطنم  عوضوم  تفگ  ناوتیم  سپ  دنک . نایب   » لالدتسا و »  » فیرعت هصرع » ود  رد 
؛ فیرعت شور  رت ، قیقد  ترابع  هب  ای  فیرعت و  فلا )

(3 . ) لالدتسا شور  رت ، قیقد  ترابع  هب  ای  لالدتسا و  ب )

هدیکچ

. تسا رکفتم  يدوجوم  ًاتاذ  ناسنا  . 1
. دوشیم اطخ  راچد  هاگ  دوخ ، يا  هشیدنا  شالت  نایرج  رد  ناسنا  . 2

. تسا هشیدنا  رد  اطخ  زا  يریگولج  يارب  یشور  نتفای  قطنم ، هب  ناسنا  جایتحا  زار  . 3
زاـب هشیدـنا  رد  ياـطخ  زا  ار  نهذ  اـهنآ ، تسرد  قیقد و  ندرب  راـک  هب  هک  یلک  دـعاوق  هعومجم  هدـنرادرب  رد  تسا  یلآ  یملع  قـطنم  . 4

. درادیم
. دنوشیم میسقت  یلاصَا )  ) یلالقتسا و  یمّدقم )  ) يرازبا هب  يرشب  ياه  شناد  . 5

. تسا مزال  زین  تسرامم  نآ و  نیناوق  نتسب  راک  هب  هکلب  تسین ، یفاک  قطنم  ملع  نتسناد  ندیشیدنا ، یقطنم  يارب  . 6
زا : تسا  ترابع  قطنم  عوضوم  . 7

؛ فیرعت شور  رت ، قیقد  ریبعت  هب  ای  فیرعت و  فلا )
. لالدتسا شور  رت ، قیقد  ریبعت  هب  ای  لالدتسا و  ب )

شسرپ

؟ تسیچ قطنم  ملع  هب  ناسنا  جایتحا  لیلد  . 1
. دیسیونب ار  سرد  رد  هدش  رکذ  ياه  لاثم  زا  ریغ  رکف ، ياطخ  زا  هنومن  دنچ  . 2
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. دینک فیرعت  ار  قطنم  ملع  . 3
؟ تسا مادک  قطنم  ملع  فیرعت  رد  هتسجرب  تاکن  . 4

؟ تسیچ یلاصَا  یلآ و  مولع  زا  دارم  . 5
؟ دنوشیم اطخ  بکترم  رکفت ، نایرج  رد  دوخ  نویقطنم  یهاگ  ارچ  . 6

؟ ارچ تسیچ ؟ قطنم  ملع  عوضوم  . 7

ییامزآدوخ

، هک تسا  یملع  قطنم  . 1
. دزومآیم ام  هب  ار  ندیشیدنا  حیحص  هویش  ب ) دزومآیم . ام  هب  ار  نتفگ  نخس  حیحص  هویش  فلا )

. دنکیم رکف  تسرد  دناوخب  سک  ره  د ) درک . رکف  ناوتیمن  نآ  نودب  ج )
، قطنم نیناوق  دعاوق و  . 2

. دناانثتسا لباقریغ  د ) دناانثتسا . لباق  ج ) دنا . يرابتعا  ب ) دنا . يدادرارق  فلا )
، دیاب اطخ  زا  هشیدنا  ندنام  نوصم  يارب  . 3

. تشاد رظن  رد  ار  یقطنم  دعاوق  ب ) تخومآ . ار  یقطنم  دعاوق  فلا )

. تشاد رکفت  رد  تقد  د ) تفای . تراهم  تفرعم و  قطنم  دعاوق  رب  ج )
 … … … … ِمولع هلمج  زا  قطنم  . 4

. تسا یلاع  د ) تسا . یلالقتسا  ج ) تسا . یلاصَا  ب ) تسا . یلآ  فلا )
؟ تسا طلغ  هنیزگ  مادک  قطنم  ملع  هرابرد  . 5

. تسا يرازبا  مولع  زا  قطنم  ب ) تسا . یّلک  نیناوق  رگنایب  قطنم  فلا )
. تسا لالدتسا  شور  فیرعت و  شور  قطنم  عوضوم  د ) تساطخ . زا  رکف  ّتینوصم  ببس  یقطنم  دعاوق  نتسناد  ج )

؟ دنمادک بیترت  هب  باسح  ملع  ربج و  ملع  . 6
. یلاصا یلآ -  د ) یلآ . یلاصا -  ج ) یلآ . یلآ -  ب ) یلاصا . یلاصا -  فلا )

؟ تسا مادک  قطنم  عوضوم  هرابرد  هنیزگ  نیرتهب  . 7
. تسا لالدتسا  فیرعت و  ب ) تسا . لالدتسا  فیرعت و  شور  قطنم  عوضوم  فلا )

. تسا يرشب  دیفم  تامولعم  د ) تسا . يرشب  نیشیپ  ياه  شناد  ج )
؟ دراد مان  هچ  دوشیم  یلوهجم  یتسیچ  فشک  هب  رجنم  هک  تهج  نآ  زا  ام  تامولعم  . 8

. داقتعا د ) لالدتسا . ج ) تجح . ب ) فِّرعم . فلا )
؟ دراد مان  هچ  دوشیم ، لالدتسا  قیرط  زا  داقتعا  داجیا  هب  رجنم  هک  تهج  نآ  زا  ام  تامولعم  . 9

. رازبا د ) فیرعت . ج ) فِّرعم . ب ) تّجح . فلا )
، یلاصَا مولع  . 10

. دوشیمن هدافتسا  اهنآ  زا  رگید  مولع  رد  ب ) دنتسه . يرگید  ملع  دوجو  عرف  شیادیپ ، لصا  رد  فلا )
. دنتسین يرگید  ملع  دوجو  عرف  شیادیپ ، لصا  رد  د ) دنا . هدش  نیودت  رگید  شناد  رد  دربراک  يارب  ج )

زا : تسا  ترابع  قطنم  ثحب  دروم  عوضوم  . 11
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. فلتخم مولع  د ) ندرک . وگتفگ  ج ) هشیدنا . نایرج  ب ) ندرک . تبحص  فلا )
زا : تسا  ترابع  رگید  مولع  اب  قطنم  زیامت  مهم  هجو  . 12

. دزادرپیم نهذ  یلامجا  تخانش  هب  قطنم  ب ) تسا . رکفت  رد  یجنساطخ  رازبا  فلا )
. تسا یسانش  هشیدنا  قطنم  د ) دنکیم . تیعقاو  فشک  قطنم  ج )

. تسا نیناوق … … …  رگنایب  هک  تسا  یملع … … …  قطنم  . 13
. لالدتسا فیرعت و  یلاصَا -  د ) لالدتسا . يرازبا -  ج ) لالدتسا . فیرعت و  یلآ -  ب ) فیرعت . یلآ -  فلا )

 … … … … ندیشیدنا یقطنم  يارب  . 14
. تسا یفاک  قطنم  دعاوق  نتسب  راک  هب  ب ) تسا . یفاک  قطنم  ملع  دعاوق  نتسناد  فلا )

. تسا مزال  اهنآرد  تراهمو  نتسبراک  هب  قطنم ، دعاوق  نتسناد  د ) تسا . یفاک  اهنآ  رد  تراهم  قطنم و  دعاوق  نتسناد  ج )
؟ دنامیم یقاب  قطنم  شناد  هب  يزاین  ایآ  دوبن ، هسدنه  یضایر و  هفسلف ، دننام  یلالدتسا  مولع  رگا  . 15

. یلب ب ) ریخ . فلا )
. دنامیم یقاب  یلالدتسا  تسرد  شور  هب  زاین  د ) دنامیم . یقاب  فیرعت  تسرد  شور  هب  زاین  ج )

؟ تسا طلغ  هنیزگ  مادک  یلآ  مولع  هرابرد  . 16
. تسا هتفرگ  ّقلعت  اهنآ  دوخ  هب  مولع ،، نیا  نوتم  ضرغ  ب ) دنا . هدش  نیودت  رگید  مولع  رد  دربراک  يارب  لصا  رد  فلا )

. دنتسه يرگید  ملع  دوجو  ِعرف  شیادیپ ، ِلصا  رد  د ) دنراد . ّتیمّدقم  هبنج  رگید ، مولع  هب  تبسن  ج )
 … … … … ناسنا ینهذ  شالت  . 17

. دسریمن هجیتن  هب  هاگ  چیه  ب ) دسریم . هجیتن  هب  هراومه  فلا )
. دسریم طلغ  هجیتن  هب  هراومه  د ) دسریم . هجیتن  هب  هاگ  ج )

. تسا یگلمج … … …  رشب  تامولعم  . 18
. فِّرعم ب ) تّجح . فلا )

. تّجح ای  فِّرعم  دنک  لیدبت  مولعم  هب  ار  یلوهجم  دناوتب  رگا  د ) تّجح . ای  فِّرعم  ج )
؟ دوشیم نییبت  فیرعت  تسرد  شور  قطنم  شناد  ثحابم  زا  ثحب  مادک  رد  . 19

. یّلک ثحابم  د ) فِّرعم . ج ) لالدتسا . ب ) تّجح . فلا )
؟ دوشیم نییبت  لالدتسا  تسرد  شور  قطنم  ثحابم  زا  ثحب  مادک  رد  . 20

. یّلک ثحابم  د ) تّجح . ج ) فِّرعم . ب ) فیرعت . فلا )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ تسا هنوگچ  نآ  درکلمع  هوحن  نامتخاس و  تسیچ ؟ رکفت  . 1
؟ تسا ناسنا  تازایتما  اهیگژیو و  زا  رکفت  ایآ  . 2

؟ دراد دوجو  قطنم  ملع  عوضوم  هرابرد  دش -  رکذ  سرد  رد  هچنآ  زا  ریغ  يرگید -  رظن  ایآ  . 3
دراد ار  تّجح  ای  فِّرعم و  ناونع  تیحالص  یمولعم  ره  ایآ  . 4

قطنم ِثحابم  میسقت و  تَمِس ،  2 سرد
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یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مود  سرد  یّلک  فادها 
؛ دریگب ارف  ار  قطنم  ملع  هیمست  هجو  . 1

؛ دسانشب ار  يدام  يروص و  هب  قطنم  میسقت  ّتلع  . 2
؛ دوش انشآ  يروص  قطنم  ثحابم  اب  . 3

. دریگب ارف  ار  سرد  نیا  تاحالطصا  میهافم و  اه ، هژاو  . 4
يراتفر فادها 

دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 
؛ دینک فیرعت  ار  يدام  يروص و  قطنم  ینطاب و  يرهاظ و  قطن  . 1

؛ دیهد حیضوت  ار  يدام  يروص و  هب  قطنم  میسقت  هجو  . 2
. دینک نایب  ار  تاقیدصت  تاروصت و  شخب  ود  هب  يروص  قطنم  ثحابم  میسقت  ّتلع  . 3

قطنم ( 1  ) تَمِس

زا معا  تمالع ، قلطم  هب  هزورما  یلو  دـیآیم ؛ دـیدپ  ناویح  تسوپ  رب  نداهن  غاد  هجیتن  رد  هک  دوشیم  هتفگ  یتمـالع  هب  تغل ، رد  تمس 
. دوشیم هتفگ  تمس  غادریغ ، ای  دشاب  غاد  اب  نآ ، ریغ  ای  دشاب  ناویح  رب  هک  نیا 

ملع هیمـست  هجو  ار  نآ  زا  دارم  یخرب  تسا و  ملع  مان  ناونع و  نآ  زا  دارم  دنیوگیم  یخرب  تسا : فالتخا  نآ  یحالطـصا  يانعم  رد  اما 
نینچ هدنرادربرد  هچنآ  دوب . دهاوخن  شناد  نآ  يریگارف  رد  تریـصب  ینوزف  بجوم  ملع ، کی  مان  رکذ  فرـص  دیدرت ، نودب  دـننادیم .

. تسا ملع  هیمست  هجو  نایب  تسا  يا  هدیاف 
دوشیم قالطا  لقعت  رکفت و  ینعی  نآ ، أشنم  رب  ًازاجم  تسا و  مّلکت  يانعم  هب  ًاتقیقح  هک  یقطن  تسا ؛ هتفای  قاقتـشا  قطن »  » هداـم زا  قطنم 

. تسا ینطاب  قطن  هشیدنا و  ینعی  يزاجم ، يانعم  نیمه  ملع ، نیا  رد  قطن  زا  دارم  ًاقافتا  و 
قطنم ار  ملع  نیا  هک  نیا  تسا . نتفگ  نخس  لحم  يانعم  هب  ناکم  مسا  ای  نتفگ و  نخـس  يانعم  هب  یمیم  ردصم  ای  یبدا ، ظاحل  هب  قطنم 

قطن و دشر  رد  يا  هزادنا  هب  شناد  نیا  هک  انعم  نادب  مینادـب -  یمیم  ردـصم  ار  نآ  هک  یتروص  رد  تسا -  هغلابم  باب  زا  ای  دـنا  هدـیمان 
 - تسا ناسنا  هشیدنا  قطن و  زورب  روهظ و  هاگیاج  قطنم  ملع  هک  تسا  تهج  نیدب  ای  و  تسا . نآ  ِدوخ  ایوگ  هک  دراد  شقن  ناسنا  رکفت 

. مینک یّقلت  ناکم  مسا  ار  نآ  هک  یتروص  رد  هتبلا 

هدام تروص و  قطنم 

طرـش ود  لقادح  رکف  قیرط  زا  لوهجم  فشک  يارب  مینادب  دیاب  نونکا  تسا و  رکفتم  يدوجوم  ًاتاذ  ناسنا  دـش : هتفگ  هتـشذگ  سرد  رد 
دراد : دوجو  یساسا 

؛ حیحص بسانم و  تامولعم  باختنا  . 1
. اهنآ تسرد  يدنب  تروص  میظنت و  . 2

لمع حیحـص  تسا  نکمم  دنکیم  رکف  هک  هاگ  نآ  نهذ  نیاربانب ، دوب . دهاوخ  تقیقح  هب  ندیـسر  عنام  طورـش ، نیا  زا  کی  ره  نادـقف 
کی دـننام  نهذ  ملاـع  رد  رکفت  اریز  تسا ؛ قوف  طرـش  ود  زا  یکی  ِدوـبن  هشیدـنا ، ياـطخ  أـشنم  دوـش . اـطخ  راـچد  تسا  نکمم  دـنک و 
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ساسارب نآ  يرامعم  مه  دشاب و  بیع  یب  نآ  هدنهد  لیکـشت  داوم  حلاصم و  مه  هک  تسا  لماک  هاگ  نآ  نامتخاس  کی  تسا ؛ نامتخاس 
ناسنا طارقس  میتفگ » : رگا  ًالثم  درک ؛ نانیمطا  دامتعا و  نامتخاس  نادب  ناوتیمن  ود  نیا  زا  یکی  دوبن  اب  دشاب . ینامتخاس  حیحص  لوصا 

رظن زا  اما  تسا ، حیحص  تروص  لکش و  رظن  زا  هچرگا  لالدتـسا  نیا  . » تسا رگمتـس  طارقـس  نیاربانب ، تسا . رگمتـس  یناسنا  ره  تسا .
ناسنا نادرم  همه  مییوگب » : رگا  لاح  تسین . تسرد   » تسا رگمتـس  یناسنا  ره  مییوگیم » : هک  اج  نآ  اریز  تسا ؛ دساف  حـلاصم  هدام و 

نآ ماظن  تروص و  یلو  تسا ؛ حیحـص  لالدتـسا  حـلاصم  هداـم و  . » دنتـسه نز  نادرم  همه  نیارباـنب ، دنتـسه . ناـسنا  ناـنز  همه  دنتـسه .
سرد رد  تسا  تسرداـن  لالدتـسا  لکـش  تروص و  ارچ  هک  نیا  دوـب . دـهاوخ  هجیتـن  ندوـب  طـلغ  بجوـم  رما ، نیمه  تسا و  تسرداـن 

. دش دهاوخ  نشور  سایق  باب  رد  مهدراهچ 
زا یشخب  نآ  دنک . نایب  مه  ار  اطخ  زا  عون  ود  ره  رد  هشیدنا  ماع  دعاوق  دیاب  تسا  هشیدنا  یجنساطخ  راد  هدهع  قطنم  میتفریذپ  رگا  لاح 

یشخب نآ  يروص و  قطنم  تسا ، لالدتسا  هدودحم  رد  هچ  فیرعت و  هصرع  رد  هچ  رکف ، تروص  ورملق  رد  یجنساطخ  لّفکتم  هک  قطنم 
. دوشیم هدیمان  يدام  قطنم  تسا ، رکف  هدام  رد  اطخ  شجنس  راد  هدهع  هک  قطنم ، زا 

. تسا هدش  هدیمان  زین  میدق  قطنم  ییوطسرا و  قطنم  یمومع ، قطنم  کیسالک ، قطنم  يرظن ، قطنم  ياه  مان  هب  يروص  قطنم 
یملع هفـسلف  مولع ،(  ياه  شور  تخانـش  ( مولع يژولدـتم  یـصاصتخا ، قطنم  یلامعا ،(  ( یلمع قطنم  ياه  مان  هب  هزورما  زین  يدام  قطنم 

. دوشیم هدناوخ 

قطنم ثحابم 

ود هب  ناوتیم  ار  يدام  يروص و  قطنم  ثحابم  تسناد  دـیاب  لاح  دوشیم . میـسقت  يدام  يروص و  هب  قطنم  ملع  تشذـگ ، هک  نانچ  نآ 
درک : میسقت  شخب 

؛ تاروصت فلا )
. تاقیدصت ب )

، لالدتـسا زا  تاقیدصت  شخب  رد  نآ و  طیارـش  ماسقا و  فیرعت ، زا  یتامدـقم ، بلاطم  حرط  زا  سپ  يروص  قطنم  تاروصت -  شخب  رد 
ماسقا و

(5 . ) دیآیم نایم  هب  نخس  نآ  طیارش 
ود نیا  هب  قطنم  ثحابم  ارچ  ًایناث ، تسیچ ؟ قیدصت  روصت و  ًالوا ، تسا : يرورـض  لاؤس  ود  خساپ  قوف  يدنب  میـسقت  ندـش  نشور  يارب 

؟ دوشیم میسقت  شخب 
قیدصت روصت و 

زا یتروص  تفر  نیب  زا  ینورد  ِداد  خر  نآ  هک  یتدم  زا  سپ  دنکیم . ساسحا  ار  مغ  يداش و  درد ، نوچ  یتایعقاو  دوخ  نورد  رد  ناسنا 
هب هک  دـنکیم  داجیا  وا  يارب  ار  یتلاح  تفـص و  نآ ، ياه  تروص  زین  ناسنا و  نورد  رد  روما  نیا  ققحت  دـنامیم . یقاـب  وا  نهذ  رد  نآ 

نورد رد  اهنآ  دوجو  روضح  هب  هاگ  دراد و  ملع  ایـشا  تروص  هب  هاگ  ناسنا  نیاربانب ، دوشیم . هتفگ   » یهاگآ اـی » و   » كاردا ملع »،«  نآ »
میـسقت عون  ود  هب  دوخ  هبون  هب  یلوصح  ملع  دـنمان . یم   » يروـضح رگید » تروـص  رد  و   » یلوـصح ار » ملع  تسخن ، تروـص  رد  دوـخ .

. قیدصت روصت و  دوشیم :
دماج هویج  تسا . يورک  نیمز  دـننام  عقاو ؛ اب   ) يربخ هلمج  ( تبـسن کی  تقباطم  مدـع  ای  تقباـطم و  كاردا  زا : تسا  تراـبع  قیدـصت 

. تسا زین  ناعذا  مکح و  یضتقم  یکاردا  نینچ  هتبلا  تسین .
، یلع دـننام  دـشاب ؛ هتـشادن  ار  يداقتعا  مکح و  ياـضتقا  هک  يوحن  هب  نهذ ، رد  ایـشا  هدـمآ  دـیدپ  ( 6  ) تروص زا : تسا  تراـبع  روـصت 
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؟ تسا ملاع  نسح  ایآ  ابیز ، نامسآ  هام ، دیشروخ و 
ود هب  ار  قطنم  باوبا  هداد ، رارق  انبم  ار  میـسقت  نیا  رخأتم  ياه  هرود  رد  قطنم  ناـفلؤم  قیدـصت ، روصت و  هب  یلوصح  ملع  میـسقت  زا  سپ 
دنچ یشخب  ناماس  قیرط  زا  هاگ  نهذ ، رد  هشیدنا  نایرج  هک ، تسا  نیا  یمیسقت  نینچ  هجو  دندرک . میسقت  تاقیدصت  تاروصت و  شخب 

تروص دـیدج  یقیدـصت  هب  ندیـسر  يارب  قیدـصت  دـنچ  نداد  بیترت  میظنت و  قیرط  زا  هاـگ  دـیدج و  يروصت  هب  ندیـسر  يارب  روـصت 
، تاقیدـصت تاروصت و  شخب  ود  رد  دـیاب  رکفت ، ناـیرج  یجنـساطخ  يارب  یـشور  رازبا و  ناونع  هب  يروص  قـطنم  ور ، نیا  زا  دریگیم .

. دشاب هتشاد  یساسا  یشقن 

هدیکچ

. تسا ملع  کی  هیمست  هجو  حالطصا  رد  تمالع و  تغل ، رد  تَمِس  زا  دارم  . 1
. تسا قطن  ناکم  يانعم  هب  ناکم  مسا  ای  نتفگ و  نخس  يانعم  هب  یمیم  ردصم  ای  قطنم  . 2

دراد : دوجو  یساسا  طرش  ود  لقادح  رکف ، قیرط  زا  لوهجم  فشک  يارب  . 3
؛ حیحص بسانم و  تامولعم  باختنا  فلا )

. اهنآ تسرد  يدنب  تروص  میظنت و  ب )
. تسا طرش  ود  زا  یکی  نادقف  هشیدنا ، ياطخ  أشنم  . 4

. تسا رکف  هدام  رد  اطخ  شجنس  راد  هدهع  يدام ، قطنم  . 5
. تسا رکف  تروص  ورملق  رد  یجنساطخ  لفکتم  يروص ، قطنم  . 6

شسرپ

. دینک نایب  ار  قطنم  تمس  فیرعت و  حالطصا  تغل و  رد  ار  تمس  . 1
؟ تسیچ قطنم  رد  قطن »  » هدام زا  روظنم  ینطاب و  يرهاظ و  قطن  زا  دارم  . 2

؟ تسیچ يدام  يروص و  قطنم  زا  دارم  . 3
؟ دوشیم میسقت  يدام  يروص و  هب  قطنم  ارچ  . 4

؟ تسا مزال  یطورش  هچ  رکف  قیرط  زا  لوهجم  فشک  يارب  . 5
. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  قیدصت  روصت و  . 6

؟ دوشیم میسقت  تاقیدصت  تاروصت و  شخب  ود  هب  قطنم  ثحابم  ارچ  . 7

ییامزآدوخ

، ملع کی  تمس  زا  روظنم  . 1
. تسا نآ  ناونع  ب ) تسا . نآ  هیمست  هجو  فلا )

. تسا نآ  هبترم  د ) تسا . نآ  هاگیاج  ج )
 … … هشیدنا يانعم  هب  قطن »  » هدام لامعتسا  . 2

. لحم هقالع  هب  تسا  زاجم  ب ) تسا . تقیقح  فلا )
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. تسا هل  عوضوم  رد  لامعتسا  د ) ّتیببس . هقالع  هب  تسا  زاجم  ج )
، ینعی ینورد  قطن  . 3

. قیدصت د ) ینهذ . ياه  تروص  ج ) رکفت . ب ) ملع . فلا )
، یبدا ظاحل  هب  قطنم  . 4

. تسا ناکم  مسا  ب ) تسا . یمیم  ردصم  فلا )
. تسا ناکم  مسا  یمیم و  ردصم  د ) تسا . تلآ  ناکم و  مسا  ج )

، رکف رد  اطخ  عوقو  . 5
. تسا تروص  رد  طقف  ب ) تسا . هدام  رد  طقف  فلا )

. تسا تروص  هدام و  رد  د ) تسا . لاحم  ج )
. تسا يروص … … …  قطنم  رگید  ياه  مان  . 6

. یلامعا قطنم  يرظن و  قطنم  ب ) یلمع . قطنم  یمومع و  قطنم  فلا )
. کیسالک قطنم  يرظن و  قطنم  د ) یصاصتخا . قطنم  میدق و  قطنم  ج )

. تسا هدهع … … …  هب  رکف  هدام  رد  اطخ  شجنس  . 7
. یلمع قطنم  د ) کیسالک . قطنم  ج ) یمومع . قطنم  ب ) يرظن . قطنم  فلا )

. تسا مزال  لقادح … … …  رکف ، قیرط  زا  لوهجم  فشک  يارب  . 8
. تامولعم تسرد  يدنب  تروص  میظنت و  ب ) بسانم . تامولعم  باختنا  فلا )

. حیحص تامولعم  باختنا  د ) اهنآ . تسرد  میظنت  حیحص و  بسانم و  تامولعم  باختنا  ج )
؟ دراد مان  هچ  ایشا  ینهذ  تروص  . 9

. قیدصت د ) يروضح . ملع  ج ) یلوصح . ملع  ب ) رکف . فلا )
؟ تسا تسرد  قیدصت  حالطصا  هرابرد  هنیزگ  مادک  . 10

. تسا داقتعا  نامه  قیدصت  ب ) تسا . ناعذا  نامه  قیدصت  فلا )
. تسا مکح  نامه  قیدصت  د ) دیآیم . مکح  نآ  لابند  هک  يوحن  هب  تسا  عقاو  كاردا  قیدصت  ج )

؟ تسا بسانم  هنیزگ  مادک  ریز  ياه  هیآ  هرابرد  . 11
 ». ةولَّصلا ِِمقأ  ناطیَّشلا »؛«  اوُدبعَت  ّالأ  َمدآ  ِیَنب  ای  مکیلإ  دهعأ  مل  أ  « 

. يروضح ِملع  د ) رکف . ج ) قیدصت . ب ) روصت . فلا )
؟ تسا بسانم  هنیزگ  مادک  ریز  ياه  هیآ  هرابرد  . 12
 ». هّللاب كرُشت  ّینب ال  ای  ًاضَعب »؛«  مکضَعب  بتغَی  الو  « 

. قطنم د ) رکف . ج ) روصت . ب ) قیدصت . فلا )
؟ تسا تسرد  ریز  ياه  هیآ  يارب  هنیزگ  مادک  . 13

 ». دُهدُهلا يَرأ  ِیلام ال  نینمؤملا »؛«  نم  نوکنف  ًةّرَک  انل  ّنأ  ولف  « 
. رکف د ) يروضح . ملع  ج ) قیدصت . ب ) روصت . فلا )

. دراد ِملع … …  دعب  ِملع … … … و  ادتبا  يو  دوریم  نیب  زا  وا  درد  هک  یماگنه  دنکیم و  درد  ساسحا  صخش  هک  یماگنه  . 14
. يروضح یلوصح -  ب ) یلوصح . يروضح -  فلا )
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. ینورد يروضح -  د ) يروضح . ینورد -  ج )
؟ تسا هنیزگ  مادک  تروص  زا  روظنم  ایشا ،«  ینهذ  تروص  زا » : دشاب  ترابع  ملع  رگا  . 15

. یهیدبریغ یهیدب و  تاروصت  ب ) لوقعم . سوسحم و  ياه  تروص  فلا )
. ایشا یسدنه  لکش  سوسحم و  ياه  تروص  د ) یهیدب . ریغ  یهیدب و  تاقیدصت  ج )

؟ دنمادک بیترت  هب   » درابب ناراب  رگا  و » « ؟ درابیم ناراب  ایآ  تارابع » . 16
. قیدصت رّوصت -  ب ) روصت . قیدصت -  فلا )

. قیدصت قیدصت -  د ) رّوصت . رّوصت -  ج )
؟ دنمادک بیترت  هب   » لاجر ناج  رد  تسا  راونا  شناد  و »  » تسدب روآ  یگنشت  وج  مک  بآ  تارابع » . 17

. قیدصت رّوصت -  ب ) روصت . قیدصت -  فلا )
. قیدصت قیدصت -  د ) رّوصت . رّوصت -  ج )

شقن ناـتیور  شیپ  هاـتوک  يا  هظحل  رد  ءیـش  نآ  زا  يریوـصت  دـیدنبب  ار  دوـخ  نامـشچ  یـش ء ، کـی  هـب  ندرک  هاـگن  زا  سپ  رگا  . 18
. مییوگیم ًاحالطصا … … …  يا  هدیدپ  نینچ  هب  ددنبیم .

. قیدصت د ) رّوصت . ج ) رکف . ب ) يروضح . ملع  فلا )
. دوشیم هدیمان  تسا … … …  رکف  هّدام  رد  یجنساطخ  راد  هدهع  هک  قطنم  زا  شخب  نآ  . 19

. یصاصتخا قطنم  ب ) یلمع . قطنم  فلا )
فلا و ب. هنیزگ  د ) يروص . قطنم  ج )

زا : تسا  ترابع  مغ  يداش و  درد ، ساسحا  . 20
. یلوصح ملع  د ) يروضح . ملع  ج ) قیدصت . ب ) روصت . فلا )

رتشیب رّکفت  يارب 

. دینک نایب  لیصفت  هب  ار  هینامث  سوؤر  . 1
؟ دیآ یمرب  رکف  هدام  هیحان  رد  اطخ  يریگولج  هدهع  زا  قطنم  ملع  ایآ  . 2

؟ تسا یلمع  قطنم  زا  ثحب  لفکتم  قطنم  شخب  مادک  . 3
هچ هب  ناسنا  ریغ  دروم  رد  ملع  دوشیم ؟ تفاـی  زین  درجم  تادوجوم  تاـناویح و  رد  اـی  دراد  ناـسنا  هب  صاـصتخا  یهاـگآ  ملع و  اـیآ  . 4

؟ تسانعم

قطنم فّلؤم  هچخیرات و   3 سرد

یّلک فادها 

؛ هوژپ شناد  هک  تسا  نیا  موس  سرد  یّلک  فادها 
؛ دنادب ار  قطنم  ملع  هچخیرات  . 1
؛ دسانشب ار  قطنم  ملع  فلؤم  . 2

. دوش انشآ  یقطنم  ياه  باتک  یشزومآ  يدنب  هقبط  اب  . 3
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يراتفر فادها 
دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 

؛ دینک نایب  ار  اهنآ  دلوت  خیرات  فیرعت و  ار  ینیوکت  ینیودت و  قطنم  . 1
؛ دییوگب ار  قطنم  نیودت  يرکف  ياضف  یخیرات و  رتسب  . 2

؛ دیهد حیضوت  ار  ییوطسرا  قطنم  رد  ناملسم  نادنمشناد  شقن  . 3
؛ دیربب مان  ار  ناگرزب  رگید  و  یسوط ، هجاوخ  انیس ، یلعوبا  یقطنم  راثآ  . 4

؛ دیهد حیضوت  ددجت  نارود  زا  دعب  لبق و  ار  ناییاپورا  دزن  ییوطسرا  قطنم  هاگیاج  . 5
؛ دینک یفرعم  راصتخا  هب  ار  دیدج  قطنم  قطنم و  ملع  ّفلؤم  . 6

. دیهد حیضوت  ار  یقطنم  ياه  باتک  یشزومآ  يدنب  هقبط  . 7

قطنم هچخیرات 

نانچ مه  هنرگ ، تسا و  نّودم  يا  هعومجم  ناونع  هب  شناد  نیا  دـشر  ییافوکـش و  یگنوگچ  دـلوت و  نامز  قطنم ، ملع  خـیرات  زا  روظنم 
هویش هب  رکفت  نایرج  رد  هک  تسا  هدش  هدیرفآ  يا  هنوگ  هب  تقلخ  ساسارب  ینیوکت و  روط  هب  ناسنا  نهذ  دش ، نایب  تسخن  سرد  رد  هک 

ینیوکت قطنم  دلوت » خیرات  رگید ، ترابع  هب  تسین ؛ یـسک  یلعج  نوناق  ای  روتـسد و  عبات  زگره  تهج ، نیا  زا  دنکیم و  لمع  صاخ  يا 
، ناسنا تقلخ  زا  سپ  اهلاس  هشیدنا ، نّودم  دعاوق  زا  يا  هعومجم  لقتـسم و  یـشناد  ناونع  هب  قطنم  اما  تسا ، ناسنا  دلوت  خیرات  نراقم  »

. دش نیودت  فیلأت و 
حیحص ندیشیدنا  بوچراچ  هک  دوخ ، هشیدنا  رد  ییاه  بلاق  نیناوق و  دوجو  هب  ینامز  هچ  زا  ناسنا  درک  صخشم  ناوتیمن  ًاقیقد  هچرگا 
ندـمت زکارم  رد  ناسنا  مظنم  رکفت  زا  يراـثآ  دـهدیم  ناـشن  هک  تسا  تسد  رد  يدـهاوش  یلو  تسا ؛ هدرب  یپ  هدادیم  لیکـشت  ار  يو 

. تسا هتشاد  دوجو  ناتسودنه  نیچ و  ناریا ، دننام  میدق ،
ینعی  » تسیفوس ینانوی » نابز  هب  هک  یناروشیدـنا  اب  نانوی  نیمزرـس  رد  قطنم  ملع  شیادـیپ  يرکف  ياـضف  یخیراـت و  رتسب  دـیدرت  نودـب 
میلعت ار  هرظانم  هباـطخ و  نف  هک  دـندوب  يا  هفرح  یناـملعم  ناـشیا  تسا . هتـشاد  میقتـسم  یطاـبترا  دـنا  هدـشیم  هدـیمان  روشناد  میکح و 

صخـش درکیم  اضتقا  هفرح  نیا  دـندنارورپیم . اههاگداد  يارب  دنتـشاد ، یمرگ  رازاـب  راـگزور  نآ  رد  هک  عفادـم ، يـالکو  دـندادیم و 
ياه شزومآ  هنوگ  نیا  رارمتـسا  یعیبط  هجیتن  دنک . در  ار  یفلاخم  ياعدا  ره  لباقم ، رد  تابثا و  ار  یلطاب  ای  قح  ياعدا  ره  دناوتب  لیکو 

، تباث یتیعقاو  ناونع  هب  ناسنا  هشیدـنا  يارو  یتقیقح  ًاساسا  هک  دروآ  دوجو  هب  رگید  يا  هدـع  ناشیا و  رد  ار  رکف  نیا  مک  مک  تسردان ،
. درادن دوجو 

اهتسیفوس لباقم  رد  دـندمآرب  ددـص  رد  وطـسرا  نوطالفا و  طارقـس ، نوچ  ینادنمـشناد  يرکف ، بوشآ  يا و  هشیدـنا  ياـضف  نینچ  رد 
ِملع تروص ، نیدب  داد . صیخشت  ار  لالدتـسا  یتسردان  ای  یتسرد و  ناوتب  نآ ، اب  ات  دننک  نیودت  حیحـص  هشیدنا  نایرج  يارب  ار  یـشور 

. تشاذگ دوجو  هصرع  هب  اپ  نّودم  لقتسم و  یشناد  ناونع  هب  دالیم  زا  لبق  نرق  راهچ  دودح  رد  نانوی و  نیمزرس  رد  قطنم 
ق ه . لاـس 227  رد  ( یـسابع هفیلخ  نومأـم ، ناـمز  رد  تفاـی ، هار  مالـسا  ملاـع  هب  هیردنکـسا  هزوح  قیرط  زا  یناـنوی  مولع  هک  نآ  زا  سپ 

. دشیم سیردت  زین  قطنم  هلمج  زا  ینانوی  ياه  شناد  زا  یخرب  نآ  رد  هک  دش  هداهن  ناینب  دادغب  رد   » همکحلا تیب  مان » هب  يزکرم  )
رد یگمه  دوب ، هلاسر  تشه  ًاعمج  تفرگ و  مان   » نونغرا يدالیم » مشـش  نرق  رد  اهدعب و  اهنآ  هعومجم  هک  وطـسرا ، یقطنم  ياه  باتک 

یبرع هب   » لخدم ناونع » اب  زین   » یجوغ اسیا  مان » هب  وطـسرا  قطنم  رب  سویروفرف  فورعم  همدقم  نینچ  مه  دـش . همجرت  یبرع  هب  نامز  نیا 
. تفرگ رارق  وطسرا  هناگ  تشه  بتک  فیدر  رد  دش و  همجرت 
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زا سپ  ناملسم  نادنمشناد  تفای . شرتسگ  ذوفن و  نیملسم  نایم  رد  تعرـس  هب  ملع  نیا  یمالـسا ، گنهرف  هزوح  رد  قطنم  دورو  زا  سپ 
قطنم دربشیپ  هب  قیقد  ياـه  ثحب  ندوزفا  نآ و  لیـصفت  حرـش و  ثحاـبم ، حـیقنت  يدـنب و  هتـسد  رد  شناد  نیا  قیقد  حیحـص و  يریگارف 

. دنتشامگ تّمه 

یقطنم لئاسم  ناروشناد 

ملع میظنت  لیمکت و  رد  دـنتخادرپ و  یقطنم  لـئاسم  رد  یفاکـشوم  رظن و  ناـعِما  هب  هک  ناملـسم ، گرزب  ناـگتخیهرف  ناروشناد و  نیب  زا 
درک : هراشا  دارفا  نیا  هب  ناوتیم  دنتشاد  ازس  هب  مهم و  یشقن  قطنم 

یقطنم راثآ  رب  هدـش و  هتخانـش  یمالـسا  قطنم  ردـپ  يو  ق .(  257ه .  - 338  ) یناث ملعم  هب  بقلم  یباراف  ناـخرط  نب  دـمحم  رـصنوبا  . 1
مهم دش . اج  نآ  هتسجرب  ناداتـسا  زا  سپـس  دوب و   » همکحلا تیب  نادرگاش » زا  تسخن  یباراف  تسا . هتـشون  يددعتم  ياه  حرـش  وطـسرا 

. تسا هدیسر  پاچ  هب  یباراف  تایقطنم  ناونع  اب  هک  تسا  يا  هعومجم  ریبک و  طسوا  وا  یقطنم  رثا  نیرت 
رد یلعوبا  تسا . ناملـسم  ناد  قطنم  نیرت  گرزب  يو  ق .(  370ه .  - 428  ) سیئرلا خیش  هب  بقلم  انیـس  نب  هللادبع  نب  نیـسح  یلعوبا  . 2

فیرعت و شخب  ود  رد  قطنم  نیودـت  تسا . تاراشا  قطنم  یئالع و  همانـشناد  تاـجن ، افـش ، قطنم  نوچ  يرایـسب ، تاـفیلأت  ياراد  قطنم 
. تسا هدش  سیسأت  یمالسا  گنهرف  رد  انیس  نبا  راکتبا  هب  تسا ، هدوب  راگزاس  وطسرا  هقیلس  اب  هک  شخب ، هن  ياج  هب  لالدتسا ،

نوتم زا  یکی  زورما  هک  يواـس ، یقطنم  باـتک  نیرت  مهم  تسا . هواـس  مدرم  زا  يو  ق .(  )م 450ه . يواس نالهـس  نب  رمع  نیدلا  نیز  . 3
ناونع اب  هک  تسا  یسراف  نابز  هب  قطنم  رد  يراثآ  ياراد  نینچ  مه  وا  دراد . مان  هیریصنلا  رئاصبلا  تسا ، رصم  رد  رهزالا  هاگشناد  یـسرد 

. تسا هدیسر  پاچ  هب   » قطنم رد » رگید  هلاسر  ود  هرصبت و 
قطنم رد  وا  ياه  باـتک  درک . حرـش  ار  وطـسرا  قطنم  بتک  زا  يرایـسب  يو  ق .(  520ه .  - 595 دشر ) نب  دمحا  نب  دـمحم  دـیلو  وبا  . 4

. هطسفس صیخلت  ناهرب و  صیخلت  ناهرب ، باتک  حرش  سایقم ، باتک  حرش  قطنملا ، یف  يرورضلا  زا : تسا  ترابع 
قارشا بتکم  سـسؤم » يو  ق .(  549 ه .  - 587  ) قارشا خیـش  هب  بقلم  يدرورهـس  كریما  شبح  نب  ییحی  نیدلا  باهـش  حوتفلاوبا  . 5

: زا دنترابع  يو  یقطنم  بتک  تسا . هدش  حرط  وا  یقطنم  راثآ  رد  هک  دراد  صاخ  ییارآ  یقطنم  ثحابم  زا  یخرب  رد  قارشا  خیش  تسا . »
 ). لّوا شخب  ( قارشالاۀمکح تاحیولت و  تاعراشم ، تاحراطم و 

نیرت مهم  زین  تاراـشا و  رب  حرـش  نیرتـهب  يو  ق .(  597ه .  - 672  ) نیدلاریـصن هجاوخ  هب  بقلم  یـسوط  نسح  نب  دمحم  نب  دـمحم  . 6
قطنملا ملع  یف  دـیرجتلا  قطنم ، شناد  رد  هجاوخ  رگید  فورعم  باتک  تشون . ار  سابتقالا  ساـسا  ینعی  یـسراف  ناـبز  هب  یقطنم  باـتک 

. تسا
. تسا یـسوط  هجاوخ  یمان  زاـتمم و  نادرگاـش  زا  یکی  يو  ق .(  634ه .  - 710  ) يزاریـش نیدـلا  بطق  هب  بقلم  دوعـسم  نب  دومحم  . 7

. تسا قطنم  نآ  لّوا  شخب  هک  قارشالا ، ۀمکح  حرش  زین  و   ) نآ مود  لّوا و  شخب  ( جاتلا ةّرد  زا : دنترابع  وا  یقطنم  بتک 
حراـش ریـصن و  هجاوخ  نادرگاـش  زا  يو  ق .(  )م 726ه . یّلح همـالع  هب  بّقلم  یّلح  رهطم  نب  یلع  نب  فـسوی  نب  نـسح  روـصنم  وـبا  . 8

. تسا دیرجتلا  باتک  حرش  یف  دیضنلا  رهوجلا  همالع  یقطنم  باتک  نیرت  فورعم  تسوا . یمالک  یقطنم و  راثآ  یضعب 
. دراد صاصتخا  قطنم  ملع  هب  وا  ۀّیفخلا  رارسألا  باتک  زا  یشخب  نآ  رب  هوالع 

هتـشون ( هیـسمش هلاسر  دـننام  قطنم ، مهم  بتک  رب  يو  ق .(  694ه .  - 766  ) يزار نیدـلا  بطق  هب  بقلم  يزار  نب  دـمحم  نب  دوـمحم  . 9
بتک زا  وا  علاطم  حرش  هیسمش و  حرـش  تسا . هتـشون  حرـش  هجاوخ ، تاراشا  حرـش  زین  و   ) يومُرا هتـشون  ( راونالا علاطم  ینیوزق ،(  یبتاک 

. تسا هدوب  میدق  هیملع  ياه  هزوح  لّوادتم 
بتک تسا .  » هیلاـعتم تمکح  سـسؤم » يو  ق .(  980ه .  - 1050  ) نیّهلأتملاردص هب  بّقلم  يزاریـش  میهاربا  نب  دـمحم  نیدـلاردص  . 10
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اب هک  هیقطنملا ، نونفلا  یف  هیقرشملا  تاعمللا  قارشالاۀمکح ، قطنم  رب  یـشاوح  قیدصتلا ، روصتلا و  یف  ۀلاسر  زا : تسا  ترابع  وا  یقطنم 
. تسا هدش  همجرت  یسراف  هب  نیون  قطنم  ناونع 

بتکم درگاش  نیرت  هتسجرب  يو  ق .(  1212 ه .  - 1289  ) يراوزبس يداه  الم  جاح  . 11
هزوح یـسرد  بتک  زا  زین  نونکا  مه  هک  تسا . نآ  حرـش  ۀمظتنملا و  یلآللا  هموظنم  قطنم ، رد  وا  فیلأت  نیرت  مهم  تسا . نیّهلأتملاردص 

. دوریم رامش  هب  هیملع  ياه 
يروط هب  داهن ، شهاک  هب  ور  تدش  هب  فورعم  ناناد  قطنم  دادعت  یمالسا ، دالب  هب  لوغم  هلمح  زا  سپ  ناققحم ، زا  یـضعب  لقن  ساسارب 
لکـش هب  رتشیب  هرود  نیا  یقطنم  راثآ  دـنکیمن . زواجت  زین  تسد  ناتـشگنا  دادـعت  زا  یتح  لوغم  زا  سپ  نارود  مامت  رد  اـهنآ  رامـش  هک 

. تسا ناگتشذگ  راثآ  رب  هقیلعت  هیشحت و 
روهظ اـب  یلو  تشاد ؛ بیجع  یقنور  یحیـسم  ناـملکتم  دزن  یطـسو و  نورق  رد  هژیو  هب  تیحیـسم  یملع  ياـه  هزوـح  رد  وطـسرا  قـطنم 

درط هب  يوسنارف  تراکد  هنر  یـسیلگنا و  نکیب  سیـسنارف  دـننام  نارظن  بحاص  زا  یـضعب  اپورا ، رد   ) سناـسنر ( ییازون ددـجت و  نارود 
. دنتفرگ عضوم  نآ  ربارب  رد  دنتخادرپ و  ییوطسرا  قطنم 

هب نآ  زا  مات  هدافتسا  ماهلا و  اب  هک  يا  هنوگ  هب  تفای  زاب  ار  دوخ  قنور  وطـسرا  قطنم  رد   » قیقحت ًاجیردت » هک  تشذگن  ینرق  هس  ود -  اما 
نیودـت لماک  عماج و  روط  هب  یناملآ  فورعم  ناد  قطنم  فوسلیف و  هگرف  بولتوگ  تسد  هب   » دـیدج قطنم  مان » اـب  ون و  یـشناد  تروص 

فوسلیف و ود  شالت  اب  تایـضایر  لوصا  مان  هب  باتک  دـلج  هس  راشتنا  اب  دـیدج  قطنم  دربشیپ  رد  مدـق  نیرت  گرزب  يو  زا  سپ  دـیدرگ .
. دش یضایر  قطنم  رد  گرزب  یلوحت  داجیا  بجوم  باتک  نیا  دش . هتشادرب  دهتیاو  لسار و  دنارترب  یسیلگنا ، ناد  یضایر 

و»  » مسیتامگارپ قطنم  کیتکلاید »،«  قطنم  نوچ » يرگید  یقطنم  ياه  هاگتـسد  زا  یـضایر ،«  قطنم  ای »  » دـیدج قطنم  رب » هوـالع  هزورما 
. میزادرپیم اهنآ  یفرعم  هب  قطنم ، يدعب  ياه  هرود  رد  هک  درب  مان  ناوتیم  زین   » يزاف قطنم 

قطنم فّلؤم 

ًاموزل ملع  کی  نیودت  فشک و  ناشیا ، رظن  هب  هتبلا  دنناد . یم   » سیلاطاطسرا ینانوی » میکح  ار  قطنم  ملع  نّودم  نارظن ، بحاص  ِروهـشم 
تسا و هداهن  ناسنا  هشیدنا  هاگتـسد  رد  ینیوکت  تروص  هب  ار  يدعاوق  نیناوق و  دـنوادخ  هک  نیا  هچ  تسین ؛ نآ  عادـبا  قلخ و  يانعم  هب 

هدرک فیلأت  يروآدرگ و  نّودـم  يا  هعومجم  ناونع  هب  ار  رکفت  یقطنم  دـعاوق  فشک و  ار  نیناوق  نیا  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  وطـسرا 
. تسا

رد شناد  نیا  دـلوت  زا  شیپ  هکلب  هدوبن ، وطـسرا  قطنم  نِّودـم  نآ  ساـسارب  هک  دراد  دوجو  قطنم  ّفلؤم  باـب  رد  زین  يروهـشمریغ  لوـق 
هب ردنکـسا  هنتف  زا  سپ  هتفرگ و  تروص  یناریا  نایـشناد  صوصخ  هب  نیمز  قرـشم  نادنمـشناد  تسد  هب  هشیدـنا  حیحـص  دـعاوق  نانوی ،

یـسررب رب  ینتبم  نخـس  نیا  یتسردان  ای  یتسرد  دـیدرت  یب  تسا . هتخادرپ  اهنآ  میظنت  يروآ و  عمج  هب  اهنت  وطـسرا ، هتفای و  لاقتنا  نانوی 
. تسا یخیرات  دانسا 

یقطنم ياه  باتک  یشزومآ  يدنب  هقبط 
بلاطم قمع  زین  مجح و  ظاحل  هب  اههلاسر  نیا  دـنا . هتـشاگن  يرایـسب  یقطنم  ياه  باتک  ناملـسم  نادنمـشناد  دـش ، نایب  هک  روط  ناـمه 
یخرب یقطنم و  لئاسم  طسب  حرـش و  روظنم  هب  یـضعب  ملع و  نیا  زا  رـصتخم  یـشرازگ  هزیگنا  هب  یخرب  دنتـسین : حطـس  کـی  رد  یگمه 

. تسا هدش  هتشاگن  یقطنم  قیقد  ياه  یجنس  هتکن  هعسوت و  تهج  هب  زین  رگید 
زا نادـنم  هقالع  ناهوژپ و  شناد  يارب  ملع  نآ  رد  هدـش  فیلأت  ياـه  باـتک  یـشزومآ  يدـنب  هقبط  زا  عـالطا  شناد ، کـی  يریگارف  رد 

یملع تردـق  نازیم  نآ و  بلاـطم  قمع  هک  درب  یفاـک  هرهب  یملع ، هتـشون  کـی  زا  ناوـتیم  یماـگنه  تسا . رادروـخرب  يا  هژیو  ّتیمها 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 524 

http://www.ghaemiyeh.com


شزومآ ناوت  تقو و  زا  بولطم  تسرد و  هدافتسا  ناکما  ود ، نیا  نایم  یگنهامه  مدع  هنوگره  دشاب . هتـشاد  بسانت  رگیدکی  اب  صخش 
. درک دهاوخ  بلس  يریگدای ، دنیارف  رد  ار 

هب هچ  رگید ، باتک  تبثم  تاکن  همه  هدـنراد  ربرد  هک  درک  غارـس  ار  ییاه  باتک  ای  باتک  ناوتیم  رتمک  یقطنم  ياه  هلاسر  هسیاـقم  رد 
ياراد کی  ره  ملع  نیا  رد  هدش  هتـشاگن  ياه  باتک  هک  نیا  هچ  دـشاب ؛ نییبت ، هوحن  اوتحم و  ظاحل  هب  هچ  بلاطم و  هئارا  بولـسا  ظاحل 
یناسآ هب  ملع  نیا  رد  یتاعلاطم  ریـس  شزومآ و  يدـنب  هقبط  باب  رد  یعطق  يرواد  ور  نیا  زا  تسا . دوخ  هب  صوصخم  ياـه  یگتـسیاش 

درک : يدنب  هقبط  فیدر  هس  رد  ار  یقطنم  ياه  باتک  ناوتب  دیاش  لاح ، نیا  اب  تسین . نکمم 
زا : دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  ییادتبا ، قطنم  . 1

يداه الم  ینازاتفتلل ؛ قطنملا  بیذـهت  یلع  ۀیـشاحلا  يدزی ، نیدـلا  باهـش  نب  هَّللادـبع  قطنملا ؛ یف  يربکلا  یناـجرج ، فیرـش  دیـس  ریم 
. يروص قطنم  يراسناوخ ، دمحم  درخ ؛ ربهر  یباهش ، دومحم  قطنملا ؛ رفظم ، اضر  دمحم  ۀمظتنملا ؛ یلآللا  يراوزبس ،

زا : دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  طسوتم ، قطنم  . 2
نیدلا بطق  یئالع ؛ همانشناد  تاجن ، انیس ، نبا  هیسمشلا ؛ حرش  يزار ، نیدلا  بطق  ۀّیریـصنلا ؛ رئاصبلا  يواس ، نالهـس  نب  رمع  نیدلا  نیز 

یف ۀـلاسر  نیون ، قطنم  ۀـیقطنملا -  نونفلا  یف  ۀیقرـشملا  تاـعمللا  نیّهلأـتملا ، ردـص  ۀـّیفخلا ؛ رارـسألا  یّلح ، همـالع  جاـتلا ؛ ةّرد  يزاریش ،
. قیدصتلاو روصتلا 

زا : دنترابع  اهنآ  نیرت  مهم  هک  یلاع ، قطنم  . 3
لیزنت دقن  یف  رایعملا  لیدعت  یـسوط ، نیدلاریـصن  هجاوخ  تاراشا ؛ قطنم  حرـش  يزار ، نیدـلارخف  تاراشا ؛ قطنم  افـش ، قطنم  انیـس ، نبا 
قطنم شخب  يدرورهس ، نیدلا  باهش  خیش  علاطملا ؛ حرش  يزار ، نب  دمحم  نیدلا  بطق  تاراشا ؛ قطنم  حرـش  سابتقالا ، ساسا  راکفألا ،

رهوجلا یّلح ، هماّلع  راکفألا ؛ ضماوغ  نع  رارـسالا  فشک  یجنوخ ، تاحراطملا ؛ عراشملا و  تاحیولتلا و  قارـشإلا و  ۀمکح  ياه  باتک 
. نونغرا وطسرا ، دیرجتلا ؛ باتک  حرش  یف  دیضنلا 

هدیکچ

. تسا لقاع  ناسنا  دلوت  خیرات  نراقم   » ینیوکت قطنم  دلوت » خیرات  . 1
. تفای دلوت  نانوی  نیمزرس  رد  دالیم و  زا  لبق  نرق  راهچ   » ینیودت قطنم  .« 2

. تسوطسرا قطنم  ملع  نِّودم  . 3
. دراد میقتسم  یطابترا  دنا  هدشیم  هدیمان  تسیفوس  هک  ینارکفتم  اب  نانوی ، رد  قطنم  ملع  شیادیپ  يرکف  ياضف  یخیرات و  رتسب  . 4

. تفای شرتسگ  نیملسم  نایم  رد  تعرس  هب  یمالسا ، گنهرف  هزوح  هب  زا  سپ  قطنم  . 5
تّمه قـطنم  دربـشیپ  هب  قـیقد ، ياـه  ثحب  ندوزفا  لیـصفت و  حرـش و  زین  ثحاـبم و  حـیقنت  اـه ، يدـنب  هتـسد  اـب  ناملـسم  نادنمـشناد  . 6

. دنتشامگ
. داهن شهاک  هب  ور  تدش  هب  فورعم  ناناد  قطنم  دادعت  لوغم ، هلمح  زا  سپ  . 7

هس ود -  اپورا ، رد  ددجت  روهظ  اب  یلو  تشاد ؛ جاور  ناملکتم  دزن  یطسو و  نورق  رد  هژیو  هب  تیحیـسم  ياه  هزوح  رد  وطـسرا  قطنم  . 8
قطنم نیودـت » يارب  یلـصا  هیامرـس  هک  يا  هنوگ  هب  تفای  ددـجم  قنور  جـیردت  هب  اـما  دـش ؛ عقاو  یبرغ  نادنمـشناد  يرهم  یب  دروم  نرق 

. دش  » دیدج
. داهن ناینب  لماک  عماج و  روط  هب   » هگِرف بولتوگ  راب » نیلوا  ار   » دیدج قطنم  .« 9

. درک میسقت  هتسد  هس  هب  یشزومآ  ظاحل  هب  ار  یقطنم  ياه  باتک  ناوتیم  هاگن  کی  زا  . 10
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شسرپ

. دینک فیرعت  ار  ینیوکت  ینیودت و  قطنم  . 1
. دیسیونب ار  نآ  ّفِلؤم  قطنم و  نیودت  خیرات  . 2

؟ دنا هتشاد  قطنم  ملع  نیودت  رد  یشقن  هچ  اهتسیفوس  . 3
؟ تسا ردقچ  قطنم  شناد  رد  ناملسم  نادنمشناد  مهس  . 4

بطق یّلح ، هماّلع  یـسوط ، هجاوخ  قارـشا ، خیـش  يواس ، دـشر ، نبا  انیـس ، یلعوبا  یباراف ، دـیربب : مان  ار  ریز  نادنمـشناد  یقطنم  راثآ  . 5
. يراوزبس یجاح  اردصالم و  يزاریش ، نیدلا  بطق  يزار ، نیدلا 

. دیسیونب راصتخا  هب  ار   ) نآ زا  دعب  یطسو و  نورق  رد  ( نیمز برغم  رد  قطنم  تیعضو  . 6
. دینک رکذ  زین  ار  رگید  قطنم  دنچ  مان  ییوطسرا ، قطنم  زا  ریغ  . 7

؟ تسیک دیدج  قطنم  راذگناینب  . 8

ییامزآدوخ

. تسا ینیوکت … … …  قطنم  دلوت  خیرات  . 1
. دالیم زا  لبق  مشش  نرق  ب ) دالیم . زا  لبق  مراهچ  نرق  فلا )

. دنه نیچ و  ناریا ، ندمت  نراقم  د ) ناسنا . دلوت  اب  نراقم  ج )
. تسا هدوب  قطنم … … …  نیودت  یخیرات  يرکف و  مهم  لماوع  زا  یکی  . 2

. نهذ درکراک  هوحن  هرابرد  رشب  يواکجنک  ب ) تسیفوس . مان  هب  ینارکفتم  دوجو  فلا )
. رشب رد  هشیدنا  داجیا  د ) ناسنا . رکفت  يارب  هزیگنا  داجیا  ج )
؟ دش هداهن  ناینب  ینامز  هچ  رد  اجک و  رد   » همکحلا تیب  .« 3

. یسابع لّوا  هفیلخ  نامز  رد  نانوی و  رد  ب ) یسابع . لّوا  هفیلخ  نامز  رد  دادغب و  رد  فلا )
. يرجه لّوا  نرق  رد  دادغب و  رد  د ) یسابع . نومأم  نامز  رد  دادغب و  رد  ج )

میکح مادـک  ار  تفرگ  رارق  وطـسرا  هناـگ  تشه  ياـه  هلاـسر  فیدر  رد   » یجوـغ اـسیا  ماـن » هب  هک  وطـسرا  قـطنم  رب  فورعم  همدـقم  . 4
؟ تشاگن

. یباراف رصنوبا  ب ) سویروفرف . فلا )
. دشر نبا  د ) انیس . یلعوبا  ج )

؟ دوشیم هتخانش  یمالسا  قطنم  ملع  ردپ  یناث و  ملعم  ناونع  هب  دنمشناد  مادک  . 5
. دشر نبا  ب ) انیس . یلعوبا  فلا )

. ریصن هجاوخ  د ) یباراف . رصنوبا  ج )
؟ تسا یسوط  نیدلاریصن  هجاوخ  ریز  ياه  باتک  زا  کی  مادک  ّفلؤم  . 6

. هیقرشملا تاعمللا  ب ) سابتقالا . ساسا  فلا )
. هیریصّنلا رئاصبلا  د ) علاطم . حرش  ج )
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؟ تسا ریز  هفسالف  زا  کی  مادک  يرظن  قطنم  ّفلؤم  عضاو و  نیتسخن  . 7
. انیس یلعوبا  د ) وطسرا . ج ) طارقس . ب ) نوطالفا . فلا )

؟ تسا حیحص  هنیزگ  مادک  نآ  فلؤم  قطنم و  باتک  هرابرد  . 8
. انیس یلعوبا  هیسمش -  حرش  ب ) يراوزبس . يداهالم  هیقرشملا -  تاعمللا  فلا )

. يزاریش نیدلا  بطق  جاتلا -  ةرد  د ) یبتاک . هیسمش -  حرش  ج )
زا : دنترابع  بیترت  هب  ۀیریصّنلا  رئاصبلا  تاحیولت و  دیضنلا ، رهوجلا  ياه  باتک  ّفلؤم  . 9

. قارشا خیش  يزار ، نیدلا  بطق  دشر ، نبا  ب ) انیس . یلعوبا  یسوط ، نیدلاریصن  هجاوخ  قارشا ، خیش  فلا )
. يواس قارشا ، خیش  یّلح ، همالع  د ) یّلح . همالع  وطسرا ، يواس ، ج )

؟ تسیک  » دیدج قطنم  یناب » . 10
. تناک د ) دهتیاو . ج ) لسار . ب ) هگرف . فلا )

دنوشیم : یبایزرا  قطنم  يریگارف  یلاع  حطس  رد  هک  تسا  یبتک  زا  ریز  ياه  باتک  . 11
. هّیسمش حرش  جاتلا و  ةّرد  ب ) علاطم . حرش  تاراشا و  حرش  فلا )

. تاجن علاطم و  حرش  د ) هیشاح . تاراشا و  حرش  ج )
. دنوشیم یبایزرا  قطنم  ملع  يریگارف  طسوتم  حطس  رد  هک  تسا  یبتک  زا  ریز  ياه  باتک  . 12

. تاحیولت افش و  قطنم  ب ) هّیسمش . حرش  نیون و  قطنم  فلا )
. قطنملا یف  يربکلا  د ) قارشالا . ۀمکح  حرش  ج )

. دوشیم یبایزرا  قطنم  يریگارف  ِییادتبا  حطس  رد  هک  تسا  یبتک  هلمج  زا  ریز  ياه  باتک  . 13
. جاتلا ةرد  سابتقالا و  ساسا  ب ) قطنملا . هیشاح و  فلا )

. رارسالا فشک  تاحیولت و  د ) یئالع . همانشناد  هّیریصن و  رئاصب  ج )
؟ دوب اههورگ  ریاس  زا  شیب  نادنمشناد  زا  هورگ  مادک  نایم  رد  ییوطسرا  قطنم  قنور  یطسو  نورق  رد  . 14

. هفسالف ب ) یبرجت . مولع  نادنمشناد  فلا )
. ناناد یضایر  د ) ناملکتم . ج )

؟ دنتشادنپیم ینتفاین  تسد  ار  تقیقح  یناسک  هچ  . 15
. ناییوطسرا ب ) ناییاطسفوس . فلا )

. نایروغاثیف د ) نایطارقس . ج )
؟ دوب یناسک  هچ  راک  ترجا ، نتفرگ  لباقم  رد  ناناوج  هب  هباطخ  لدج و  نف  شزومآ  میدق ، نانوی  رد  . 16

. سوتیلکاره د ) ناییاطسفوس . ج ) نایروغاثیف . ب ) ناییوطسرا . فلا )
؟ تسیک رثا  هموظنم  قطنم  . 17

. انیس یلعوبا  ب ) یباراف . فلا )
. يراوزبس يداهالم  جاح  د ) اردصالم . ج )

؟ دش ناناملسم  هزوح  دراو  یبرع  نابز  هب  همجرت  اب  ینرق  هچ  زا  وطسرا  یقطنم  راثآ  . 18
. يرجه مراهچ  نرق  د ) يرجه . موس  نرق  ج ) يرجه . مود  نرق  ب ) يرجه . لّوا  نرق  فلا )

؟ تفرگ مان  هچ  اهدعب  وطسرا  یقطنم  راثآ  هعومجم  . 19
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. یجوغاسیا د ) يروهمج . هلاسر  ج ) سابتقالا . ساسا  ب ) نونغرا . فلا )
؟ دراد مان  هچ  نیّهلأتملاردص  یقطنم  رثا  . 20

. هیسمش حرش  ب ) افش . قطنم  فلا )
. هعبرا رافسا  د ) هیقرشملا . تاعمللا  ج )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ ارچ تسا ؟ قطنم  ملع  عِدبم  وطسرا  ایآ  . 1
؟ دینادیم هچ  ناییاطسفوس  ياه  هزومآ  دلوت و  لحم  دلوت ، خیرات  زا  . 2

؟ ارچ دنا ؟ هتشاد  تبثم  يدرک  يور  قطنم  شناد  هب  نادنمشناد  همه  ایآ  . 3
؟ دیهد حیضوت  راصتخا  هب  ار  مسیتامگارپ  قطنم  کیتکلاید و  قطنم  يدربراک ، قطنم  دیدج ، قطنم  دیناوتیم  ایآ  . 4

؟ تفرگ رارق  یبرغ  نادنمشناد  داقتنا  يرهم و  یب  دروم  نرق  هس  ود -  اپورا  رد  ییازون  ددجت و  نارود  روهظ  اب  ییوطسرا  قطنم  ارچ  . 5

تاروصت مود : شخب 

ظافلا ثحب  قطنم و   4 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مراهچ  سرد  یّلک  فادها 
؛ دوش انشآ  قطنم  شناد  رد  ظافلا  ثحبم  هاگیاج  اب  . 1

؛ دریگب ارف  ار  ظفل  ماسقا  . 2
. دوش هاگآ  نآ  ماسقا  تلالد و  زا  . 3

يراتفر فادها 
دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 

؛ دینک نایب  قطنم  ملع  رد  ار  ظافلا  ثحب  حرط  تلع  . 1
؛ دیهد حیضوت  ظافلا  هرابرد  ار  یبدا  یقطنم و  ياه  ثحب  توافت  . 2

؛ دینک فیرعت  ار  اهنآ  لاثم  رکذ  اب  هدرب ، مان  فلتخم  تارابتعا  هب  ار  ظفل  ماسقا  . 3
؛ دیهد حرش  قطنم  ملع  رد  ار  فلتخم  ماسقا  حرط  تلع  . 4

؛ دیربب مان  لاثم  رکذ  اب  ار  نآ  ماسقا  هدرک  فیرعت  ار  تلالد  . 5
. دیهد حیضوت  قطنم  شناد  رد  ار  نآ  ماسقا  تلالد و  ثحب  حرط  تلع  . 6

ظفل ماکحا  قطنم و  ملع 

هب ار  دوخ  ینهذ  میهافم  یناعم و  دزومآیم  ناسنا  هب  دنکیم ؛ یسررب  ار   » هشیدنا نایرج  حیحـص  شور  قطنم » شناد  تشذگ ، هک  نانچ 
، هطـساو نودب  نایرع و  تروص  هب  ینهذ  میهافم  یناعم و  اما  دبای . تسد  تسرد  یلالدتـسا  ای  فیرعت و  هب  هک  دشخب  بیترت  یـشور  هچ 
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نهذ شالت  يانعم  هب  رکفت -  نایرج  ًاساسا  هک  دوشیم  مولعم  تقد  یمک  اب  دنتـسه . نارگید  هب  لاقتنا  لباق  هن  دـنباییم و  ناماس  دوخ  هن 
یفرظ بلاـق و  هب  دـنمزاین  لالدتـسا ، هب  یباـی  تسد  روظنم  هب  هچ  فیرعت و  هب  ندیـسر  يارب  هچ  لوهجم -  يوس  هب  مولعم  زا  روـبع  يارب 

. دنک مهارف  ناسنا  يارب  ار  یناکما  نینچ  هک  تسا 
هعومجم تقیقح  رد  نابز  درک . عارتخا  ار  نابز  دـعب  ظفل و  يزاین ، نینچ  عفر  ياتـسار  رد  شیوخ و  ِتایح  ِیلماکت  ِخـیرات  لوط  رد  رـشب 

دوجو قیمع  يدنویپ  طابترا و  انعم  ظفل و  نیب  تسا . ینهذ  يانعم  دنچ  ای  کی  هدنیامن  یظفل  ره  تسا و  یناعم  لماح  ظافلا  زا  یمجسنم 
دینک : تقد  ریز  ياه  لاثم  هب  هنومن  يارب  دوشیم . يرکف  فارحنا  أشنم  ینابز ، ياه  یباتژک  یظفل و  ياه  ماهبا  هاگ  هک  دراد 

. دنکیم زاورپ  رد  نیاربانب ، دنکیم . زاورپ  زاب  تسا . زاب  رد  - 
. دراد فرح  جنپ  ریش  نیاربانب ، دراد . فرح  جنپ  ناویح  تسا . ناویح  ریش  - 

. دراد هدارا  باتک  نیا  نیاربانب ، دراد . هدارا  يراتخم  ره  تسا . نم  راتخم  باتک  نیا  - 
. تسا تداعس  گرم  نیاربانب ، تسا . تداعس  یگدنز  تیاغ  تسا . یگدنز  تیاغ  گرم  - 

، ور نیا  زا  دنوشیم . يرکف  فارحنا  ثعاب  دنهدیم و  رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  یناعم  یهاگ  ظافلا  تالاح  دـیدرک  هظحالم  هک  روط  نامه 
رد ظفل ،«  ماکحا  زا » ثحب  راچان  روظنم  نیدب  دنک و  دس  زین  ار  اهاطخ  هنوگ  نیا  ولج  دراد  هفیظو  هشیدنا  حیحـص  شور  ناونع  هب  قطنم 

تسا : مسق  ود  رب  ظفل  ماکحا  دریگیم . رارق  یقطنم  راک  روتسد 
؛ ظافلا يوحن  یفرص و  يوغل ، ماکحا  دننام  تسا ؛ نوگانوگ  فلتخم  ياه  نابز  رد  هک  صاخ  ماکحا  . 1

. زاجم تقیقح و  دننام  تسا ؛ يراج  ایند  ياه  نابز  یمامت  رد  هک  ماع  ماکحا  . 2
(7 . ) دنکیم ثحب  ینابز  ماع  ماکحا  نیا  زا  یقطنم  ظافلا ، ثحبم  رد 

نآ ماسقا  تلالد و 

ءیش کی  تلاح  زا : تسا  ترابع  تلالد  تسا . ظافلا  تلالد  يرگتیاکح و  تیصاخ  دوشیم  حرط  ظافلا  ثحبم  رد  هک  يا  هلأسم  نیلوا 
هب و   ) هدننک ییامنهار   »( ّلاد تسخن » ءیـش  هب  دوش . لقتنم  زین  يرگید  رما  هب  هلـصافالب  درک ، ادیپ  ملع  نآ  هب  نهذ  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب 

. دنیوگ یم   ) هدش ییامنهار   »( لولدم مود » ءیش 
رب ینتبم  نآ  داجیا  دراد و  دوجو  عقاو  نتم  رد  هک  تسا  يرگتیاـکح  زا  یعون  یقیقح  تلـالد  یعـضو . هاـگ  تسا و  یقیقح  هاـگ  تلـالد 
هک تسا  یعبط  تلالد  ای  تسا و  لقع  نآ  أشنم  هک  تسا  یلقع  ای  یتلالد  نینچ  شتآ . دوجو  رب  دود  تلالد  دننام  تسین ؛ يرـشب  دادرارق 

. تنوفع دوجو  رب  بت  تلالد  دننام  تسا ؛ ناسنا  یناور  یعیبط و  تلاح  نآ  لماع 
تلالد دننام  تسا ؛ یظفل  ای  تلالد  نیا  تسا . يرشب  رابتعا  دادرارق و  رب  ینتبم  نآ  رد  يرگتیاکح  هطبار  هک  تسا  یتلالد  یعـضو  تلالد 

هس زا  یکی  هب  دوخ  یظفل  یعـضو  تلالد  صوصخم . یناعم  رب  تارباخم  میالع  تلالد  دننام  تسا ؛ یظفلریغ  ای  نآ و  يانعم  رب  بآ  ظفل 
تسا : ریز  تروص 

ياه تمـسق  ریاس  قاتا و  طیحم ، هعومجم  رب   » هناخ تلالد » دـننام  تسا ؛ دوخ  يانعم  مامت  رب  ظفل  تلـالد  ياـنعم  هب  دـصق .) ( یقباـطم . 1
؛ نآ

رب  » باتک ظفل » تلـالد  دـننام  تسا ؛ اـنعم  ماـمت  رب  نآ  تلـالد  ماـگنه  دوخ  ياـنعم  ءزج  رب  ظـفل  تلـالد  ياـنعم  هب  هطیح .(  ( ینّمـضت . 2
؛ نآ دلج  صوصخ 

« ظفل تلالد  دـننام  تسا ؛ موزلم  يانعم  رب  نآ  یقباطم  تلـالد  ماـگنه  دوخ  ياـنعم  مزـال  رب  ظـفل  تلـالد  ياـنعم  هب  لّـفطت .(  ( یمازتلا . 3
راکـشآ نشور و  روط  هب  ًافرع  ای  ًالقع  رظن  دروم  ياـنعم  هک  دراد  دوجو  یتروص  رد  یتلـالد  نینچ  تمعن .«  یناوارف  رب »  » داـیز یگدـنراب 
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رد ار  تلالد  فلتخم  ياه  هنوگ  ( 8 . ) تخاس ادج  رگیدـکی  زا  ار  ود  نآ  ناوتن  هک  يوحن  هب  دـشاب  ظفل  نآ  يوغل  یلـصا و  يانعم  همزال 
داد : ناشن  ناوتیم  ریز  رادومن 

تلالد
یعضو یقیقح 

یظفل ریغ  یظفل  یعبط  یلقع 
یمازتلا ینّمضت  یقباطم 

هب ّیلاد  چـیه  زا  لقع  تلاخد  نودـب  ناسنا  ینعی  دراد ؛ ّتیلخدـم  لـقع  یعـضو ، یعبط ، یلقع ، تلـالد : هناـگ  هس  ماـسقا  زا  کـی  ره  رد 
یتروص رد  دراد ، تلاخد  زین  عبط  ای  عضو  مان  هب  يرگید  لماع  لقع ، رب  هوالع  یعبط ، یعضو و  تلالد  رد  یلو  دوشیمن . لقتنم  یلولدم 

. تسا ینهذ  لاقتنا  أشنم  ییاهنت  هب  لقع  یلقع ، تلالد  رد  هک 
، دـباییم هار  هشیدـنا  ناـیرج  رد  هیحاـن  نیا  زا  هاـگ  هک  تسا  ییاـهاطخ  زا  يریگولج  ظاـفلا ، ثحب  هب  یقطنم  هجوت  تلع  هک  نیا  هب  رظن 

. تسوا ثحب  لحم  یظفل  یعضو  تلالد  اهنت  تلالد ، فلتخم  ماسقا  نایم  زا  نیاربانب 
دباییم : تسد  مهم  هجیتن  ود  هب  نآ ، زا  هدافتسا  تسرد  شور  هیصوت  روظنم  هب  یظفل  تلالد  فلتخم  ياه  هنوگ  حرط  زا  سپ  یقطنم 

. تسا تسرد  لالدتسا  ای  فیرعت و  هئارا  تهج  هب  یملع  ياه  هلاسر  اهدونشو و  تفگ  رد  ینّمضت  یقباطم و  تلالد  يریگراک  هب  ًالّوا ،
ای فیرعت و  يارب  مولع  رد  نآ  يریگراک  هب  اما  تسا ، تسرد  یبدا  ياهدربراک  تارواحم و  رد  هچرگا  یمازتلا  تلالد  زا  هدافتـسا  ًاـیناث ،

. تسا هشقانم  دیدرت و  دروم  تسرد  لالدتسا 

ظفل ماسقا 

دنا : هدرک  میسقت  رابتعا  هس  هب  ار  ظفل  نویقطنم 
جنپ ياه  تروص  زا  یکی  میریگیم ، رظن  رد  نآ  يانعم  اب  ار  ظفل  کی  هک  یماگنه  شدوخ . يانعم  اب  هسیاقم  رابتعا  هب  ظفل  میسقت  فلا )

. زاجم تقیقح و  . 5 لجترم ؛ . 4 لوقنم ؛ . 3 كرتشم ؛ . 2 صتخم ؛ . 1 تشاد : دهاوخ  ار  هناگ 
داد : حیضوت  ناوتیم  ریز  رادومن  تروص  هب  ار  ماسقا  نیا 

دحاو ظفل 
تسا ددعتم  یناعم  ياراد  هللا  ظفل  دننام  صتخم ؛(  ( تسا دحاو  يانعم  ياراد 

( امیس شوخ  ناسنا  رمق و  هرک  يارب   »( هام ظفل » دننام  زاجم ؛(  تقیقح و  ( تسین عضاو  عضو  هب  یناعم  مامت 
تسا عضاو  عضو  هب  یناعم  مامت 

هتفرگ تقبس  رگید  عضو  رب  یعضو 
 ). یندیشون عیام  هدنرد و  ناویح  يانعم  هب   »( ریش ظفل » دننام  كرتشم ؛(  ( تسا هتفرگن  تقبس  رگید  عضو  رب  یعضو 

رد سپس  هدش و  عضو  شیاین  يارب  ادتبا  هک   » ةولص ظفل » دننام  لوقنم ؛(  ( تسا هدش  عضو  قباس  يانعم  اب  بسانت  هظحالم  اب  قحال  يانعم 
. تسا هتفر  راک  هب  تسا ، بسانتم  شیاین  اب  هک  زامن ، يانعم 

. نکاما صاخشا و  یماسا  رثکا  دننام  لجترم ؛(  ( تسا هدشن  عضو  قباس  يانعم  اب  بسانت  هظحالم  اب  قحال  يانعم 
، درک بانتجا  زاجم  كرتشم و  ظفل  هدافتـسا  زا  دیاب  لالدتـسا  فیرعت و  رد  دنک : هیـصوت  هک  تسا  نیا  قوف  ماسقا  رکذ  زا  یقطنم  فدـه 
هب فیرعت  لالدتـسا و  رد  دـیابن  تسا ، هدـشن  عطق  ًالماک  هیلوا  يانعم  اب  اهنآ  طابترا  هک  یمادام  زین  لجترم  لوقنم و  هنیرق . کمک  اب  رگم 

(9 . ) دنراد يدحاو  يانعم  هک  درک  هدافتسا  یظافلا  زا  هراومه  تساج  هب  یلالدتسا  بلاطم  یملع و  ياه  بولسا  رد  دنوش . هتفرگ  راک 
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تشاد : دنهاوخ  ار  تروص  ود  زا  یکی  دنوش  هسیاقم  رگیدکی  اب  ظفل  دنچ  ای  ود  یتقو  رگید . ظفل  اب  هسیاقم  رد  ظفل  میسقت  ب )
. رشب ناسنا و  دننام  دنشاب ؛ انعم  کی  ياراد  ظافلا  همه  هک  یتروص  رد  فدارت : . 1

(10 . ) گنس ناسنا و  دننام  دنشاب ؛ يا  هناگادج  يانعم  ياراد  ظافلا  همه  هک  یتروص  رد  نیابت : . 2
دنک : هیصوت  هک  تسا  نیا  یمیسقت  نینچ  رکذ  زا  یقطنم  فده 

ره تسا ، ناسنا  يرشب  ره  نوچ  دیوگب : لالدتـسا  ماقم  رد  یـسک  ًالثم  تسا ؛ تسردان  لالدتـسا  فیرعت و  رد  فدارتم  ظافلا  زا  هدافتـسا 
(11 . ) تسا رشب  نامه  ناسنا  دیوگب : فیرعت  ماقم  رد  ای  و  تسا ، رکفتم  يرشب  ره  نیاربانب ، تسا ؛ رکفتم  یناسنا 

. بکرم درفم و  هب  ددعتم  ای  دشاب  دحاو  هک  نیا  زا  رظن  عطق  اب  ظفل  میسقت  ج )
هب میقتسم  روط  هب  بکرم  درفم و  ماسقا  حیـضوت  نایب و  هک  ور  نآ  زا  دوشیم . میـسقت  يرگید  ياه  تمـسق  هب  دوخ  هبون  هب  زین  ماسقا  نیا 

. تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  تاقیدصت  شخب  رد  مهد و  سرد  رد  دوشیم  طوبرم  تاقیدصت  ورملق 

هدیکچ

. تسا نارگید  هب  ینهذ  یناعم  میهافم و  لاقتنا  يارب  يرازبا  هشیدنا و  يارب  یبلاق  ظفل ، . 1
. دوشیم رکف  رد  اطخ  ببس  هاگ  هک  دراد  دوجو  قیمع  يدنویپ  انعم  ظفل و  نیب  . 2

تسا : مسق  ود  رب  ظفل  ماکحا  . 3
؛ صاخ ماکحا  فلا )

 ). تسا یقطنم  ثحب  دروم  ماکحا  نیا  هک  ( ماع ماکحا  ب )
هب دوش . لقتنم  زین  يرگید  رما  هب  هلصافالب  درک  ادیپ  ملع  نآ  هب  نهذ  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  ءیش  کی  تلاح  زا : تسا  ترابع  تلالد ، . 4

. دنیوگ یم   » لولدم مود » ءیش  هب  و   » ّلاد تسخن » ءیش 
و…  یعبط ، یلقع و  مسق  ود  رب  یقیقح  هک  یعضو  ای  تسا  یقیقح  ای  تلالد  . 5

تلالد
یعضو یقیقح 

یظفل ریغ  یظفل  یعبط  یلقع 
یمازتلا ینّمضت  یقباطم 

هب يرابتعا  هب  نیابتم و  فدارتم و  هب  رگید  يرابتعا  هب  زاـجم و  تقیقح و  لـجترم ، لوقنم ، كرتشم ، صتخم ، هب  راـبتعا  کـی  هب  ظـفل  . 6
. دوشیم میسقت  بکرم  درفم و 

. تسا لالدتسا  فیرعت و  تسرد  شور  هرابرد  ییاه  هیصوت  هئارا  ظفل ، تلالد و  ماسقا  نایب  زا  یقطنم  فده  . 7

شسرپ

؟ دنکیم حرط  ار  ظفل  ماکحا  ثحب  یقطنم  ارچ  . 1
؟ تسیچ ظافلا  زا  ثحب  هوحن  رد  بیدا  یقطنم و  توافت  . 2

؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  یقطنم  هیصوت  دوشیم ؟ میسقت  مسق  دنچ  هب  انعم  رابتعا  هب  ظفل  . 3
؟ تسیچ هنیمز  نیا  رد  یقطنم  هیصوت  دوشیم ؟ میسقت  مسق  دنچ  هب  رگید  ظافلا  اب  هسیاقم  رابتعا  هب  ظفل  . 4
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. دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  نآ  ماسقا  فیرعت و  ار  تلالد  . 5
؟ ارچ تسا ؟ یقطنم  رظن  دروم  تلالد  زا  مسق  مادک  . 6

؟ تسیچ یظفل  یعضو  تلالد  فلتخم  ياه  هنوگ  هرابرد  قطنم  ملع  هیصوت  . 7

ییامزآدوخ

هچ یقطنم  حالطـصا  رد  یـسک ، زا  ندـش  هاگآ  میوشیم ،«  هاگآ  رد  تشپ  رد  یـسک  ندوب  زا  رد  ِگنز  يادـص  ندینـش  اب  لاـثم » رد  . 1
؟ دوشیم هدیمان 

. تلالد د ) ملع . ج ) لولدم . ب ) لاد . فلا )
؟ دوشیم هدیمان  هچ  نویقطنم  حالطصا  رد  تسا ، رارقرب   » روبع تیعونمم  و »  » زمرق غارچ  نیب » هک  يا  هطبار  . 2

. یعبط تلالد  د ) یلقع . تلالد  ج ) یقیقح . تلالد  ب ) یعضو . تلالد  فلا )
؟ دنکیم نایب  رتهب  ار   » یقیقح تلالد  ریز » دراوم  زا  کی  مادک  . 3

. شتآ رب  دود  د ) شسرپ . رب  « ؟ » تمالع ج ) هناخ . رب  راوید  ب ) ششخب . رب  متاح  تلالد  فلا )
؟ تسه یتلالد  عون  هچ  تیب  نیا  رد  . 4

تسه يا  هدنناد  ره  عبط  رد  یلب 
تسه يا  هدننادرگ  هدندرگ  رب  هک 

. یعضو د ) یلقع . ج ) یعبط . ب ) یمازتلا . فلا )
؟ تسا یتلالد  عون  هچ  درد  ساسحا  رب  هلان  تلالد  . 5

. یعضو د ) یلقع . ج ) یعبط . ب ) ینمضت . فلا )
؟ تسا یتلالد  عون  هچ  امرس  رب  فرب  تلالد  . 6

. یقباطم د ) یعبط . ج ) یعضو . ب ) یلقع . فلا )
؟ تسا یعضو  تلالد  ریز  ياه  لاثم  زا  کی  مادک  رد  . 7

. شتآ رب  دود  ب ) سرت . رب  گنر  یگدیرپ  فلا )
. ّتلع دوجو  رب  لولعم  دوجو  د ) انعم . رب  ظفل  ج )

؟ تسا یتلالد  عون  هچ  تسا -  نآ  هحفص  دنچ  دارم  دش -«  هراپ  باتک  ترابع » . 8
 ). هطیح ( ینمضت د ) هطیح .(  ( یمازتلا ج ) لفطت .(  ( ینمضت ب ) دصق .) ( یقباطم فلا )

؟ دوش لقتنم  لولدم  هب  لاد  زا  ناسنا  نهذ  دوشیم  ببس  لماع  مادک  . 9
. نهذ ب ) لولدم . ّلاد و  همزالم  هب  ملع  فلا )

. نادجو د ) رکف . ج )
؟ تسیچ نآ  لاثم  تسا ؟ ناسکی  اهناسنا  همه  يارب  تلالد  زا  مسق  مادک  . 10

. یناعم رب  ظافلا  یعضو -  ب ) هدنور . اپ و  ياج  یلقع -  فلا )
. هناخ لک  رب  هناخ  یقباطم -  د ) بت . رب  هرهچ  یخرس  یعبط -  ج )

؟ تسا ییاه  تلالد  هنوگچ  بیترت  هب   » درب ار  ما  هناخ  دزد  هلمج » رد  هناخ  تلالد  کی و  موهفم  رب  « 1  » ددع تلالد  . 11
. یلقع یعضو -  د ) یعضو . یلقع -  ج ) مازتلا . یعضو -  ب ) نمضت . یلقع -  فلا )
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؟ دراد کی  مادک  هب  هراشا   » دوش نومنهر  رگید  زیچ  هب  ار  ام  نهذ  يزیچ  هک » نیا  . 12
. لولدم د ) تّجح . ج ) تلالد . ب ) ّلاد . فلا )

؟ تسا یتلالد  عون  هچ   » دوش رد  هدرپ  ام  مغ  رد  کشا  هک  مسرت  عرصم » : نیا  . 13
. یعبط د ) یلقع . ج ) یعضو . ب ) یتاذ . فلا )

؟ تسا هنوگچ  یناعم  رب  ظافلا  تلالد  صوصخم و  یناعم  رب  یضایر  میالع  تلالد  . 14
. یعضو د ) یلقع . ج ) یعبط . ب ) یتاذ . فلا )

؟ تسا یتلالد  عون  هچ  متام  ازع و  رب  هایس  مچرپ  تلالد  . 15
. یعضو د ) یلقع . ج ) یعبط . ب ) یتاذ . فلا )

؟ تسا یتلالد  عون  هچ  تاود  رب  ملق  تلالد  . 16
. یقباطم د ) یعبط . ج ) ینمضت . ب ) یمازتلا . فلا )

؟ تسا یتلالد  عون  هچ  يایوگ   » ریمض ّرس  زا  دهدیم  ربخ  هراسخر  گنر  عرصم » : نیا  . 17
. یظفلریغ یعضو  تلالد  د ) یعضو . تلالد  ج ) یلقع . تلالد  ب ) یعبط . تلالد  فلا )

؟ تسه یتلالد  عون  هچ  دَی  ِعطق  يانعم  هب  هجوت  اب   » امهَیدیأ اوعطقاَف  ۀقراّسلاو  ُقراّسلا  هفیرش » هیآ  رد  . 18
. یمازتلا د ) ینمضت . ج ) یقباطم . ب ) یعبط . فلا )

؟ دنکیم هراشا  یتلالد  هچ  هب  باتک  ظفل  تفرگ ،«  تناما  هب  ارم  باتک  متسود  ترابع » رد  . 19
. یعبط تلالد  د ) ینمضت . تلالد  ج ) یقباطم . تلالد  ب ) یمازتلا . تلالد  فلا )

؟ تسا حیحص  ریز  ياه  هنیزگ  زا  کی  مادک  . 20
. تسا تسرد  لالدتسا  فیرعت و  رد  زاجم  كرتشم و  ظفل  زا  هدافتسا  فلا )

. تسا تسرد  لالدتسا  فیرعت و  رد  هراومه  لجترم  لوقنم و  زا  هدافتسا  ب )
. تسا یقطنم  ثحب  دروم  تلالد  ماسقا  مامت  ج )

. تسا دیدرت  هشقانم و  دروم  یملع  ياه  هلاسر  رد  یمازتلا  تلالد  زا  هدافتسا  د )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ تسا ظفل  ینهذ ، یناعم  میهافم و  لاقتنا  و   » ندیشیدنا هار » اهنت  ایآ  . 1
؟ دراد دوجو  قیمع  يدنویپ  انعم  ظفل و  نیب  هنوگچ  ارچ و  . 2

؟ تسا یقطنم  هدهع  هب  تلالد ، فلتخم  ياه  هنوگ  ياه  قادصم  ندرک  صخشم  ایآ  . 3
؟ تسا یقطنم  هدهع  هب  ظافلا  فلتخم  ماسقا  ياه  ناونع  ندرک  صخشم  ایآ  . 4

؟ تساجک قطنم  ملع  ثحابم  رد  ظافلا  ماکحا  ثحب  حرط  لحم  . 5

هناگراهچ ياه  تبسن   5 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مجنپ  سرد  ِیّلک  فادها 
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؛ دوش انشآ  قطنم  رد  اهنآ  هاگیاج  یئزج و  یلک و  قادصم ، موهفم و  اب  . 1
؛ دسانشب ار  یلک  موهفم  ود  نیب  هناگراهچ  ياه  تبسن  . 2

. دریگب ارف  ار  سرد  نیا  تاحالطصا  میهافم و  اه ، هژاو  . 3
يراتفر فادها 

دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 
؛ دیهد حیضوت  ار  موهفم  زا  یقطنم  ثحب  تلع  هدرک ، فیرعت  ار  قادصم  موهفم و  . 1

؛ دینک فیرعت  روهشم ، رظن  ساسا  رب  ار  یئزج  یلک و  . 2
؛ دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  یفاضا  یئزج  یقیقح و  یئزج  . 3

؛ دیهد حیضوت  ار  نآ  تلع  دینک ، یفرعم  قطنم  رد  ار  ثحب  دروم  میهافم  . 4
. دیربب مان  لاثم  رکذ  اب  ار  یلک  موهفم  ود  نیب  هناگراهچ  ياه  تبسن  . 5

ظفل ماکحا  قطنم و  ملع 

هب ار  دوخ  ینهذ  میهافم  یناعم و  دزومآیم  ناسنا  هب  دنکیم ؛ یسررب  ار   » هشیدنا نایرج  حیحـص  شور  قطنم » شناد  تشذگ ، هک  نانچ 
، هطـساو نودب  نایرع و  تروص  هب  ینهذ  میهافم  یناعم و  اما  دبای . تسد  تسرد  یلالدتـسا  ای  فیرعت و  هب  هک  دشخب  بیترت  یـشور  هچ 

نهذ شالت  يانعم  هب  رکفت -  نایرج  ًاساسا  هک  دوشیم  مولعم  تقد  یمک  اب  دنتـسه . نارگید  هب  لاقتنا  لباق  هن  دـنباییم و  ناماس  دوخ  هن 
یفرظ بلاـق و  هب  دـنمزاین  لالدتـسا ، هب  یباـی  تسد  روظنم  هب  هچ  فیرعت و  هب  ندیـسر  يارب  هچ  لوهجم -  يوس  هب  مولعم  زا  روـبع  يارب 

. دنک مهارف  ناسنا  يارب  ار  یناکما  نینچ  هک  تسا 
هعومجم تقیقح  رد  نابز  درک . عارتخا  ار  نابز  دـعب  ظفل و  يزاین ، نینچ  عفر  ياتـسار  رد  شیوخ و  ِتایح  ِیلماکت  ِخـیرات  لوط  رد  رـشب 

دوجو قیمع  يدنویپ  طابترا و  انعم  ظفل و  نیب  تسا . ینهذ  يانعم  دنچ  ای  کی  هدنیامن  یظفل  ره  تسا و  یناعم  لماح  ظافلا  زا  یمجسنم 
دینک : تقد  ریز  ياه  لاثم  هب  هنومن  يارب  دوشیم . يرکف  فارحنا  أشنم  ینابز ، ياه  یباتژک  یظفل و  ياه  ماهبا  هاگ  هک  دراد 

. دنکیم زاورپ  رد  نیاربانب ، دنکیم . زاورپ  زاب  تسا . زاب  رد  - 
. دراد فرح  جنپ  ریش  نیاربانب ، دراد . فرح  جنپ  ناویح  تسا . ناویح  ریش  - 

. دراد هدارا  باتک  نیا  نیاربانب ، دراد . هدارا  يراتخم  ره  تسا . نم  راتخم  باتک  نیا  - 
. تسا تداعس  گرم  نیاربانب ، تسا . تداعس  یگدنز  تیاغ  تسا . یگدنز  تیاغ  گرم  - 

، ور نیا  زا  دنوشیم . يرکف  فارحنا  ثعاب  دنهدیم و  رارق  ریثأت  تحت  زین  ار  یناعم  یهاگ  ظافلا  تالاح  دـیدرک  هظحالم  هک  روط  نامه 
رد ظفل ،«  ماکحا  زا » ثحب  راچان  روظنم  نیدب  دنک و  دس  زین  ار  اهاطخ  هنوگ  نیا  ولج  دراد  هفیظو  هشیدنا  حیحـص  شور  ناونع  هب  قطنم 

تسا : مسق  ود  رب  ظفل  ماکحا  دریگیم . رارق  یقطنم  راک  روتسد 
؛ ظافلا يوحن  یفرص و  يوغل ، ماکحا  دننام  تسا ؛ نوگانوگ  فلتخم  ياه  نابز  رد  هک  صاخ  ماکحا  . 1

. زاجم تقیقح و  دننام  تسا ؛ يراج  ایند  ياه  نابز  یمامت  رد  هک  ماع  ماکحا  . 2
(7 . ) دنکیم ثحب  ینابز  ماع  ماکحا  نیا  زا  یقطنم  ظافلا ، ثحبم  رد 

نآ ماسقا  تلالد و 
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ءیش کی  تلاح  زا : تسا  ترابع  تلالد  تسا . ظافلا  تلالد  يرگتیاکح و  تیصاخ  دوشیم  حرط  ظافلا  ثحبم  رد  هک  يا  هلأسم  نیلوا 
هب و   ) هدننک ییامنهار   »( ّلاد تسخن » ءیـش  هب  دوش . لقتنم  زین  يرگید  رما  هب  هلـصافالب  درک ، ادیپ  ملع  نآ  هب  نهذ  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب 

. دنیوگ یم   ) هدش ییامنهار   »( لولدم مود » ءیش 
رب ینتبم  نآ  داجیا  دراد و  دوجو  عقاو  نتم  رد  هک  تسا  يرگتیاـکح  زا  یعون  یقیقح  تلـالد  یعـضو . هاـگ  تسا و  یقیقح  هاـگ  تلـالد 
هک تسا  یعبط  تلالد  ای  تسا و  لقع  نآ  أشنم  هک  تسا  یلقع  ای  یتلالد  نینچ  شتآ . دوجو  رب  دود  تلالد  دننام  تسین ؛ يرـشب  دادرارق 

. تنوفع دوجو  رب  بت  تلالد  دننام  تسا ؛ ناسنا  یناور  یعیبط و  تلاح  نآ  لماع 
تلالد دننام  تسا ؛ یظفل  ای  تلالد  نیا  تسا . يرشب  رابتعا  دادرارق و  رب  ینتبم  نآ  رد  يرگتیاکح  هطبار  هک  تسا  یتلالد  یعـضو  تلالد 

هس زا  یکی  هب  دوخ  یظفل  یعـضو  تلالد  صوصخم . یناعم  رب  تارباخم  میالع  تلالد  دننام  تسا ؛ یظفلریغ  ای  نآ و  يانعم  رب  بآ  ظفل 
تسا : ریز  تروص 

ياه تمـسق  ریاس  قاتا و  طیحم ، هعومجم  رب   » هناخ تلالد » دـننام  تسا ؛ دوخ  يانعم  مامت  رب  ظفل  تلـالد  ياـنعم  هب  دـصق .) ( یقباـطم . 1
؛ نآ

رب  » باتک ظفل » تلـالد  دـننام  تسا ؛ اـنعم  ماـمت  رب  نآ  تلـالد  ماـگنه  دوخ  ياـنعم  ءزج  رب  ظـفل  تلـالد  ياـنعم  هب  هطیح .(  ( ینّمـضت . 2
؛ نآ دلج  صوصخ 

« ظفل تلالد  دـننام  تسا ؛ موزلم  يانعم  رب  نآ  یقباطم  تلـالد  ماـگنه  دوخ  ياـنعم  مزـال  رب  ظـفل  تلـالد  ياـنعم  هب  لّـفطت .(  ( یمازتلا . 3
راکـشآ نشور و  روط  هب  ًافرع  ای  ًالقع  رظن  دروم  ياـنعم  هک  دراد  دوجو  یتروص  رد  یتلـالد  نینچ  تمعن .«  یناوارف  رب »  » داـیز یگدـنراب 

رد ار  تلالد  فلتخم  ياه  هنوگ  ( 8 . ) تخاس ادج  رگیدـکی  زا  ار  ود  نآ  ناوتن  هک  يوحن  هب  دـشاب  ظفل  نآ  يوغل  یلـصا و  يانعم  همزال 
داد : ناشن  ناوتیم  ریز  رادومن 

تلالد
یعضو یقیقح 

یظفل ریغ  یظفل  یعبط  یلقع 
یمازتلا ینّمضت  یقباطم 

هب ّیلاد  چـیه  زا  لقع  تلاخد  نودـب  ناسنا  ینعی  دراد ؛ ّتیلخدـم  لـقع  یعـضو ، یعبط ، یلقع ، تلـالد : هناـگ  هس  ماـسقا  زا  کـی  ره  رد 
یتروص رد  دراد ، تلاخد  زین  عبط  ای  عضو  مان  هب  يرگید  لماع  لقع ، رب  هوالع  یعبط ، یعضو و  تلالد  رد  یلو  دوشیمن . لقتنم  یلولدم 

. تسا ینهذ  لاقتنا  أشنم  ییاهنت  هب  لقع  یلقع ، تلالد  رد  هک 
، دـباییم هار  هشیدـنا  ناـیرج  رد  هیحاـن  نیا  زا  هاـگ  هک  تسا  ییاـهاطخ  زا  يریگولج  ظاـفلا ، ثحب  هب  یقطنم  هجوت  تلع  هک  نیا  هب  رظن 

. تسوا ثحب  لحم  یظفل  یعضو  تلالد  اهنت  تلالد ، فلتخم  ماسقا  نایم  زا  نیاربانب 
دباییم : تسد  مهم  هجیتن  ود  هب  نآ ، زا  هدافتسا  تسرد  شور  هیصوت  روظنم  هب  یظفل  تلالد  فلتخم  ياه  هنوگ  حرط  زا  سپ  یقطنم 

. تسا تسرد  لالدتسا  ای  فیرعت و  هئارا  تهج  هب  یملع  ياه  هلاسر  اهدونشو و  تفگ  رد  ینّمضت  یقباطم و  تلالد  يریگراک  هب  ًالّوا ،
ای فیرعت و  يارب  مولع  رد  نآ  يریگراک  هب  اما  تسا ، تسرد  یبدا  ياهدربراک  تارواحم و  رد  هچرگا  یمازتلا  تلالد  زا  هدافتـسا  ًاـیناث ،

. تسا هشقانم  دیدرت و  دروم  تسرد  لالدتسا 

ظفل ماسقا 

دنا : هدرک  میسقت  رابتعا  هس  هب  ار  ظفل  نویقطنم 
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جنپ ياه  تروص  زا  یکی  میریگیم ، رظن  رد  نآ  يانعم  اب  ار  ظفل  کی  هک  یماگنه  شدوخ . يانعم  اب  هسیاقم  رابتعا  هب  ظفل  میسقت  فلا )
. زاجم تقیقح و  . 5 لجترم ؛ . 4 لوقنم ؛ . 3 كرتشم ؛ . 2 صتخم ؛ . 1 تشاد : دهاوخ  ار  هناگ 

داد : حیضوت  ناوتیم  ریز  رادومن  تروص  هب  ار  ماسقا  نیا 
دحاو ظفل 

تسا ددعتم  یناعم  ياراد  هللا  ظفل  دننام  صتخم ؛(  ( تسا دحاو  يانعم  ياراد 
( امیس شوخ  ناسنا  رمق و  هرک  يارب   »( هام ظفل » دننام  زاجم ؛(  تقیقح و  ( تسین عضاو  عضو  هب  یناعم  مامت 

تسا عضاو  عضو  هب  یناعم  مامت 
هتفرگ تقبس  رگید  عضو  رب  یعضو 

 ). یندیشون عیام  هدنرد و  ناویح  يانعم  هب   »( ریش ظفل » دننام  كرتشم ؛(  ( تسا هتفرگن  تقبس  رگید  عضو  رب  یعضو 
رد سپس  هدش و  عضو  شیاین  يارب  ادتبا  هک   » ةولص ظفل » دننام  لوقنم ؛(  ( تسا هدش  عضو  قباس  يانعم  اب  بسانت  هظحالم  اب  قحال  يانعم 

. تسا هتفر  راک  هب  تسا ، بسانتم  شیاین  اب  هک  زامن ، يانعم 
. نکاما صاخشا و  یماسا  رثکا  دننام  لجترم ؛(  ( تسا هدشن  عضو  قباس  يانعم  اب  بسانت  هظحالم  اب  قحال  يانعم 

، درک بانتجا  زاجم  كرتشم و  ظفل  هدافتـسا  زا  دیاب  لالدتـسا  فیرعت و  رد  دنک : هیـصوت  هک  تسا  نیا  قوف  ماسقا  رکذ  زا  یقطنم  فدـه 
هب فیرعت  لالدتـسا و  رد  دـیابن  تسا ، هدـشن  عطق  ًالماک  هیلوا  يانعم  اب  اهنآ  طابترا  هک  یمادام  زین  لجترم  لوقنم و  هنیرق . کمک  اب  رگم 

(9 . ) دنراد يدحاو  يانعم  هک  درک  هدافتسا  یظافلا  زا  هراومه  تساج  هب  یلالدتسا  بلاطم  یملع و  ياه  بولسا  رد  دنوش . هتفرگ  راک 
تشاد : دنهاوخ  ار  تروص  ود  زا  یکی  دنوش  هسیاقم  رگیدکی  اب  ظفل  دنچ  ای  ود  یتقو  رگید . ظفل  اب  هسیاقم  رد  ظفل  میسقت  ب )

. رشب ناسنا و  دننام  دنشاب ؛ انعم  کی  ياراد  ظافلا  همه  هک  یتروص  رد  فدارت : . 1
(10 . ) گنس ناسنا و  دننام  دنشاب ؛ يا  هناگادج  يانعم  ياراد  ظافلا  همه  هک  یتروص  رد  نیابت : . 2

دنک : هیصوت  هک  تسا  نیا  یمیسقت  نینچ  رکذ  زا  یقطنم  فده 
ره تسا ، ناسنا  يرشب  ره  نوچ  دیوگب : لالدتـسا  ماقم  رد  یـسک  ًالثم  تسا ؛ تسردان  لالدتـسا  فیرعت و  رد  فدارتم  ظافلا  زا  هدافتـسا 

(11 . ) تسا رشب  نامه  ناسنا  دیوگب : فیرعت  ماقم  رد  ای  و  تسا ، رکفتم  يرشب  ره  نیاربانب ، تسا ؛ رکفتم  یناسنا 
. بکرم درفم و  هب  ددعتم  ای  دشاب  دحاو  هک  نیا  زا  رظن  عطق  اب  ظفل  میسقت  ج )

هب میقتسم  روط  هب  بکرم  درفم و  ماسقا  حیـضوت  نایب و  هک  ور  نآ  زا  دوشیم . میـسقت  يرگید  ياه  تمـسق  هب  دوخ  هبون  هب  زین  ماسقا  نیا 
. تخادرپ میهاوخ  نآ  هب  تاقیدصت  شخب  رد  مهد و  سرد  رد  دوشیم  طوبرم  تاقیدصت  ورملق 

هدیکچ

. تسا نارگید  هب  ینهذ  یناعم  میهافم و  لاقتنا  يارب  يرازبا  هشیدنا و  يارب  یبلاق  ظفل ، . 1
. دوشیم رکف  رد  اطخ  ببس  هاگ  هک  دراد  دوجو  قیمع  يدنویپ  انعم  ظفل و  نیب  . 2

تسا : مسق  ود  رب  ظفل  ماکحا  . 3
؛ صاخ ماکحا  فلا )

 ). تسا یقطنم  ثحب  دروم  ماکحا  نیا  هک  ( ماع ماکحا  ب )
هب دوش . لقتنم  زین  يرگید  رما  هب  هلصافالب  درک  ادیپ  ملع  نآ  هب  نهذ  یتقو  هک  يا  هنوگ  هب  ءیش  کی  تلاح  زا : تسا  ترابع  تلالد ، . 4

. دنیوگ یم   » لولدم مود » ءیش  هب  و   » ّلاد تسخن » ءیش 
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و…  یعبط ، یلقع و  مسق  ود  رب  یقیقح  هک  یعضو  ای  تسا  یقیقح  ای  تلالد  . 5
تلالد

یعضو یقیقح 
یظفل ریغ  یظفل  یعبط  یلقع 

یمازتلا ینّمضت  یقباطم 
هب يرابتعا  هب  نیابتم و  فدارتم و  هب  رگید  يرابتعا  هب  زاـجم و  تقیقح و  لـجترم ، لوقنم ، كرتشم ، صتخم ، هب  راـبتعا  کـی  هب  ظـفل  . 6

. دوشیم میسقت  بکرم  درفم و 
. تسا لالدتسا  فیرعت و  تسرد  شور  هرابرد  ییاه  هیصوت  هئارا  ظفل ، تلالد و  ماسقا  نایب  زا  یقطنم  فده  . 7

شسرپ

. دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب  ار  قادصم  موهفم و  . 1
. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  یلک  یئزج و  موهفم  . 2

؟ دنکیم ثحب  یّلک  میهافم  زا  یقطنم  ارچ  . 3
. دیربب مان  لاثم  رکذ  اب  ار  یلک  موهفم  ود  نیب  هناگراهچ  ياه  تبسن  . 4

ییامزآدوخ

؟ تسا رت  تسرد  موهفم  هرابرد  هنیزگ  مادک  . 1
. دوشیم هدیمهف  یجراخ  يایشا  زا  هچنآ  ینعی  موهفم ، ب ) دوشیم . هدیمهف  ظفل  زا  هچنآ  ینعی  موهفم ، فلا )

. دوشیم هدیمهف  هدهاشم  اب  هچنآ  ینعی  موهفم ، د ) دوشیم . تفای  نهذ  رد  هک  یتروص  ینعی  موهفم ، ج )
؟ تسا تسرد  قادصم  هرابرد  هنیزگ  مادک  . 2

. دنکیم قدص  یجراخ  دوجو  رب  هچنآ  ینعی  قادصم ، ب ) دنکیم . قدص  نآ  رب  موهفم  هچنآ  ینعی  قادصم ، فلا )
. دنکیم تیاکح  نآ  زا  ظفل  هچنآ  ینعی  قادصم ، د ) دنکیم . قدص  ینهذ  دوجو  رب  هچنآ  ینعی  قادصم ، ج )

زا : تسا  ترابع  یّلک  موهفم  یئزج و  موهفم  نیب  قرف  نیرت  مهم  روهشم  رظن  ساسا  رب  . 3
. ندوب رگید  ِملع  ِلوصح  أشنم  ب ) دّدعتم . قیداصم  رب  قابطنا  فلا )

. قیداصم ندوب  ددعتم  ای  دحاو  د ) ددعتم . دارفا  رب  قدص  تیلباق  مدع  تیلباق و  ج )
. دینک نّیعم  ار  طلغ  هنیزگ  . 4

. درادن موهفم  ّتیئزج  ّتیّلک و  رد  یلخد  یجراخ  قادصم  قّقحت  مدع  ای  قّقحت و  فلا )
. درادن موهفم  ّتیئزج  ّتیّلک و  رد  یلخد  یجراخ  قیداصم  ندوب  رامش  یب  ای  دودحم و  ب )

. تسا جراخ  رد  نآ  قیداصم  قّقحت  موهفم ، ندوب  یّلک  طرش  ج )
. تسا درف  کی  زا  شیب  رب  قدص  تیلباق  موهفم ، ندوب  یّلک  طرش  د )

؟ تسا تسرد  هنیزگ  مادک  بیترت  هب   » الط هوک  نآ  هویج -  يایرد  موهفم » ود  هرابرد  روهشم  رظن  ساسا  رب  . 5
. یّلک یّلک -  د ) یئزج . یّلک -  ج ) یّلک . یئزج -  ب ) یئزج . یئزج -  فلا )
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؟ تسا یقیقح  یئزج  موهفم ، مادک  روهشم  رظن  ساسا  رب  . 6
. هکم د ) حبص . زامن  ج ) هیملع . هزوح  ب ) ادخ . ربمایپ  فلا )

؟ تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبسن  رگنایب  هنیزگ ، مادک  . 7
. لکش ثلثم و  ب ) هریاد . ثلثم و  فلا )

. هیوازلا مئاق  ثلثم  نیقاسلا و  يواستم  ثلثم  د ) هیوازلا . مئاق  ثلثم  عالضالا و  يواستم  ثلثم  ج )
؟ تسا رارقرب  یتبسن  هچ  یحیسم  ییاپورا و  نیب  . 8

. نیابت ب ) يواست . فلا )
. قلطم صوصخ  مومع و  د ) هجو . نم  صوصخ  مومع و  ج )

؟ تسا رارقرب  یتبسن  هچ   » یعیش ناملسم  و »  » تسرپادخ یلک » موهفم  ود  نایم  . 9
. قلطم صوصخ  مومع و  د ) هجو . نم  صوصخ  مومع و  ج ) نیابت . ب ) يواست . فلا )

؟ تسا رارقرب  یتبسن  هچ   » دیهش و »  » لوتقم موهفم » ود  نیب  . 10
. قلطم صوصخو  مومع  د ) هجو . نم  صوصخ  مومع و  ج ) يواست . ب ) نیابت . فلا )

؟ تسا رارقرب  یتبسن  هچ   » قطان و »  » ناسنا یلک » موهفم  ود  نیب  . 11
. قلطم صوصخ  مومع و  د ) هجو . نم  صوصخ  مومع و  ج ) نیابت . ب ) يواست . فلا )

؟ دوشیم هداد  ناشن  لخادتم  هریاد  ود  اب  ریز  یلک  ود  زا  کی  مادک  هطبار  . 12
. قلطم صوصخ  مومع و  د ) هجو . نم  صوصخ  مومع و  ج ) نیابت . ب ) يواست . فلا )

. دوشیم هدیمان  یلک  نآ  دنکیم … … … ، قدص  نآ  رب  یلک  هک  يدارفا  زا  کی  ره  . 13
. قیدصت د ) قادصم . ج ) موهفم . ب ) روصت . فلا )

؟ تشاد دنهاوخ  رگیدکی  اب  يا  هطبار  هچ  دشاب ، صخا  یتهج  زا  معا و  یتهج  زا  رگید  یلک  هب  تبسن  یلک  ره  رگا  . 14
. قلطم صوصخ  مومع و  د ) هجو . نم  صوصخ  مومع و  ج ) نیابت . ب ) يواست . فلا )

. تسا میهافم … … …  دنکیم ، ثحب  نآ  زا  یقطنم  هچنآ  . 15
یش ء. راثآ  د ) یئزج . موهفم  ج ) موهفم . ب ) دوجو . فلا )

. تسا دوش … … … ، صخشم   » نآ ای » و   » نیا دیق » اب  هچنآ  روهشم  رظن  ساسا  رب  . 16
. فیرعت د ) رکف . ج ) یلک . ب ) یئزج . فلا )

؟ تسا یموهفم  عون  هچ  دراد ، یجراخ  قادصم  کی  طقف  هک  هبعک ،«  دولوم  موهفم » . 17
. یلک ب ) یئزج . فلا )

. ددعتم دارفا  رب  قدص  لباقریغ  د ) یقیقح . یئزج  ج )
؟ تسا يواست  یلک  ود  هطبار  یتروص  هچ  رد  . 18

. دشاب ناسکی  اهنآ  موهفم  ب ) دشاب . رت  ماع  يرگید  زا  یلک  ود  زا  یکی  فلا )
. دشاب صاخ  یتهج  زا  ماع و  یتهج  زا  یلک  ود  زا  کی  ره  د ) دشاب . ناسکی  اهنآ  قیداصم  لومش  هریاد  ج )

؟ تسا رارقرب  یتبسن  هچ  بیترت  هب   » كرشم دحوم و  زامن »،«  بجاو و  نایم » . 19
. نیابت قلطم -  صوصخ  مومع و  ب ) نیابت . هجو -  نم  صوصخ  مومع و  فلا )

. قلطم صوصخ  مومع و  هجو -  نم  صوصخ  مومع و  د ) نیابت . يواست -  ج )
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؟ دنکیم نایب  ار  یلک  موهفم  تیمها  هنیزگ  مادک  . 20
. تسا یلک  میهافم  يریگراک  هب  دنمزاین  رکفت  اههشقن و  اه ، فده  ب ) تسا . یلک  میهافم  اب  مولع  راک  رس و  فلا )

. تسا یلک  میهافم  اب  اهناسنا  فادها  مولع و  راک  رس و  د ) دنراد . يددعتم  دارفا  یلک  میهافم  ج )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ تسا رارقرب  یتبسن  هچ  یلک  ِموهفم  ود  ضیقن  نیب  . 1
. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  ککشم  یطاوتم و  یلک  . 2

؟ دشاب تسا  نکمم  تروص  دنچ  هب  یجراخ ، قیداصم  رابتعا  هب  یلک  موهفم  . 3
. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار   » یئزج نیابت  و »  » یلک نیابت  حالطصا » ود  . 4

نآ ماسقا  تایلک و   6 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مشش  سرد  یّلک  فادها 
؛ دوش انشآ  نآ  ماسقا  اب  دسانشب و  ار  تایلک  . 1

. دوش هدامآ   » فیرعت شور  ثحب » هب  دورو  يارب  سرد ، نیا  تاحالطصا  میهافم و  اه ، هژاو  يریگارف  اب  . 2
يراتفر فادها 

دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  امش  زا  مرتحم ، هوژپ  شناد 
هسمخ : تایلک  هرابرد  . 1

؛ دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  هسمخ  تایلک  زا  کی  ره  فلا )
؛ دیهد حیضوت  ار  صاخ  یضرع  ماع و  یضرع  لصف ، سنج ، عون ، لاثم ، رکذ  اب  يدربراک و  تروص  هب  ب )

. دینک نایب  ار  هناگ  جنپ  تایلک  رد  یلک  میهافم  راصحنا  تلع  . 2

(12  ) هسمخ تایلک 

يارب هک  دـش  هتفگ  زین  مجنپ  سرد  رد  لالدتـسا . شور  فیرعت و  شور  زا : تسا  تراـبع  قطنم  عوضوم  هک  دـش  ناـیب  تسخن  سرد  رد 
. تسج هرهب  نهذ  رد  دوجوم  یلک  میهافم  زا  دیاب  موهفم ، کی  نتخانش  فیرعت و 

قیداصم دارفا و  هب  تبـسن  هک  یماگنه  مولعم ، روصت  کی  هب  نآ  لیدـبت  روظنم  هب  لوهجم  روصت  کـی  ِفیرعت  ماـقم  رد  یلک  موهفم  ره 
دوخ دارفا  تقیقح  مامت  هک  يا  هنوگ  هب  تسین  درف  نآ  تقیقح  زا  نوریب  ای  درف و  تقیقح  زا  نوریب  تسا  یفـصو  ای  دوشیم  هظحالم  نآ 

. تسا یتاذ  یلک  مود ، تروص  رد  یضرع و  یلک  تسخن ، تروص  رد  تساهنآ . تقیقح  ءزج  ای  و 
یضرع یّلک  یتاذ و  یّلک 

دارفا و  » تقیقح زا » جراـخ  هک  تسا  یموـهفم  یـضرع  یلک  دـشاب . دوـخ  قیداـصم  دارفا و   » تقیقح زا » هک  تـسا  یموـهفم  یتاذ ، یلک 
. دشاب دوخ  قیداصم 
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زیاح یضرع  یتاذ و  مهف  رد  نآ  اب  ییانشآ  هک  تسا  هتفر ، راک  هب   » تقیقح حالطصا » قوف ، فیرعت  رد  دینکیم ، هظحالم  هک  روط  نامه 
. تسا تیمها 

زا لاؤس  « ؟ تسیچ غاب  نیا  هویم  دنـسرپب » : رگا  اما  تسا ؛ هدـش  یتسه  دوجو و  زا  لاؤس  « ؟ تسه هویم  غاب  نیا  رد  اـیآ  دوش » : لاؤس  یتقو 
سپ دـنا . هدرک  نایب  ار  غاب  هویم  تیهام  ای  تقیقح و  یتسیچ ،  … لاغترپ ، اـی  بیـس  دوش : هتفگ  باوج  رد  رگا  ًـالثم  تسا ؛ هدـش  یتسیچ 

. دیآ یم  « ؟ وه ام  ای » « ؟ تسیچ باوج » رد  هک  یموهفم  زا : تسا  ترابع  تیهام  تقیقح و 
، ناسنا یلک  دـننام  تسا ؛ هتـسباو  مئاـق و  نادـب  دارفا  ّتیهاـم  هراومه  یتاذ ، یلک  رد  دوشیم  نشور  تشذـگ ، هک  یحیـضوت  هب  هجوت  اـب 

هار یلک  دننام  تسین ؛ هتـسباو  مئاق و  نادب  دارفا  تیهام  یـضرع ، یلک  رد  اما  تسا ؛ نآ  درف  قادصم و  هک  یلع  هب  تبـسن  قطان ، ناویح و 
. تسا نآ  درف  قادصم و  هک  یلع  هب  تبسن  رعاش  هدنور و 

ار روما  دنشوکیم  نادنمشناد  اریز  تسا ؛ يرورض  فیرعت ، تسرد  شور  هسمخ و  تایلک  تخانـش  رد  یـضرع  یلک  زا  یتاذ  یلک  زیمت 
. تایضرع هب  هن  دننک  فیرعت  اهنآ  تایتاذ  هب  رودقملا  یتح 

یضرع یّلک  یتاذ و  یّلک  ماسقا 
 ). یتاذ یلک  ( تسین اهنآ  تقیقح  زا  جراخ  ای  و   ) یـضرع یلک  ( تساهنآ تقیقح  زا  جراخ  اـی  دوخ ، دارفا  تقیقح  لـباقم  رد  یلک  موهفم 

کی هب  رـصحنم  قلعتم و  ای  و   ) هصاخ ای  صاـخ  یـضرع  ( تسا تقیقح  کـی  هب  رـصحنم  قلعتم و  اـی  تسا  ءیـش  تقیقح  زا  جراـخ  هچنآ 
رد هک  تسا  نآ  تقیقح  ءزج  ای  و   ) عون ( تسا نآ  تقیقح  مامت  ای  تسین  ءیش  تقیقح  زا  جراخ  هچنآ  اما  ماع .(  یـضرع  ( تسین تقیقح 

صتخم دـنراد  یناسکی  تقیقح  هک  يدارفا  هب  ای  و   ) سنج ( تسا كرتشم  دـنرادن  یناسکی  تقیقح  هک  يدارفا  ماـمت  نیب  اـی  تروص  نیا 
 ). لصف ( تسا

دوشیم : فیرعت  ریز  تروص  هب  هک  تسا  مسق  جنپ  یلک  موهفم  ماسقا  تشذگ ، هچنآ  ربانب 
ناویح نآ  ای »  » تسالط ءیش  نیا  مییوگیم » : یتقو  لاثم  يارب  تسا . ءیش  تقیقح  ای  تاذ  مامت  رگنایب  هک  یلک ، تسا  یموهفم  عون . . 1

عوـن یلک ، ود  نیا  زا  کـی  ره  سپ  دـنکیم . ناـیب  ار  مود  ءیـش  تقیقح  ماـمت  بسا  تسخن و  ءیـش  تقیقح  ماـمت  ـالط  تـسا ،«  بـسا 
. دوب دنهاوخ 

، فیرعت نیا  ساسارب  دوشیم ؛ رکذ   » هقیقحلا دـحتم  دارفا » یتسیچ  زا  لاؤس  هب  خـساپ  رد  هک  یلک  تسا  یموهفم  عون ، يدربراک : فیرعت 
، یلع دوش » : لاؤس  رگا  ًالثم  دوب ؛ دـهاوخ  عون  نآ  خـساپ  دوش ، هدیـسرپ  تسا  یکی  اهنآ  تقیقح  هک  يدارفا   ) ّتیهاـم ( یتسیچ زا  هاـگره 

. دوشیم هدرمش  عون  ناسنا ، یلک  نیاربانب ، ناسنا .«  تفگ » : دیاب  « ؟ دنتسه هچ  نیسح  نسح و 
. رتش ناسنا و  هب  تبسن  ناویح  یلک  ِموهفم  دننام  تسا ؛ نآ  زا  معا  ءیش و  تقیقح  زا  یشخب  رگنایب  هک  یلک  تسا  یموهفم  سنج . . 2

ّتیهام ( یتسیچ زا  رگا  ًالثم  دوشیم ، رکذ  هقیقحلا  فلتخم  دارفا  یتسیچ  زا  خـساپ  رد  هک  یلک  تسا  یموهفم  سنج ، يدربراـک : فیرعت 
فلتخم و قیاقح  ياراد  لاؤس  دروم  دارفا  نوچ  دوش ، لاؤس  تسا  گس  کی  دنفـسوگ و  هّلگ  کی  ناپوچ ، کی  لماش  هک  يا  هعومجم  )

یخـساپ راچان  هب  بسانتم  خساپ  سپ  تشاد . دهاوخن  دوجو  دشاب  دارفا  نیا  همه  لماک  تقیقح  هدننک  نایب  هک  يدـحاو  خـساپ  دـنتوافتم 
سنج و هک  ار ،  » ناویح یلک » دیاب  لاؤس  نیا  هب  خساپ  رد  دـنکیم . نایب  ار  اهنآ  كرتشم  تقیقح  ینعی  یتسیچ ، زا  یـشخب  طقف  هک  تسا 

. درک رکذ  تساهنآ ، كرتشم  تقیقح  هدننک  نایب 
بجوم ناویح  سنج  رد  هک  قطان  دـننام  دـنکیم ؛ زیامتم  سنج  کی  رد  لخاد  عاونا  ریاس  زا  ار  عون  کی  هک  تسا  یتاذ  یلک  لـصف . . 3

. تسا ناویح  عاونا  ریاس  زا  ناسنا  زیمت 
یتسیچ زا  خـساپ  رد  ییاهنت  هب  دوخ  هچ  رگا  تسا . نآ  اب  يواـسم  ءیـش و  یتاذ  زیمم  هک  یلک  تسا  یموهفم  لـصف ، يدربراـک : فیرعت 

عقاو نآ  خـساپ  قـیرط  رد  ددرگیم ، ّتیهاـم  هب  صتخم  ءزج  لاـبند  هب  دراد و  سنج  هب  مـلع  صخـش  هـک  یماـگنه  اـما  دوـشیمن ؛ عـقاو 
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. قطان ناویح  دیآیم : سنج  رانک  رد  ناسنا و  یتسیچ  زا  لاؤس  قیرط  رد  هک   » قطان دننام » دوشیم ؛
هب تبسن  کحاض  دننام  تسا ؛ نآ  هب  صتخم  لاح  نیع  رد  ءیش و  تقیقح  زا  جراخ  هک  یلک  تسا  یموهفم  هصاخ .(  ( صاخ یضرع  . 4

. ناسنا
کحاض و دننام  تسا ؛ صخا  ای  يواسم و  ای  نآ ، هب  تبسن  دراد و  سنج  ای  عون  هب  صاصتخا  هک  یلک  تسا  یموهفم  يدربراک : فیرعت 

هدافتـسا هصاخ  ضارعا  زا  نآ  خـساپ  رد  دوش ، هدیـسرپ  ناسنا  یـضرع  تازایتما  زا  يزایتما  هرابرد  رگا  نیاربانب ، ناـسنا . هب  تبـسن  رعاـش 
ناویح ناسنا  دنادیم » ًالثم  دراد ؛ ناسنا  دروم  رد  یلبق  یلک و  ییانشآ  یعون  هدننک  لاؤس  هک  تسا  یماگنه  ًابلاغ  یشسرپ  نینچ  دوشیم .

هچ رگید  تاناویح  نیب  رد  ناسنا  دنادب  دهاوخیم  سنج  نتسناد  رب  هوالع  تسا و  هاتوک  نآ  لصف  تخانش  زا  وا  تسد  نوچ  اما  تسا ؛« 
رعاش و…  کحاض ، دوشیم : هتفگ  تسد  نیا  زا  ییاه  شسرپ  خساپ  رد  دراد ؟ دوخ  هب  صوصخم  یضرع  تفص 

هب تبـسن  هدـنور  هار  دـننام  تسین ؛ نآ  دارفا  هب  صتخم  لاح  نیع  رد  ءیـش و  تقیقح  زا  جراخ  هک  یلک  تسا  یموهفم  ماـع . یـضرع  . 5
. ناسنا

هدیـسرپ ًالثم  دوش ؛ لاؤس  دـنتوافتم  فلتخم و  قیاقح  ياراد  هک  عون  دـنچ  ای  درف و  دـنچ  كرتشم  ضراوع  زا  هاگ  ره  يدربراـک : فیرعت 
. دیآیم تسا ، ماع  یضرع  هک  هدنور ،«  هار  نآ » خساپ  رد  « ؟ تسیچ بسا  ناسنا و  نیب  كرتشم  یضرع  تفص  دوش » :

هدیکچ

دارفا تقیقح  زا  جراخ  هک  تسا  یموهفم  یتاذ  یلک  و  دشاب ، دوخ  قیداصم  دارفا و  تقیقح  زا  جراخ  هک  تسا  یموهفم  یـضرع  یلک  . 1
. دشابن دوخ  قیداصم  و 

. دیآ یم  « ؟ وهام ای » « ؟ تسیچ زا » باوج  رد  هک  یموهفم  زا : تسا  ترابع  تیهام  تقیقح و  . 2
تاـیتاذ ماـمت  رگناـیب  اـی  لّوا  تروـص  رد  یـضرع .(  ( یتاذ ریغ  اـی  تسا و  یتاذ  اـی  دوـخ  قیداـصم  دارفا و  هـب  تبـسن  یلک  موـهفم  ره  . 3

ءزج زا  یکاح  اـی  تسا و  معا  ءزج  زا  یکاـح  اـی  تسین : جراـخ  لاـح  ود  زا  تروص  نیا  رد  هک  تسا  تاذ  ءزج  رگناـیب  اـی  و   ) عون ( تسا
ود زا  دشاب  یـضرع  دوخ  قیداصم  هب  تبـسن  یلک  موهفم  رگا  دوشیم . هدیمان   ) لصف ( مود تروص  رد  و   ) سنج ( لّوا تروص  رد  يواسم .

یـضرع لّوا  تروص  رد  دوشیم . تفای  يددـعتم  قیاقح  رد  ای  دراد  يدـحاو  عون  هب  صاـصتخا  یـضرع  رما  نیا  اـی  تسین : جراـخ  لاـح 
. دوشیم هدیمان  ماع  یضرع  مود  تروص  رد  صاخ و 

شسرپ

. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  یضرع  یلک  یتاذ و  یلک  . 1
. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  هسمخ  تایلک  . 2

؟ دوش عقاو  دناوتیم  یلاؤس  هچ  خساپ  رد  هسمخ  تایلک  زا  کی  ره  . 3

ییامزآدوخ

؟ درک نیودت  یقطنم  ثحابم  زا  یکی  ناونع  هب  یسک  هچ  ار  هسمخ  تایلک  ثحب  . 1
. یباراف د ) یسیدورفا . ردنکسا  ج ) وطسرا . ب ) سویروفرف . فلا )

؟ دوشیم رکذ  باوج  رد  يزیچ  هچ  مینک  لاؤس  يرما  زا  « ؟ تسیچ اب » رگا  . 2
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. یتسه د ) دوجو . ج ) تیهام . ب ) یضرع . فلا )
؟ دیآیم نآ  باوج  رد  هنیزگ  مادک  دشاب  یئزج  يرما  دروم  رد  « ؟ وهام لاؤس » هاگره  . 3

. عون د ) لصف . ج ) یضرع . ب ) سنج . فلا )
؟ دنمانیم هچ  ار  تیهام  مِّوقم  . 4

. صاخ یضرع  د ) ماع . یضرع  ج ) یتاذ . ب ) یضرع . فلا )
؟ دوریم نیب  زا  ّتیهام  هنیزگ  مادک  دوبن  اب  . 5

. صاخ یضرع  د ) ماع . یضرع  ج ) یتاذ . ب ) یضرع . فلا )
؟ دراد مان  هچ  فلتخم  ياه  تیهام  یضرع  زایتمالا  هب  ام  . 6
. عون د ) لصف . ج ) صاخ . یضرع  ب ) ماع . یضرع  فلا )

؟ تسا یضرع  فیرعت  هنیزگ  مادک  . 7
. تسا تیهام  لخاد  هچنآ  ب ) تسا . تیهام  زا  جراخ  هچنآ  فلا )

. تقیقح مِّوقم  د ) تیهام . مِّوقم  ج )
؟ تسیچ فیرعت  دنکیم ، قدص  هقیقحلا  قفتم  دارفا  رب  هک  یتاذ  یلک  . 8

. ماع یضرع  د ) سنج . ج ) عون . ب ) لصف . فلا )
؟ تسیچ فیرعت  دوشیم ، رگید  عاونا  زا  عون  کی  زایتما  بجوم  هک  یتاذ  یلک  . 9

. صاخ یضرع  د ) سنج . ج ) عون . ب ) لصف . فلا )
زا : تسا  ترابع  دراد ، عون  کی  هب  صاصتخا  طقف  هک  یضرع  یلک  . 10

. صاخ یضرع  د ) ماع . یضرع  ج ) عون . ب ) لصف . فلا )
؟ تسیچ فیرعت  درادن ، تیهام  کی  هب  صاصتخا  هک  یضرع  یلک  . 11

. صاخ یضرع  د ) ماع . یضرع  ج ) عون . ب ) لصف . فلا )
؟ تسیچ رد  عون  کی  قیداصم  دارفا و  توافت  . 12

. هّصاخ ضارعا  طقف  د ) یضرع . یتاذ و  روما  ج ) یضرع . روما  ب ) یتاذ . روما  فلا )
؟ تسا هقیقحلا  فلتخم  دارفا  نایم  كرتشم  یتاذ  تایصوصخ  رگنایب  يزیچ  هچ  . 13

. لصف د ) صاخ . یضرع  ج ) سنج . ب ) ماع . یضرع  فلا )
؟ تسیچ هقیقحلا  فلتخم  تایهام  یتاذ  زایتمالا  هب  ام  . 14

. صاخ یضرع  د ) عون . ج ) لصف . ب ) سنج . فلا )
؟ تسیچ رد  سنج  کی  دارفا  یتاذ  فالتخا  . 15

. صاخ یضرع  د ) ماع . یضرع  ج ) عون . ب ) لصف . فلا )
؟ تسا قداص  سنج  کی  دارفا  دروم  رد  هنیزگ  مادک  . 16

. دنراد یعون  یسنج و  فالتخا  ب ) دنراد . یعون  یسنج و  تدحو  فلا )
. دنراد یعون  فالتخا  یسنج و  تدحو  د ) دنراد . یسنج  فالتخا  یعون و  تدحو  ج )

؟ تسا یتاذ  تایلک  رگنایب  هنیزگ  مادک  . 17
. صاخ یضرع  لصف ، سنج ، ب ) یضرع . سنج ، عون ، فلا )
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. لصف سنج ، عون ، د ) عون . ماع ، یضرع  صاخ ، یضرع  ج )
؟ تسا تسرد  هنیزگ  مادک  نآ  ياه  هّصاخ  اب  ّتیهام  کی  لصف  تبسن  هرابرد  . 18

. تسا يواست  اههّصاخ  زا  کی  ره  اب  لصف  تبسن  فلا )
( هّصاخ زا  معا  لصف  .( تسا قلطم  صوصخ  مومع و  اههّصاخ  زا  کی  ره  اب  لصف  تبسن  ب )

( هّصاخ زا  معا  لصف  .( تسا قلطم  صوصخ  مومع و  رگید  یخرب  اب  يواست و  اههّصاخ  یخرب  اب  لصف  تبسن  ج )
. تسا نیابت  اههّصاخ  زا  کی  ره  اب  لصف  تبسن  د )

؟ دوشیم لماش  ار  هقیقحلا  قفّتم  دارفا  هنیزگ  مادک  . 19
. یصاخ یضرع  عون و  سنج ، ب ) لصف . عون و  سنج ، فلا )

. صاخ یضرع  ماع و  یضرع  لصف ، عون ، د ) صاخ . یضرع  لصف و  عون ، ج )
؟ تسا حیحص  لیذ  دراوم  زا  کی  مادک  . 20

. تسا یتاذ  روما  رد  سنج  دارفا  فالتخا  ب ) دنراد . توافت  مه  اب  تهج  ره  زا  سنج  دارفا  فلا )
. دنرادن توافت  مه  اب  یتهج  چیه  زا  سنج  دارفا  د ) تسا . لصف  رد  اهنت  سنج  دارفا  فالتخا  ج )

رتشیب رّکفت  يارب 
؟ یتاذ مه  دشاب و  یضرع  مه  دناوتیم  یموهفم  ایآ  . 1

؟ دشاب صاخ  یضرع  مه  ماع و  یضرع  مه  دناوتیم  موهفم  کی  ایآ  . 2
؟ تسا رارقرب  هناگراهچ  ياه  تبسن  زا  یتبسن  هچ  عون  سنج و  لصف ، نیب  . 3

نآ رگید  تامیسقت  تایّلک و  بّترت  هلسلس   7 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  متفه  سرد  یّلک  فادها 
؛ دوش انشآ  رگیدکی  اب  اهنآ  تبسن  تایلک و  ّبترت  اب  . 1

. دریگب ارف  ار  سرد  نیا  تاحالطصا  میهافم و  اه ، هژاو  . 2
يراتفر فادها 

دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 
؛ دیهد حیضوت  ار  سانجا  هلسلس  . 1

؛ دینک نایب  ار  عاونا  هلسلس  . 2
؛ دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  دیعب  سنج  بیرق و  سنج  طسوتم ، سنج  لفاس ، سنج  یلاع ، سنج  . 3

؛ دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  فنص  یفاضا و  عون  طسوتم ، عون  لفاس ، عون  یلاع ، عون  . 4
. دیهد حیضوت  ار  عون  سنج و  اب  لصف  تبسن  . 5

تایلک بّترت  هلسلس 

اب سرد  نیا  رد  دوشیم . حرط  فیرعت ، ثحب  همدـقم  رد  هک  تسا  یبلاطم  هعومجم  یلک ، موهفم  هب  طوبرم  ياـه  ثحب  میتسناد  رت  شیپ 
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شور رد  یقطنم  ياه  هیـصوت  فیرعت و  هب  طوبرم  ثحابم  رد  ات  میوشیم  انـشآ  دنراد  هناگ  جنپ  تایلک  زا  کی  ره  هک  یماسقا  بتارم و 
. میوشن لاکشا  راچد  نآ ، تسرد  ياه 

یضعب دنکیم . توافت  اهنآ  لومش  نازیم  دارفا ، لومش  رابتعا  هب  دوشیم  هظحالم  مینکیم ، هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  یلک  موهفم  دنچ  یتقو 
عیسو مسج  زا  رهوج  یمان و  مسج  زا  مسج  ناسنا ، زا  ناویح  ًالثم  دنرادروخرب ؛ يرتشیب  لومش  تعسو و  زا  رگید  ضعب  هب  تبسن  اهنآ  زا 

. تسا رت 
قیداصم لومـش  زا  یلبق ، یلک  هب  تبـسن  یلک  ره  هک  تخاس  بترم  يا  هنوگ  هب  اهنآ  لومـش  نازیم  رابتعا  هب  ناوتیم  ار  تایلک  نیارباـنب ،

دینک : هجوت  ریز  تایلک  هعومجم  هب  ًالثم  دشاب ؛ رادروخرب  يرتشیب 
ناسنا ناویح ، یمان ، مسج  مسج ، رهوج ،

اهنآ نیرت  ماع  هب  دوش و  عورش  یلک  نیرتدودحم  زا  هک  يدوعـص ، ریـس  یکی  درک : ظاحل  ناوتیم  تروص  ود  هب  ار  قوف  میهافم  هلـسلس 
ساـنجا و هلـسلس  تسخن ، بیترت  دـماجنیب . نآ  نیرتدودـحم  هب  دوش و  زاـغآ  یلک  نیرت  ماـع  زا  هک  یلوزن ، ریـس  يرگید  دـبای و  همتاـخ 

. دروآ دهاوخ  دوجو  هب  ار  عاونا  هلسلس  مود ، بیترت 

سانجا بتارم  هلسلس 

يوس هب  رتمک  لومـش  زا  هک  دـنهد  لیکـشت  ار  يا  هلـسلس  هک  يوحن  هب  مینک  بترم  اـهنآ  سنج  ساـسارب  ار  تاـیلک  زا  يا  هعومجم  رگا 
يدعاصت هلسلس  نایاپ  رد  هک  سنج ، نیرت  عیـسو  هب  دوشیم  هتفگ   » سانجا هلـسلس  نادب » هک  هلـسلس  نیا  رد  دور ، شیپ  يرتشیب  تعـسو 

هعومجم زاغآ  رد  هک  سنج  نیرتدودـحم  هب  و   » یلاـع سنج  اـی »  » ساـنجالا سنج  تسین »، جردـنم  رگید  یـسنج  تحت  دریگیم و  رارق 
. دنوشیم هدیمان   » طسوتم سنج  دنراد » رارق  لفاس  سنج  یلاع و  سنج  نیب  هک  یسانجا  دنیوگ . یم   » لفاس سنج  تسا » هدش  عقاو 

سنج ای  ساـنجالا ، سنج  رهوج  لـفاس ، سنج  ناویح   » رهوج مسج م  یماـن م  مسج  ناویح م  ناـسنا م  میهاـفم » هعومجم  رد  نیا ، رباـنب 
. دوب دنهاوخ  طسوتم  سنج  یمان ، مسج  مسج و  یلاع ،

: درک روصت  ناوتیم  سنج  مسق  ود  هلـسلس ، عاونا  زا  کیره  يارب  هک  ارچ  دنکیم ؛ میـسقت  دـیعب  بیرق و  هب  يرابتعا  هب  ار  سنج  یقطنم 
رد هلـصافالب  هک  ناویح ، دننام  دوشیم ؛ هتفگ   » بیرق سنج  نآ » هب  دراد و  رارق  ضورفم  یلک  کی  زا  دعب  هلـصافالب  هک  یـسنج  تسخن 

هتفگ  » دـیعب سنج  نآ » هب  تسا و  هدـش  عقاو  رگید  یلک  قوف  رد  هطـساو  دـنچ  ای  کی  اـب  هک  یـسنج  مود ، دراد و  رارق  ناـسنا  یلک  قوف 
رد بیرق و  سنج  مسج ، يارب  رهوج  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دـش  نایب  هچنآ  هب  هجوت  اـب  ناـسنا . هب  تبـسن  یماـن  مسج  دـننام  دوشیم ؛

. تسا دیعب  سنج  یمان ، مسج  يارب  لاح  نامه 

عاونا بتارم  هلسلس 

دوریم : راک  هب  انعم  ود  هب  قطنم  رد  عون  هک  تسناد  دیاب  ادتبا  عاونا ، هلسلس  نایب  زا  لبق 
؛ تشذگ هسمخ  تایلک  فیرعت  رد  هک  تسا  ییانعم  نامه  دارم  هک  یقیقح . عون  فلا )

. دشاب جردنم  یسنج  تحت  هک  تسا  یتاذ  یلک  ره  نآ  زا  دارم  هک  یفاضا . عون  ب )
یفاـضا عون  مسج » یماـن و  مسج  ناویح ، ناـسنا ، میهاـفم   » رهوج مسج ض  یماـن ض  مسج  ناویح ض  ناـسنا ض  هلـسلس » نیا  رد  سپ 

. دوشیم هدیمان  »
دیآیم : تسد  هب  هتکن  ود  قوف ، فیرعت  هب  هجوت  اب 
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؛ دوش هدناوخ  یفاضا  عون  رتالاب  سنج  اب  هسیاقم  رد  دناوتیم  زین  یقیقح  عون  . 1
. دش دهاوخن  یفاضا  عون  هب  فصتم  زگره  هلسلس  کی  رد  موهفم  نیرت  عیسو  . 2

دریگ رارق  هلسلس  لیذ  رد  نآ  نیرت  صاخ  ردص و  رد  نآ  نیرت  ماع  هک  يوحن  هب  میهد  رارق  هلسلس  کی  رد  ار  یلک  میهافم  هعومجم  رگا 
عون دـنریگیم » رارق  ود  نیا  نیب  هک  یعاونا  هب  و   » یلاـع عون  عون »، نیرت  ماـع  هب  لـفاس ،«  عوـن  اـی »  » عاونـالا عوـن  عوـن »، نیرتدودـحم  هب 

یمان و مسج  عاونالا و  عون  ای  لـفاس  عون  ناـسنا ، یلاـع و  عون  مسج ، دـش ، رکذ  هک  یمیهاـفم  هلـسلس  رد  نیارباـنب  دـنیوگ . یم   » طـسوتم
. دوشیم هدناوخ  طسوتم  عون  ناویح ،

رهوج
مسج

یمان مسج 
ناویح
ناسنا

عاونا سانجا و  هلسلس  رادومن 
تـسا نکمم  اما  درادـن ؛ دوجو  يرگید  عون  عاونالا  عون  ای  لفاس  عون  ای  یقیقح  عون  زا  رت  نییاپ  دـنچ  ره  هک  تسا  نیا  تقد  ناـیاش  هتکن 

عون تحت  هک  تسا  یلک  یموهفم   » هوژپ شناد  ًالثم » دنیوگ ؛ یم   » فنص نآ » هب  ًاحالطصا  هک  دریگب  رارق  یلک  یمیهافم  نآ ، زا  رت  نییاپ 
نآ هچ  صخا ، یـضرع  هب  دـیقم  یتاذ  ره  ای  صخا  یـضرع  یلک  ره  نیاربانب ، دوشیم . هتفگ  فنـص  نآ  هب  هتفرگ و  رارق   » ناسنا یقیقح »

. دماج مسج  هدنزخ و  ناویح  طایخ ، ناملسم ، یناریا ، دننام  دوشیم ؛ هدیمان  فنص  سنج ، ای  دشاب  عون  یتاذ ،

لصف ماسقا 

هنوگ ود  رب  یتاذ  زیمم  نیا  دـنکیم . ادـج  عاونا  ریاس  زا  ار  عون  کی  هک  تسا  یتاذ  یلک  ماسقا  زا  لصف  میدرک ، هظحالم  ًـالبق  هک  ناـنچ 
تسا :

؛ ناسنا هب  تبسن  قطان  دننام  دوشیم ؛ بیرق  سنج  رد  كراشم  عاونا  زا  عون  زایتما  بجوم  هک  بیرق . لصف  فلا )
. ناسنا هب  تبسن  ساّسح  دننام  دنکیم ؛ ادج  دیعب  سنج  رد  كراشم  عاونا  زا  ار  عون  هک  دیعب . لصف  ب )

ناسنا اب  تخرد  بسا و  لیبق  زا  يرگید  عاونا  سنج ، نیا  رد  تسا . دـیعب  سنج  ناسنا  يارب   ) هدـننک دـشر  ( یمان مسج  هک ، نیا  حیـضوت 
تخرد زا  ناسنا  زایتما  بجوم  ساّسح  دنراد . تکرش 

. تسا دیعب  لصف  ناسنا  يارب  ساّسح  سپ  دوشیم . ساّسحریغ  ماسجا  ریاس  و 
عون سنج و  اب  لصف  تبسن 

سنج مِّسقم  عون و  مِّوقم  لصف  دـنراد » : يروهـشم  ترابع  تبـسن  نیا  نایب  يارب  نویقطنم  دراد . عون  اب  یتبـسن  سنج و  اـب  یتبـسن  لـصف 
هتـشادن دوجو  لصف  رگا  هک  تسا  یهیدب  دنعون ، هدنهد  لیکـشت  لصف  سنج و  هک  اج  نآ  زا  تفگ : دیاب  هلمج  نیا  حیـضوت  رد  تسا .« 

دوش هدوزفا  سنج  یلک  هب  لصف  یلک  نوچ  ینعی  تسا ؛ عون  مِّوقم  لصف  دنیوگیم  ور ، نیا  زا  دنک . ادیپ  ققحت  دـناوتیمن  مه  عون  دـشاب 
« هب ار  ناویح  قطان ، ًالثم  دوش ؛ میـسقت  عون  دـنچ  هب  سنج  کـی  هک  دوشیم  بجوم  لـصف  رگید ، یفرط  زا  دـنکیم . ادـیپ  ماوق  عون  یلک 

. تسا سنج  مِّسقم  لصف  سپ  دنکیم . میسقت   » قطانریغ ناویح  و »  » قطان ناویح 

هدیکچ
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همتاخ اهنآ  نیرت  ماع  هب  دوش و  عورش  یلک  نیرتدودحم  زا  هک  يدوعص  ریس  یکی  درک : ظاحل  ناوتیم  تروص  ود  هب  ار  یلک  میهافم  . 1
مود بیترت  سانجا و  هلـسلس  تسخن  بیترت  دماجنیب . نآ  نیرتدودـحم  هب  دوش و  زاغآ  یلک  نیرت  ماع  زا  هک  یلوزن  ریـس  يرگید  دـبای و 

. دراد مان  عاونا  هلسلس 
عقاو سانجا  هلـسلس  زاغآ  رد  هک  سنج  نیرتدودـحم  هب  و   » سانجالا سنج  تسین » جردـنم  رگید  سنج  تحت  هک  سنج ، نیرتالاب  هب  . 2

. دوشیم هتفگ   » طسوتم سنج  ود » نآ  نیب  سانجا  هب  و   » لفاس سنج  تسا » هدش 
رارق رگید  یلک  قوف  رد  هطساو  دنچ  ای  کی  اب  هک  یسنج  و   » بیرق سنج  دراد »، رارق  ضورفم  یلک  کی  زا  دعب  هلصافالب  هک  یـسنج  . 3

. دراد مان   » دیعب سنج  دریگیم »،
دوریم : راک  هب  انعم  ود  هب  قطنم  رد  عون  . 4

؛ یقیقح عون  فلا )
. دشاب جردنم  یسنج  تحت  هک  تسا  یتاذ  یلک  ره  نآ  زا  دارم  هک  یفاضا  عون  ب )

هدـیمان طـسوتم  عون  ود ، نیا  نیب  عاونا  یلاـع و  عون  عون ، نیرت  ماـع  عاونـالا ، عون  اـی  لـفاس  عون  عاوـنا ، هلـسلس  رد  عوـن  نیرتدودـحم  . 5
. دنوشیم

. دوشیم هدیمان   » فنص صخا » یضرع  هب  دیقم  یتاذ  ره  ای  صخا  یضرع  یلک  ره  . 6
تسا : هنوگ  ود  رب  لصف  . 7

؛ دوشیم بیرق  سنج  رد  كراشم  عاونا  زا  عون  زایتما  بجوم  هک  بیرق : لصف  فلا )
. دنکیم ادج  دیعب  سنج  رد  كراشم  عاونا  زا  ار  عون  هک  دیعب : لصف  ب )

. تسا سنج  مِّسقم  عون و  مِّوقم  لصف  . 8

شسرپ

؟ تسا رابتعا  هچ  هب  تایلک  ّبترت  عاونا ، سانجا و  هلسلس  رد  . 1
. دینک فیرعت  سانجا  بتارم  هلسلس  هب  هجوت  اب  ار  طسوتم  لفاس و  یلاع ، سنج  . 2

. دینک فیرعت  عاونا  بتارم  هلسلس  هب  هجوت  اب  ار  فنص  یفاضا و  طسوتم ، لفاس ، یلاع ، عون  . 3
؟ تسیچ دیعب  بیرق و  لصف  زین  دیعب و  بیرق و  سنج  زا  یقطنم  دوصقم  . 4

. دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب   » تسا سنج  مِّسقم  عون و  مِّوقم  لصف  ار » : هلمج  نیا  . 5
ییامزآدوخ

بآ عیام -  مسج -  رهوج -  دنمادک ؟ بیترت  هب  طّسوتم  سنج  طّسوتم و  عون  هلسلس ، نیا  رد  . 1
. مسج عیام -  د ) عیام . مسج -  ج ) عیام . عیام -  ب ) مسج . مسج -  فلا )

زا : تسا  ترابع  بیترت  هب  ناویح  بیرق  سنج  ناسنا و  بیرق  سنج  عاونا ، سانجا و  بتارم  هلسلس  هب  هجوت  اب  . 2
. یمان مسج  ناویح -  د ) یمان . مسج  مسج -  ج ) مسج . ناویح -  ب ) یمان . مسج  رهوج -  فلا )

؟ تسا عاونالا  عون  رگید  مان  رگنایب  کی  مادک  . 3
. طسوتم عون  د ) یلاع . عون  ج ) یفاضا . عون  ب ) لفاس . عون  فلا )

؟ دوشیم هدیمان  هچ  تسا  سانجالا  سنج  تحت  هلصافالب  هک  یلک  نآ  . 4
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. عاونالا عون  د ) یلاع . عون  ج ) بیرق . سنج  ب ) طسوتم . عون  فلا )
؟ دوشیم هدیمان  هچ  دیآیم  عون  يالاب  هلصافالب  هک  یلک  نآ  . 5

. بیرق سنج  د ) یلاع . عون  ج ) یلاع . سنج  ب ) دیعب . سنج  فلا )
؟ تسا طسوتم  عون  ناسنا  هب  تبسن  عاونا  بتارم  هلسلس  رد  کی  مادک  . 6

. مسج د ) رهوج . ج ) ساّسح . ب ) یمان . مسج  فلا )
؟ تسا یلاع  عون  ناسنا  هب  تبسن  عاونا  بتارم  هلسلس  رد  کی  مادک  . 7

. ناویح د ) مسج . ج ) رهوج . ب ) یمان . مسج  فلا )
؟ تسیچ ناسنا  هب  تبسن  رهوج  ناسنا ، يارب  عاونا  سانجا و  بتارم  هلسلس  هب  هجوت  اب  . 8

. یلاع سنج  ب ) طسوتم . سنج  فلا )
. عاونالا عون  د ) یلاع . عون  ج )

؟ تسیچ یمان  مسج  بیرق  سنج  . 9
. ناویح د ) ساّسح . ج ) مسج . ب ) رهوج . فلا )

؟ تسا یفاضا  یقیقح و  عون  هنیزگ  مادک  . 10
. ناویح د ) یمان . مسج  ج ) مسج . ب ) ناسنا . فلا )

؟ تسا قداص  یناونع  هچ  تسا  هتفرگ  رارق  نآ  يالاب  رد  هک  سنج  هب  تبسن  ناویح  یمان و  مسج  مسج ، تایلک  زا  کی  ره  رب  . 11
. طسوتم عون  د ) یفاضا . عون  ج ) یقیقح . عون  ب ) لصف . فلا )

؟ تسا مادک  ناویح  دیعب  سنج  . 12
. هایگ د ) یمان . مسج  ج ) مسج . ب ) ناسنا . فلا )

؟ دوشیم هدیمان  هچ  صخا  هّصاخ  هب  دیقم  یتاذ  یلک  . 13
. لصف د ) فنص . ج ) سنج . ب ) عون . فلا )

. تسا ناسنا … … …  هب  تبسن  هبلط  وجشناد و  . 14
. فنص د ) لصف . ج ) سنج . ب ) عون . فلا )

ریـس دـشاب ، رادروخرب  يرتـشیب  دارفا  لومـش  زا  یلبق  یّلک  هب  تبـسن  یّلک  ره  هک  دـنوش  بترم  يوحن  هب  تاـیلک  زا  يا  هعومجم  رگا  . 15
. دهدیم لیکشت  ار  هلسلس … …  نیا  یلوزن  يدوعص و 
. سانجا عاونا و  هلسلس  ب ) عاونا . سانجا و  هلسلس  فلا )

. عاونا هلسلس  د ) سانجا . هلسلس  ج )
؟ تسا مادک  وهآ  بیرق  سنج  . 16

. ناویح د ) رهوج . ج ) یمان . مسج  ب ) مسج . فلا )
. دراد رارق  عاونالا … … …  عون  زا  سپ  عاونا  بتارم  هلسلس  رد  . 17

. یفاضا عون  د ) یقیقح . عون  ج ) لفاس . عون  ب ) فنص . فلا )
. دراد رارق  سانجا … … …  يدعاصت  هلسلس  نایاپ  رد  هراومه  . 18
. رهوج د ) لفاس . سنج  ج ) عاونالا . عون  ب ) سانجالا . سنج  فلا )

؟ تسا مادک  عون  بیرق  سنج  . 19
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. یتاذ د ) سنج . ج ) لصف . ب ) تیهام . فلا )
 » بآ عیام -  مسج -  رهوج -  دنمادک »؟ بیترت  هب  سانجالا  سنج  عاونالا و  عون  هلسلس ، نیا  رد  . 20

. رهوج مسج -  د ) رهوج . بآ -  ج ) بآ . رهوج -  ب ) عیام . مسج -  فلا )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ دوشیم هتخانش  فیرعت  ثحبم   » لخدم ناونع » هب   » هسمخ تایلک  ثحب » هنوگچ  ارچ و  . 1
؟ دراد يا  هدیاف  هچ  یقطنم  ثحابم  رد  عاونا  هلسلس  سانجا و  هلسلس  تخانش  . 2

فیرعت  8 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  متشه  سرد  یّلک  فادها 
؛ دوش هاگآ  فیرعت  ثحب  رد  یقطنم  تلاسر  زا  . 1

؛ دوش انشآ  فیرعت  فده  اب  . 2
. دریگب ارف  ار  فیرعت  یقطنم  طباوض  دعاوق و  . 3

يراتفر فادها 
دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 

؛ دینک نایب  ار  فیرعت  ثحب  رد  یقطنم  تلاسر  . 1
؛ دیسیونب ار  شسرپ  ماسقا  هنیمز  رد  نویقطنم  يدنب  هقبط  . 2

؛ دیهد حیضوت  ار  فیرعت  زا  ضرغ  . 3
؛ دیسیونب لاثم  رکذ  اب  ار  فیرعت  یقطنم  طباوض  دعاوق و  . 4

؛ دشاب هدشن  تیاعر  فیرعت  یقطنم  طباوض  زا  هدعاق  کی  مادک  ره  رد  هک  دینک  رکذ  ار  ییاه  لاثم  . 5
. دینک نایب  ار  فیرعت  رد  جیار  ياهاطخ  زا  یخرب  . 6

فیرعت ثحب  رد  یقطنم  تلاسر 

، فارطا ناـهج  اـب  دروخرب  رد  يدوجوم  نینچ  لـمعلا  سکع  نیرت  یعیبـط  تسا . رّکفتم  يدوـجوم  ًاـتاذ  ناـسنا  میتـفگ  باـتک  زاـغآ  رد 
دنا : هدرک  يدنب  هقبط  یساسا  ِمسق  هس  رد  ار  ناسنا  ياه  شسرپ  نیرت  مهم  نویقطنم  تسا . لاؤس  حرط  يواکجنک و 

؛ دوشیم حرط   ) ام )« ؟ تسیچ یماهفتسا » هملک  اب  هک  ایشا ،  » یتسیچ زا » شسرپ  . 1
؛ دوشیم نایب   ) له )« ؟ ایآ یماهفتسا » هملک  اب  هک  ایشا ،  » یتسه زا » شسرپ  . 2

. دوشیم حرط   ) مل )« ؟ ارچ یماهفتسا » هملک  اب  هک  ایشا ، ّتلع  و   » ییارچ زا » شسرپ  . 3
حرط ون  یقیدصت  ندروآ  تسد  هب  تهج  هب  ای  دیدج ، يروصت  نتفای  روظنم  هب  ای  روکذم  ياه  شـسرپ  دوشیم ، هظحالم  هک  روط  نامه 

، تالوهجم هب  تامولعم  هعومجم  زا  ناسنا  بایماک  لاقتنا  تسرد و  رذگ  يارب   » رکفت حیحص  ِشور  شناد  ناونع » هب  قطنم  ملع  دوشیم .
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. تسا هدش  دای  ياه  شسرپ  هنیمز  رد  ییاه  هیصوت  هئارا  هب  فّظوم 
(13 . ) دراد هدهعرب  ار   ) ام ( یتسیچ شسرپ  خساپ  يوجتسج  حیحص  شور  نییبت  اهنت  یقطنم  فیرعت ، ثحب  رد  تارّوصت و  شخب  رد 

روما فیرعت  راد  هدـهع  دوخ  هاگ  چـیه  قطنم  ملع  هک  درک  هجوت  دـیاب  فیرعت ، تسرد  شور  هراـبرد  یقطنم  ياـه  هیـصوت  ناـیب  زا  لـبق 
اب ًاساسا  ایشا  یتسیچ  نییبت  فیرعت و  تسا . تامولعم  هب  تالوهجم  لیدبت  تسرد  شور  هئارا  اهنت  نآ  تلاسر  هک  ارچ  دوشیمن ؛ فلتخم 

. تسا هناگیب  قطنم  فده  عوضوم و 

فیرعت يانعم 

هب یموهفم  نییبـت  لوهجم و  روصت  ِندرک  نشور  رگید ، تراـبع  هب  اـی  لوهجم و  یتـسیچ  زا  صّخـشم  يروصت  نتفاـی  ياـنعم  هب  فـیرعت 
بجوم هک  ار  يروصت  دنمان . یم   ) ءار حتف  هب   »( فَّرعم مینک » فیرعت  میهاوخیم  هک  ار  يروصت  تسا . نیـشیپ  میهافم  اهروصت و  هلیـسو 

تسا و رظن  دروم   » ناسنا فیرعت » یتقو  ًالثم  دنناوخ ؛ یم   » حراش لوق  ای »  ) ءار ِرسک  هب   »( فِّرعم دوشیم » ءیش  کی  فیرعت  ندناسانش و 
. دنمانیم حراش  لوق  ای  فِّرعم  ار  قطان  ناویح  فَّرعم و  ار  ناسنا  مینکیم ، فیرعت   » قطان ناویح  هب » ار  نآ 

ار نآ  موهفم  ای  تسانـشآ و  ظـفل  موهفم  اـب  اـی  هک  اـنعم  نیا  هب  دراد ؛ تلاـح  ود  ظـفل  کـی  اـب  ههجاوم  رد  ناـسنا  هک  تسا  هجوت  ناـیاش 
، دراد یهاگآ   ) انعم اب  ظفل  طابترا  ( انعم نآ  يارب  ظفل  عضو  هب  ای  تروص  نیا  رد  دشاب . هتشاد  نهذ  رد  ار  ظفل  يانعم  رگا  لاح  دنادیمن .

. تسین فقاو  انعم  يارب  ظفل  عضو  هب  هک  نیا  ای 
رب هوالع  هک  تسا  نیا  تسخن  تلاـح  تشاد : دـهاوخ  ار  ریز  هناـگ  هس  تـالاح  زا  یکی  ظـفل  کـی  اـب  دروخرب  رد  یمدآ  نهذ  نیارباـنب ،
هک ارچ  تشاد ؛ دـهاوخن  دوجو  ناسنا  يارب  یلاؤس  تروص ، نیا  رد  تسا  یهیدـب  دـنادیم . زین  ار  انعم  نآ  يارب  ظفل  عضو  ظـفل ، ياـنعم 

. تسین نیب  رد  یلوهجم 
تقیقح صخـش  رگا  ًالثم  تسا ؛ عالطا  یب  نآ  يارب  صاخ  ظفل  کـی  عضو  زا  یلو  دسانـشیم ، ار  اـنعم  لـصا  هک  تسا  نآ  مود  تلاـح 

دناوتیم دسا  تروص  نیا  رد  تسا . هدش  عضو  انعم  نآ  يارب  رفنضغ  ظفل  هک  دنادیمن  اّما  دسانشیم ، ار  تسا ، ریـش  نآ  مان  هک  یناویح ،
. دناوخیم یمسا  فیرعت  ای  مسالا  حرش  یظفل  فیرعت  ار  فیرعت  نیا  یقطنم  دشاب . « ؟ تسیچ رفنضغ  هک » وا  لاؤس  خساپ 

يروصت مولعم  هب  يروصت  یمولعم  زا  نآ  اب  ناوتیمن  اریز  دنک ؛ افیا  ار  فِّرعم  شقن  دـناوتیمن  هاگ  چـیه  یقطنم  ظاحل  هب  یفیرعت  نینچ 
. دنراد هدهع  هب  یتیلوؤسم  نینچ  تغل  گنهرف  ياه  باتک  ًاساسا  دیسر و  يدیدج 

تقیقح زا  لاؤس  تروص ، نیا  رد  دـیآ . یمرب  انعم  تیهام  روصت  بلط  رد  دـنادیمن و  ار  ظفل  يانعم  صخـش ، هک  تسا  نیا  موس  تلاـح 
نیا هب  یقطنم  تسا . يرورـض   ) نآ راثآ  ای  صاوخ و  تایتاذ ، نایب  قیرط  زا  یـش ء) یتسیچ  نییبت  یلاؤس ، نینچ  باوج  رد  دوشیم . ءیش 

. تسا یفیرعت  نینچ  ماـکحا  و  ماـسقا ، طیارـش ، هب  ندیـسر  تسرد  شور  نییبـت  راد  هدـهع  قطنم  ملع  دـیوگیم و  یقیقح  فیرعت  خـساپ 
(. 14  ) تسا زاجم  یظفل  فیرعت  رب  فیرعت  هژاو  قالطا  نیاربانب ،

دریگیم و رارق  یظفل  فیرعت  لـباقم  رد  نآ  معا  ياـنعم  دوریم : راـک  هب  صخا  معا و  ياـنعم  ود  هب  یقیقح  فـیرعت  تشاد  هجوـت  دـیاب 
هیقیقح يام  هلیسو » هب  ار  شـسرپ  نیا  دوشیم . لاؤس  نآ  یتسه  هب  ملع  زا  دعب  ءیـش  کی  یتسیچ  زا  هک  تسا  یماگنه  نآ  صخا  يانعم 

نآ خساپ  دنسرپ و  یم  »
. دنناوخیم صخا  يانعم  هب  یقیقح  فیرعت  زین  ار 

فیرعت زا  ضرغ 
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تسا : یساسا  فده  ود  فیرعت ، زا  یلصا  دوصقم 
؛ فَّرعم زا  حیحص  حضاو و  يروصت  هئارا  . 1

. لماک مات و  تروص  هب  نآ  ریغ  زا  فَّرعم  ندرک  ادج  . 2
نیا تسا . یمازلا  ریز  دعاوق  طباوض و  تیاعر  تهج  نیدب  و  دنک ، نیمأت  ار  مود  فده  لقادح  ای  فدـه و  ود  نیا  دـیاب  حیحـص  فیرعت 

. دنراد یبلاق  يروص و  هبنج  ًافرص  تسا ، فیرعت  تسرد  هویش  نایب  ماقم  رد  یگلمج  هک  نیناوق ،
فیرعت یقطنم  طباوضو  دعاوق 

تسا : يرورض  فیرعت  فده  نیمأت  يارب  اهنآ  تیاعر  هک  دنا  هدرک  رکذ  ار  یطیارش  دیفم ، فیرعت  يارب  نویقطنم 
فَّرعم اب  هناگیب  درف  چیه  و   ) ندوب عماج  ( دوش لماش  ار  فَّرعم  دارفا  همه  هک  دشاب  يا  هنوگ  هب  ینعی  دـشاب ؛ عنام  عماج و  دـیاب  فیرعت  . 1

 ). ندوب عنام  ( دوشن لماش  زین  ار 
؛ دـشاب يواست  قادـصم ، ظاحل  هب  فَّرعم  فِّرعم و  موهفم  ود  تبـسن  دـیاب  دـشاب ، رادروخرب  تیعنام  تیعماـج و  زا  فیرعت  هک  نیا  يارب 

. سکعرب دشاب و  مه  فَّرعم  ِقادصم  تسا  فِّرعم  قادصم  هک  هچره  ینعی 
دنتسردان : ریز  فیراعت  روکذم  هطباض  ساسا  رب 

نیا رد  اـپ .«  ود  ناویح  دوـش » : هتفگ   » ناـسنا فـیرعت » رد  هک  نیا  لـثم  دـشاب ؛ فَّرعم  زا  معا  فِّرعم  موـهفم  رگا  معا . هب  فـیرعت  فـلا )
. تسین رایغا  عنام  اّما  دوب ؛ دهاوخ  ناسنا  دارفا  عماج  فیرعت  تروص ،

، تروص نیا  رد  دنمشناد .«  ناویح  مییوگب » :  » ناسنا فیرعت » رد  هک  نیا  لثم  دشاب ؛ فَّرعم  زا  صخا  فِّرعم ، رگا  صخا . هب  فیرعت  ب )
. تسین ناسنا  دارفا  همه  عماج  اّما  دوب ؛ دهاوخ  رایغا  عنام  فیرعت 

تروص نیا  رد  دیفـس .«  گنـس  مییوگب » :  » ناسنا فیرعت » رد  هک  نیا  لثم  دـشاب ؛ فَّرعم  نیابم  فِّرعم  موهفم  رگا  نیابم . هب  فیرعت  ج )
. دنرادن رگیدکی  دارفا  رب  یتلالد  هنوگ  چیه  نیابتم ، موهفم  ود  مینادیم  هک  نانچ  اریز  عنام ؛ هن  تسا و  عماج  هن  فیرعت 

تسا عماج  هن  فیرعت  تروص  نیا  رد  دشاب ، هجو  نم  صوصخو  مومع  فَّرعم  فِّرعم و  تبسن  رگا  هجو . نم  صاخ  ماع و  هب  فیرعت  د )
 ». هرهچ هایس  تسا  يدوجوم  مییوگب » :  » ناسنا فیرعت » رد  هک  نیا  لثم  عنام ؛ هن  و 

هئارا فـیرعت ، ماـقم  رد  هشیدـنا  ياـه  هاگـشزغل  نیرت  مهم  زا  دـشاب . فَّرعم  زا  رت  نشور  بطاـخم  دزن  موـهفم  تهج  زا  دـیاب  فـیرعت  . 2
. تسا مهبم  گنگ و  ياه  فیرعت 

زا : دنترابع  فیرعت  کی  رد  ماهبا  لماوع  زا  یخرب 
زا هک  نآ  مییوگب » :  » دـنزرف ِموهفم » فیرعت  رد  رگا  ًـالثم  تسا ؛ فَّرعم  يواـسم  ینـشور  حوضو و  رظن  زا  هک  یموهفم  هب  فیرعت  فـلا )

ردـق نامه  ای  دـنادیمن ، ار  دـنزرف  يانعم  هک  یـسک  يارب  رداـم  موهفم  هک  ارچ  میا ؛ هدرکن  هئارا  یتسرد  فیرعت  دوشیم ؛«  دـّلوتم  رداـم 
جاتحم ًاساسا  دـنادیم و  زین  ار  دـنزرف  موهفم  ًامتح  دـنادیم  ار  ردام  يانعم  صخـش  رگا  اـی  تسا و  مهبم  دـنزرف  موهفم  هک  تسا  گـنگ 

. تسین فیرعت 
یفخا هب  فیرعت  نیا  سفن .«  هب  هیبش  تسا  يرهوج  مییوگب » : شتآ  فیرعت  رد  هک  نیا  لثم  فَّرعم ؛ زا  رت  مهبم  یموهفم  اـب  فیرعت  ب )

. تسا رت  هتخانشان  شتآ  يانعم  زا  هدنونش  دزن  هتفر ، راک  هب  روکذم  فیرعت  رد  هک  سفن  يانعم  اریز  دوب ؛ دهاوخ 
یبسن يرما  هاتوک  هک  ارچ  هاتوک ؛ يرعـش  هب  لزغ  فیرعت  دـننام  دراد ؛ ددـعتم  ياهریـسفت  تیلباق  هک  قیقد  ریغ  میهاـفم  ندرب  راـک  هب  ج )

. دوش رکذ  یبسن  ریغ  رما  کی  فیرعت  رد  دناوتیمن  ًاقطنم  تسا و 
. درادن یلّصحم  يانعم  هک  لمهم  ظافلا  ندرب  راک  هب  د )

. رظن دروم  يانعم  دروم  رد  یفاو  هنیرق  نودب   ) هیانک زاجم ، هراعتسا ، یظفل ، كرتشم  ( كرتشم ظافلا  زا  هدافتسا   ) ه
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. هناگ هس  ِداعبا  ياراد  یّسقُطُسا  هب  مسج  فیرعت  دننام  روجهم ، هدیچیپ و  ظافلا  يریگراک  هب   ) و
رظن زا  دـشاب و  یظفل  توافت  اهنت  فِّرعم  فَّرعم و  فالتخا  دـیابن  فیرعت  رد  دـشاب . هتـشاد  یموهفم  تریاـغم  فَّرعم  اـب  دـیاب  فیرعت  . 3

یفیرعت ًافرص  هکلب  تسین ، یقطنم  یقیقح  فیرعت  نیا  تسا ،«  رـشب  مییوگب » :  » ناسنا فیرعت » رد  رگا  ًالثم  دنـشاب ؛ رگیدکی  نیع  موهفم 
. تسا  » تغل ملع  هب » طوبرم  هک  هدوب  يوغل  یظفل و 

رد ًاـیناث  دراد و  فیرعت  هب  جاـیتحا  دوخ ، فِّرعم  ًـالوا  نآ  رد  هک  یفیرعت  زا : تسا  تراـبع  يرود  فیرعت  دـشابن . يرود  دـیاب  فیرعت  . 4
ریغ حّرـصم ،(  رود  ( هطـساو نودب  حیرـص و  تروص  هب  تسا : ریوصت  لباق  تروص  ود  هب  رود  دوشیم . هدافتـسا  فَّرعمزا  فِّرعم  فیرعت 

و  » تسا هناگ  هس  داعبا  ياراد  هک  يرهوج  دوش » : هتفگ   » مسج فیرعت » رد  هک  نیا  دننام  حّرـصم  رود  رمـضم ؛(  رود  ( هطـساو اب  حیرص و 
رب هناگ  هس  داعبا  مهف  هناگ و  هس  داعبا  تقیقح  مهف  رب  مسج  تقیقح  مهف  ینعی  دننک . فیرعت  ینامـسج  رهوج  دادتما  هب  ار  هناگ  هس  داعبا 

دـشاب و مولعم  دـشاب ، مولعم  هک  نیا  زا  لبق  مسج  موهفم  هک  تسا  نآ  یفیرعت  نینچ  همزال  دـشاب . هتـشاد  فقوت  مسج  تقیقحو  انعم  مهف 
هتفگ  » بش فیرعت » رد  و   » تسین بش  هک  ینامز  دوش » : هتفگ   » زور فیرعت » رد  هک  نیا  لثم  رمـضم  رود  تسا . تسردان  يرما  نیا  هتبلا 

 »! دباتیم زور  رد  هک  يا  هراتس  دوش » : هتفگ   » دیشروخ فیرعت » رد  و   » دباتیمن دیشروخ  هک  ینامز  دوش » :

فیرعت رد  جیار  ياهاطخ 

. دوب دهاوخ  فیرعت  رد  ياطخ  شزغل و  بجوم  فیرعت ، باب  رد  یقطنم  طباوض  زا  کی  ره  نادقف 
زا : دنترابع  فیرعت  رد  جیار  ياهاطخ  زا  یخرب 

هدمآ دوجو  هب  يا  هدام  ای  أدـبم  زا  هک  ار  یئیـش  فیرعت ، رد  هک  دـهدیم  خر  ییاج  رد  اطخ  نیا  نامه .«  نیا  سپ  نآ ، زا  نیا  ياطخ » . 1
ناسنا دیوگب » : نیوراد  هیضرف  ساسا  رب  یسک  رگا  ًالثم  دننک . یفرعم  شا  هدام  ای  أدبم  نیع  نآ  یلعف  ّتیوه  نتفرگ  رظن  رد  نودب  تسا ،

نیع ناـسنا  دـشاب  تسرد  نیوراد  هیـضرف  رگا  اریز  تسا ، هدـش   » ناـمه نیا  سپ  نآ ، زا  نیا  هطلاـغم » راـچد   » تسا وم  یب  نوـمیم  ناـمه 
. تسین نومیم 

زا يا  هرهچ  دوش و  هصالخ  نآ  داعبا  زا  يدعب  رد  ءیش  کی  یقیقح  تیوه  هک  دهدیم  خر  یماگنه  هابتشا  نیا  هجو .«  هنک و  ياطخ » . 2
تـالوحت هاـگ  نـالوج  زج  تسین  يزیچ  خـیرات  دوـش » : هتفگ  خـیرات  فـیرعت  رد  هک  نیا  دـننام  دوـش ؛ هضواـعم  ءیـش  نآ  همه  اـب  ءیش 

 ». یتاقبط تاعزانت  ای  يداصتقا 
خر ییاطخ  نینچ  دوش ، رکذ  نآ  یتسه  تسا ، ءیـش  یتسیچ  ِنایب  لفکتم  ًاساسا  هک  فیرعت  رد  رگا  یتسیچ .«  ياج  هب  یتسه  ياطخ » . 3

 ». دراد ققحت  نهذ  زا  جراخ  هک  تسا  ینیع  تیعقاو  هدام  دوش » : هتفگ  هدام  فیرعت  رد  ًالثم  تسا ؛ هداد 

هدیکچ

. ایشا ییارچ  و  یتسه ، یتسیچ ، زا  شسرپ  دنا : هدرک  يدنب  هقبط  یساسا  مسق  هس  رد  ار  ناسنا  ياه  شسرپ  نیرت  مهم  نویقطنم  . 1
. تسا یتسیچ  شسرپ  ِخساپ  يوجتسج  حیحص  شور  نییبت  اهنت  یقطنم  تلاسر  فیرعت ، ثحب  رد  . 2

تسا : یساسا  فده  ود  فیرعت ، رد  یلصا  دوصقم  . 3
؛ فَّرعم زا  حیحص  حضاو و  يروصت  هئارا  فلا )

. لماک مات و  تروص  هب  نآ  ریغ  زا  فَّرعم  ندرک  ادج  ب )
زا : تسا  ترابع  فیرعت  یقطنم  طباوض  . 4
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؛ فیرعت ندوب  عنام  عماج و  فلا )
؛ بطاخم دزن  فَّرعم  زا  فِّرعم  موهفم  ندوب  رت  نشور  ب )

؛ فَّرعم اب  فِّرعم  یموهفم  تریاغم  ِموزل  ج )
فیرعت ندوبن  يرَْود  د )

شسرپ

؟ تسیچ لوهجم  تاروصت  فیرعت  رد  یقطنم  تلاسر  . 1
؟ تسیچ فیرعت  زا  ضرغ  . 2

هداد فیرعت  ثحب  رد  شـسرپ  مادک  هب  خـساپ  شور  دـینک  نایب  تالوهجم ، هراب  رد  ناسنا  یـساسا  ياه  لاؤس  يدـنب  هقبط  هب  هجوت  اب  . 3
؟ دوشیم

؟ تسیچ  » دنراد يروص  هبنج  ًافرص  یقطنم  دعاوق  هلمج » : نیا  زا  دوصقم  . 4
؟ دشاب يواسم  فَّرعم  فِّرعم و  تبسن  دیاب  ارچ  . 5

؟ دشابن يرود  فیرعت  دیاب  ارچ  . 6
. دیهد حیضوت  ار  فیرعت  کی  رد  ماهبا  لماوع  زا  یخرب  . 7

. دیسیونب ار  فیرعت  رد  جیار  ياهاطخ  زا  یخرب  . 8
؟ دشاب هتشاد  فَّرعم  اب  یموهفم  تریاغم  فِّرعم ، دیاب  ارچ  . 9

ییامزآدوخ

. تسا يانعم … …  هب   » ظفللا ۀحراش  يام » . 1
. یمسا فیرعت  ب ) یتسیچ . زا  شسرپ  فلا )

. يوغل يانعم  یمسا و  فیرعت  د ) يوغل . يانعم  نایب  ج )
. تسا يانعم … …  هب   » مسالا ۀحراش  .« 2

. يوغل يانعم  نایب  د ) یموهفم . لیلحت  ج ) یقیقح . فیرعت  ب ) فیرعت . فلا )
؟ تسا لیذ  دراوم  زا  کی  مادک  فیرعت  یقطنم  طیارش  نایب  رد  ریبعت  نیرت  قیقد  . 3

. دشاب فَّرعم  يواسم  دیاب  فِّرعم  ب ) دشاب . دارفا  عماج  دیاب  فِّرعم  فلا )
. دشاب فَّرعم  نیابم  دیابن  فِّرعم  د ) دشاب . رایغا  عنام  دیاب  فِّرعم  ج )

 … … هب فیرعت   » راذگ مخت  ناویح  هب » هدنرپ  فیرعت  . 4
. تسین عنام  عماج و  د ) تسین . عنام  ج ) تسا . صخا  ب ) تسا . معا  فلا )

؟ دنمانیم هچ  دنکیم ، یتسه  هب  ملع  زا  لبق  ءیش  تقیقح  زا  لاؤس  هک  ار ، هیماهفتسا  ي   » ام .« 5
. هیقیقح ي   » ام ب ») ظفللا . حرش  ي   » ام فلا »)

. مسالا حرش  ظفللا و  حرش  ي   » ام د ») مسالا . حرش  ي   » ام ج »)
؟ تسا هدشن  تیاعر  فیرعت  طیارش  زا  کیمادک   » تسین نییاپ  هک  یتهج  هب »  » الاب تهج » فیرعت  رد  . 6
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. درادن فَّرعم  اب  یموهفم  تریاغم  فیرعت  ب ) تسا . يرود  فیرعت  فلا )
. تسا حیحص  ًالماک  قوف  فیرعت  د ) تسا . فَّرعم  يواسم  حوضو  رظن  زا  فیرعت  ج )

؟ تسا یلاکشا  هچ  ياراد   » دشاب ربمایپ  زا  دعب  یلع 7  ماما  لصفالب  تماما  هب  لئاق  هک  یناملسم  هب » هعیش  فیرعت  . 7
. تسا یفخا  د ) تسا . معا  ج ) تسا . صخا  ب ) تسا . يرود  فلا )

 … … معا هب  فیرعت  . 8
. تسین عماج  ب ) تسین . عنام  فلا )

. تسا یفخا  د ) دوشیمن . فَّرعم  دارفا  زا  يدرف  چیه  لماش  ج )
 … … … صخا هب  فیرعت  . 9

. تسین عماج  ب ) تسین . عنام  فلا )
. دریگیمن رب  رد  ار  فَّرعم  دارفا  زا  يدرف  چیه  د ) تسین . رهظا  ج )

؟ دشاب رارقرب  دیاب  عبرا  بسن  زا  یتبسن  هچ  فَّرعم  فِّرعم و  نیب  . 10
. يواست ب ) نیابت . فلا )

. قلطم صوصخو  مومع  د ) هجو . نم  صوصخو  مومع  ج )
فیرعت طیارـش  زا  طرـش  مادـک  ِتیاعر  هدـنهد  ناشن  دـننک ، اـنعم  نآ  زا  رت  سونأـم  یظفل  هب  ار  يا  هژاو  ره  اـههمان  تغل  رد  هک  نیا  . 11

؟ تسا
. دشاب صخا  هب  دیابن  فیرعت  ب ) دشاب . معا  هب  دیابن  فیرعت  فلا )

. دشاب يرود  دیابن  فیرعت  د ) دشاب . یفخا  هب  دیابن  فیرعت  ج )
؟ تسا یفیرعت  هنوگچ  دراد ،«  عوضوم  کی  هب  صاصتخا  هک  تسا  ییّلک  صاخ  ضرع  یقطنم » رظن  هب  . 12

. عنام هن  عماج و  هن  د ) معا . هب  فیرعت  ج ) عنام . ب ) صخا . هب  فیرعت  فلا )
 … … هک تسا  نآ  یقیقح  فیرعت  . 13

. دسانشب ار  تالوحت  یگنوگچ  روما و  هنک  ب ) دشابن . مسالا  حرش  رود و  لماش  فلا )
. دشاب لصف  سنج و  زا  بکرم  د ) دنک . نایب  ار  يزیچ  تقیقح  تیهام و  ج )

تسا : یفیرعت  نیابم  هب  فیرعت  . 14
. عماج د ) عنام . هن  عماج و  هن  ج ) عنام . عماج و  ب ) عنام . فلا )

؟ تسیچ زا  لاؤس  هیقیقح  ي   » ام .« 15
یش ء. تلع  د ) یش ء . فاصوا  ج ) یش ء . تیهام  ب ) یش ء . دوجو  فلا )

؟ تسا معا  هب  فیرعت  عون  فیرعت  رد  هنیزگ  مادک  . 16
. دوشیم هقیقحلا  قفّتم  دارفا  لماش  هک  یتاذ  یّلک  فلا )
. دوشیم هقیقحلا  قفّتم  دارفا  لماش  هک  یضرع  یّلک  ب )

. دیآیم یتسیچ  باوج  رد  دوشیم و  هقیقحلا  قفّتم  دارفا  لماش  هک  یتاذ  یّلک  ج )
. دیآیم یتسیچ  باوج  رد  دوشیم و  هقیقحلا  قفّتم  دارفا  لماش  هک  یضرع  یّلک  د )

؟ تسا یفیرعت  هنوگچ   » دنشاب يزاوم  مه  اب  نآ  علض  ود  طقف  هک  یعلض  راهچ  لکش  مییوگب » : هقنزوذ  فیرعت  رد  رگا  .17
. يواسم هب  فیرعت  د ) نیابم . هب  فیرعت  ج ) صخا . هب  فیرعت  ب ) معا . هب  فیرعت  فلا )
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؟ تسیچ زا  بکرم  یفیرعت  ره  . 18
. تاروصت ب ) تاقیدصت . فلا )

. مولعم تاقیدصت  تاروصت و  د ) مولعم . تاروصت  ج )
؟ دراد مان  هچ  دوشیم ، هتخانش  مولعم  تاروصت  اب  هدوب و  لوهجم  هک  يروصت  . 19

. یهیدب د ) هجیتن . ج ) فَّرعم . ب ) فِّرعم . فلا )
؟ تسا یفیرعت  هنوگچ  ناسنا ،«  سفن  هیبش  تسا  يرصنع  هب » : شتآ  فیرعت  . 20

. یفخا هب  فیرعت  د ) رود . هب  فیرعت  ج ) صخا . هب  فیرعت  ب ) معا . هب  فیرعت  فلا )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ دوریم راک  هب  لوهجم  فشک  فَّرعم و  ندناسانش  يارب  فیرعت  هراومه  ایآ  . 1
؟ صقان بکرم  تروص  هب  ای  دوشیم  نایب  مات  بکرم  تروص  هب  فِّرعم  يراتخاس  ظاحل  هب  . 2

؟ تسا يا  هژیو  تیمها  ياراد  نآ  تسرد  شور  فیرعت و  ثحب  ارچ  . 3
؟ تسیچ رود  هلاحتسا  كالم  تسا ؟ مادک  رود  ماسقا  . 4

یّلک يدعاوق  اهنوناق و  تروص  هب  ار  فیرعت  یفسلف  یقطنم و  لوصا  ناملـسم ، نامیکح  فیرعت ، یقطنم  ِطباوض  دعاوق و  زا  ریغ  ایآ  . 5
. دیهد حیضوت  ؟ دنا هدرک  نایب 

؟ داد ناشن  درک و  ییاسانش  فیرعت  باب  رد  ار  یتاطلاغم  صخشم ، روط  هب  ناوتیم  ایآ  . 6

نآ دعاوق  میسقت و  فیرعت ، ماسقا   9 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مهن  سرد  یّلک  فادها 
؛ دوش انشآ  فیرعت  ماسقا  اب  . 1

؛ دریگب ارف  ار  مسر  ّدح و  فلتخم  ياه  هنوگ  . 2
. دوش هاگآ  نآ  یقطنم  طباوض  میسقت و  زا  . 3

يراتفر فادها 
دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 

؛ دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب  ار  فیرعت  ماسقا  . 1
؛ دینک نایب  ار  صقان  مات و  ّدح  هرابرد  یقطنم  ياه  جاتنتسا  . 2
؛ دیسیونب ار  صقان  مات و  مسر  هرابرد  یقطنم  ياه  جاتنتسا  . 3

؛ دیهد حیضوت  ار  صقان  مسر  فلتخم  ياه  هنوگ  . 4
؛ دینک نایب  ار  میسقت  فیرعت و  ثحب  طابترا  . 5

؛ دیسیونب لاثم  رکذ  اب  ار  میسقت  یقطنم  طباوض  . 6
. دیهد حیضوت  ار  نآ  ياه  شور  میسقت و  عاونا  . 7
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فیرعت ماسقا 

ندومن زیاـمتم  ( ندرک ادـج  رب  هوـالع  فیرعت  زا  ضرغ  یهاـگ  هکارچ  درک ؛ فیرعت  فلتخم  ياـه  تروص  هب  ناوـتیم  ار  تقیقح  کـی 
هک اج  نآ  زا  تسایشا . ریاس  زا  ءیش  ِندومن  زیامتم  ندرک و  ادج  اهنت  نآ  زا  فده  یهاگ  تسا و  ءیش  تایتاذ  نایب   ) ایـشا ریاس  زا  ءیش 
راک هب  لصف  فیرعت ، رد  رگا  لاح  دور . راک  هب  هلماش  هّصاخ  ای  لصف  فیرعت ، رد  هراومه  هک  تسا  مزال  دشاب ، عنام  عماج و  دیاب  فیرعت 

. دوشیم هدیمان  ( 16  ») مسر دور » راک  هب  هّصاخ  رگا  و  ( 15  ») ّدح دور »
ءیش زایتما  یلـصا  ضرغ  مسر ، هب  فیرعت  رد  تسا . ءیـش  تقیقح  نایب  نآ  زا  ضرغ  تسا و  فیرعت  عون  نیرت  یـساسا  ّدح ، هب  فیرعت 

. تسایشا ریاس  زا 
، نیاربانب دنوشیم . میـسقت  صقان  مات و  هب  کیره  دنکیم ، داجیا  نهذ  رد  فِّرعم  هک  یتخانـش  هوحن  رّوصت و  لامک  ظاحل  هب  مسر  ّدح و 

زا : تسا  ترابع  فیرعت  ماسقا 
. صقان مسر  . 4 مات ؛ مسر  . 3 صقان ؛ ّدح  . 2 مات ؛ ّدح  . 1

صقان ّدح  مات و  ّدح 

هدش نایب  فَّرعم  یتاذ  يازجا  زا  یخرب  نآ  رد  هک  یفیرعت  هب  و   » مات ّدح  تسا » هدـش  نایب  فَّرعم  یتاذ  يازجا  مامت  نآ  رد  هک  یفیرعت  هب 
. دنیوگ یم   » صقان ّدح  تسا »

درک : هئارا  ناوتیم  قیرط  ود  هب  ار  مات  ّدح  یقطنم ، رظن  هب 
؛«  قطان ناویح  هب » ناسنا  فیرعت  دننام  بیرق ، لصف  بیرق و  سنج  فلا )

 ». قطان هدارالاب  كّرحتم  ساسح  یمان  مسج  هب » ناسنا  فیرعت  دننام  بیرق ، لصف  و  بیرق ) سنج  مات  ّدح  ( سانجا هلسلس  هعومجم  ب )
ییاج رد  مات  ّدح  یلیـصفت  نایب  دـنکیم و  زاین  یب  دـیعب  ياه  لصف  دـیعب و  سانجا  زا  ار  ام  بیرق  سنج  رکذ  هک  تشاد  هّجوت  دـیاب  هتبلا 

. دشاب يزاین  نادب  هک  تسا  بولطم 
درک : نایب  ناوتیم  قیرط  ود  هب  زین  ار  صقان  ّدح 

؛«  قطان هب » ناسنا  فیرعت  دننام  بیرق ، لصف  فلا )
 ». قطان مسج  هب » ناسنا  فیرعت  دننام  بیرق ، لصف  دیعب و  سنج  ب )

صقان ّدح  تهج » نیمه  هب  تسا و  هدـش  هراشا  ناسنا  تایتاذ  زا  یـشخب  هب  اهنت  روکذـم ، نایب  ود  ره  رد  دوشیم  هظحالم  هک  روط  نامه 
. دوشیم هدناوخ  »

، هک تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دش  نایب  صقان  مات و  ّدح  هرابرد  هچنآ  زا 
. دشاب بیرق  لصف  رب  لمتشم  دیاب  صقان ، هچ  مات و  هچ  ّدح  یّلک ، روط  هب  . 1

. دنا يواسم  قادصم  ظاحل  هب   ) فَّرعم ( دودحم اب  هسیاقم  رد   » صقان ّدح  و »  » مات ّدح  .« 2
. دنکرتشم دننکیم ، زاتمم  ایشا  ریاس  زا  ار  دودحم  هک  تهج  نیا  رد  ود  ره   » صقان ّدح  و »  » مات ّدح  .« 3

. درادن دودحم  اب  یموهفم  يواست   » صقان ّدح  یلو » تسا ؛ دودحم  اب  يواسم  یموهفم ، ظاحل  هب   » مات ّدح  .« 4
هب تسا و  فیرعت  نیرت  لماک  دنکیم  نایب  ار  ءیش  یتاذ  ّزیمم  ًایناث ، تسا و  ءیش  تقیقح  مامت  رب  لاد  ًالّوا ، هک  نیا  لیلد  هب   » مات ّدح  .« 5

. دوشیم هدیمان   » مات ّدح  تهج » نیمه 
صقان مسر  ّمات و  مسر 
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هدوـبن و  » بیرق سنج  رب » لمتـشم  هک  یفیرعت  و   » ماـت مسر  دـشاب » زین   » بیرق سنج  رب » لمتـشم   » صاـخ یـضرع  رب » هوـالع  هک  یفیرعت 
دوشیم : مهارف  تروص  ود  هب  صقان  مسر  دوشیم . هدیمان   » صقان مسر  دشاب »  » صاخ یضرع  رگنایب »

؛ ناسنا فیرعت  رد   » کحاض دننام » هّصاخ ، فلا )
. ناسنا فیرعت  رد   » کحاض مسج  دننام » هّصاخ ، دیعب و  سنج  ب )

، هک تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دش  نایب  صقان  مات و  مسر  هرابرد  هچنآ  هب  هّجوت  اب 
. دوشیم نآ  ریغ  زا  ءیش  یضرع  زیامت  بجوم  صقان ، هچ  دشاب و  مات  هچ  یمسر ، فیرعت  . 1

. دراد يواست  ِتبسن  دودحم  اب  قادصم  تهج  زا  یلو  درادن ؛ یموهفم  يواست  دوخ  فَّرعم  اب  هچرگا  صقان ، هچ  مات و  هچ  مسر ، . 2
. دنکرتشم دوخ  ِریغ  زا  فَّرعم  نتخاس  زیامتم  رد  فیرعت  ماسقا  همه  هک  تسا  تیمها  نایاش  هتکن  نیا  هب  هّجوت 

صقان مسر  زا  ییاه  هنوگ 

فیرعت ءیش  زیامت  بجوم  هک  يوحن  هب  یضرع ، فاصوا  قیرط  زا  تسا  ءیش  ییاسانش  عقاو  رد  یمـسر  فیرعت  دش  نایب  هک  روط  نامه 
: دوشیم مهارف  تروص  ود  هب  صقان  مسر  هک  دش  مولعم  زین  و  تسا ، صاخ  یضرع  رب  لمتشم  تهج  نیمه  هب  دوش و  رگید  روما  زا  هدش 

. هّصاخ اهنت  نایب  هار  زا  يرگید  هّصاخ و  دیعب و  سنج  رکذ  قیرط  زا  یکی 
نیرت مهم  زا  ریز  دراوم  تسا . هدـش  اـفتکا  هّصاـخ  رکذ  هب  اـهنآ  رد  هک  تفاـی  ار  صقاـن  مسر  زا  ییاـه  هنوگ  ناوتیم  دـنا  هتفگ  نویقطنم 

تساهنآ :
زا ءیـش  یـضرع  ای  یتاذ  قیقد  زیامت  بجوم  دـنچ  ره  تسا ، ءیـش  زا  يروصت  هئارا  روظنم  هب  ًافرـص  فیرعت  یهاـگ  لاـثم . هب  فیرعت  . 1

تیمها زئاـح  يدـتبم  مّلعتم  نهذ  هب  بلطم  بیرقت  يارب  یمیلعت  تهج  زا  یلو  درادـن ؛ یتـیمها  یقطنم  رظن  زا  فـیرعت  نـیا  دوـشن . راـیغا 
لثم سنج  دوش » : هتفگ  هک  نیا  دننام  دوش ؛ لقتنم  رظن  دروم  ءیش  هب  لاثم  هنومن و  رکذ  زا  تلوهـس  هب  دناوتیم  ناسنا  نهذ  نوچ  تسا ؛

فیرعت رد  ًـالثم  دوشیم ؛ فَّرعم  هّجوتم  نهذ  قیداـصم ،«  رکذ  قیرط » زا  فیرعت  عون  نیا  رد  یهاـگ  تسا .«  ناـسنا  دـننام  عون  ناویح و 
رتش و…  بسا ، ناسنا ، لثم  دوش : هتفگ  ناویح 

رون و لثم  ملع  دوش » : هتفگ  هک  نیا  دننام  دوشیم ؛ لقتنم  هیبش  هب  هیبش  زا  نهذ  هباشت ،«  قیرط » زا  نآ  رد  هک  ریاظن . هابشا و  هب  فیرعت  . 2
 ». تسا تملظ  دننام  لهج 

نآ هّصاخ  هلزنم  هب  دنا  یـضرع  يروما  فَّرعم  اب  تبـسن  رد  روکذم ، هباشت  هوجو  اهقادـصم و  هابـشا ، لاثم و  هب  فیرعت  رد  هک  اج  نآ  زا 
. دنیآیم رامش  هب  صقان  مسر  زا  يا  هنوگ  ور  نیمه  زا  دوب . دنهاوخ 

فلاخم و دّرجم ، دوجوم  دوش » : هتفگ  ًالثم  دریذپیم ؛ تروص  ینهذ  لاقتنا  ءیـش  اب  ریاغم  رما  هلیـسو  هب  نآ  رد  هک  لباقتم . هب  فیرعت  . 3
 ». تسا يّدام  دوجوم  اب  توافتم 

هّصاخ هب  فیرعت  دور ، راک  هب  دنراد  فّرعم  هب  صاصتخا  اهنآ  عومجم  هک  یضرع  یّلک  دنچ  یفیرعت  رد  رگا  هبّکرم . هّصاخ  هب  فیرعت  . 4
. دوشیم ققحم  هّصاخ ، بیکرت ، هلیسو  هب  هک  تسا  نآ  هبکرم  هّصاخ  نیاربانب ، تسا . هبّکرم 

زا ای  و  کحاض .«  تماق  تسار  هب » ناسنا  فیرعت  دننام  دوش ؛ لیکشت  ءیش  صاخ  یضرع  ماع و  یضرع  بیکرت  زا  دناوتیم  فیرعت  نیا 
ظاحل هب  دـیآیم  دوجو  هب  ضارعا  نیا  میهافم  بیکرت  زا  هک  یموهفم  هک  نآ  رب  طورـشم  دوش ، مهارف  ءیـش  ماـع  یـضرع  دـنچ  بیکرت 

ییاـهنت هب   » هدـنیاز و »  » هدـنرپ موهفم » ود  زا  کـی  ره  هک  هدـنیاز ؛«  هدـنرپ  هب » شاـفخ  فیرعت  دـننام  دـشاب ؛ يواـسم  فَّرعم  اـب  قادـصم 
زا ءیـش  زیامت  مسر ، هب  فیرعت  دننام  فیرعت  نیا  هدـیاف  دراد . صاصتخا  شافخ  هب  اهنت  هدـنیاز  هدـنرپ  اّما  درادـن . شافخ  هب  یـصاصتخا 

. دراد رایسب  دربراک  یبرجت  مولع  رد  تسایشا و  ریاس 
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ماسقا و زا  یخرب  ای  مامت  رکذ  هب  اهنت  لصف و …  سنج و  زا  هدافتـسا  ياـج  هب  فَّرعم  زییمت  فیرعت و  يارب  یهاـگ  میـسقت . هب  فیرعت  . 5
نآ هب  هدنز  دوجوم  تایح  هک  عیام  ینامسج و  تسا  يرهوج  مییوگب » : هک  نآ  ياج  هب  بآ  فیرعت  رد  ًالثم  دوشیم ؛ هدنـسب  نآ  يازجا 

نینچ هب  تسا .«  هتفاـی  بیکرت  نژوردـیه  متا  ود  نژیـسکا و  رـصنع  ود  متا  کـی  زا  هک  تـسا  يا  هّداـم  دوـشیم » : هـتفگ   » دراد یگتـسب 
. دنیوگ یم   » میسقت هب  فیرعت  ًاحالطصا » یفیرعت 

نیمه زا  تسا و  هّصاخ  دودحم  هب  تبـسن  دراد ، صاصتخا  نآ  هب  دوشیم و  فَّرعم  ضراع  هتفر ، مه  يور  هدش  رکذ  ماسقا  هک  اج  نآ  زا 
یقطنم تسرد  دعاوق  طباوض و  زا  میـسقت  هک  نیا  هب  طورـشم  هتبلا  دـیآیم ، باسح  هب   » صقان مسر  زا » يا  هنوگ   » میـسقت هب  فیرعت  ور »

. دشاب رادروخرب 

میسقت

رّوصت کی  لیلحت  میـسقت و  اب  دشاب . هتـشاد  شقن  یـش ء ، کی  فیرعت  رد  دـناوتیم  تسا و  صقان  مسر  زا  يا  هنوگ  میـسقت  هک  میتسناد 
نآ لصاح  هک  تفای  تسد  فیرعت  زا  يا  هوحن  هب  ناوتیم  فَّرعم ، يازجا  ماسقا و  زا  یخرب  ای  مامت  رکذ  مولعم و  رّوصت  دـنچ  هب  لوهجم 

. دشاب هدش  تیاعر  نآ  رد  میسقت  یقطنم  دعاوق  طیارش و  هک  نیا  رب  طورشم  تسایشا ، ریاس  زا  ءیش  زیامت 

میسقت دعاوق 

هتشاد دوجو  مسقم  ضرغ  تهج  رد  يا  هرمث  دیاب  یمیسقت  ره  رد  میسقت . نتشاد  هدیاف  . 1
تروص وغل  يراک  دننک ، میسقت  ینبم  برعم و  هب  ار  مسا  قطنم  رد  رگا  ًالثم  دوب ؛ دهاوخ  هدوهیب  وغل و  میسقت  تروص ، نیا  ریغ  رد  دشاب .

. تسا هدیاف  یب  یقطنم  فده  نیمأت  يارب  میسقت  نیا  هکارچ  تسا ؛ هتفرگ 
هتـشادن لخادـت  يرگید  رد  کی  چـیه  دنـشاب و  نیابم  رگیدـکی  اب  قادـصم  ثیح  زا  ماسقا  دـیاب  یمیـسقت  ره  رد  ماسقا . نتـشاد  نیابت  . 2

زا دوریم و  رامش  هب  ناسنا  ماسقا  زا  یکی  دوخ  رعاش  نوچ  تسا ؛ تسردان  دوش  میسقت  رعاش  بسا و  ناسنا و  هب  ناویح  رگا  ًالثم  دنـشاب ؛
. درادن ینیابت  نآ  اب  قادصم  ثیح 

دوش میسقت  باتک  رگا  ًالثم  دشاب ؛ هتشاد  ماسقا  يزاسادج  میسقت و  يارب  تباث  یکالم  ياراد  دیاب  یمیسقت  ره  میـسقت . نتـشاد  كالم  . 3
هدـشن هتفرگ  رظن  رد  يدـحاو  كـالم  میـسقت ، نیا  رد  هکارچ  تسا ؛ تسرداـن  میـسقت  نیا  یپاـچ و …  یطخ ، ون ، هنهک ، هفـسلف ، هقف ، هب 

. تسا
صقان مات و  فرح ، مسا ، هب  هملک  رگا  نیاربانب ، دـشاب . ماسقا  ریغ  عناـم  ماـسقا و  همه  عماـج  دـیاب  میـسقت  میـسقت . ندوب  عناـم  عماـج و  . 4

زا دنا . هدش  رکذ  دنمالک  ماسقا  زا  هک  صقان  مات و  رگید  يوس  زا  هدشن و  رکذ  لعف  ییوس  زا  هکارچ  دوب ؛ دـهاوخ  تسردان  دوش ، میـسقت 
. عنام هن  تسا و  عماج  هن  روکذم  میسقت  ور ، نیا 

هب هملک  میـسقت  رد  ًالثم  دنیوگ ؛ یم   » میـسق رگید » مسق  اب  هسیاقم  رد  ار  مسق  ره  و   » مَسْقَم دوشیم » میـسقت  هچنآ  هب  یقطنم  حالطـصا  رد 
. دنیوگ یم   » میسق يرگید » اب  هسیاقم  رد  ار  اهنآ  زا  کی  ره  و   » ماسقا ار » فرح  لعف و  مسا و  مسقم ،«  ار » هملک  فرح ، لعف و  مسا و 

میسقت عاونا 

دوریم : راک  هب  انعم  ود  هب  میسقت 
. نژوردیه نژیسکا و  رصنع  ود  هب  بآ  میسقت  دننام  یعیبط ؛(  میسقت  ( ازج هب ا  لک  میسقت  ای  هیزجت  . 1
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كالم یئزج  زا  ءزج  یّلک و  زا  لک  زییمت  يارب  فرح . لعف و  مسا و  هب  هملک  میـسقت  دننام  یقطنم ؛(  میـسقت  ( تاّیئزج هب  یّلک  میـسقت  . 2
یلو دنتـسین ؛ رگیدـکی  رب  قالطا  لباق  ءزج  لک و  مینکیم : هدنـسب  اهنآ  زا  یکی  رکذ  هب  اج  نیا  رد  ام  هک  تسا  هدـش  نایب  يددـعتم  ياه 
مـسا تفگ » : ناوتیم  یلو  تسا ؛«  بآ  نژیـسکا  ای  نژیـسکا و  بآ  تفگ » : ناوتیمن  ًالثم  دنوشیم ؛ قالطا  رگیدـکی  رب  یئزج  یّلک و 

 ». تسا مسا  اههملک  زا  یخرب  تسا و  هملک 

میسقت ياه  شور 

دراد : دوجو  هویش  ود  میسقت  يارب 
. فرح لعف و  مسا و  هب  هملک  میسقت  دننام  دنوشیم ؛ رکذ  ماسقا  مامت  هلحرم  کی  رد  شور  نیا  رد  یلیصفت . شور  . 1

هکارچ دوشیمن ؛ رکذ  رتشیب  مسق  ود  هلحرم  ره  رد  دشاب و  ددعتم  لحارم  ياراد  دـناوتیم  میـسقت  شور ، نیا  رد  یلقع .(  ( ییانث شور  . 2
ریز : تروص  هب  هملک  میسقت  دننام  دنرگیدکی ؛ ضیقن  هراومه  مسق  ود  نیا 

( لعف ( تسا نامز  هدنراد  رب  رد  تسا  لقتسم  يانعم  ياراد 
( مسا ( تسین نامز  هدنراد  رب  رد  هملک 

( فرح ( تسین لقتسم  يانعم  ياراد 

هدیکچ

. تسا ءیش  تایتاذ  نایب  یهاگ  نآ ، رب  هوالع  و   ) ایشا ریاس  زا  ءیش  ندومن  زیامتم  ( کیکفت فیرعت ، زا  ضرغ  یهاگ  . 1
رد رگا  لاح  دور . راک  هب  هلماش  هّصاخ  اـی  لـصف  فیرعت  رد  هراومه  هک  تسا  مزـال  دـشاب ، عناـم  عماـج و  دـیاب  فیرعت  هک  اـج  نآ  زا  . 2

. دوشیم هدیمان   » مسر دور » راک  هب  هّصاخ  رگا  و   » ّدح دور » راک  هب  لصف  فیرعت 
 ». صقان مسر  مات و  مسر  صقان ، ّدح  مات ، ّدح  زا » : تسا  ترابع  فیرعت  ماسقا  . 3

ياـه هنوگ   » میـسقت هب  فیرعت  و »  » هبکرم هصاـخ  هب  فیرعت  لـباقت »،«  هب  فـیرعت  ریاـظن »،«  هابـشا و  هب  فـیرعت  لاـثم »،«  هب  فـیرعت  .« 4
. دنصقان مسر  زا  یفلتخم 

 ». میسقت ندوب  عنام  عماج و  و »  » میسقت نتشاد  كالم  ماسقا »،«  نتشاد  نیابت  میسقت »،«  نتشاد  هدیاف  زا » : تسا  ترابع  میسقت  دعاوق  . 5
 ). یقطنم میسقت  ( تاّیئزج هب  یّلک  میسقت  یعیبط ،(  میسقت  ( ازجا هب  ّلک  میسقت  دوریم : راک  هب  انعم  ود  هب  میسقت  . 6

 ). یلقع ( ییانث شور  یلیصفت ، شور  دراد : دوجو  هویش  ود  میسقت  يارب  . 7

شسرپ

. دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  فیرعت  ماسقا  . 1
؟ دیآیم تسد  هب  یجیاتن  هچ  دش  هتفگ  صقان  ّدح  مات و  ّدح  هرابرد  هچنآ  زا  . 2

؟ دیآیم تسد  هب  یجیاتن  هچ  دش  هتفگ  صقان  مسر  مات و  مسر  هرابرد  هچنآ  زا  . 3
. دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  صقان  مسر  ياه  هنوگ  . 4

؟ درک هدافتسا  میسقت  زا  فیرعت  رد  ناوتیم  هنوگچ  . 5
. دیربب مان  لاثم  رکذ  اب  ار  میسقت  یقطنم  دعاوق  . 6
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؟ درک هئارا  ناوتیم  قیرط  دنچ  هب  ار  مات  ّدح  . 7
؟ درک نایب  ناوتیم  تروص  دنچ  هب  ار  صقان  ّدح  . 8

. دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب  ار  نآ  ياه  شور  میسقت و  عاونا  . 9

ییامزآدوخ

؟ تسا مادک  نآ  لاثم  دراد و  مان  هچ  دوشیم ، لصاح  صاخ  یضرع  اب  دیعب  سنج  مامضنا  زا  هک  یفیرعت  . 1
. ناسنا فیرعت  رد   » بتاک یمان  مسج  مات »-  مسر  ب ) ناسنا . فیرعت  رد   » قطان مسج  مات »-  مسر  فلا )

. ناویح فیرعت  رد   » ساّسح مسج  صقان »-  مسر  د ) ناسنا . فیرعت  رد   » کحاض مسج  صقان »-  مسر  ج )
. دوشیم لصاح  مامضنا … …  زا  هک  تسا  یفیرعت  مات  مسر  . 2

. بیرق لصف  اب  دیعب  سنج  ب ) صاخ . یضرع  اب  دیعب  سنج  فلا )
. بیرق لصف  اب  بیرق  سنج  د ) صاخ . یضرع  اب  بیرق  سنج  ج )

؟ تسا مادک  ناویح  فیرعت  رد  نآ  لاثم  دیآیم و  مهارف  دراوم  مادک  زا  صقان  ّدح  . 3
. ساّسح مسج  بیرق -  لصف  دیعب و  سنج  ب ) ساّسح . یمان  مسج  بیرق -  لصف  دیعب و  سنج  فلا )

. ساّسح یشام  رهوج  دیعب -  لصف  بیرق و  سنج  د ) یشام . رهوج  دیعب -  لصف  بیرق و  سنج  ج )
؟ دنکرتشم ءزج  مادک  رد  مات  مسر  مات و  ّدح  . 4

. بیرق سنج  ب ) دیعب . سنج  فلا )
. صاخ یضرع  د ) بیرق . لصف  ج )

؟ تسا مادک  صقان  مسر  صقان و  ّدح  كارتشا  هجو  . 5
. بیرق لصف  ب ) دیعب . سنج  فلا )
. صاخ یضرع  د ) بیرق . سنج  ج )

؟ تسا فیرعت  ماسقا  زا  کی  مادک  رگنایب   » بتاک یمان  مسج  هب » ناسنا  فیرعت  . 6
. مات ّدح  د ) صقان . ّدح  ج ) مات . مسر  ب ) صقان . مسر  فلا )

؟ دنکیم نایب  لماک  وحن  هب  ار  فَّرعم  تقیقح  ّتیهام و  فیراعت ، زا  کی  مادک  . 7
. مات مسر  ب ) مات . ّدح  فلا )

. يواسم قادصم  هب  فیرعت  د ) معا . هب  فیرعت  ج )
؟ تسا یفیرعت  هنوگچ  دشاب ،  » دیعب لصف  دیعب و  سنج  ءزج » ود  زا  بّکرم  یفیرعت  رگا  . 8

. صخا هب  فیرعت  ب ) صقان . ّدح  فلا )

. نیابم هب  فیرعت  د ) معا . هب  فیرعت  ج )
؟ تسا ناسنا  صقان  ّدح  کی  مادک  . 9

. کحاض ناویح  د ) قطان . ناویح  ج ) کحاض . رهوج  ب ) قطان . رهوج  فلا )
؟ تسا مادک  ناویح  فیرعت  رد  نآ  لاثم  ازجا و  مادک  زا  لکشتم  مات  ّدح  . 10

. ساّسح یمان  مسج  بیرق -  لصف  بیرق و  سنج  ب ) ساّسح . مسج  بیرق -  لصف  بیرق و  سنج  فلا )
. ساّسح یمان  مسج  بیرق -  لصف  طسوتم و  سنج  د ) ساّسح . مسج  طسوتم -  لصف  بیرق و  سنج  ج )
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؟ تسا هنیزگ  مادک  كرتشم  ءزج  بیرق  لصف  . 11
. صقان ّدح  مات و  مسر  ب ) صقان . ّدح  مات و  ّدح  فلا )

. مات مسر  صقان و  مسر  د ) صقان . ّدح  صقان و  مسر  ج )
؟ تسا مادک  صقان  مسر  مات و  مسر  كارتشا  هجو  . 12

. بیرق سنج  ب ) دیعب . سنج  فلا )
. بیرق لصف  د ) صاخ . یضرع  ج )

؟ دنکیم ینغتسم  دیعب  لوصف  سانجا و  رکذ  زا  ار  ام  دروم  مادک  رکذ  فیرعت ، رد  . 13
. بیرق سنج  ب ) لفاس . عون  فلا )

. بیرق لصف  د ) یلاع . عون  ج )
؟ تسا یفیرعت  عون  هچ  ریاظن ، هابشا و  هب  فیرعت  . 14

. صقان مسر  د ) مات . مسر  ج ) صقان . ّدح  ب ) مات . ّدح  فلا )
؟ تسا فیرعت  زا  یعون  هچ  میسقت  لاثم و  هب  فیرعت  . 15

. صقان مسر  د ) مات . مسر  ج ) صقان . ّدح  ب ) مات . ّدح  فلا )
؟ تسا یمیسقت  عون  هچ  روتوم  هندب و  هب  نیشام  میسقت  . 16

. یقطنم میسقت  ب ) یعیبط . میسقت  فلا )
. تاّیئزج هب  یّلک  میسقت  د ) ییانث . میسقت  ج )

، میسقت هاگ  نآ  مینک  میسقت  صقان  مات و  فرح ، مسا ، هب  ار  هملک  رگا  . 17
. دوب دهاوخن  عنام  ب ) دوب . دهاوخن  عماج  فلا )

. دوب دهاوخن  هدیاف  دیفم  د ) دوب . دهاوخن  عنام  عماج و  ج )
؟ دوریم راک  هب  انعم  دنچ  هب  میسقت  . 18

. یقطنم یعیبط و  ب ) ییانث . یلیصفت و  فلا )
. یقطنم یلیصفت و  د ) یلقع . ییارقتسا و  ج )

زا : تسا  ترابع  میسقت  ياه  شور  . 19
. یعیبط ییانث و  ب ) یقطنم . یلیصفت و  فلا )

. یلیصفت یقطنم و  د ) ییانث . یلیصفت و  ج )
؟ دنوشیم هدیمان  هچ  رگیدکی  هب  تبسن  ماسقا  زا  کیره  میسقت  رد  . 20

. ماسقا ب ) مسقم . فلا )
ازجا د ) میسق . ج )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ هنوگچ درک ؟ فیرعت  ناوتیم  ار  سانجالا  سنج  ای  یلاع  سنج  ایآ  . 1
؟ تسیچ یئزج  اب  ءزج  یّلک و  اب  ّلک  ياه  قرف  . 2

؟ درک فیرعت  ار  ءیش  کی  میسقت ، هلیسو  هب  ناوتیم  هنوگچ  . 3
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؟ تسا دیفم  فیرعت  ماسقا  زا  مسق  مادک  يّدام ، قیاقح  فیرعت  يارب  . 4
؟ تسا نییبت  لباق  قیرط  دنچ  هب  یلقع  شور  هب  میسقت  . 5

؟ تسا مادک  یعیبط  یقطنم و  میسقت  ماسقا  . 6
؟ تسیچ ایشا  موسر  دودح و  لیصحت  هار  . 7

تاقیدصت موس : شخب 

نآ ماسقا  هیضق و   10 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مهد  سرد  یّلک  فادها 
؛ دسانشب ار  هیضق  . 1

؛ دوش انشآ  یطرش  یلمح و  يایاضق  يروص  راتخاس  اب  . 2
. دنک لصاح  یهاگآ  یلمح  هیضق  ماسقا  زا  . 3

يراتفر فادها 
دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 

؛ دینک فیرعت  ار  هیضق  . 1
؛ دینک نایب  عوضوم  ظاحل  هب  ار  یلمح  يایاضق  ماسقا  یلمح و  هیضق  یقطنم  راتخاس  . 2

؛ دیسیونب ار  هیعیبط  زا  هلمهم  هیضق  زییمت  ياه  هار  زا  یکی  . 3
باجیا بلـس و  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  لودـع  لیـصحت و  تهج  زا  یلمح  هیـضق  ياه  تروص  لاثم و  رکذ  اب  ار  هروصحم  يایاضق  عاونا  . 4

؛ دیسیونب
؛ دینک فیرعت  ار  هّدام  تهج و  . 5

. دیهد حیضوت  ایاضق  ریاس  نیب  رد  ار  هروصحم  هّیضق  يالاو  هاگیاج  هجو  . 6

هیضق فیرعت 

زا دوریم . راک  هب  همّدقم  ناونع  هب  جاتنتسا  نآ  رد  هک  تسا  ییایاضق  ای  هیضق  یقطنم  تروص  رب  ینتبم  یجاتنتسا  هنوگره  یقطنم ، رظن  زا 
نیا رب  ات  میوش  انشآ  نآ  فلتخم  ماسقا  هیضق و  فیرعت  اب  تسخن  تسا  مزال  نآ ، هب  طوبرم  دعاوق  جاتنتـسا و  ماسقا  نایب  زا  شیپ  ور ، نیا 

. میزادرپب جاتنتسا  نوگانوگ  ياه  تروص  نییبت  هب  ساسا ،
زین یکاردا  نینچ  هتبلا  هک  عقاو ، اـب  تبـسن  کـی  تقباـطم  مدـع  اـی  تقباـطم و  كاردا  زا : تسا  تراـبع  قیدـصت  میتسناد  مود  سرد  رد 

، هیـضق رت »، قیقد  ترابع  هب  و   » تسا ظافلا  بلاق  رد  قیدـصت  نایب  ریبعت و  هیـضق ، هک » تسناد  دـیاب  لاـح  تسا . ناـعذا  مکح و  یـضتقم 
 ». تسا فلا ب  دننام » دوش ؛«  بذک  ای  قدص و  هب  فصّتم  دناوتب  ًاتاذ  هک  تسا  یّمات  بّکرم 

دراد : ربرد  ار  يدّدعتم  تاکن  فیرعت  نیا 
. بّکرم درفم و  دننکیم : میسقت  یّلک  هتسد  ود  هب  اهنآ  میهافم  اب  هسیاقم  رد  ار  ظافلا  نویقطنم  تسا . مات  بّکرم  هیضق  . 1
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؛ دنکیمن تلالد  انعم  ءزج  رب  ظفل  ءزج  تسا ، ءزج  ياراد  رگا  ای  ابفلا و  فورح  زا   » آ فرح » دـننام  درادـن ؛ ءزج  ای  هک  تسا  یظفل  درفم 
. دنکیم میسقت   ) فرح ( تادا و   ) لعف ( هملک مسا ، هب  ار  درفم  ظفل  یقطنم  صخش . مسا  ناونع  هب   » هَّللادبع دننام »

مـسق ود  رب  بکرم  ظفل  ابیز .«  لگ  دـننام » دـنکیم ؛ تلالد  انعم  ءزج  رب  ظفل  ءزج  ًاـیناث ، تسا ؛ ءزج  ياراد  ًـالّوا ، هک  تسا  یظفل  بّکرم 
. صقان مات و  تسا :

یقاب راظتنا  تلاح  رد  زین  بطاخم  دـنک و  توکـس  دـناوتیم  مّلکتم  تسا و  لماک  نآ  يانعم  هک  يا  هلمج  زا : تسا  تراـبع  ماـت ، بّکرم 
افتکا نآ  هب  دـناوتیمن  مّلکتم  تسا و  صقان  نآ  يانعم  هک  یبّکرم  زا : تسا  ترابع  صقان ، بّکرم  تسا .«  لداع  یلع  دـننام » دـنامیمن ؛

 ». یبآ نامسآ  دننام » دزاس ؛ اهر  راظتنا  تلاح  رد  ار  هدنونش  دنک و 
ّمات بّکرم  هیـضق ، رگید ، ترابع  هب  تسا ؛ يربخ  نآ  تیوه  هک  تسا  یّمات  بّکرم  ینعی  دوشیم ؛ بذک  ای  قدـص  هب  فصّتم  هیـضق ، . 2

دوشیم : میسقت  ییاشنا  يربخ و  مسق  ود  هب  ّمات  بّکرم  هک  تسناد  دیاب  تسا و  يربخ 
دننام دنکیم ؛ تیاکح  یتلاح  ای  یفصو و  ای  یتیعقاو  زا  هک  تسا  یبّکرم  يربخ ، ّمات  بّکرم 

 ». تسا راودیما  نسح  تسابیز »،«  لگ  تسا »،«  ملاع  یلع  « 
تساوخ رد  شسرپ ، هدنراد  ربرد  ای  ییانعم و  هدنروآدیدپ  دوخ  هکلب  دهدیمن ؛ شرازگ  یتیعقاو  زا  هک  تسا  یبّکرم  ییاشنا ، ّمات  بّکرم 

! ». ییایب هک  دنک  ادخ  دمآ »،« ؟ دهاوخ  وا  ایآ  سیونب »،« ! دننام » تسا ؛ ییوزرآ  و 
« ای  » تسا تسار  تفگ » : ناوتیم  ینعی  دوشیم ؛ بذک  قدـص و  هب  فصّتم  ( 17 ، ) دنکیم تیاکح  یتیعقاو  زا  نوچ  يربخ ، ّمات  بّکرم 

عقاو اب  نآ  تفلاخم  نآ ، بذـک  زا  دارم  عقاو و  اب  نآ  داـفم  تقباـطم  هیـضق ، قدـص  زا  روظنم  ییاـشنا . تـالمج  فـالخ  هب   » تسا غورد 
. تسا

يربخ ّمات  بّکرم  کی  ًاـموزل  يا  هلمج  ره  یلو  تسا ؛ هلمج  کـی  يربخ  ّماـت  بّکرم  ره  هک  دوشیم  نشور  دـش ، رکذ  هچنآ  هب  هّجوت  اـب 
. دشاب ییاشنا  ّمات  بّکرم  يا  هلمج  تسا  نکمم  هکارچ  دوب ؛ دهاوخن 

ییاشنا تالمج  یخرب  دریذپیم . ار  یفاّصتا  نینچ  يا  هطساو  ریسفت و  چیه  نودب  ینعی  دوشیم ؛ فصّتم  بذک  ای  قدص  هب  ًاتاذ  هیضق  . 3
، تسین یتاذ  بذک ، قدص و  هب  اهنآ  فاّصتا  اریز  دنوشیمن ؛ هدـیمان  هیـضق  یقطنم  رظن  زا  اّما  دـنوشیم ؛ بذـک  قدـص و  هب  فصّتم  زین 

بیذـکت ای  قیدـصت  دروم  ًاتقیقح  هچنآ  دریذـپیم ؛ ار  یفاّصتا  نینچ  يربخ ، هلمج  کی  هب  لیلحت  وترپ  رد  یمازتلا و  تلالد  هنوگ  هب  هکلب 
نم هب  هلمج » رد  دنمتورث  ناسنا  ندرک  يّدکت  دـننام  دوشیم ؛ لیلحت  نآ  هب  ییاشنا  ّمات  بّکرم  هک  تسا  يربخ  هلمج  نامه  دوشیم  عقاو 

. دوشیم بذک  هب  فصّتم  هک   » دینک کمک  هراچیب 
، هیـضق فیرعت  رد   » ًاتاذ دیق » رکذ  نیا ، ربانب  تسا .  » مرادن ییاراد  نم  يربخ » هلمج  دریذـپیم  ار  یفـصو  نینچ  ًاتقیقح  هچنآ  هک  نآ  لاح 

. تسا يرورض 
هیضق هّدام  هیضق ، تروص 

هّدام تسا  بسانم  هیضق  ماسقا  هب  نتخادرپ  زا  شیپ  نیاربانب ، دریگیم . رارق  هّجوت  دروم   » تروص ظاحل » هب  اهنت  هیـضق  تروص ، قطنم  رد 
. دنوش زاتمم  رگیدکی  زا  هیضق  تروص  و 

دننام هیضق ، يازجا  نتفرگ  رارق  مه  رانک  هوحن  راتخاس و  زا : تسا  ترابع  هیضق  تروص 
 ». دوب دهاوخ  هاگ ج د  نآ  دشاب  فلا ب  رگا  تسین »،«  فلا ب  چیه  تسا »،«  فلا ب  ره  « 

هک  » تسا تیبرت  لباق  یناسنا  ره  تسا »،«  هدش  لیکشت  فلتخم  مادنا  زا  ناسنا  ندب  دننام » نآ ، دافم  اوتحم و  زا : تسا  ترابع  هیضق  هّدام 
. تسا  » یتیبرت مولع  هب » طوبرم  مود  هیضق  و   » یسانش تسیز  ملع  هب » طوبرم  تسخن  هیضق 
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هیضق ماسقا 

دوشیم : میسقت  یلصا  مسق  ود  هب  تسخن  میسقت  رد  هیضق 
لداع یلع  دـننام » دـشاب ؛ هدـش  مکح  يزیچ  زا  يزیچ  یفن  اـی  يزیچ و  يارب  يزیچ  توبث  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هیـضق  یلمح . هیـضق  . 1

ناوتیم ار  یلمح  هیضق  یقطنم  راتخاس  تسا .  » ینامه نیا  مدع  ای » و   » ینامه نیا  هراومه » یلمح  هیـضق  دافم  تسین .«  ابیز  ملظ  تسا »،« 
کی فرط و  ود  ياراد  یلمح  هیـضق  ره  دوشیم ، هظحـالم  هک  روط  ناـمه  داد . ناـشن   » تسین فلا ب  اـی » و   » تسا فلا ب  تروص » هب 

و  » هب موکحم  ای »  » لومحم مود » فرط  هیلع ،«  موکحم  ای »  » عوضوم لّوا » فرط  دوشیم . هدناوخ  صاخ  یمان  اب  کی  ره  هک  تسا  تبـسن 
ب هیـضق و » عوـضوم   » فـلا تسا »،«  فـلا ب  يداـمن » ِلاـثم  نیا  رد  نیارباـنب ، دوـشیم . هدـیمان   » هطبار تسا » تبـسن  رب  لاد  هـک  یظفل 

ياـنعم هب  دـیاب  یلمح  ياـیاضق  رد  لومحم  زا  عوضوم  نتخانـشزاب  يارب  تسا . هیـضق  هّیمکح  تبـسن  اـی  هطبار   » تسا هیـضق و » لومحم  »
هداد دانسا  عوضوم  هب  هچنآ  تسا و  عوضوم  هدش  هداد  دانسا  نادب  یتاذ  تقیقح  ای  یضرع  فصو  هک  یئزج  تشاد . لماک  هّجوت  دانـسا ،

. تسا لومحم   ) یتاذ تقیقح  ای  یضرع  فصو  نامه  ( هدش
« دـننام دوـش ؛ رکذ  رّخؤـم  اـی  مّدـقم  هیــضق  رد  دـشاب و  بّـکرم  اـی  درفم  دــناوتیم  لوـمحم  عوـضوم و  زا  کـی  ره  تـسا  هّجوـت  ناـیاش 

 ) »،« لومحم ( منـص يا  تسا  رایتخا  لـیلد  دوخ  عوضوم /(  ( منک نآ  اـی  منک  نیا  ییوگ  هک  نیا  تسا »،«   ) لومحم ( دیفـس  ) عوضوم ( فرب
 ) ». عوضوم ( ناراهب ون   ) لومحم ( دمآ

ناتسهوک هب  ناراب  رگا  دننام » دشاب ؛ هدش  مکح  هیضق  دنچ  ای  ود  نیب  یتبسن  مدع  ای  دوجو  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هیضق  یطرش . هّیـضق  . 2
 ». دوشیم دنمتداعس  ًامتح  دشاب ، ملاع  ناسنا  رگا  هک  تسین  نینچ  يدور »،«  کشخ  ددرگ  هلجد  یلاس  هب  درابن / 

هّیضق هب  هک  تسا  هدمآ  مهارف  رگید  یطرش  ای  یلمح  هّیضق  دنچ  زا  لصا  رد  یطرش  هّیضق  ره 
. دنیوگ یم   » هطبار تسا » هیضق  ود  نیا  نیب  تبسن  رب  لاد  هک  یظافلا  هب  و   » یلات مود » هّیضق  هب  و   » مّدقم لّوا »

هبلاس هبجوم و  هب  ایاضق  میسقت 
تابثا زا  ای  هیضق  کی  رد  اریز  دوشیم ؛ میسقت  هبلاس  هبجوم و  هب  نیفرط  نیب  تبـسن  یفن  ای  تابثا  ظاحل  هب  یطرـش  هّیـضق  یلمح و  هّیـضق 

. دوب دهاوخ  هبلاس  هّیضق  مود  تروص  رد  هبجوم و  هّیضق  تسخن ، تروص  رد  دوشیم . شرازگ  هطبار  بلس  زا  ای  هطبار و 
راشرـس تلادع  غورف  زا  ناهج  دنک ، عولط  برغم  دیـشروخ  رگا  دازآ »،«  ای  تسا  هدنب  ای  ناسنا  تسابیز »،«  تلادع  دننام » هبجوم ، هّیـضق 

 ». دش دهاوخ 
ینغ ناسنا  رگا  هک  تسین  نینچ  راگزیهرپ »،«  ای  دـشاب  ملاـع  اـی  هوژپ  شناد  هک  تسین  نینچ  تسین »،«  رادـیاپ  ملظ  دـننام » هبلاـس ، هّیـضق 

. دوشیم هتفگ   » فیک ًاحالطصا » هّیضق ، کی  رد  بلس  ای  باجیا  رصنع  هب  دشاب .«  هتشاد  عبط  تعانم  ًامتح  دشاب ،
یتامیـسقت دیآیم  یپ  رد  هچنآ  تسین . ود  نآ  نیب  كرتشم  هک  دـنراد  دوخ  هب  ّصتخم  یتامیـسقت  یطرـش ، یلمح و  يایاضق  زا  کی  ره 

. دراد صاصتخا  یلمح  هّیضق  هب  هک  تسا 

یلمح هّیضق  تامیسقت 

دوشیم : میسقت  نوگانوگ  ياه  كالم  هب  یلمح  هّیضق 
هروصحم هلمهم و  هّیعیبط ، هّیصخش ، . 1

دریذپیم : تروص  ریز  ياه  كالم  ساسا  رب  يدعب  لحارم  رد  تسا و  عوضوم  ندوب  یئزج  ای  یّلک  رابتعا  هب  ادتبا  رد  میسقت  نیا 
هّیصخش ًاحالطصا » تسد ، نیا  زا  ییایاضق  هب  تسا .«  نیملسم  هاگ  هلبق  هبعک  دننام » تسا ؛ یقیقح  یئزج  هیلمح  هّیضق  رد  عوضوم  یهاگ 
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. دنیوگ یم   » هصوصخم ای » »
« دننام درادـن ؛ نآ  قیداصم  هب  یطابترا  تسا و  عوضوم  یّلک  موهفم  هب  طوبرم  هیـضق  لومحم  ینعی  تسا ؛ یّلک  یموهفم  عوضوم ، یهاگ 

. دراد مان   » هّیعیبط ییایاضق » نینچ  تسا .«  عون  ناسنا 
دنا هتفریذپ  ار  لومحم  هک  يدارفا  دادـعت  ای  تروص  نیا  رد  دراد . ّقلعت  عوضوم  قیداصم  هب  لومحم  تسا و  یّلک  موهفم  عوضوم ، یهاگ 

تسا رعاش  ناسنا  دننام » تسا ؛ هدشن  صّخشم  عوضوم  قیداصم  دارفا و  دادعت  ای  و  تسا .«  رّکفتم  یناسنا  ره  دننام » تسا ؛ هدش  صخـشم 
 ». هلمهم مود » تروص  رد  تسا و   » هرّوسم ای »  » هروصحم هّیضق » تسخن  تروص  رد  ». 

تسا : تیمها  زئاح  هتکن  دنچ  هب  هّجوت  روکذم ، ماسقا  دروم  رد 
نابز ياـه  یگژیو  زا  یکی  ندوب ، قیقد  هکارچ  تسین ؛ زیاـج  یفـسلف  ياـه  لالدتـسا  یملع و  ناـبز  رد  هلمهم  هّیـضق  ندرب  راـک  هب  فلا )

. تسا یملع 
زا هّیـضق  ود  نیا  زیامت  يارب  دوشیم . هبتـشم  هّیعیبط  هّیـضق  اب  يرهاـظ  راـتخاس  ظاـحل  هب  هلمهم  هّیـضق  قطنم ، نازومآون  يارب  یهاـگ  ب )

تسج : ددم  ریز  كالم  زا  ناوتیم  رگیدکی 
، دوش هفاضا  عوضوم  هب  يا  هملک  نینچ  هلمهم  هّیضق  رد  رگا  هک  یلاح  رد  دوزفا ؛ ار   » موهفم هملک » عوضوم ، هب  ناوتیم  هیعیبط ، هّیـضق  رد 

تسا عیام  بآ  هّیضق » رد  یلو  تسا ؛«  عون  ناسنا ، موهفم  تفگ » : ناوت  یم   » تسا عون  ناسنا  هّیـضق » رد  ًالثم  دش ؛ دهاوخ  انعم  یب  هّیـضق 
 ». تسا عیام  بآ  موهفم  تفگ » : ناوت  یمن  »

دنرعاش اهناسنا  یضعب  تسا »،«  رکفتم  یناسنا  ره  دننام » دوشیم ؛ میـسقت   » هیئزج و »  » هّیلک مسق » ود  هب  دوخ  هبون  هب  هروصحم  هّیـضق  ج )
هتفگ هیـضق   » ّمک ًاحالطـصا » هروصحم  يایاضق  رد  ّتیئزج  ّتیلک و  هب  دنتـسین .«  هیقف  اهناسنا  یـضعب  تسین »،«  گنـس  یناسنا  چـیه  »،« 

 ». کی چیه  یضعب »،«  همه »،«  ره »،«  دننام » دنیوگیم ؛ هیضق   » روس دننکیم » ّتیئزج  ای  ّتیلک و  رب  تلالد  هک  یظافلا  هب  دوشیم و 
رتشیب ایاضق  باب  رد  یقطنم  ثحابم  ور ، نیا  زا  دنراد . یـساسا  دربراک  نونف  مولع و  رد  هروصحم  يایاضق  اهنت  روکذم ، ماسقا  نایم  زا  د )

اهنت هک  تهج  نآ  زا  یـصخش  ياـیاضق  هک ، تسا  نیا  هروـصحم  ياـیاضق  يارب  ییـالاو  هاـگیاج  نینچ  ّتلع  تسا . تاروـصحم  رب  رظاـن 
. دـنرادن ینادـنچ  شزرا  دـنا  یّلک  ياـیاضق  نیناوـق و  نتفاـی  لاـبند  هب  هک  ینادنمـشناد  يارب  دـننکیم  مکح  یقیقح  یئزج  کـی  هراـبرد 

یطابترا تسا و  یلک  یموهفم  ناشعوضوم  هک  تهج  نآ  زا  ایاضق  هنوگ  نیا  هک  ارچ  دنا ؛ هیـصخش  يایاضق  مکح  رد  زین  هّیعیبط  يایاضق 
يایاضق دـنا . هیـصخش  يایاضق  مکح  رد  ور  نیا  زا  دـنهدیمن و  هئارا  دوخ  قیداصم  رب  یقیبطت  لباق  نوناق  چـیه  دـنرادن  نآ  قیداـصم  هب 

. دنا یئزج  هّیضق  مکح  رد  یگمه  دننکیم ، ادیپ   ) ندوب یئزج  ( نّقیتم ردق  هب  لالحنا  هک  تهج  نآ  زا  زین  هلمهم 
هلّصحم هلودعم و  . 2

یلومحم ای  عوضوم  دوریم . راک  هب  ود  ره  زا  یئزج  ای  لومحم و  زا  یئزج  ای  عوضوم  زا  یئزج  تروص  هب  بلـس  تادا  هّیـضق ، رد  یهاگ 
؛ دنیوگ یم   » هلودعم تروص » نیا  رد  ار  هّیضق  دوشیم و  هدناوخ   » یبلس ّدح  کی » دنکیم  لودع  دوخ  یلـصا  تروص  زا  هنوگ  نیدب  هک 
ای عوضوم  هک  تسا  يا  هّیـضق  هلـصحم ، زا  روظنم  دراد . رارق   » هلـصحم هّیـضق  هلودعم »، هّیـضق  ربارب  رد  تسا .«  يرای  دنمزاین  انیبان  دننام »

 ». تسین يربا  نامسآ  تسا »،«  لداع  یلع  دننام » دنشاب ؛ هدش  لیکشت  یباجیا  ظافلا  زا  نآ  نیفرط  ای  لومحم و 
زا تسا . هّیضق  رد  تبـسن  تیفیک  هدننک  نایب  باجیا  بلـس و  یلو  تسا ؛ هّیـضق  لومحم  عوضوم و  هب  طوبرم  لودع  لیـصحت و  نیاربانب ،

. دشاب هبلاس  ای  هبجوم و  تسا  نکمم  هلودعم  هلصحم و  ماسقا  زا  کی  ره  ور ، نیا 
تسا : ریز  حرش  هب  باجیا  بلس و  نتفرگ  رظن  رد  اب  لودع و  لیصحت و  تهج  زا  یلمح  هّیضق  ياه  تروص  تالاح  هعومجم 

. تسا  » لومحملا ۀلودعم  هبجوم  هیضق » نیا  رگید  مان  تسا .«  انیبان  یلع  عوضوملا » : ۀلّصحم  هبجوم  . 1
. تسا  » عوضوملا ۀلودعم  هبجوم  هیضق » نیا  رگید  مان  تسا .«  يرای  دنمزاین  انیبان  لومحملا » : ۀلّصحم  هبجوم  . 2
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 ». تسا گرزب  يرهش  نارهت  نیفرطلا » : ۀلّصحم  هبجوم  . 3
 ». تسا تداعس  یب  ناملسمان  نیفرطلا » : ۀلودعم  هبجوم  . 4

 ». تسین شنزرس  قحتسم  انیبان  عوضوملا » : ۀلودعم  هبلاس  . 5
 ». تسین ساپسان  ناسنا  لومحملا » : ۀلودعم  هبلاس  . 6

 ». تسین اونشان  انیبان  نیفرطلا » : ۀلودعم  هبلاس  . 7
 ». تسین رادیاپ  ملظ  نیفرطلا » : ۀلّصحم  هبلاس  . 8

هقلطم ههّجوم و  . 3
ات میهد  حیضوت  ار   » تهج و »  » هّدام حالطصا » ود  دیاب  ریزگان  میسقت ، نیا  نییبت  زا  لبق 

دوش : نشور  روکذم  میسقت  نآ  ساسارب 
.1 زا : تسا  ترابع  هک  عقاو  نتم  رد  لومحم  عوضوم و  طابترا  هوحن  هب  دراد . دوجو  لومحم  عوضوم و  نیب  یطابترا  هیـضق  ره  رد  هّداـم :

عوضوم يارب  لومحم  توبث  مدـع  ترورـض  ( عانتما . 2 تسا ؛(  دوجوم  دـنوادخ  دـننام : عوضوم  يارب  لومحم  توبث  ترورـض  ( بوـجو
رعاش ناسنا  دـننام : عوضوم  يارب  لومحم  توبث  مدـع  ای  توبث و  نتـشادن  ترورـض  ( ناـکما . 3 تسا ؛(  دوجوم  دنوادخ  کیرـش  دـننام :

. دنیوگ یم   » هّیضق هّدام  تسا »،( 
رد لومحم  عوضوم و  هطبار  هکارچ  دوب ؛ دهاوخن  هدام  نودب  يا  هّیـضق  چیه  دوشیم . هدـیمان   » هیـضق تهج  هّدام »، زا  یکاح  ظفل  تهج :
زا یکاح  ظفل  تهج و  دـقاف  دـناوتیم  هّیـضق  هک  یلاح  رد  دوب ؛ دـهاوخ  ناکما  عانتما و  بوجو ، تلاـح  هس  زا  یکی  ًاترورـض  عقاو ، نتم 

. دشاب هّدام 
تهج دقاف  هک  يا  هّیـضق  و   » تسا ناویح  ًاترورـض  ناسنا  دننام » تسا ؛  » هّیعابر ای »  » ههّجوم دـشاب » هدـش  رکذ  تهج  نآ  رد  هک  يا  هّیـضق 

 ». تسا ناویح  ناسنا  دننام » دراد ؛ مان   » هقلطم دشاب »
. هّیقیقح هّیجراخ و  هّینهذ ، هب  هبجوم  یلمح  هّیضق  میسقت  . 4

هّیجراخ هّینهذ ، مسق  هس  هب  عوضوم ، قّقحت  فرظ  رابتعا  هب  دشاب -  دوجوم  دـیاب  نآ  عوضوم  ًامازلا  هک  ار -  هبجوم  یلمح  هّیـضق  نّویقطنم 
دنا : هدرک  میسقت  هّیقیقح  و 

ربارب ثلثم  یلخاد  يایاوز  عومجم  دننام » هّیقیقح ، تسا ،«  مرگ  شتآ  دـننام » هّیجراخ ، تسا ،«  يا  هناسفا  یناویح  غرمیـس  دـننام » هّینهذ ،
 ». تسا همئاق  هیواز  ود 

رد جراخ و  فرظ  رد  طقف  مود  لاثم  رد  تسا و  قّقحم  نهذ  فرظ  رد  اـهنت  تسخن  لاـثم  رد  عوضوم  دـینکیم  هظحـالم  هک  روط  ناـمه 
. جراخ نهذ و  زا  ّمعا  موس  لاثم 

نآ عوضوم  دناوتیم  دریگ  رارق  لالدتـسا  همّدقم  دهاوخب  يا  هبجوم  هّیـضق  رگا  دنک  نییبت  هک  تسا  نیا  روکذم  میـسقت  زا  یقطنم  فده 
اب لالدتـسا  تامدقم  رد  عوضوم  دوجو  هوحن  رگا  دـش ، دـهاوخ  نشور  هدـنیآ  ياه  سرد  رد  هک  هنوگ  نامه  دـشاب . زین  یـضرف  ینهذ و 

. دش دهاوخ  رکفت  رد  ياطخ  هابتشا و  بجوم  دشاب  هتشاد  توافت  رگیدکی 

هدیکچ

. دوش بذک  ای  قدص و  هب  فصّتم  دناوتب  ًاتاذ  هک  یّمات  بّکرم  زا : تسا  ترابع   » هیضق .« 1
دافم اوتحم و  زا : تسا  ترابع   » هّیـضق هّدام  و » هّیـضق ، يازجا  نتفرگ  رارق  مه  رانک  هوحن  راـتخاس و  زا : تسا  تراـبع   » هّیـضق تروص  .« 2

. نآ
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يزیچ و يارب  يزیچ  توبث  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هّیضق  یلمح  هّیضق  دوشیم : میسقت   » یطرش و »  » یلمح هب » تسخن  میـسقت  رد  هیـضق  . 3
مکح هّیـضق  دنچ  ای  ود  نیب  یتبـسن  مدع  ای  دوجو  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هّیـضق  یطرـش  هّیـضق  دشاب و  هدش  مکح  يزیچ  زا  يزیچ  یفن  ای 

. دشاب هدش 
. دوشیم میسقت  هروصحم  هلمهم و  هّیعیبط ، هّیصخش ، هب  عوضوم  رابتعا  هب  یلمح  هّیضق  . 4

فیک حالطـصا »، رد  هیـضق ، رد  بلـس  ای  باجیا  رـصنع  هب  هیـضق و   » روس هروصحم » هّیـضق  رد  عوضوم ، دارفا  دادعت  زا  یکاح  ظفل  هب  . 5
. دوشیم هتفگ  »

ریغ رد  تسا و   » هلودعم دور »، راک  هب  ود  ره  زا  یئزج  ای  لومحم و  زا  یئزج  ای  عوضوم  زا  یئزج  تروص  هب  بلس  تادا  هیضق  رد  رگا  . 6
 ». هلّصحم تروص » نیا 

. دنیوگ یم   » تهج نآ » زا  یکاح  ظفل  هب  و   » هّیضق هّدام » عقاو ، نتم  رد  لومحم  عوضوم و  طابترا  هوحن  هب  . 7
. دراد مان   » هقلطم دشاب » تهج  دقاف  هک  يا  هّیضق  تسا و   » ههّجوم دشاب » هدش  رکذ  تهج  نآ  رد  هک  يا  هّیضق  . 8

. دوشیم میسقت  هیقیقح  هّیجراخ و  هّینهذ ، هب  عوضوم  ققحت  فرظ  رابتعا  هب  هبجوم  یلمح  هّیضق  . 9

شسرپ

. دیهد حیضوت  ار  نآ  تاکن  دینک و  فیرعت  ار  هّیضق  . 1
. دینک نایب  عوضوم  ظاحل  هب  ار  یلمح  يایاضق  ماسقا  . 2

. دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  هروصحم  يایاضق  عاونا  . 3
. دیسیونب باجیا  بلس و  نتفرگ  رظن  رد  اب  ار  لودع  لیصحت و  تهج  زا  یلمح  هّیضق  ياه  تروص  . 4

. دینک رکذ  لاثم  کی  هیقیقح  و  هّینهذ ، هّیجراخ ، يایاضق  زا  کی  ره  يارب  . 5
. دینک فیرعت  ار  هّدام  تهج و  . 6

؟ دنراد یساسا  دربراک  نونف  مولع و  رد  هروصحم  يایاضق  اهنت  ارچ  . 7
؟ تسیچ هّیضق  هّدام  تروص و  زا  روظنم  . 8

ییامزآدوخ

؟ تسیچ فوسلیف  هملک   » تسا فوسلیف  انیس  نبا  هّیضق » رد  . 1
. مکح د ) هب . موکحم  ج ) هیلع . موکحم  ب ) هیمکح . تبسن  فلا )

؟ دوشیم میسقت  یماسقا  هچ  هب  عوضوم  ظاحل  هب  هّیضق  . 2
. هروصحم هلمهم ، هّیعیبط ، هّیصخش ، ب ) هبلاس . هبجوم ، هلمهم ، هّیصخش ، فلا )

. هّیئزج هبلاس  هّیلک ، هبلاس  هّیئزج ، هبجوم  هّیلک ، هبجوم  د ) هّیلک . هّیئزج ، هبلاس ، هبجوم ، ج )
؟ دراد مان  هچ  تسا  هدشن  حیرصت  عوضوم  دارفا  ّتیمک  هب  نآ  رد  هک  يا  هّیضق  . 3

. هلمهم د ) هروصحم . ج ) هّیعیبط . ب ) هّیصخش . فلا )
؟ تسا يا  هیضق  عون  هچ  عوضوم  ظاحل  هب   » دنرفن رازه  دجسم  نیا  نارازگزامن  هّیضق » . 4

. هلمهم د ) هروصحم . ج ) هّیعیبط . ب ) هّیصخش . فلا )
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؟ تسا يا  هیضق  عون  هچ  عوضوم  ظاحل  هب   » تسا نید  ءزج  ایح  هّیضق » . 5
. هلمهم د ) هروصحم . ج ) هّیعیبط . ب ) هّیصخش . فلا )

؟ تسا يا  هّیضق  عون  هچ   » دنکیم نایغط  دوش  ینغتسم  هک  نیا  ضحم  هب  ناسنا  هّیضق » . 6
. هلمهم د ) هروصحم . هّیعیبط ج ) ب ) هّیصخش . فلا )

؟ دوشیم هدیمان  هّیضق  قطنم ، رد  يربخ  ّمات  بّکرم  ارچ  . 7
. تسا ماهفتسا  هب  رِعْشُم  ياه  هلمج  ياراد  نوچ  ب ) تسا . لماک  هک  هتفای  بیکرت  ظفل  دنچ  زا  نوچ  فلا )

. دراذگیمن رظتنم  ار  هدنونش  نوچ  د ) دنامهفیم . ار  یمکح  تواضق و  نوچ  ج )
؟ دوشیم هدیمان  هچ  دوشیم  هداد  دانسا  رگید  ءزج  هب  هچنآ  یلمح  هّیضق  کی  رد  . 8

. عوضوم د ) هیلع . موکحم  ج ) هیلا . دنسم  ب ) هب . موکحم  فلا )
؟ دراد مان  هچ  تسا ، هدش  حیرصت  عوضوم  دارفا  ّتیمک  هب  نآ  رد  هک  يا  هیضق  . 9

. هلمهم د ) هروصحم . ج ) هّیعیبط . ب ) هّیصخش . فلا )
؟ تسا يا  هّیضق  عون  هچ   » دنرادن رواب  دنروآ ، تسد  هب  دنناوتیم  ار  هچنآ  مدرم ، زا  یضعب  یهاگ  هّیضق » . 10

. هروصحم د ) هلمهم . ج ) هّیعیبط . ب ) هّیصخش . فلا )
؟ تسا یبّکرم  هچ   » هَّلل دمحلا  .« 11

. هلمهم ییاشنا -  صقان  د ) هّیعیبط . يربخ -  صقان  ج ) هروصحم . ییاشنا -  ّمات  ب ) هروصحم . يربخ -  ّمات  فلا )
؟ دهدیم ناشن  ار  ریز  ياه  هنیزگ  زا  کی  مادک   » نادجسی رجشلاو  مجنلاو  هیآ » . 12

. هّیئزج هبلاس  د ) هّیئزج . هبجوم  ج ) هّیلک . هبلاس  ب ) هّیلک . هبجوم  فلا )
؟ تسیچ ّهَبَر  َفرَع  دَقَف  ّهَبر ،«  َفَرَع  دَقَف  هَسفن  َفَرَع  نَم  هّیضق » رد  . 13

. هّیمکح تبسن  د ) یلات . ج ) هیلا . دنسم  ب ) لومحم . فلا )
؟ دوشیم بوسحم  هّیضق  فیک  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  . 14

. روس د ) قدص . ج ) هّیّلک . ب ) هبلاس . فلا )
؟ تسا يا  هّیضق  عون  هچ  عوضوم  ظاحل  هب   » يراوس دراد  رعش  هر  رب  برع  هّیضق » . 15

. هروصحم د ) هلمهم . ج ) هّیعیبط . ب ) هّیصخش . فلا )
زا : تسا  ترابع  انعم  ظاحل  زا   » راگزومآ چیه  دزومان ز  چیه  راگزور /  تشذگ  زا  تخومان  هکره  تیب » نیا  . 16

. بّکرم هّیضق  د ) ییاشنا . ّمات  بّکرم  ج ) یطرش . ب ) یلمح . فلا )
. دنتسه بیترت … … … و … … …  هب  فیک  ظاحل  هب   » تسا تداعس  یب  ناملسمان  و »  » تسا دنمرنه  ریغ  وا  يایاضق » . 17

. هبلاس هبلاس -  د ) هبجوم . هبجوم -  ج ) هبجوم . هبلاس -  ب ) هبلاس . هبجوم -  فلا )
زا : تسا  ترابع  بیترت  هب   » ترورض و »  » بوجو .« 18

. تهج فیک -  د ) فیک . هّدام -  ج ) هّدام . تهج -  ب ) تهج . هّدام -  فلا )
؟ دنمادک بیترت  هب   » تسین دوجوم  ادخ  کیرش  و » تسا ،«  قطان  ًاترورض  ناسنا  يایاضق » . 19

. ههّجوم هقلطم -  د ) هقلطم . ههّجوم -  ج ) هقلطم . هقلطم -  ب ) ههّجوم . ههّجوم -  فلا )
قداص هنیزگ  مادک   » مزوسب اهنت  مدوخ  یعمج و  هب  مشخب  ینـشور  مزوسب /  اهبش  لد  رد  مشاب ، عمـش  مراد  تسود  تیب » نیا  يارب  . 20

؟ تسا
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. یطرش هّیضق  د ) یلمح . هّیضق  ج ) ییاشنا . ّمات  بّکرم  ب ) يربخ . ّمات  بّکرم  فلا )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ دنتسه ناکما  عانتما و  بوجو ، رد  رصحنم  ایاضق ، ّداوم  ارچ  . 1
؟ تسیچ ههّجوم  يایاضق  بذک  قدص و  كالم  . 2

؟ دراد صاصتخا  هبجوم  يایاضق  هب  هّیقیقح  هیجراخ و  هّینهذ ، هب  یلمح  هّیضق  میسقت  ارچ  . 3
؟ تسیچ هّیقیقح  هّیجراخ و  يایاضق  قرف  . 4

؟ تسا قبطنم  هّینهذ  هّیجراخ و  هّیقیقح ، هب  هبجوم  يایاضق  زا  نارخأتم  يدنب  هقبط  رب  هّیجراخ  هّیقیقح و  يایاضق  زا  امدق  يدنب  هقبط  ایآ  . 5
؟ ارچ

؟ تسا ناملسم  نامیکح  يروآون  زا  ای  دوشیم  تفای  ییوطسرا  قطنم  رد  هّیقیقح  هّیجراخ و  هب  هّیضق  میسقت  . 6

نآ ماسقا  یطرش و  يایاضق   11 سرد

یلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مهدزای  سرد  یّلک  فادها 
؛ دوش انشآ  نآ  ماسقا  یطرش و  يایاضق  اب  . 1

. دریگ ارف  ار  یطرش  يایاضق  بذک  قدص و  كالم  . 2
يراتفر فادها 

دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 
؛ دینک فیرعت  ار  لصفنم  لصّتم و  یطرش  يایاضق  . 1

؛ دینک نایب  لیصفت  هب  ار  لصفنم  لصّتم و  یطرش  يایاضق  ماسقا  . 2
؛ دیهد حیضوت  ار  یطرش  يایاضق  بذک  قدص و  كالم  . 3

. دینک نایب  ار  فّرحم  يایاضق  زا  هنومن  دنچ  . 4

یطرش هّیضق  تامیسقت 

یطرش هّیـضق  فیرعت  رد  زین  دوشیم و  میـسقت  یطرـش  یلمح و  مسق  ود  هب  هیـضق  تسخن ، میـسقت  رد  هک  میدرک  نایب  هتـشذگ  سرد  رد 
فلتخم تامیسقت  نایب  هب  سرد  نیا  رد  دشاب . هدش  مکح  هّیـضق  ود  نیب  تبـسن  عوقو  مدع  ای  عوقو  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هّیـضق  میتفگ :

. میزادرپیم یطرش  هّیضق 

لصفنم لصّتم و  یطرش  هّیضق  . 1

اریز دوشیم ؛ میـسقت  لصفنم  لصّتم و  هب  دراد  دوجو   ) یلات مّدـقم و  ( نآ فرط  ود  نیب  هک  يا  هطبار  یگنوگچ  ساـسا  رب  یطرـش  هّیـضق 
. دناعت یگتسسگ و  عون  زا  ای  تسا و  مزالت  یگتسویپ و  عون  زا  ای  یلات  مّدقم و  هطبار 
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توبث ضرف  رب  یتبـسن  توبث  هب  ینعی  تبـسن ، ود  نیب  لاّصتا  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هیـضق  لـصّتم ، یطرـش  هّیـضق  لـصّتم . یطرـش  فلا )
یگتسویپ و هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هّیـضق  لصّتم ، یطرـش  هّیـضق  رگید ، ترابع  هب  دوشیم ؛ مکح  ود ، نآ  لاّصتا  مدع  ای  و  رگید ، تبـسن 

»؛«  دنوشیم دیدپان  ناگراتـس  دیآرب ، دیـشروخ  رگا  دننام » دوش ؛ مکح  نآ  مدـع  ای   ) مدـقم ( رگید هّیـضق  هب   ) یلات ( هّیـضق کی  یگتـسباو 
 ». دنوشیم کشخ  ناتخرد  دیایب  راهب  رگا  هک  تسین  نینچ 

 ». تسا د  هاگ ج ، نآ  تسا . ب  فلا ، رگا  تسا » : نینچ  يدامن  نابز  هب  لصّتم  یطرش  هیضق  راتخاس 
تسا : ءزج  ود  ياراد  لصّتم  یطرش  هیضق 

؛ دوشیم هدیمان   » مّدقم هک » تسا .«  فلا ب  .« 1
. دوشیم هدیمان   » یلات هک »  » تسا د  ج ، .« 2

دناوتیم یلمح  هّیـضق  نآ  هک  دوب  دنهاوخ  لماک  یطرـش  ای  یلمح  هّیـضق  کی  مادک  ره  دـنوش ، ظاحل  لقتـسم  وحن  هب  یلات  مّدـقم و  رگا 
تروص ره  رد  دناوتیم  هک  نانچ  دشاب . لصفنم  ای  لصّتم  دـناوتیم  زین  یطرـش  هّیـضق  … و  ای ؛ یئزج و  یّلک ، هرّوسم ، هّیعیبط ، هّیـصخش ،

ود لاّصتا  هب  ناعذا  باجیا ، زا  دارم  دوشیم . میسقت  هبلاس  هبجوم و  هب  یلمح  هّیـضق  دننام  زین  لصّتم  یطرـش  هّیـضق  دشاب . هبلاس  ای  هبجوم 
هّیضق ود  نیب  لاّصتا  هطبار  عفر  هب  مکح  بلس ، زا  روظنم  تسا .«  تمسق  لباق  ود  رب  هاگ  نآ  دشاب  جوز  ددع  نیا  رگا  دننام » تسا ؛ هّیـضق 

نینچ دننام » تسا ؛
هبجوم هبلاس و  هب  لصّتم  یطرش  هیضق  رد  بلـس  باجیا و  نیاربانب ، دشاب .«  تمـسق  لباق  ود  رب  هاگ  نآ  دشاب  درف  ددع  نیا  رگا  هک  تسین 

هبلاس اهنآ  ود  ره  ای  یلات و  ای  مّدقم  هچرگا  دنا ، هبجوم  همه  ریز ، يایاضق  لاثم : ناونع  هب  تسین . هتسباو  ود  ره  ای  یلات و  ای  مّدقم و  ندوب 
تسا :

رگا دـش »،«  دـهاوخن  کشخ  لگنج  درابب ، تمحر  ناراب  رگا  يدور »،«  کشخ  ددرگ  هلجد  یلاس  هب  دراـبن /  ناتـسهوک  هب  ناراـب  رگا  « 
 ». دوبن مهرد  نینچ  زین  نم  لاح  دوبن ، راتفرگ  متسود 

ییادـج و مدـع  هب  ای  يربخ  تبـسن  دـنچ  ای  ود  یفانت  دانع و  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هّیـضق  لـصفنم  یطرـش  هّیـضق  لـصفنم . یطرـش  ب )
ای تبسن و  ود  يراگزاسان  یفانت و  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هّیضق  لصفنم  یطرـش  هّیـضق  رگید ، ترابع  هب  دوشیم ؛ مکح  اهنآ  یگتـسسگ 

چیه رگیدکی  هب  تبـسن  لصّتم  فالخ  رب  لصفنم  هیـضق  يازجا  تسا .«  درف  ددـع  ای  تسا  جوز  ددـع  ای  دـننام » دوشیم ؛ مکح  نآ  مدـع 
نابز هب  لصفنم  یطرش  هّیضق  راتخاس  تسا . هّیـضق  رد  یظفل  مّدقت  تهج  هب  اهنت  یلات  مّدقم و  هب  نآ  يازجا  يراذگمان  دنرادن و  یتیولوا 

دنچ ای  ود  ییادـج  لاصفنا و  دوجو  هب  مکح  لصفنم  یطرـش  هّیـضق  رد  رگا  تسا ؛«  فلا د  اـی  تسا و  فلا ب  اـی  تسا » : نینچ  يداـمن 
، دشاب هدش  یگتـسسگ  دانع و  عفر  هب  ناعذا  رگا  و   » تسا مودعم  ءیـش  ای  تسا  دوجوم  ءیـش  ای  دـننام » تسا ؛ هبجوم  دـشاب  هدـش  هّیـضق 

 ». ییاتسور ای  دشاب  ملاع  ناسنا  ای  هک  تسین  نینچ  دننام » دوب ؛ دهاوخ  هبلاس 

هروصحم هلمهم و  هّیصخش ، . 2

ماسقا نیا  هب  یلات  مّدـقم و  نیب  لاصفنا  ای  لاّصتا و  عوقو  ياه  نامز  طیارـش و  اـه ، یگژیو  راـبتعا  هب  لـصفنم  لـصّتم و  یطرـش  ياـیاضق 
دنوشیم : میسقت 

. دوب دـهاوخ   » هّیـصخش هّیـضق » دـشاب ، صّخـشم  نّیعم و  تلاح  ای  نامز و  کی  رد  طقف  لاصفنا  ای  لاّصتا و  هب  مکح  رگا  هّیـصخش . فلا )
 ». تفر میهاوخ  ارحص  هب  دشاب  یباتفآ  اوه  زورما  رگا  دننام » لصّتم ، هّیصخش 

 ». هبنشکی ای  تسا  هبنش  زورما  ای  دننام » لصفنم ، هّیصخش 
هلمهم هّیـضق » دشاب ، هدـشن  يا  هراشا  ایاضق  لاصفنا  ای  لاصتا و  نامز  ندوب  صاخ  ای  ماع و  هب  ًاحیرـص  یطرـش  هّیـضق  رد  رگا  هلمهم . ب )
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. دوب دهاوخ  »
؛«  دوشیم فیطل  اوه  درابب ، ناراب  رگا  دننام » لصّتم ، هلمهم 

 ». درف ای  تسا  جوز  ای  ددع  دننام » لصفنم ، هلمهم 
هروصحم هیـضق » دشاب ، هدش  نایب  ایاضق  لاصفنا  ای  لاّصتا و  ياه  نامز  اهتلاح و  رادقم  تیّمک و  یطرـش ، هّیـضق  رد  رگا  هروصحم . ج )

ندوب یّلک  یئزج و  هک  تسناد  دیاب  دوشیم . میسقت  یئزج  یّلک و  مسق  ود  هب  دوخ  هبون  هب  یطرش  هیضق  تروص  نیا  رد  دوشیم . هدیمان  »
هراومه هیـضق » نیاربانب ، اهنآ . یلات  ای  مّدـقم  تیّلک  هن  تسا ، لاصفنا  ای  لاّصتا و  هب  مکح  ّتیئزج  ّتیّلک و  هب  طوبرم  اـهنت  یطرـش  هیـضق 

. تسا هّیصخش  يا  هّیضق  نآ  مّدقم  هچ  رگا  تسا ، یّلک   » تسا ناویح  دشاب ، ناسنا  حبش  نیا  رگا 
؛«  دوشیم زاغآ  زور  دنکیم ، عولط  دیشروخ  یتقو  هراومه  دننام » لصّتم ، هّیلک 

؛«  درف ای  تسا  جوز  ای  ددع  ًامئاد  دننام » لصفنم ، هّیلک 
؛«  دوشیم هدید  هام  تسا ، نامسآ  رد  دیشروخ  یتقو  تاقوا  یضعب  دننام » لصّتم ، هّیئزج 

 ». ترجه ای  درک و  داهج  دیاب  ای  تاقوا  یضعب  دننام » لصفنم ، هّیئزج 

یقافتا یموزل و  هب  لصّتم  یطرش  هّیضق  میسقت  . 3

، دشاب یلات  ّتلع  مّدقم  هک  نیا  دننام  تسا ؛ يرورض  نآ  رد  یلات  مّدقم و  دنویپ  لاّصتا و  هک  تسا  يا  هّیضق  یموزل . لصّتم  یطرش  فلا )
رد دوش ، رامیب  ناسنا  رگا  دوشیم »،«  زاغآ  زور  دـنک ، عولط  دیـشروخ  رگا  دنـشاب » : ّتلع  کـی  لولعم  ود  ره  هک  نیا  اـی  سکع و  هب  اـی 

 ». دش دهاوخ  نشور  ناهج  دوش ، زاغآ  زور  رگا  تسا »،«  هدش  داجیا  یللخ  وا  ندب 
رگا دننام » دشاب ؛ یقافتا  ینراقت  ساسارب  ًافرص  يربخ  تبسن  ود  نیب  یهارمه  تبحاصم و  هک  تسا  يا  هیـضق  یقافتا . لصّتم  یطرـش  ب )
اهنت یلات  مّدـقم و  طابترا  هکارچ  تسا ؛ زاجم  ایاضق  عون  نیا  رب  یطرـش  هّیـضق  قالطا  تخومآ .«  تمکح  نامقل  تخودـنا ، لاـم  نوراـق 

. تسین رارقرب  اهنآ  نیب  یقیقح  يازج  طرش و  هطبار  تسا و  نراقت  ّتیعم و  یعون 

ّولخلا ۀعنام  عمجلا و  ۀعنام  یقیقح ، هب  لصفنم  یطرش  هّیضق  میسقت  . 4

دناوتیم هن  هک  هدش  مکح  يا  هنوگ  هب  يربخ  تبسن  ود  نیب  یگتسسگ  دانع و  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هّیضق  یقیقح . لصفنم  هّیـضق  فلا )
ای تسا  جوز  ددع  ای  دننام » تسا ؛ لاحم  مه  اب  ود  نآ  عافترا  عامتجا و  ینعی  دشاب ؛ بذاک  تبـسن  ود  ره  هن  دشاب و  قداص  تبـسن  ود  ره 

 ». تسا درف  ددع 
تبسن ود  نیب  لاصفنا  دانع و  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هّیضق  عمجلا . ۀعنام  لصفنم  هّیضق  ب )

ینعی دنـشاب ؛ بذاک  دـنناوتیم  تبـسن  ود  ره  دـنچ  ره  دنـشاب ، قداص  دـنناوتیمن  تبـسن  ود  ره  هک  تسا  هدـش  مکح  يا  هنوگ  هب  يربخ 
 ». هایس ای  تسا  دیفس  يذغاک  ره  ای  دننام » تسین ؛ لاحم  اهنآ  عافترا  یلو  تسا ، لاحم  ود  نآ  عامتجا 

ره دناوتیمن  هک  تسا  هدش  مکح  يا  هنوگ  هب  يربخ  تبسن  ود  زیتس  یفانت و  هب  نآ  رد  هک  تسا  يا  هّیضق  ّولخلا . ۀعنام  لصفنم  هّیضق  ج )
؛ تسین لاحم  اهنآ  عامتجا  یلو  تسا ، لاحم  ود  نآ  عافترا  ینعی  دنـشاب ؛ قداص  تبـسن  ود  ره  دناوتیم  دنچ  ره  دـشاب  بذاک  تبـسن  ود 

 ». ترخآ رد  ای  تسایند  رد  لمع  تافاکم  ای  دننام »
. تسا قداص  هّیضق  ءزج  ود  زا  یکی  مک  تسد  هک  تسا  رما  نیا  نایب  ّولخلا  ۀعنام  هّیضق  راهظا  زا  روظنم 

يدانع یقافّتا و  هب  لصفنم  یطرش  هّیضق  میسقت  . 5
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نیفرط تعیبط  زا  هتـساخرب  یلات  مّدقم و  ییادـج  لاصفنا و  يدانع ، هّیـضق  رد  درک . میـسقت  يدانع  یقاّفتا و  هب  ناوتیم  ار  لصفنم  هّیـضق 
یقافتا و يرما  رگیدکی  زا  یلات  مّدقم و  ییادج  یفانت و  یقافتا ، هّیـضق  رد  اّما  تسا ؛ فّلخت  لباق  ریغ  يرورـض و  تهج  نیمه  هب  تسا و 

 ». نیسح ای  دوریم  هسردم  هب  نسح  ای  رهظ  زا  لبق  دننام » یقافتا ، درف ؛«  ای  تسا  جوز  ددع  ای  دننام » يدانع ، تسا . يرورض  ریغ 
داد : ناشن  ناوتیم  ریز  رادومن  تروص  هب  ار  یطرش  يایاضق  ماسقا 

یطرش هّیضق 
لصفنم لصّتم 

هروصحم هلمهم  هّیصخش  هروصحم  هلمهم  هّیصخش 
ّولخلا ۀعنام  عمجلا  ۀعنام  یقیقح  یقاّفتا  یموزل  یقاّفتا  یموزل  یقاّفتا  یموزل 

یقاّفتا يدانع  یقاّفتا  يدانع  یقاّفتا  يدانع 
رگیدکی هب  یطرش  یلمح و  هّیضق  لیدبت 

دیاـب نونکا  دوشیم . زاـتمم  ناویح  عاونا  رگید  زا  یتاذ  یگژیو  نیا  اـب  تسا و  رّکفتم  يدوجوم  ًاـتاذ  ناـسنا  میدرک ، ناـیب  لّوا  سرد  رد 
؛ دـنک نایب  فلتخم  ياه  تروص  هب  دـناوتیم  ار  مکح  کی  تسا و  ینایاش  ییاناوت  تردـق و  ياراد  هصیـصخ  نیا  رد  یمدآ  هک  تسناد 

زین دنک و  نایب   » تسا ناویح  دشاب  ناسنا  يدوجوم  رگا  لصّتم » یطرش  هّیضق  بلاق  رد  دناوتیم  ار   » تسا ناویح  ناسنا  یلمح » هّیضق  ًالثم 
مـشچ کمدرم  یگنت  بجوم  رون  تّدـش  یلمح » هّیـضق  هب  ار   » دوشیم گنت  مشچ  کمدرم  دـبای  تّدـش  رون  رگا  لصّتم » یطرـش  هّیـضق 

عون هب  صاصتخا  تسا و  ریذپ  ناکما  یلمح  یطرش و  يایاضق  همه  رد  رگیدکی  هب  یطرـش  یلمح و  هّیـضق  لیوحت  دنک . لیدبت   » دوشیم
. درادن ود  نآ  زا  یصاخ 

فّرحم يایاضق 

رد ماهبا  هّیـضق ؛ يازجا  ییاج  هباج  لیلد  هب  یقطنم  راـتخاس  نیا  یهاـگ  تسا . یقطنم  يراـتخاس  ياراد  کـی  ره  یطرـش  یلمح و  هّیـضق 
یلاخ هّیضق  یقطنم  راتخاس  تخانش  صیخـشت و  هک  يوحن  هب  دوشیم  فیرحت  یگدیچیپ و  راچد  ّلخم ، راصتخا  نابز و  یباتژک  راتفگ ،

. دنمان یم   » ْفِرْحنُم ای »  » فَّرحم هّیضق » ار ، يا  هیضق  نینچ  تسین . يراوشد  زا 
تسا : هدش  نایب  یقطنم  راتخاس  هب  اهنآ  لیوأت  یگنوگچ  ایاضق و  نیا  زا  يدادعت  ریز  دراوم  رد 

 ». دنناویح اهناسنا  زا  یضعب  تسا » : هدوب  نینچ  لصا  رد  هّیضق  نیا  تساه .«  ناویح  زا  یضعب  ناسنا  .« 1
دوش : لیوأت  ریز  ياه  تروص  زا  یکی  هب  دناوتیم  هّیضق  نیا  مارح .«  هار  زا  ای  لخب و  قیرط  زا  رگم  دوشیمن  هتشابنا  لام  .« 2

 ». مارح قیرط  ای ا ز  تسا و  لخب  هار  زا  ای  دوش ، هتشابنا  لام  رگا  لصّتم » : یطرش  فلا )
 ». مارح هار  زا  ای  دوشیم و  هتشابنا  لخب  هار  زا  لام  ای  لصفنم » : یطرش  ب )

راـتخاس هب  ریز  یلمح  هیـضق  ود  هب  لـالحنا  اـب  دـناوتیم  بکرم  هّیـضق  نیا  تسا .«  هدیـشوک  نآ  يارب  هـچنآ  زج  ناـسنا  يارب  تـسین  .« 3
دنک : تشگزاب  دوخ  یقطنم 

 ». تسین وا  لام  تسا ، هدیشوکن  نآ  يارب  ناسنا  ار  هچنآ  یبلس » : یلمح  فلا )
 ». تسوا لام  تسا ، هدیشوک  نآ  يارب  ناسنا  ار  هچنآ  یباجیا » : یلمح  ب )

دباییم : لالحنا  ریز  یلمح  هّیضق  ود  هب  هک  تسا  بکرم  يا  هّیضق  عقاو  رد  هیضق  نیا  تسا .«  دنمشناد  ناسنا ، طقف  .« 4
 ». تسا دنمشناد  ناسنا ، فلا »)
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 ». تسین دنمشناد  ناسنا  ریغ  ب »)
رگا تروص » : نیا  هب  تسا ، لـصّتم  یطرـش  هّیـضق  عـقاو  رد  هّیـضق  نیا  دـشاب .«  جوز  هک  نیا  رگم  تسین ، تمـسق  لـباق  ود  رب  تشه  .« 5

 ». تسین تمسق  لباق  ود  رب  دشابن  جوز  تشه  رگا  و »  » تسا تمسق  لباق  ود  رب  دشاب ، جوز  تشه 
ناویح دوجوم  نیا  رگا  دوشیم » : لیوأت  لصّتم  یطرش  هّیضق  تروص  هب  هّیـضق  نیا  تسا .«  ناسنا  تسا ، ناویح  دوجوم  نیا  رگا  اهنت  .« 6

 ». تسین ناسنا  هاگ  نآ  تسین ، ناویح  دوجوم  نیا  رگا  و »  » تسا ناسنا  هاگ  نآ  تسا ،
ددرگیم : زاب  ریز  یقطنم  ياه  تروص  زا  یکی  هب  عارصم  نیا  دناد .«  يربلد  تخورفارب  هرهچ  هک  ره  هن  .« 7

 ». دنادب يربلد  يا ، هدنزورفا  رب  هرهچ  ره  هک  تسین  نینچ  یبلس » : یلمح  هّیضق  فلا )
 ». دنادب يربلد  وا  هاگ  نآ  تخورفا ، رب  هرهچ  یسک  رگا  هک  تسین  نینچ  یبلس » : یطرش  هّیضق  ب )

 ». ما هتفرن  نم  دوشیم » : لیوأت  ریز  یلمح  هیضق  تروص  هب  هیضق  نیا  ! » مشاب هتفر  نم  رگا  ادخ  هب  .« 8
هیـضق هب  یقطنم  رظن  زا  هّیـضق  نیا  تفر .«  مهاوخن  ارحـص  هب  ادرف  مهدـن ، ماجنا  ار  میاهراک  بشما  یلو  دـشاب ، بسانم  اوه  ادرف  رگا  .« 9

رگا هاگ  نآ  دـشاب ، بسانم  اوه  ادرف  رگا  دـنکیم » : تشگزاب  تسا ، يرگید  لصّتم  یطرـش  هّیـضق  دوخ  زین  نآ  یلات  هک  لـصّتم ، یطرش 
 ». تفر مهاوخن  ارحص  هب  مهدن ، ماجنا  ار  میاهراک  بشما 

یطرش هّیضق  بذک  قدص و  كالم 
لـصّتم یطرـش  هّیـضق  یهاگ  تسین . ییاهنت  هب  یلات ، مّدقم و  زا  کی  ره  ندوب  بذاک  ای  قداص  عبات  یطرـش ، هّیـضق  رد  بذـک  قدـص و 
یموزل لصّتم  یطرش  هّیضق  زین  یهاگ  و  تسا .«  لهاص  هاگ  نآ  دشاب ، بسا  ناسنا  رگا  دننام » دیآیم ؛ مهارف  بذاک  هّیضق  ود  زا  قداص ،

 ». تسا رعاش  يدعس  هاگ  نآ  دنک ، عولط  باتفآ  رگا  دننام » دیآیم ؛ مهارف  قداص  هّیضق  ود  زا  بذاک ،
. تسا عقاو  اب  دانع  لاصتا و  تبسن  تقباطم  مدع  تقباطم و  یطرش  يایاضق  رد  قدص  زا  دارم  نیا ، ربانب 

هدیکچ

. دنوشیم میسقت  یقافتا  يدانع و  یقافتا ، یموزل و  هب  زین  ود  نیا  زا  کی  ره  دوشیم و  میسقت  لصفنم  لصّتم و  هب  یطرش  هّیضق  . 1
لاحم یلات  مّدقم و  عافترا  عامتجا و  یقیقح ، لصفنم  رد  دوشیم . میسقت  ّولخلا  ۀعنام  عمجلا و  ۀعنام  یقیقح ، هب  لصفنم  یطرش  هّیـضق  . 2

یلو لاحم ، یلات  مّدقم و  عافترا  ّولخلا ، ۀـعنام  رد  تسا ؛ نکمم  ود  نآ  عافترا  یلو  لاحم ، یلات  مّدـقم و  عامتجا  عمجلا ، ۀـعنام  رد  تسا ؛
. تسا نکمم  ود  نآ  عامتجا 

، هّیـصخش هب  یلات  مّدـقم و  نیب  لاصفنا  ای  لاصتا و  عوقو  ياه  نامز  طیارـش و  اه ، یگژیو  راـبتعا  هب  لـصفنم  لـصّتم و  یطرـش  هّیـضق  . 3
. دوشیم میسقت  هروصحم  هلمهم و 

. دنوشیم لیدبت  رگیدکی  هب  يروص  ظاحل  هب  یطرش  یلمح و  يایاضق  زا  کی  ره  . 4
؛ دوشیم فیرحت  یگدـیچیپ و  راچد  ّلخم و …  راصتخا  هّیـضق ، يازجا  ییاج  هباج  لیلد  هب  یطرـش  یلمح و  يایاضق  یقطنم  راتخاس  . 5

. دنیوگ یم   » فّرحم حالطصا » رد  ییایاضق  نینچ  هب 
یتسردان ای  یتسرد و  هب  هکلب  تسین . ییاهنت  هب  یلات  مّدقم و  زا  کی  ره  ندوب  بذاک  ای  قداص  عبات  یطرـش  هّیـضق  رد  بذک  قدص و  . 6

. تسا هّیضق  رد  لاصفنا  ای  لاصتا  تبسن 

شسرپ
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. دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب  ار  یقاّفتا  یموزل و  لصّتم  یطرش  هّیضق  . 1
. دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  ّولخلا  ۀعنام  عمجلا و  ۀعنام  یقیقح ، لصفنم  یطرش  هّیضق  . 2

. دینک فیرعت  ار  هروصحم  هلمهم و  هّیصخش ، هّیطرش  هّیضق  . 3
. دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب  ار  فّرحم  هّیضق  . 4

؟ تسیچ یطرش  هّیضق  بذک  قدص و  كالم  . 5
. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  یقاّفتا  يدانع و  لصفنم  یطرش  هّیضق  . 6

ییامزآدوخ
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؟ تسا مادک  یلات   » درابیم ناراب  دشاب  يربا  اوه  رگا  هّیضق » رد  . 7
. ناراب د ) اوه . ندوب  يربا  ج ) درابیم . ناراب  ب ) دشاب . يربا  اوه  رگا  فلا )

؟ تسا یقیقح  لصفنم  یطرش  هّیضق  ریز  ياه  هنیزگ  زا  کی  مادک  . 8
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. ّولخلا ۀعنام  لصفنم  د ) یقیقح . لصفنم  ج ) لصّتم . یطرش  ب ) یلمح . فلا )
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. تسا
؟ تسا يا  هّیضق  عون  هچ   » ترخآ رد  ای  تسایند  رد  هانگ  يازج  ای  هّیضق » . 15
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. دوشیم مکح  نآ  مدع  ای  تبسن  ود  یفانت  هب  لصفنم  یطرش  هّیضق  رد  فلا )

هّیـضق رد  یظفل  مدقت  تهج  هب  یلات  مدقم و  هب  اهنآ  يراذگمان  دنرادن و  یتیولوا  چیه  مه  هب  تبـسن  لصفنم  یطرـش  هّیـضق  يازجا  ب )
. تسا

. دوشیم مکح  نآ  مدع  ای  تبسن  ود  نیب  لاّصتا  هب  لصّتم  یطرش  هّیضق  رد  ج )
. تساه نآ  یلات  مّدقم و  ندوب  یّلک  لصفنم  لصّتم و  یطرش  هّیضق  ندوب  یّلک  طرش  د )

بیترت هب  . » تسا دیفـس  هاگ  نآ  دـشابن ، هایـس  ذـغاک  نیا  رگا  هک  تسین  نینچ  و »  » دوب دـهاوخن  رابرپ  غاب  درابن ، ناراب  رگا  ياـیاضق » . 18
؟ دنمادک

. هبجوم هبلاس -  د ) هبلاس . هبجوم -  ج ) هبلاس . هبلاس -  ب ) هبجوم . هبجوم -  فلا )
؟ تسیچ لصا  رد   » َِکب َکَّسَمَت  ْنَم  َباخ  ام  هّیضق » یقطنم  راتخاس  . 19

. یقاّفتا لصّتم  یطرش  د ) یقیقح . لصفنم  یطرش  ج ) لصّتم . یطرش  ب ) یلمح . فلا )
؟ تسیچ لصا  رد   » دناد يربلد  تخورفارب  هرهچ  هک  ره  هن  عرصم » نیا  یقطنم  راتخاس  . 20

. یقیقح لصفنم  یطرش  ب ) یلمح . فلا )
. ّولخلا ۀعنام  لصفنم  یطرش  د ) یقافتا . لصّتم  یطرش  ج )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ دوشیم طوبرم  رگید  مولع  هب  ای  تسا  یقطنم  یثحب   » ایاضق بذک  قدص و  كالم  زا » ثحب  ایآ  . 1
؟ تفای يذخآم  عبانم و  فّرحم  يایاضق  يروآ  عمج  يارب  ناوتیم  ایآ  . 2

؟ ارچ دراد ؟ یتوافت  هبلاس  عمجلا  ۀعنام  یطرش  هیضق  اب  هبجوم  ّولخلا  ۀعنام  یطرش  هّیضق  ایآ  . 3
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نآ ماسقا  رشابم و  لالدتسا   12 سرد

یلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مهدزاود  سرد  یّلک  فادها 
؛ دوش انشآ  نآ  ماسقا  رشابم و  لالدتسا  اب  . 1

؛ دریگبارف ار  رشابم  لالدتسا  رد  یقطنم  جاتنتسا  يدنمنوناق  . 2
. دسانشب ار  رشابم  لالدتسا  رد  جیار  ياهاطخ  زا  یخرب  . 3

يراتفر فادها 
دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 

؛ دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  رشابم  لالدتسا  . 1
؛ دیهد حیضوت  ار  نآ  فالتخا  تدحو و  تاهج  دینک و  فیرعت  ار  ضقانت  . 2

؛ دینک نایب  بذک  قدص و  ظاحل  هب  ار  نآ  مکح  فیرعت و  ار  داضت  . 3
؛ دیهد حیضوت  هیضق  ود  نیب  ار  داضت  تحت  لوخد  لخادت و  هطبار  . 4

؛ دینک فیرعت  ار  ضیقن  سکع  يوتسم و  سکع  . 5
؛ دینک نایب  ار  هروصحم  يایاضق  ضیقن  سکع  يوتسم و  سکع  . 6

؛ دیهد حیضوت  ار  هّیضق  کی  نیفرط  لومحم و  عوضوم ، ضقن  نتخاس  هوحن  . 7
. دینک رکذ  ار  رشابم  لالدتسا  رد  جیار  ياهاطخ  نیرت  مهم  زا  هنومن  دنچ  ضقن و  ماکحا  . 8

هطساو یب  رشابم  لالدتسا 

ندروآ تسد  هب  يارب  نهذ  شـالت  لالدتـسا ، تـسا . جاتنتـسا  لالدتـسا و  هشیدـنا ، ناـیرج  رد  ناـسنا  ياـه  تیلاـعف  نـیرت  مـهم  زا  یکی 
دنچ نداد  رارق  مه  رانک  قیرط  زا  هاگ  دوشیم و  لصاح  دـحاو  يا  هیـضق  قیرط  زا  هاـگ  ون ، قیدـصت  هب  ندیـسر  تسا . دـیدج  یقیدـصت 

هیضق دنچ  قیرط  زا  رگا  دوشیم و  هدیمان   » رـشابم لالدتـسا  دشاب » رگید  هّیـضق  کی  زا  اهنت  قیدصت  کی  باستکا  جاتنتـسا و  رگا  هّیـضق .
جنپ ياراد  هدام  ظاحل  هب  و  لیثمت . ارقتسا و  سایق ، تسا : مسق  هس  ياراد  تروص  ظاحل  هب  هک  دوشیم  هدیمان   » رشابم ریغ  لالدتسا  دشاب »

. هباطخ رعش و  هطلاغم ، لدج ، ناهرب ، تسا : مسق 
سکع و لباقت ، دوشیم : میـسقت  مسق  هس  هب  یّلک  میـسقت  کـی  رد  رگید  هیـضق  هب  يا  هّیـضق  زا  نهذ  ندـش  نومنهر  اـی  رـشابم  لالدتـسا 

. ضقن

لباقت فلا )

لصا هّیضق  اهنآ  همه  رد  هک  لخادت ، داضت و  تحت  لوخد  داضت ، ضقانت ، مسق : راهچ  زا  بّکرم  تسا  يا  هعومجم  جاتنتـسا ، زا  مسق  نیا 
. دنراد توافت  رگیدکی  اب  ود  ره  ای  ّتیفیک و  ای  ّتیمک  ظاحل  هب  یلو  دنتسه ؛ ناسکی  لومحم  عوضوم و  ثیح  زا  هجیتن ، و 

ود ای »  » نیـضقانتم ار » اهنآ  دنـشاب ، توافتم  ّتیفیک  ّتیمک و  رظن  زا  یلو  ناسکی ، لومحم  عوضوم و  رظن  زا  هّیـضق  ود  هاگره  ضقاـنت . . 1
ضقانت هیضق » ود  تبـسن  هاگره  نیاربانب ، تسا . بذاک  يرگید  قداص و  یکی  هراومه  ضقانتم  هّیـضق  ود  زا  دنناوخ . یم   » ضقانتم هیـضق 
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. تفرگ هجیتن  ار  رگید  هّیضق  قدص  ناوتیم  کی ، ره  بذک  هب  ملع  زا  رگید و  هیضق  بذک  ناوتیم  کی ، ره  قدص  هب  ملع  زا  دشاب  »
. تهج فیک و  مک ، زا : تسا  تراـبع  فـالتخا  دراوم  دنـشاب . هتـشاد  فـالتخا  دروم  هس  رد  داـّحتا و  رما  هن  رد  دـیاب  ضقاـنتم  هّیـضق  ود 

ياه تدـحو  ظفح  اب  هّیئزج  هبجوم  هّیلک و  هبلاس  نیب  هّیئزج و  هبلاس  هیلک و  هبجوم  نیب  هراومه  هناگراهچ ، تاروصحم  ناـیم  زا  نیارباـنب ،
. تسا رارقرب  ضقانت  هطبار  ریز ،

(18 : ) زا دنترابع  ضقانت  رد  ربتعم  ياه  تدحو 
ضقانتم  » تسین یبآ  لگ  و »  » تسا یبآ  نامـسآ  هّیـضق » ود  نیاربانب ، تسین .«  ابیز  لگ  تساـبیز »،«  لـگ  لـثم » عوضوم ، تدـحو  کـی .

. تسین عوضوم  تدحو  اهنآ  رد  اریز  دنتسین ؛
يربا اوه  زورما  و »  » تسا یباتفآ  اوه  زورما  هّیـضق » ود  نیارباـنب ، تسین .«  زبس  لـگنج  تسا »،«  زبس  لـگنج  لـثم » لومحم ، تدـحو  ود .

. تسین لومحم  تدحو  اهنآ  رد  اریز  دنتسین ؛ ضقانتم   » تسین
دشر ناسنا  هّیضق » ود  نیاربانب ، تسین .«  ّقفوم  ششوک  طرش  هب  ناسنا  تسا »،«  ّقفوم  شـشوک  طرـش  هب  ناسنا  لثم » طرـش ، تدحو  هس .
اهنآ رد  اریز  دنتـسین ؛ ضقانتم   » دنکن هدافتـسا  دوخ  دادعتـسا  زا  رگا  دنکیمن  دشر  ناسنا  و »  » دنک هدافتـسا  دوخ  دادعتـسا  زا  رگا  دنکیم 

. تسین طرش  رد  تدحو 
ملق هّیـضق » ود  نیاربانب ، تخرد .«  هب  تبـسن  تسین  کچوک  لگ  و »  » تخرد هب  تبـسن  تسا  کچوک  لگ  لثم » هفاضا ، تدـحو  راـهچ .

. تسین  ) تبسن ( هفاضا رد  تدحو  اهنآ  رد  اریز  دنتسین ؛ ضقانتم   » وم رات  هب  تبسن  تسین  کبس  ملق  و »  » باتک هب  تبسن  تسا  کبس 
تسا زبس  لگنج  زا  یتمسق  هّیضق » ود  نیاربانب ، تسین .«  زبسرس  ارحص  مامت  و »  » تسا زبسرس  ارحص  مامت  لثم » لک ، ءزج و  تدحو  جنپ .

. تسین لک  ءزج و  رد  تدحو  اهنآ  رد  اریز  دنتسین ؛ ضقانتم   » تسین زبس  لگنج  مامت  «و »
هّوقلاب تسا  هویم  هفوکش  هّیضق » ود  نیاربانب ، لعفلاب .«  تسین  کشزپ  یلع  و »  » لعفلاب تسا  کشزپ  یلع  لثم » لعف ، هّوق و  تدحو  شش .

. تسین لعف  هّوق و  رد  تدحو  اهنآ  رد  اریز  دنتسین ؛ ضقانتم   » لعفلاب تسین  هویم  هفوکش  «و »
نامسآ رد  تسابیز  هدنرپ  هّیضق » ود  نیاربانب ، ایند .«  رد  تسین  ینادنز  نمؤم  و »  » ایند رد  تسا  ینادنز  نمؤم  لثم » ناکم ، تدحو  تفه .

. تسین ناکم  رد  تدحو  اهنآ  رد  اریز  دنتسین ؛ ضقانتم   » سفق رد  تسین  ابیز  هدنرپ  «و »
تخرد و »  » راهب رد  تسا  زبس  تخرد  هیـضق » ود  نیاربانب ، تسین .«  مرگ  اوه  زورما  و »  » تسا مرگ  اوه  زورما  لثم » نامز ، تدحو  تشه .

(19 . ) تسین نامز  رد  تدحو  اهنآ  رد  اریز  دنتسین ؛ ضقانتم   » نازخ رد  تسین  زبس 
« ای  » داضتم هّیـضق  ود  ار » اهنآ  دشاب ، هبلاس  يرگیدو  هبجوم  یکی  یلو  ناسکی ، لومحم  عوضوم و  رظن  زا  یّلک  هّیـضق  ود  هاگره  داضت . . 2

قداص ود  ره  داضتم  هّیـضق  ود  هک  تسین  نکمم  تسین .«  ناویح  یناسنا  چیه  و »  » تسا ناویح  یناسنا  ره  دـننام » دـنناوخ ؛ یم   » نیّداضتم
یکی بذـک  زا  دـنچ  ره  تفرگ ، هجیتـن  ناوتیم  ار  رگید  هّیـضق  بذـک  ود ، نآ  زا  کـی  ره  قدـص  هب  ملع  تروص  رد  نیارباـنب ، دنـشاب .

ود ره  تسا  نکمم  اّما  دنـشاب ؛ قداص  مه  اب  ود  ره  دنناوتیمن  داضتم  هّیـضق  ود  رگید ، ریبعت  هب  تفرگ . هجیتن  ار  يرگید  قدص  ناوتیمن 
. دنشاب بذاک 

« ار اـهنآ  دـشاب ، هبلاـس  يرگید  هبجوم و  یکی  یلو  ناـسکی ، لومحم  عوـضوم و  رظن  زا  یئزج  هّیـضق  ود  هاـگره  داـضت . تحت  لوـخد  . 3
نیب یتبسن  نینچ  هاگره  دنتـسین .«  رجاهم  ناگدنرپ  زا  یـضعب  و »  » دنرجاهم ناگدنرپ  زا  یـضعب  دننام » دنناوخ ؛ یم   » داضت تحت  ناتلخاد 

ار يرگید  بذـک  هراومه  ناوتیمن  یکی  قدـص  زا  اّما  دوب ؛ دـهاوخ  قداص  يرگید  ًاـمتح  دوب  بذاـک  یکی  رگا  تشاد  دوجو  هیـضق  ود 
. دنشاب قداص  ود  ره  تسا  نکمم  هکارچ  تفرگ ؛ هجیتن 

یم  » لخادـتم ار » اهنآ  دـشاب  یئزج  يرگید  یّلک و  یکی  یلو  ناسکی ، ّتیفیک  لومحم و  عوضوم و  رظن  زا  هیـضق  ود  هاگره  لخادـت . . 4
زا هیئزج و  قدص  هیّلک ، قدص  زا  ناوتیم  هراومه  تبـسن  نیا  رد  دنا .«  هدازآ  اهناسنا  همه  و »  » دنا هدازآ  اهناسنا  یـضعب  دننام » دنناوخ ؛
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هجیتـن ناوـتیمن  ار  هیّلک  قدـص  هیئزج ، قدـص  زا  اـی  هیئزج و  بذـک  هیّلک ، بذـک  زا  یلو  تفرگ ؛ هجیتـن  ار  هیّلک  بذـک  هیئزج ، بذـک 
دنهدیم : شیامن  دوشیم  هدناوخ   » لباقت ّعبرم  مان » هب  هک  یلودج  رد  ار  لباقت  ماسقا  ًالومعم  تفرگ .

داضت
هیّلک هبلاس  هّیّلک  هبجوم 

لخادت ضقانت  لخادت 
هّیئزج هبلاس  هّیئزج  هبجوم 

داضت تحت  لوخد 

سکع ب )

تسخن هیضق  رگا  هک  يوحن  هب  تسا  هیضق  کی  فرط  ود  ندرک  اج  هباج  يانعم  هب  سکع  تسا . سکع  رشابم ، لالدتـسا  ماسقا  زا  یکی 
ياج رد  هک  دیآیم  لمع  هب  زین  يرگید  تارییغت  یهاگ  هیضق ، کی  ندرک  سکع  نایرج  رد  دشاب . قداص  زین  سکع  هّیضق  دشاب  قداص 

. دش دهاوخ  هداد  حیضوت  دوخ 
دـشاب بذاک  سکع  هّیـضق  رگا  دوب و  دهاوخ  قداص  زین  نآ  سکع  دشاب ، قداص  يا  هّیـضق  رگا  یقطنم ، رظن  زا  دـش  نایب  هک  روط  نامه 

. ضیقن . 2 يوتسم ، . 1 تسا : مسق  ود  ياراد  سکع  رشابم  لالدتسا  دوب . دهاوخ  بذاک  زین  لصا  مرجال 
هک يا  هنوگ  هب  تسا ؛ نآ  فیک  رد  رییغت  نودـب  هّیـضق  کی  فرط  ود  ندرک  اج  هباج  يانعم  هب  سکع ، زا  شور  نیا  يوتـسم . سکع  . 1

یّمک رییغت  داجیا  سکع ، هّیضق  قدص  ظفح  همزال  تسا . قداص  زین   ) سکع ( مود هیـضق  دشاب ، قداص   ) لصا ( تسخن هیـضق  رگا  هراومه 
دوب : دهاوخ  ریز  تروص  هب  هروصحم  يایاضق  زا  کی  ره  رد  يوتسم  سکع  نیاربانب ، تسا . هروصحم  يایاضق  زا  یضعب  رد 

تـسا ناویح  یناسنا  ره  دننام » دوب ؛ دـهاوخ  یئزج  هبجوم  دـشاب ، قداص  اهلاثم  همه  رد  هراومه و  هک  يا  هنوگ  هب  یّلک  هبجوم  سکع  - 
 ». دنناسنا تاناویح  زا  یضعب  «ر »

اهدیفس زا  یضعب  ر »  » دندیفـس اهناسنا  زا  یـضعب  دننام » دوب ؛ دهاوخ  قداص  یئزج  هبجوم  تروص  هب  هراومه  زین  یئزج  هبجوم  سکع  - 
 ». دنناسنا

 ». تسین ناسنا  یگنس  چیه  تسین »«  گنس  یناسنا  چیه  دننام » تسا ؛ یلک  هبلاس  یلک ، هبلاس  سکع  - 
قداص نآ  سکع  هراومه  یلو  تسا ؛ قداص  نآ  سکع  دراوم  زا  یـضعب  رد  دـنچ  ره  اریز  درادـن ؛ ربتعم  يوتـسم  سکع  یئزج  هبلاـس  - 

 ». دنتسین ناویح  ناگدنرپ  زا  یضعب  هک » تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن   » دنتسین هدنرپ  تاناویح  زا  یضعب  هیضق » زا  ًالثم  دوب ؛ دهاوخن 
. تسا ربتعم  حیحص و  بولسا  ود  ره  یقطنم  رظن  زا  هک  دراد  دوجو  شور  ود  سکع  زا  عون  نیا  رد  ضیقن . سکع  . 2

رگیدکی اب  سپـس  هدـش و  لیدـبت  دوخ  ضیقن  هب  لومحم  عوضوم و  ادـتبا  شور  نیا  رد  امدـق .(  شور  ( قفاوم ضیقن  سکع  شور  فلا )
سکع فالخرب  تسرد  ّتیمک ، ظاحل  هب  قفاوم ، ضیقن  سکع  دنکن . رییغت  لصا  هّیـضق  قدـص  فیک و  هک  يوحن  هب  دـنوشیم  اج  هباج 

دوب : دهاوخ  ریز  تروص  هب  قفاوم  ضیقن  سکع  هروصحم ، يایاضق  رد  نیاربانب ، تسا . يوتسم 
 ». تسا ناسنا  ریغ  یناویح  ریغ  ره  ر »  » تسا ناویح  یناسنا  ره  دننام » تسا ؛ یّلک  هبجوم  یّلک ، هبجوم  ضیقن  سکع  - 

ریغ یـضعب  ر »  » تسین تخرد  یناـسنا  چـیه  دـننام » دوب ؛ دـهاوخ  قداـص  یئزج  هبلاـس  تروـص  هب  هراوـمه  یّلک ، هبلاـس  ضیقن  سکع  - 
 ». دنتسین ناسنا  ریغ  اهتخرد 

ریغ یـضعب  ر »  » دنتـسین دیفـس  اهناسنا  یـضعب  دننام » دوب ؛ دـهاوخ  قداص  یئزج  هبلاس  تروص  هب  هراومه  یئزج ، هبلاس  ضیقن  سکع  - 
 ». دنتسین ناسنا  ریغ  اهدیفس 
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ضیقن سکع  هراومه  یلو  تسا ؛ قداص  نآ  ضیقن  سکع  دراوم  زا  یـضعب  رد  دنچ  ره  اریز  درادن ؛ ربتعم  ضیقن  سکع  یئزج  هبجوم  - 
همه ای »  » دنناسنا اهناویح  ریغ  یـضعب  هک » تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن   » دنناویح اهناسنا  ریغ  یـضعب  هّیـضق » زا  ًالثم  دوب ؛ دـهاوخن  قداص  نآ 

 ». دنناسنا اهناویح  ریغ 
نداد رارق  عوضوم و  ياج  هب  لومحم  ضیقن  نداد  رارق  زا : تسا  تراـبع  شور  نیا  نارخأـتم .(  شور  ( فلاـخم ضیقن  سکع  شور  ب )

ضیقن سکع  مکح  نامه  فلاخم ، ضیقن  سکع  ّتیمک ، تهج  زا  هّیـضق . قدـص  ياقب  فیک و  رییغت  اب  لومحم  ياـج  هب  عوضوم  دوخ 
دوب : دهاوخ  ریز  تروص  هب  فلاخم  ضیقن  سکع  هروصحم  يایاضق  رد  نیاربانب ، دراد . ار  قفاوم 

 ». تسین ناسنا  یناویح  ریغ  چیه  ر »  » تسا ناویح  یناسنا  ره  دننام » تسا ؛ یّلک  هبلاس  یّلک ، هبجوم  ضیقن  سکع  - 
 ». دنناسنا اهتخرد  ریغ  یضعب  ر »  » تسین تخرد  یناسنا  چیه  دننام » تسا ؛ یئزج  هبجوم  یّلک ، هبلاس  ضیقن  سکع  - 
 ». دنناسنا اهدیفسریغ  یضعب  ر »  » دنتسین دیفس  اهناسنا  یضعب  دننام » تسا ؛ یئزج  هبجوم  یئزج ، هبلاس  ضیقن  سکع  - 

ریغ یضعب  هک »، تفرگ  هجیتن  ناوت  یمن   » دنناویح اهناسنا  ریغ  یضعب  هّیضق » زا  ًالثم  درادن ؛ ربتعم  فلاخم  ضیقن  سکع  یئزج ، هبجوم  - 
 ». تسین ناسنا  ریغ  یناویحریغ  چیه  ای » و   » دنتسین ناسنا  ریغ  اهناویح 

ضقن ج )

رگا هک  يا  هنوگ  هب  رگید  هّیضق  هب  يا  هّیضق  لیدبت  زا : تسا  ترابع  ضقن  تسا . سکع  عباوت  زا  تقیقح  رد  رشابم  لالدتـسا  زا  مسق  نیا 
یقاب دوخ  ياـج  رد  هّیـضق  نیفرط   » ضقن رـشابم » لالدتـسا  رد  دـشاب . قداـص  زین   ) ضقن ( مود هّیـضق  دـشاب  قداـص   ) لـصا ( تسخن هّیـضق 

. دننامیم
. نیفرط ضقن  لومحم و  ضقن  عوضوم ، ضقن  تسا : مسق  هس  رب  ضقن 

. هّیـضق فـیک  ّمک و  رد  رییغت  لوـمحم و  رییغت  مدـع  نآ ، ضیقن  هب  عوـضوم  لیدـبت  زا : تـسا  تراـبع  عوـضوم  ضقن  عوـضوم . ضقن  . 1
دوب : دهاوخ  ریز  تروص  هب  عوضوم  ضقن  هروصحم ، يایاضق  رد  نیاربانب ،

 ». دنتسین اریم  اهناسنا  ریغ  زا  یخرب  ر »  » تساریم یناسنا  ره  دننام » دوب ؛ دهاوخ  یئزج  هبلاس  یّلک ، هبجوم  عوضوم  ضقن  - 
 ». دنتسه الط  اهنهآ  ریغ  یضعب  ر »  » تسین الط  ینهآ  چیه  دننام » دوب ؛ دهاوخ  یئزج  هبجوم  یّلک ، هبلاس  عوضوم  ضقن  - 

. درادن ربتعم  ِعوضوم  ِضقن  یئزج ، هبلاس  یئزج و  هبجوم  - 
فیک رد  رییغت  هّیـضق و  ّمک  رد  عوضوم و  رد  رییغت  مدع  نآ ، ضیقن  هب  لومحم  لیدـبت  زا : تسا  ترابع  لومحم  ضقن  لومحم . ضقن  . 2
ضقن هروصحم ، يایاضق  رد  نیاربانب ، تسا . قداص  زین  نآ  لومحم  ضقن  دـشاب ، قداـص   ) لـصا ( تسخن هّیـضق  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  نآ ،

. دوب دهاوخ  قداص  ریز  تروص  هب  لومحم 
ناـیرج يداـه  ریغ  يزلف ، چـیه  ر »  » تسا هتیـسیرتکلا  يداـه  يزلف ، ره  دـننام » دوـب ؛ دـهاوخ  یّلک  هبلاـس  یّلک ، هبجوـم  لوـمحم  ضقن  - 

 ». تسین هتیسیرتکلا 
 ». تسا دماج  ریغ  یبآ  ره  ر »  » تسین دماج  یبآ  چیه  دننام » تسا ؛ یّلک  هبجوم  یّلک ، هبلاس  لومحم  ضقن  - 

 ». دنتسین ناسنا  ریغ  تاناویح  زا  یضعب  ر »  » دنناسنا تاناویح  زا  یضعب  دننام » تسا ؛ یئزج  هبلاس  یئزج ، هبجوم  لومحم  ضقن  - 
 ». دنتسه الط  ریغ  اهندعم  زا  یضعب  ر »  » دنتسین الط  اهندعم  زا  یضعب  دننام » تسا ؛ یئزج  هبجوم  یئزج ، هبلاس  لومحم  ضقن  - 

هک يا  هنوگ  هب  فیک ، ياـقب  مک و  رد  رییغت  اـهنآ ، ضیقن  هب  لومحم  عوـضوم و  لیدـبت  زا : تسا  تراـبع  نیفرط  ضقن  نیفرط . ضقن  . 3
دوب : دهاوخ  ریز  تروص  هب  نیفرط  ضقن  روصحم ، يایاضق  رد  نیاربانب ، دنامب . یقاب  نانچ  مه  هیضق  قدص 

يداه ریغ  ( قیاع اهزلف  ریغ  یـضعب  ر »  » تسا هتیـسیرتکلا  نایرج  يداـه  يزلف  ره  دـننام » تسا ؛ یئزج  هبجوم  یّلک ، هبجوم  نیفرط  ضقن  - 
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 ». دنا )
 ». دنتسین الط  ریغ  اهنهآ  ریغ  یضعب  ر »  » تسین الط  ینهآ  چیه  دننام » تسا ؛ یئزج  هبلاس  یّلک ، هبلاس  نیفرط  ضقن  - 

. دنرادن ربتعم  نیفرط  ضقن  یئزج ، هبلاس  یئزج و  هبجوم  - 

رشابم لالدتسا  رد  جیار  ياهاطخ 

شزغل اـطخ و  راـچد  جاتنتـسا  عون  نیا  رد  هاـگ  دوخ  يرکف  شـالت  رد  ناـسنا  یلو  دـنا ؛ یهیدـب  نشور و  هچ  رگا  رـشابم  ياـه  لالدتـسا 
زا : دنترابع  رشابم  لالدتسا  رد  جیار  ياهطلغ  زا  یخرب  دوشیم .

قیرط هب   » تسین رعاش  یناسنا  ره  هّیضق » زا  ناوتیمن  ًالثم  تسرد ؛ یقطنم  راتخاس  هب  نآ  لیوأت  نودب  فّرحم  هّیضق  هلیسو  هب  لالدتـسا  . 1
تقیقح رد  هّیضق  نیا  یقطنم  راتخاس  هک  نیا  هچ  دنتسین .«  ناسنا  نارعاش  زا  کی  چیه  درک » : جاتنتـسا  يوتـسم  سکع  رـشابم ، لالدتـسا 

ربتعم يوتـسم  سکع  ًاساسا  یئزج  هبلاس  هّیـضق  دش  نایب  ًالبق  هک  روط  نامه  و  دنتـسین ؛«  رعاش  اهناسنا  یـضعب  ینعی » تسا ؛ یئزج  هبلاس 
. درادن

هبجوم نآ  يوتسم  سکع  هک  نآ  لاح  دوش ؛ جاتنتسا  یّلک  هبجوم  هّیضق  يوتسم  سکع  رشابم ، لالدتسا  قیرط  هب  یّلک  هبجوم  هّیضق  زا  . 2
 ». تسا لسع  یلاّیس  درز و  ره  دوش » : جاتنتسا   » تسا لاّیس  درز و  لسع  هّیضق » زا  ًالثم  تسا ؛ یئزج 

اهناسنا زا  یضعب  هّیضق » زا  ًالثم  سکع ؛ رشابم  لالدتسا  زا  هدافتسا  ماگنه  لماک  روط  هب  لومحم  عوضوم و  ییاج  هباج  رد  ّتقد  مدع  . 3
 ». دنناسنا ریغ  نافوسلیف  زا  یضعب  دوش » : جاتنتسا   » دنفوسلیف ریغ 

رگید زا  لوـمحم  نآ  یفن  ياـنعم  هـب  یعوـضوم  يارب  یلوـمحم  تاـبثا  تـسا : نـیا  نآ  داـفم  هـک  يروهـشم  هدـعاق  هـب  ندرکن  هّجوـت  . 4
. تسین تاعوضوم 

ریغ درک » : جاتنتـسا   » تسا هیقف  نسح  هّیـضق » زا  ناوتیمن  ًالثم  دوشیم ؛ هشیدـنا  شزغل  بجوم  هاـگ  یقطنم  هیـصوت  نیا  ندرکن  تیاـعر 
 ». تسین هیقف  نسح 

هدیکچ

. دوشیم میسقت  ضقن  سکع و  لباقت ، مسق  هس  هب  تسا و  رگید  هّیضق  هب  هّیضق  کی  زا  نهذ  ندش  نومنهر  يانعم  هب  رشابم  لالدتسا  . 1
. لخادت داضت و  تحت  لوخد  داضت ، ضقانت ، تسا : مسق  راهچ  زا  بّکرم  لباقت ، رشابم  لالدتسا  . 2

. میوشیم لقتنم  سکعلاب  نآ و  ضیقن  بذک  هب  هیضق  قدص  زا  ضقانت  لباقت  رد  . 3
رد تفای . لاقتنا  ناوتیمن  يرگید  قدص  هب  یکی  بذک  زا  یلو  دش ؛ لقتنم  ناوتیم  يرگید  بذک  هب  يا  هّیضق  قدص  زا  داضت  لباقت  رد 
زا داضت ، تحت  لوخد  لباقت  رد  تیاهن ، رد  میربیم و  یپ  یّلک  بذک  هب  یئزج  بذک  زا  یئزج و  قدص  هب  یّلک  قدص  زا  لخادت  لباقت 

. ناوتیمن يرگید  بذک  هب  یکی  قدص  زا  یلو  دش ؛ لقتنم  ناوتیم  يرگید  قدص  هب  يا  هّیضق  بذک 
. درک جاتنتسا  نآ  زا  قداص  سکع  ود  ناوتیم  دشاب  قداص  يا  هّیضق  رگا  . 4

طقف یئزج ، قداص  هّیضق  ره  زا  درک و  جارختسا  ناوتیم  قداص   ) نیفرط لومحم ، عوضوم ، ضقن  ( ضقن هس  یلک ، قداص  هیضق  ره  زا  . 5
. دوشیم جارختسا  لومحم  ضقن 

. دنوشیم رکف  ياطخ  بجوم  هاگ  یلو  دنا ؛ یهیدب  هچ  رگا  رشابم  ياه  لالدتسا  . 6

شسرپ

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 579 

http://www.ghaemiyeh.com


. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  رشابم  لالدتسا  . 1
. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  ضقانت  لباقت  . 2

؟ تسیچ  » ضقانت رد » فالتخا  تدحو و  تاهج  . 3
؟ دیسیونب بذک  قدص و  ظاحل  هب  ار  نآ  مکح  هدرک ، فیرعت  ار  داضت  لباقت  . 4

. دینک نایب  ار  نآ  مکح  تسیچ ؟ لخادت  لباقت  . 5
. دیسیونب ار  نآ  مکح  دیهد و  حیضوت  ار  داضت  تحت  لوخد  لباقت  . 6

؟ تسیچ هروصحم  يایاضق  يوتسم  سکع  . 7
؟ تسیچ هروصحم  يایاضق  فلاخم ) قفاوم و  ( ضیقن سکع  . 8

؟ تسا هنوگچ  قداص  هّیضق  کی  نیفرط  ضقن  لومحم و  ضقن  عوضوم ، ضقن  یقطنم  راتخاس  . 9
؟ تسیچ ضقن  ماکحا  . 10

؟ دینک رکذ  ار  رشابم  لالدتسا  رد  جیار  ياهطلغ  زا  هنومن  دنچ  دیناوتیم  ایآ  . 11

ییامزآدوخ

؟ تسا قداص  نیّداضتم  دروم  رد  هنیزگ  مادک  . 1
. زیاج ناشعافترا  یلو  تسا ، لاحم  ناشعامتجا  ب ) تسا . زیاج  ناشعافترا  عامتجا و  فلا )

. لاحم ناشعافترا  یلو  تسا ، زیاج  ناشعامتجا  د ) تسا . لاحم  ناشعافترا  عامتجا و  ج )
دوشیم : ضوع  لومحم  عوضوم و  ياج  يوتسم  سکع  رد  . 2

. فیک رد  فالتخا  اب  ب ) قدص . رد  فالتخا  اب  فلا )
. فیک مک و  ياقب  اب  د ) فیک . قدص و  ياقب  اب  ج )

؟ تسا مادک   » تسا مولعم  یهیدب  ره  ِيوتسم » سکع  . 3
. دنا یهیدب  اهمولعم  زا  یضعب  ب ) دنتسین . یهیدب  اهمولعم  زا  یضعب  فلا )

. تسین یهیدب  یمولعم  ره  د ) تسا . یهیدب  یمولعم  ره  ج )
؟ تسا مادک  هیئزج  هبجوم  يوتسم  سکع  . 4

. هیّلک هبلاس  ب ) هیّلک . هبجوم  فلا )
. هّیئزج هبلاس  د ) هّیئزج . هبجوم  ج )

؟ تسا تسرد  ضقانتم  هّیضق  ود  دروم  رد  هنیزگ  مادک  . 5
. دنقداص ود  ره  ب ) دنبذاک . ود  ره  فلا )

. دنراد فالتخا  لومحم  عوضوم و  رد  د ) دنراد . فالتخا  فیک  ّمک و  رد  ج )
؟ تسا هدشن  تیاعر  یتدحو  هچ   » لاّوش هام  رد  تسین  بجاو  هزور  ناضمر »،«  هام  رد  تسا  بجاو  هزور  ایاضق » : نیا  رد  . 6

. هفاضا د ) طرش . ج ) تبسن . ب ) نامز . فلا )
؟ تسا مادک   » دنرگزواجت هّوقلاب  اهتسینویهص  همه  ضیقن » . 7

. دنتسین تسینویهص  لعفلاب  نارگزواجت  همه  ب ) دنا . تسینویهص  هّوقلاب  نارگزواجت  همه  فلا )
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. دنتسین رگزواجت  هّوقلاب  اهتسینویهص  یضعب  د ) دنرگزواجت . لعفلاب  اهتسینویهص  یضعب  ج )
؟ تسا مادک  یئزج  هبلاس  ضیقن  . 8

. یّلک هبجوم  د ) یئزج . هبجوم  ج ) یّلک . هبلاس  ب ) یئزج . هبلاس  فلا )
؟ تسا تسرد  داضتم  هّیضق  ود  هرابرد  دروم  مادک  . 9

. فیک رد  فالتخا  ب ) مک . رد  فالتخا  فلا )
. لومحم رد  فالتخا  د ) عوضوم . رد  فالتخا  ج )

؟ دنراد رگیدکی  اب  يا  هطبار  هچ  دنشاب ، هتشاد  فالتخا  فیک  رد  مه  مک و  رد  مه  هّیضق  ود  رگا  . 10
. داضت تحت  لوخد  د ) لخادت . ج ) ضقانت . ب ) داضت . فلا )

؟ دنشاب هتشاد  داضتم  هّیضق  دنناوتیمن  ریز  يایاضق  زا  کی  مادک  . 11
. هَّللا ّالإ  هلإ  ال  ب ) تسین . هیوازلا  مئاق  یثلثم  چیه  فلا )

. تسا یعلض  هس  یثلثم  ره  د ) تسا . ناتسلگ  هدنسیون  يدعس  ج )
؟ تسا مادک  بیترت  هب  بذاک  يا  هیضق  ِّدض  ضیقن و  . 12

. بذاک قداص -  ب ) قداص . قداص -  فلا )
. قداص بذاک -  د ) بذاک . ای  قداص  قداص -  ج )

؟ تسا مادک   » تسابیز یلگ  ره  فلاخم » ضیقن  سکع  . 13
. تسا لگ  ییابیز  ریغ  ره  ب ) تسین . لگ  ییابیز  ریغ  چیه  فلا )
. دنا لگ  اهابیز  ریغ  یضعب  د ) دنتسین . لگ  اهابیز  ریغ  یضعب  ج )

؟ تسا مادک   » تسا لد  گنس  يرگدادیب  ره  قفاوم » ضیقن  سکع  . 14
. تسا رگدادیب  ریغ  یلد  گنس  ریغ  ره  ب ) تسا . رگدادیب  یلد  گنس  ریغ  ره  فلا )

. دنا رگدادیب  ریغ  اهلد  گنس  ریغ  یضعب  د ) دنا . رگدادیب  اهلد  گنس  ریغ  یضعب  ج )
؟ تسا هنیزگ  مادک   » تساریم یناسنا  ره  عوضوم » ضقن  . 15

. دنتسین اریم  اهناسنا  ریغ  زا  یخرب  ب ) دنیاریم . اهناسنا  ریغ  یخرب  فلا )
. تسین اریم  یناسنا  ریغ  چیه  د ) دنیاریم . اهناسنا  ریغ  همه  ج )

؟ تسا هنیزگ  مادک   » تسا يداه  يزلف  ره  لومحم » ضقن  . 16
. دنا يداه  ریغ  اهزلف  یضعب  ب ) تسین . يداه  ریغ  يزلف  چیه  فلا )

. دنا يداه  ریغ  اهزلف  همه  د ) دنتسین . يداه  ریغ  اهزلف  یضعب  ج )
؟ تسا هنیزگ  مادک   » تسین گنس  یناسنا  چیه  نیفرط » ضقن  . 17

. دنتسین گنس  ریغ  اهناسنا  ریغ  زا  یضعب  ب ) دنگنس . ریغ  اهناسنا  ریغ  زا  یضعب  فلا )
. تسین گنس  ریغ  یناسنا  ریغ  چیه  د ) دنگنس . ریغ  اهناسنا  ریغ  همه  ج )
؟ تسا هنیزگ  مادک   » تسین تخرد  رد  ینیمز  چیه  يوتسم » سکع  . 18

. تسین نیمز  تسا  تخرد  رد  هچنآ  ره  ب ) تسین . نیمز  رد  یتخرد  چیه  فلا )
. دنتسین نیمز  رد  ناتخرد  زا  یضعب  د ) دننیمز . رد  ناتخرد  همه  ج )

؟ تسا هنیزگ  مادک   » تسا هدوب  ناوج  يریپ  ره  يوتسم » سکع  . 19
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. دنا هدوبن  ریپ  ناناوج  زا  یضعب  ب ) دنا . هدوب  ریپ  ناناوج  زا  یضعب  فلا )
دنا هدوب  ریپ  ناناوج  همه  د ) دنا . ریپ  دنا  هدوب  ناوج  هک  اهنآ  زا  یضعب  ج )

 … …، ماکحا دننام  ضقن  ماکحا  . 20
. تسا لخادت  د ) تسا . ضقانت  ج ) تسا . داضت  ب ) تسا . سکع  فلا )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ دنرادن ربتعم  نیفرط  ضقن  عوضوم و  ضقن  یئزج ، هبلاس  یئزج و  هبجوم  ارچ  . 1
؟ درک نایب  دش  هتفگ  سرد  رد  هچنآ  زا  ریغ  ییاهاطخ  رشابم  لالدتسا  رد  ناوتیم  ایآ  . 2

؟ هنوگچ دوشیم ؟ حرط  زین  یطرش  يایاضق  رد  ضقن  سکع و  لباقت ، رشابم  لالدتسا  ایآ  . 3
؟ تسانعم هچ  هب  و  تسیچ ؟ ضقانت  طیارش  رد  تدحو  نیمهن  . 4

رشابم ریغ  لالدتسا   13 سرد

یلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مهدزیس  سرد  یّلک  فادها 
؛ دسانشب ار  نآ  ماسقا  رشابم و  ریغ  لالدتسا  . 1

؛ دوش انشآ  سایق  ماسقا  اب  . 2
؛ دوش انشآ  ینارتقا  سایق  لاکشَا  ازجا و  اب  . 3

. دریگ ارف  ار  جاتنتسا  نوناق  . 4
يراتفر فادها 

دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 
؛ دینک فیرعت  ار  سایق  لیثمت و  ارقتسا ، . 1

؛ دیهد حیضوت  ار  سایق  ماسقا  . 2
؛ دینک نایب  ار  ینارتقا  سایق  لاکشا  ماسقا و  ازجا ، . 3

. دیهد حیضوت  ار  جاتنتسا  یقطنم  طباوض  . 4

رّکفت ورملق 

لهج تسا : مسق  ود  رب  لهج  هک  اج  نآ  زا  دوشیم . هدیمان   » رکف مولعم » هب  لوهجم  لیدبت  يارب  يو  شالت  تسا . رّکفتم  يدوجوم  ناسنا 
تسا : هیحان  ود  رد  زین  یمدآ  رکف  ورملق  قیدصت ، کی  هب  لهج  ای  روصت و  کی  هب 

؛ دیدج يروصت  هب  لین  تهج  رد  نیشیپ  تارّوصت  بیترت  ای  فیرعت  . 1
. ون یقیدصت  ندروآ  تسد  هب  يارب  نهذ  شالت  ای  لالدتسا  . 2

لالدتسا رد  دوشیم : ماجنا  رشابم  ریغ  رشابم و  تروص  ود  هب  هک  دنمـشور  تسا  ینایرج  لالدتـسا ، کی  ندروآ  مهارف  يارب  نهذ  شالت 
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زا دیاب  دیدج  قیدصت  کی  جاتنتسا  يارب  رشابم  ریغ  لالدتسا  رد  اّما  دوشیم ؛ نومنهر  رگید  يا  هّیـضق  هب  هّیـضق  کی  زا  اهنت  نهذ  ْرـشابم 
: دوشیم میسقت  مسق  هس  هب  تروص  ظاحل  هب  رشابم  ریغ  لالدتسا  درک . هدافتسا   » یقطنم نیناوق  طباوض و  تیاعر  اب »  » بسانم هّیـضق » دنچ 

. لیثمت ارقتسا و  سایق ،

ارقتسا . 1

یلک يا  هجیتـن  یئزج  ياـیاضق  زا  نهذ  نآ  رد  هک  تسا  یتـجح  قـطنم  حالطـصا  رد  تسا و  وجتـسج  عـّبتت و  ياـنعم  هب  تغل  رد  ارقتـسا 
زا روـط ، نیمه  زین  ههد 1970  رد  دـش و  يراکیب  شیازفا  ثعاب  ناهج  حطـس  رد  گـنج  شرتسگ  ههد 1960  رد  ًالثم » دنکیم ؛ جاتنتـسا 

گنج ياـه  نادـیم  شرتسگ  هک  میریگیم  هجیتـن  بلاـطم  نیا  عومجم  زا  میا .«  هدوب  قاـفتا  نیا  رارکت  دـهاش  زین  وس  نیا  هب  ههد 1980 
تسا : هنوگ  ود  ارقتسا  تسا . ییارقتسا  یلالدتسا  يروص ، راتخاس  ظاحل  هب  لالدتسا  نیا  دوشیم . يراکیب  شیازفا  ثعاب  هراومه 

مات يارقتسا  فلا )
هعلاطم دروم  ار  هسردم  کی  دارفا  همه  میناوتب  رگا  ًالثم  یلک ؛ مکح  هضرع  هعومجم و  کی  ِدارفا  همه  هعلاطم  یسررب و  زا : تسا  ترابع 
هـسردم نآ  نازومآ  شناد  همه  هک  مینک  مکح  هاـگ  نآ  دراد و  دوجو  یهجوت  لـباق  دادعتـسا  شوـه و  اـهنآ  همه  رد  مینیبـب  هداد و  رارق 

رد اهنت  مات  يارقتسا  نیاربانب ، تسا . مات  يارقتسا  زا  هتفرگرب  یقیدصت  نینچ  دنراد ، هجوت  لباق  شوه  دادعتسا و 
رد هجیتـن  هک  تسا  هجوت  لـباق  دریگیم . تروـص  دنتـسه  یـسررب  هعلاـطم و  لـباق  نآ  دارفا  همه  هک  دودـعم  روـصحم و  ياـه  هعوـمجم 

(. 20  ) تسا ینیقی  مات ، يارقتسا 
صقان يارقتسا  ب )

یلاها زا  نت  دنچ  هک  نیا  دننام  دوشیم ؛ زین  هدشن  یـسررب  دارفا  لماش  هک  یلک  یمکح  ندروآو  دودـعم  دراوم  یـسررب  زا : تسا  ترابع 
. دنتسه تفص  نادب  فصتم  انثتسا  نودب  رهش  نآ  یلاها  همه  هک  مینک  مکح  سپس  مینیبب و  یصاخ  تفص  ياراد  ار  يرهش 

يرابتعا هجیتن  ندوب  ینیقی  تهج  زا  یلو  دراد ، یـساسا  شقن  يرـشب  ياه  شناد  زا  يرایـسب  یبرجت و  مولع  رد  دـنچره  صقان  يارقتـسا 
يارقتـسا هجیتن  هک  دوشیم  هتفگ  قطنم  رد  ور  نیا  زا  تفای ، تسد  یعطق  يا  هجیتن  هب  ناوتیمن  دودعم  دراوم  هدـهاشم  زا  هکارچ  درادـن ؛

. تسا یلامتحا  یّنظ و  صقان ،

لیثمت . 2

؛ دنهد تیارس  ود  نآ  نیب  تهباشم  قیرط  زا  رگید  عوضوم  هب  عوضوم  کی  زا  ار  مکح  نآ  رد  هک  تسا  یتجح  یلیثمت  لالدتسا  ای  لیثمت 
ماظن رگا  دـننام » تسا ؛ ود  نآ  نیب  تهباشم  یعون  دوجو  دوشیم  رگید  عوضوم  هب  یعوضوم  مکح  نداد  تیارـس  ببـس  هچنآ  نیا ، ربانب 

یـسایس ماظن  کی  اریز  دـش ؛ دـهاوخ  ور  هب  ور  راجفنا  اب  هعماج  دـهدن ، يدازآ  یناسنا  ياه  ضارتعا  تاـساسحا و  زا  یـشخب  هب  یـسایس 
 ». دش دهاوخ  رجفنم  ماجنارس  دشاب  هتسب  نآ  ذفانم  همه  رگا  هک  تسا  راخب  گید  دننام 

. تسا هدش  هداد  تیارس  ود -  نآ  نیب  تهباشم  یعون  دوجو  تهج  هب  یسایس -  ماظن  هب  راخب  گید  کی  مکح  قوف ، لیثمت  رد 
. مکح عماج و  عرف ، لصا ، تسا : راوتسا  نکر  راهچ  رب  یلیثمت  لالدتسا  ره 

. تسا مکح  راجفنا  عماج و  نتشاد  دودحم  تیفرظ  عرف ، یسایس  ماظن  لصا ، راخب  گید  لاثم ، نیا  رد 
. تسا لالدتسا  عون  نیرت  شزرا  مک  نیرت و  فیعض  لیثمت  لالدتسا ، هناگ  هس  عاونا  نایم  رد 

يارب لومحم  توبث  ِّتلع  ًاعقاو  لصا  هّیضق  رد  هبش  هجو  هک  تسین  صخـشم  هجو ، چیه  هب  لالدتـسا  عون  نیا  رد  هک  تسا  لیلد  نادب  نیا 
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صقان يارقتـسا  نیقی ، ِدـیفم  دـیآیم -  سرد  نیا  همادا  رد  هک  نانچ  سایق -  ماـت و  يارقتـسا  تفگ : ناوتیم  ور ، نیا  زا  دـشاب . عوضوم 
هک تسا  نیا  لیثمت  رد  مکح  ندوب  یلامتحا  ارقتسا و  رد  هجیتن  ندوب  یّنظ  ّرس  تسا . فیعـض  یّنظ  ای  لامتحا  ببـس  لیثمت  نظ و  بجوم 
زا تسین و  راوتـسا  رارکت  رب  ًاساسا  لیثمت  اما  تسا ؛ نظ  ینعی  تالامتحا  عامتجا  بجوم  دوخ  نیاو  دراد  دوجو  رارکت  رـصنع  ارقتـسا ، رد 

. دهدیمن تسد  هب  يا  هجیتن  فیعض  ینظ  ای  لامتحا  رب  نوزفا  ور  نیا 

سایق . 3

هجیتن اّما  تسا ، ینیقی  هراومه  سایق  هجیتن  هکارچ  تسا ؛ یسایق  لالدتـسا  ییوطـسرا  قطنم  رد  جاتنتـسا  لکـش  نیرتربتعم  نیرت و  یـساسا 
لقتنم یئزج  یتفرعم  هب  یّلک  یتفرعم  زا  ( 21 بلغا ) یسایق ، لالدتسا  رد  تسا . یّنظ  صاخ -  طیارش  دراوم و  رد  زج  هب  لیثمت -  ارقتسا و 

. میوشیم
لوق شریذـپ  هب  راداو  ایاضق  نآ  دوخ  زا  ناسنا  نهذ  اـهنآ ، شریذـپ  تروص  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هّیـضق  دـنچ  زا  بّکرم  یلوق  ساـیق 

. دوشیم هجیتن  ناونع  هب  يرگید 
تسا : حیضوت  هب  دنمزاین  هک  دراد  دوجو  يدنچ  تاکن  روکذم  فیرعت  رد 

هدـناوخ ساـیق  یماهفتـسا  اـی  يرما  تـالمج  زا  بکرم  تـالمج  نیارباـنب ، تسا . يربـخ  ّماـت  بّـکرم  ینعی  لوـق ، خنـس  زا  ساـیق  فـلا )
. دنوشیمن

هک نانچ  اریز  تسا ؛  » رتشیب ای  هّیـضق  ود  عقاو » رد   » هّیـضق دنچ  زا » روظنم  اج  نیا  رد  تسا . هدش  بیکرت  هیـضق  دنچ  زا  هراومه  سایق  ب )
ياه جاتنتسا  نیاربانب ، دوشیم . لیکـشت  رتشیب  ای  هیـضق  هس  زا  بکرم  ياه  سایق  هیـضق و  ود  زا  طیـسب  ياه  سایق  درک ، میهاوخ  هظحالم 

. دنوشیم جراخ  سایق  فیرعت  زا  ضقن  لباقت و  سکع ، دننام  همّدقم ، کی  رب  ینتبم 
تامّدـقم ندوب  قداص  نیاربانب ، مینک . لوبق  زین  ار  اهنآ  هجیتن  دـیاب  راچان  مینک  لوبق  ار  اهنآ  هاگره  هک  تسا  ییایاضق  عومجم  سایق ، ج )

بذاک تامّدقم  زا   » فلخ و »  » یلدج سایق » رد  دش -  دهاوخ  نشور  يدعب  ياه  سرد  رد  هک  هنوگ  نامه  ًالثم -  تسین ؛ طرش  سایق  رد 
زین

. دوشیم هدافتسا 
هیضق هطساو  هب  هکلب  ایاضق ،«  دوخ  زا  هن » اّما  تسا  يرگید  لوق  مزلتـسم  اهنآ  شریذپ  هک  ار  یبّکرم  يایاضق   » ایاضق نآ  دوخ  زا  دیق » د )

يواسم ج فلا  سپ » تسا ،«  يواسم ج  ب  و »  » تسا يواسم ب  فلا  نینچ » : یلالدتـسا  يارب  ًالثم  دـنکیم ؛ جراخ  سایق ، زا  نوریب  يا 
هاگره هک »، نیا  زا  تسا  ترابع  همّدقم  نآ  دیآیمن . تسد  هب  روکذـم  هجیتن  نآ ، ندوزفا  نودـب  هک  تسا  زاین  يرگید  همّدـقم  هب   » تسا

 ». تسا يواسم  زین  يرگید  اب  موس  ءیش  نآ  مرجال  دشاب  يواسم  اهنآ  زا  یکی  اب  یموس  ءیش  دنشاب و  يواسم  رگیدکی  اب  ءیش  ود 
« هطبار هجیتن ، هتفای و  بیکرت  يایاضق  نیب  ینعی  دوش ؛ یم   ) هجیتن ( رگید لوق  شریذـپ  هب  راداو  نهذ  سایق ، کی  تامّدـقم  شریذـپ  اـب   ) ه

رگید هیضق  دشاب  قداص  هیـضق  دنچ  ای  کی  نآ  رگا  هک  تسا  رگید  هیـضق  مزلتـسم  یتروص  رد  هیـضق  دنچ  ای  کی  دراد . دوجو   » مازلتـسا
اّما دشاب ، قداص  نآ  رد   ) هدام تروص و  ظاحل  هب  ( سایق تامّدقم  هک  درک  روصت  ار  یتیعـضو  ناوتیمن  نیاربانب ، دشاب . بذاک  دناوتیمن 

. دشاب بذاک  هجیتن 

تّجح ماسقا 

« ناونع اـب  هّداـم  ظاـحل  هب  تّجح  میـسقت  هّداـم . ظاـحل  هب  مود  تروص و  ظاـحل  هب  تسخن  درک : میـسقت  ناوـتیم  ظاـحل  ود  هب  ار  تّجح 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 584 

http://www.ghaemiyeh.com


ظاحل هب  تّجح  ماسقا  دوشیم  ثحب   ) تروص قطنم  ( باتک زا  شخب  نیا  رد  هچنآ  دمآ . دهاوخ  هّدام  قطنم  شخب  رد  و   » سمخ تاعانص 
. تسا نآ  فلتخم  ياه  تروص 

دوخ هبون  هب  زین  سایق  دوشیم ؛ میسقت  سایق  لیثمت و  ارقتسا ، مسق  هس  هب  تروص  رابتعا  هب  تّجح  دش  نایب  سرد  زاغآ  رد  هک  روط  نامه 
دوشیم : میسقت  ینارتقا  ییانثتسا و  هب  رابتعا  نیمه  هب 

ییانثتسا سایق  فلا )
نکیل دوشیم . فیطل  اوه  درابب  ناراب  رگا  دننام » : دراد ؛ رارق  همّدقم  کی  رد  لماک  روط  هب  نآ  ضیقن  ای  هجیتن و  نآ  رد  هک  تسا  یسایق 

نیا سپ  دنکیم . ملظ  نکیل  دنکیمن . ملظ  دشاب  لداع  صخـش  نیا  رگا  رگید » : لاثم  تسا .«  هدـش  فیطل  اوه  سپ  تسا . هدـیراب  ناراب 
 ». تسین لداع  صخش 

یم  » ییانثتسا ور » نآ  زا  ار  سایق  نیا  تسا . هدش  رکذ  لالدتسا  لّوا  همّدقم  رد  هجیتن  ضیقن  مود ، لاثم  رد  هجیتن و  دوخ  تسخن ، لاثم  رد 
. دوشیم لصاح   » نکل و »  » اّما یلو »،«  لیبق » زا  یظافلا  کمک  هب  مود  همّدقم  يانثتسا  زا  هجیتن  هک  دنناوخ 

ینارتقا سایق  ب )
ناسنا نسح  دننام » تسا ؛ هدشن  رکذ  همّدقم  کی  رد  لماک  روط  هب  هجیتن  هدوب و  رشتنم  تامّدقم  رد  هجیتن  يازجا  نآ  رد  هک  تسا  یسایق 
همّدـقم رد  ییاهنت  هب  کی  ره  دـنا  هجیتن  يازجا  هک   » یناف و »  » نسح لاثم »، نیا  رد  تسا .«  یناف  نسح  سپ  تسا . یناف  یناـسنا  ره  تسا .

. دنراد رارق  يا 
. تسا لالدتسا  زا  يا  همّدقم  هارمه  نیرق و  هجیتن  يازجا  زا  کی  ره  هک  دنناوخیم  ینارتقا  تهج  نادب  ار  سایق  نیا 

ءزج ود  زا  دوخ  هبون  هب  هجیتن  دنناوخ . یم   » نیتمّدقم ار » اهنآ  هک  دوشیم  لیکشت  هیضق  ود  زا  لقادح  ینارتقا  سایق  ینارتقا : سایق  يازجا 
نآ یلات  ای  لومحم  و   » رغصا ّدح  ای »  » رغصا هجیتن » رد  ار  مدقم  ای  عوضوم  یلات . ای  لومحم  مدقم و  ای  عوضوم  تسا : هدش  بیکرت  یلـصا 
هدش رکذ  نآ  رد   » ربکا ّدح  هک » يا  هیـضق  و   » يرغـص تسا » رقتـسم  نآ  رد  رغـصا  ّدح  هک  يا  همّدـقم  دـنمان . یم   » ربکا ّدـح  ای »  » ربکا ار »

. دنیوگ یم   » طسوا ّدح  ای »  » طسو زین » دوشیم  رارکت  همّدقم  ود  ره  رد  هک  یترابع  ای  ظفل  هب  دراد . مان   » يربک تسا »
ّدح  » ناـمک نیگنر  تسا »،«  یندوتـس  ناـمک  نیگنر  سپ » تسا ،«  یندوتـس  ییاـبیز  ره  و »  » تساـبیز ناـمک  نیگنر  لاـثم » رد  نیارباـنب ،

. تسا  » يربک مود » همّدقم  و   » يرغص تسخن » همّدقم  طسوا ، ّدح   » ابیز ربکا و » ّدح   » یندوتس رغصا »،
. یطرش یلمح و  تسا : مسق  ود  نآ  تامّدقم  راتخاس  رابتعا  هب  ینارتقا  سایق  ینارتقا : سایق  ماسقا 

. هتشذگ ياه  لاثم  دننام  دشاب ؛ یلمح  هیضق  یقطنم ، تروص  ظاحل  هب  نآ  همّدقم  ود  ره  هک  تسا  یسایق  یلمح ، ینارتقا  سایق  . 1
هاگره دننام » دشاب ؛ یطرـش  هیـضق  يروص ، راتخاس  رابتعا  هب  ود  نآ  زا  یکی  ای  همّدـقم  ود  ره  هک  تسا  یـسایق  یطرـش ، ینارتقا  سایق  . 2

دوش لماک  ناسنا  هاگره  سپ  درک . دـهاوخ  تفرـشیپ  دوش  روراب  ناـسنا  هشیدـنا  هاـگره  دوشیم . روراـب  شا  هشیدـنا  دوش  لـماک  ناـسنا 
ّدح ناونع  هب   » دوشیم روراب  ناسنا  هشیدنا  هلمج » تسا و  یطرـش  هیـضق  تروص  هب  همّدقم  ود  ره  لاثم ، نیا  رد  درک .«  دهاوخ  تفرـشیپ 

سپ تسا . لوؤسم  دّهعتم  صخـش  دوب . دهاوخ  دّهعتم  دشاب ، ناملـسم  یناسنا  رگا  دینک » : هّجوت  رگید  یلاثم  هب  تسا . هدش  رارکت  طسوا 
. تسا یلمح  هیضق  مود  همّدقم  یطرش و  هیضق  لّوا  همّدقم  سایق  نیا  رد  تسا .«  لوؤسم  دشاب  ناملسم  یناسنا  رگا 

نوریب تلاح  راهچ  زا  یلقع  رصح  هب  يربک  يرغـص و  رد   » طسوا ّدح  نتفرگ » رارق  هاگیاج  ظاحل  هب  ینارتقا  سایق  ینارتقا : سایق  لاکـشَا 
. دوشیم عقاو  لومحم  يرگید  رد  عوضوم و  تامّدقم  زا  یکی  رد  ای  لومحم و  همّدقم  ود  ره  رد  ای  عوضوم و  همّدقم  ود  ره  رد  ای  تسین :

دنکیم : ادیپ  ( 22  ) لکش راهچ  زین ، ینارتقا  سایق  هاگیاج ، راهچ  نیا  يانبم  رب 
يدنمـشناد ره  تسا . دنمـشناد  یلع  دـننام » دـشاب ؛ عوضوم  يربک  رد  لومحم و  يرغـص  رد   » طـسوا ّدـح  هک » تسا  یـسایق  لّوا : لـکش 

 ». تسا هتخیهرف  یلع  سپ  تسا . هتخیهرف 
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هبتر رد  بیترت  هب  جاتنتسا  تلوهـس  تهج  هب  رگید  هناگ  هس  لاکـشا  زا  کی  ره  تسا و  ینارتقا  سایق  لکـش  نیرت  نشور  نیتسخن ، لکش 
. دنراد رارق  يدعب  ياه 

رد ار  شقن  نامه  تامدقم  زا  کی  ره  رد  لومحم  عوضوم و  هک  دـنکیم  اضتقا  رکف  یعیبط  نایرج  هک  تسا  نیا  لّوا  لکـش  تهادـب  ّرس 
يربک يرغص و  رد  دنتشاد  هجیتن  رد  هک  ار  یشقن  نامه  ود ، ره  ای  رغصا و  ّدح  ای  ربکا  ّدح  ای  هک  اهلکش  ریاس  فالخ  هب  دنک ، افیا  هجیتن 

. دننکیمن افیا 
چیه دنفوسلیف . اهناسنا  یضعب  دننام » دوش ؛ عقاو  لومحم  يربک  رد  مه  يرغـص و  رد  مه  طسوا  ّدح  نآ  رد  هک  تسا  یـسایق  مود : لکش 

 ». دنتسین لهاج  اهناسنا  یضعب  سپ  تسین . فوسلیف  یلهاج 
ره تسا . ناویح  یناسنا  ره  دننام » دوشیم ؛ عقاو  عوضوم  يربک  رد  مه  يرغص و  رد  مه  طسوا  ّدح  نآ  رد  هک  تسا  یـسایق  موس : لکش 

 ». دنرّکفتم تاناویح  یضعب  سپ  تسا . رّکفتم  یناسنا 
؛ دوش عقاو  لومحم  يربک  رد  عوضوم و  يرغص  رد  طسوا  ّدح  هک  تسا  یسایق  مراهچ : لکش 

 ». دنرّکفتم اهمسج  یضعب  سپ  تسا . ناسنا  يرّکفتم  ره  تسا . مسج  یناسنا  ره  دننام »
لاکشَا زا  کیره  هناگ  هدزناش  ياه  برض 

نکمم يربک  يرغـص و  همّدـقم  ود  زا  کی  ره  اریز  تسا ؛ برـض ) ( تلاح هدزناش  ياراد  ینارتقا  سایق  هناگراهچ  ياه  لکـش  زا  کـیره 
ياه تلاـح  نیا  زا  کـیره  یئزج ؛ هبلاـس  . 4 یئزج ؛ هبجوـم  . 3 یلک ؛ هبلاـس  . 2 یلک ؛ هبجوـم  . 1 دـشاب : ریز  هّیـضق  راـهچ  زا  یکی  تسا 

هدزناـش تروـص  نیدـب  دراد و  ار  رگید  همّدــقم  هناـگراهچ  ياـه  تلاـح  زا  یکی  اـب  یهارمه  تیحالــص  همّدــقم ، کـی  رد  هناـگراهچ 
. دیآیم دیدپ  ینارتقا  سایق  رد  برض ) ( تلاح

جتنم طیارش  نآ  دجاو  برض  رد  هک  تسا  یطیارش  یلکش  ره  جاتنا  يارب  میقع . یخرب  دنجتنم و  یخرب  هناگ  هدزناش  بورض  نیا  زا  لاح 
. تسا میقع  دشاب  طیارش  نآ  زا  یکی  دقاف  هک  یبرض  ره  تسا و 

جاتنتسا نوناق 

هب تسخن  دیاب  تسیچ ، نآ  هجیتن  جاتنا ، تروص  رد  و  هن ، ای  دـیآیم  تسد  هب  نآ  زا  يا  هجیتن  ایآ  مینادـب  هک  نیا  يارب  یلالدتـسا  ره  رد 
لکش هک  نیا  زا  سپ  تسا . یلکـش  هچ  ياراد  یقطنم  راتخاس  ظاحل  هب  سایق  دوش  مولعم  ات  مینک  هجوت  همّدقم  ود  رد  طسو  ّدح  ّتیعقوم 

ّدح يریگ ، هجیتن  يارب  تشاد ، ققحت  نآ  رد  طوبرم  لکش  جاتنا  طیارش  رگا  درک . وجتسج  نآ  رد  ار  جاتنا  طیارـش  دیاب  دش  مولعم  سایق 
ّمک و ظاحل  هب  هک  تشاد  هّجوت  دیاب  تسا . هجیتن  نامه  هک  میهدیم  لیکـشت  يا  هیـضق  تامّدقم ، هدنام  یقاب  اب  هدرک و  فذح  ار  طسوا 

. تسا  » نیتمّدقم ّسخا  عبات » هجیتن ، فیک ،
یئزج ًاـمتح  هجیتن  دـشاب ، یئزج  همّدـقم  ود  زا  یکی  رگا  نیارباـنب ، تسا . نآ  ندوب  هبلاـس  ندوب و  یئزج  هب  همّدـقم  کـی  یتسپ  تّسخ و 

. دوب دهاوخ  هبلاس  زین  هجیتن  دشاب ، هبلاس  همّدقم  ود  زا  یکی  رگا  تسا و 

هدیکچ

. لالدتسا ای  تّجح  ب ) فیرعت ؛ ای  فِّرعم  فلا ) تسا : هیحان  ود  رد  یمدآ  رکف  ورملق  . 1
 ». یقطنم نیناوق  طباوض و  تیاعر  اب »  » بسانم هّیضق  دنچ  زا » دیدج  قیدصت  کی  جاتنتسا  زا : تسا  ترابع  رشابم  ریغ  لالدتسا  . 2

. دوشیم میسقت  لیثمت  ارقتسا و  سایق ، مسق  هس  هب  تروص  تهج  زا  رشابم  ریغ  لالدتسا  . 3
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یلک هجیتـن  یئزج  ياـیاضق  زا  نهذ  نآ  رد  هک  تسا  یتـجح  یقطنم  حالطـصا  رد  تسوجتـسج و  عـّبتت و  ياـنعم  هـب  تـغل  رد  ارقتـسا  . 4
. صقان ب . مات ، فلا . تسا : هنوگ  ود  دنکیم و  جاتنتسا 

نکر راهچ  رب  هک  ود  نآ  نیب  تهباشم  یعون  دوجو  لـیلد  هب  رگید  یئزج  هب  یئزج  کـی  مکح  نداد  تیارـس  زا  تسا  تراـبع  لـیثمت  . 5
. مکح عماج و  عرف ، لصا ، تسا : راوتسا 

شریذـپ هب  راداو  ایاضق  نآ  دوخ  زا  ناسنا  نهذ  اه ، نآ  شریذـپ  تروص  رد  هک  يا  هنوگ  هب  تسا  هّیـضق  دـنچ  زا  بّکرم  یلوق  سایق ، . 6
. دوشیم هجیتن  ناونع  هب  يرگید  لوق 

تسا : هتکن  دنچ  ياراد  سایق  فیرعت  . 7
. تسا يربخ  ّمات  بکرم  ِخنس  زا  سایق  فلا )

. تسا بکرم ) سایق  رد  ( هیضق ود  زا  رتشیب  و   ) طیسب سایق  رد  ( هیضق ود  فیرعت  رد  هیضق  دنچ  زا  روظنم  ب )
. تسین طرش  سایق  رد  تامدقم  ندوب  قداص  ج )

. دنکیم جراخ  ار  هطساو  اب  مازلتسا  ایاضق ،«  نآ  دوخ  زا  دیق » د )

. تسا یمازلتسا  هطبار  تامدقم ، شریذپ  اب  هجیتن  شریذپ  نیب   ) ه
، لیثمت ارقتسا و  سایق ، هب  تروص  ساسا  رب  سمخ و  تاعانص  هب  هدام  ساسارب  هک  تسا  میسقت  لباق  تروص ، هدام و  تهج  زا  تجح  . 8

. دوشیم میسقت  ییانثتسا  ینارتقا و  هب  زین  سایق  و 
هک تسا  یسایق   » ینارتقا سایق  دراد و » رارق  تامدقم  زا  یکی  رد  لماک  روط  هب  نآ  ضیقن  ای  هجیتن  هک  تسا  یـسایق   » ییانثتـسا سایق  .« 9

. تسا هدنکارپ  تامدقم  رد  هجیتن  يازجا 
، رغصا ّدح  هجیتن . يربک و  يرغـص ، طسو ،(  ( طسوا ّدح  ربکا ، ّدح  رغـصا ، ّدح  زا : تسا  ترابع  ینارتقا  سایق  رد  هتفر  راک  هب  میهافم  . 10

يرغص دوشیم ؛ رارکت  تامدقم  رد  هک  تسا  یئزج   ) طسو ( طسوا ّدح  تسا ؛ هجیتن  لومحم  نامه  ربکا ، ّدح  تسا ؛ هجیتن  عوضوم  نامه 
تـسا تامدقم  لوصحم  هک  هجیتن  تسا و  عقاو  نآ  رد  ربکا  ّدح  هک  تسا  يا  همدقم  يربک  تسا ؛ نآ  رد  رغـصا  ّدح  هک  تسا  يا  همدقم 

. تسا هتفای  بیکرت  ربکا  ّدح  رغصا و  ّدح  زا 
. یطرش ینارتقا  سایق  یلمح ؛ ینارتقا  سایق  تسا : هنوگ  ود  ینارتقا  سایق  . 11

زا : تسا  ترابع  ینارتقا  سایق  لاکشَا  . 12
. تسا عوضوم  يربک  رد  لومحم و  يرغص  رد  نآ  طسوا  ّدح  هک  لّوا : لکش 

. تسا لومحم  يربک  يرغص و  رد  طسوا  ّدح  هک  مود : لکش 
. تسا عوضوم  يربک  يرغص و  رد  طسوا  ّدح  هک  موس : لکش 

. تسا لومحم  يربک  رد  عوضوم و  يرغص  رد  طسوا  ّدح  هک  مراهچ : لکش 
. تسا ینارتقا  سایق  لکش  نیرت  نشور  لّوا  لکش  . 13

دنا : هنوگ  راهچ  يربک  يرغص و  . 14
. یئزج هبلاس  د ) یّلک ؛ هبلاس  ج ) یئزج ؛ هبجوم  ب ) یّلک ؛ هبجوم  فلا )

. ندوب هبلاس  ندوب و  یئزج  زا : تسا  ترابع  تّسخ  تسا .  » نیتمدقم ّسخا  عبات » فیک  ّمک و  تهج  زا  هجیتن  . 15

شسرپ

. دینزب یلاثم  نآ  يارب  دینک و  فیرعت  ار  رشابم  ریغ  لالدتسا  . 1
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. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  نآ  فلتخم  ياه  هنوگ  ارقتسا و  . 2
. دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب  ار  نآ  ناکرا  هدرک ، فیرعت  ار  لیثمت  . 3

. تسا هدش  هتفرگ  رظن  رد  فیرعت ، رد  یتاکن  هچ  دینک  نایب  فیرعت و  یلاثم  رکذ  اب  ار  سایق  . 4
. دینک رکذ  ار  تامیسقت  نآ  جیاتن  تسا و  میسقت  لباق  یساسا  هچ  رب  تّجح  . 5

. دینک فیرعت  یلاثم  رکذ  اب  ار  ییانثتسا  سایق  . 6
؟ تسا مادک  نآ  يازجا  تسیچ و  ینارتقا  سایق  . 7
. دییامن نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  ینارتقا  سایق  ماسقا  . 8

. دینک رکذ  لاثم  نمض  رد  ار  اهنآ  تسا ؟ لکش  دنچ  ياراد  ینارتقا  سایق  . 9
؟ ارچ تسا ؟ مادک  ینارتقا  سایق  لکش  نیرتربتعم  . 10

؟ تسا تلاح  دنچ  ياراد  ینارتقا  سایق  لاکشَا  زا  کیره  . 11
. دینک نایب  تسانعم ؟ هچ  هب   » تسا نیتمدقم  ّسخَا  عبات  هجیتن  نخس » نیا  . 12

ییامزآدوخ

 … دنکیم ریس  یئزج  هب  یلک  زا  نهذ  یتقو  . 1
. تسا سایق  ب ) تسا . لیثمت  فلا )

. تسا صقان  يارقتسا  د ) تسا . مات  يارقتسا  ج )
هجیتن دنتسه  ییانیب  فعض  هب  التبم  هسردم  نآ  دارفا  همه  هک  دننک  مکح  سپـس  شیامزآ و  ار  دارفا  کت  کت  هسردم  کی  رد  هاگره  . 2

؟ تسا تجح  مادک  ساسارب  هدمآ  تسد  هب 
. سایق د ) لیثمت . ج ) مات . يارقتسا  ب ) صقان . يارقتسا  فلا )

. دشاب هک …  تسا  یتقو  سایق  لّوا  لکش  . 3
. لومحم همّدقم ، ود  ره  طسوا  ّدح  ب ) عوضوم . يربک ، رد  لومحم و  يرغص ، طسوا  ّدح  فلا )
. لومحم يربک ، رد  عوضوم و  يرغص ، رد  طسوا  ّدح  د ) عوضوم . همدقم ، ود  ره  طسوا  ّدح  ج )

؟ يربک رد  مه  تسا و  لومحم  يرغص  رد  مه  لکش ، مادک  طسوا  ّدح  . 4
. مود د ) لّوا . ج ) موس . ب ) مراهچ . فلا )

؟ تسا مادک  ییوطسرا  قطنم  رد  لالدتسا  لکش  نیرتربتعم  نیرت و  یساسا  . 5
. صقان يارقتسا  ب ) مات . يارقتسا  فلا )

. سایق د ) لیثمت . ج )
؟ تسا یقطنم  تجح  عون  هچ  یّلک  زا  یئزج  جاتنتسا  . 6

. لیثمت د ) سایق . ج ) صقان . يارقتسا  ب ) مات . يارقتسا  فلا )
؟ تسا ریز  ياه  هنیزگ  زا  کی  مادک   » تسا یناف  نسح  سپ  تسا . یناف  یناسنا  ره  تسا . ناسنا  نسح  لالدتسا » : نیا  . 7

. یلمح ینارتقا  سایق  ب ) ییانثتسا . سایق  فلا )
. ارقتسا د ) یطرش . ینارتقا  سایق  ج )

؟ تسا لکش  مادک  ینارتقا  سایق  لکش  نیرتربتعم  . 8
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. مراهچ د ) موس . ج ) مود . ب ) لّوا . فلا )
؟ تسا يربک  لومحم  هجیتن ، لومحم  يرغص و  عوضوم  هجیتن ، عوضوم  لکش  مادک  رد  . 9

. مراهچ د ) موس . ج ) مود . ب ) لّوا . فلا )
ندوب بوغرم  رذگهر  نیا  زا  دنراذگیم و  نایرتشم  دید  شیامن و  ضرعم  رد  ار  نیریـش  هدیـسر و  هناودـنه  کی  هک  یناشورف  هویم  . 10

. دنریگیم راک  هب  ار  عون …  زا  یلالدتسا  عقاو  رد  دننکیم  جاتنتسا  ار  رگید  ياه  هناودنه 
. لیثمت ب ) صقان . يارقتسا  فلا )

. ییانثتسا سایق  د ) ینارتقا . سایق  ج )
. تسا رکفت … … …  ریس  یسایق  لالدتسا  رد  . 11

. یئزج هب  یّلک  زا  هراومه  ب ) یّلک . هب  یئزج  زا  فلا )
. یّلک هب  یّلک  زا  ای  یئزج و  هب  یلک  زا  د ) یئزج . هب  یئزج  زا  ج )

؟ دنرادن روضح  هجیتن  رد  دوخ  شقن  يافیا  زا  دعب  سایق  کی  رد  ریز  دودح  زا  کی  مادک  . 12
. طسو رغصا و  د ) طسو . ج ) ربکا . ب ) رغصا . فلا )

؟ تسا یسایق  هنوگچ   » دوشیم راخب  مسج  نیا  سپ  دوشیم . راخب  یعیام  ره  تسا . عیام  مسج  نیا  سایق » : . 13
. ییانثتسا د ) بکرم . ج ) ینارتقا . ب ) لصتم . فلا )

لاکشا زا  یلکـش  هچ   » دنتـسین راکهانگ  نامهتم  زا  یـضعب  سپ  تسین . راکهانگ  يراکتـسرد  چیه  دنمهتم . ناراکتـسرد  زا  یـضعب  .« 14
؟ تسا هعبرا 

. موس د ) لّوا . ج ) مراهچ . ب ) مود . فلا )
؟ تسیچ ینارتقا  سایق  موس  لکش  رد  طسوا  ّدح  تیعقوم  . 15

. لومحم يربک  رد  عوضوم و  يرغص  رد  ب ) عوضوم . يربک  رد  لومحم و  يرغص  رد  فلا )
. لومحم يربک  يرغص و  رد  د ) عوضوم . يربک  يرغص و  رد  ج )

؟ تسا حضاو  نشور و  رایسب  لکش  مادک  رد  یقادصم  جاردنا  . 16
. مراهچ د ) موس . ج ) مود . ب ) لّوا . فلا )

؟ دوشیم هدیمان  هچ  دراد ) مان  هجیتن  ندش ، مولعم  زا  سپ  هک  ( بولطم هیضق  عوضوم  سایق ، کی  رد  . 17
. يرغص د ) طسو . ج ) ربکا . ب ) رغصا . فلا )

؟ تسیچ هجیتن   » نیفرط ای »  » نیّدح زا » دوصقم  . 18
. ربکا رغصا -  ب ) طسو . رغصا -  فلا )

. طسو يرغص -  د ) طسو . ربکا -  ج )
؟ تسا یلالدتسا  عون  هچ  تروص  ظاحل  هب   » تسا شوهاب  نیسح  وا  ردارب  اریز  تسا  شوهاب  یلع  لالدتسا » نیا  . 19

. ییانثتسا سایق  د ) ینارتقا . سایق  ج ) صقان . يارقتسا  ب ) لیثمت . فلا )
 ». دوب نیکمت  یب  تخس  نیبوچ  ياپ  دوب -  نیبوچ  نایلالدتسا  ياپ  تسا »؟ هدش  هدافتسا  یلالدتسا  عون  هچ  زا  تیب  نیا  رد  . 20

. لیثمت د ) مات . يارقتسا  ج ) ینارتقا . سایق  ب ) ییانثتسا . سایق  فلا )

رتشیب رّکفت  يارب 
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؟ تسا نکمم  صقان  يارقتسا  رد  ینیقی  هجیتن  هب  یبای  تسد  ایآ  . 1
؟ دشاب ینیقی  يا  هجیتن  دیفم  هک  تفای  یلیثمت  ناوتیم  ایآ  . 2

نآ طیارش  ینارتقا و  سایق  لاکشا   14 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مهدراهچ  سرد  یّلک  فادها 
؛ دوش انشآ  نآ  جاتنا  طیارش  ینارتقا و  سایق  لاکشَا  اب  . 1

؛ دسانشب ار  هناگراهچ  لاکشَا  جتنم  بورض  . 2
. دریگب ارف  ار  ینارتقا  سایق  لاکشا  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  . 3

يراتفر فادها 
دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 

؛ دینک نایب  ار  لّوا  لکش  جاتنا  یصاصتخا  طیارش  . 1
؛ دینک نایب  ار  مود  لکش  جاتنا  یصاصتخا  طیارش  . 2
؛ دیسیونب ار  موس  لکش  جاتنا  یصاصتخا  طیارش  . 3

؛ دیهد حیضوت  ار  مراهچ  لکش  جاتنا  یصاصتخا  طیارش  . 4
؛ دینک نایب  ار  ینارتقا  سایق  یمومع  طیارش  . 5

دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  یطرش  ینارتقا  سایق  . 6

ینارتقا سایق  یقطنم  طباوض 

ار طیارش  نیا  دراد . یّصاخ  یقطنم  طباوض  طیارش و  هب  یگتسب  نآ  ياه  لکش  زا  کی  ره  جاتنا  تسین . جتنم  یتلاح  ره  رد  ینارتقا  سایق 
نیا زا  کی  ره  نادقف  تسناد  دیاب  اه . لکش  زا  کی  ره  یصاصتخا  طیارش  سایق ، یمومع  طیارـش  درک : يدنب  هتـسد  ناوتیم  مسق  ود  هب 

. دوشیم سایق  ندوب   » رتبا و »  » میقع بجوم » طباوض 
ینارتقا سایق  لاکشَا  یصاصتخا  طیارش 

لکش نامه  هب  اهنت  یلکـش  ره  طیارـش  عومجم  هک  تسا  یـصاخ  یقطنم  طباوض  ياراد  جاتنا  يارب  ینارتقا  سایق  ياه  لکـش  زا  کی  ره 
(23 . ) دراد صاصتخا 

لّوا لکش 

ود ياراد  لکش  نیا  تسا ، عوضوم  يربک  رد  لومحم و  يرغص  رد  طسوا  ّدح  هک  تسا  تسخن  لکش  ینارتقا ، سایق  لکـش  نیرت  نشور 
تسا : طرش 

. يربک تیّلک  . 2 يرغص ؛ ندوب  هبجوم  . 1
تسا : رتبا  میقع و  اهبرض  یقاب  تسا و  جتنم  تلاح  راهچ  اهنت  هناگ  هدزناش  ياه  برض  نایم  زا  لّوا  لکش  رد  نیاربانب ،
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تـسا ساّسح  یناسنا  ره  سپ  تسا . ساّسح  یناویح  ره  تسا . ناویح  یناسنا  ره  دننام » دشاب ؛ یّلک  هبجوم  ود  ره  يربک  يرغـص و  کی .
 ». تسا فلا ج  ره  سپ  تسا . ره ب ج  تسا . فلا ب  ره  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  یقطنم  راتخاس  ». 

تسین لگ  یناسنا  چیه  سپ  تسین . لگ  يرّکفتم  چیه  تسا ، رّکفتم  یناسنا  ره  دننام » دشاب ؛ یّلک  هبلاس  يربک  یّلک و  هبجوم  يرغص  ود .
 ». تسین فلا ج  چیه  سپ  تسین . چیه ب ج  تسا . فلا ب  ره  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  یقطنم  راتخاس  ». 

نایناریا رتشیب  سپ  تسا . رواب  داعم  یناملـسم  ره  دنناملـسم . نایناریا  رتشیب  دـننام » دـشاب ؛ یّلک  هبجوم  يربک  یئزج و  هبجوم  يرغـص  هس .
 ». دنا اهفلا ج  زا  یخرب  سپ  تسا . ره ب ج  دنا . اهفلا ب  زا  یخرب  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  یقطنم  راتخاس  دنرواب .«  داعم 

زا یخرب  سپ  تسین . رون  دقاف  يا  هراتس  چیه  دنا . هراتس  بکاوک  زا  یخرب  دننام » دشاب ؛ یّلک  هبلاس  يربک  یئزج و  هبجوم  يرغص  راهچ .
زا یخرب  سپ  تسین . چـیه ب ج  دـنا . اـهفلا ب  زا  یخرب  زا » : تسا  تراـبع  برـض  نیا  یقطنم  راـتخاس  دنتـسین .«  رون  دـقاف  بکاوـک 

 ». دنتسین اهفلا ج 
لکـش و »  » لماک لکـش  ینارتقا »، سایق  زا  لکـش  نیا  هب  درک . جاتنتـسا  ناوتیم  ار  هروصحم  يایاضق  ماـمت  لّوا ، لکـش  زا  هک  اـج  نآ  زا 

. دنیوگیم زین   » لضاف

مود لکش 

تسین یهیدب  لّوا  لکش  فالخ  رب  لکش  نیا  جاتنا  تسا . هدش  عقاو  لومحم  همّدقم ، ود  ره  رد  طسوا  ّدح  ینارتقا  سایق  زا  لکـش  نیا  رد 
سایق درک . تابثا  تسا -  یهیدب  نآ  رد  جاتنا  هک  لّوا -  لکـش  زا  هدافتـسا  اب  دـیاب  ار  مود  لکـش  جـتنم  بورـض  تسا . تابثا  دـنمزاین  و 

. يربک تیّلک  . 2 باجیا ؛) بلس و  ( فیک رد  همّدقم  ود  فالتخا  . 1 تسا : طرش  ود  ياراد  مود  لکش  ینارتقا 
لکـش نیا  جـتنم  ياه  تلاح  هناگ ، هدزناش  ياه  برـض  نایم  زا  روکذـم  یـصاصتخا  طیارـش  سایق و  یمومع  طباوض  ساسا  رب  نیاربانب ،

زا : تسا  ترابع 
چیه سپ  تسین . یحیـسم  یناملـسم  چـیه  تسا . یحیـسم  یکیلوتاـک  ره  دـننام » دـشاب ؛ یلک  هبلاـس  يربک  یّلک و  هبجوم  يرغـص  کـی .

تسین فلا ج  چیه  سپ  تسین . چیه ج ب  تسا . فلا ب  ره  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  يروص  راتخاس  تسین .«  ناملـسم  یکیلوتاک 
».

اهناسنا زا  یخرب  سپ  تسین . لداع  یملاظ  چیه  دنلداع . اهناسنا  زا  یـضعب  دننام » دـشاب ؛ یلک  هبلاس  يربک  یئزج و  هبجوم  يرغـص  ود .
دنتسین اهفلا ج  زا  یخرب  سپ  تسین . چیه ج ب  دنا . اهفلا ب  زا  یخرب  زا » : تسا  ترابع  برـض  نیا  یقطنم  راتخاس  دنتـسین .«  ملاظ 

».
یناسنا چـیه  سپ  تسا . راوخنوخ  یگرگ  ره  تسین . راوخنوخ  یناسنا  چـیه  دـننام » دـشاب ؛ یّلک  هبجوم  يربک  یّلک و  هبلاس  يرغـص  هس .

 ». تسین فلا ج  چیه  سپ  تسا . ره ج ب  تسین . فلا ب  چیه  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  يروص  راتخاس  تسین .«  گرگ 
زا یخرب  سپ  تسا . اـبیز  ییوهآ  ره  دنتـسین . اـبیز  تاـناویح  زا  یخرب  دـننام » دـشاب ؛ یلک  هبجوم  يربـک  یئزج و  هبلاـس  يرغـص  راـهچ .

اهفلا زا  یخرب  سپ  تسا . ره ج ب  دنتسین . اهفلا ب  زا  یخرب  زا » : تسا  ترابع  برـض  نیا  یقطنم  راتخاس  دنتـسین .«  وهآ  تاناویح 
 ». دنتسین ج 

موس لکش 

هبجوم . 1 دراد : دوجو  طرـش  ود  لکـش ، نیا  رد  تسا . هدـش  عقاو  عوضوم  همدـقم ، ود  ره  رد  طسوا  ّدـح  موس ، لکـش  ینارتقا  ساـیق  رد 
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. اه همدقم  زا  یکی  تیّلک  . 2 يرغص ؛ ندوب 
تابثا دنمزاین  تسین و  یهیدب  مود  لکـش  دننام  زین  نآ  رد  جاتنا  تسا و  یئزج  هراومه  سایق  هجیتن  لکـش ، نیا  رد  هک  تشاد  هّجوت  دیاب 

زا موس  لکش  ّصاخ  طیارش  سایق و  یمومع  طباوض  ساسارب  درک . تابثا  لّوا  لکش  زا  هدافتسا  اب  دیاب  ار  لکش  نیا  جتنم  بورـض  تسا .
زا : دنترابع  لکش  نیا  جتنم  ياه  برض  هناگ ، هدزناش  بورض  نایم 

تاناویح زا  یخرب  سپ  تسا . رکفتم  یناسنا  ره  تسا . ناویح  یناـسنا  ره  دـننام » دـشاب ؛ یّلک  هبجوم  يربک  یّلک و  هبجوم  يرغـص  کـی .
 ». دنا اهب ج  زا  یخرب  سپ  تسا . فلا ج  ره  تسا . فلا ب  ره  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  یقطنم  راتخاس  دنرکفتم .« 

 ». دنخرـس اهابیز  یخرب  سپ  دنا . خرـس  اهلگ  زا  یخرب  تسابیز . یلگ  ره  دننام » دـشاب ؛ یئزج  هبجوم  يربک  یّلک و  هبجوم  يرغـص  ود .
 ». دنا اهب ج  زا  یخرب  سپ  دنا . اهفلا ج  زا  یخرب  تسا . فلا ب  ره  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  یقطنم  راتخاس 

بـسا تاناویح  یخرب  سپ  تسین . بسا  یناسنا  چیه  تسا . ناویح  یناسنا  ره  دننام » دشاب ؛ یّلک  هبلاس  يربک  یّلک و  هبجوم  يرغـص  هس .
 ». دنتسین اهب ج  یخرب  سپ  تسین . یفلا ج  چیه  تسا . فلا ب  ره  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  يروص  راتخاس  دنتسین .« 

یخرب سپ  دنتسین . دهعتم  نادنمشناد  زا  یخرب  تسا . ناسنا  يدنمشناد  ره  دننام » دشاب ؛ یئزج  هبلاس  يربک  یّلک و  هبجوم  يرغـص  راهچ :
اهب ج یخرب  سپ  دنتسین . اهفلا ج  یخرب  تسا . فلا ب  ره  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  یقطنم  تروص  دنتسین .«  دهعتم  اهناسنا  زا 

 ». دنتسین
نارعاش زا  یخرب  سپ  تسا . ساسح  یناسنا  ره  دنرعاش . اهناسنا  زا  یخرب  دننام » دشاب ؛ یّلک  هبجوم  يربک  یئزج و  هبجوم  يرغـص  جنپ .

يرغص شش .  ». دنا اهب ج  یخرب  سپ  تسا . فلا ج  ره  دنا . اهفلا ب  یخرب  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  يروص  راتخاس  دنساّسح .« 
هراتـس اهشوهزیت  یـضعب  سپ  تسین . هراتـس  یناسنا  چـیه  دنـشوهزیت . اهناسنا  یـضعب  دـننام » دـشاب ؛ یّلک  هبلاـس  يربک  یئزج و  هبجوم 

 ». دنتسین اهب ج  یخرب  سپ  تسین . فلا ج  چیه  دنا . اهفلا ب  یخرب  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  یقطنم  راتخاس  دنتسین .« 

مراهچ لکش 

رد هک  یهاگیاج  فالخ  رب  تسرد  ( تسا هدش  عقاو  لومحم  يربک  رد  عوضوم و  يرغـص  رد  طسوا  ّدح  ینارتقا ، سایق  ِمراهچ  لکـش  رد 
هب راوشد و  رایسب  هجیتن  هب  تامّدقم  زا  ینهذ  لاقتنا  تسا . لکش  نیا  جاتنا  ینشور  حوضو و  ظاحل  هب  لکـش  نیرتدیعب  دراد .) لّوا  لکش 

مراهچ لکش  زا  نخس  دوخ  راثآ  رد  ( 24  ) نویقطنم زا  یخرب  لیلد ، نیمه  هب  تسا . فلاخم  ناسنا  يرطف  ینیوکت و  قطنم  اب  لـماک ، روط 
. دنا هدرواین  نایم  هب 

رد فالتخا  تامّدقم  ای  دـنا  هتفگ  نآ  جاتنا  یـصاصتخا  طیارـش  هرابرد  دـنا ، هداد  رارق  ثحب  دروم  ار  مراهچ  لکـش  هک  یناسک  زا  یخرب 
. دشاب یّلک  يرغص  هبجوم و  همّدقم ، ود  ره  ای  دشاب و  یّلک  اهنآ  زا  یکی  هتشاد و  فیک 

زا : تسا  ترابع  مراهچ  لکش  جتنم  ياه  برض  ساسا  نیا  رب 
راتخاس دـنقطان .«  اهناویح  یخرب  سپ  تسا . ناسنا  یقطان  ره  تسا . ناویح  یناـسنا  ره  دـننام » دـشاب ؛ یّلک  هبجوم  همّدـقم  ود  ره  کـی .

 ». دنا اهب ج  یخرب  سپ  تسا . فلا  ره ج  تسا . فلا ب  ره  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  يروص 
اهرّکفتم زا  یخرب  سپ  دـنناسنا . اـهناویح  یخرب  تسا . رّکفتم  یناـسنا  ره  دـننام » دـشاب ؛ یئزج  هبجوم  يربک  یّلک و  هبجوم  يرغـص  ود .

 ». دنا اهب ج  یخرب  سپ  دنتسه . فلا  اهج  یخرب  تسا . فلا ب  ره  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  یقطنم  راتخاس  دنناویح .« 
بـسا تاناویح  یخرب  سپ  تسین . ناسنا  یبسا  چیه  تسا . ناویح  یناسنا  ره  دـننام » دـشاب ؛ یلک  هبلاس  يربک  یّلک و  هبجوم  يرغـص  هس .

 ». دنتسین اهب ج  یخرب  سپ  تسین . فلا  چیه ج  تسا . فلا ب  ره  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  يروص  راتخاس  دنتسین .« 
يا هدـنرپ  چـیه  سپ  تسا . ناسنا  يرّکفتم  ره  تسین . هدـنرپ  یناسنا  چـیه  دـننام » دـشاب ؛ یّلک  هبجوم  يربک  یّلک و  هبلاس  يرغـص  راهچ .
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 ». تسین چیه ب ج  سپ  تسا . فلا  ره ج  تسین . فلا ب  چیه  زا » : تسا  ترابع  برض  نیا  یقطنم  راتخاس  تسین .«  رّکفتم 
اههایـس یخرب  سپ  تسین . ناویح  یگنـس  چیه  دنهایـس . اهناویح  یـضعب  دـننام » دـشاب ؛ یّلک  هبلاس  يربک  یئزج و  هبجوم  يرغـص  جـنپ .
 ». دنتسین اهب ج  یخرب  سپ  تسین . فلا  چیه ج  دنا ، اهفلا ب  یخرب  زا » تسا  ترابع  برض  نیا  یقطنم  راتخاس  دنتسین .«  گنس 

ینارتقا سایق  یمومع  طیارش 

طیارش دوشیم . تفای  هناگراهچ  ياه  لکش  جتنم  ياه  برـض  مامت  رد  هک  تسا  یقطنم  طباوض  ینارتقا  سایق  یمومع  طیارـش  زا  روظنم 
زا : تسا  ترابع  سایق  یمومع 

دهاوخن یمئاد  یگـشیمه و  سایق  جاتنا  تروص  نیا  رد  اریز  دشابن ؛ یـصخش  یئزج و  همّدـقم  ود  ره  ینعی  همّدـقم . ود  زا  یکی  تیّلک  . 1
زا کـی  ره  هچرگا  لاـثم  نیا  رد  دـنفرب .«  نارتوبک  زا  یـضعب  سپ  دـنفرب . اهدیفـس  زا  یـضعب  دندیفـس . نارتوبک  زا  یـضعب  دـننام » دوـب ؛

. تسا يربک  يرغص و  ندوب  یئزج  یتسردان ، نیا  ّتلع  تسا . بذاک  هجیتن  یلو  دنقداص  ییاهنت  هب  تامّدقم 
سپ تسین . رّکفتم  یگنـس  چیه  تسین . گنـس  یناسنا  چیه  دننام » دشابن ؛ هبلاس  همّدـقم  ود  ره  ینعی  همّدـقم . ود  زا  یکی  ندوب  هبجوم  . 2

زیچ ود  نآ  هک  یلاح  رد  دـشاب ؛ نیابتم  زیچ  ود  اب  ءیـش  کی  اسب  هچ  اریز  تسا ؛ تسردان  سایق  نیا  هجیتن  تسین .«  رّکفتم  یناـسنا  چـیه 
. دنشاب هتشادن  ینیابت  هنوگ  چیه  رگیدکی  اب  دوخ 

یغالک چیه  دننام » دوب ؛ دـهاوخن  یمئاد  یگـشیمه و  سایق  جاتنا  تروص  نیا  رد  اریز  دـشابن ؛ هیئزج  يربک  دـشاب ، هبلاس  يرغـص  رگا  . 3
 ». دنتسین هایس  اهغالک  زا  یضعب  سپ  دنا . هایس  اهناسنا  زا  یخرب  تسین . ناسنا 

یطرش ینارتقا  سایق 
ره ای  ینارتقا و  سایق  تامّدـقم  زا  یکی  رگا  اّما  دوب ؛ یلمح  ینارتقا  ياه  سایق  هب  طوبرم  میدرک ، نایب  ینارتقا  سایق  هرابرد  نونکات  هچنآ 

ییاه سایق  نینچ  یقطنم  راتخاس  دوشیم . هدناوخ   » یطرش ینارتقا  سایق  هاگ » نآ  دشاب ،  ) لصفنم ای  لصّتم  ( یطرـش هّیـضق  نآ  همّدقم  ود 
هظحالم ار  یطرـش  ینارتقا  سایق  ریز ، ياهرابتعا  هب  تسا  یفاک  تسا . نیرفآ  لکـشم  هاگ  عونتم و  رایـسب  نآ  جـتنم  ياـه  تلاـح  ناـیب  و 

تسا : تروص  جنپ  ياراد  تامّدقم  عون  تهج  زا  سایق  نیا  مینک .
زا بکرم  . 4 لصفنم ؛ همّدـقم  کی  لصتم و  همّدـقم  کی  زا  بکرم  . 3 لصتم ؛ همّدـقم  ود  زا  بکرم  . 2 لصفنم ؛ همّدـقم  ود  زا  بکرم  . 1

زا بکرم  . 5 لصتم ؛ همّدقم  کی  یلمح و  همّدقم  کی 
. لصفنم همّدقم  کی  یلمح و  همّدقم  کی 

، طسوا ّدح  ای  تسا : تروص  هس  ياراد  دنکیم ، افیا  ار  همّدقم  ءزج  زا  یتمـسق  ای  همّدـقم و  ءزج  مامت  شقن  طسوا  ّدـح  هک  نیا  تهج  زا 
رگید همّدـقم  رد  مات  ریغ  ءزج  همّدـقم و  کی  رد  مات  ءزج  اـی  تسا ، همّدـقم  ود  ره  رد  ماـت  ریغ  ءزج  اـی  تسا ، همّدـقم  ود  ره  رد  ماـت  ءزج 

مّدقم و ای  لومحم  ای  عوضوم  هاگره  نیاربانب ، تسا . یلات  مّدقم و  یطرـش  رد  لومحم و  عوضوم و  یلمح  رد  همّدـقم ، ءزج  زا  دارم  ( تسا
میـسقت ود  نیا  لصاح  دـیآیم .) باسح  هب  همّدـقم  ءزج  مامت  طسوا  ّدـح  تروص  نیا  رد  دریگ ، رارق  طسوا  ّدـح  لـماک  روط  هب  یلاـت  اـی 

اب ماسقا  نیمه  لاح  دوشیم . غلاب  مسق  تصـش  هب  هناگراهچ  ياـه  لکـش  هب  هّجوت  اـب  هک  تسا  یطرـش  ینارتقا  ساـیق  مسق  هدزناـپ  يدـنب 
! تشاد دهاوخ  برض  تصش  دصهن و  لکش  ره  هناگ  هدزناش  ياه  تلاح  هظحالم 

ۀعنام یموزل ، يدانع ، یقاـفتا ، ( یطرـش هیـضق  عون  هیـضق ، تهج  هظحـالم  اـب  اـهنآ  یقطنم  طیارـش  رکذ  ماـسقا و  نیا  همه  يدـنب  تروص 
یلاجم هب  دوشیم و  غلاب  دش  رکذ  هچنآ  زا  شیب  یماسقا  هب  رگید ، یتارابتعا  و   ) هروصحم هلمهم و  هیصخش ، یقیقح ، ّولخلا ، ۀعنام  عمجلا ،

. دراد زاین  سرد  نیا  زا  شیب 
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هدیکچ

. هعبرا لاکشا  زا  کی  ره  یصاصتخا  طیارش  ب ) سایق ؛ یمومع  طیارش  فلا ) تسا : هتسد  ود  ینارتقا  سایق  طیارش  . 1
ندوب یلک  ب ») يرغص ؛«  ندوب  هبجوم  فلا ») تسا : طرش  ود  هب  طونم  نآ ، رد  جاتنا  هک  تسا  لّوا  لکش  ینارتقا  سایق  لکش  نیرتهب  . 2

. تشاد دهاوخ  جتنم  برض  راهچ  لّوا  لکش  نیاربانب ، يربک .« 
 ». يربـک ندوب  یلک  ب ») باـجیا ؛« ) بلـس و  ( فیک رد  همدـقم  ود  فـالتخا  فـلا ») تسا : یـصاصتخا  طرـش  ود  ياراد  مود  لکـش  . 3

. دوب دهاوخ  برض  راهچ  مود  لکش  جتنم  ياه  برض  طرش ، ود  نیاربانب 
 ». تامدقم زا  یکی  ندوب  یّلک  و »  » يرغص ندوب  هبجوم  زا » : تسا  ترابع  جاتنا  يارب  موس  لکش  طیارش  . 4

هب عاجرا  دنمزاین  دوخ  تابثا  رد  هکلب  تسین ، یهیدب  مود  لکـش  دننام  زین  نآ  جاتنا  تسا و  یئزج  هراومه  موس  لکـش  رد  سایق  هجیتن  . 5
. تسا لّوا  لکش 
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هدناوخ  » یطرـش ینارتقا  سایق  دـشاب »،  ) لصفنم ای  لصتم  ( هیطرـش هیـضق  نآ ، همدـقم  ود  ره  ای  ینارتقا  سایق  تامدـقم  زا  یکی  هاگره  . 8

. دوشیم
جاتنتسا : دنور  . 9

؛ سایق لکش  صیخشت  اههمدقم و  رد  طسوا  دح  هاگیاج  هب  هجوت  فلا )
؛ نآ رد  جاتنا  یصاصتخا  یمومع و  طیارش  ندوب  دجاو  تهج  زا  سایق  یسررب  ب )

. دوشیم هتفگ   » هجیتن نآ » هب  هک  تامدقم ، هدنام  یقاب  اب  دیدج  يا  هّیضق  نتخاس  طسوا و  ّدح  فذح  ج )
تروص رد  ج ) همدقم ؛ ود  زا  یکی  ندوب  هبجوم  ب ) همدقم ؛ ود  زا  یکی  تیّلک  فلا ) زا : تسا  ترابع  ینارتقا  سایق  یمومع  طیارش  . 10

. دشابن یئزج  يربک  يرغص ، ندوب  هبلاس 

شسرپ

. دینک نایب  یلاثم  ِنمض  رد  تسیچ ؟ لّوا  لکش  یصاصتخا  طیارش  . 1
؟ تسا جتنم   ) تلاح ( برض دنچ  رد  لّوا  لکش  یصاصتخا ، طیارش  هب  هجوت  اب  . 2
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نآ ماسقا  ییانثتسا و  سایق   15 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مهدزناپ  سرد  یّلک  فادها 
؛ دوش انشآ  نآ  طیارش  ییانثتسا و  سایق  اب  . 1

؛ دسانشب ار  ییانثتسا  سایق  ماسقا  . 2
. دریگب ارف  ار  یلاصفنا  یلاّصتا و  ییانثتسا  سایق  رد  جاتنتسا  یگنوگچ  . 3

يراتفر فادها 
دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 

؛ دینک فیرعت  ار  ییانثتسا  سایق  . 1
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؛ دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  . 2
؛ دینک نایب  ار  مّخرم  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  . 3
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؟ تسا لمتحم  لکش  دنچ  یلاصفنا  ییانثتسا  سایق  رد  . 6
؟ تسا هنوگچ  یلاصفنا  ییانثتسا  سایق  رد  جاتنتسا  شور  . 7

ییانثتسا سایق  فیرعت 

دنک عولط  دیشروخ  رگا  دننام » دراد ؛ روضح  همّدقم  کی  رد  لماک  روط  هب  نآ  ضیقن  ای  هجیتن و  نآ  رد  هک  تسا  یسایق  ییانثتـسا  سایق 
: « رگید لاثم  دنا .«  هدش  دیدپان  نامـسآ  رد  ناگراتـس  نیاربانب ، تسا . هدرک  عولط  باتفآ  نکیل  دـنوشیم . دـیدپان  نامـسآ  رد  ناگراتس 

 ». تسین لداع  صخش  نیا  سپ  دنکیم . ملظ  يو  نکیل  دنکیمن . ملظ  دشاب  لداع  صخش  نیا  رگا 
. تسا هدش  رکذ  لالدتسا  لّوا  همّدقم  رد  هجیتن  ضیقن  مود ، لاثم  رد  هجیتن و  دوخ  تسخن ، لاثم  رد 

ییانثتسا سایق  یمومع  طیارش 
تسا : یساسا  طرش  دنچ  ياراد  جاتنا  ثیح  زا  ییانثتسا  سایق 

؛ همّدقم ود  زا  یکی  ندوب  یلک  . 1
؛ دشابن یقافتا  وحن  هب  یطرش  همّدقم  . 2

. یطرش همدقم  ندوب  هبجوم  . 3

ییانثتسا سایق  ماسقا 

 )، ییانثتسا هیضق  ( رگید همدقم  یطرش و  هّیضق  ًاموزل  همدقم ، ود  زا  یکی  تسا : همّدقم  ود  ياراد  يروص  راتخاس  ظاحل  هب  ییانثتسا  سایق 
هیـضق ای  و   » دنکیمن زاورپ  ناسنا  سپ  تسین  هدنرپ  ناسنا  نکیل  تسا . هدنرپ  هنیآ  ره  دنک  زاورپ  ناسنا  رگا  دننام » : تسا  یلمح  هّیـضق  ای 

 ». تسا هدرکن  عولط  دیـشروخ  دشاب  بش  رگا  هنیآ  ره  تسا  زور  دنک  عولط  دیـشروخ  رگا  هک  دشاب  نینچ  هاگ  ره  دننام » : تسا ، یطرش 
ضیقن ای  هجیتن  سایق ، نیا  رد  هک  اج  نآ  زا  تسا . هدرکن  عولط  دیـشروخ  دشاب  بش  رگا  سپ  تسا . زور  دنک  عولط  دیـشروخ  رگا  نکیل 

 - تسا هدمآ  مهارف  هیـضق  ود  زا  مک  تسد  هک  یطرـش -  هّیـضق  نآ ، تامّدقم  زا  یکی  هراومه  دیاب  دراد  دوجو  تامّدقم  زا  یکی  رد  نآ 
. دشاب هجیتن  ضیقن  ای  نیع  ود ، نآ  زا  یکی  دناوتب  ات  دشاب ،

. دراد ار  طسوا  ّدح  مکح  ییانثتسا  هیضق  ییانثتسا ، سایق  رد 
سایق هب  نآ ، رد  دوجوم  یطرش  هیضق  ندوب  یلاصفنا  ای  یلاصتا  هب  هجوت  اب  ییانثتسا  سایق 

دوشیم : میسقت  یلاصفنا  یلاصتا و  ییانثتسا 
ملاع راگدـیرفآ  سپ  تسا . مظنم  ناهج  نکیل  دوب . دـهاوخن  مظنم  ناـهج  دـشابن ، اـتکی  ملاـع  راگدـیرفآ  رگا  دـننام » یلاـصتا ، ییانثتـسا 

 ». تساتکی
دنوادـخ سپ  تسین . دوجوم  يراب  کیرـش  نکیل  تساتکی . دـنوادخ  ای  تسا و  دوجوم  دـنوادخ  کیرـش  ای  دـننام » یلاـصفنا ، ییانثتـسا 

 ». تساتکی
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یلاصتا ییانثتسا  سایق  رد  جاتنتسا 
دوب دهاوخ  تروص  راهچ  ياراد  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  رابتعا  نیمه  هب  هک  تسا ، تلاح  راهچ  ياراد  ییانثتسا  هّیـضق  سایق ، عون  نیا  رد 

. تسا میقع  نآ  تروص  ود  جتنم و  نآ  تلاح  ود  هک 
باتفآ رگا  دـننام » دوب ؛ دـهاوخ  یلات  نیع  هجیتن  تروص  نیا  رد  مّدـقم .(  عضو  ( دـشاب یطرـش  مدـقم  نیع  ییانثتـسا  هّیـضق  لّوا . تروص 

فلا ب رگا  تسا » : نینچ  نآ  يروص  راـتخاس  تسا .«  هدـش  نشور  اوه  سپ  تسا . هدـمآرب  باـتفآ  نکیل  دوـشیم . نشور  اوـه  دـیآرب 
 ». تسا سپ ج د  تسا . فلا ب  نکیل  تسا . هاگ ج د  نآ  دشاب ،

يراخب نکیل  دوشیم . مرگ  قاتا  دوش  نشور  يراخب  رگا  دننام » مّدقم ؛(  عفر  ( دـشاب یطرـش  مّدـقم  ضیقن  ییانثتـسا  هّیـضق  مود . تروص 
میقع ربتعم و  ریغ  یقطنم  رظن  زا  نیاربانب ، درک . جاتنتـسا  قداص  هجیتن  هراومه  ناوتیمن  لکـش  نیا  رد  هک  اج  نآ  زا  تسا .«  هدشن  نشور 

. تسا
فیطل اوه  نکیل  دوشیم . فیطل  اوه  درابب  ناراب  رگا  دننام » یلات ؛(  عضو  ( دـشاب یطرـش  هیـضق  یلات  نیع  ییانثتـسا  هّیـضق  موس . تروص 

. دوب دهاوخن  قداص  هراومه  نآ  جاتنتسا  اریز  تسا ؛ میقع  یقطنم  رظن  زا  لکش  نیا  تسا .« 
رد رگا  دننام » دوب ؛ دهاوخ  مّدقم  ضیقن  هجیتن  تروص  نیا  رد   ) یلات عفر  ( دشاب یطرش  هّیضق  یلات  ضیقن  ییانثتسا  هیـضق  مراهچ . تروص 

هتفاین هعسوت  گنهرف  هعماج  رد  سپ  تسا . هدشن  روراب  مدرم  هشیدنا  نکیل  دوشیم . روراب  مدرم  هشیدنا  دبای ، هعـسوت  گنهرف  يا  هعماج 
نیا تسین .«  فلا ب  سپ  تسین . نکیل ج د  تسا . هاگ ج د  نآ  دشاب  فلا ب  رگا  زا » : تسا  ترابع  لکش  نیا  يروص  راتخاس  تسا .« 

. تسا ربتعم  جتنم و  هراومه  یقطنم  ظاحل  هب  لکش 

یلاصتا ییانثتسا  سایق  یصاصتخا  طیارش 

هک یمومع ، طیارـش  رب  هوالع  ییانثتـسا  ياه  سایق  عون  نیا  رد  تفگ  ناوتیم  یلاصتا  ییانثتـسا  سایق  رد  جـتنم  ياه  لکـش  هب  هجوت  اـب 
لصّتم یطرش  مّدقم  نیع  دیاب  ای  ییانثتسا ، همّدقم  هک ، نیا  نآ  تسا و  يرورض  زین  يرگید  طرش  تیاعر  دش ، رکذ  ییانثتـسا  سایق  يارب 

ییانثتسا هیـضق  کی  لصتم و  یطرـش  همّدقم  کی  زا  بکرم  یلاصتا  ییانثتـسا  سایق  نیاربانب ، دشاب . لصّتم  یطرـش  یلات  ضیقن  دیاب  ای  و 
: « تسا بذاک  نآ  هجیتن  یلو  تسا ، قداص  نآ  تامّدقم  هچ  رگا  ریز  سایق  رد  ًالثم  تسین ؛ جتنم  ًاموزل  تسا  یطرش  هّیـضق  یلات  نیع  هک 

 ». تسا ینارهت  ظفاح  سپ  تسا . یناریا  ظفاح  نکیل  تسا . یناریا  هاگ  نآ  دشاب ، ینارهت  ظفاح  رگا 
نیا رگا  دننام » تسین ؛ جتنم  ًاموزل  تسا ، مدقم  ضیقن  هک  یلمح ، کی  یلاصتا و  یطرش  هیـضق  کی  زا  بکرم  ییانثتـسا  سایق  نینچ  مه 

فرظ نیا  سپ  تفرگ » : هجیتن  ًاموزل  ناوتیمن  همّدـقم  ود  نیا  زا  تسین .«  يروق  فرظ  نیا  نکیل  تسا . هتـسد  ياراد  دـشاب  يروق  فرظ 
 ». تسین هتسد  ياراد 

مّخرم یلاصتا  ییانثتسا  سایق 

. دوشیم هتفگ   » رمـضم ای »  » مّخرم ییانثتـسا  سایق  یـسایق »، نینچ  هب  دوشیم . فذـح  یلاصتا  ییانثتـسا  ساـیق  رد  یلمح  همّدـقم  یهاـگ 
دوشیم : ماجنا  ریز  لیلد  ود  زا  یکی  هب  ًالومعم  ییانثتسا  همّدقم  فذح 

یعامتجا يداصتقا و  تابسانم  میظنت  يارب  نید  تسا » : دقتعم  هک  یسک  لباقم  رد  ًالثم  ییانثتـسا . همّدقم  رایـسب  ینـشور  حوضو و  کی .
 ». دادیمن لیکشت  یمالسا  تموکح  ملسو  هلآو  هیلع  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  دوب  نینچ  رگا  دوش » : هتفگ  درادن ،«  يا  همانرب  هعماج 

تلادع دشاب  فصنم  صخش  نیا  رگا  دوشیم » : هتفگ  نینچ  یـصخش  تلادع  تابثا  يارب  ًالثم  ییانثتـسا . همّدقم  بذک  ندشن  مولعم  ود .
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صخـش نآ  هک  دـننادیم  همه  نوچ  دوشیمن ؛ رکذ   » تسا فصنم  صخـش  نیا  هک » ییانثتـسا  همّدـقم  رگید  و  درک .«  دـهاوخ  تیاعر  ار 
. تسین فصنم 

یلاصفنا ییانثتسا  سایق 

رابتعا هب  زین  یلاصفنا  ییانثتـسا  سایق  دوشیم . هدناوخ  یلاصفنا  ییانثتـسا  سایق ، دـشاب ، یلاصفنا  ییانثتـسا ، سایق  رد  یطرـش  هیـضق  رگا 
دراد : لمتحم  تروص  راهچ  نآ  ییانثتسا  همّدقم 

 ». تسا فلا ب  نکیل  تسا . ای ج د  تسا  فلا ب  ای  دننام » مدقم ؛(  عضو  ( دشاب مدقم  نیع  ییانثتسا  هّیضق  لّوا . تروص 
 ». تسا نکیل ج د  تسا . ای ج د  تسا  فلا ب  ای  دننام » یلات ؛(  عضو  ( دشاب یلات  نیع  ییانثتسا  هّیضق  مود . تروص 

 ». تسین فلا ب  نکیل  تسا . ای ج د  تسا  فلا ب  ای  دننام » مدقم ؛(  عفر  ( دشاب مدقم  ضیقن  ییانثتسا  هّیضق  موس . تروص 
 ». تسین نکیل ج د  تسا . ای ج د  تسا  فلا ب  ای  دننام » یلات ؛(  عفر  ( دشاب یلات  ضیقن  ییانثتسا  هّیضق  مراهچ . تروص 

یلاصفنا ییانثتسا  سایق  رد  جاتنتسا 
طباوض و ياراد  نآ ، ماسقا  زا  کی  ره  رد  جاتنتـسا  هکلب  تسین ؛ یلاصتا  ییانثتـسا  سایق  دـننام  ندوب  میقع  ای  جـتنم  رظن  زا  سایق  عون  نیا 

: تسا یصاخ  نیناوق 

یقیقح یلاصفنا  ییانثتسا  سایق 

دراد : دوجو  جاتنتسا  يارب  شور  راهچ  یلاصفنا  ییانثتسا  سایق  زا  مسق  نیا  رد 
درف ددع  نیا  سپ  تسا . جوز  ددـع  نیا  نکیل  تسا . درف  ددـع  ای  تسا  جوز  ددـع  ای  دـننام » یلات ؛ عفر  جاتنتـسا  يارب  مّدـقم  تابثا  کی .

 ». تسین
جوز ددـع  نیا  سپ  تسا . درف  ددـع  نیا  نکیل  تسا . درف  ددـع  ای  تسا  جوز  ددـع  ای  دـننام » مّدـقم ؛ عفر  جاتنتـسا  يارب  یلات  تاـبثا  ود .

 ». تسین
ددع نیا  سپ  تسین . جوز  ددع  نیا  نکیل  تسا . درف  ددع  ای  تسا  جوز  ددع  ای  دـننام » یلات ؛  ) عضو ( تابثا جاتنتـسا  يارب  مّدـقم  عفر  هس .

 ». تسا درف 
ددع نیا  سپ  تسین . درف  ددع  نیا  نکیل  تسا . درف  ددع  ای  تسا  جوز  ددع  ای  دننام » مّدقم ؛  ) عضو ( تابثا جاتنتـسا  يارب  یلات  عفر  راهچ .

 ». تسا جوز 
عمجلا ۀعنام  یلاصفنا  ییانثتسا  سایق 

دراد : دوجو  جاتنتسا  يارب  هار  ود  اهنت  تسا  عمجلا  ۀعنام  یلاصفنا  یطرش  هّیضق  نآ  ياه  همدقم  زا  یکی  هک  ییانثتسا  سایق  رد 
 ». تسین هایس  ملق  نیا  سپ  تسا . زبس  ملق  نیا  نکیل  تسا . هایس  ملق  ای  تسا  زبس  ملق  ای  دننام » یلات ؛ عفر  جاتنتسا  يارب  مّدقم  عضو  کی .
راوید نیا  سپ  تسا . هایـس  راوید  نیا  نکیل  تسا . هایـس  راوید  ای  تسا  دیفـس  راوید  اـی  دـننام » مّدـقم ؛ عفر  جاتنتـسا  يارب  یلاـت  عضو  ود .

 ». تسین دیفس 
ّولخلا ۀعنام  یلاصفنا  ییانثتسا  سایق 

دراد : دوجو  جاتنتسا  يارب  هار  ود  اهنت  تسا ، ّولخلا  ۀعنام  یلاصفنا  یطرش  نآ  ياه  همّدقم  زا  یکی  هک  یلاصفنا  ییانثتسا  سایق  رد 
نیا تافاکم  نکیل  تسا . ترخآ  رد  لمع  تافاکم  ای  تسایند و  رد  لمع  تافاکم  ای  دـننام » یلات ؛ عضو  جاتنتـسا  يارب  مّدـقم  عفر  کـی .
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 ». تسا ترخآ  رد  لمع  نیا  تافاکم  سپ  تسین . ایند  رد  لمع 
دیـشروخ زور  بش و  داجیا  يارب  ای  دـنکیم  تکرح  نیمز  زور  بش و  داجیا  يارب  اـی  دـننام » مّدـقم ؛ عضو  جاتنتـسا  يارب  یلاـت  عفر  ود .

 ». دنکیم تکرح  نیمز  سپ  دنکیمن . تکرح  دیشروخ  نکیل  دنکیم . تکرح 

هدیکچ

. دراد روضح  همدقم  کی  رد  نآ  ضیقن  ای  هجیتن  هک  تسا  یسایق  ییانثتسا  سایق  . 1
همدـقم ج ) دـشابن ؛ یقافتا  یطرـش  همدـقم  ب ) همدـقم ؛ ود  زا  یکی  ندوب  یلک  فلا ) تسا : طرـش  هس  هب  طونم  ییانثتـسا ، سایق  جاتنا  . 2

. دشاب هبجوم  یطرش 
. دوشیم میسقت  یلاصفنا  یلاصتا و  ییانثتسا  سایق  هب  نآ ، رد  دوجوم  یطرش  هیضق  ندوب  یلاصفنا  ای  یلاصتا  ساسا  رب  ییانثتسا  سایق  . 3
رد و   » یلات نیع  مدقم »،«  عضو  تروص » رد  هک  تشاد  دـهاوخ  تلاح  راهچ  نآ  رد  دوجوم  ییانثتـسا  هیـضق  ساسا  رب  ییانثتـسا  سایق  . 4

. تسین شخب  هجیتن  سایق   » یلات عضو  و »  » مدقم عفر  تروص » ود  رد  اما  تسا ؛ جاتنتسا  لباق   » مدقم ضیقن  یلات »،«  عفر  تلاح »
یطرش یلات  ضیقن  ای » و   » لصتم یطرش  مدقم  نیع  ای » دیاب  نآ   » ِییانثتسا همدقم  هک »، تسا  نیا  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  رد  جاتنا  طرش  . 5

. دشاب  » لصتم
« سایق نیا  مان  دوشیم . فذح   » نآ بذک  ِندوبن  مولعم  ای » و   » رایسب حوضو  تهج » هب  ییانثتسا  همدقم  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  رد  هاگ  . 6

. تسا  » مّخرم یلاصتا  ییانثتسا 
نیا رب  یلات . عفر  یلات و  عضو  مدقم ، عفر  مدقم ، عضو  دراد : تلاح  راهچ  دوخ  ییانثتـسا  همدقم  رابتعا  هب  زین  یلاصفنا  ییانثتـسا  سایق  . 7

هجیتن ار  يرگید  عضو  کی  ره  عفر  يرگید و  عفر  یلات  مدـقم و  زا  کـی  ره  عضو  دـشاب  یقیقح  یلاـصفنا  یطرـش ، همّدـقم  رگا  ساـسا ،
« جتنم بیترت ، هب  سایق ،  » یلات عضو  و »  » مدقم عضو  تروص » ود  رد  اهنت  دشاب  عمجلا  ۀعنام  یلاصفنا  یطرـش ، هیـضق  رگا  اما  داد ؛ دـهاوخ 

عفر زا » و   » یلات عضو  مدقم »،«  عفر  زا » ناوتیم  اهنت ، دشاب  ّولخلا  ۀعنام  یلاصفنا  یطرش  هیضق  رگا  دوب و  دهاوخ   » مدقم عفر  و »  » یلات عفر 
. تفرگ هجیتن  ار   » مدقم عضو  یلات »،« 

شسرپ

. دینک فیرعت  یلاثم  رکذ  اب  ار  ییانثتسا  سایق  . 1
. دییامن نایب  ار  ییانثتسا  سایق  رد  یمومع  طیارش  . 2

. دینک رکذ  یلاثم  نآ  يارب  هدرک ، فیرعت  ار  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  . 3
. دییامن نایب  لاثم  اب  ار  اهنآ  دنمادک ؟ یلاصتا  ییانثتسا  سایق  رد  شخب  هجیتن  ياه  تروص  . 4

؟ تسا یطیارش  هچ  هب  طونم  جاتنا ، يارب  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  . 5
؟ دریگیم تروص  یلیلد  هچ  هب  نآ ، رد  فذح  هک  دییامن  نایب  دینک و  فیرعت  ار  مّخرم  ییانثتسا  سایق  . 6

؟ دراد لمتحم  لکش  دنچ  تسا و  یسایق  هنوگچ  یلاصفنا  ییانثتسا  سایق  . 7
. دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  یلاصفنا  ییانثتسا  سایق  ماسقا  . 8

؟ تسا هنوگچ  یلاصفنا  ییانثتسا  سایق  ماسقا  زا  کی  ره  رد  جاتنتسا  شور  . 9

ییامزآدوخ
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ياج هب  هجوت  اب  دـشاب .«  هتـشاد  روضح  همدـقم  کی  رد  لـماک  روط  هب  نآ  اـی … …  هجیتن  نآ  رد  هک  تسا  یـسایق  ییانثتـسا  ساـیق  .« 1
؟ تسا حیحص  هنیزگ  مادک  ترابع  یلاخ ،

. همدقم د ) ضیقن . ج ) هباشم . ب ) هجیتن . فلا )
؟ تسا هراومه …  ییانثتسا  سایق  رد  ییانثتسا  هیضق  . 2

. یطرش هیضق  ب ) یلک . هیضق  فلا )
. یطرش ای  یلمح  هیضق  د ) یلمح . هیضق  ج )

هنیزگ مادک  هجیتن ،  » تسا هدرک  عولط  باتفآ  نکیل  دنوشیم ، دیدپان  نامـسآ  رد  ناگراتـس  دنک  عولط  دیـشروخ  رگا  سایق » : نیا  رد  . 3
؟ تسا

. دنا هدشن  دیدپان  نامسآ  رد  ناگراتس  سپ  ب ) دنا . هدش  دیدپان  نامسآ  رد  ناگراتس  سپ  فلا )
. تسا هدننک  عولط  دیشروخ  سپ  د ) تسا . هدرک  عولط  دیشروخ  سپ  ج )

؟ تسا مادک  سایق  نیا  هجیتن   » دنکیم ملظ  يو  نکیل  دنکیمن ، ملظ  دشاب  لداع  صخش  نیا  رگا  .« 4
. تسا ملاظ  صخش  نیا  ب ) تسین . ملاظ  صخش  نیا  فلا )

. تسا لداع  صخش  نیا  د ) تسین . لداع  صخش  نیا  ج )
هچ  » تساتکی ملاع  راگدـیرفآ  سپ  تسا . مظنم  ناهج  نکیل  دوب ، دـهاوخن  مظنم  ناهج  دـشابن  اتکی  ملاع  راگدـیرفآ  رگا  سایق » : نیا  . 5

؟ تسا یسایق  عون 
. یطرش ینارتقا  ب ) یلمح . ینارتقا  فلا )

. یلاصتا ییانثتسا  د ) یلاصفنا . ییانثتسا  ج )
؟ تسا مادک  هجیتن ،  » تسا فلا ب  نکیل  تسا ، هاگ ج د  نآ  دشاب  فلا ب  رگا  سایق » نیا  رد  . 6

. تسا فلا د  ب ) تسا . فلا ج  فلا )
. تسین ج د  د ) تسا . ج د  ج )

؟ دوب دهاوخ  مادک  هجیتن  مدقم ، عضو  تروص  رد  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  هب  هجوت  اب  . 
. یلات ضیقن  د ) مدقم . ضیقن  ج ) یلات . نیع  ب ) مدقم . نیع  فلا )

؟ تسا مادک  هجیتن   » تسا هدشن  نشور  يراخب  نکیل  دوشیم ، مرگ  قاتا  دوش  نشور  يراخب  رگا  سایق » نیا  رد  . 8
. تسا مدقم  ضیقن  د ) تسا . میقع  ج ) تسا . یلات  عفر  ب ) تسا . یلات  نیع  فلا )

؟ تسا مادک  هجیتن   » تسین نکیل ج د  تسا ، هاگ ج د  نآ  دشاب  فلا ب  رگا  .« 9
. تسین فلا د  د ) تسا . ج د  ج ) تسین . فلا ب  ب ) تسا . فلا ب  فلا )

؟ دوشیم هدیمان  هچ  یسایق  نینچ  دوشیم ، فذح  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  رد  یلمح  همدقم  یهاگ  . 10
. مّخرم ییانثتسا  سایق  ب ) هبلاس . ییانثتسا  سایق  فلا )

. یلمح ییانثتسا  سایق  د ) یفذح . ییانثتسا  سایق  ج )
؟ دوشیم هدیمان  هچ  دنشاب ، عفر  لباق  هن  عمج و  لباق  هن  یلاصفنا  ییانثتسا  سایق  رد  یلات  مدقم و  رگا  . 11

. عمجلا ۀعنام  یلاصفنا  ب ) هیقیقح . یلاصفنا  فلا )
. یطرش یلاصفنا  د ) ّولخلا . ۀعنام  یلاصفنا  ج )
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؟ تساه هنیزگ  زا  کی  مادک   » تسین درف  سپ  تسا . جوز  ددع  نیا  نکیل  تسا ، درف  ددع  ای  تسا  جوز  ددع  ای  سایق » : نیا  . 12
. عمجلا ۀعنام  یلاصفنا  ییانثتسا  ب ) یقیقح . یلاصفنا  ییانثتسا  فلا )

. مّخرم یلاصتا  ییانثتسا  د ) ّولخلا . ۀعنام  یلاصفنا  ییانثتسا  ج )
؟ تسا مادک   » تسین هایس  سپ  تسا . زبس  ملق  نیا  نکیل  تسا ، هایس  ملق  ای  تسا  زبس  ملق  ای  سایق » . 13

. عمجلا ۀعنام  یلاصفنا  ییانثتسا  ب ) یلمح . ینارتقا  فلا )
. یلاصتا ییانثتسا  د ) یقیقح . یلاصفنا  ییانثتسا  ج )

دیـشروخ نکیل  دنکیم ، تکرح  دیـشروخ  زور  بش و  داجیا  يارب  ای  دـنکیم  تکرح  نیمز  زور  بش و  داجیا  يارب  ای  سایق » هجیتن  . 14
؟ تسا مادک   » دنکیمن تکرح 

. دنکیم تکرح  نیمز  سپ  ب ) دنکیمن . تکرح  نیمز  سپ  فلا )
. دنوشیمن داجیا  نیمز  تکرح  اب  زور  بش و  د ) دنوشیم . داجیا  نیمز  تکرح  اب  زور  بش و  ج )

نیا هجیتن  عون و   » تسا هدوب  رصقم  نویماک  نکیل  تسا ، رصقم  نویماک  فداصت  نیا  رد  ای  تسا  رـصقم  سوبوتا  فداصت  نیا  رد  ای  .« 15
؟ تسا مادک  سایق 

. میقع یقیقح -  یلاصفنا  ییانثتسا  ب ) جتنم . عمجلا -  ۀعنام  یلاصفنا  ییانثتسا  فلا )
. میقع ّولخلا -  ۀعنام  یلاصفنا  ییانثتسا  د ) جتنم . ّولخلا -  ۀعنام  یلاصفنا  ییانثتسا  ج )

؟ تسا هنیزگ  مادک  سایق ، نیا  هجیتن  عون و   » درکن زاب  ار  رد  یسک  نکیل  درکیم ، زاب  ار  رد  دوب  هناخ  رد  یسک  رگا  .« 16
. میقع یطرش -  ینارتقا  ب ) جتنم . یطرش -  ینارتقا  فلا )

. میقع ییانثتسا -  د ) جتنم . ییانثتسا -  ج )
؟ تسا مادک  سایق  نیا  هجیتن  عون و   » دشن دوبان  ناهج  نکیل  دشیم . دوبان  ناهج  تشاد  دوجو  ادخ  دنچ  رگا  .« 17

. میقع یلاصتا -  ییانثتسا  ب ) جتنم . یلاصتا -  ییانثتسا  فلا )
. میقع یلاصفنا -  ییانثتسا  د ) جتنم . یلاصفنا -  ییانثتسا  ج )

؟ تسا مادک  سایق  نیا  هجیتن  عون و   » تسین یبآ  ءیش  نیا  نکیل  تسا ، یبآ  ءیش  نیا  ای  تسا  هایس  ای  ءیش  نیا  .« 18
. میقع یلاصتا -  ییانثتسا  ب ) جتنم . یلاصتا -  ییانثتسا  فلا )

. میقع یلاصفنا -  ییانثتسا  د ) جتنم . یلاصفنا -  ییانثتسا  ج )
؟ درک جاتنتسا  ناوتیم  یشور  هچ  هب   » اتدسفل هللا  ّالا  ۀهلآ  امهیف  ناک  ول  هیآ » نیا  رد  . 19

. یلات عفر  د ) مّدقم . عفر  ج ) یلات . عضو  ب ) مّدقم . عضو  فلا )
؟ تسا یلالدتسا  عون  هچ   » تسین ینبم  نیا  ربانب  تسا  برعم  نکیل  ینبم ، ای  تسا  برعم  ای  هملک  .« 20

. عمجلا ۀعنام  یلاصفنا  ییانثتسا  ب ) یلاصتا . ییانثتسا  فلا )
. یقیقح یلاصفنا  ییانثتسا  د ) ّولخلا . ۀعنام  یلاصفنا  ییانثتسا  ج )

رتشیب رّکفت  يارب 

. دینک صخشم  ار  نآ  عون  تفای ؟ ییانثتسا  یسایق  ناوتیم  میرک  نآرق  رد  ایآ  . 1
ای تسا  لعف  ای  تسا  مسا  ای  هملک  نیا  دـننام  تسا ) هدـش  فیلأـت  ددـعتم  ياـه  هفلؤم  زا  هک  عمجلا  ۀـعنام  لـصفنم  ییانثتـسا  ساـیق  رد  . 2

؟ دیآیم تسد  هب  يا  هجیتن  هچ  هفلؤم  کی  عضو  قیرط  زا   ) تسین لعف  نکیل  فرح ،
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؟ هنوگچ درک ؟ لیدبت  یلاصفنا  هب  ار  یلاصتا  یطرش  هیضق  کی  زین  یلاصتا و  هب  ار  یلاصفنا  یطرش  هیضق  ناوتیم  ایآ  . 3
مولعم یلالدتـسا  نینچ  رد  اـیآ  دراد ، دوجو  تامدـقم  زا  یکی  رد  نآ  ضیقن  اـی  هجیتـن و  دوخ  ییانثتـسا  ساـیق  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اـب  . 4

؟ ارچ دیآیم ؟ تسد  هب  يدیدج 

تاعانص مراهچ : شخب 

لالدتسا يدابم  سمخ و  تاعانص   16 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مهدزناش  سرد  یّلک  فادها 
؛ دسانشب قطنم  رد  ار  سمخ  تاعانص  هاگیاج  . 1

. دوش انشآ  لالدتسا  تامدقم  داوم و  اب  . 2
يراتفر فادها 

دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 
؛ دیهد حیضوت  ار  سمخ  تاعانص  ترورض  . 1
؛ دینک فیرعت  ار  نآ  عاونا  ینیقی و  يایاضق  . 2

؛ دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  تانونظم  . 3
؟ تسا مادک  تاعانص  رد  تاروهشم  زا  روظنم  دینک . رکذ  تاروهشم  يارب  انعم  ود  . 4

؛ دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  تایمهو  . 5
؛ دینک رکذ  یلاثم  نآ  ماسقا  يارب  فیرعت و  ار  تامّلسم  . 6

؛ دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  تالوبقم  . 7
؛ دیهد حیضوت  اههشیدنا  رد  ار  اهنآ  جاور  تلع  دینک و  نایب  ار  تاهّبشم  . 8

. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  تالّیخم  . 9

سمخ تاعانص 

.2 حیحـص ؛ بسانم و  تامولعم  باـختنا  . 1 دراد : دوجو  یـساسا  طرـش  ود  مک  تسد  رکف ، قیرط  زا  لوـهجم  فـشک  يارب  هک  میتـسناد 
. اهنآ تسرد  يدنب  تروص  میظنت و 

مک تسد  نآ  أشنم  دوش ، اطخ  راچد  رکفت  نایرج  رد  نهذ  رگا  دوب . دـهاوخ  تقیقح  هب  ندیـسر  عنام  طرـش ، ود  نیا  زا  کـی  ره  نادـقف 
عون ود  ره  رد  ار  هشیدنا  ماع  دعاوق  دیاب  تسا ، هشیدنا  ِياطخ  شجنـس  رایعم  قطنم  رگا  نیا ، ربانب  تسا . روکذـم  طرـش  ود  زا  یکی  دوبن 

. تروص هدام و  تسا : راوتسا  نکر  ود  رب  لالدتسا  کی  یتسرد  فصو ، نیا  اب  دنک . نایب  اطخ 
داوم یسررب  ماقم  رد  کنیا  میدش و  انشآ  مسق  ره  یقطنم  رابتعا  نآ و  ماسقا  لالدتسا ، يروص  راتخاس  اب  شیب  مک و  هتـشذگ ، شخب  رد 
عوـن لالدتـسا ، هداـم  زا  دارم  تسا و  نآ  داوـم  تهج  هـب  لالدتـسا  یـسررب  سمخ ، تاعانـص  عوـضوم  نیارباـنب ، ( 25 . ) میتسه لالدتـسا 

. تسا ینتبم  اهنآ  رب  لالدتسا  هجیتن  هک  تسا  ییایاضق 
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لالدتسا تامدقم  يدابم و 
تاهّبشم تالوبقم ، تامّلسم ، تاّیمهو ، تاروهشم ، تانونظم ، تاّینیقی ، تسا : مسق  تشه  ارقتسا  ساسا  رب  لالدتسا  رد  هتفر  راک  هب  داوم 

. تالّیخم و 
رگا لاح  درادـن . نآ  هب  يزاین  ای  دراد و  تابثا  هب  زاین  ای  تسین : جراخ  لاـح  ود  زا  لالدتـسا  رد  هتفر  راـک  هب  داوم  هک  تسا  هجوت  ناـیاش 

. دوشیم هدیمان   » هدام طقف » دشاب ، لالدتـسا  دنمزاین  رگا  و   » أدـبم دـشابن »، نایب  تابثا و  جاتحم  قوف  هتـسد  تشه  زا  کی  ره  رد  يا  هدام 
هب یبایتسد  تروص ، نیا  ریغ  رد  اریز  دوش ؛ یهتنم  يدابم  هب  دیاب  ریزگان  يرشب  ياه  شناد  مامت  هک  تسا  نشور 

(26 . ) دش دهاوخن  نکمم  زگره  ملع 

تاینیقی . 1

دوریم : راک  هب  انعم  ود  رد  نویقطنم  دزن  نیقی 
؛(  معا يانعم  هب  نیقی  دشابن ) ای  دشاب  دیلقت  ای  دشاب  قیقحت  ساسا  رب  دشابن ، ای  دشاب  عقاو  قباطم  هک  نیا  زا  معا  مزاج ، قیدصت  فلا )

 ). صخا يانعم  هب  نیقی  دشاب ) قیقحت  ساسا  رب  هک  عقاو  قباطم  مزاج  قیدصت  ب )
. يرظن يرورض و  دنمسق : ود  رب  يرابتعا  هب  دوخ  ینیقی  تاقیدصت 

یقیدصت يرظن ، ِینیقی  ِقیدصت  هدمآ و  تسد  هب  يرکف  شالت  هنوگ  ره  نودـب  هک  تسا  یقیدـصت  يرورـض ،(  یهیدـب ) ِینیقی  ِقیدـصت 
هدناوخ  » تاّینیقی لوصا  قطنم » رد  يرورض  ینیقی  تاقیدصت  تسا . هدمآ  لصاح  یهیدب  تاقیدصت  زا  هدافتـسا  اب  رکف و  هار  زا  هک  تسا 

. دنرشب ینیقی  ياه  شناد  همه  يانبم  دنوشیم و 
: دنمسق شش  ارقتسا  ساسا  رب  تاینیقی  لوصا 

تایلّوا فلا )

تسا و یفاک  قیدـصت  يارب  ود  نآ  نیب  تبـسن  و  یلاـت -  مّدـقم و  اـی  لومحم و  عوضوم ، نیفرط -  رّوصت  ِفرـص  اـهنآ  رد  هک  ییاـیاضق 
يا هیضق  رگا  تسا .«  دوخ  ءزج  زا  رت  گرزب  لک  تسا »،«  لاحم  نیضیقن  عامتجا  دننام » دنوشیم ؛ هدناوخ  تایلوا  دنتسین ، تابثا  دنمزاین 

. تسا هدشن  رّوصت  یتسرد  هب  نآ  نیفرط  هک  تسور  نآ  زا  دشاب  هدشن  قیدصت  اّما  دشاب ، یلّوا 

( تاسوسحم تادَهاشم ) ب )

ّسح زا  نـیا ، رب  هوـالع  ناـسنا  هـکلب  دـنکیمن  تیاـفک  قیدـصت  يارب  نآ  نـیب  تبـسن  نـیفرط و  روـصت  فرــص  هـک  دنتــسه  ییاـیاضق 
رایـسب نوـنکا  تسا »،«  یبآ  نامـسآ  دـننام » دریگیم ؛ کـمک  اـیاضق  نیا  هب  قیدـصت  رد  ینورد  ّسح  زا  اـی  و   ) يرهاـظ ساوـح  ( ینوریب

زین  » تاّینادجو دـنوشیم » كرد  نطاب  ّسح  اب  هک  ییایاضق  هب  و   » تایـسح دـنوشیم » كاردا  رهاظ  ّسح  اب  هک  ییایاضق  هب  مدنـسرخ .« 
. دنیوگیم

تابّرجم ج )

روط هب  هاگ  ره  ًالثم  دنتسه . یفخ  سایق  لیکشت  هدهاشم و  رارکت  هب  جاتحم  نآ  نیب  تبسن  نیفرط و  روصت  رب  هوالع  هک  دنتـسه  ییایاضق 
يا هنوگ  هب  يرما  هاگ  ره  همدقم » : نیا  اب   ) طاسبنا دادخر ) نیا  دـنوشیم و  طسبنم  ترارح  رثا  رب  فلتخم  تازلف  هک  دوش  هظحالم  ررکم 
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، دوش نورقم   » تسا دوجوم  زین  لولعم  دشاب ، دوجوم  تلع  هاگ  ره  هک » همدـقم  نیا  زین  و   » تسا نّیعم  یببـس  هب  دنتـسم  دوش  رارکت  دـحاو 
(27 . ») دنوشیم طسبنم  ترارح  رثا  رب  تازلف  هک » تفرگ  میهاوخ  هجیتن 

تاّیسدح د )

نیا هب  قیدصت  دننام  دراد ؛ مان   » هیسدح يا » هیـضق  نینچ  دنکیم . قیدصت  ار  نآ  هتفای و  فوقو  يا  هیـضق  رب  سدح  هوق  هار  زا  ناسنا  هاگ 
، اه نآ  یکیدزن  يرود و  باـتفآ و  هاـم و  لـحم  رییغت  اـب  بساـنتم  هک  نیا  هظحـالم  اـب  دروم  نیا  رد  نهذ  . » تسا باـتفآ  زا  هاـم  رون  هک »

. تسا دیشروخ  زا  دافتسم  هام  رون  هک  دوشیم  هجوتم  ناهگان  فوسخ ، هظحالم  زا  سپ  زین  دباییم و  رییغت  هام  نشور  تمسق 
« ار نآ  رگید  یـضعب  و   » عیرـس رکف  ار » نآ  یخرب  دراد : دوجو  رظن  فالتخا  سدـح  تیهاـم  فیرعت و  هراـب  رد  نارظن  بحاـص  ناـیم  رد 

. دنا هتسناد   » یبیغ ماهلا  زا  يا  هجرد 

تارتاوتم  ) ه

قیدصت يا  هیضق  دشابن ، ریذپ  ناکما  ًاتداع  هعقاو  طلغ  مهف  رد  اهنآ  قافتا  غورد و  رب  اهنآ  ینابت  هک  يرایسب  دارفا  شرازگ  ببـس  هب  یتقو 
 ». تسا لامش  بطق  رد  یلامش  دمجنم  سونایقا  تسا »،«  يدعس  زا  ناتسلگ  دننام » دنمان ؛ یم   » رتاوتم ار » هیضق  نآ  دوش 

تایرطف  ) و

هاگ چیه  تایرطف  رد  تسا . دـنمزاین  زین  يرگید  رما  هب  نآ ، نیب  تبـسن  نیفرط و  روصت  رب  هوالع  اهنآ  قیدـصت  هک  دـنا  ییایاضق  تایرطف 
 » جوز و »  » ددع روصت » فرص  هک  تسا  نشور  تسا .«  جوز  راهچ  ددع  دننام » تسین ؛ ادج  نهذ  زا  نیفرط  روصت  ماگنه  لالدتسا 

تمـسق ود  رب  راهچ  ددـع  لـثم » دراد ؛ روضح  نهذ  رد  هک  تسا  یلالدتـسا  دـنمزاین  قیدـصت  نیا  هکلب  دوشیمن  یقیدـصت  نینچ  بجوم 
، نیاربانب تسا .«  جوز  راهچ  ددـع  سپ  تسا . جوز  دـشاب  میـسقت  لباق  يواسم  تمـسق  ود  رب  هک  يددـع  ره  تسا . میـسقت  لباق  يواـسم 

 ». تسا هارمه  ناشدوخ  اب  اهنآ  سایق  هک  دنا  ییایاضق  تایرطف  تفگ » : ناوتیم 

تانونظم . 2

، دـیآیم نهذ  هب  زین  نآ  ضیقن  ناکما  هراومه  هکلب  مزاج ، تباث  قیدـصت  اب  هن  اما  دریذـپیم ، ار  اهنآ  نهذ  هک  ییایاضق  ینعی  تاـنونظم ،
 ». دراد ءوس  يدصق  دراد ، دش  دمآ و  يوک  رد  هنابش  سک  ره  دننام » دهدیم ؛ ناحجر  شضیقن  رب  ار  نآ  نهذ  یلو 

هتشادن ار  ناهرب  باب  رد  ( 28  ) ربتعم نیقی  تلـصخ  هس  زا  یکی  هچنآ  ب ) مزاج ؛ ریغ  رواب  فلا ) زا : دنترابع  هک  دراد  يددعتم  یناعم  نظ 
. تباث ریغ  قباطم  قیدصت  ج ) تباث ؛ ریغ  ِقباطم  مزاج  لوق  قباطم ، ریغ  مزاج  لوق  فرص ، نظ  لثم  دشاب ؛

. تسین لاحم  نآ  فالخ  هک  یقیدصت  ینعی  تسا ؛ مزاج  ریغ  رواب  سمخ ، تاعانص  رد  نظ  زا  دارم 

تاروهشم . 3

دوریم : راک  هب  انعم  ود  رد  تاروهشم 
کی نادنمشناد  زا  يرایـسب  داقتعا  ای  مدرم  رتشیب  ای  همه  ِداقتعا  لوبق و  دروم  هک  تسا  ییایاضق  نآ  زا  دارم  ّمعا . يانعم  هب  تاروهـشم  . 1
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 ». تسا رت  گرزب  دوـخ  ءزج  زا  لـک  تـسا »،«  لاـحم  لسلـست  دـننام » دـشاب . نآ  ندوـب  ینیقی  یلوـبق  نـینچ  ببـس  دـنچره  تـسا ، مـلع 
. دوشیم لماش  زین  ار  هناگ  شش  تاینیقی  معا ، يانعم  هب  تاروهشم 

فطاوع یناور ، ياه  شیارگ  لیلد  هب  مدرم  مومع  هک  ییاـهرواب  زا : تسا  تراـبع   ) فرـص تاروهـشم  ّصخا ) ياـنعم  هب  تاروهـشم  . 2
دـشاب عقاو  ملاع  رد  یتقیقح  زا  یکاح  ایاضق  نیا  هک  تهج  نآ  زا  يا  هدیقع  نینچ  جاور  دنراد . لوبق  ار  نآ  لیبق  نیا  زا  يروما  ینورد و 

ترهش قیرط  زا  زج  اهنآ  قیدصت  هک  تسا  ییایاضق  تاروهشم  زا  روظنم  سمخ ، تاعانص  رد  تسین .
( فرص تاروهشم  دوشیمن ). لصاح 

. دنک ادیپ  ترهش  يا  هفیاط  ای  موق و  نیب  لطاب  يا  هیضق  اسب  هچ  تسین . قداص  ًاموزل  روهشم  هیضق  مهم : هتکن 

تاّیمهو . 4

؛ دوشیم اهنآ  هب  داقتعا  بجوم  درامـشیم و  یهیدب  قداص و  ار  اهنآ  لقع  فالخرب   » مهو هوق  هک » یبذاک  يایاضق  زا : دـنترابع  تایمهو 
 ». دراد ناکم  يدوجوم  ره  تسا »،«  روآ  سرت  هدرم  لثم »

دراد : مکح  عون  ود  مهو  هوق 
 ». دشاب ناکم  ود  رد  تسین  نکمم  مسج  کی  لثم » یسح ؛ روما  رد  مکح  فلا )

 ». تسین دوجوم  دشابن  هراشا  لباق  هچ  ره  لثم » یلقع ؛ روما  رد  مکح  ب )
قفاوم تاسوسحم و  رب  ینتبم  لقع  ماکحا  یتقو  نیاربانب ، دوشیم . هتفریذـپ  مهو  هبلغ  لیلد  هب  اّما  تسا ، تسردان  هراومه  یماـکحا  نینچ 

 ». دشاب ناکم  ود  رد  تسین  نکمم  مسج  کی  لثم » دوب . دهاوخ  قداص  زین  نآ  يوس  زا  رداص  مکح  و  دریذپیم ؛ ار  نآ  مهو  دـشاب ، نآ 
هچ ره  لثم » دنکیم . مکح  بذاک  يا  هیـضق  هب  دنزیم و  زاب  رـس  نآ  لوبق  زا  مهو  دـسریم ، سح  فالخ  یتقیقح  هب  لقع  هک  یتقو  اما 
رد مهو  مکح  مود ) هتـسد  سمخ ، تاعانـص  رد  تایمهو  زا  روظنم  هک  دوشیم  نشور  بیترت ، نیا  هب  تسین .«  دوجوم  دشابن  هراشا  لباق 

. تسا  ) یلقع روما 

تامّلسم . 5

راک هب  رظن  دروم  هجیتن  لوبق  هب  بطاخم  ِندرک  مزلم  روظنم  هب  ثحب  ِنایرج  رد  دنبطاخم و  لوبق  دروم  هک  ییایاضق  زا : دنترابع  تامّلـسم 
. دنوریم

دنمسق : هس  رب  مّلسم  يایاضق 
؛ تاینیقی لثم  ناگمه ؛ دزن  مّلسم  فلا )

؛(  نامّلکتم نافوسلیف و  دزن  تسا )«  لاحم  لسلست  لثم » صاخ ؛ یهورگ  دزن  مّلسم  ب )
. صاخ يدرف  دزن  مّلسم  ج )

تلوهس تهج  هب  نتخومآ  يادتبا  رد  يدتبم  هک  دوشیم  هتفگ  ییایاضق  هب  تامّلسم  یهاگ 
زا انعم  نیا  هب  تامّلسم  ددرگ . تابثا  يو  يارب  نآ  یتسرد  دوخ ، ِبسانم  ياج  رد  نآ و  زا  سپ  ات  درامشب  مّلسم  دیاب  ملع  کی  يریگدای 

. تسا نوریب  سمخ  تاعانص  ورملق 

تالوبقم . 6
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نودب مدرم  تهج  نیمه  هب  دـنا و  هتـشاد  نایب  يرکف  ینید و  ناربهر  دـننام  عامتجا ، قوثو  دروم  دارفا  هک  ییایاضق  زا : دـنترابع  تالوبقم 
لگ اهراخ  تبحم  زا  دباییمن »،«  تدایـس  دوسح  لثم » دنتالوبقم ؛ هلمج  زا  اهلثم  راصق و  تاملک  دنریذپیم . ار  نآ  یلالدتـسا  هنوگ  ره 

 ». دوشیم

تاهّبشم . 7

دنمسق : ود  رب  هک  امن  قداص  ِبذاک  يایاضق  زا : دنترابع  تاهّبشم 
؛) دشاب هدنرد  ِناویح  ریش ، زا  دارم  هک  یلاح  رد  دروخیم )«  ریش  ناسنا  لثم » تایهیدب ؛ تاینیقی و  هب  هیبش  بذاک  يایاضق  فلا )

(. دشاب سوسحم  رون  رون ، زا  دوصقم  هک  یلاح  رد  تسا )«  رون  دنوادخ  لثم » تاروهشم ؛ هب  هیبش  بذاک  يایاضق  ب )
تسا و لـطاب  یهجو  هب  قح و  یهجو  هب  اـّما  دراد  دوجو  یهابتـشا  تاهّبـشم  رد  هچ  رگا  هک  تفرگ  هجیتن  ناوتیم  دـش ، رکذ  هچنآ  رباـنب 

. دوشیم اههشیدنا  لوقع و  دزن  اهنآ  جاور  ثعاب  یگناگ  ود  نیمه 

تالِّیخم . 8

، عیدب ِتاهیبشت  دـنوشیم . اهناسنا  رد  یحور  ِطاسبنا  ضابقنا و  بجوم  هدرک و  کیرحت  ار  لایخ  هوق  هک  ییایاضق  زا  دـنترابع  تالیخم 
 ». دنتفرگ توکس  هزور  اههرجنح  تسوت »،«  دنخبل  ساکعنا  حبص  لثم » دنا ؛ هتسد  نیا  زا  همه  فیرظ  ياه  قارغا  فیطل و  ياه  هغلابم 

نیوانع فلتخم  تارابتعا  هب  دراد  تیحالـص  هیـضق  کی  هاگ  هک  تسا  تیمها  زیاح  هتکن  نیا  هب  هّجوت  لالدتـسا  يدابم  ثحب  همتاـخ  رد 
هب و   » تاروهـشم زا » يرابتعا  هب  تسا  تاّیلوا -  تاـّینیقی -  زا  هک   » تسا رت  گرزب  دوخ  ءزج  زا  لـک  هّیـضق » دـننام  دریذـپب ، ار  يددـعتم 

. دیآ رامش  هب   » تامّلسم زا » دناوتیم  یتح  رگید  یتهج 

هدیکچ

رب لالدتسا  هجیتن  هک  تسا  ییایاضق  عون  لالدتسا  هدام  زا  روظنم  تسا . نآ  داوم  تهج  زا  لالدتسا  ِیـسررب  سمخ  تاعانـص  عوضوم  . 1
. تسا ینتبم  اهنآ 

. تالِّیخم تاهّبشم و  تالوبقم ، تامّلسم ، تایمهو ، تاروهشم ، تانونظم ، تاینیقی ، تسا : مسق  تشه  لالدتسا  رد  هتفر  راک  هب  داوم  . 2
. دوشیم هدیمان   » هدام اهنت » يدنمزاین  تروص  رد  و   » أدبم دشابن » تابثا  دنمزاین  لالدتسا  هدام  رگا  . 3

« دنـشابن ینتبم  نیـشیپ  يا  هیـضق  هب  رگا  و   » يرظن دنـشاب » نیـشیپ  ینیقی  ياـیاضق  اـب  رکف  هار  زا  تاـبثا  هب  قوبـسم  رگا  ینیقی  ياـیاضق  . 4
. دنتسه  ) یهیدب يرورض )« 

. تایرطف تارتاوتم و  تایسدح ، تابَّرجم ، تاسوسحم ،(  تادَهاشم ) تایلّوا ، زا : دنترابع  ینیقی  يایاضق  . 5
. تسا مزاج  ریغ  رواب  سمخ ، تاعانص  باب  رد  نونظم  زا  دوصقم  . 6

تاروهشم هک » تسا  صخا  يانعم  هب  روهشم  ثحبم ، نیا  رد  روهـشم  زا  دارم  دوریم و  راک  هب   » صخا و »  » معا يانعم » ود  رد  روهـشم  . 7
. دنا هدش  هدیمان  زین   » فرص

. تسه زین  لطاب  ترهش  نیع  رد  اسب  هچ  تسین و  قداص  ًاموزل  روهشم  هیضق  . 8
روما رد  مهو  مکح  سمخ  تاعانص  رد  تایمهو  زا  روظنم  یلقع . روما  رد  مکح  یسح و  روما  رد  مکح  دراد : مکح  عون  ود  مهو  هوق  . 9

. تسا یلقع 
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 ». صاخ درف  دزن  تامّلسم  و » صاخ ،«  یهورگ  دزن  تامّلسم  ناگمه »،«  دزن  تامّلسم  زا » : دنترابع  هک  دنا  هتسد  هس  تامّلسم  . 10
. دنتالوبقم هلمج  زا  اهلثملا  برض  راصق و  تاملک  . 11

. دنتاروهشم هب  هیبش  هک  یبذاک  يایاضق  ب ) دنا ؛ تایهیدب  تاینیقی و  هب  هیبش  هک  یبذاک  يایاضق  فلا ) دنا : هنوگ  ود  ههَّبشم  يایاضق  . 12
. دنتالِّیخم هلمج  زا   » فیرظ ياه  قارغا  و »  » فیطل ياه  هغلابم  عیدب »،«  تاهیبشت  .« 13

شسرپ

؟ دنمسق دنچ  لالدتسا  رد  هتفر  راک  هب  داوم  تسیچ ؟ سمخ  تاعانص  عوضوم  . 1
. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  ینیقی  يایاضق  . 2

. دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  تانونظم  . 3
. دیربب مان  ار  نآ  ماسقا  دینک و  فیرعت  ار  تاروهشم  . 4

؟ تسا يروما  هچ  رد  مهو  مکح  سمخ ، تاعانص  رد  تایمهو  زا  روظنم  دراد ؟ مکح  عون  دنچ  مهو  هوق  . 5
. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  تالوبقم  . 6

. دیهد حیضوت  ار  ههّبشم  يایاضق  . 7
؟ دنتسه ییایاضق  هچ  تالّیخم  . 8

؟ تسا رارقرب  عبرا  بسن  زا  یتبسن  هچ  هّدام  أدبم و  نیب  . 9
. دینک فیرعت  لاثم  رکذ  اب  ار  تامّلسم  . 10

ییامزآدوخ

؟ دنوشیم هدیمان  هچ  لطاب ، یهجو  هب  تسا و  قح  یهجو  هب  هک  ییایاضق  . 1
. تارتاوتم د ) تاهّبشم . ج ) تابّرجم . ب ) تایلّوا . فلا )

؟ دنراد رگیدکی  اب  يا  هطبار  عون  هچ  یسح  ینوریب و  هدهاشم  . 2
. نیابت ب ) قلطم . صوصخ  مومع و  فلا )

. هجو نم  صوصخ  مومع و  د ) يواست . ج )
؟ دنوشیم هدیمان  هچ  میربیم  راک  هب  نانآ  هدیقع  لاطبا  يارب  ار  نامه  ام  دنا و  هدش  مزتلم  نادب  یتعامج  ای  درف  هک  ییایاضق  . 3

. تارتاوتم د ) تالوبقم . ج ) تاروهشم . ب ) تامّلسم . فلا )
 … … هیبش دنتسه  ییایاضق  تاهبشم  . 4

. تاّیمهو ای  تانونظم  د ) تاینیقی . ای  تاروهشم  ج ) تامّلسم . ای  تارتاوتم  ب ) تابرجم . ای  تالّیخم  فلا )
؟ تسا یفخ  سایق  اب  نراقم  ریز  ّداوم  زا  کی  مادک  . 5

. تابّرجم د ) تایلوا . ج ) تادَهاشم . ب ) تاسوسحم . فلا )
؟ دنراد مان  هچ  دریذپیمن  مزاج  تباث  قیدصت  اب  ار  اهنآ  نهذ  هک  ییایاضق  . 6

. تالّیخم د ) تاهبشم . ج ) تانونظم . ب ) تایمهو . فلا )
؟ تسا سایق  داوم  زا  هتسد  مادک  ءزج   » دباییمن تدایس  دوسح  هیضق » . 7
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. تاروهشم د ) تالوبقم . ج ) تانونظم . ب ) تامّلسم . فلا )
؟ تسا سایق  داوم  زا  کی  مادک  ءزج   » تسا تهج  ياراد  يدوجوم  ره  هیضق » . 8

. تاروهشم د ) تایمهو . ج ) تاهبشم . ب ) تالوبقم . فلا )
مسق مادک  مدرم ، هدوت  يارب   » ددرگیم دیشروخ  رود  هب  یضیب  رادم  ریسم  رد  نیمز  هرک  هیضق » . 9

؟ تسا سایق  داوم  زا 
. تالوبقم د ) تاروهشم . ج ) تارتاوتم . ب ) تابّرجم . فلا )

؟ تسا رارقرب  عبرا  بسن  زا  یتبسن  هچ  تاسوسحم  تاینادجو و  نیب  . 10
. قلطم صوصخ  مومع و  د ) هجو . نم  صوصخ  مومع و  ج ) نیابت . ب ) يواست . فلا )

؟ دجنگیم ایاضق  زا  مسق  مادک  رد  هّدام  تهج  زا   » تسا نیریش  لسع  هیضق » . 11
. تالوبقم د ) تاروهشم . ج ) تاسوسحم . ب ) تابرجم . فلا )

؟ دنتسین ینیقی  ریز  يایاضق  زا  کی  مادک  . 12
. تادهاشم د ) تایبرجت . ج ) تارتاوتم . ب ) تامّلسم . فلا )

؟ دراد مان  هچ  دنکیم  نیقی  داجیا  دوریمن ، اهنآ  نیب  ینابت  لامتحا  هک  يرایسب  دارفا  تیاور  تداهش و  ببس  هب  هک  ییایاضق  . 13
. تاروهشم د ) تالوبقم . ج ) تارتاوتم . ب ) تامّلسم . فلا )

؟ دراد مان  هچ   » تسا يریقف  روشک  یپویتا  هیضق » . 14
. تاسوسحم د ) تارتاوتم . ج ) تالوبقم . ب ) تاروهشم . فلا )

اب هک  نآ  نودـب  دوشیم  عقاو  لوبق  دروم  هدـش ، لقن  قوثو  دروم  ناـگرزب  ینید و  ناـیاوشیپ  زا  نوچ  هک  تساـیاضق  زا  کـی  مادـک  . 15
؟ دشاب هدش  تابثا  ناهرب 

. تارتاوتم د ) تالوبقم . ج ) تایمهو . ب ) تاروهشم . فلا )
؟ تسا يا  هیضق  هچ  هدام  رظن  زا   » تسا روآ  سرت  هدرم  هیضق » . 16

. تاروهشم د ) تالوبقم . ج ) تایمهو . ب ) تانونظم . فلا )
؟ تسا يا  هیضق  هچ  هدام  ثیح  زا   » تسا نمشد  دنک  اوجن  نمشد  اب  یسک  ره  .« 17

. تاهبشم د ) تایلوا . ج ) تانونظم . ب ) تاروهشم . فلا )
؟ تسا يا  هیضق  هچ  هّدام  ظاحل  هب   » تسا دنسپان  نارگید  ربارب  رد  یمدآ  ندوب  هنهرب  هیضق » . 18

. تامّلسم د ) تاروهشم . ج ) تالوبقم . ب ) تارتاوتم . فلا )
؟ تسا هتفگ  يا  هیضق  هچ  هّدام  رظن  زا  دشاب  سوسحم  رون  شدوصقم  و   » تسا رون  ادخ  دیوگب » : یسک  رگا  . 19

. تاروهشم د ) تاهبشم . ج ) تانونظم . ب ) تایمهو . فلا )
؟ تسا يا  هیضق  هچ  هدام  رظن  زا   » تسین دوجوم  دشابن  هراشا  لباق  هچ  ره  هیضق » . 20

. تارتاوتم د ) تالیخم . ج ) تالوبقم . ب ) تایمهو . فلا )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ تسا تسرد  سمخ ، تاعانص  ثحابم  هب  يدام  قطنم  نداد  صاصتخا  يروص و  يّدام و  هب  قطنم  میسقت  ایآ  . 1
؟ ارچ تسا ؟ تاینیقی  هداوناخ  زا  بکرم  لهج  ایآ  . 2
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؟ تسیچ تابّرجم  اب  تایسدح  قرف  . 3
؟ تامّلسم زا  مه  تاروهشم و  زا  مه  دشاب  تایلّوا  زا  مه  يا  هیضق  ًالثم  دنک ؛ قدص  دحاو  يا  هیضق  رب  دناوتیم  ناونع  دنچ  ایآ  . 4

ناهرب  17 سرد

یّلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مهدفه  سرد  یّلک  فادها 
؛ دوش انشآ  سمخ  تاعانص  یلک  حرط  اب  . 1

. دزومایب ار  ناهرب  تعانص  هدیاف  تیمها و  ماسقا ، فیرعت ، . 2
يراتفر فادها 

دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 
؛ دینک نایب  یلقع  رصح  هب  ار  سمخ  تاعانص  . 1

؛ تسا مزال  يروما  هچ  ناهرب  تعانص  رد  یقطنم  تراهم  بسک  يارب  دیهد  حیضوت  . 2
؛ دینک فیرعت  ار  ناهرب  . 3

؛ دیهد حیضوت  ار  ناهرب  ماسقا  . 4
. دیهد حرش  ار  ناهرب  هدیاف  تیمها و  . 5

تاعانص یلقع  رصح 

تاعانـص نیا  دوشیم . میـسقت   ) سمخ تاعانـص  تعانـص ) جـنپ  هب  نآ ، رد  هتفر  راک  هب  تامدـقم  داوم و  ساـسا  رب  تجح  اـی  لالدتـسا 
تسا : نییبت  لباق  ریز  تروص  هب  یلقع  رصح  ساسا  رب  قوف  میسقت  رعش . . 5 هباطخ ، . 4 هطلاغم ، . 3 لدج ، . 2 ناهرب ، . 1 زا : دنترابع 
قیدصت هدافا  ای  و   ) هباطخ دنکیمن ) مزاج  قیدصت  هدافا  ای  تروص  نیا  رد  تسا . نآ  دیفم  ای  و   ) رعـش تسین ) قیدـصت  دـیفم  ای  لالدتـسا 

تقیقح رب  قبطنم  ًاعقاو  ای  ضرف  نیا  رد  تسا . هدش  قح  رابتعا  ای  و   ) لدج تسا ) هدشن  قح  ِرابتعا  نآ  رد  ای  تلاح  نیا  رد  دنکیم . مزاج 
(29  ). ) هطلاغم تسین ) نآ  رب  قبطنم  عقاو  رد  ای  و   ) ناهرب تسا )

ناهرب فیرعت 

قیقحت ساسا  رب  هک  عقاو  قباطم  مزاج  قیدـصت  ( صخا يانعم  هب  ینیقی -  تامدـقم  اـی  همدـقم  زا  طـقف  هک  تسا  يربتعم  لالدتـسا  ناـهرب 
تیاهن رد  دیاب  زین  تروص  ظاحل  هب  هدام  رب  هوالع  ناهرب  نیاربانب  دهدیم . تسد  هب  ینیقی  يا  هجیتن  ًاترورض  دوشیم و  لیکـشت  دشاب - )

نیرت یقطنم  ناهرب  نویقطنم ، رظن  زا  درک . هدافتسا  ناهرب  رد  لیثمت  صقان و  ءارقتسا  زا  ناوتیمن  باسح ، نیا  اب  دشاب . ناقتا  يراوتـسا و 
تـسرامم ینیقی ، يایاضق  اب  ییانـشآ  لالدتـسا و  ِيروص  دعاوق  تخانـش  رب  هوالع  نف  نیا  رد  تراهم  بسک  يارب  تسا و  هشیدنا  شور 

. تسا مزال  زین  رمتسم 

ناهرب ماسقا 
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 ». ّینا ناهرب  و »  » یّمل ناهرب  تسا » : مسق  ود  رب  ناهرب 
یّمل ناهرب  . 1

هدید ترارح  زلف  ره  تسا . هدـید  ترارح  زلف  نیا  لثم » دـنربیم ؛ یپ  لولعم  دوجو  هب  تلع  دوجو  زا  نآ  رد  هک  تسا  یناهرب  یّمل  ناهرب 
تسا ».«  طسبنم  زلف  نیا  سپ  تسا . طسبنم  يا 

هام رون  نیاربانب  تسا . هدش  هلصاف  دیشروخ  هام و  نیب  نیمز  نکیل  دوشیم ، هتفرگ  هام  رون  دوش  هلـصاف  دیـشروخ  هام و  نیب  نیمز  هاگ  ره 
(30  ». ) تسا هدش  هتفرگ 

نیمز ندـش  هلـصاف  زلف ، ندوب  مرگ  تلع ) دوجو  زا  هک  تسا  نینچ  هشیدـنا  نایرج  اه ، ناهرب  هنوگ  نیا  رد  هک  میبای  یمرد  تقد  یمک  اب 
اهنت هن  طسوا  دح  یّمل  ناهرب  رد  هک  تسا  هجوت  نایاش  مینکیم . لالدتـسا   ) یگتفرگ هام  طاسبنا ، لولعم ) دوجو  رب  دیـشروخ ) هام و  نیب 

ققحت توبث و  ببـس » زین  عقاو  نتم  رد  هکلب  تسا ،  ) هجیتن رد  عوضوم  رغـصا ) دـح  يارب   ) هجیتـن رد  لومحم  ربـکا ) دـح   » تاـبثا بجوم »
نیمز ندش  هلصاف  زلف ، ندوب  مرگ  لالدتسا ) ود  رد  طسوا  دح  تلع  هب  جراخ  رد  یگتفرگ  هام  زلف و  طاسبنا  اریز  تسا ؛ رغـصا  يارب  ربکا  »

. تسا دیشروخ ) هام و  نیب 
ّینا ناهرب  . 2

: دوش ققحم  تروص  ود  هب  دناوتیم  یناهرب  نینچ  تسین . لولعم  دوجو  هب  ّتلع  دوجو  زا  نهذ  لاقتنا  نآ  رد  هک  تسا  یناهرب  ّینا  ناهرب 
هب التبم  تسا  یمیالع  نینچ  ياراد  سک  ره  تسا ، یمیـالع  نینچ  ياراد  راـمیب  نیا  لـثم » ّتلع ؛ دوجو  هب  لولعم  دوجو  زا  لاـقتنا  فلا )

 ». تسا يرامیب  نالف  هب  التبم  رامیب  نیا  سپ  تسا . يرامیب  نالف 
دوجو هب  رذـگهر  نیا  زا  تسا و  هدرک  ادـیپ  ملع   ) يراـمیب میـالع  ( لوـلعم دوـجو  هب  تسخن  هشیدـنا ، ناـیرج  رد  نهذ  لالدتـسا ، نیا  رد 

. تسا هدرب  یپ   ) يرامیب نالف  ( تلع
زین پمال ب  دشاب  نشور  فلا  پمال  هاگ  ره  لثم » دنکرتشم ؛ رگیدکی  اب  ّتلع  رد  هک  رگید  یلولعم  دوجو  هب  لولعم  دوجو  زا  لاقتنا  ب )

تابثا ثعاب » اهنت  طسو  دح  لالدتـسا  نیا  رد  تسا . هتیـسیرتکلا  نایرج  کی  دوجو  ود ، ره  ییانـشور  ّتلع  هک  ارچ  دوب ؛«  دهاوخ  نشور 
. درادن رغصا  رد  ربکا  توبث  يارب  یتیببس  هنوگ  چیه  طسو  ّدح  عقاو  نتم  رد  تسا و  رغصا  دح  يارب  ربکا  دح  »

ناهرب تیمها  شزرا و 

ِلمعلا سکع  نیرت  یعیبط  تسا . رکفتم  يدوجوم  ًاتاذ  ناسنا  هک  میتسناد  نیا  زا  شیپ 
خـساپ نتفاـی  يارب  شـالت  رامـش و  یب  ياـه  لاؤس  حرط  تسا . لاؤس  حرط  يواـکجنک و  فارطا ، ناـهج  اـب  دروـخرب  رد  رکفتم  ِدوـجوم 

. تفای دهاوخن  نایاپ  نیقی  هب  ندیسر  اب  زج  تقیقح ، يایوج  ِناسنا  يارب  بسانم 
، یقیقح تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  ناـسنا  تسا . یقیقح  تداعـس  هب  ندیـسر  يارب  ناـسنا  يرطف  لـیم  نیقی  ياـیمیک  تیمها  رگید  لـماع 
، یلمع نداد  ماجنا  مادقا و  يارب  شیوخ  تداعس  نیمأت  دروم  رد  هک  دریگیم  راک  هب  ار  دوخ  يونعم  يدام و  ياه  هیامرـس  مامت  یماگنه 

. دسرب نیقی  هب 
رد اهنت  دوب و  دهاوخن  روسیم  دیدرت  ههبش و  ای  دیلقت  ساسا  رب  هاگ  چیه   …  ) تایضایر و هفـسلف ، (( 31  ) یقیقح یلک و  مولع  هب  یبایتسد 
هب یناهرب  سایق  نیاربانب ، دـباییم . ققحت  ناهرب  قیرط  زا  اـهنت  دوخ  زین  يرظن  لـئاسم  رد  یعقاو  ِنیقی  تفاـی و  دـهاوخ  ققحت  نیقی  هیاـس 

. تسا ینورد  شمارآ  هب  ندیسر  يارب  ناسنا  ِيرطف  ِزاین  هب  ینیقی  خساپ  تایهیدب ، دوجو  لیلد 

ناهرب هدیاف 
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داـشرا میلعت و  رب  هوـالع  یناـهرب ، لالدتـسا  هیاـس  رد  اـهناسنا  تسا . تقیقح  فشک  ینیقی و  جـیاتن  هب  ندیـسر  ْناـهرب  هدـیاف  نیرت  مهم 
ناهرب زا  يریگ  هرهب  بلاطم ، نالطب  یتسرد و  تابثا  يارب  ینیقی  هار  اهنت  نیارباـنب ، دـنوش . دـنم  هرهب  نآ  زا  دـنناوتیم  زین  دوخ  نارگید ،

. تسا تسرد  يارآ  دیاقع و  هب  یبایتسد  لطاب و  زا  قح  زییمت  يارب  هار  نیرت  نئمطم  ناهرب  رگید ، یترابع  هب  تسا ؛

هدیکچ

. رعش هباطخ و  لدج ، هطلاغم ، ناهرب ، زا : دنترابع  یلقع  رصح  هب  سمخ  تاعانص  . 1
. دهدیم تسد  هب  ینیقی  يا  هجیتن  ًاترورض  دوشیم و  لیکشت  ینیقی  تامدقم  ای  همدقم  زا  طقف  هک  تسا  یلالدتسا  ناهرب  . 2

. یّمل ّینا و  دوشیم : میسقت  هتسد  ود  هب  ناهرب  . 3
. تسین لولعم  هب  ّتلع  زا  ّینا  ناهرب  رد  تسا و  لولعم  هب  ّتلع  زا  نهذ  ریس  یّمل ، ناهرب  رد  . 4

یعقاو و تفرعم  هب  ندیسر  يارب  ار  ناهرب  زا  هدافتسا  یقیقح ، تداعـس  هب  یـسرتسد  هب  زاین  ناسنا و  یبلط  تقیقح  يواکجنک و  ّسح  . 5
. دنکیم يرورض  ینیقی 

شسرپ

. دینک نایب  یلقع  رصح  هب  ار  سمخ  تاعانص  . 1
. دینک فیرعت  ار  ناهرب  . 2

. دینک نایب  لاثم  رکذ  اب  ار  ّینا  یّمل و  ناهرب  . 3
؟ تسا نیقی  دیفم  نازیم  کی  هب  ّینا ، یّمل و  ناهرب  رد  هدمآ  تسد  هب  هجیتن  ایآ  . 4

. دیهد حرش  ار  ناهرب  شزرا  هدیاف و  . 5

ییامزآدوخ

؟ تسا ناهرب  تامدقم  زا  کی  مادک  . 1
. تانونظم د ) تارتاوتم . ج ) تالوبقم . ب ) تامّلسم . فلا )

؟ تسا ریز  ياه  سایق  زا  کی  مادک  همدقم  تاّیلوا ، . 2
. رعش د ) هطلاغم . ج ) ناهرب . ب ) هباطخ . فلا )

؟ دوشیم هدیمان  هچ  تایهیدب  هب  لالدتسا  . 3
. هطسفس د ) هباطخ . ج ) لدج . ب ) ناهرب . فلا )

زا : ندرب  یپ  زا : تسا  ترابع  یّمل  ناهرب  . 4
. تلع هب  لولعم  ب ) لولعم . هب  تلع  فلا )

. دوجولا بجاو  هب  دوجولا  نکمم  عناص د ) هب  عونصم  ج )
؟ دوشیم عقاو  دیفم  مزاج  ریغ  قیدصت  هدافا  رد  ریز  تاعانص  زا  کی  مادک  . 5

. لدج د ) ناهرب . ج ) هباطخ . ب ) رعش . فلا )
؟ تسین قیدصت  دیفم  ًاساسا  ریز  تاعانص  زا  کی  مادک  . 6
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. رعش د ) هباطخ . ج ) ناهرب . ب ) لدج . فلا )
؟ تسا عقاو  اب  قباطم  مزاج  قیدصت  دیفم  ریز  تاعانص  زا  کی  مادک  . 7

. رعش د ) هباطخ . ج ) ناهرب . ب ) لدج . فلا )
زا : ندرب  یپ  زا : تسا  ترابع  ّینا  ناهرب  . 8
. ّتلع هب  لولعم  ب ) لولعم . هب  ّتلع  فلا )

. یلک هب  یئزج  د ) رگید . یئزج  هب  یئزج  ج )
؟ تسا هتفرگ  تروص  یلالدتسا  هچ  میهد ، صیخشت  ار  نآ  يرامیب ، لماع  ندرک  ادیپ  رامیب و  کی  نوخ  شیامزآ  اب  رگا  . 9

. هباطخ د ) یّمل . ناهرب  ج ) ّینا . ناهرب  ب ) لدج . فلا )
؟ تسا هتفرگ  تروص  یلالدتسا  هچ  میهد ، صیخشت  ار  درف  کی  يرامیب  عون  دردرس ، بت و  هب  هجوت  اب  رگا  . 10

. هطسفس د ) لدج . ج ) یّمل . ناهرب  ب ) ّینا . ناهرب  فلا )
؟ تسا تابثا  رد  هطساو  مه  توبث و  رد  هطساو  مه  طسو  دح  لالدتسا ، مادک  رد  . 11

. هطلاغم د ) لدج . ج ) یّمل . ناهرب  ب ) ّینا . ناهرب  فلا )
. میا هدرک  هدافتسا  زا … … …  میربب  یپ  نآ  طاسبنا  هب  زلف  کی  ندوب  مرگ  زا  رگا  . 12

. هباطخ د ) لدج . ج ) یّمل . ناهرب  ب ) ّینا . ناهرب  فلا )
زا : تسا  ترابع  سمخ  تاعانص  مسقم  . 13

. لالدتسا د ) لیثمت . ج ) ارقتسا . ب ) سایق . فلا )
زا : تسا  ترابع  دنکرتشم  رگیدکی  اب  ّتلع  رد  هک  رگید  یلولعم  دوجو  هب  لولعم  دوجو  زا  لاقتنا  . 14

. مات يارقتسا  د ) لدج . ج ) یّمل . ناهرب  ب ) ّینا . ناهرب  فلا )
؟ تسا زین  توبث  رد  هطساو  تابثا ، رد  هطساو  رب  هوالع  طسوا  ّدح  ریز  ياه  لالدتسا  زا  کی  مادک  رد  . 15

. مات يارقتسا  د ) سایق . ج ) ّینا . ناهرب  ب ) یّمل . ناهرب  فلا )
زا : يریگ  هرهب  بلاطم  نالطب  یتسرد و  تابثا  يارب  ینیقی  هار  اهنت  . 16

. تسا ناهرب  ب ) تسا . لالدتسا  فلا )
. تسا تّجح  لالدتسا و  د ) تسا . لدج  ناهرب و  ج )

؟ تسا هدافتسا  لباق  لالدتسا  ياهتروص  زا  کی  مادک  ناهرب  تعانص  رد  . 17
. ّمات يارقتسا  د ) صقان . يارقتسا  ج ) سایق . ب ) لیثمت . فلا )

؟ تسا ناهرب  تامدقم  زا  کی  مادک  . 18
. تانونظم د ) تامّلسم . ج ) تالوبقم . ب ) تاینیقی . فلا )

 … … … … نهذ لاقتنا  ّینا  ناهرب  رد  . 19
. تسین لولعم  هب  ّتلع  زا  ب ) تسا . ّتلع  هب  لولعم  زا  هراومه  فلا )

. دشابیم تابثا  توبث و  رد  هطساو  هک  تسا  یطسوا  ّدح  زا  د ) تسا . رگید  لولعم  هب  یلولعم  زا  هراومه  ج )
؟ تسا یقطنم  شزرا  لامک  رد  ناقتا و  تیاهن  رد  ریز  ياه  لالدتسا  زا  کی  مادک  . 20

. ناهرب د ) ّمات . يارقتسا  ج ) سایق . ب ) لیثمت . فلا )
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رتشیب رّکفت  يارب 

؟ تسا یماسقا  ياراد  ّینا  ناهرب  ایآ  . 1
؟ دراد یماسقا  یّمل  ناهرب  ایآ  . 2

؟ دوشیم هدیمان  ّینا  ناهرب  ّتلع ، هب  لولعم  زا  ریس  یّمل و  ناهرب  لولعم ، هب  ّتلع  زا  ریس  ارچ  . 3
؟ درک لیدبت  ّمل  هب  ار  ّنا  ناهرب  ناوتیم  ایآ  . 4

رعش هباطخ و  لدج ،  18 سرد

یلک فادها 

هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  مهدجه  سرد  یّلک  فادها 
؛ دوش انشآ  رعش  هباطخ و  لدج ، نف  اب  . 1

؛ دسانشب قطنم  رد  ار  رعش  هباطخ و  لدج ، هاگیاج  . 2
. دوش انشآ  رعش  هباطخ و  لدج ، دربراک  اب  . 3

يراتفر فادها 
دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  امش  زا  مرتحم ، هوژپ  شناد 

؛ دینک فیرعت  ار  رعش  هباطخ و  لدج ، تعانص  . 1
؛ دینک هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  ناهرب  لدج و  هباطخ و  . 2
؛ دینک نایب  ار  لدج  هباطخ و  رد  رثؤم  رازبا  بادآ و  . 3

؛ دیهد حیضوت  ار  رعش  هباطخ و  لدج ، دربراک  . 4
؛ دینک فیرعت  ار  هباطخ  لدج و  تعانص  تاحالطصا  . 5

؟ تسا ملع  مادک  هب  ّقلعتم  رعش  زا  ثحب  دییوگب  . 6
(32  ) لدج

لدج يریگارف  ترورض 

نیا زا  یخرب  دروآ . يور  لدج  هب  دراذگ و  ورف  ار  ناهرب  بناج  هرظانم ، ماقم  رد  یهاگ  ناسنا  هک  دنوشیم  بجوم  دـنچ  یبابـسا  للع و 
زا : دنترابع  لماوع 

؛ نآ رب  ناهرب  هماقا  ناکما  مدع  هجیتن  رد  صخش و  ياعدم  ندوبن  تسرد  . 1
؛ مدرم هدوت  يارب  ناهرب  مهف  ندوب  راوشد  . 2

؛ نآ حیحص  كرد  ای  ناهرب و  هماقا  يارب  ّلِدَتسم  یناوتان  زجع و  . 3
. یملع هتشر  کی  نازومآون  اب  ناهرب  مهف  نتشادن  بسانت  . 4

هاوخ دوخ ، یعامتجا  یگدنز  رد  تسا و  یعامتجا  یـسایس و  ینید ، يارآ  دیاقع و  ياراد  هک  یناسنا  ره  يارب  نف  نیا  يریگارف  نیاربانب ،
. تسا يرورض  يرما  دوشیم  هرظانم  هثحابم و  ریگرد  هاوخان ،
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لدج فیرعت 

رد تسا و  هارمه  گنرین  دـیک و  اب  ًابلاغ  هک  تسا  يراتفگ  ياه  تموصخ  رد  ندـیزرو  تجاجل  ییوج و  هزیتس  يانعم  هب  تغل  رد  لدـج 
زا دناوتیم  نآ  اب  یمدآ  هک  ( 33  ) یتعانـص زا » : تسا  ترابع  حالطـصا  رد  اما  دوشیم ؛ جراخ  فاصنا  لدع و  دودح  زا  دراوم  يا  هراپ 

 ». دنک در  ای  تابثا  ار  شیوخ  رظن  دروم  بلطم  هدرک و  هدافتسا  روهشم  تامدقم  زا  ای  لباقم و  فرط  لوبق  دروم  مّلسم و  تامدقم 

ناهرب اب  لدج  هسیاقم 

تسا : نینچ   » ناهرب و »  » لدج ياه » توافت 
رد عقاو  اب  تقباطم  دنـشاب و  لباقم  فرط  لوبقم  مّلـسم و  دیاب  لدج  تامدقم  اما  دنـشاب ؛ عقاو  اب  قباطم  ینیقی و  دـیاب  ناهرب  تامدـقم  . 1

. تسین طرش  اهنآ 
عطق اب  یناسنا ، ره  اریز  دریگیم ؛ تروص  صخـش  دوخ  يارب  هاگ  ناهرب ، هماقا  یلو  تسا ، مئاق  مصاختم  صخـش  ود  هب  هراومه  لدج  . 2
زاین تیعقاو  كرد  يارب  ینیقی  تامدقم  ناهرب و  هب  دوخ  دنک ، لاطبا  ار  یباوصان  ای  تابثا  ار  یّقح  يرگید  يارب  دـهاوخب  هک  نیا  زا  رظن 

. دراد
. دیآیم زین  لیثمت  ارقتسا و  لکش  هب  هک  لدج  فالخرب  دوشیم ، فیلأت  یسایق  تروص  هب  اهنت  ناهرب  . 3

لدج تاحالطصا 

بیُجم لئاس و 
، لباقم رد  دنکیم و  عافد  نآ  زا  دراد و  لوبق  ار  یبلطم  هک  یـصخش  یکی  دنراد : روضح  فرط  ود  مک  تسد  يا ، هرظانم  ثحب و  ره  رد 

یسک مجاهم و  هب  دهدیم  خر  باوج  لاؤس و  بلاق  رد  هراومه  عافد  هلمح و  نیا  هک  اج  نآ  زا  تسا . بلطم  نآ  ّدر  ددص  رد  هک  یـسک 
دوخ رظن  زا  عفد و  ار  مجاـهم  تـالمح  هک  یـسک  هب  و   » لـئاس دزیرب » مه  رد  ار  لـباقم  فرط  يأر  دـشوکیم  دوخ  ياـه  شـسرپ  اـب  هک 

. دنیوگ یم   » بیجم دنکیم » تظفاحم 
عضو

تقیقح رد  ای  دراد و  داقتعا  نادـب  ًاـعقاو  وا  اـی  دراد : تروص  ود  بیجم  ياعدـم  يأر و  دوشیم . هتفگ   » عضو بیجم » ياعدـم  يأر و  هب 
هب ار  عضو  ناونع  يأر  کی  دوشیم  بجوم  هچ  نآ  تسا . مزتلم  نادـب  ًارهاظ  لدـج  ثحب و  ماـقم  رد  اـّما  تسین ، يو  یبلق  داـقتعا  دروم 

. دشاب هتشادن  ای  هتشاد و  داقتعا  نآ  هب  دناوتیم  هک  تسا  یلدج  مازتلا  نامه  دریگب  دوخ 
 ». هب ٌمزتلم  يار  زا » : تسا  ترابع  حالطصا  رد  عضو  نیاربانب ،

عضوم
ناوتیم یناوارف  روهشم  يایاضق  اهنآ  زا  هک  دراد  دوجو  لدج  رد  یلک  یلوصا  دعاوق و 

. دوشیم هتفگ   » عضوم یلک »، لوصا  دعاوق و  نیا  هب  درک . جارختسا 
نیا هب  ًالثم  دـشاب ؛ روهـشم  يایاضق  زا  يرایـسب  أشنم  هشیر و  اـّما  دـشابن  روهـشم  ياـیاضق  زا  دوخ  تسا  نکمم  عضوم ، هک  نیا  مهم  هتکن 
نیا ساسا  رب  دوب .«  دـهاوخ  قداـص  دروم  نآ  دـض  رد  رگید  دـض  دـشاب  قداـص  يدروم  رد  دـض  ود  زا  یکی  رگا  دـینک » : هجوت  هدـعاق 

دیآیم : تسد  هب  ریز  يایاضق  دننام  روهشم ، ییایاضق  هدعاق ،
؛«  تسا هدیدنسپ  زین  نانمشد  اب  يدب  سپ  تسا ، هدیدنسپ  ناتسود  اب  یکین  رگا  -« 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 615 

http://www.ghaemiyeh.com


؛«  تسین هتسیاش  زین  ناملاع  اب  تساخرب  تسشن و  كرت  سپ  تسا ، تسیاشان  نالهاج  اب  دش  دمآ و  رگا  -« 
؛«  ددنبیم رب  تخر  لطاب  دوش  دراو  قح  هاگ  ره  -« 

؛«  دنوشیم مک  نادنمتسم  دنوش ، ناوارف  نادنمتورث  رگا  -« 
 ». تسا ضابقنا  ببس  امرس  سپ  تسا  طاسبنا  بجوم  امرگ  رگا  -« 

لدج يدابم 

. تسا تامّلسم  تاروهشم و  لدج ، هیلّوا  يدابم 

لدج تاودا 

تسا : ریز  رازبا  هب  ندش  زهجم  طلست و  هب  طونم  لدج ، تعانص  هکلم  هب  یبایتسد 
دروم عوضوم  هب  طوبرم  تاروهـشم  صوصخ  هب   … یقالخا و ، يداـصتقا ، یـسایس ، یعاـمتجا ، زا  معا  تاروهـشم ، عاونا  زا  یهاـگآ  . 1

. اهنآ يدنب  هتسد  زین  ثحب و 
. فدارت نیابت و  كارتشا ، لثم  ظافلا ؛ تالاح  ماکحا و  اب  ییانشآ  مولع و  فلتخم  ياه  هژاو  ظافلا و  تخانش  . 2

. اهنآ قارتفا  تاهج  توافتم و  روما  نیب  تاکرتشم  صیخشت  رب  تردق  ییاناوت و  . 3

لدج بادآ 

( یلدـج هک  دراد  دوجو  زین  یکرتشم  ِبادآ  نیا ، رب  هوالع  تسا . هدـش  نایب  یـصاخ  تامیلعت  بیجم  لـئاس و  زا  کـی  ره  يارب  قطنم  رد 
نیا ّمها  دنک . هجوت  اهنآ  هب  دیاب  بیجم ) ای  لئاس 

زا : دنترابع  روما 
؛ باذج ابیز و  تارابع  زا  هدافتسا  فیخس و  کیکر و  ظافلا  لامعتسا  زا  يرود  . 1

؛ ییوگ ازسان  مانشد و  رخسمت ، هنوگره  زا  زیهرپ  . 2
؛ نخس ماگنه  رد  ینتورف  عضاوت و  لامک  تیاعر  . 3

هب ار  اهنآ  دوب و  یلامتحا  ياه  هبرـض  بظاوم  دـیاب  ترورـض  تروص  رد  دـناعم . قالخا و  دـب  بلط ، تسایر  دارفا  اـب  ثحب  زا  يرود  . 4
؛ دنادرگ زاب  ناشیا  دوخ  هب  هجو  نیرتهب 

ارچ نوچ و  نودب  ار  نآ  دیاب  تقیقح ، ِندش  نشور  تروص  رد  تسا . زیچ  ره  زا  رتالاب  تقیقح  هک  نیا  و   » قح رترب » هاگیاج  هب  مازتلا  . 5
؛ تفریذپ

؛ هدننک هرظانم  رد   » مالک ندوب  اسر  نابز و  ییایوگ  نایب ، ییاریگ  تیمها » هب  هجوت  . 6
؛ راتفگ رد  نالوج  رکفت و  يارب  لباقم  فرط  هب  دح  زا  شیب  تصرف  ندادن  . 7

؛ رظن دروم  بلاطم  نایب  رد  تیعطاق  . 8
. بسانم ياه  ناتساد  راعشا و  اه ، لثم  تایاور ، تایآ ، زا  اج  هب  هدافتسا  . 9

هباطخ
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هباطخ تعانص  هب  زاین  ( 34)
هارمه دوخ  اب  ار  مدرم  هدارا  تسا  ریزگان  دشاب ، قفوم  دوخ  یعامتجا  فادها  هب  ندیسر  رد  و  راذگریثأت ، هعماج  رد  دهاوخیم  هک  یـسک 

ناهرب و قیرط  زا  رظن  دروم  بلطم  هب  مدرم  هدوت  ندرک  دعاقتم  دنک . بلج  شیوخ  رظن  دروم  بلاطم  دروم  رد  ار  نانآ  تیاضر  هتخاس و 
هار نیرتهب  ور ، نیا  زا  دـنرهاوظ . تاساسحا و  فطاوع ، ریثأت  تحت  اـهناسنا  رتشیب  اریز  تسین ؛ شخبرمث  هراومه  یلدـج  ياـه  لالدتـسا 

. تسا  » هباطخ تعانص  زا » هدافتسا  ناشیا   » ِعانقا يارب »
ِنایوگنخس یسایس و  ناربهر  يارب  یباطخ  نونف  بادآ و  زا  یهاگآ  دش ، نایب  هچنآ  ساسا  رب 

. تسا ریذپان  بانتجا  یترورض  یعامتجا ، ياهداهن 

هباطخ فیرعت 

نیقی مزج و  اـهنآ  رد  هک  نآ  نودـب  تسا ، رظن  دروم  بلطم  دروم  رد  مدرم  هدوـت  عاـنقا  نآ  هجیتـن  اـهنت  هک  تسا  یملع  یتعانـص  هباـطخ 
. دنک داجیا  یعقاو 

. دریگ یمرب  رد  زین  ار  يراتشون  ای  يراتفگ  زا  معا  یعانقا  رثا  ره  هکلب  درادن ، یهافش  مالک  هب  صاصتخا  اهنت  هباطخ  نیاربانب ،

هباطخ يازجا 

تسا : یساسا  ءزج  ود  لماش  هباطخ 
ایاضق نیا  دوشیم . یعاـنقا  يا  هجیتن  بجوم  دوریم و  راـک  هب  همدـقم  ناونع  هب  هباـطخ  رد  هک  تسا  ییاـیاضق  دومع ، زا  دارم  دومع . . 1

. تاروهشم تالوبقم و  تانونظم ، زا : دنترابع  ًاتدمع 
« ای  » تالیخم زا » همدقم  نآ  دنچ  ره  دور  راک  هب  دوشیم  بطاخم  عانقا  بجوم  هک  زین  لالدتسا  زا  يرگید  يدابم  هباطخ  تعانص  رد  رگا 

. تسا تسرد  یقطنم  ظاحل  هب  دشاب   » تامّلسم
تهج ناگدنونـش  نتخاس  هدامآ  عاـنقا و  يارب  هک  تسا  دومع  زا  نوریب  ياـه  تأـیه  لاـعفا و  لاوقا ، هباـطخ ، ِناوعا  زا  دوصقم  ناوعا . . 2

نآ : ریغ  هب  ای  تسا و  هلیح  تعانص و  هب  ای  ناوعا  تسا . رثؤم  بلاطم  لوبق 
سابل و عون  ترهش ، لثم  هدنیوگ ؛«  هب » طوبرم  ِتاجاردتـسا  فلا ) تسا : هتـسد  هس  رب  دوخ  هک  دنمان  یم   » تاجاردتـسا ار » تسخن  مسق 
ج) نابز ؛ ییایوگ  نایب و  ییاسر  ظافلا و  ياقلا  گـنهآ  نخـس ؛ يادا  هوحن  لـثم  نخـس ،«  بسح » رب  تاجاردتـسا  ب ) یندـب ؛ تاـکرح 

جییهت یناور و  یحور ، بسانم  رتسب  ندرک  مهارف  ناگدنونـش ؛ تاساسحا  فطاوع و  زا  هدافتـسا  لـثم  هدنونـش ؛«  رب » ینتبم  تاجاردتـسا 
. اهنآ

: تسا هتسد  ود  لماش  دوخ  ناوعا ، زا  مسق  نیا  دوشیم . هدیمان   » تداهـش و »  » ترـصن تسا »، هلیح  تعانـص و  ریغ  هب  هک  ناوعا  مود  مسق 
راتفگ قیرط » زا  ای  هک   » یلوق تداهش  فلا »)

تداهـش ب ») دوشیم . لصاح   » ربتعم ياهدنـس  ای » و   » راضح تادـییأت  ای »  » دـنراد اهنآ  یتسرد  قدـص و  هب  ّنظ  ای  ملع  مدرم  هک  یناسک 
دزن يا  هژیو  تیعقوم  ماقم و  تسا و  ناگمه  دزنابز  بیطخ  لیاضف  هک  نآ  لثم  تسا ؛ هدـنیوگ  صخـش  تهج  هب  ای  تداهـش  نیا   » یلاـح

. ندرک يّدحت  ای  ندروخ و  مسق  لثم  تسا ؛ نخس  بسح  رب  ای  دراد و  مدرم 

هباطخ بادآ 
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هتشاد یفاک  ّتقد  هجوت و  ریز  تاکن  هلمج  زا  يرایـسب  روما  هب  هک  دوب  دهاوخ  قفوم   ) نابطاخم عانقا  شیوخ ) فده  رد  یماگنه  بیطخ 
دنک : تیوقت  رتشیب  هچ  ره  هنیمز  نیا  رد  ار  دوخ  ییاناوت  و 

؛ دنک نایب  ناشیا  لاح  ياضتقم  هب  ار  دوخ  بلاطم  دنیزگرب و  نابطاخم  زاین  اب  بسانتم  ار  شیوخ  هباطخ  عوضوم  . 1
؛ دنک هدافتسا  ابیز  تاهیبشت  تازاجم و  تایانک ، تاراعتسا ، باّذج ، ظافلا  زا  دنادب و  یتسرد  هب  ار  نابز  بادآ  دعاوق و  . 2

یساسا هلحرم  هس  دیاب  روظنم  نیا  يارب  دنک . نییبت  کیکفت و  رگیدکی  زا  یبوخ  هب  ار   » لیلد و »  » اعّدم ینعی » هباطخ ، یساسا  نکر  ود  . 3
؛ دنک یط  ار   ) همتاخ هجیتن ) و   ) صاصتقا همدقملا ) يذ  ریوصت ،(  همدقم )

؛ دنک هدافتسا  عقوم  هب  اج و  هب  اهنآ  زا  دشاب و  هتشاد  لماک  ّطلست  اهلثم  تایاکح و  راعشا ، رب  . 4
عانقا هک  شیوخ ، فده  رد  اهنآ  زا  دسانشب و  یبوخ  هب  ار  دوخ  ِنابطاخم  تاّیحور  موسر و  بادآ و  یگنهرف ، یعامتجا ، تایصوصخ  . 5

؛ دنک هدافتسا  تسا ، ناشیا 
. دشاب یبوخ  یمومع  ِتاعالطا  ياراد  عومجم  رد  دنادب و  ار  هباطخ  عوضوم  هب  طوبرم  یلک  دعاوق  دیاب  بیطخ  . 6

هباطخ فیلأت  تروص 
هب لالدتسا  هک  تسا  هجوت  نایاش  دوریم . راک  هب  ارقتسا  یکدنا  دراوم  رد  دوشیم و  هدافتسا  یلیثمت  یسایق و  لالدتسا  زا  ًابلاغ  هباطخ  رد 

تسین مزال  يروص  ظاحل  هب  هباطخ  رد  هتفر  راک 
(35 . ) درک هدافتسا  نآ  زا  ناوتیم  دسرب  رظن  هب  جتنم  رهاظ  رد  رگا  هکلب  دشاب ، جاتنا  طیارش  ِیمامت  ِياراد 

لدج اب  هباطخ  هسیاقم 
درک : نایب  لدج  هباطخ و  نیب  ناوتیم  ار  ریز  ياه  توافت  هباطخ  فیرعت  هب  هجوت  اب 

دارم نیقی  هب  یبایتسد  اهنآ  رد  هک  یبلاطم  اما  تسین ، دودـحم  صاـخ  يا  هخاـش  هب  تسا و  ماـع  لدـج  نوچمه  هباـطخ  ورملق  هچ  رگا  . 1
. تسا نوریب  هباطخ  عوضوم  زا  لدج ، فالخرب  تسا ،

نینچ ًاموزل  لدـج  رد  هک  یلاح  رد  تسا ، عانقا  اب  هارمه  يزوریپ  هباطخ ، تیاـغ  اـما  تسا ، هبلغ  لدـج  دـننام  هباـطخ  فدـه  دـنچ  ره  . 2
. تسین

زین ( 36  ) يرهاظ تاروهـشم  زا  لدـج ، ِفالخ  رب  هباطخ  رد  اما  دـنوریم ، راک  هب  لدـج  رد  مه  هباـطخ و  رد  مه  تاروهـشم  دـنچ  ره  . 3
. درک هدافتسا  ناوتیم 

رعش

رعش فیرعت  ( 37)
یخرب تسا . ناکرالا  يواستم  اّفقم و  نوزوم ، یمالک  رعش  دندقتعم : ( 38  ) نایضورع تسا . زیگنا  لایخ  یمالک  رعش  تسا : دقتعم  وطسرا 

زین ییامین  ِون  رعـش  فیرعت ، نیا  ساسا  رب  تسا . نیگنهآ  زیگنا و  لایخ  یمالک  دـنیوگیم : رعـش  فیرعت  رد  رـصاعم  نارعاش  ناـبیدا و  زا 
. دوب دهاوخ  رعش  یضورع  کیسالک و  ياهرعش  زا  يا  هراپ  دننام 

هاگدید ساسا  رب  هک  ارچ  تسا ؛ هجو  نم  صوصخ  مومع و  تبسن  نآ  ون  یضورع و  ییوطـسرا ، يانعم  هب  رعـش  نیب  دش ، نایب  هچنآ  ربانب 
یقطنم و یفسلف ، يوحن ، یفرـص ، ياه  هموظنم  هک  نانچ  مه  تسا . يرعـش  مالک  یقطنم  ظاحل  هب  زین  هنازادرپ  لایخ  ياهرثن  ییوطـسرا ،

لایخ نیگنهآ و  هک  ییامین  ون  رعش  نینچمه  تسا و  رعش  نایضورع  رظن  زا  اهعارـصم  تایبا و  ندوب  يواسم  نوزوم و  اّفقم ، تهج  هب  … 
رگا هتبلا  دـشابن . دوجوم  نآ  رد  نازوا  يواـست  هیفاـق و  رـصنع  هچ  رگا  دوشیم ، ناـسنا  ناور  حور و  طـسب  ضبق و  بجوم  تسا و  زیگنا 

. تسا هتفای  ققحت  یناعم  مامت  هب  رعش  زیگنا ، لایخ  مه  دشاب و  یتیب  یعرصم و  يواست  ياراد  اّفقم و  نوزوم و  مه  یمالک 
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هدش فیلأت  هیفاق  مه  يواسم و  نوزوم ، لاوقا  زا  هک  زیگنا  لایخ  یمالک  زا : تسا  ترابع  رعـش  عون  نیرت  لماک  نیرتهب و  دسریم  رظن  هب 
. تسا رادافو  لماک  روط  هب   » انعم رصنع » هب  مه  و   » ظفل رصنع » هب  مه  یفیرعت  نینچ  اریز  تسا ؛

زین نآ  بسانم  تروص  زا  دیاب  مرجال  دوریم  راک  هب  یلالدتسا  تعانص  کی  ناونع  هب  هک  یماگنه  رعش  هک  نیا  تسا  ّتیمها  زئاح  هچنآ 
. » تسا یگدنز  هزاجا  حبص  نیا ، ربانب  تسا . یگدنز  هزاجا  وت  دنخبل  ساکعنا  تسوت . دنخبل  ساکعنا  حبص  دننام » : دشاب . دنم  هرهب 

. تسا تالّیخم  تعانص  نیا  أدبم  دوشیم  نشور  دش ، نایب  هچنآ  هب  تیانع  اب 

قطنم رد  رعش  هاگیاج 

نزو و زا  هک  تهج  نآ  زا  رعـش  دراد . ار  فلتخم  مولع  رد  یـسررب  حرط و  تیحالـص  نآ  ددـعتم  داـعبا  ظاـحل  هب  هک  تسا  یتقیقح  رعش 
هرهب لیلد  هب  ضورَع و  ملع  رد  هیفاـق  نزو و  ظاـحل  هب  هک  دـیآیم  رامـش  هب  یبدا  یتعانـص  تسا ، رادروخرب  یبدا  ياـه  شیارآ  هیفاـق و 
ياراد رعش  نآ ، هب  طوبرم  روما  ظفل و  زا  رتارف  اّما  تسا . یسررب  حرط و  لباق  عیدب  ملع  رد  یتخانـش  ابیز  ياه  هتکن  اهتفارظ و  زا  يریگ 

هب هک  تسا  يرما  رعـش ، زا  هبنج  نیا  تسا . يراج  يراس و  رعـش  دبلاک  رد  حور  نوچ  دریگیم و  تأشن  انعم  زا  هک  تسا  یتقیقح  دـعب و 
. تسا جاتحم  یفسلف  یقطنم -  لیلحت 

هب ار  رعـش  هاگ  چیه  لالدتـسا  ماقم  رد  هک  دنزومآیم  رّکفتم  ناسنا  هب  دنزادرپیم و  رعـش  ییانعم  راتخاس  لیلحت  هب  رعـش  نف  رد  نویقطنم 
قیدصت هب  یبایتسد  يارب  یلماع  ناونع 

. تسین قیدصت  دیفم  ًاساسا  يرعش  لالدتسا  اریز  دنکن ؛ باختنا 

رعش دیاوف 

رثا و أشنم  یعامتجا  يدرف و  تایح  عّونتم  فلتخم و  ياـهورملق  رد  دـناوتیم  اـهناسنا  ناـج  رد  نآ  قیمع  فرگـش و  ریثأـت  ّتلع  هب  رعش 
. دشاب هدیاف 

زا : دنترابع  رعش  دیاوف  راثآ و  ّمها  زا  یخرب 
؛ دربن ياه  ههبج  ناگدنمزر  رد  یسامح  حور  نتخیگنارب  . 1

؛ یعامتجا یسایس -  تالوحت  عاونا  داجیا  يارب  یسایس و …  ینید ، روما  رد  مدرم  تاساسحا  فطاوع و  کیرحت  . 2
؛ دارفا نیسحت  تّمذم و  حدق ، حدم و  ریقحت ، میظعت و  . 3

؛ اه ناسنا  رد  یناحور  حرف  نزح و  طسب ، ضبق و  داجیا  . 4
. حلاص لمع  يداهن و  کین  رب  بیغرت  دنسپان و  لاعفا  زا  نتشاد  رذح  رب  . 5

هدیکچ

هاوخ دوخ  یعاـمتجا  یگدـنز  رد  و  تسا ، یعاـمتجا  یـسایس و  ینید ، يارآ  دـیاقع و  ياراد  هک  یناـسنا  ره  يارب  لدـج  نف  يریگارف  . 1
. تسا مزال  يرما  دوشیم ، هرظانم  هثحابم و  ریگرد  هاوخان 

رظن دروم  بلطم  و  هدافتـسا ، لباقم  فرط  لوبق  دروم  مّلـسم و  تامدقم  زا  دناوتیم  نآ  اب  یمدآ  هک  یتعانـص  زا : تسا  ترابع  لدـج  . 2
. دنک در  ای  تابثا  ار  شیوخ 

درک : نایب  نینچ  ناوتیم  ار  ناهرب  لدج و  نایم  ياه  توافت  . 3
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اهنآ رد  عقاو  اب  تقباطم  دنشاب و  نیفرط  لوبقم  مّلـسم و  دیاب  لدج  تامّدقم  اّما  دنـشاب ؛ عقاو  اب  قباطم  ینیقی و  دیاب  ناهرب  تامدقم  فلا )
؛ تسین طرش 

؛ دریگیم تروص  صخش  دوخ  يارب  هاگ  ناهرب  هماقا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ صخش  ود  هب  مئاق  هراومه  لدج  ب )
. دیآیم زین  لیثمت  ارقتسا و  لکش  هب  هک  لدج  فالخرب  دوشیم ؛ فیلأت  سایق  تروص  هب  اهنت  ناهرب  ج )

هلمح يأر  نآ  هب  هک  ار  يرگید  بیجم و  تسا  ییأر  عفادـم  هک  ار  یـصخش  لئاسو ، بیجم  دراد : دوجو  فرط  ود  يا  هرظاـنم  ره  رد  . 4
. دنمانیم لئاس  دربیم 

. دنیوگ یم   » عضو هب »،«  ٌمزتلم  ای »  » هب ٌدقتعم  يأر » هب  . 5
. دنیوگیم عضوم  دوشیم ، بعشنم  یناوارف  روهشم  يایاضق  اهنآ  زا  هک  ییلک  لوصا  دعاوق و  هب  . 6

. تسا تامّلسم  تاروهشم و  لدج ، هیلوا  يدابم  . 7
نیقی مزج و  اهنآ  رد  هک  نآ  نودـب  تسا ، رظن  دروم  بلطم  دروم  رد  مدرم  هدوت  عانقا  نآ ، هجیتن  اهنت  هک  تسا  یملع  یتعانـص  هباـطخ  . 8

. دنک داجیا  یعقاو 
تسا : یساسا  ءزج  ود  لماش  هباطخ  . 9

؛ تاروهشم تانونظم و  تالوبقم ، زا : تسا  ترابع  ًاتدمع  هک  دومع ، فلا )
. تسا رثؤم  ناگدنونش  ای  ناگدنناوخ  عانقا  رد  دومع ، رانک  رد  هک  يرگید  یجراخ  روما  لاعفا و  زا : تسا  ترابع  هک  ناوعا ، ب )

رظن زا  دربراک  دراوم  رد  هس ، نیا  هک  تسین  مزال  دوشیم  هدافتـسا  ارقتـسا  زا  یکدـنا  دراوم  رد  لیثمت و  ساـیق و  زا  رتشیب  هباـطخ  رد  . 10
. دنشاب جاتنا  طیارش  مامت  ياراد  تروص 

دراد : دوجو  ریز  ياه  توافت  لدج  هباطخ و  نیب  . 11
؛ لدج فالخرب  تسا ، نوریب  هباطخ  عوضوم  زا  تسا  دارم  نیقی  هب  یبایتسد  اهنآ  رد  هک  یبلاطم  فلا )

؛ تسا يزوریپ  اهنت  نآ  تیاغ  هک  لدج  فالخ  هب  تسا ، عانقا  اب  يزوریپ  هباطخ  فده  ب )
. لدج فالخ  رب  درک ، هدافتسا  ناوتیم  يرهاظ  تاروهشم  زا  هباطخ  رد  ج )

هاوخ دوش ، سفن  رد  یطاسبنا  ای  ضابقنا و  ثعاب  و  فیلأـت ، تـالِّیخم  زا  هک  تسا  یمـالک  ره  زا  تراـبع  ییوطـسرا  ياـنعم  هب  رعـش  . 12
. دشابن هاوخ  دشاب  اّفقم  نوزوم و 

. تسا هجو  نم  صوصخ  مومع و  رگیدکی  اب  نآ  یبدا  یضورَع و  ییوطسرا ، يانعم  هب  رعش  تبسن  . 13
قیدـصت هب  یبایتسد  يارب  یلماع  ناونع  هب  ار  رعـش  هاـگ  چـیه  لالدتـسا  ماـقم  رد  هک  دزومآیم  ناـسنا  هب  یقطنم  رعـش ، تعانـص  رد  . 14

. دنکن باختنا 
. تسا هنازادرپ  لایخ  ياهریوصت  یلایخ و  روما  زا  دارفا  تذل  طاسبنا و  اه ، ناسنا  رد  رعش  قیمع  ریثأت  ّتلع  . 15

شسرپ

. دینک فیرعت  ار  لدج  تعانص  . 1
. دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب  ار  عضوم  عضو و  بیجم ، لئاس ، . 2

. دینک هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  ناهرب  لدج و  . 3
. دیربب مان  ار  لدج  يدابم  . 4

. دینک نایب  ار  لدج  تاودا  . 5
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. دینک رکذ  ار  لدج  بادآ  زا  بدا  جنپ  . 6
. دینک فیرعت  ار  رعش  هباطخ و  تعانص  . 7
. دیهد حیضوت  ار  هباطخ  یساسا  يازجا  . 8

؟ دینک هسیاقم  رگیدکی  اب  ار  لدج  هباطخ و  دیناوتیم  ایآ  . 9
. دینک نایب  ار  رعش  دیاوف  . 10

ییامزآدوخ

؟ دراد مان  هچ  دشاب  تانونظم  تالوبقم و  زا  نآ  تامدقم  هک  یسایق  . 1
. هطسفس د ) لدج . ج ) ناهرب . ب ) هباطخ . فلا )

؟ تسا مادک  دوریم  راک  هب  لدج  رد  هک  يا  ّهدام  . 2
. تابَّرجم د ) تالِّیخم . ج ) تامّلسم . ب ) تارتاوتم . فلا )

؟ تسا ایاضق  عون  مادک  زا  دوریم و  راک  هب  هباطخ  رد  هیضق  مادک  . 3
. تایمهو تسین -  دوجوم  دشابن ، هراشا  لباق  هچ  ره  ب ) تالوبقم . دباییمن -  تدایس  دوسح  فلا )

. تامّلسم تسا -  تهج  ياراد  يدوجوم  ره  د ) تاروهشم . تسا -  تشز  ملظ  وکین و  لدع  ج )
؟ دنوشیم هدیمان  هچ  تسا  هدنونش  رد  ترفن  ای  تبغر  داجیا  اهنآ  زا  فده  هک  ییایاضق  . 4

. تاسوسحم د ) تالِّیخم . ج ) تابَّرجم . ب ) تاّیلوا . فلا )
؟ دزومآیم ار  عانقا  رد  قیفوت  شور  نییآ و  نف  مادک  . 5

. هطسفس د ) هباطخ . ج ) لدج . ب ) ناهرب . فلا )
؟ دشاب یکی  دناوتیم  هّدام  رظن  زا  ریز  تاعانص  زا  کی  مادک  تامدقم  . 6

. رعش لدج و  د ) ناهرب . هطسفس و  ج ) هطسفس . لدج و  ب ) لدج . ناهرب و  فلا )
؟ دنوریم راک  هب  تعانص  مادک  رد  بیترت  هب  تارتاوتم  تالوبقم و  . 7

. هباطخ ناهرب -  د ) لدج . هباطخ -  ج ) ناهرب . هباطخ -  ب ) هباطخ . لدج -  فلا )
؟ دوریم راک  هب  تعانص  مادک  رد  تسایاضق و  زا  مسق  مادک   » تسا دیلپ  نوخ  دننام  بارش  هیضق » . 8

. رعش تالِّیخم -  د ) لدج . تامّلسم -  ج ) هطلاغم . تایمهو -  ب ) هطلاغم . تانونظم -  فلا )
رد و  دنوشیم ؟ هدیمان  هچ   » میربیم راک  هب  نانآ  هدیقع  لاطبا  يارب  ار  نامه  ام  دـنا و  هدـش  مزتلم  نادـب  یتعامج  ای  درف  هک  ییایاضق  .« 9

؟ دنوریم راک  هب  یتعانص  هچ 
. ناهرب تارتاوتم -  د ) رعش . تالوبقم -  ج ) هباطخ . تاروهشم -  ب ) لدج . تامّلسم -  فلا )

؟ دوشیمن بوسحم  رعش  نویقطنم  فیرعت  ساسا  رب  ریز  دراوم  زا  کی  مادک  . 10
. سمش ناوید  د ) کلام . نبا  هیفلا  ج ) ناتسوب . ب ) يولوم . يونثم  فلا )

؟ تسیچ يرعش  سایق  هدام  . 11
. تارتاوتم د ) تالّیخم . ج ) تاروهشم . ب ) تانونظم . فلا )

؟ تسا ریز  ياه  هنیزگ  زا  کی  مادک  نآ  یقطنم  يانعم  هب  رعش  اب  ضورع  ملع  رد  رعش  تبسن  . 12
. قلطم صوصخ  مومع و  د ) هجو . نم  صوصخ  مومع و  ج ) نیابت . ب ) يواست . فلا )
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. لیثمت د ) ارقتسا . ج ) لدج . ب ) ناهرب . فلا )

؟ دراد صاصتخا  لئاس  هب  ریز  يدابم  زا  کی  مادک  هدافتسا  . 14
. تارتاوتم د ) تاروهشم . ج ) تالوبقم . ب ) تامّلسم . فلا )
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یّلک فادها 
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؛ دوش انشآ  هطلاغم  نف  اب  . 1

؛ دسانشب قطنم  رد  ار  هطلاغم  هاگیاج  . 2
. دوش هاگآ  نف  نیا  يازجا  ضارغا و  زا  . 3

يراتفر فادها 
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دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 
؛ دینک فیرعت  ار  هطلاغم  . 1

؛ دیهد حیضوت  ار  هطلاغم  ضارغا  . 2
؛ دینک نایب  ار  هطلاغم  هدیاف  . 3

؛ دینک نایب  ار  هطلاغم  يازجا  . 4
؛ دیهد حیضوت  ار  هطلاغم  ینوریب  يازجا  زا  دروم  دنچ  . 5

دیهد حرش  ار  هطلاغم  تعانص  داوم  عوضوم و  . 6

هطلاغم تّیمها 

دوخ يرکف  شالت  ناـیرج  رد  نهذ  تسا . یمدآ  دازمه  یخیراـت  ظاـحل  هب  يزرو  درخ  تسا و  رّکفتم  يدوجوم  ًاـتاذ  ناـسنا  هک  میتسناد 
هک ریز  ياه  لاثم  هب  هنومن  ناونع  هب  تسا . تسردان  یخرب  تسرد و  یخرب  هک  دـنیزگیم  رب  ار  يددـعتم  ياه  هار  تیعقاو ، فشک  يارب 

دینک : تقد  تسا  يرشب  تارکفت  زا  یضعب  لصاح 
 ». تسا یبسن  يرشب  مولع  سپ  تسا . یبسن  تسا  لماکت  رییغت و  لاح  رد  هچ  ره  تسا . لماکت  رییغت و  لاح  رد  يرشب  مولع  -« 

 ». تسا مکاح  نآ  رد  تلادع  سپ  تسا . دنمنوناق  هعماج  نیا  تسین . نکمم  نوناق  قیرط  زا  زج  یعقاو  تلادع  -« 
 ». دنکیم كرد  ار  نآ  یکدوک  ره  تسا و  یهیدب  هیضق  کی  نیا  -« 

 ». دهدب تاعوبطم  مدرم و  هب  يرتشیب  يدازآ  دیاب  تلود  تسور ، هبور  دیدش  مروت  اب  يا  هعماج  یتقو  -« 
 ». تسا هدشن  نآ  هب  ضارتعا  دقن و  کی  یتح  نونکات  اریز  تسا ؛ هناملاع  قیقد و  وا  هلاقم  -« 

یمود تسین ؛(  هفرص  هب  نورقم  دهاوخیم ) يدایز  هنیزه  یلوا  هک  تسا  هدش  داهنشیپ  لح  هار  راهچ  یعامتجا  ِلکـشم  نیا  ّلح  يارب  -« 
تسین میوگیم ، نم  هک  مراهچ ، ّلح  هار  باختنا  زج  يا  هراچ  نیاربانب ، درادن . ییارجا  تنامض  زین  موس  لح  هار  دبلطیم ؛ يرایسب  نامز 

».
مرج عوقو  لحم  رد  مادک  چیه  دنا  هداد  تداهـش  درف  نیا  یهانگ  یب  يارب  هک  يدارفا  دـهدیم  ناشن  هک  دراد  دوجو  یعطق  ياهدنـس  -« 

 ». تسا درف  نیمه  یعقاو  مرجم  نیاربانب ، دنا . هتشادن  روضح 
 ». تسا نارگ  نازرا  باتک  سپ  تسا . نارگ  بایمک ، زیچ  ره  تسا . بایمک  نازرا  باتک  -« 

 ». دراد فرح  جنپ  بسا  سپ  دراد . فرح  جنپ  ناویح  تسا . ناویح  بسا  -« 
 ». دنتسین داوس  اب  ناشورف  باتک  زا  یضعب  سپ  دنتسین . داوس  اب  نادنمتورث  زا  یضعب  دنتسین . دنمتورث  ناشورف  باتک  زا  یضعب  -« 

 ». تسین راکشزرو  ییانیبان  چیه  سپ  تسا . راکشزرو  یلابتوف  ناب  هزاورد  ره  تسین . لابتوف  ناب  هزاورد  ییانیبان  چیه  -« 
 ». دنتسین موصعم  ناربمایپ  زا  یضعب  سپ  دنتسین . ربمایپ  ناموصعم  زا  یضعب  -« 

یتخانـش هعماج  ياه  لیلحت  اههیرظن و  نیرتدـیدج  اب  قباـطم  فرح  نیا  هک  دـینادیم  اـیآ  دـینکیم ، تفلاـخم  نم  فرح  اـب  هک  امـش  -« 
.« ؟ تسا

.« ؟ تسین تسرد  ینیشن  نامتراپآ  دییوگیم  روطچ  امش  دنا ، هتفریذپ  ار  نامتراپآ  رد  تنوکس  یگدنز و  رفن  اهنویلیم  -« 
 ». درادن یبوخ  هنایم  ناراک  هظفاحم  اب  اریز  تسا ، اهوردنت  حانج  رادفرط  ًامتح  وا  -« 

 ». تسا هژاو  نیا  ربارب  تهج  ره  زا  هک  ارچ  تسا ؛  » دیسبوس یبرغ » هژاو  يارب  یبوخ  لداعم   » هنارای یباختنا » هژاو  -« 
هب دنناوخب  سرد  هسردم  رد  دنناوتن  هک  یناناوجون  همه  دش . ریگتـسد  تقرـس  مرج  هب  دوب  هدـش  جارخا  هسردـم  زا  هک  یناوجون  زورما  -« 
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 ». دنوشیم هدیشک  تیانج  داسف و 
 ». دشاب هتشاد  ینالوط  هقباس  دیابن  خیرات  رد  اهروشک  نیا  ندمت  گنهرف و  نیاربانب  دننکیمن . رمع  دایز  ریقف  ياهروشک  مدرم  -« 

 ». دشاب یمهم  صخش  دیاب  نیاربانب ، دنکیم . راک  ربتعم  مهم و  رایسب  يا  هسسؤم  رد  وا  -« 
عماوج یقوقح  تالکـشم  هب  دـنناوتب  نیناوق  نیا  هک  تشاد  راظتنا  دـیابن  نیاربانب ، تسا . هدـمآ  شیپ  لاس  مالـسا 1400  ییازج  نیناوق  -« 

 ». دنهد خساپ  يزورما 
زا يرایـسب  رد  دهدیم و  بیترت  هشیدنا  نایرج  رد  نهذ  هک  دنتـسه  ییاه  لالدتـسا  تسد ، نیا  زا  يرگید  رایـسب  دراوم  دش و  رکذ  هچنآ 

نیودـت يارب  یلـصا  هزیگنا  یخیرات ، ِظاحل  هب   ) نهذ يریذـپاطخ  تیعقاو ) نیا  دوشیم . اطخ  طـلغ و  راـچد  هتـساوخان  اـی  هتـساوخ  اـهنآ 
همه نایم  رد  دوریم . رامش  هب  قطنم  ملع  یلصا  ياه  تلاسر  زا  یکی  ینهذ  ِتفآ  نیا  اب  هزرابم  هجیتن ، رد  تسا . هدوب  قطنم  مان  هب  یشناد 

. تسا یتیلوؤسم  نینچ  راد  هدهع  يرگید  ِثحب  ره  زا  شیب  هطلاغم  تعانص  ملع ، نیا  ثحابم 

هطلاغم فیرعت 

هک تسا  یلالدتسا  قطنم ، ِحالطصا  رد  تسا و  درف ) دوخ  يراک ) هابتشا  زین  طلغ و  هب  رگید  صخش  نداد  قوس  يانعم  هب  تغل  رد  هطلاغم 
دح رارکت  تسا -  لالدتسا  یعون  هک  سایق -  ناکرا  زا  ًالثم  دشابن ؛ ود  ره  ای  تروص و  ای  هدام  ظاحل  هب  لالدتسا  طیارـش  ناکرا و  دجاو 

طسوا
رارکت هک  دوش  هتـشادنپ  نینچ  یلو  هدـشن  رارکت  عقاو  رد  طسوا  دـح  هک  یعـضاوم  رد  لاح  تسا ، هملک  قیقد  ياـنعم  هب  لـماک و  روط  هب 

. تسا یناتساد  هروطسا  روگنا  سپ  تسا . یناتساد  هروطسا  نیریش  تسا . نیریش  روگنا  لثم : تسا ؛ هتفرگ  تروص  هطلاغم  هدش ،

هطلاغم ضارغا 

دبای : ققحت  دناوتیم  هزیگنا  ود  اب  يرگید  يزادنا  طلغ  هب  رد  دّمعت  يانعم  هب  هطلاغم 
هب ای  بطاخم و  ِناحتما  دـصق  هب  دـهد ، قوس  هابتـشا  هب  ار  يرگید  حیحـص ، یـضرغ  هب  طـلاغم  صخـش  تسا  نکمم  هاـگ  قح . هزیگنا  . 1

« نآ هب  مود  تروص  رد  و   » ناحتما یطلاغم » سایق  هب  لّوا  تروص  رد  دوخ . هابتشا  رظن  رب  وا  ِندرکن  رارـصا  يارب  لباقم  فرط  هیبنت  روظنم 
. دنیوگ یم   » دانع

نتفرگ لکـش  ساسا  دـنزیم . هطلاغم  هب  تسد  نارگید  رب  قوفت  يرترب و  ایر ، دـننام  تسردان ، یفادـها  اب  ِطلاغم  یهاگ  لـطاب . هزیگنا  . 2
. دـنک رهاظ  ناملاع  هماج  رد  ار  دوخ  لقع ، ياـضتقم  تمکح و  هب  ندـش  هتـسارآ  زا  لـبق  دـهاوخب  طـِلاغم  هک  تسا  نیا  يا  هزیگنا  نینچ 
هطلاغم و زا  هدافتـسا  نانیب ، رهاظ  ناـیم  رد  ناـشیا  مـالک  تیلوبقم  هار  اـهنت  دـنرادن . هطلاـغم  عاونا  هب  کـسمت  زج  يا  هراـچ  يدارفا  نینچ 

. تسا یگنازرف  ملع و  هب  نیغورد  ترهش 

هطلاغم هدیاف 

دشاب : دیفم  دناوتیم  تهج  دنچ  زا  ناسنا  يارب  تعانص  نیا  يریگارف 
؛ دنکیم ظفح  نآ  رد  عوقو  زا  ار  دوخ  طلغ ، عضاوم  نتسناد  اب  لالدتسا  ماقم  رد  . 1

؛ درادیم هگن  ناما  رد  هطلاغم  يریذپریثأت  زا  ار  دوخ  . 2
؛ دنکیم يریگولج  هطلاغم  ماد  رد  رگید  ياه  ناسنا  طوقس  زا  . 3
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. دزاس بولغم  ار  يو  هطلاغم  اب  دناوتیم  دوشیمن ، میلست  هطلاغم  اب  زج  جوجل  ِِطلاغم  هک  يرورض  دراوم  رد  . 4

هطلاغم يازجا 

تسا : ءزج  ود  ياراد  نف  نیا 
لیکـشت ار  لالدتـسا  هدام  هک  ییایاضق  زا  معا  تسا ، یطلاغم  لالدتـسا  هدـنهد  لیکـشت  يازجا  نآ  زا  روظنم  یلـصا .(  ( ینورد يازجا  . 1

. دنکیم نییعت  ار  لالدتسا  لکش  هک  یتروص  ای  دنهدیم و 
رد اما  دنراد ؛ رارق  لالدتـسا  نتم  زا  نوریب  هچرگا  هک  تسا  یطلاغم  لالدتـسا  زا  جراخ  يروما  نآ ، زا  دارم  یـضَرَع .(  ینوریب ) يازجا  . 2

زا : دنترابع  هطلاغم  ینوریب  يازجا  زا  یخرب  ( 39 . ) دنوشیم تسردان  لالدتسا  هجیتن  لوبق  بجوم  لاح  نیع 
( لباقم فرط  یملع  ياهدوبمک  صقاون و  حرط  ای  ینامسج و  ياه  بیع  رکذ  قیرط  زا  ًالثم  وا ، مشخ  نتخیگنارب  بطاخم و  ریقحت  فلا )

؛) دنادیم يا  هسردم  هچب  ره  هطلاغم  نیهوت  هطلاغم  هتخیگنا ، هزیگنا و  هطلاغم  مشخ ، داجیا  هطلاغم 
، وهایه هطلاغم  دـهد )، ناشن  زوریپ  ار  دوخ  بولغم و  ار  وا  ات  دـنک  داجیا  بطاخم  رد  یبذاک  ناـجیه  هک  یتاـکرح  وهاـیه و  داـیرف و  ب )

؛(  رارکت هطلاغم  تیزاراپ ، هطلاغم 
نداد خساپ  زا  روکذـم  تاحالطـصا  نتخانـشن  لیلد  هب  بطاخم  هک  يروط  هب  سونأمان ، روجهم و  تاحالطـصا  ظافلا و  ندرب  راک  هب  ج )

؛(  یشورف لضف  هطلاغم  دنامب ) زجاع  بسانم 
رد دـنک و  يریگ  یپ  ار  لالدتـسا  هتـشر  دـناوتن  دوش و  هدـنکارپ  بطاـخم  نهذ  هک  يروط  هب  دـیاز ، طـبر و  یب  بلاـطم  ندرک  حرطم  د )

؛(  طبر یب  یخوش  یفارحنا ، هتکن  هطلاغم  دنامب ) ناوتان  بسانم  نداد  خساپ  هجیتن و  صیخشت 
بطاخم نخس  هب  یقحاول  ندوزفا  اب  ای  دوش ، روهشم  فالخ  عقاو و  ریغ  يرما  هب  هیبش  هک  يا  هنوگ  هب  بطاخم ، نخس  لیوأت  ریـسفت و   ) ه

ریسفت هطلاغم  فیرحت ، هطلاغم  دهد ). تبسن  صخش  نآ  هب  دنک و  ذخا  روهـشم  ای  عقاو  فالخ  یجیاتن  هدرک ، نایب  وا  هچنآ  زا  نتـساک  ای 
 ). تسردان

هنیمز ياه  شور  هک  ور  نآ  زا  دراد و  رایـسب  ریثأـت  هطـسفس  ققحت  رد  ینوریب  يازجا  ناونع  هب  هطلاـغم  ياهدـنفرت  هک  تسا  هجوت  ناـیاش 
(40 . ) تسین روسیم  لماک  روط  هب  اهنآ  ندرک  دنمنوناق  روما و  نیا  لماک  ياصقتسا  تسا ، عونتم  رایسب  هطلاغم  يارب  زاس 

هطلاغم تعانص  عوضوم 

، یلقع ریغ  یلقع ، لـئاسم  زا  معا  يا ، هنیمز  ره  رد  تسین . صاـخ  يا  هلأـسم  هب  رـصحنم  دـهدیم ، خر  اـهنآ  رد  هطلاـغم  هـک  یتاـعوضوم 
. دهد خر  هطلاغم  تسا  نکمم  یعامتجا و …  یسایس ، یگنهرف ،

هطلاغم تعانص  يدابم  داوم و 

ییایاضق زا  هتسد  نآ  هطلاغم ، تعانـص  رد  هتفر  راک  هب  تایمهو  زا  روظنم  دنتاهبـشم . تاّیمهو و  دنوریم  راک  هب  هطلاغم  رد  هک  ییایاضق 
دـشابن هراشا  لباق  هچ  ره  لثم » یلقع ، روما  رد  مهو  مکح  دننام  درامـشیم ، یهیدب  قداص و  ار  اهنآ  لقع  فالخ  رب  مهو  هوق  هک  تسا 

 ». تسین دوجوم 
هدـنرد ِناویح  ریـش ، زا  دارم  هک  یلاح  رد   »( دروخیم ریـش  ناسنا  لثم » تایهیدـب  تاینیقی و  هب  هیبش  بذاک  يایاضق  زین  تاهّبـشم  زا  دارم 

(. دشاب سوسحم  رون  رون ، زا  دوصقم  هک  یلاح  رد   »( تسا رون  دنوادخ  لثم » تسا . تاروهشم  هب  هیبش  بذاک  يایاضق  نینچمه  و  دشاب ؛)
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لدج هب  هیبش  رگا  دوشیم و  هدیمان   » هطسفس دشاب » هدش  لیکشت  تاینیقی  هب  هیبش  بذاک  يایاضق  زا  هدوب و  ناهرب  هب  هیبش  هطلاغم  هچنانچ 
. دوشیم هدیمان   » هبغاشم دشاب » هدمآ  مهارف  تاروهشم  هب  هیبش  بذاک  يایاضق  زا  هدوب و 

هدیکچ

رد ناسنا  رگید  یترابع  هب  تسا ؛ تسرداـن  یخرب  تسرد و  یخرب  هک  دـنیزگیم  رب  ار  يددـعتم  ياـه  هار  تیعقاو  فشک  يارب  یمدآ  . 1
. دوشیم اطخ  طلغ و  راچد  هتساوخان  ای  هتساوخ  اهلالدتسا  زا  يرایسب 

اب هزرابم  راد  هدـهع  يرگید  ثحب  ره  زا  شیب  شناد  نیا  رد  هطلاغم  تسا و  هدوب  قطنم  نیودـت  يارب  یلـصا  هزیگنا  نهذ ، يریذـپاطخ  . 2
. تسا نهذ  يریذپاطخ  تفآ 

. دشابن ود  ره  ای  تروص و  ای  هدام  ظاحل  هب  مزال  طیارش  ناکرا و  دجاو  هک  تسا  یلالدتسا  هطلاغم  . 3
. دوش هماقا  فلاخم  ِياعدا  لاطبا  ضقن و  يارب  دیاب  هباشم  داوم  ای  یقطنم و  راتخاس  رب  هوالع  هطلاغم  . 4

. دوش هماقا  لطاب  ای  حیحص  هزیگنا  ساسا  رب  دناوتیم  هطلاغم  . 5
زا : تسا  ترابع  هطلاغم  هدیاف  . 6

؛ اطخ رد  عوقو  زا  هشیدنا  ظفح  فلا )
؛ يریذپریثأت زا  ینمیا  ب )

؛ هطلاغم ماد  رد  طوقس  زا  نارگید  ظفح  ج )
. وا میلست  جوجل و  ِِطلاغم  رب  هبلغ  د )

دنا : هتسد  ود  هطلاغم  يازجا  . 7
؛ هطلاغم هدنهد  لیکشت  ِداوم  تروص و  زا  دنترابع  هک   ) یلصا ینورد ) يازجا  فلا )

، هتخادنا اطخ  هب  ار  نهذ  میقتـسمریغ  روط  هب  دـنراد و  رارق  هطلاغم  نتم  زا  جراخ  هک  يروما  زا  دـنترابع  هک   ) یـضَرَع ینوریب ) يازجا  ب )
لیوأت سونأمان ، تاحالطصا  ندرب  راک  هب  طبر و  یب  بلاطم  حرط  بطاخم ، ریقحت  دننام  دنوشیم ؛ یطلاغم  لالدتـسا  هجیتن  لوبق  بجوم 

روهشم و…  فالخ  عقاو و  ریغ  روما  هب  بطاخم  نخس 
. تسین دودحم  یصاخ  هلأسم  هب  هطلاغم  عوضوم  . 8

شسرپ

؟ تسا نهذ  يریذپاطخ  اب  هزرابم  راد  هدهع  قطنم  ثحابم  هیقب  زا  شیب  یتعانص  هچ  . 1
. دینک فیرعت  ار  هطلاغم  . 2

؟ دراد مان  هچ  اهنآ  هدنرب  راک  هب  هک  دینک  نایب  و  فیرعت ، ار  هبغاشم  هطسفس و  . 3
؟ دوریم راک  هب  حیحص  هزیگنا  اب  هطلاغم  هنوگچ  . 4

؟ تسا مادک  هطلاغم  دربراک  رد  لطاب  هزیگنا  هک  دیهد  حیضوت  . 5
؟ تسیچ هطلاغم  دیاوف  . 6

. دیهد حیضوت  دیربب و  مان  ار  هطلاغم  يازجا  . 7
. دینک نایب  ار  ینوریب  يازجا  دراوم  . 8
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(. دیهد حیضوت  تسا )؟ مادک  هطلاغم  تعانص  عوضوم  . 9

ییامزآدوخ

؟ تسا هدرب  راک  هب  ار  سمخ  تاعانص  زا  کی  مادک  دنک ، جاتنتسا  یلک  يا  هجیتن  تسا ، ییزج  سایق  هجیتن  هک  ییاج  رد  يدرف  رگا  . 1
. لدج ناهرب و  د ) هطلاغم . ج ) هباطخ . ب ) رعش . فلا )

؟ دنتسجیم کسمت  یقطنم  تعنص  مادک  هب  تیمکح ، یفن  و   » هَّلل ّالا  مکح  ال  راعش » حرط  اب  ناورهن  جراوخ  . 2
. اوران میمعت  لدج  ب ) قح . زا  لطاب  جاتنتسا  لدج  فلا )

. قح زا  لطاب  جاتنتسا  هطلاغم  د ) صقان . يارقتسا  هطسفس  ج )
؟ تسا مادک  هطلاغم  يازجا  . 3

. یلصا ینورد -  ب ) ینوریب . ینورد -  فلا )
. یظفل ینورد -  د ) یضرع . ینوریب -  ج )

؟ دراد مان  هچ  دوخ  هابتشا  رظن  رب  وا  ندرکن  رارصا  يارب  لباقم  فرط  هیبنت  هزیگنا  هب  هطلاغم  . 4
. تیکبت د ) هطسفس . ج ) ناحتما . ب ) دانع . فلا )

؟ دوشیم عقاو  هب … …  هک  تسا  یتعانص  هطلاغم  . 5
. قح تابثا  هزیگنا  د ) لطاب . ای  قح  هزیگنا  ج ) لطاب . هزیگنا  ب ) قح . هزیگنا  فلا )

؟ دراد رارق  هطلاغم  يازجا  زا  هتسد  مادک  رد  روجهم  تاحالطصا  ظافلا و  زا  هدافتسا  بطاخم و  ریقحت  . 6
. یظفل د ) يونعم . ج ) ینورد . ب ) ینوریب . فلا )

؟ تسا نهذ  يریذپاطخ  تفآ  اب  هزرابم  راد  هدهع  رگید  تاعانص  زا  شیب  کی  مادک  سمخ  تاعانص  نایم  زا  . 7
. هباطخ د ) ناهرب . ج ) لدج . ب ) هطلاغم . فلا )

؟ دنوشیم هدیمان  هچ  دنزادنایم  اطخ  هب  ار  نهذ  میقتسم  ریغ  روط  هب  هک  يروما  . 8
. يونعم روما  د ) یظفل . روما  ج ) یضرع . يازجا  ب ) یلصا . يازجا  فلا )

، هک تسا  هدش  رابتعا  نآ  رد  تسا و  مزاج  قیدصت  دیفم  هطلاغم  . 9
. دشابن قح  ب ) دشاب . قح  فلا )

. دشاب عقاو  قباطم  د ) دشاب . مّلسم  ج )
. دننکیم مکح  هک …  دنا  بذاک  ییایاضق  تایمهو  . 10

. لقع قباطم  ب ) لقع . لباقم  فلا )
. یمدآ ساسحا  لباقم  د ) یمدآ . ساسحا  قباطم  ج )

زا : تسا  ترابع  هطلاغم  تعانص  عوضوم  . 11
. درادن هار  نآ  رد  ناهرب  هک  يا  هلأسم  ره  ب ) یلقع . ریغ  لئاسم  فلا )

. درادن هار  نآ  رد  ناهرب  لدج و  هک  يا  هلأسم  ره  د ) یلقع . ریغ  یلقع و  لئاسم  ج )
يدارفا نآ  هب  نادقتعم  اریز  درادن  يرابتعا  شزرا و  ًاساسا  امـش  ياعّدا  دیوگب » : نینچ  لباقم ، فرط  ياعّدا  دقن  ياج  هب  یـسک  رگا  . 12

. تسا زا … … …  . » دنا هدش  ریگتسد  يدزد  مرج  هب  راب  نیدنچ  هک  دنا  هزره  دساف و 
. هدرک هدافتسا  نیهوت  ینوریب  هطلاغم  ب ) هدرکن . هدافتسا  هطلاغم  فلا )
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. هدرک هدافتسا  وهایه  ینوریب  هطلاغم  د ) هدرک . هدافتسا  وهایه  ینوریب  هطلاغم  ج )
. تسا عقاو … …  رد   » دیریذپب ار  منخس  سپ  متسه  لامک  لضف و  ياراد  داوساب و  نم  هک  نیا  هب  رهاظت  .« 13

. یشورف لضف  ینوریب  هطلاغم  ب ) اعّدم . رارکت  ینوریب  هطلاغم  فلا )
. طبر یب  یخوش  ینوریب  هطلاغم  د ) فیرحت . ینوریب  هطلاغم  ج )

دنکیم كرد  ار  نآ  یکدوک  ره  تسا و  یهیدب  هیضق  کی  نیا  دیوگب » : نینچ  دوخ  ياعّدم  رب  لالدتسا  هماقا  ياج  هب  لدتـسم  رگا  . 14
. تسا هدرک  هدافتسا  زا … … …  »

. طبر یب  یخوش  ینوریب  هطلاغم  ب ) دنادیم . يا  هسردم  هچب  ره  ینوریب  هطلاغم  فلا )
. تسردان ریسفت  ینوریب  هطلاغم  د ) فیرحت . ینوریب  هطلاغم  ج )

؟ دراد مان  هچ  لباقم  فرط  شیامزآ  هزیگنا  هب  هطلاغم  . 15
. تیکبت د ) هطسفس . ج ) ناحتما . ب ) دانع . فلا )

زا : تسا  ترابع  هطلاغم  تعانص  رد  هتفر  راک  هب  داوم  . 16
 ). یلقع روما  رد  مهو  ماکحا  ( تایمهو ب ) یّسح .(  روما  رد  مهو  ماکحا  ( تایمهو فلا )

. تاهّبشم و   ) یلقع روما  رد  مهو  ماکحا  ( تاّیمهو د ) تانونظم . تایمهو و  ج )
. دشاب قح  اب  قباطم  لالدتسا  هطلاغم … … …  تعانص  رد  . 17

. تسا هدشن  طرش  ب ) تسا . هدش  طرش  فلا )
. دناوتیم د ) دراد . حیجرت  ج )

 … … … … دیفم یطلاغم  لالدتسا  . 18
. تسین يا  هدیاف  د ) تسین . قیدصت  ج ) تسین . مزاج  قیدصت  ب ) تسا . مزاج  قیدصت  فلا )

. تسا يایاضق … … …  هراومه  هطلاغم  تعانص  رد  هتفر  راک  هب  تاهّبشم  . 19
. تایهیدب هب  هیبش  ب ) تاینیقی . هب  هیبش  فلا )

. تاروهشم تاینیقی و  هب  هیبش  د ) تاروهشم . هب  هیبش  ج )
؟ دراد مان  هچ  . » تسا سوسحم  دنوادخ  نیا  ربانب  تسا . سوسحم  يرون  ره  تسا . رون  دنوادخ  لالدتسا » نیا  . 20

. هباطخ د ) رعش . ج ) هطسفس . ب ) هبغاشم . فلا )

رتشیب رّکفت  يارب 

؟ دراد دوجو  یتوافت  دیدج  میدق و  نویقطنم  نیب  هطلاغم  يازجا  نییبت  رد  ایآ  . 1
؟ تسا عنام  عماج و  هطلاغم  زا  هدش  هضرع  فیرعت  ایآ  تسا  تاّیمهو  تاهبشم و  هطلاغم  تعانص  داوم  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  . 2

؟ دینک رکذ  یلاثم  دش ، نایب  تشوناپ  رد  هک  ینوریب ، هطلاغم  عاونا  يارب  دیناوتیم  ایآ  . 3
؟ تسا مزال  دیزیم ، یناسنا  عامتجا  ریغ  رد  هک  یسک  يارب  هطلاغم  يریگارف  ایآ  . 4

2 هطلاغم  20 سرد

یّلک فادها 
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هوژپ : شناد  هک  تسا  نیا  متسیب  سرد  یّلک  فادها 
؛ دسانشب ار  یقطنم  هطلاغم  هاگیاج  . 1

. دوش انشآ  هطلاغم  عاونا  اب  . 2
يراتفر فادها 

دیناوتب : سرد  نیا  يریگارف  زا  سپ  دوریم  راظتنا  مرتحم ، هوژپ  شناد 
؛ دیهد حیضوت  ار  یطلاغم  رشابم  لالدتسا  . 1

؛ دیهد حیضوت  ار  یطلاغم  سایق  . 2
؛ دینک نایب  دوشیم ، هطلاغم  أشنم  کی  ره  نادقف  هک  ار  سایق  طیارش  ناکرا و  . 3

. دیهد حیضوت  ار  یطلاغم  لیثمت  ارقتسا و  . 4

هطلاغم عاونا 

یلالدتـسا دـشابن ، ود  ره  ای  تروص و  ای  هدام  ظاحل  هب  مزـال  طیارـش  اـی  ناـکرا  دـجاو  لالدتـسا  رگا  هک  میتسناد  هتـشذگ  ياـه  ثحب  زا 
. تسا تروص -  هدام و  ظاحل  هب  لالدتسا -  عاونا  طیارش  ناکرا و  دادعت  هب  هطلاغم  عاونا  نیا ، ربانب  تسا . یطلاغم 

طیارش ناکرا و  عون  ره  رد  دیاب  تسا ، یعاونا  ياراد  زین  کی  ره  دوشیم و  میسقت  رشابم  ریغ  رشابم و  هنوگ  ود  هب  لالدتسا  هک  اج  نآ  زا 
. دوش هتخانش  یتسرد  هب  لالدتسا  هنوگ  ره  رد  اطخ  ات  دوش ، یسررب  تروص -  هدام و  ظاحل  هب  نآ -  هب  صوصخم 

رشابم لالدتسا  فلا )

لالدتـسا عاونا  اب  دوشیم . هدیمان  رـشابم  لالدتـسا  دشاب ، رگید  هیـضق  کی  زا  اهنت  قیدصت  کی  باستکا  جاتنتـسا و  رگا  هک  دـش  هتـسناد 
؛ تسا هتفرگ  تروص  هطلاـغم  ( 41 ، ) دوشن نآ  طیارـش  ناکرا و  تیاعر  عون  ره  رد  رگا  لاح  دیدش . انـشآ  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد  رـشابم 

یناویح چـیه  هیـضق » قدـص   » تسا ناسنا  یناویح  ره  هیـضق » بذـک  زا  هاگ  نآ  دوش ؛ هتـسناد  هیلک  هبلاس  هیلک ، هبجوم  ضیقن  ًـالثم  ( 42)
دننام دوش ؛ مّهوت   ) هیلک هبجوم  ( تروص نامه  هب  نآ  سکع  قدص  هیلک ، هبجوم  هیضق  قدص  زا  ًالثم  ای  دوش و  هتفرگ  هجیتن   » تسین ناسنا 

یـضعب هیـضق » زا  ًالثم  اـی  و  تسا .«  يداـم  ءیـش  يدوجوم  ره  هک » دوش  مّهوت   » تسا دوجوم  يداـم  ءیـش  ره  دـنیوگیم » یتقو  هک  نیا 
. درادن يوتسم  سکع  هیئزج  هبلاس  هک  دش  هتفگ  اریز   » دنتسین موصعم  ناربمایپ  یضعب  هک » دوش  مّهوت   » دنتسین ربمایپ  نیموصعم 

رشابم ریغ  لالدتسا  ب )

سایق
. دوشیم هطلاغم  أشنم  کی  ره  نادقف  هک  تسا  یطیارش  ناکرا و  ياراد  تروص  هدام و  ظاحل  هب  سایق 

سایق طیارش  ناکرا و  زا  یخرب 

(43 . ) دشاب هیضق  کی  تقیقح  رد  مادک  ره  هک  مه ، زا  ادج  همدقم  ود  زا  سایق  لیکشت  . 1
رد هک  ارچ  هتفرگ ، تروص  هطلاغم   » تسا ناویح  ناسنا  طقف  سپ  تسا . ناویح  يرعاش  ره  تسا . رعاش  ناـسنا  طـقف  لاـثم » رد  نیا ، رباـنب 

(44  ». ) تسین رعاش  ناسنا  ریغ  و »  » تسا رعاش  ناسنا  تسا » : هیضق  ود  زا  یبیکرت  لّوا  هیضق  لالدتسا ، نیا 
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طسوا دح  رارکت  . 2
عقاو رد  طسوا  دح  هک  یعـضاوم  رد  لاح  دوش . رارکت  هملک  قیقد  يانعم  هب  لماک و  روط  هب  هک  دشاب  یطـسوا  دح  رب  لمتـشم  دیاب  سایق 

یناعم ياراد  ظفل  کی  هک  تسا  نآ  رادنپ  نیا  أشنم  تسا . هتفرگ  تروص  هطلاغم  هدش ، رارکت  هک  دوش  هتـشادنپ  نینچ  یلو  هدـشن  رارکت 
. تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  رگید  يانعم  هب  رگید  همدقم  رد  انعم و  کی  هب  همدقم  کی  رد  ظفل  نیا  تسا و  ددعتم 

نآ و تأیه  یهاگ  تسا و  ظفل  رهوج  یهاگ  ظفل  کی  ياـنعم  ددـعت  أـشنم  هک  تسا  نیا  تشاد ، رظن  رد  دـیاب  هطلاـغم  نیا  هراـبرد  هچنآ 
. میزادرپیم ظفل  يانعم  ددعت  أشنم  هرابرد  رتشیب  یسررب  هب  هطلاغم  عون  نیا  تیمها  يارب  رگید . ظافلا  اب  نآ  بیکرت  یهاگ 

رگید ظافلا  اب  نآ  بیکرت  ظفل و  تأیه  دشاب و  ظفل  هدام  ببس  هب  ددعتم  یناعم  رب  ظفل  تلالد  هک  تسا  ییاج  رد  نیا  ظفل : رهوج  فلا )
(45 . ) تسا یناتساد  هروطسا  روگنا  سپ  تسا . یناتساد  هروطسا  نیریش  تسا . نیریش  روگنا  لثم  دشاب ؛ هتشادن  ددعت  نیا  رد  یشقن 

دییقت و…  قالطا و  هیبشت ، هراعتسا ، زاجم ، لقن ، ای  دشاب و  یظفل  كارتشا  تلع  هب  هک  نیا  زا  تسا  معا  دحاو  ظفل  یناعم  ددعت 
راتخم دـنوادخ  دـننام » : یفرـص ؛(  ( یتاذ تأیه  هچ  لاح  دـشاب . تأیه  ظفل ، يانعم  ددـعت  أشنم  هک  تسا  ییاـج  رد  نیا  ظـفل : تأـیه  ب )

. تسا بَجوم  دنوادخ  دننام : ماجِعا ؛(  بارعا و  ( یضرع تأیه  هچ  و  ( 46  ». ) تسا لولعم  دـنوادخ  سپ  تسا . لولعم  يراتخم  ره  تسا .
(47 . ) تسا لولعم  دنوادخ  سپ  تسا . لولعم  یبَجوم  ره 

ظافلا اب  هک  اج  نآ  زا  یلو  دـنکیمن  تلالد  ددـعتم  یناعم  رب  تأـیه  هداـم و  ثیح  زا  ظـفل  ینعی  تسا ؛ بیکرت  ددـعت ، أـشنم  بیکرت : ج )
تسا : يددعتم  ياه  هنوگ  هب  زین  مسق  نیا  دنکیم . ددعتم  یناعم  رب  تلالد  هدش ، بیکرت  رگید 

نکیل تسا . نآ  هتـسیاش  وا  دیوگب  يزیچ  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  قح  رد  یـسک  رگا  دننام » دنکیم ؛ ددعت  ياضتقا  بیکرت  سفن  یهاگ  - 
(48  ». ) تسا نآ  هتسیاش  وا  سپ  تسا . هتفگ  يزیچ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  قح  رد  یسک 

سپ تسا . جوز  دشاب  درف  جوز و  هک  يددع  ره  تسا . درف  جوز و  جنپ  ددع  لثم » دـنکیم : ددـعت  ياضتقا  بیکرت  دوجو  مّهوت  یهاگ  - 
(49  ». ) تسا جوز  جنپ  ددع 

. دنا قارتحا  لباق  نژیـسکا  نژوردیئ و  تسا . نژیـسکا  نژوردیئ و  بآ  لثم » دـنکیم ؛ ددـعت  ياضتقا  بیکرت  دوجو  مدـع  مّهوت  یهاگ  - 
(50  ». ) تسا قارتحا  لباق  بآ  سپ 

رد یلاصتا  یلاصفنا و  هب  صوصخم  یمومع و  طیارش  تسا ، ییانثتسا  رگا  لکش و  ره  هب  صوصخم  طیارش  تسا ، ینارتقا  سایق ، رگا  . 3
ملاع یکشزپ  ره  تسین . کشزپ  نیسح  لاثم » رد  نیا ، ربانب  دشاب . هبجوم  دیاب  يرغص  هک  دش  هتفگ  لّوا  لکـش  رد  ًالثم  دوش ؛ تیاعر  نآ 

ناوتیمن یلات  عضو  زا  هک  دـش  هتفگ  یلاصتا  ییانثتـسا  سایق  رد  ًالثم  ای  تسا و  هتفرگ  تروص  هطلاـغم   » تسین ملاـع  نیـسح  سپ  تسا .
هدـیراب ناراب  سپ  تسا . سیخ  نیمز  نکیل  تسا . سیخ  نیمز  دـشاب  هدـیراب  ناراب  رگا  لاثم » رد  نیا ، ربانب  تفرگ . هجیتن  ار  مدـقم  عضو 

. تسا هتفرگ  تروص  هطلاغم  . » تسا
. دوش تیاعر  نآ  رد  سایق  هدام  صوصخم  طیارش  . 4

ره طیارش  فیرعت و  نآ  عاونا  اب  دوشیم . میسقت  عون  راهچ  هب  تسا -  ثحب  لحم  هک  هطلاغم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  هدام -  ظاحل  هب  سایق 
توبث هب  ملع  تلع  طسوا  دـح  ( 51 . ) دشاب ینیقی  دیاب  تامدقم  هک  دـش  هتفگ  ناهرب  رد  ًالثم  دـیدش ؛ انـشآ  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد  کی 

يریزو هک » نیا  لثم  دریگیم ؛ تروص  هطلاغم  دوشن ، تیاعر  طیارش  نیا  زا  مادک  ره  لاح  دشاب و …  رغصا  يارب  ربکا 
مدع نزا و  هیال  نیب  تیلع  هطبار  هک  ارچ  تسا ؛ یطلاغم  لالدتـسا ، نیا   » دنادب وج  رد  نزا  هیال  ندـش  كزان  ار  دوخ  تیقفوم  مدـع  لیلد 

(52 . ) درادن دوجو  ریزو  تیقفوم 
. دوش تیاعر  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  . 6

دنچره دوب  دـهاوخ  هیئزج  هجیتن  هراومه  موس  لکـش  رد  ًـالثم  دوش ؛ تیاـعر  دـیاب  هک  تسا  يدـعاوق  ياراد  فیک  مک و  ظاـحل  هب  هجیتن 
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ناسنا یناویح  ره  سپ  تسا . ناسنا  يرعاش  ره  تسا . ناویح  يرعاـش  ره  لاـثم » رد  نیا ، رباـنب  دـشاب . هیلک  هبجوم  ود  ره  يربک  يرغص و 
. تسا هتفرگ  تروص  هطلاغم   » تسا

هدـش عقاو  هجیتن  رد  هطلاغم  مسق  نیا  رد  هک  نآ  لاح  دوب ، یطلاغم  لالدتـسا  هراـبرد  اـم  ثحب  هک  دـسرب  نهذ  هب  لاؤس  نیا  تسا ، نکمم 
، مینک تابثا  ار  نآ  میهاوخیم  لالدتسا  هلیـسو  هب  هک  میراد  یبولطم  لالدتـسا ، لیکـشت  زا  لبق  هک  اج  نآ  زا  مییوگیم : خساپ  رد  تسا .

لالدتسا نیا  هلیـسو  هب  هک  هدش  هدیچ  یبولطم  تابثا  يارب  هک  ارچ  تسا . یطلاغم  یلالدتـسا  ام ، لالدتـسا  تقیقح  رد  هک  تفگ  ناوتیم 
. تسا تسردان  یلالدتسا  بولطم ، نیا  تابثا  يارب  ام  لالدتسا  نیا ، ربانب  دوشیمن ؛ تباث 

لیثمت ارقتسا و 

. دوشیم هطلاغم  ببس  روما  نیا  زا  کی  ره  نادقف  مییوگیم : لاح  دیدش . انشآ  لیثمت  ارقتسا و  طیارش  ناکرا و  اب  هتـشذگ  ياه  ثحب  رد 
یلک یمکح  دشابن ، یفاک  یلک  مکح  يارب  هک  كدنا  رایـسب  يدراوم  هدـهاشم  ای  هدـهاشم و  رارکت  نودـب  رگا  صقان  يارقتـسا  رد  ًالثم 
همه هک  دوش : مکح  هاـتوک ، دـق  یناریا  يدودـحم  دادـعت  اـی  کـی  هدـهاشم  اـب  هک  نیا  لـثم  تسا ؛ هتفرگ  تروص  هطلاـغم  دوـش ، هدروآ 

هطلاغم دوش ، هداد  تیارـس  رگید  عوضوم  هب  یعوضوم  زا  یمکح  عماج  دوجو  نودـب  رگا  ًالثم  لیثمت  رد  ای  دنتـسه و  هاتوک  دـق  اهیناریا 
. تسا هتفریذپ  تروص 

هدیکچ

. تسا یطلاغم  یلالدتسا  دشابن ، ود  ره  ای  تروص و  ای  هدام  ظاحل  هب  مزال  طیارش  ای  ناکرا  دجاو  لالدتسا  رگا  . 1
. تسا تروص  هدام و  ظاحل  هب  لالدتسا  عاونا  طیارش  ناکرا و  دادعت  هب  هطلاغم  عاونا  . 2

. تسا هتفرگ  تروص  هطلاغم  دوشن ، نآ  طیارش  ناکرا و  تیاعر  رشابم ، لالدتسا  زا  عون  ره  رد  رگا  . 3
. دوشیم هطلاغم  أشنم  کی  ره  نادقف  هک  تسا  یطیارش  ناکرا و  ياراد  تروص  هدام و  ثیح  زا  سایق  . 4

زا : دنترابع  سایق  طیارش  ناکرا و 
؛ دشاب هیضق  کی  تقیقح  رد  مادک  ره  هک  مه  زا  ادج  همدقم  ود  زا  سایق  لیکشت  فلا )

؛ طسوا دح  رارکت  ب )
؛ دنشاب ریاغتم  سایق  دح  هس  ج )

رد یلاصتا  یلاصفنا و  هب  صوصخم  یمومع و  طیارش  تسا ، ییانثتسا  رگا  لکش و  ره  هب  صوصخم  طیارـش  تسا ، ینارتقا  سایق  رگا  د )
؛ دوش تیاعر  نآ 

؛ دوش تیاعر  نآ  رد  سایق  هدام  هب  صوصخم  طیارش   ) ه
؛ دوش تیاعر  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش   ) و

: تسا هطلاغم  أشنم  کی  ره  نادقف  هک  دنراد  یطیارش  ناکرا و  لیثمت  ارقتسا و   ) ز

شسرپ

. دیهد حیضوت  لاثم  رکذ  اب  ار  یطلاغم  رشابم  لالدتسا  . 1
. دیهد حیضوت  لاثم  هارمه  ار  یطلاغم  سایق  . 2
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. دینک نایب  دوشیم ، هطلاغم  أشنم  کی  ره  نادقف  هک  ار  سایق  طیارش  ناکرا و  . 3
. دیهد حیضوت  لاثم  هارمه  ار  یطلاغم  لیثمت  ارقتسا و  . 4

؟ تسا یطلاغم  لالدتسا  دوشن  تیاعر  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  رگا  ارچ  هک  دینک  نایب  . 5

ییامزآدوخ

دنتـسه دوجوم  يدام  روما  طقف  سپ  تسا . دوجوم  دـشاب  تیؤر  لباق  هک  يزیچ  ره  دنتـسه . تیؤر  لـباق  يداـم  روما  طـقف  لالدتـسا » . 1
اریز تسا ؛ یطلاغم  »

. دنتسین ریاغتم  دودح  ب ) درادن . طسوا  دح  فلا )
. تسا هدشن  تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  د ) تسا . هدش  لیکشت  همدقم  ود  زا  شیب  زا  ج )

هک ارچ  تسا ؛ یطلاغم   » دنتسه قطان  اهناویح  همه  سپ  تسا . ناسنا  یقطان  ره  تسا . ناویح  یناسنا  ره  ِلالدتسا » . 2
. تسا هدشن  تیاعر  نآ  رد  مراهچ  لکش  هب  صوصخم  طیارش  فلا )

. تسا هدشن  تیاعر  نآ  رد  هدام  هب  صوصخم  طیارش  ب )
. تسا هدشن  تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  ج )

. درادن ریاغتم  دودح  د )
، نیارباـنب تسین . داـمتعا  لـباق  دـشکب  هـشقن  مدرم  يارب  یـسک  ره  دنـشکیم . هـشقن  مدرم  يارب  ناـمتخاس  هار و  ناسدـنهم  لالدتـسا » . 3

اریز تسا ؛ یطلاغم   » دندامتعا لباقریغ  نامتخاس  هار و  ناسدنهم 
. هدشن تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  ب ) درادن . طسوا  دح  فلا )

. تسا هدشن  تیاعر  نآ  رد  لّوا  لکش  هب  صوصخم  طیارش  د ) تسا . هدش  لیکشت  همدقم  ود  زا  شیب  زا  ج )
تروص هطلاغم  دوش ، مهوت   » دنتـسین ناسنا  ریغ  اهناویح  ریغ  یـضعب  قدـص » دنتـسین ،«  ناسنا  اهناویح  یـضعب  هیـضق » قدـص  زا  رگا  . 4

اریز تسا ؛ هتفرگ 
. درادن ربتعم  نیفرط  ضقن  هیئزج  هبلاس  ب ) درادن . ربتعم  عوضوم  صقن  هیئزج ، هبلاس  فلا )

. تسین یطلاغم  عقاو  رد  لالدتسا  نیا  د ) تسا . هیئزج  هبجوم  هیئزج  هبلاس  فلاخم  ضیقن  سکع  ج )
. - درک دهاوخ  یـصاخ  هجوت  یـشزرو  یگنهرف و  تاطابترا  هب  دـشاب ، ناریا  اب  هناقداص  طباور  ناهاوخ  اکیرمآ  روشک  رگا  لالدتـسا » . 5

اب هناقداص  طباور  ناهاوخ  اکیرمآ  روشک  سپ  دـنا . هدرک  یـصاخ  هجوت  یگنهرف  تاطابترا  هب  ناـنآ  هک -  دـهدیم  ناـشن  یعطق  دـهاوش 
. تسا ناریا 

. تسا هدشن  تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  فلا )
. هدشن تیاعر  نآ  رد  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  هب  صوصخم  طیارش  ب )

. تسا هدشن  لیکشت  مه  زا  ادج  همدقم  ود  زا  ج )
. تسین یطلاغم  سایق ، نیا  د )

هک ارچ  تسا ؛ هطلاغم   » تسا هدرک  جاودزا  يردپ  ره  سپ  تسا . هدرک  جاودزا  يراد  دنزرف  ره  تسا . راددنزرف  يردپ  ره  لالدتسا » . 6
. تسا هدشن  لیکشت  مه  زا  ادج  همدقم  ود  زا  ب ) تسا . هدشن  رارکت  طسوا  دح  فلا )

. تسین یطلاغم  ًاساسا  لالدتسا ، نیا  د ) درادن . ریاغتم  دح  هس  ج )
یطلاغم  » دسریم شورف  هب  ییولیک  هناخ  سپ  دسریم . شورف  هب  ییولیک  رجآ  نهآ و  چگ ، تسا . رجآ  نهآ و  چـگ ، هناخ  لالدتـسا » . 7
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اریز تسا ؛
. تسا هدشن  رارکت  طسوا  دح  ب ) هدشن . تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  فلا )

. تسا هدش  لیکشت  همدقم  ود  زا  شیب  زا  د ) تسین . ریاغتم  نآ  دودح  ج )
هک ارچ  تسا ؛ هتفرگ  تروص  هطلاغم  دوش ، مهوت  دنتسه ،«  ناسنا  اهتخرد  ریغ  همه  قدص »  » تسین تخرد  یناسنا  چیه  قدص » زا  رگا  . 8

. تسا یئزج  هبلاس  یلک ، هبلاس  فلاخم  ضیقن  سکع  ب ) تسا . یئزج  هبجوم  یلک ، هبلاس  فلاخم  ضیقن  سکع  فلا )
. تسین یطلاغم  ًاساسا  لالدتسا  نیا  د ) تسا . یئزج  هبجوم  یلک ، هبلاس  نیفرط  ضقن  ج )

اریز تسا ؛ یطلاغم   » تسا يدام  دنوادخ  سپ  تسا . يدام  يدوجوم  ره  تسا . دوجوم  دنوادخ  لالدتسا » .9
. هدشن تیاعر  نآ  رد  لوا  لکش  هب  صوصخم  طیارش  ب ) درادن . طسوا  دح  فلا )

. هدشن تیاعر  نآ  رد  هدام  هب  صوصخم  طیارش  د ) هدشن . تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  ج )
اریز تسا ؛ یطلاغم  . » تسین بسا  یناویح  چیه  سپ  تسین . ناسنا  یبسا  چیه  تسا . ناویح  یناسنا  ره  لالدتسا » . 10

. هدشن تیاعر  نآ  رد  هدام  هب  صوصخم  طیارش  ب ) هدشن . تیاعر  نآ  رد  مراهچ  لکش  هب  صوصخم  طیارش  فلا )
. هدشن تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  د ) درادن . طسوا  دح  ج )

ضرعم رد  سپ  دنکیمن . يروخرپ  دمحا  نکیل  تفرگ . دهاوخ  رارق  اهيرامیب  عاونا  ضرعم  رد  دنک ، يروخرپ  یسک  رگا  لالدتسا » . 11
هک ارچ  تسا ؛ یطلاغم  . » تسین يرامیب  عون  چیه 

. هدشن تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  فلا )
. هدشن تیاعر  نآ  رد  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  هب  صوصخم  طیارش  ب )

. درادن یطرش  هیضق  د ) هدشن . تیاعر  نآ  رد  هدام  هب  صوصخم  طیارش  ج )
هک ارچ  تسا ؛ یطلاغم   » تسا نومیم  ییاپراچ  ره  سپ  تسا . مرگنوخ  ینومیم  ره  تسا . مرگنوخ  ییاپراچ  ره  لالدتسا » . 12

. دنرادن فیک  رد  فالتخا  تامدقم  ب ) هدشن . رارکت  طسوا  دح  فلا )
. هدشن تیاعر  نآ  رد  هدام  هب  صوصخم  طیارش  د ) هدشن . تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  ج )

اریز تسا ؛ یطلاغم   » تسا یلک  ظفاح  سپ  تسا . یلک  رعاش  تسا . رعاش  ظفاح  لالدتسا » . 13
. درادن طسوا  دح  ب ) تسا . هبجوم  يرغص  فلا )

. تسا هدشن  تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  د ) دنرادن . فیک  رد  فالتخا  تامدقم  ج )
یطلاغم  » دـنا لداع  نادرم  طقف  نیا  ربانب  تسا . لداع  تسا  اضق  هب  لغتـشم  سک  ره  دنتـسه . اـضق  هب  لغتـشم  نادرم  طـقف  لالدتـسا » . 14

اریز تسا ؛
. هدشن تیاعر  نآ  رد  لوا  لکش  هب  صوصخم  طیارش  ب ) هدشن . تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  فلا )

. تسا هدش  لیکشت  همدقم  ود  زا  شیب  زا  د ) دنرادن . ریاغتم  دودح  ج )
 - هنافسأتم اما -  دنک . کمک  امش  هب  دناوتیم  یگدنز  تالکشم  رد  دشاب ، هتشاد  یهاگـشناد  تالیـصحت  ناترـسمه  رگا  لالدتـسا » . 15

اریز تسا ؛ یطلاغم   » دنک کمک  امش  هب  دناوتیمن  یگدنز  تالکشم  رد  نیاربانب  درادن . یهاگشناد  تالیصحت  ناترسمه 
. هدشن تیاعر  نآ  رد  یلاصتا  ییانثتسا  سایق  طیارش  ب ) درادن . یطرش  هیضق  فلا )

. تسین یطلاغم  عقاو  رد  لالدتسا ، نیا  د ) هدشن . تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  ج )
؟ تسا هدش  يا  هطلاغم  هچ  . » تسا لسع  یلاّیس  درز و  ره  سپ  تسا . لاّیس  درز و  یلسع  ره  لالدتسا » رد  . 16

. طسوا ّدح  رارکت  مدع  ب ) ساکعنا . ماهیا  فلا )
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. تسا هدشن  تیاعر  نآ  رد  لیثمت  طیارش  د ) تسا . هدشن  تیاعر  نآ  رد  هدام  هب  صوصخم  طیارش  ج )
؟ تسا هدش  يا  هطلاغم  هچ  راچد   » دندنبیم ار  ود  ره  اریز  تسا  هزاورد  دننام  تسام  دنک » نامگ  یسک  رگا  . 17

. لیثمت رد  هطلاغم  ب ) طسو . ّدح  رارکت  مدع  فلا )

. سایق رد  هطلاغم  د ) صقان . يارقتسا  رد  هطلاغم  ج )
هداد خر  يا  هطلاغم  هچ  . » تسا یقیسوم  تالآ  زا  یکی  اوه  نیا  ربانب  تسا . یقیـسوم  تالآ  زا  یکی  رات  تسا . رات  اوه  لالدتـسا » رد  . 18

؟ تسا
. تسا هدشن  تیاعر  نآ  رد  هجیتن  هب  صوصخم  طیارش  ب ) طسو . ّدح  رارکت  مدع  فلا )

. تسا هدش  لیکشت  همدقم  ود  زا  شیب  زا  ج )
. تسا هدشن  تیاعر  ینارتقا  سایق  لّوا  لکش  یصاصتخا  طیارش  د )

هداد خر  يا  هطلاغم  هچ  . » دننکیمن دشر  اهناسنا  یضعب  نیا  ربانب  دنکیم . دشر  یتخرد  ره  تسین . ناسنا  یتخرد  چیه  لالدتسا » رد  . 19
؟ تسا

. تسا هدشن  تیاعر  ینارتقا  سایق  یمومع  طیارش  ب ) تسا . هدشن  تیاعر  موس  لکش  یصاصتخا  طیارش  فلا )
. يربک ندوب  هیلک  د ) يربک . ندوب  هبجوم  ج )

. » … … … تسین ریگیهام  یشورف  تسد  چیه  نیا  ربانب  تسین . ریگیهام  ییاونان  چیه  تسین . اونان  یشورف  تسد  چیه  لالدتـسا » رد  . 20
. تسا هدشن  تیاعر 

. يربک ندوب  هبلاس  ب ) ینارتقا . سایق  یمومع  طیارش  فلا )
. يربک ندوب  هیئزج  د ) يرغص . ندوب  هیئزج  ج )

رتشیب رّکفت  يارب 

. دینک نییعت  تسا  هدش  نایب  یقطنم  جیار  ياه  باتک  رد  هک  هنوگ  نآ  ار  هطلاغم  هناگ  هدزیس  دراوم  . 1
؟ داد ياج  هطلاغم  هناگ  هدزیس  عاونا  رد  دنا  هدرک  نایب  نیمز  برغم  دیدج  ناناد  قطنم  ار  هک  ییاه  هطلاغم  رتشیب  ای  مامت  ناوتیم  ایآ  . 2

دیهد حیضوت  تسناد ؟ هطلاغم  زا  یصاخ  عون  ار   » يا همانزور  هطلاغم  ای »  » یتسیلانروژ هطلاغم  ناوتیم » ایآ  . 3

(1  ) خیرات

باتک تاصخشم 

ششوکهب 1294 ؛ یتیآ 1343 -  میهاربا  دمحم  فیلات  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللایلـص  مالـسا  ربمایپ  خـیرات  هدـیکچ  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
يرادمتعیرش  رفعج  صیخلت  یجرگ  مساقلاوبا 

 . تمس  ) اههاگشناد یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  نارهت  رشن : تاصخشم 
یمالسا 1378. ياهشهوژپ  داینب  دهشم :

ص 244 يرهاظ : تاصخشم 
(14 تایهلا : 366 تمس ؛   ) اههاگشناد یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم و  نامزاس  : ) تسورف

یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو  لایر  66500-393-459-964 لایر ؛ 66500-393-459-964 کباش :
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.Mohammad Abrahim Ayati. A concise of the holy prophet's life یسیلگنا هب  دلج  تشپ  تشاددای :
سیونریز  تروصهب  همانباتک  تشاددای :

1300 مساقلاوبا - .  یجرگ  هدوزفا : هسانش  همانتشذگرس  11ق --  ترجه -  زا  لبق  مالسا 53  ربمایپ  ص ،  دمحم ) عوضوم :
رفعج يرادمتعیرش  هدوزفا : هسانش 

تمس   ) اههاگشناد یناسنا  مولع  بتک  نیودت  هعلاطم  نامزاس  هدوزفا : هسانش 
BP22/9/آ9چ8 هرگنک : يدنب  هدر  یمالسا  ياهشهوژپ  داینب  هدوزفا : هسانش 

297/93 ییوید : يدنب  هدر 
م23440-78 یلم : یسانشباتک  هرامش 

هاتوک ینخس 

. تسا هدش  يروآ  عمج  ربتعم  مهم و  ذخآم  عبانم و  زا  هک  مالسا  ربمایپ  خیرات  زا  تسا  يا  هدیزگرب  هصالخ و  دیراد  تسد  رد  هک  یباتک 
گرزب و دـیتاسا  دـییءات  دروم  یتیآ )) میهاربا  دـمحم  رتکد   )) موحرم داتـسا  فیلءات  مالـسا  ربمایپ  خـیرات  باتک  یخیرات  یملع و  شزرا 

لهآ رب  یندـناماجب ، مهم و  رثا  نیا  لـیمکت  رظن و  دـیدجت  رد  یجرگ )) مساـقلاوبا  رتـکد  ( ) داتـسا شـشوک  هژیوب  تسا ، رـصاعم  ياـملع 
باتک نیا  نکیل  هتفای ، راشتنا  فیلءات و  يرایسب  بتک  يوبن  هریس  هرابرد  نونکات  هک  نیا  اب  تفگ  ناوتیم  نیاربانب  تسین ؛ هدیـشوپ  قیقحت 
تسا هتخاس  زاین  یب  يدح  ات  هدیسر  پاچ  هب  هنیمز  نیا  رد  هک  هباشم  بتک  ریاس  هب  تبسن  ار  ام  هداد  صاصتخا  دوخ  هب  هک  ییاهیگژیو  اب 

مجح ببـس  هب  دـشاب  ناسآ  نآ  هب  یبایتسد  مه  رگا  تسین و  مهارف  یناسآب  مومع  يارب  ردـقنارگ  رثا  نیا  هب  یـسرتسد  هنافـسءاتم  نوچ  و 
ناگمه يارب  تسا ، یگلـصوح  مک  باتـش و  رـصع  هک  ام  رـصع  رد  صوصخب  ینالوط ، لـصفم و  تاـعلاطم  مـالک ، رد  لیـصفت  داـیز و 

لماع ریدم  یناسارخ )) یهلا  ربکا  یلع   )) ياقآ نیملسملا  مالسالا و  ۀجح  بانج  مرتحم  دنمشناد  داهنشیپ  بسح  رب  اذل  دشابیمن ، روسیم 
هب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  خیرات  زا  يا  هصالخ  ات  مدش  نآ  رب  هدنب  يوضر ، سدق  ناتـسآ  یمالـسا  ياهـشهوژپ  داینب 

ياهییامنهار داشرا و  مروآ . مهارف  درخ ، نابحاص  نادنم و  هقالع  مومع و  هدافتسا  روظنم  هب  مرتحم ، فل  ؤم  شراگن  هویش  رثن و  زا  يوریپ 
. مبای قیفوت  مهم  نیا  ماجنا  رد  يراب  ترضح  فطل  هب  ات  داد  يرای  ارم  ناشیا ،

 … یتیگ هحفص  رب  يوبن  راونا  زا  تسا  یعاعش  اّما  رصتخم ، تسا  يرثا  نیا 
يرادمتعیرش رفعج 

تثعب زا  لبق 

ادخ لوسر  دادجا 

ناندـع هب  نم  بسن  هاـگره  .(( )) اوکـسماف ناندـع  یلا  یبسن  غلب  اذا  : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا 
، متسیب دج  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمایپ  دادجا  لاح  حرـش  تهج ، نیا  هب  (((. 1 دینک ) يراددوخ  رتولج  دادجا  رکذ  زا  دیـسر 

. مینکیم عورش  ناندع )) ))
، يدعم برع  ار  نانا  دنا و  هتـشاد  نکـسم  قارع  مءاشلا و  فراش  ات  زاجح  دـجن و  هماهت ، رد  هک  تسا  یناندـع  برع  ردـپ  ناندـع :  - 20
دنیوگیم و رادیق  ینب  قرشم ، ینب  لیعامسا ، ینب  هبرعتسم ، هبرعتم و  برع  یلامش ، برع  یلیعامـسا ، برع  يرـضم ، برع  يرازن ، برع 

(2 . ) دسریم مالسلا  هیلع  میهاربا  نب  لیعامسا  هب  ناشبسن 
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. دندوب هدمآ  دیدپ  ّکع ))  )) زا قفاغ )) ینب   )) هک ّکع ))  )) و ّدعم )) : )) تشاد رسپ  ود  ناندع 
رب ّدعم  هک  دوب  رـسپ  دنچ  ار  وا  تفای . تافو  ات  دوب  اج  نامه  تفر و  نمی  يوس  هب  شیوخ  نادنزرف  اب  ناندـع )) : )) ناندـع نب  ّدـعم   - 19

(3 . ) دوب هعاضقوبا )) ( ) دعم هینک  تشاد و  دنزرف  هد  دوب و  مُهرُج ))  )) هلیبق زا  ّدعم  ردام  تشاد . يرورس  اهنآ  همه 
. تشاد دایا ))  )) و صنق )) ((، )) هعاضق ((، )) رازن ، )) ياهمان هب  رسپ  راهچ  ناندع  نبّدعم  قاحسا : نبا  لوق  هب 

((، هعیبر ((، )) رـضم : )) ياـهمان هب  رـسپ  راـهچ  ار  وا  تشاد و  ياـج  هکم  رد  دوب و  شردـپ  نادـنزرف  گرزب  رورـس و  دـعم : نب  رازن   - 18
رادـیدپ رازن  زا  رـضم  هعیبر و  گرزب  هلیبق  ود  دـنا و  هدـمآ  دوجو  هب  رامنا  زا  هلیجب ))  )) و معـشخ ))  )) هلیبق ود  دوب . داـیا ))  )) و راـمنا )) ))

. دنا هتشگ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  زا  دوب . مهرج ))  )) هلیبق زا  ناشردام  و  نالیع ))  )) و ( 4 (( ) سءایلا : )) تشاد رسپ  ود  رازن : نب  رضم   - 17

شردپ و نادنزرف  رورس  رـضم )) ((( )) 5 . ) دنا هدوب  ناملـسم  ود  نآ  هچ  دیهدن ، مانـشد  ار  هعیبر  رـضم و  : )) دومرف هک  تسا  هدـش  تیاور 
. درکیم تحیصن  يراگزیهرپ  حالص و  هر  ار  شنادنزرف  دوب و  اناد  هدنشخب و  يدرم 

((، هکردـم : )) ياهمان هب  رـسپ  هس  دـنداد ، بقل  ةریـشعلادیس ))  )) ار وا  تفای و  یگرزب  لیابق  نایم  رد  ردـپ  زا  سپ  رـضم : نب  ساـیلا   - 16
دوب و یلیل ))  )) يو یلـصا  مان  و  فدـنخ ))  )) ناـشردام و  تسا ) ریمع  ورمع و  رماـع ، بیترت : هب  ناـشمان   ) تشاد هعمق ))  )) و هخباـط )) ))

. دنیوگ فدنخ )) ینب  ( ) دسریم سءایلا  هب  ناشبسن  هک  ار  یلیابق 
. دنوشیم لصفنم  رضم  نب  سایلا  زا  ملسا ،)) (( )) هعازخ ((، )) بابِر ((، )) هنیزم ((، )) هبض ینب  ((، )) میمت ینب   )) ياه هلیبق 

: تـشاد دـنزرف  راـهچ  هکردـم )) . )) دوـب همیزخوـبا ))  )) و لیذـهلاوبا ))  )) شا هـینک  و  ( 6 (( ) رماـع  )) شماـن سءاـیلا : نـب  هکردـم   - 15
(7 ((. ) بلاغ  )) و هثراح )) ((، )) لیذه  )) و همیزخ )) ))

. دسریم سایلا )) نب  ۀکردم   )) هب فورعم  یباحص  دوعسم )) نب  هّللادبع   )) و لیذه ))  )) هلیبق بسن 
زا دعب  دوب ، هعاضق )) ینب   )) زا ینز  قاحـسا  نبا  لوق  هب  و  رازن )) نب  ۀعیبر  نب  دسا   )) رتخد یملـس ))  )) شردام ۀـکردم : نب  ۀـمیزخ   - 14

. دوب نوه )) ((، )) هدسا ((، )) دسا ((، )) هنانک : )) ياهمان هب  رسپ  راهچ  ار  وا  تشاد و  ار  برع  لیابق  تموکح  ردپ 
لیاضف هنانک ))  )) زا دوب . رـضم )) نب  نالیع  نب  سیق  نبدعـس   )) رتخد هناوع ))  )) شردام و  رـضموبا ))  )) شا هینک  همیزخ : نب  ۀـنانک   - 13

و ناکلم )) ((، )) ةانمدبع ((، )) کلام ((، )) رضن : )) زا دندوب  ترابع  شنادنزرف  تشادیم . گرزب  ار  وا  برع  تشگ و  راکشآ  يرامش  یب 
. دنا هدمآ  دیدپ  همیزخ  نب  ۀنانک  زا  رماع )) ینب   )) و ثیل )) ینب   )) لیابق لادح .)) ))

(( هّرب  )) نارگید يربط و  قاحـسا و  نبا  لوق  هب  و  فیرطغ )) نب  دـیوس   )) رتـخد هلاـه ))  )) یبوقعی لوق  هب  شرداـم  هناـنک : نب  رـضن   - 12
. تسا هدوب  تلصلاوبا ))  )) شا هینک  و  تلص ))  )) و دلخی )) ((، )) کلام : )) يو نادنزرف  دوب و  هخباط )) نبّدا  نبّرم   )) رتخد

( دشابن هنانک  نب  رضن  نادنزرف  زا  هک  یسک  بیترت  نیا  هب  دش و  هدیمان  شیرق ))  )) هک تسا  یسک  لوا  هنانک ، نب  رـضن  دیوگیم : یبوقعی 
. تسین یشرق )) )

. دوب کلام )) نب  رهف   )) يو دنزرف  و  نالیع )) نب  سیق  نب  ورمع  نب  ناودع   )) رتخد هکتاع ))  )) يو ردام  رضن : نب  کلام   - 11
((، براحم ((، )) بلاغ : )) يو نادـنزرف  دوب و  یمهرج )) ورمع  نب  ضاضم  نب  ثراح   )) رتخد هلدـنج ))  )) يو ردام  کلام : نب  رهف   - 10

. دنشابیم هلدنج ))  )) مان هب  يرتخد  و  دسا )) ((، )) ثراح ))
نب میت  نادـنزرغف  و  مردـالا )) میت   )) و ؤل ي )) : )) يو نادـنزرف  دوب و  لیذـه )) نب  دعـس   )) رتـخد یلیل ))  )) يو رداـم  رهف : نب  بلاـغ   - 9

. دنا هدش  فورعم  بلاغ )) نب  مردءا  ونب  ، )) بلاغ
((، رماع ((، )) بعک : )) زا دـندوب  ترابع  شنادـنزرف  دوب و  یعازخ )) ورمع  نب  بعک   )) رتخد یملـس ))  )) يو مردام  بلاـغ : نب  ؤل ي   - 8

((. همیزخ  )) و فوع )) ((، )) هماس ))
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و يدـع )) ((، )) هرم  )) زا دـندوب  تراـبع  شنادـنزرف  دوب و  رـسج )) نب  نیق  نب  بعک   )) رتـخد ۀـیوام ))  )) يو رداـم  ؤـل ي : نب  بعک   - 7
. دوب صیصهوبا ))  )) شا هینک  و  صیصه )) ))

زور تفگ و  دعب )) اما   )) شا هبطخ  رد  هک  تسا  یـسک  نیلوا  يو  دوب ، رتدـنمجرا  رتراوگرزب و  شردـپ  نادـنزرف  همه  زا  ؤل ي  نب  بعک 
. دیمانیم هبورع ))  )) ار نآ  برع  نآ ، زا  شیپ  اریز  دیمان ، هعمج ))  )) ار هعمج 

((، بـالک : )) يو نادـنزرف  تسا و  رـضن )) نب  کـلام  نب  رهف  نب  براـحم  نب  نابیـش   )) رتخد ۀیـشحو )) : )) يو رداـم  بعک : نب  ةرم   - 6
. دشابیم هظقیوبا ))  )) شا هینک  و  هظقی ،)) ((، )) میت ))

تسا و همیزخ )) نب  هنانک  نب  رـضن ) نب   ) کلام نب ) رهف   ) نب ثراـح  نب  ۀـبلعث  نب  ریرـس   )) رتخد دـنه ))  )) شرداـم هرّم : نب  بـالک   - 5
. تسا میکح ))  )) شمان و  هرهزوبا ))  )) شا هینک  و  رتخد ، کی  و  بالک )) نب  هرهز   )) و بالک )) نبّیصق  : )) شنادنزرف

ود شیرق  صلاخ  نطب  ود  : )) تفگ هرهز ))  )) و یـصق )) : )) ینعی هرم )) نب  بالک  ( ) دـنزرف ود  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
((. دنا بالک  رسپ 

و يزعلادبع )) ((، )) رادـلادبع ((، )) فانمدـبع : )) شنادـنزرف تسا و  لیـس )) نب  دعـس   )) رتخد همطاف )) : )) شردام بالک : نب  یـصق   - 4
. دوب ( 8 (( ) هریغملاوبا  )) شا هینک  رتخد و  ود  و  یصق )) دبع  ))

هکم رب  ناـیمهرج ))  )) زا سپ  هک  دوب  هعازخ ))  )) هلیبـق اـب  هبعک  هناـخ  يراددـیلک  یناـبرد و  عقوم  نیا  رد  دـش . راوگرزب  گرزب و  یـصق 
. دوب هفوص ))  )) هلیبق اب  جح  هزاجا  دندوب و  هدش  بلاغ 

، تخاـس هاـتوک  جـح  هزاـجا  زا  ار  ناـنآ  تـسد  تـشگ و  زوریپ  ناـنآ  رب  تخـس  یگنج  زا  سپ  تـفرن و  هفوـص ))  )) راـب ریز  یــصق )) ))
نب رمعی   )) يرواد هب  ار  هکم  هبعک و  روما  یـضق ))  )) ماجنارـس دـنتفرگ و  هراـنک  یـصق  زا  دـندرک و  شیوخ  راـک  باـسح  زین  هعازخ )) ))

. دش هدیمان  خادش ))  )) زور نآ  زا  تفرگ و  تسد  رد  ینانک )) بعک  نب  فوع 
((، رادلادبع  )) هب ار  هودنلاراد )) ((، )) فانمدبع  )) هب ار  يرورس  نداد و  بآ  درک ، میسقت  شیوخ  نادنزرف  نایم  رد  ار  بصانم  یـصق )) ))

(9 . ) تشاذگاو یصقدبع ))  )) هب ار  يداو  رانک  ود  و  يزعلادبع ))  )) هب ار  نایجاح  ییاریذپ 
. دنداد رارق  دوخ  خیرات  ءادبم  ار  يو  گرم  بالک )) نب  یصق   )) يراوگرزب رظن  زا  شیرق 

((، بلطم ((، )) سمـشدبع ((، )) مشاـه : )) شنادـنزرف تـسا و  یعازخ )) لـیلح   )) رتـخد یبـح )) : )) شرداـم یـصق : نـب  فاـنم  دـبع   - 3
. دنتفگیم ءاحطبلارمق ))  )) ار وا  و  هریغم ))  )) شمان و  سمش )) دبعوبا   )) شا هینک  رتخد . شش  و  ورمعوبا )) ((، )) لفون ))

((، دـسا ((، )) بلطملادـبع : )) يو نادـنزرف  تسا و  جـلاف )) نب  لـاله  نب  ةرم   )) رتـخد هکتاـع )) : )) شرداـم فاـنم : دـبع  نـب  مشاـه   - 2
. دوب یلعلاورمع ))  )) هب فورعم  و  ورمع )) : )) شمان و  هلضنوبا )) : )) شا هینک  و  رتخد ، جنپ  و  هلضن )) ((، )) یفیصوبا ))

(( مشاه نب  دـسا   )) رتخد همطاف ))  )) مالـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  ردام  دـسریم و  فانم )) دـبع  نب  مشاه   )) هب امومع  مشاـه )) ینب  ( ) بسن
. تسا

، راجن نب  يدع  نب  منغ  نب  رماع  نب  شادخ  نب  مارح ) نب  دیبل ) نب  دیز  نب  ورمع   )) رتخد یملس )) : )) شردام مشاه : نب  بلطملادبع   - 1
((، ریبز (، )) فانمدـبع (( ) بلاـطوبا ((، )) هللادـبع ((، )) هزمح ((، )) ساـبع  )) شنادـنزرف دوب و  جرزخ )) نب  ورمع  نب  ۀـبلعث  نب  تـاللا  میت 

. رتخد شش  و  مشق )) ( )) يزعلادبع (( ) بهلوبارارض (، )) هبعکلادبع (( ) موقم (، )) قادیغ (( ) لجح ((، )) ثراح ))
. تسا هدوب  رماع ))  )) شلوا مان  و  دمحلا )) ۀبیش   )) شمان و  ثراحلاوبا )) ( ) بلطملادبع هینک 

نآ یبوقعی  تفگ ك  يراعشا  دیسر ، ماجنا  هب  لیف  باحصا  ناتساد  هک  نآ  زا  سپ  يو  تشادن . یبیقر  دوب و  شیرق  رورـس  بلطملادبع ،
(10 . ) تسا هدرک  لقن  ار 

. درک رمع  لاس  تسیب  دص و  داتفا و  قافتا  لیفلا  ماع  مشش  لاس  مرکا ) لوسر  یگلاس  تشه   ) لوالا عیبر  هام  مهد  رد  بلطملادبع ، تافو 
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. تسا فورعم  بلاطوبا  ناتسربق  هب  هک  هدش  عقاو  نوجح ))  )) رد وا  ربق  ( 11)

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردپ 

هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ردپ  هللادبع  تسا . موزحم )) نب  نارمع  نب  ذئاع  نب  ورمع   )) رتخد همطاف )) : )) شردام بلطملادبع ، نب  هّللادبع 
ار لوق  نیا  یبوقعی ، اـما  داد ، يور  ادـخ  لوـسر  دـالیم  زا  شیپ  يو  تاـفو  روهـشم  لوـق  هب  درک . تاـفو  یگلاـس  جـنپ  تسیب و  رد  هلآ  و 

(12 . ) تسا هتسناد  ادخ  لوسر  تدالو  زا  سپ  هام  ود  ار  وا  تافو  دمحم )) نب  رفعج   )) زا یتیاور  بجوم  هب  هتفگ و  عامجا  فالخ 
هب زین  یلوپ  نهک و  يریشمش  ریثا : نبا  لوق  هب  دنفـسوگ و  هلگ  کی  رتش و  جنپ  و  نمیا )) ما   )) مان هب  يزینک  هللادبع ))  )) زا يدقاو : لوق  هب 

(13 . ) درب ثرا  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  هک  دنام  ياج 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردام 

لاس کی  مزمز و  رفح  هعقاو  زا  سپ  يدـنا  لاس و  هد  یلوق  هب  لاس و  هد  هک  بـالک )) نب  ةرهز  نب  فانمدـبع  نب  بهو   )) رتخد هنمآ )) ))
لاس و شش  دمآ و  رد  هللادبع )) ( ) جاودزا هب  داد ، هیدف  رتش  دص  ندش  هتـشک  زا  هللادبع ))  )) يدازآ يارب  بلطملادبع ))  )) هک نآ  زا  سپ 

ماگنه دننیبب  ار  وا  يو  يردام  نادنواشیوخ  ات  دوب  هدرب  هنیدم  هب  ار  شیوخ  دنزرف  هک  يرفس  رد  ( 14  ) ادخ لوسر  تدالو  زا  سپ  هام  هس 
. درک تافو  ءاوبا ))  )) رد یگلاس  یس  رد  هکم  هب  تشگزاب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

( میکح بالک ) نب  دیز )  ) یصق نب  ةریغم   ) فانم دبع  نب  یلعلاورمع )  ) مشاه نب  رماع ) دمحلا ، ۀبیـش  بلطملادبع ) نب  هّللادبع  نب  دمحم 
نب سءایلا  نب  ورمع )  ) ۀـکردم نب  ۀـمیزخ  نب  ۀـنانک  نب  سیق )  ) رـضن نب  کلام  نب  شیرق )  ) رهف نب  بلاغ  نب  ؤل ي  نب  بعک  نب  ةرم  نب 

. مالسلا مهیلع  ناندع  نب  دعم  نب  نادلخ )  ) رازن

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دالیم 

روهشم و  ترجه ) زا  لبق  لاس   53 لوالا ، عیبر   ) مهدفه هعیش  روهـشم  تسا : فالتخا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تدالو  خیرات  رد 
. هدش نایب  زین  رگید  فلتخم  لاوقا  تسا و  لوالا  عیبر  مهدزاود  تنس  لها 

ندمآ زا  سپ  زور  هاجنپ  لیفلا  ماع  لوالا  عیبر  متـشه  يدوعـسم : و  دادـماب ) ای  لاوز  ماگنه  ( ) 15  ) لیفلا ماع  لوـالا  عیبر  مهدزاود  ینیلک 
(16 . ) دنا هتسناد  هکم  هب  لیف  باحصا 

یطسو هرمج  دزن  هجحلا ) يذ  هام  مهدزیس  مهدزاود و  مهدزای و   ) قیرشت مایا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ردام  دسیونیم : ینیلک 
الاب هیواز  رد  فسوی  نب  دمحم  هناخ  رد  بلاط  یبا  بعش  رد  ادخ  لوسر  و  ( 17 دش ) رادراب  دوب  عقاو  بلطملادبع  نب  هللادبع  هناخ  رد  هک 

. تفای دلوت  يو  زا  دوشیم  عقاو  پچ  تسد  رد  هناخ  هب  دورو  ماگنه  هب 
: دش هتفگ  نم  هب  مدش  رادراب  ادخ  لوسر  هب  نوچ  هک : تفگیم  ادخ  لوسر  ردام  بهو ))  )) رتخد هنمآ )) : )) دـنکیم تیاور  قاحـسا  نبا 

يا هدنرب  دسح  ره  رش  زا  ار  وا  .(( )) دساح رـش  نم  دحاولاب  هذیعا  : )) وگب تفای ، دلوت  هاگره  يا ، هدش  رادراب  تما  نیا  رورـس  هب  وت  انامه 
، دنیبب ار  وا  ات  داتـسرف  مایپ  بلطملادبع  يارب  هنمآ  تفای ، دلوت  ادخ  لوسر  نوچ  مانب ، دمحم ))  )) ار وا  سپـس  مهدیم )) هانپ  اتکی  يادخ  هب 
رد وا  يارب  درپس و  شرداـم  ار  وا  هاـگنآ  تشادرب  اـعد  هب  تسد  يو  يارب  درب و  هبعک  نورد  هب  تفرگ و  رب  رد  ار  وا  دـمآ و  بلطملادـبع 

(18 . ) دمآرب هیاد  يوجتسج 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یکدوک  یگراوخریش و  نارود 

يو يارب  یچوق  بلطملادـبع ، تدالو ، متفه  زور  و  ( 19 دروخ ) ریـش  هنمآ )) ( ) دوخ ردام  زا  زور  تفه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
يزور دنچ  دوب ، هداد  ریـش  ار  بلطملادبع  نب  ةزمح  نیا ، زا  شیپ  هک  هبیوث )) ( ) بهلوبا زینک  سپـس  دیمان . دمحم ))  )) ار وا  درک و  هقیقع 

ادخ لوسر  نداد  ریش  تداعس  هاگنآ  ( 20  ) تسا هداد  ریش  زین  ار  بلاط  یبا  نب  رفعج  هبیوث )) : )) یبوقعی هتفگ  هب  داد . ریـش  ار  ادخ  لوسر 
. دش ثراح )) نب  هللادبع  بی : ؤذوبا   )) رتخد همیلح ))  )) مان هب  نزاوه )) نب  رکب  نب  دعس  ینب   )) هلیبق زا  ینز  بیصن 

نایم رد  همیلح  دزن  لاس  راهچ  دودح  رد  ترضح  تفرگزاب و  ریش  زا  ار  وا  یگلاس  ود  رد  داد و  ریـش  ار  ادخ  لوسر  مامت  لاس  ود  همیلح ،
شرداـم هب  ار  وا  هـمیلح  تدـالو ، مـجنپ  لاـس  رد  و  ( 21 داد ) يور  اـج  ناـمه  رد  ردـص )) قش   )) هیـضق تشاد و  تماـقا  دعـس  ینب  هلیبـق 

(22 . ) دنادرگزاب

یگلاس شش  رد  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  رفس 

هب تشگزاب  ماگنه  درب و  هنیدـم  هب  شیاهییاد  ندـید  يارب  ار  يو  هنمآ ))  )) شردام هک  تشذـگیم  مامت  لاس  شـش  ادـخ  لوسر  رمع  زا 
هدروآ هکم  زا  هک  يرتش  ود  نامه  اب  ار  ادـخ  لوسر  نمیا )) ما   )) نآ زا  دـش . هدرپس  كاخ  هب  اج  ناـمه  تشذـگ و  رد  ءاوبا ))  )) رد هکم 

. دنادرگزاب هکم  هب  دندوب 
(23 . ) تسیرگ ربق  رس  رب  درک و  ترایز  ار  دوخ  ردام  ربق  تشذگیم ، ءاوبا ))  )) رب هیبیدح  لاس  رد  هک  ادخ  لوسر 

ماش لوا  رفس 

اب هک  بلاطوبا  دوخ  يومع  هارمه  هک  ( 24 دوب ) هلاس  هدزیس  يدوعـسم  لوق  هب  هلاس و  هدزاود  ای  هلاس  هن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
و ( 25 داتفا ) قافتا  لیف  هعقاو  مهدزیس  لاس  لوالا  عیبر  مهد  رد  رفس  نیا  دش . ماش  راپـسهر  تفریم ، ماش  هب  تراجت  يارب  شیرق  ناوراک 
ار ادـخ  لوسر  میالع ، راثآ و  يور  زا  دوب ، یحیـسم  شیک  نایاناد  زا  هک  يریحب ))  )) ماـن هب  یبهار  دیـسر ، يرـصب ))  )) هب ناوراـک  نوچ 

. داد ربخ  يو  هدنیآ  توبن  زا  تخانش و 

تثعب زا  لبق  یناوج ، نارود  رد  مهم  ثداوح 

لوسر دالیم  نایم  تسا : هتفگ  نینچ  ار  اهنآ  یخیرات  هلصاف  بیترت و  يدوعسم  تسا و  فالتخا  شیب  مک و  ثداوح  نیا  عوقو  بیترت  رد 
. دش هلصاف  لاس  تسیب  راجفلا )) ماع   )) تسا و هدوب  لیفلا  ماع  رد  هک  ادخ 

تسیب هام و  ود  دش . ماش  یناگرزاب  رفس  راپسهر  هجیدخ ))  )) يارب ادخ  لوسر  مراهچ ،)) راجف   )) زا دعب  زور  شش  هام و  هس  لاس و  راهچ 
. درک جاودزا  هجیدخ  اب  دعب  زور  راهچ  و 

راجف

نالیع نب  سیق  ینب  و  یفرط ، زا  همیزخ  نب  دسا  ینب  هنانک و  ینب  شیرق و  نایم  راجف ، گنج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  یناوج  رد 
ماگنه نیا  رد  داتـسرف ، ظاکع ))  )) رازاب هب  کشم  هچراپ و  راب  اـب  یناوراـک  هریح  هاـشداپ  رذـنم )) نب  ناـمعن  . )) داد يور  رگید  فرط  زا 

( دوـب مارح  هاـم  رد  لـتق  نیا  نوـچ  تشک و  ار  وا  تخاـت و  وا  رب  دـش و  راپـسهر  يو  نتـشک  روـظنم  هب  هناـنک  ینب  زا  سیق )) نب  ضارب  ))
(26 . ) دش هدیمان  راجف )) )
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هدـیمان راجف ))  )) تهج نیا  هب  دـندیگنج ، دـندرکیمن ، يزیرنوخ  نآ  رد  دوب و  مارح  هام  ناـنآ  دزن  هک  بجر  هاـم  رد  دـیوگیم : یبوقعی 
(27 . ) دندش بکترم  گرزب ) یهانگ   ) يروجف مارح ، هام  رد  هک  ارچ  تسا ، هدش 

رد راجف  گنج  و  ( 29 دوب ) رـضاح  اهزور  یقاب  رد  هلخن )) موی   )) زج و  ( 28 درک ) تکرـش  راجف ))  )) رد هک  دوب  هلاس  تسیب  ادخ  لوسر 
. دیسر نایاپ  هب  لاوش  هام 

لوضفلا فلح 

مهارف تسا  هدوب  قتشم  لضف ))  )) هدام زا  همه  ناشیاهمان  هک  ءاروطق ))  )) و مهرج ))  )) زا ینادرم  هک : دنکیم  لقن  قاحسا  نبا  زا  ریثا  نبا 
نآ زا  یمان  زج  دش و  هنهک  نامیپ  نیا  هک  نآ  زا  سپ  دنهدن و  تماقا  لاجم  ار  يرگمتـس  هّکم  لخاد  رد  هک  دـندوب  هتـسب  ینامیپ  هدـش و 

(30 . ) دیمان لوضفلا )) فلح   )) ار نآ  شیرق  دش و  دیدجت  شیرق  لیابق  هلیسو  هب  راب  رگید  دوبن ، یقاب  شیرق  نایم  رد 
هب اج  نآ  زا  تخاس و  مهارف  هودـّنلاراد  رد  ار  شیرق  فیاوط  هک  دوب  بلّطملادـبع )) نب  ریبز  ( ) دـش مدقـشیپ  راـک  نیا  رد  هک  یـسک  لّوا 

(31 . ) دنتسب نامیپ  اج  نآ  رد  دنتفر و  یمیت )) ناعدج  نب  هّللادبع   )) هناخ

هجیدخ اب  جاودزا  ماش و  مود  رفس 

تاجت ینز  (، 32  ) تفای دلوت  لیف  هعقاو  زا  شیپ  لاس  هدزناپ  هک  ّیـصق ) نب  يزعلادبع  نب  دـسا  نبا  (( ) دـلیوخ  )) رتخد هجیدـخ :))  - )) 1
یقح تشاذگیم و  ناشرایتخا  رد  تراجت  يارب  يا  هیامرـس  درکیم و  ریجا  یناگرزاب  يارب  ار  نادرم  دوب ، دـنمتورث  دنمتفارـش و  هشیپ و 

يو مالغ  هارمه  هک  درک  داهنشیپ  وا  هب  داتـسرف و  يو  دزن  تفای ، ربخ  ادخ  لوسر  يرادتناما  ییوگتـسار و  زا  نوچ  دادیم و  رارق  ناشیارب 
زور شش  هام و  هن  لاس و  راهچ  رفـس  نیا  ( 33 . ) تفر ماش  هب  تفریذپ و  ادخ  لوسر  دوش ، ماش  راپسهر  هکم  زا  تراجت  يارب  هرـسیم )) ))
يو بهار  روطسن )) ( ) دیـسر يرـصب ))  )) هب نوچ  دوب و  هلاس  جنپ  تسیب و  ماگنه  نیا  رد  ادخ  لوسر  داد . يور  مراهچ  راجف ))  )) زا سپ 

هب نوچ  تخاس ، هریخ  ار  وا  هک  درک  هدهاشم  یتامارک  ادخ  لوسر  زا  رفس  نیا  رد  هرسیم  داد و  هدژم  وا  يربمایپ  هب  ار  هرسیم ))  )) دید و ار 
ادـخ لوسر  اب  جاودزا  رد  مه  هجیدـخ  تخاس و  هاـگآ  ار  هجیدـخ  دوب ، هدـید  دوخ  هدینـش و  بهار  روطـسن  زا  هچنآ  زا  تشگزاـب ، هّکم 
ردـپ دزن  بلطملادـبع  نب  ةزمح  دوخ  يومع  اب  زین  ادـخ  لوسر  تشاد . راهظا  يو  اب  جاودزا  هب  ار  دوخ  يدـنم  هقالع  و  ( 34 درک ) تبغر 

(35 . ) درک يراگتساوخ  ار  هجیدخ  تفر و  هجیدخ 
جیوزت ادخ  لوسر  هب  ار  يو  دسا )) نب  ورمع   )) هجیدخ يومع  دوب و  هدرم  راجف ))  )) زا شیپ  هجیدخ  ردپ  دلیوخ ))  )) هک دنا  هتفگ  یخرب 

(37 . ) دوب ماش  رفس  زا  ادخ  لوسر  تشگزاب  زا  سپ  زور  جنپ  تسیب و  هام و  ود  جاودزا  خیرات  ( 36 . ) درک
هجیدخ يومع  دسا )) نب  ورمع  ، )) دـقع هبطخ  ماجنا  زا  سپ  درک ، داریا  بلاطوبا  ار  دـقع  هبطخ  داد و  رهم  ناوج  رتش  تسیب  ادـخ  لوسر 

نب هللادـبع  رـسپ  دـمحم  : )) ینعی هفنا )). عدـقیال  لحفلااذـه  دـلیوخ ، تنب  ۀـجیدخ  بطخی  بلطملادـبع  نب  هللادـبع  نب  دـمحم  : )) تـفگ
((. درک در  ناوتیمن  ار  راوگرزب  راگتساوخ  نیا  دنکیم ، يراگتساوخ  دلیوخ  رتخد  هجیدخ  زا  بلطملادبع 

. دنتفای دلوت  يو  زا  میهاربا ))  )) زج ادخ  لوسر  نادنزرف  همه  دمآ و  رد  ادخ  لوسر  جاودزا  هب  یگلاس  لهچ  رد  هجیدخ  نینم  ؤملا  ما 
نب هللادبع  نب  ( 39  ) ذئاع نب  ( 38  ) قیتع ( ) جاودزا هب  دعب  و  یمیمت )) هلاهوبا  ( ) جاودزا هب  تسخن  ادـخ ، لوسر  اب  جاودزا  زا  لبق  هجیدـخ 

( تثعب مهد  لاس   ) یگلاس جنپ  تصـش و  رد  درک و  یگدنز  ادخ  لوسر  اب  لاس  جنپ  تسیب و  دودـح  يو  دوب . هدـمآرد  موزخم )) نب  رمع 
(40 . ) درک تافو 

. دروآرد شیوخ  دقع  هب  هشیاع ))  )) زا شیپ  هجیدـخ و  تافو  زا  سپ  ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  دوب  سیق )) نب  ۀـعمز   )) رتخد هدوس :))  - )) 2
ترجه هشبح  هب  دوب  هدوب  هدش  ناملسم  هک  نارکس  اب  دمآ و  رد  ورمع )) نب  نارکـس   )) شیوخ يومع  رـسپ  جاودزا  هب  تسخن  هدوس )) ))
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ادخ لوسر  جاودزا  هب  هدوس ))  )) تفای و تافو  هکم  رد  ادخ  لوسر  ترجه  زا  شیپ  نارکـس  دنتـشگزاب . هکم  هب  هام  دـنچ  زا  سپ  درک و 
(42 . ) درک تافو  يرجه  لاس 54  رد  ای  و  رمع ))  )) تفالخ رخآ  رد  يو  ( 41 . ) دمآرد

لوسر دـقع  هب  یگلاس  تفه  رد  هکم و  رد  هک  هرم )) نب  میت  ینب   )) زا نامثع )))  ) هفاحق یبا  نب  هللادـبع )  ) رکبوبا  )) رتخد هشیاع :))  - )) 3
(43 . ) درک تافو  يرجه  ای 58  لاس 57  رد  دمآ و  رد  ادخ 

ادخ لوسر  هک  نآ  زا  شیپ  سینخ )) ، )) دمآرد یمهـس )) هفاذح  نب  سینخ  ( ) جاودزا هب  ادتبا  باطخ )) نب  رمع   )) رتخد هصفح :))  - )) 4
. تفای تافو  نآ  رثا  رب  هک  تشادرب  یمخز  دحا  رد  درک و  تکرش  دحا  ردب و  رد  دروآ و  مالسا  دیآرد  مقرا ))  )) هناخ هب 

تافو ترجه  لاـس 27  یلوق  هب  ای 45 و  لاس 41  رد  دـمآ و  رد  ادـخ  لوسر  جاودزا  اب  ترجه  موس  لاس  رد  هشیاـع ، زا  دـعب  هصفح )) ))
(44 . ) تفای

شحج نب  هللادـبع   )) شرهوـش دـنتفگیم ، نیکاـسملا )) ما   )) ار وا  دوـب  لـاله )) ینب   )) زا ثراـح )) نب  ۀـمیزخ   )) رتـخد بـنیز :))  - )) 5
لوسر تایح  رد  هام  هس  ای  ود  زا  سپ  دمآرد و  ادخ  لوسر  جاودزا  هب  هصفح  زا  دـعب  دیـسر ، تداهـش  هب  دـحا  گنج  رد  ( 45 (( ) يدسا

. تفای تافو  ادخ 
، درک ترجه  هشبح  هب  شحج )) نب  هللادیبع  ( ) دوخ ناملسم  رهوش  اب  هک  دوب  هیما )) ینب   )) زا نایفـسوبا ))  )) رتخد هلمر : هبیبح :)) ما   - )) 6
دمآ و رد  ادخ  لوسر  دقع  هب  اج  نامه  رد  هشبح  هاشداپ  یشاجن  طسوت  هب  هبیبح  ما  تفر . ایند  زا  سپـس  دش و  ینارـصن  هشبح  رد  هللادیبع 

جاودزا هب  ار  هبیبح  ما  هک  نآ  داد و  يو  هب  نیباک  رانید  دـصراهچ  ادـخ  لوسر  فرط  زا  یـشاجن  دـنیوگ  دـش . هداتـسرف  هنیدـم  هب  هاـگنآ 
(46 . ) دوب صاع )) نب  دیعس  نب  دلاخ  ( ) دروآرد ادخ  لوسر 

. دوب ادخ  لوسر  همع  رـسپ  یموزخم )) دـسالادبع  نب  هللادـبع  هملـسوبا :  )) شرهوش و  یموزخم )) هیماوبا   )) رتخد دـنه : هملـس :)) ما   - )) 7
نیب دمآرد و  ادخ  لوسر  جاودزا  هب  هملـس )) ما   )) هاگنآ دیـسر ، تداهـش  هب  دوب  هتـشادرب  دـحا  گنج  رد  هک  یمخز  رثا  رب  هملـسوبا )) ))

. درک تافو  ادخ  لوسر  نانز  همه  زا  دعب  ات 62  ياهلاس 60 
رد هثراح )) نب  دیز  ( ) دـقع هب  ترـضح  نآ  روتـسد  هب  هک  دوب  ادـخ  لوسر  همع  رتخد  دـسا )) ینب   )) زا شحج ))  )) رتخد بنیز :))  - )) 8

هدوب يرجه  متـسیب  لاس  رد  بنیز  تافو  تشگ . زارفارـس  ادخ  لوسر  يرـسمه  هب  هملـس  ما  زا  سپ  داد  قالط  ار  وا  دیز  هک  هاگنآ  دمآ و 
(47 . ) تسا

ینب هوزغ  رد  ترجه  مشـش  ای  مجنپ  لاس  رد  هک  دوب  هعازخ )) قلطـصملا  ینب   )) هلیبق زا  رارـض )) یبا  نب  ثراح   )) رتخد هیریوج :))  - )) 9
ای لاس 50  رد  يو  دمآرد . ادخ  لوسر  جاودزا  هب  شدوخ  رایتخا  هب  درک و  دازآ  ار  وا  داد و  ار  وا  تمیق  ادخ  لوسر  دش ، ریـسا  قلطـصملا 

. تفر ایند  زا  يرجه   56
یبءا نب  ۀـنانک   )) سپـس و  مکـشم )) نب  ماّلـس   )) رـسمه ادـتبا  ریـضّنلا ،)) ینب   )) ناـیدوهی زا  بطخا )) نب  ّییح   )) رتـخد هّیفـص :))  - )) 10

درک و دازآ  ار  وا  ادخ  لوسر  دمآرد و  تراسا  هب  هّیفص  دش و  هتـشک  ترجه ) متفه  لاس  رفـص   ) ربیخ گنج  رد  هنانک )) . )) دوب قیقحلا ))
. تشذگ رد  هیواعم ))  )) تفالخ رد  ترجه  مهاجنپ  لاس  رد  تفرگ و  ینز  هب 

يذ رد  سپـس  دـمآرد ، يّزعلادـبع )) نب  مهروبا  ( ) جاودزا هب  ادـتبا  هک  دوب  لاله )) ینب   )) زا (( نزح نب  ثراح   )) رتخد هنومیم :))  - )) 11
رد يو  دمآرد . ادخ  لوسر  دقع  هب  فرـس  رد  بلّطملادـبع )) نب  ساّبع   )) هلیـسو هب  ءاضقلا )) ةرمع   )) رفـس رد  يرجه  متفه  لاس  هدـعقلا 

. تشذگ رد  فرس ))  )) نامه رد  يرجه  ای 66  ای 63  لاس 51 
. دنا هتفای  تافو  ادخ  لوسر  تافو  زا  سپ  رگید  رفن  هن  ادخ و  لوسر  تایح  رد  همیزخ ) رتخد  بنیز  هجیدخ و   ) رفن ود  نز : هدزای  نیا  زا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نادنزرف 
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زا : دنترابع  هک  دوب  رتخد  راهچ  رسپ و  هس  ار  ادخ  لوسر 
هب وا  تفرگ . هینک  مساقلاوبا ))  )) يو مان  هب  ادخ  لوسر  تفای و  دلوت  هّکم  رد  تثعب  زا  شیپ  تسادخ و  لوسر  دـنزرف  نیتسخن  مساق :  - 1

. دوب هلاس  ود  تافو  ماگنه 
هلاخ رـسپ  جاودزا  هب  مالـسا  زا  شیپ  تفای و  دلوت  ادخ  لوسر  یگلاس  یـس  رد  مساق  زا  دعب  هک  دوب  ادخ  لوسر  گرزب  رتخد  بنیز :  - 2

. تفای تافو  هنیدم  رد  ترجه  متشه  لاس  رد  دمآرد و  عیبر )) نب  صاعلاوبا  ( ) دوخ
هب یسورع  زا  شیپ  دمآرد ، بهل )) یبا  نب  ۀبتع  ( ) دقع هب  مالسا  زا  شیپ  تفای و  دلوت  هّکم  رد  بنیز ؛ زا  دعب  مالـسا و  زا  شیپ  هّیقر :  - 3

. تفای تافو  هنیدم  رد  ترجه  مود  لاس  رد  يو  دمآ . رد  ناّفع )) نب  نامثع  ( ) دقع هب  سپس  تشگ و  ادج  يو  زا  بهلوبا  روتسد 
ادج هبتع  زا  یسورع  زا  شیپ  شرهاوخ  دننام  دمآرد و  بهل )) یبا  نب  ۀبتع  ( ) دقع هب  مالـسا  زا  شیپ  تفای و  دلوت  هّکم  رد  موثلک : ّما   - 4

. درک تافو  ترجه  مهن  لاس  رد  دمآرد و  ناّفع )) نب  نامثع  ( ) جاودزا هب  تشگ و 
هیلع یلع  نانم  ؤمریما  ( ) جاودزا هب  هنیدـم  رد  تفای و  دـلوت  هّکم  رد  تثعب  زا  شیپ  لاس  جـنپ  دودـح  رد  ارهاـظ  مالـسلااهیلع : همطاـف   - 5

هللا یلـص  ادخ  لوسر  لسن  تفای و  تافو  هام  تشه  ات  زور  لهچ  دودـح  رد  يا  هلـصاف  هب  ادـخ  لوسر  تافو  زا  سپ  دـمآرد و  مالـسلا ))
. دنام یقاب  يو  زا  اهنت  هلآ  هیلع و 

. تفای تافو  هکم  نامه  رد  دش و  دلوتم  هکم  رد  تثعب  زا  سپ  هّللادبع :  - 6
رد ادخ  لوسر  تافو  زا  شیپ  هام  هس  مهد ، لاس  رد  تفای و  دلوت  هنیدم  رد  ترجه  متـشه  لاس  رد  ( 48 (( ) هّیطبق هّیرام   )) زا میهاربا :  - 7

. درک تافو  هنیدم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رتخد  مالسلااهیلع  همطاف  تدالو 

یفاک لوصا  باتک  رد  ینیلک  دنا ، هتـشون  هبعک  يانب  دیدجت  لاس  رد  ادخ ، لوسر  تثعب  زا  شیپ  لاس  جـنپ  ار  مالـسلااهیلع  همطاف  تدالو 
(49 . ) داد يور  تثعب  زا  دعب  لاس  جنپ  مالسلااهیلع  همطاف  تدالو  دیوگیم :

دـنا و هتـسناد  لاس  تشه  تسیب و  یـضعب  لاس و  تفه  تسیب و  یـضعب  تسا ، فالتخا  تافو  ماگنه  هب  مالـسلااهیلع  همطاف  نس  هراـبرد 
لاس هس  تسیب و  تافو  ماگنه  رد  همطاف  نس  هک  دسیونیم : خیرات  رد  یبوقعی  تسا . هتفای  تافو  یگلاس  هس  یـس و  رد  دـنا : هتفگ  یخرب 

همطاف ّنس  هک : تسا  یـسوط  خیـش  هدومرف  قباـطم  لوق  نیا  و  ( 50 دـشاب ) هدوب  ادـخ  لوسر  تثعب  لاس  رد  وا  تدالو  دـیاب  نیارباـنب  دوب ،
(51 . ) دوب لاس  هدزیس  ترجه ) زا  دعب  هام  جنپ  ، ) مالسلا هیلع  نانم  ؤمریما  اب  جاودزا  عقوم  رد  مالسلااهیلع 

دوسءالارجح بصن  رد  ادخ  لوسر  ریبدت  هبعک و  يانب  دیدجت 
تشاد و طالم  یب  یگنس  راوید  راهچ  طقف  هبعک  اریز  دنتشگ ، مهارف  هبعک  يانب  دیدجت  يارب  شیرق  هک  دوب  هلاس  جنپ  یـس و  ادخ  لوسر 

يارب زین  یفقس  دننک و  رتدنلب  ار  اهراوید  ات  دندرک  تمسق  دوخ  نایم  ار  نامتخاس  راک  شیرق  فیاوط  دوب . تماق  کی  دودح  نآ ، عافترا 
تخـس یعازن  شیرق  فیاوط  نایم  اج  نیا  رد  دوش ، هداهن  دوخ  ياج  هب  دوسءالارجح ))  )) تسیابیم هک  دیـسر  ییاج  هب  اـت  دـنزاسب ، نآ 

ات دـندرک ، یگداتـسیا  گرم  ياپ  ات  راک  نیا  يارب  دوش و  يو  بیـصن  دوسءالارجح )) ( ) بصن راختفا  تساوخیم  هفیاـط  ره  تفرگرد و 
نوخ نآ  رد  تسد  دـندش و  نامیپ  مه  بعک )) نب  يدـع  ینب   )) هفیاط اب  دـندروآ و  نوخ  زا  رپ  یتشط  رادـلادبع )) ینب   )) هفیاط هک  اجنآ 

زا زور  نآ  رد  هک  هللادبع ))  )) و هملس )) ما   )) ردپ هیماوبا ))  )) هک نا  ات  دندش ، فورعم  اهسیل )) نوخ   )) ینعی مدلا )) ۀقعل   )) هب دندرب و  ورف 
ار هچ  ره  دـنهد و  رارق  مکح  دوخ  نایم  دـیآ  رد  دجـسم  رد  زا  تسخن  ار  هک  ره  شیرق  ات  هک  درک  داهنـشیپ  دوب ، رتریپ  شیرق  لاجر  همه 

اذه انیـضر ، نیمالااذه ، : )) دنتفگ همه  دوب ، ادـخ  لوسر  دـمآرد  رد ، زا  هک  یـسک  نیتسخن  دـش و  هتفریذـپ  داهنـشیپ  نیا  دـنریذپب . دومرف 
هاـگ نآ  دـندروآ ، يو  دزن  يا  هماـج  اـت  دومرف  ادـخ  لوـسر  تسا .)) دـمحم  نیا  میهدیم ، نت  يو  مکح  هب  تسا ، نیما  نیا  .(( )) دـمحم
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هاگنآ دـندیناسر . راک  ياپ  هب  ار  گنـس  دـنتفرگ و  ار  هماج  هشوگ  يا  هفیاط  ره  ات  تفگ  سپـس  داهن و  هماج  نایم  رد  تفرگ و  ار  گـنس 
(52 . ) داهن شدوخ  ياج  رد  شیوخ  تسد  اب  ار  نآ  ادخ  لوسر 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بتکم  رد  مالسلا  هیلع  یلع 
زا هک  ساّبع ))  )) شیومع هب  ادـخ  لوسر  دوب ، راولاـیع  يدرم  مه  بلاـطوبا ))  )) دـندش و راـتفرگ  یتخـس  یلاسکـشخ  یطحق و  هب  شیرق 

بلاطوبا دزن  اهنآ  مینک . تلافک  ار  اهنآ  هتفرگ  وا  نادـنزرف  زا  میورب و  بلاطوبا ))  )) تردارب دزن  ات  ایب  تفگ : دوب ، مشاه  ینب  نادـنمتورث 
ار یلع ))  )) ادـخ لوـسر  تسامـش . اـب  راـیتخا  رگید  دـیراذگب و  نم  يارب  ار  لـیقع )) : )) تـفگ بلاـطوبا  دـندرک . حرطم  دوـخ  داهنـشیپ 

يوریپ ار  وا  ماگنه  نیا  رد  تخیگنارب . توبن  هب  شیادخ  ات  دوب  ادـخ  لوسر  اب  هتـسویپ  یلع  درب . هارمه  هب  ار  رفعج ))  )) ساّبع تفرگرب و 
(53 . ) دروآ نامیا  يو  هب  درگ و 

ءارح هوک  رد  ادخ  لوسر 

رب هام و  کی  لاـس  ره  رد  قاحـسا )) نبا   )) هتفگ هب  نیا  دـنارذگیم و  ییاـهنت  تلزع و  هب  ءارح ))  )) هوک ار  یتّدـم  لاـس  ره  ادـخ  لوسر 
شا هناخ  هب  هک  نآ  زا  شیپ  تشگیم و  زاب  هّکم  هب  دیـسریم ، ناـیاپ  هب  شفاـکتعا  نوچ  دوب و  ناـضمر  هاـم  تاـیاور ، زا  یـضعب  بسح 

(54 . ) تفریم شا  هناخ  هب  هاگنآ  درکیم و  فاوط  هبعک  درگ  تساوخیم  هچ  ره  ای  راب  تفه  ددرگزاب 

ترجه زا  لبق  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تثعب 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تثعب 

هام نیملسم  رگید  قرف  روهشم  لوق  بجر و  هام  متفه  تسیب و  هّیماما  هعیش  روهشم  لوق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تثعب  خیرات  رد 
. تشاد مامت  لاس  لهچ  تثعب  نامز  رد  وا  تسا و  ناضمر 

رقاـب  ) رفعج یبا  زا  و  ( 55  ) تسا هدوب  زیورپورسخ  یهاشداپ  متـسیب  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تثعب  دسیونیم : يدوعـسم 
لهچ زور  نآ  رد  هک  ادخ  لوسر  رب  يا  هتـشرف  ءارح ، هوک  رد  ناضمر  هام  مهدـفه  هبنـشود  زور  رد  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع 

(56 . ) دوب لیئربج  دروآ  يو  رب  یحو  هک  يا  هتشرف  دش و  لزان  دوب ، هلاس 
توعد زاغآ 

يزامن نیتسخن  دسیونیم : یبوقعی  ( 57 . ) دش لزان  زامن ، وضو و  میلعت  يارب  ادخ  لوسر  تثعب  مود  زور  رد  لیئربج  هک : دـنا  هتفگ  یخرب 
لوسر تفرگ ، وضو  لـیئربج  هک  ناـنچ  داد و  ناـشن  وا  هب  ار  نتفرگ  وضو  دـمآ و  دورف  لـیئربج  دوب ، رهظ  زاـمن  تشگ  بجاو  يو  رب  هک 

، داد ربخ  ار  وا  ادخ  لوسر  دیـسر و  هجیدخ  هاگنآ  دناوخب . زامن  هنوگچ  هک  دهد  ناشن  وا  هب  ات  دناوخ  زامن  سپـس  تفرگ ، وضو  مه  ادخ 
(58 . ) داد ماجنا  دهدیم ، ماجنا  دید  ار  هچنآ  دید و  ار  ادخ  لوسر  بلاط  یبا  نبا  یلع  هاگنآ  دناوخ ، زامن  تفرگ و  وضو  سپ 

نامه رب  رفـس  رد  داد و  رارق  مامت  تعکر  راهچ  رـضح  رد  ار  نآ  لاعتم  يادخ  سپـس  دوب ، یتعکر  ود  ادتبا  زامن  دـسیونیم : قاحـسا  نبا 
. تشاذگ یقاب  دوب  هدش  بجاو  لّوا  هک  یتروص 

ار وت  تلاسر ، رما  رد  یسک  ایآ  متفگ : مدش و  بایفرـش  ادخ  لوسر  دزن  تثعب  زاغآ  رد  تفگیم : تسا  هدش  تیاور  هسبع )) نب  رمع   )) زا
(59 . ) دوب هثراح  نب  دیز  بلاط و  یبا  نبا  یلع  هجیدخ و  شدوصقم  و  یمالغ ، یکدوک و  ینز و  يرآ ، تفگ : تسا ؟ هدرک  يوریپ 

((، صاعلا یبا  نب  ناّفع  نب  نامثع  : )) يو توعد  رثا  رب  و  هفاحق )) یبا  نب  قیتع  رکبوبا :  )) هثراـح نب  دـیز  زا  سپ  دـیوگیم : قاحـسا  نبا 
نیا دندرازگ . زامن  دنروآ و  مالسا  هّللادیبع )) نب  ۀحلّط   )) و صاّقو )) یبا  نبدعس  ((، )) يرهز فوع  نب  نامحّرلادبع  ((، )) ماّوع نب  ریبز  ))
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نز درم و  زا  هتسد  هتسد  مدرم  سپس  ( 60 . ) دنا هتسج  تقبس  یگمه  رب  هثراح ) نب  دیز  یلع و  هجیدخ و  زا  دعب   ) مالسا نتفریذپ  رد  دارفا 
(61 . ) دندمآرد مالسا  نید  هب 

بلاط یبا  نب  رفعج  مالسا 
هک تسا  هدـش  تیاور  دروآ و  مالـسا  مالـسلا  هیلع  یلع ))  )) شردارب زا  دـعب  یکدـنا  بلاـط )) یبا  نـب  رفعج  : )) هـک دـسیونیم  ریثا  نـبا 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسار  يولهپ  یلع  دنناوخیم و  زامن  هک  دید  ار  مالسلا  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  بلاطوبا ،
رفعج و  ((( 62  ) رازگ زاـمن  يو  پچ  يولهپ  رد  شاـب و  تیومع  رـسپ  رگید  لاـب  مه  وت  : )) تفگ رفعج ))  )) هب سپ  تسا ، هداتـسیا  هلآ  و 

هب اج  نآ  رد  دـیآرد و  مقرءا ))  )) هناخ هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دوب  نآ  زا  شیپ  رفعج  مالـسا  و  ( 63 درک ) ار  راک  نیمه 
. دوش لوغشم  توعد 

بلطملادبع نب  ةزمح  مالسا 
نارگید اّما  ( 64 ، ) تسا هدرکن  نییعت  ار  نآ  خیرات  نکل  هدروآ ، لیصفت  هب  قاحسا  نبا  ار  بطملادبع )) نب  ةزمح   )) ندروآ مالسا  ناتساد 

ادخ لوسر  نتفر  زا  دعب  تثعب و  مشش  لاس  رد  ار  هزمح  مالـسا  رگید  یخرب  و  ( 65  ) تثعب مود  لاس  رد  هزمح ))  )) هک دنا  هدرک  حیرـصت 
(66 . ) دنسیونیم مقرءا  هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

مقرءا غیلبتلاراد 
هّکم ياـه  هرد  رد  شیرق  زا  ناـهنپ  ار  دوخ  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  باحـصا  دوب ، هتـشگن  راکـشآ  توعد  هک  یعقوـم  اـت 
زیتس هب  اهنآ  اب  نیکرـشم  زا  رفن  دنچ  هک  درازگیم  زامن  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  رفن  دنچ  اب  صاقو )) یبا  نب  دعـس   )) يزور دندناوخیم .
دوب ینوخ  نیتسخن  نیا  درک و  یمخز  يرتش  ّکف  ناوختـسا  اب  ار  ناکرـشم  زا  يدرم  دعـس ، تفرگرد . نانآ  نایم  رد  گنج  دنتـساخرب و 

لاعتم يادـخ  هک  نیا  ات  دـندش  ناهنپ  مقرا ))  )) هناخ رد  شنارای  ادـخ و  لوسر  هک  دوب  هعقاو  نیا  زا  سپ  ( 67 . ) دش هتخیر  مالـسا  رد  هک 
. دزاس راکشآ  ار  شیوخ  توعد  ادخ  لوسر  ات  دومرف 

توعد ندش  ینلع 
اب اّما  هدوب ، مه  هب  کیدزن  روتـسد  ود  نیا  دنا  هتفگ  یـضعب  دیـسر ، ینامـسآ  روتـسد  ود  توعد ، ندش  ینلع  يارب  تثعب ، زا  دعب  لاس  هس 

(68 . ) تسا هدوب  هلصاف  روتسد  ود  نیا  نایم  یتدم  هک  تسا  نیقی  نارق ، ياه  هروس  لوزن  بیترت  هب  هجوت 
نیبرقءا هریشع  راذنا 

هوک رب  سپ  دـهد ، میب  ار  دوخ  رتکیدزن  ناشیوخ  هک  داد  نامرف  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لـجوّزع  يادـخ  دـسیونیم : یبوقعی 
هناخ زا  یکی  رد  هاگنآ  دندمآ ، درگ  يو  دزن  شیرق  فیاوط  همه  دروآ و  مهارف  ار  فلتخم  لیابق  دنلب  يادص  اب  داتـسیا و  ((( 69  ) هورم ))
ناـنآ هب  داد و  میب  ار  ناـنآ  (، 70 (( ) نیبرقالا کتریـشع  رذـناو  : )) هفیرـش هیآ  دانتـسا  هب  سپـس  تخاس و  عمتجم  ار  نانآ  مشاه  ینب  ياه 

اما دهد ، ناشمیب  هک  تسا  هدومرف  ار  وا  هدرک و  ثوعبم  ناشنایم  رد  ار  دوخ  ربمایپ  هدیزگرب و  هداد و  يرترب  ار  نانآ  ادـخ  هک : درک  مالعا 
(71 . ) دندش قرفتم  تیعمج  داد و  تبسن  يرحاس  هب  ار  وا  بهلوبا  دیوگب ، نخس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  نآ  زا  شیپ 

تخاس قرفتم  ار  تیعمج  يدینش  تفگ و  هک  ینانخس  اب  درم  نیا  تفگ : مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رگید  زور 
ار نانآ  یکاروخ  يرادـقم  ندرک  مهارف  اب  مالـسلا  هیلع  یلع )) . )) زاس مهارف  نم  دزن  ار  نانآ  رگید  راب  میوگب ، نخـس  نانآ  اب  هک  دـشن  و 

ناوج چیه  مسق  ادخ  هب  بلطملادبع ، نادـنزرف  يا  تفگ : دـمآ و  نخـس  هب  ادـخ  لوسر  هاگنآ  دـندیماشآ ، دـندروخ و  یگمه  درک  عمج 
يارب ار  ترخآ  اـیند و  ریخ  نم  هک  یتسارب  دـشاب ، هدروآ  دوخ  موق  يارب  ما ، هدروآ  امـش  يارب  نم  هچنآ  زا  رتهب  هک  مسانـشیمن  ار  یبرع 

امش رب  امومع و  مدرم  همه  هب  ارم  ادخ  بلطملادبع ! ینب  يا  منک . توعد  وا  بناج  هب  ار  امش  هک  تسا  هدومرف  ارم  يادخ  ما و  هدروآ  امش 
نازیم رد  کبـس و  ناـبز ، رب  هک  يا  هملک  ود  هب  ار  امـش  نم  و  نیبرقـالا ،)) کتریـشع  رذـناو  : )) تسا هتفگ  هدرک و  ثوـعبم  صوصخلاـب 
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دراو هملک  ود  نیا  اب  دنوشیم و  امـش  مار  اهتما  دیوشیم و  کلام  ار  مجع  برع و  هملک  ود  نیا  هلیـسو  هب  منکیم ، توعد  تسا  نیگنس 
. نم يربمایپ  رب  یهاوگ  هللا و  الا  هلا  ال  دیباییم : تاجن  خزود  زا  هملک  ود  نیمه  اب  دیوشیم و  تشهب 

روتسد نیرخآ 
هب يرومءام  هچنآ  دـنلب  يادـص  هب  وت  سپ  .(( )) نیئزهتـسملا كانیفک  انا  نیکرـشملا  نع  ضرعا  رم و  ؤت  امب  عدـصاف  : )) ياه هیآ  لوزن  اب 

( دندوب شیرق  فارشا  زا  رفن  دنچ  هک   ) كرشم ناگدننکءازهتـسا  رخـسمت و  رـش  زا  ار  وت  انامه  نادرگب ، يور  ناکرـشم  زا  ناسرب و  قلخ 
ینلع و ار  شیوخ  توعد  هرابکی  ات  تفای  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تایآ 94 و 95 ،)  ) رجح هروس  رد  میرادیم )) ظوفحم 

. دراذگاو ادخ  هب  ار  ناشراک  دسارهن و  ناکرشم  رازآ  زا  دزاس و  یمومع 
منم : )) تفگ داتسیا و  اپ  هب  حطبءا ))  )) رد و  تخاس . ینلع  راکشآ و  ار  دوخ  توعد  راگدرورپ  نامرف  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

يزور هن  دننیرفآیم و  هن  دنناسریم و  نایز  هن  دنهدیم و  دوس  هن  هک  ییاهتب  تدابع  كرت  اتکی و  يادخ  تدابع  هب  ار  امـش  ادخ ، لوسر 
رازاب رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـنا  هدرک  تیاور  یـضعب  منکیم .)) توعد  دـنناریمیم  هن  دـننکیم و  هدـنز  هن  دـنهدیم و 

هک دـش  هدـید  وا  لابند  هب  يدرم  ناهگان  دـیوش . زوریپ  راگتـسر و  ات  هّللا  ّالا  هلا  ال  دـییوگب : مدرم ! يا  : )) تفگ تساخاپ و  هب  ظاـکع )) ))
نیا دـنتفگ : تسیک ؟ درم  نیا  دندیـسرپ  دیـشاب . رذـحرب  وا  زا  سپ  تسوگغورد ، رایـسب  نم و  هدازردارب  ناوـج  نیا  مدرم ! يا  تفگیم :

راکـشآ ار  شیوخ  رما  دـسارهب ، یعناـم  زا  هکنآ  یب  هدرپ و  یب  ادـخ  لوـسر  یلو  ( 72 . ) تسوا يومع  ّبلطملادـبع )) نب  بهلوـبا  ( ) درم
. تخاس

مالسا ربمایپ  نانمشد  نیرت  تخسرس 
. ّبلطملادبع ینب  زا  فلا :

. ثراح نب  نایفسوبا   - 2 بهلوبا ،  - 1
. فانم دبع  نب  سمشدبع  ینب  زا  ب :

 - 6 صاـعلا ، یبا  نب  مکح   - 5 برح ، نب  نایفـسوبا   - 4 طیعم ، یبا  نب  ۀـبقع   - 3 هبتع ،) ردارب   ) هعیبر نب  ۀبیـش   - 2 هعیبر ، نب  ۀـبتع   - 1
. هریغم نب  ۀیواعم 

. ّیصق نب  راّدلادبع  ینب  زا  ج :
. همقلع نب  ثراح  نب  رضن  - 

. ّیصق نب  يّزعلادبع  ینب  زا  د :
. يرتخبلاوبا  - 3 دوسا ، نب  ۀعمز   - 2 بلّطم ، نب  دوسا   - 1

. بالک نب  هرهز  ینب  زا  ه :
((. 73  ) ادخ لوسر  يولاخ  رسپ   ) ثوغی دبع  نب  دوسا   - 1

. هّرم نب  ۀظقی  نب  موزخم  ینب  زا  و :
نب هکاـف  نب  سیقوبا   - 5 دـیلو ، نب  سیقوبا   - 4 هّللادـبع ، نب  ةریغم  نب  دـیلو   - 3 لهجوبا ،) ردارب   ) ماـشه نب  صاـع   - 2 لـهجوبا ،  - 1

(74 . ) بئاس نب  یفیص   - 8 دسالادبع ، نب  دوسا   - 7 ادخ ،) لوسر  همع  رسپ   ) هّیما یبا  نب  ریهز   - 6 هریغم ،
ّي. ؤل  نب  بعک  نب  صیصه  نب  مهس  ینب  زا  ز :

(. جاّجح ردارب   ) هیبن  - 4 جاّجح ، نب  ۀّبنم   - 3 (، 75  ) يدع نب  ثراح   - 2 لئاو ، نب  صاع   - 1
. صیصه نب  حمج  ینب  زا  ح :

نب ۀـمیعط  یلذـه  يدـصا  نبا  ءارمح  نب  يدـعک  هلطالط  نب  ثراح  ریعم ، نب  سینا  هّیما ،) ردارب   ) فلخ نب  ّیبا   - 2 فلخ ، نب  ۀـیما   - 1
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. یفقث قیرش  نب  سنخا  بهو  یبا  نب  ةریبه  دبع  نب  ۀناکز  رماع  نب  ثراح  يدع 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  شیرق  ياهداهنشیپ 

شیرق هب  سپ  تسا  هتـسشن  مارحلادجـسم  رد  هک  دید  ار  ادخ  لوسر  دوب ، هکم  فارـشا  زا  یکی  هک  سمـش  دبع  نب  ۀعیبر  نب  ۀبتع  يزور 
يو اب  زیخرب و  دـیلو ! وبا  يا  دـنتفگ : دریذـپب . ار  اهنآ  زا  یتمـسق  هک  منک  هضرع  يو  رب  ییاهداهنـشیپ  مورب و  دـمحم  دزن  مهاوخیم  تفگ 

هدـنکارپ ار  دوـخ  موـق  تعاـمج  يا  هدروآ  هک  میظع  يرما  اـب  وـت  ما ! هداز  ردارب  تفگ : تفر و  ادـخ  لوـسر  دزن  هبتع )) . )) يوـگب نخس 
هک دشاب  رگنب  کینار  اهنآ  ونـشب و  ارم  دنپ  نونکا  يدیمان  رفاک  ار  ناشیا  هدرم  ناردـپ  يدرک و  شهوکن  ار  ناشنید  نایادـخ و  یتخاس و 

همه نآ  تسا ، لام  ییوگیم  هچنآ  زا  تروظنم  رگا  تفگ : مونـشب . ات  وگب  دیلو ! وبا  يا  تفگ : ادـخ  لوسر  يریذـپب . ار  اهنآ  زا  یتمـسق 
يراک چیه  میهدیم و  يرورـس  دوخ  رب  ار  وت  يا ، هدرک  مایق  يرورـس  روظنم  هب  رگا  و  ( 76  ) يوش رترادـلام  همه  زا  ات  مهدیم  وت  هب  لام 
نایرپ زا  یکی  دـیآیم  شیپ  هک  نانچ  رگا  میهد و  یهاشداپ  شیوخ  رب  ار  وت  یهاوخب  یهاشداپ  رگا  میناسریمن و  ماجنا  هب  وت  نذا  یب  ار 

. میهنیم راک  نیا  رس  رب  شیوخ  ياهلام  مینکیم و  نامرد  ار  وت  سپ  يزاسرود  نتشیوخ  زا  ار  وا  یناوتیمن  هتشگ و  هریچ  وت  رب 
شوگ یگتفیـش  اب  هبتع  دـناوخ و  يو  رب  ( 77 دـیجم ) نآرق  زا  یتایآ  ادـخ  لوسر  مونـشیم . تفگ : ونـشب ، وت  نونکا  تفگ : ادـخ  لوسر 
یهاوخ هک  اج  ره  يدینش  ار  دوخ  خساپ  هک  نونکا  دیلو ! وبا  يا  تفگ : سپس  درک و  هدجس  دیـسر و  هدجـس  هیآ  هب  ادخ  لوسر  ات  دادیم 

دننام زگره  هک  مدینـش  يراتفگ  مسق  ادخ  هب  تفگ : تشگزاب و  شیوخ  ياقفر  دزن  دوب  هدـمآ  هچنآ  زج  يا  هفایق  اب  تساخرب و  هبتع  ورب .
رگا دراد و  شیپ  رد  میظع  یناتـساد  يو  راتفگ  اریز  دیرادزاب ، دـمحم ))  )) زا تسد  دیونـشب و  نم  زا  شیرق ! هورگ  يا  مدوب . هدینـشن  نآ 
مسق ادخ  هب  دیلو ، وبا  يا  دنتفگ : دوب . دیهاوخ  رت  تخبشوخ  مدرم  همه  زا  وا  هلیسو  هب  امش  تسامش و  يدنلبرس  وا  يدنلبرس  دوش ، زوریپ 

. متفگ هک  تسا  نیمه  نم  رظن  تفگ : تسا ، هدرک  رحس  شیوخ  نابز  اب  مه  ار  وت  هک 
زا یبآ ، مک  نیمز و  یمک  هب  هجوـت  اـب  يریذـپیمن ، ار  يزیچ  اـم  ياهداهنـشیپ  زا  هک  نوـنکا  دـمحم ! يا  دـنتفگ  ادـخ  لوـسر  هـب  شیرق 

هدنز ار  ام  هدرم  ناردپ  دروآ و  دیدپ  يا  هناخدور  دزاس و  راومه  ار  ام  ياهنیمزرـس  دنک و  رود  ام  زا  ار  اههوک  نیا  ات  هاوخب  تراگدرورپ 
لوسر میروآیم . نامیا  وت  هب  دندرک  قیدـصت  ار  وت  اهنآ  رگا  و  ( 78 ( ؟ لطاب ای  تسا  قح  ییوگیم  هچنآ  ایآ  هک  میـسرپب  اهنآ  زا  ات  دنک 

امـش يارب  ادخ  فرط  زا  ما  هتـشگ  ثوعبم  نادـب  ار  هچنآ  ما و  هدـشن  ثوعبم  امـش  رب  اهراک  نیا  يارب  : )) تفگ ادـخ  لوسر  تفگ : ادـخ 
نآ مه  رگا  دش  دیهاوخ  دنم  هرهب  ترخآ  ایند و  رد  دیریذپب  ار  نآ  رگا  نونکا  مدناسر ، امش  هب  متشاد  هدهع  رب  هک  ار  یتلاسر  ما و  هدروآ 

((. دنک يرواد  امش  نم و  نم  نایم  ات  منکیم  ییابیکش  ادخ  رما  يارب  دینک ، در  ار 
لاثما ینامـسآ و  ياهباذع  لوزن  میـس و  رز و  غاب و  هتـشرف و  لوزن  لیبق  زا  دندرک  يرگید  ياهاضاقت  ادخ  لوسر  زا  شیرق  بیبرت  نیا  هب 

((. درک دهاوخ  دهاوخب  رگا  تسادخ ، اب  اهراک  نیا   )) تفگ ادخ  لوسر  میروآیمن . نامیا  وت  هب  ام  ینکن  نینچ  ات  دنتفگ  و  نآ ،
مالعا ادخ  لوسر  نتشک  يارب  ار  دوخ  میمصت  هاتوک  ینارنخس  زا  دعب  لهجوبا  تفر و  ناشیا  دزن  زا  تساخرب و  رطاخ  هدرسفا  ادخ  لوسر 

و ینامی )) نکر   )) نایم هشیمه  تداـع  هب  ادـخ  لوسر  هک  ادرف  دنتـشاد . راـهظا  يو  یناـبیتشپ  يارب  ار  دوخ  یگداـمآ  مه  شیرق  تشاد و 
تسد هب  یگنس  هک  یلاح  رد  لهجوبا  دوب ، هداد  رارق  ماش  دوخ و  نایم  زین  ار  هبعک  هداتسیا و  زامن  هب  سدقملا  تیب  هب  ور  دوسالارجح )) ))

ار يو  هشقن  ادخ  اما  تخات ، شیپ  هدرمـش ، تمینغ  ار  تصرف  تفر ، هدجـس  هب  ادـخ  لوسر  هک  یماگنه  دیـسر و  عطاق  میمـصت  اب  تشاد 
(79 . ) تشگزاب هدیسران  هجیتن  هب  هدیرپ ، گنر  اب  تخاس و  بآ  رب  شقن 

يو زا  هلءاسم  هس  دـنتفگ : دوهی  نایاناد  دنتـساوخ . ییامنهار  دوهی  نایاناد  زا  دـنتفر و  هنیدـم  هب  شیرق  فرط  زا  هبقع  ثراـح و  نب  رـضن 
. حور نینرقلاوذ و  زا  فهک ، باحصا  زا  دوش : مولعم  يو  بذک  قدص و  ات  دیسرپب 

اّما (، 80  ) تفگ خساپ  ار  شسرپ  هس  ره  ادخ  لوسر  دندرک و  شسرپ  ادخ  لوسر  زا  ار  عوضوم  هس  ره  دنتـشگزاب و  هکم  هب  هبقع  رـضن و 
. دندرواین نامیا  لاح  نیع  رد 
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اسرف تقاط  ياه  هجنکش 
هجنکـش یگنـسرگ  ندز و  ندرک و  سبح  هـب  ار  ناـنآ  تفاـی و  تدـش  ناـگدرب  هاـنپ و  یب  ناناملـسم  هـب  تبــسن  شیرق  رازآ  هـجنکش و 
تداهـش هب  لهجوبا ))  )) هزین اب  مالـسا  هار  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  هّیمـس ))  )) وا ردام  هک  یـسنع  رـسای  نب  رامع  هلمج : زا  دندادیم ،

. دندیسر تداهش  هب  شیرق  هجنکش  ریز  هکم  رد  رسای ))  )) شردپ زین  و  هللادبع ))  )) شردارب نینچمه  دیسر 
هنیس ار  گرزب  یگنس  دناباوخ و  تشپ  هب  هکم ) ياحطب  رد   ) زورمین دیدش  يامرگ  رد  ار  وا  تفرگ و  فلخ )) نب  ۀّیما   )) ار حابر  نب  لالب 

. تفگیم دحءا )) دحءا   )) هجنکش ریز  رد  نانچمه  یلو  دوش  رفاک  دمحم ))  )) هب ات  داهن  شا 
دنریز : ياهمان  هب  دنتفرگ  رارق  دیدش  ياه  هجنکش  دروم  فلتخم  نیوانع  لیاسو و  اب  هک  یناسک  رگید 

زینک  ) هرّینز  - 6 سینعّما ،) اـی   ) سیبع ّما   - 5 ههیکف ، وـبا   - 4 یمور ، نانس  نب  بیهـص   - 3 ّترءا ، نب  باـّبخ   - 2 هریهف ، نب  رماـع   - 1
. هبیبل  - 8 شرتخد ، هّیدهن و   - 7 یمور ،)

نب ثراح   - 1 زا : دنترابع  نانآ  دنتفرگ ، رس  زا  ار  یتسرپ  تب  دنتشگرب و  مالسا  زا  رفن  جنپ  هک  دیسر  ییاج  هب  شیرق  ياسرف  تقاط  راشف 
لاعتم يادخ  دندش و  هتـشک  ردب  رد  نانیا  هک  هّبنم ، نب  صاع   - 5 هّیما ، نب  ّیلع   - 4 دیلو ، نب  سیقوبا   - 3 هکاف ، نب  سیقوبا   - 2 هعمز ،

(81 . ) درک لزان  يا  هیآ  ناشیا  هرابرد 
هب دنک  تیامح  ناشیا  زا  دناوتیمن  دـنراشف و  رد  راتفرگ و  تخـس  شهانپ  یب  باحـصا  هک  دـید  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ 

نیا زا  هک  دـشاب  دوریمن ، متـس  یـسک  رب  يو  دزن  هک  تسا  یهاـشداپ  اـج  نآ  رد  هچ  دـیتفریم ، هشبح  روـشک  هب  شاـک  : )) تـفگ ناـنآ 
يور مالسا  رد  هک  دوب  یترجه  نیتسخن  نیا  دنتـشگ و  هشبح  راپـسهر  ناناملـسم  زا  یعمج  سپ  دهد ،)) رارق  یجرف  امـش  يارب  يراتفرگ 

. داد
هشبح نارجاهم  نیتسخن 

روشک راپسهر  هّکم  زا  یناهنپ  نوعظم )) نب  نامثع   )) یتسرپرس هب  نز ) درم و 4   11  ) ناملسم رفن  اعمج 15  تثعب  مجنپ  لاس  بجر  هام  رد 
زا : دندوب  ترابع  اهنآ  (، 82 دندش ) هشبح  یحیسم 

 - 6 مهر ، یبا  نب  ةربس  وبا   - 5 ورمع ، نب  لیهس  رتخد  هلهس   - 4 هفیذحوبا ،  - 3 هیما ، یبا  رتخد  هملس  ما   - 2 دسالادبع ، نب  ۀملسوبا   - 1
11 فوع ، نب  نمحرلادبع   - 10 ریمع ، نب  بعصم   - 9 ماوع ، نب  ریبز   - 8 نامثع ، رسمه  ادخ ، لوسر  رتخد  هیقر ،  - 7 نافع ، نب  نامثع 

. ءاضیب نب  لیهس  - 15 بطاحوبا ، - 14 همثحوبا ، رتخد  یلیل   - 13 هعیبر ، نب  رماع   - 12 یحمج ، نوعظم  نب  نامثع  - 
کیدزن یلو  دنتشگزاب ، هکم  هب  لاوش  هام  رد  دنا  هدروآ  مالسا  شیرق  هک  دندینش  نوچ  دندنام و  هشبح  رد  ار  ناضمر  نابعـش و  هام  نانیا 

و ( 83 دندش ) هکم  دراو  یـسک  هانپ  رد  یناهنپ  رد  یناهنپ  روط  هب  مادک  ره  راچان  تسا ، هدوب  غورد  هکم  لها  مالـسا  هک  دـنتفای  ربخ  هکم 
. دننک ترجه  هشبح  هب  ات  داد  نذا  ار  نانآ  راب  رگید  ادخ  لوسر  دندمآ و  راتفرگ  شیوخ  هریشع  هجنکش  رازآ و  هب  شیپ  زا  شیب 

مود تبون  رد  هشبح  نارجاهم 
نآ زا  سپ  نارگید : لوق  هب  و  بلاط )) یبا  بعش   )) رد مشاه  ینب  ندش  راتفرگ  زا  شیپ  یضعب : هتفگ  هب  هک  تبون  نیا  رد  هشبح  نارجاهم 

(84 . ) نز هدجه  دندوب و  درم  هس  داتشه و  دنا ، هتشگ  هشبح  روشک  راپسهر  بلاط )) یبا  نب  رفعج   )) یتسرپرس هب 
ترجه زین  هرابود  هک  نیلوا  نارجاهم  رفن  هدزناپ  دـنا ، هتفگ  درم  ود  داتـشه و  دـنا  هتـسنادن  نارجاـهم  ءزج  ار  رـسای  نب  راـمع  هک  یناـسک 

(( بلاط یبا  نب  رفعج   )) هک رگید  رفن  شـش  داتـشه و  دـندش و  هشبح  روشک  راپـسهر  نارگید  زا  شیپ  مه  تبون  نیا  رد  ارهاـظ  دـندرک ،
. دنتفر هشبح  هب  نانآ  زا  دعب  جیردتب  دوب  نانآ  تسرپرس 

شیرق ناغلبم 
دنتسرف یشاجن  دزن  شیرق  زا  ابیکـش  دنمورین و  درم  ود  هک  دندش  نانآ  رب  دنتفای  ربخ  هشبح  رد  نارجاهم  یگدوسآ  هافر و  زا  شیرق  نوچ 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 647 

http://www.ghaemiyeh.com


هللادبع  )) روظنم نیدب  دوش . زاب  نانآ  رازآ  هجنکش و  رد  شیرق  تسد  ات  دنادرگزاب  هکم  هب  دنارب و  هشبح  روشک  زا  ار  رجاهم  ناناملسم  ات 
. دنداتسرف وا  يارزو  یشاجن و  يارب  ییاه  هیده  اب  ار  لئاو )) نب  صاع  نب  ورمع   )) و هعیبر )) یبا  نب 

بیغرت نارجاهم  زا  تیامح  ییاریذـپ و  يرادـهگن و  رب  ار  وا  داتـسرف و  یـشاجن  يارب  يراعـشا  شیرق  راک  زا  نتفای  ربخ  اب  بلاـطوبا )) ))
(85 . ) درک

یناناوج اهاشداپ ! دنتفگ : يو  هب  دنتـشاد و  میدقت  ار  یـشاجن  يایاده  دندرک و  ارجا  ار  شیرق  روتـسد  دندمآ و  هشبح  هب  ورمع  هّللادبع و 
هب وت ، هن  میـسانشیم و  ام  هن  هک  دنا  هدروآ  هتخاس  ون  ینید  هدماین و  رد  مه  وت  شیک  هب  هدرک و  اهر  ار  دوخ  موق  شیک  هک  ام  زا  درخ  یب 

يوس هب  ار  نانیا  ات  دنا ، هداتسرف  وت  دزن  ار  ام  ناش  هفیاط  فارـشا  اهومع و  ناردپ و  ینعی  موق  ناگرزب  نونکا  هک  دنا  هدروآ  هانپ  تروشک 
میلـست ار  نانآ  مسق ، ادـخ  هب  هن  تفگ : یـشاجن  دنرتانـشآ . ناشهدـیهوکن  شیک  هب  رتانیب و  نانیا  راک  هب  دوخ  نانآ  هچ  ینادرگزاب ، نانآ 
شـسرپ ناتراتفگ  زا  ات  مناوخارف  ار  نانآ  دـنا ، هدـیزگرب  نارگید  رب  ارم  هدـمآ و  نم  روشک  رد  هدروآ و  هانپ  نم  هب  هک  نونکا  ات  منکیمن 

ادج هک  ینید  نیا  تفگ : درک و  ناملسم  نارجاهم  هب  ور  دروآ ، مهارف  زین  ار  اهـشیشک  دناوخارف و  ار  ادخ  لوسر  باحـصا  یـشاجن  منک .
؟ تسیچ ناهج ، للم  رگید  شیک  هن  تسا و  نم  شیک  هن  دیا و  هدروآ  دوخ  موق  زا 

ام نایم  رد  ادـخ  هک  تسا  يربمغیپ  رطاخ  هب  ناشیا  اب  ام  ینید  تفلاخم  اهاشداپ ! : )) تفگ درک و  زاـغآ  دوخ  نخـس  بلاـط  یبا  نب  رفعج 
دادـیب و متـس و  هدومرف و  رما  تاکز  زاـمن و  هب  هداد و  روتـسد  ییاـمزآ  تخب  كرت  اـهتب و  ندرک  اـهر  هب  ار  اـم  وا  تسا و  هدرک  ثوعبم 
تشز و ياهراک  هتخاس و  بجاو  ار  نادنواشیوخ  اب  یکین  لدـع و  و  هدومرف ، مارح  ام  رب  ار  نوخ  رادرم و  ابر و  انز و  اج و  یب  يزیرنوخ 

((. تسا هدرک  عنم  ار  ییوگروز  دنسپان و 
توالت هب  یـشاجن  تساوخرد  هب  بلاط  یبا  نب  رفعج  سپـس  تسا ، هتخیگنارب  روما  نیمه  هب  مه  ار  میرم  نب  یـسیع  ادخ  تفگ : یـشاجن 

 … (( ًانیع يّرق  یبرشا و  یلکف و  اّینج  ابطر  کیلع  طقاست  ۀلخنلا  عذجب  کیلا  يّزه  و  : )) دیسر هیآ  نیا  هب  نوچ  دش و  لوغشم  میرم  هروس 
نک و لوانت  بطر  نیا  زا  سپ ، ینک ) لوانت  دوخ  يزور  و  دزیرورف ) هزات  بطر  وت  يارب  نآ  زا  ات  هد  تکرح  ار  تخرد  خاش  میرم ! يا  ))

هدرک هّللادبع ))  )) و ورمع ))  )) هب ور  یشاجن  هاگنآ  دنتسیرگ ، زین  وا  ياهشیشک  تسیرگ و  یـشاجن  ((( 86 …  ) ماشایب بآ  همشچ  نیا  زا 
منکیمن میلست  امش  هب  ار  نانیا  مسق : ادخ  هب  هک  دیورب  تسا ، هدمآ  دورف  اج  کی  زا  ود  ره  تسا  هدروآ  یسیع  هچنآ  نخس و  نیا  تفگ :

(87 . ) دیناما رد  امش  هک  دیورب  تفگ : ناناملسم  هب  داتسرف و  سپ  ار  نانآ  يایاده  و 
شیرق دیدش  ینارگن 

رازآ هجنکـش و  زا  رود  يروشک  رد  هشبح  نارجاهم  وس  کی  زا  دوب ، هتـشگ  مهارف  تهج  دـنچ  زا  شیرق  یگتفـشآرب  ینارگن و  تابجوم 
، دـندوب هتـشگزاب  هتـسکشرس  هدرـسفا و  یـشاجن  دزن  زا  مه  شیرق  ناگداتـسرف  دـندرکیم و  یگدـنز  دازآ  داش و  رطاخ و  هدوسآ  شیرق 

یکی هک  دشیم  هدینش  زور  ره  تشگیم و  هدوزفا  ناناملسم  هرامـش  رب  زورب  زور  تفاییم و  راشتنا  لیابق ، نایم  رد  مالـسا  رگید  يوسزا 
دوب یسک  نیتسخن  دوعسم  نب  هّللادبع  تشگ و  ینلع  نآرق  ندناوخ  تسا . هدمآرد  مالسا  نیبم  نید  هب  ادخ  لوسر  تخـسرس  نانمـشد  زا 

يادص هب  داتـسیا و  ماقم  دزن  مارحلادجـسم  رد  تفریذپ و  شیرق  نمجنا  رد  نآرق  ندناوخ  راکـشآ  يارب  ار  لوسر  باحـصا  داهنـشیپ  هک 
لاـبند ار  شیوخ  توـالت  ناـنچمه  دـندزیم ، ار  وا  دـنتخیر و  وا  رـس  رب  شیرق  نوـچ  درک و  عورـش  ار  نمحّرلا ))  )) هروـس توـالت  دـنلب 

(88 . ) درکیم
يرگدادیب يرهم و  یب  نامیپ 

هماندهع هک  دندش  نآ  رب  دندمآ و  مهارف  شیرق  لاجر  هشبح ، روشک  زا  هعیبر )) یبا  نب  هّللادبع   )) و صاع )) نبورمع   )) نتـشگزاب زا  دعب 
اهنآ زا  يزیچ  دنـشورفن و  اهنآ  هب  يزیچ  دـنهدن ، نز  نانآ  هب  دـنریگن ، نز  نانآ  زا  هک  دنـسیونب  بلطم )) ینب   )) و مشاه )) ینب   )) هیلع يا 

. دنرخن
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رد ار  هماندهع  هاگنآ  دش ، جـلف  وا  تسد  هک  دوب  ثراح ) نب  رـضن  یلوق : هب  و  (( ) همرکع نبروصنم   )) نآ هدنـسیون  دنتـشونار و  هماندـهع 
. دنتخیوآ هبعک  نایم 

شیرق اریز  تشذـگیم ، تنحم  یتخـس و  هب  دـندوب  هدـش  روـصحم  بلاـط )) یبا  بعـش   )) رد هک  بلطم )) ینب   )) و مشاـه )) ینب   )) راـک
. دـنیآ نوریب  بعـش ))  )) زا دنتـسناوتیمن  بجر ) هام   ) هرمع و  هجحلا ) يذ  هام  جـح ) مسوم  زج  دوب و  هدرک  عطق  ناشیا  زا  مه  ار  رابراوخ 

لوگ تفگیم : هتـسویپ  بهلوبا ))  )) اّما درکیم ، توعد  شیوخ  تیامح  هب  ار  لیابق  دمآیم و  نوریب  هرمع  جح و  مسوم  رد  ادـخ  لوسر 
. تسوگغورد رحاس و  هک  دیروخن  ار  ما  هدازردارب 

رب ار  وت  ات  نک  میلست  نتشک  يارب  ار  دمحم  هک  دنداتـسرف  مایپ  دوب ، ادخ  لوسر  یماح  هتـسویپ  هک  بلاطوبا )) ( ) دزن شیرق  ماگنه  نیا  رد 
ادخ لوسر  تیامح  رد  مشاه )) ینب   )) هک تشاد  مالعا  تفگ و  ار  دوخ  هیمال  هدیـصق  شیرق  خساپ  رد  بلاطوبا  میهد . یهاشداپ  شیوخ 

(89 . ) دنراد یگداتسیا  ناج  ياپ  ات 
ییادخ شیاشگ 

بلاـطوبا و ادـخ و  لوسر  هک  نآ  اـت  دـندنام  بعـش ))  )) رد لاـس  هس  بلّطم  ینب  مشاـه و  ینب  همه  اـب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
ادخ تفگ : دمآ و  دورف  ادخ  لوسر  رب  لیئربج  سپس  دندمآ ، راتفرگ  يرادان  یتخس و  هب  دنداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ییاراد  مامت  هجیدخ ،
ادـخ لوسر  تسا . هدروـخ  ار  همه  ادـخ ، ماـن  زجب  دوـب  نآ  رد  يرگمتـس  يرهم و  یب  هچ  ره  اـت  هتـشامگ  شیرق  هماندـهع  رب  ار  هناـیروم 

شیرق تسشن و  نآ  رانک  رد  دیـسر و  هبعک  هب  ات  دمآ  نوریب  دوخ  ناسک  ادخ و  لوسر  هارمه  بلاطوبا  تخاس و  هاگآ  نیا  زا  ار  بلاطوبا 
دنتفگ : دندمآ و  مه 

. يرادرب تسد  تا  هدازردارب  هرابرد  یتخسرس  زا  هک  هدیسر  نآ  ماگنه  بلاطوبا ! يا 
ار هماندهع  مینک ، ادیپ  يرهم  یب  ندرک  اهر  محر و  هلـص  هب  یهار  یـشیاشگ و  دـیاش  دـیروایب ، ار  دوخ  هماندـهع  نونکا  تفگ : بلاطوبا 

. دوب یقاب  نآ  رب  اهرهم  نانچمه  دندروایب و 
؟ دیا هتشون  دوخ  ینامیپ  مه  هرابرد  هک  تسا  يا  هماندهع  نامه  نیا  ایآ  تفگ : بلاطوبا 

ادـخ هک : دـیوگیم  نینچ  شیوخ  راـگدورپ  فرط  زا  دّـمحم  تفگ : بلاـطوبا  میا . هدزن  نآ  هب  یتـسد  چـیه  مسق  ادـخ  هب  يرآ و  دـنتفگ :
(90 . ) تسا هدروخ  هدوب ، نآ  رب  ادخ  مان  زج  هچ  ره  هتشامگ و  نآ  رب  ار  هنایروم 

اب موـق  نارـس  دـندرک و  شهوـکن  دـندوب ، هداد  ماـجنا  لاـس  هس  نیا  رد  هچنآ  رب  ار  دوـخ  دـندمآرد و  فاـصنا  رد  زا  شیرق  زا  یتعاـمج 
ریهز دیوگب . نخس  ریهز ))  )) ادتبا دننک و  مادقا  شیرق  هفیحص  ضقن  رد  دادماب  ادرف  هک  دنتـشاذگ  رارق  دنتخادرپ و  تروشم  هب  رگیدکی 
نیا ات  منیشنن  ياپ  زا  مسق  ادخ  هب  تفگ : درک و  شهوکن  يرگمتـس  يرهم و  یب  نیا  رب  ار  نانآ  درک و  شیرق  هب  ور  فاوط  ماجنا  زا  سپ 
دوـخ ياـه  هناـخ  هب  دـییآرد و  بعـش ))  )) زا تفگ  تـفر و  مشاـه  ینب  دزن  رگید ، رفن  دـنچ  هـب  هناحلـسم  ریهز  دوـش ، هتـسکش  هماندـهع 

(92 . ) داتفا قافتا  مهد  لاس  ( 91 بجر ) همین  رد  دماشیپ  نیا  دیدرگزاب .
(93 . ) تسا هدرک  رکذ  ار  نآ  قاحسا  نبا  هک  تفگ  يا  هدیصق  دندوب  هدش  راک  هب  تسد  راک  نیا  يارب  هک  یناسک  حدم  رد  بلاطوبا 

یسود ورمع  نب  لیفط  مالسا 
لوسر  ) تسام رهـش  رد  هک  درم  نیا  دـنتفگ : نم  هب  شیرق  زا  ینادرم  مدـش و  هّکم  دراو  هک  دوب  هّکم  رد  ادـخ  لوسر  زونه  دـیوگ : لیفط 

ام هدنکفا و  ییادج  ناگتسب  ناشیوخ و  نایم  تسا و  زیمآرحـس  يو  راتفگ  تسا ، هتخاس  هدنکارپ  ار  ام  ّتیعمج  راوشد و  ار  ام  راک  ادخ )
میب زا  هک  اجنآ  ات  میوگن  نخـس  وا  اب  مهدن و  يو  راتفگ  هب  شوگ  هک  دـنتفگ  نم  هب  میراد و  میب  هدـمآ  ام  رـس  رب  هچنآ  زا  وت  موق  وت و  رب 

هب هداتسیا  هبعک  دزن  ار  ادخ  لوسر  مدش ، دجسم  دراو  نوچ  متشاذگ ، هبنپ  ار  دوخ  ياهـشوگ  دجـسم  هب  نتفر  عقوم  رد  يو  راتفگ  ندینش 
هچ دهد  مگرم  يادخ  متفگ : دوخ  اب  دیسر و  مشوگ  هب  ریذپلد  ینخـس  تساوخیم ، ادخ  هک  اجنآ  زا  مداتـسیا ، يو  کیدزن  مدید و  زامن 
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شیوخ هناخ  هب  ادخ  لوسر  نوچ  منک . اهر  دشاب  تشز  رگا  مریذپب و  دشاب  کین  رگا  ات  مونـشب  ار  درم  نیا  ریذپلد  راتفگ  هک  دراد  یعنام 
ار تنخـس  ات  دنتـشاد  نآ  رب  ارم  هتفگ و  نانچ  نینچ و  نم  اب  شیرق  دّمحم ! يا  متفگ : مدمآرد و  يو  هناخ  هب  ات  متفر  وا  یپ  زا  تشگزاب ،

. راد هضرع  نم  رب  ار  شیوخ  رما  سپ  متفای ، ریذپلد  ار  نآ  مدینش و  ار  تنخس  ات  تساوخ  ادخ  اما  مونشن ،
مرسمه زین  مردپ و  هب  نوچ  مدنار و  نابز  رب  تداهش  مدروآ و  مالسا  درک ، توالت  نم  رب  نآرق  تشاد و  هضرع  نم  رب  مالـسا  ادخ  لوسر 

نیا هب  ادخ  لوسر  ياعد  هب  مدرک و  توعد  مالـسا  هب  ار  سَود ))  )) هلیبق سپـس  دنتفریذپ ، اهنآ  متـشاد و  هضرع  اهنآ  رب  ار  مالـسا  مدیـسر 
ار نآ  تفر و  لیفط  منز . شتآ  ار  نآ  ات  تسرفب  نیّفکلاوذ ))  )) تب رـس  رب  ارم  هّللا ، لوسر  ای  متفگ : هّکم  حـتف  زا  سپ  متفاـی . قیفوت  راـک 

. تفای تافو  ادخ  لوسر  ات  دنام  هنیدم  رد  تشگرب و  ادخ  لوسر  دزن  دز و  شتآ 
یشعءا ناتساد 

رد زین  يا  هدیصق  تسا ، رـشع )) تاقّلعم   )) زا شا  هّیمال  هدیـصق  هک  ریبک )) ياشعءا   )) و سیق )) یـشعءا   )) هب فورعم  یـشعءا ، ریـصبوبا :
اب شیرق  ناکرشم  زا  یسک  هّکم  کیدزن  ای  هّکم  رد  اّما  دوش ، بایفرش  ات  دش  هّکم  راپسهر  تفگ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  حدم 

. دـنادیم مارح  مـه  ار  يراـسگیم  تـفگ  مرادـن . يرــس  اـنز  اـب  تـفگ : دـنادیم . مارح  ار  اـنز  دّـمحم  تـفگ : وا  هـب  درک و  تاـقالم  يو 
يو مروآیم . مالـسا  میآیم و  هوابود  هدنیآ  لاس  مدرگیم و  زاب  نونکا  مدنم ، هقالع  زونه  راک  نیا  هب  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : یـشعءا )) ))

. تفاین ندروآ  مالسا  قیفوت  درم و  لاس  نامه  تشگزاب و 
يراصن ناگدنیامن 

هشبح مدرم  زا  دندوب ، هدینش  ار  يو  تثعب  ربخ  هک  يراصن  زا  درم  تسیب  دودح  رد  هک  دوب  هّکم  رد  زونه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
لوسر نوچ  دندرک و  شـسرپ  دنتفگ و  نخـس  وا  اب  دندید و  ار  ادخ  لوسر  مارحلادجـسم  رد  دندمآ و  هّکم  هب  نارجن  مدرم  زا  یلوق  هب  و 

دـندروآ و نامیا  يو  هب  دـندرک و  تباجا  ار  يو  توعد  دنتـسیرگ و  درک ، توالت  ناـشیارب  نآرق  درک و  توعد  مالـسا  هب  ار  ناـنآ  ادـخ 
امش هشبح  مدرم  دیتسه . يدرخ  یب  نادرم  هچ  دنتفگ : اهنآ  هب  شیرق  زا  یهورگ  اب  ماشه  نب  لهجوبا  دنتـساخرب ، ادخ  لوسر  دزن  زا  نوچ 

رد ناگدنیامن  دیدرک ! قیدصت  ار  يو  توعد  دیدرک و  اهر  ار  دوخ  نید  گنرد  یب  امش  اما  دنداتسرف ، يرما  قیقحت  یگدیسر و  يارب  ار 
هرابرد میرذگیمن . تداعـس  نیا  زا  ام  دوخ ، شیک  هب  امـش  دوخ و  شیک  هب  ام  تسین ، یلادج  ثحب و  امـش  اب  ار  ام  دنتفگ : شیرق  خساپ 

(94 . ) تشگ لزان  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  ناشیا 
رثوک هروس  لوزن 

لسن و یب  تسا  يدرم  دیرادرب ، تسد  تفگیم : دـشیم ، هدرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مان  هاگ  ره  یمهـس )) لئاو  نب  صاع  ))
. دیوشیم هدوسآ  دوریم و  نایم  زا  يو  مان  دریمب  هاگره 

(95 . ) داتسرف ار  رثوک  هروس  لاعتم  يادخ  سپ 
هجیدخ بلاطوبا و  تافو 

تافو زور  هس  هلـصاف  هب  سپـس  بلاطوبا و  تافو  ترجه ، زا  شیپ  لاس  هس  و  بعـش ))  )) زا مشاه  ینب  جورخ  زا  سپ  هاـم  ود  دودـح  رد 
لوسر رمع  زا  دوب و  هلاس  دـنچ  داتـشه و  بلاطوبا  هلاس و  خـیرات 65  نیا  رد  هجیدـخ  داد . يور  تثعب  مهد  لاس  ناضمر  هام  رد  هجیدـخ 

نیا تافو  دندش . نفد  هّکم  نوجح ))  )) رد هجیدـخ  بلاطوبا و  تشذـگیم . زور  هدزای  هام و  تشه  لاس و  هلآ 49  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
هاتوک نم  رازآ  زا  شیرق  تسد  تفای  تافو  بلاطوبا  هک  يزور  ات  : )) دومرف شدوخ  دوب و  گرزب  یتبیصم  ادخ  لوسر  يارب  راوگرزب  ود 

(((. 96 دوب )
هشیاع هدوس و  اب  ادخ  لوسر  جاودزا 

هام رد  سپـس  ناضمر و  هام  رد  ار  سیق )) نب  ۀعمز   )) رتخد هدوس ))  )) هجیدـخ تافو  زا  دـعب  زور  دـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
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(97 . ) دروآرد شیوخ  دقع  هب  ار  رکب )) یبا   )) رتخد هشیاع ))  )) لاس نامه  لاّوش 
فئاط هب  ادخ  لوسر  رفس 

لاّوش رخآ  هب  زور  دنچ  هک  اجنآ  ات  دیـسر  تیاهن  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رازآ  رد  شیرق  یخاتـسگ  بلاطوبا ، تافو  زا  سپ 
توعد مالسا  نیبم  نید  هب  ار  نانآ  دهاوخب و  کمک  فیقث ))  )) هلیبق زا  ات  تفر  فئاط ))  )) هب ((( 98  ) هثراح نب  دیز   )) اب راچان  مهد  لاس 

. دنک
دـنتفریذپن و ار  وا  توعد  دـندرک و  ءازهتـسا  ناـنآ  یلو  تساوخ ، يراـی  کـمک و  ناـنآ  زا  تفرگ و  ساـمت  هلیبـق  نارـس  اـب  ادـخ  لوسر 

هجیتن رد  دننک و  نارابگنـس  دنهد و  مانـشد  ار  ترـضح  نآ  هک  دـندرک  راداو  ار  دوخ  ناگدرب  ناهیفـس و  ادـخ  لوسر  هتـساوخ  فالخرب 
. دش حورجم  درکیم  تیامح  ار  يو  هک  هثراح )) نب  دیز   )) رس ياج  دنچ  ادخ و  لوسر  ياهاپ 

(( هبیـش  )) و هبتع ))  )) نوچ درب ، هانپ  وا  هب  تشادرب و  اعد  هب  تسد  راگدرورپ  يوس  هب  دوب  هدمآ  راتفرگ  یگراچیب  نیا  هب  هک  ادـخ  لوسر 
يو يارب  روگنا  يرادـقم  دوب  اونین  مدرم  زا  هک  ساّدـع )) ( ) دوخ یحیـسم  مالغ  اـب  دـندید  لاـح  نآ  رد  ار  ادـخ  لوسر  هعیبر ))  )) نارـسپ

. دز هسوب  ار  ترضح  داتفیب و  هک  دش  هتفیرف  نانچ  دوب ، هدینش  هدید و  ادخ  لوسر  زا  هچنآ  زا  ساّدع )) ، )) دنداتسرف
ناما رفن  دـنچ  زا  تفرگ و  شیپ  رد  هّکم  هار  فیقث )) ینب   )) هلیبق تیامح  زا  يدـیماان  و  بئاط ))  )) رد فقوت  زور  هد  زا  سپ  ادـخ  لوسر 

(99 . ) داد ناما  ار  وا  ّيدع )) نب  معطم   )) اهنآ نایم  رد  طقف  هک  تساوخ 
هثراح نب  دیز 

(( میکح ، )) دوب هثراح )) نب  دیز   )) مان هب  غلابان  يرـسپ  هلمج  زا  دروآ ، یناگدرب  ماش  رفـس  زا  هجیدـخ ))  )) هدازردارب مازح )) نب  میکح  ))
، نک باختنا  یهاوخیم  ار  نامالغ  نیا  زا  مادـک  ره  هّمع  يا  تفگ : دوب ، ادـخ  لوسر  رـسمه  خـیرات  نآ  رد  هک  هجیدـخ ))  )) شا همع  هب 
هب ار  وا  زین  هجیدـخ  دـشخبب ، يو  هب  ار  وا  ات  تساوخ  هجیدـخ  زا  ادـخ  لوسر  درب . شیوخ  اـب  ار  وا  دـیزگرب و  ار  دـیز )) ((، )) هجیدـخ ))

(100 . ) دوب هدماین  یحو  يو  رب  زونه  تخاس و  شیوخ  هدناوخ  رسپ  درک و  شدازآ  ادخ  لوسر  دیشخب و  ادخ  لوسر 
زین ار  بنیز )) ( ) دوخ همع  رتخد  سپـس  تفای ، دلوت  يو  زا  دیز )) نب  ۀماسا   )) درک و جیوزت  هثراح  نب  دیز  هب  ار  نمیاّما ))  )) ادـخ لوسر 

. درک جیوزت  يو  هب 
ءارسا هعقاو 

تیب  )) یـصقادجسم هب  مارحلادجـسم  زا  هنابـش  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم )) ( ) دوخ هدنب  لاعتم  يادخ  هک  تسا  دـیجم  نآرق  حـیرص 
(101 . ) دهد ناشن  يو  هب  ار  دوخ  تایآ  زا  یخرب  ات  درب  سدقملا ))

زا زین  نآ  و  بلاط )) یبا  بعـش   )) ترجه و زا  شیپ  لاس  کی  لوالا ، عیبر  مهدـفه  بش  رد  ءارـسا  تاـقبط ، بحاـص  تاـیاور  بسح  رب 
(102 . ) تسا هدوب  بلاطوبا ))  )) رتخد یناهّما ))  )) هناخ

جارعم هعقاو 
داد و يور  ترجه  زا  شیپ  هام  هدـجه  ناضمر ، هاـم  مهدـفه  بش  رد  اهنامـسآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نتفر  جارعم و  هعقاو 

(103 . ) دنا هتسناد  بش  کی  رد  ار  جارعم  ءارسا و  هعقاو  ناخّروم ، زا  يرایسب 
حور لاعتم  يادخ  هّماع ، هّصاخ و  رتاوتم  رابخا  نآرق و  تلالد  ياضتقم  هب  هک  دننآرب  قیقحت  لها  دنسیونیم : یسلجم  هماّلع  يزار و  رخف 

هب نآ  لیوءات  ای  بلطم ، نیا ، راکنا  درب و  اهنامسآ  هب  اج  نآ  زا  سپس  یـصقالادجسم و  هب  هّکم  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دّمحم  دسج  و 
(104 . ) تسا نیقی  فعض  نید و  یتسس  ای  عّبتت  یمک  زا  یشان  باوخ ، رد  نآ  عوقو  هب  ای  یناحور ، جورع 

رمقلاّقش هعقاو 
(( رمق  )) هروس لّوا  هیآ  لـیذ  رد  يزار  رخف  تسین . مولعم  یتـسرد  هب  زین  دـهدیم  یهاوگ  نآ  رب  دـیجم  نآرق  رهاـظ  هک  هعقاو  نیا  خـیرات 
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ثیدح دنکیم و  تلالد  رمقلاّقش  هعقاو  رب  مه  رابخا  و  دش )) هتفاکش  هام   )) هک تسا  نآ  هیآ  هب  دارم  هک  دننآرب  نارـسفم  همه  دسیونیم :
(105 . ) دنا هدرک  تیاور  ار  نآ  هباحص  زا  یعمج  روهشم و  حیحص  رد  نآ 

برع لیابق  توعد 
اب جح  مسوم  رد  یلاوتم  لاس  هد  تخاس ، راکشآ  ار  شیوخ  توعد  تثعب  مراهچ  لاس  رد  هک  نآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسد 

راگتـسر ات  هّللا )) ّالا  هلاال  : )) دییوگب مدرم ! يا  تفگیم : نانآ  هب  تشذگیم و  لیابق  کیاکی  رب  تفرگیم و  سامت  برع  فلتخم  لیابق 
شیومع میتفگ ، اـقباس  هک  ناـنچ  اـما  دیـشاب  تشهب  ناـهاشداپ  ناـمیا  رثا  رب  ددرگ و  امـش  مار  مجع  دـیوش و  کـلام  ار  برع  دـیدرگ و 

ار يو  توعد  لـیابق ، زا  کـی  چـیه  هجیتـن  رد  تسوگغورد . هتـشگرب و  نید  زا  هچ  دیونـشب ، ار  يو  نخـس  اداـبم  تفگیم : بهلوبا )) ))
یخاتـسگ یبدا و  یب  يو  خـساپ  رد  هفینح )) ینب   )) هلیبـق همه  زا  شیب  قاحـسا  نبا  هتفگ  هب  دـندادیم و  تشز  خـساپ  و  ( 106 دنتفریذپن )

. دندرک
برثی لها  اب  ییانشآ  ترجه و  تامدقم 

يور هلیبق  ود  نیا  نایم  ییاهگنج  هتسویپ  دنتشاد و  تنوکس  برثی  رد  یناطحق  برع  زا  جرزخ ))  )) و سوا ))  )) مان هب  تسرپ  تب  هلیبق  ود 
خاتـسگ نانآ  رب  برثی  نایدوهی  رگید  هظیرق و  ینب  ریـضن و  ینب  زین  دـنوشیم و  دوبان  هک  دنتـسناد  دـندمآ و  هوتـس  هب  هک  اجنآ  ات  دادیم ،

، دوبن شریذـپ  لباق  ناشیا  يارب  هک  درک  داهـشیپ  یطیارـش  شیرق  اما  دـنهاوخب ، يرای  شیرق  زا  ات  دـنتفر  هکم  هب  ناشیا  زا  یعمج  دـندش ،
(107 . ) دنتشگزاب هجیتن  یب  دندش و  سویءام  زین  اهنآ  زا  دنتساوخ و  کمک  فیقث ))  )) هلیبق زا  دنتفر و  فئاط  هب  اهنآ  راچان 

توعد و مالسا  هب  ار  وا  ادخ  لوسر  درک ، تاقالم  ار  ادخ  لوسر  دمآ و  هکم  هب  برثی  زا  هرمع  ای  جح  يارب  یسوءا )) تماص  نب  دیوس  ))
(108 . ) دش هتشک  نایجرزخ  تسد  هب  ثاعب  گنج  زا  شیپ  دعب ، یکدنا  تشگزاب و  برثی  هب  هاگنآ  درک ، توالت  يو  رب  نآرق 

(( سایا ( ) دـندمآ هکم  هب  برثی  زا  نایجرزخ  هیلع  شیرق ، اب  نتـسب  نامیپ  روظنم  هب  ذاعم )) نب  سایا   )) هلمج زا  يا  هدـع  اب  رـسیحلوبا )) ))
سایا ( ) دعب یکدنا  داد و  يور  جرزخ  سوءا و  نایم  ثاعب  گنج  تشگزاب و  برثی  هب  سپس  دروآ ، مالسا  درک و  مالسا  هب  لیامت  راهظا 

(109 . ) تفر ایند  زا  تفگیم  راگدرورپ  حیبست  دیمحت و  ریبکت و  لیلهت و  هک  یلاح  رد  ذاعم )) نب 
راصنءا ناناملسم  نیتسخن 

رب ار  مالـسا  زین  تخادرپ و  وگتفگ  هب  اهنآ  اب  درک و  تاقالم  برثی  مدرم  زا  یهورگ  اب  جح  مسوم  رد  ادـخ  لوسر  تثعب  مهدزای  لاس  رد 
هب نونکا  دنتفگ  دندروآ و  مالـسا  دندرک و  تباجا  ار  ادـخ  لوسر  توعد  برثی  لها  درک  توالت  ناشیا  رب  ار  نارق  تشاد و  هضرع  نانآ 

. دنک ناشتیاده  نید  نیا  هب  ادخ  هک  دشاب  مینکیم ، توعد  مالسا  هب  ار  دوخ  موق  میدرگیم و  زاب  برثی 
ار نانآ  دنتشاذگ و  نایم  رد  مدرم  اب  ار  ادخ  لوسر  رما  دنتشگزاب و  برثی  هب  هک  دندوب  جرزخ  هلیبق  زا  رفن  شش  نانیا  دیوگ : قاحـسا  نبا 
و هرارز )) نب  دعـسا   )) راـصنا ناناملـسم  نیتـسخن  تفاـی و  عویـش  برثـی  رد  مالـسا  هک  تشذـگن  يزیچ  دـندرک و  توعد  مالـسا  نید  هب 

. تخانش يربمغیپ  هب  ار  وا  دروآ و  مالسا  دوب  هدیدن  ار  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  زین  مثیهلاوبا ))  )) دندوب و سیق )) دبع  نب  ناوکذ  ))
مسوم رد  راصنا  زا  رفن   12 تثعب ، مهدزاود  لاس  رد  دوب . قیرز )) ینب  ( ) دجسم دش ، هدناوخ  نآرق  نآ  رد  هنیدم  رد  هک  يدجسم  نیتسخن 

؛ کلام نب  عفار   - 3 ثراح ؛ نب  فوع   - 2 هرارز ، نب  دعسا   - 1 دندوب : ترابع  اهنآ  دندرک ، تعیب  ادخ  لوسر  اب  ینم ))  )) هبقع رد  جح ،
9 تماص ، نب  ةدابع   - 8 سیق ، دبع  نب  ناوکذ   - 7 ثراح ،) نب  فوع  ردارب   ) ثراح نب  ذاعم   - 6 رماع ، نب  هبقع   - 5 رماع ، نب  ۀبطق   - 4

. هدعاس نب  میوع   - 12 مثیهلاوبا ،  - 11 هدابع ، نب  سابع   - 10 نامحرلادبع ، وبا  - 
هک هک  سک  ره  هب  ات  داتـسرف  ناشهارمه  ار  ریمع )) نب  بعـصم   )) ادـخ لوسر  دنتـشگزاب و  هنیدـم  هب  تعیب  ماجنا  زا  سپ  رفن  هدزاود  نیا 

هنیدم رد  ار  وا  درکیم و  يزامنـشیپ  هنیدم  ناناملـسم  يارب  دش و  دراو  هرارز )) نب  دعـسا   )) رب بعـصم )) ، )) دزومایب نآرق  دـش  ناملـسم 
. دنتفگیم يرقم )) ))
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ریضح نب  دیسا  ذاعم و  نب  دعس  ندروآ  مالسا 
نب دیـسا   )) و ذاعم )) نب  دعـس   )) اـت دـنتفر  رفظ )) ینب   )) و لهـشالادبع )) ینب   )) هلحم هب  ریمع )) نب  بعـصم   )) هارمه هرارز )) نب  دعـسا  ))

ود نآ  يوس  هب  تشادرب و  ار  دوخ  هبرح  دیـسا )) . )) دننک توعد  مالـسا  اب  دندوب  دوخ  موق  فارـشا  زا  كرـشم و  ود  ره  هک  ار  ریـضح ))
. میوگ نخـس  وت  اب  ات  ینیـشنب  هک  دراد  یعنام  هچ  تفگ  وا  هب  بعـصم ))  )) یلو درک ، زاغآ  ییوگازـسان  مانـشد و  ناـنآ  هب  دـش ، راپـسهر 

روتـسد هب  هاگنآ  درک ؟ دیاب  هچ  ندش  ناملـسم  يارب  تفگ : دیجم ، نآرق  زا  یتایآ  و  بعـصم ))  )) توعد ندینـش  اب  تسـشن و  دیـسا )) ))
(( ذاعم نب  دعس   )) رگا تفگ ، ود  نآ  هب  سپـس  دنار و  نابز  رب  قح  تداهـش  تخاس و  هزیکاپ  هماج  درک و  لسغ  تساخرب و  بعـصم )) ))

. متسرفیم امش  دزن  ار  وا  نونکا  مه  دنام  دهاوخن  ناملسمان  لهشالادبع )) ینب   )) زا یسک  رگید  دیآرد ، مالسا  هب  مه 
. تخاس يراج  نابز  رب  قح  تداهش  درک و  ریهطت  دیجم ، نآرق  زا  یتایآ  مالـسا و  توعد  ندینـش  زا  سپ  بیترت ، نامه  هب  مه  دعـس )) ))

هنیدم رد  مالسا  راشتنا  راک  بیترت  نیا  هب  دنامن  یقاب  لهـشالادبع )) ینب   )) نایم رد  ناملـسمان  نز  ای  درم  کی  بش ، نآ  رد  هک  دنا : هتفگ 
. دندوب ناملسم  ینانز  نادرم و  راصنا  ياه  هلحم  زا  هلحم  ره  رد  هک  دیسر  ییاج  هب 

هبقع تعیب  نیمود 
ترضح نآ  دیناسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ضرع  هب  ار  هنیدم  لها  مالسا  تشگزاب و  هکم  هب  مشاه )) نب  ریمع  نب  بعـصم  ))

هجح يذ  رد  هبقع  مود  تعیب  دیسر . ماجنا  هب  هبقع )) مود  تعیب   )) دنتفر و هکم  هب  جح  مسوم  رد  راصنا  زا  یعمج  سپـس  تشگ ، نامداش 
. داتفا قافتا  تثعب  مهدزیس  لاس 

تعیب نایرج 
، دوب سابع  تفگ ، نخـس  هک  یـسک  نیتسخن  ببلطملادبع ) نب  سابع  ادخ و  لوسر  راصنا و  نز  درم و   75  ) رفن ندمآ 77  مهارف  زا  سپ 

ناشیارب دوب  ادخ  لوسر  هب  تبسن  يرادافو  يرای و  تعیب و  همزال  هچنآ  داد و  رارق  بطاخم  ار  جرزخ  هورگ  ادخ  لوسر  زا  تیامح  نمض 
. درک مامت  نانآ  رب  ار  تجح  تشاد و  نایب 

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هار  رد  ار  دوخ  ياهنوخ  یتسار  افو و  يور  زا  هک  مینآرب  ام  میدینـش ، یتفگ  هچنآ  تفگ : رورعم )) نب  ءارب  ))
. مینک ادف  هلآ 

ایند و ریخ  مسق  ادـخ  هب  دـنوش  هتـشک  امـش  فارـشا  هچ  رگا  دـیرادمرب ، يو  نماد  زا  تسد  جرزخ ! هورگ  يا  تفگ : هدابع )) نب  سابع  ))
نت شیوخ  فارشا  ندش  هتشک  لام و  ناج و  ندرک  ادف  اب  دنتفگ و  يرآ ))  )) وا خساپ  رد  ناتسادمه  یگمه  سپ  تسا  نیمه  رد  ترخآ 

. دنداد تعیب  نیا  هب 
هک نانچ  دنتفگ : دنتفریذپ و  زین  نانآ  دننامب ، رادافو  نامیپ  نیا  هب  هک  تفرگ  نامیپ  دهع و  نانآ  زا  ربمایپ ) يومع  بلطملادبع ) نب  سابع 

. درک میهاوخ  عافد  ادخ  لوسر  زا  مینکیم  عافد  شیوخ  نانز  سومان و  زا 
نب دعـسا   )) یلوـق هب  و  مثیهلاوـبا ))  )) یلوـق هب  و  رورعم )) نب  ءارب  ( ) درک تعیب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اـب  هک  یـسک  نیتـسخن 

(110 . ) دندرک تعیب  دنداد و  ادخ  لوسر  تسد  هب  تسد  هیقب  سپس  دوب  هرارز ))
زا : دندوب  ترابع  دنتشاد  تکرش  تعیب  نیا  رد  هک  ینانز 

((. راجن نب  نزام  ینب   )) زا فوع )) نب  ورمع  نب  بعک   )) رتخد هبیسن ، هرامع : ما   - 1
((. هملس نب  بعک  ینب   )) زا یبان )) نب  يدع  نب  ورمع   )) رتخد ءامسءا ، عینم : ما   - 2

راصنءا بیقن  رفن  هدزاود 
لو و ؤسم  ات  دینیزگرب  دوخ  نایم  زا  بیقن  رفن  هدزاود  : )) تفگ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیـسر ، ماجنا  هب  رفن  نیا 75  تعیب  نوچ 

((( 111 . ) دنشاب درذگیم  ناشموق  نایم  رد  هچنآ  بقارم 
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دندش : هدیزگرب  لیذ  حرش  هب  بیقن  رفن  هدزاود  تروص ، ره  هب 
نب هللادبع   - 6 رورعم ، نـب  ءارب   - 5 کـلام ، نب  عفار   - 4 هحاور ، نب  هللادـبع   - 3 عیبر ، نب  دعـس   - 2 هرارز ، نب  دعـسءا  هماما : وبءا   - 1

دیسا  - 10 دندوب ،) جرزخ  هلیبق  زا  رفن  هن  نیا   ) ورمع نب  رذنم   - 9 هدابع ، نب  دعس   - 8 تماص ، نب  ةدابع   - 7 يراصنا ،) رباج  ردپ   ) ورمع
.( دندوب سوءا  هلیبق  زا  رفن  نیا 3  ( ) 112  ) رذنملادبع نب  ۀعافر   - 12 همثیخ ، نب  دعس   - 11 ریضح ، نب 

ره راد  هدهع  مه  امـش  دـندوب ، دوخ  موق  نماض  یـسیع  يارب  نویراوح  هک  نانچ  : )) تفگ هدـش  باختنا  بیقن  رفن  هدزاود  هب  ادـخ  لوسر 
(113 .(( ) مناناملسم لیفک  دوخ  نم  دهدیم و  يور  امش  موق  نایم  رد  هک  دیتسه  يدماشیپ 

هنیدم هب  نیملسم  ترجه  زاغآ 
ادخ لوسر  اب  جرزخ ))  )) و سوا ))  )) هک یتعیب  توعد و  زا  ندش  هاگآ  هنیدـم و  هب  هبقع ) مود  تعیب  باحـصا ) رفن  نتشگزاب 75  زا  سپ 
ادخ لوسر  و  ( 114 دنتـساوخ ) ترجه  نذا  ادـخ  لوسر  زا  هک  نآ  ات  تشگ  اسرف  تقاط  هب  تبـسن  شیرق  يریگتخـس  دـندوب  هداد  ماجنا 

(115 . ) دنور دوخ  راصنا  ناردارب  دزن  دنوش و  هنیدم  راپسهر  ات  دومرف  ار  نانآ 
. دنام یقاب  هنیدـم  هب  نتفر  هکم و  زا  ترجه  رد  شراگدرورپ  نذا  راظتنا  هب  ادـخ  لوسر  دـندش و  هنیدـم  راپـسهر  هتـسد  هتـسد  ناناملـسم 

دـش دراو  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  باحـصا  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دش . زاغآ  تثعب  مهدزیـس  لاس  هجحلا  يذ  زا  هنیدـم  هب  ناناملـسم  ترجه 
دمآ هکم  هب  تشگزاب و  هشبح  زا  هک  دوب  موزخم )) نبرمع  نب  هللادبع  نب  لاله  نب  دسالادبع  نب  هللادبع  هملسوبا :  )) ادخ لوسر  همع  رسپ 

هب هبقع )) مود  تعیب   )) زا شیپ  لاس  کی  دنا ، هدمآ  رد  مالسا  نید  هب  هنیدم  رد  یمدرم  هک  تفای  ربخ  دنتخادرپ و  وا  رازآ  هب  شیرق  نوچ 
. درک ترجه  هنیدم 

نب ۀـحلط  دـندش . دراو  رذـنملادبع )) نب  ۀـعافر   )) رب رگید ، رفن  دـنچ  اب  باطخ  نب  دـیز  شردارب  باـطخ و  نب  رمع  دـیوگ : قاحـسا  نبا 
لزنم هرارز )) نب  دعـسا   )) هناخ رد  دنا  هتفگ  یـضعب  ای  و  فاسی ) یلوق  هب  و  (( ) فاسا نب  بیبح   )) هناخ رد  نانـس ، نب  بیهـص  هللادـیبع و 

. دندیزگ
((، عیبر نب  دعس  (، )) ابق هلحم  رد  (( ) هملـس نب  هللادبع   )) زا دندوب  ترابع  دندشیم ، دراو  نانآ  رب  نارجاهم  هتـسد  هتـسد  هک  نانابزیم  ریاس 

دورف وا  رب  درجم  نارجاهم  دوب ، درجم  نوچ  هک  همثیخ )) نب  دعـس   )) زین و  تباـث )) نب  سوا  (( ؛)) ذاـعم نب  دعـس  (( ؛)) دـمحم نب  رذـنم  ))
. دندمآ

هجنکـش سبح و  راتفرگ  هک  یناسک  ای  رکبوبا ، بلاط و  یبا  نب  یلع  ادـخ و  لوسر  زج  یناملـسم  درم  هک  دیـشک  اج  نآ  هب  ترجه  راـک 
. دنامن یقاب  هکم  رد  دندوب  شیرق 

نآرق یکم  ياه  هروس 
ار یبوقعی  تیاور  طقف  اج  نیا  رد  ام  تسا ، فالتخا  اههروس  لوزن  بیترت  رد  زین  یندـم و  یکم و  ياـه  هروس  هرامـش  رد  زین  نازیم و  رد 

. میراگنیم نآرق  یلعف  بیترت  رد  ار  هروس  ره  هرامش  مینکیم و  رکذ 
دورف ادـخ  لوسر  رب  هک  يا  هروس  نیتسخن  ( 116 . ) دـش لزان  هکم  رد  نآرق  زا  هروس   82 ساـبع ، نبا  زا  صفح …  نب  دـمحم  تیاور  هب 

تسا : رارق  نیا  زا  هروس  هرامش  بیترت  هب  سپس  دوب و  ( 96 (( ) قلخ يذلا  کبر  مساب  ءارقا  ( ) دمآ
(، 80 (، ) 53 (، ) 105 (، ) 107 (، ) 102 (، ) 108 (، ) 103 (، ) 55 (، ) 94 (، ) 89 (، ) 92 (، ) 87 (، ) 81 (، ) 111 (، ) 1 (، ) 74 (، ) 73 (، ) 93 (، ) 68)
(، 19 (، ) 35 (، ) 25 (، ) 36 (، ) 82 (، ) 7 (، ) 38 (، ) 54 (، ) 86 (، ) 90 (، ) 50 (، ) 77 (، ) 104 (، ) 75 (، ) 101 (، ) 106 (، ) 95 (، ) 85 (، ) 91 (، ) 97)
(، 44 (، ) 39 (، ) 34 (، ) 43 (، ) 42 (، ) 41 (، ) 117 ( ) 40 (، ) 31 (، ) 37 (، ) 6 (، ) 15 (، ) 12 (، ) 11 (، ) 10 (، ) 17 (، ) 28 (، ) 27 (، ) 26 (، ) 20)

(. 29 (، ) 30 (، ) 82 (، ) 79 (، ) 78 (، ) 70 (، ) 69 (، ) 67 (، ) 52 (، ) 13 (، ) 23 (، ) 21 (، ) 14 (، ) 71 (، ) 16 (، ) 18 (، ) 88 (، ) 51 (، ) 46 (، ) 45)
نآرق هک  هدـش  تیاور  سابع  نبا  زا  زین  تسا و  كدـنا  ناشفالتخا  نکیل  دـنراد  فالتخا  بیترت  نیا  رد  مدرم  سابع ، نبا  تیاور  ریغ  رد 
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هیقب هچ  رگا  میتفگیم ، یکم  ار  نآ  دوب ، هدـش  لزان  هکم  شزاغآ  هچ  ره  سپ  دوش ، لزان  هروس  هروس  هکنیا  هن  دـشیم ، لزان  ادـج  ادـج 
(118 . ) دش لزان  هنیدم  رد  هچنآ  نینچمه  دوش و  لزان  هنیدم  رد  شا 

هودنلاراد ياروش 
ار نآ  هیواعم  دعب  تخاس ، ار  نآ  بالک ) نب  یـصق   ) ادخ لوسر  مراهچ  دـج  هک  دوب  هکم )) ياروش  سلجم   )) يانب نامه  هودـنلاراد )) ))

(119 . ) دش مارحلادجسم  ءزج  سپس  داد ، رارق  هرامالاراد  دیرخ و 
رد یهاگهانپ  هاگیاپ و  تروص  هب  برثی  هک  دنتسناد  شیرق  لاجر  هنیدم ، هب  ادخ  لوسر  باحصا  ترجه  هبقع و  مود  تعیب  ماجنا  زا  سپ 
زا ادخ  لوسر  ترجه  زا  يریگولج  يارب  شیرق  فارـشا  زا  رفن  دنچ  دنا ، هدامآ  ادخ  لوسر  نانمـشد  اب  ندیگنج  يارب  نآ  مدرم  هدـمآ و 
رد ناگدننک  تکرش  هرامش  یضعب  تثعب ) لاس 14  رفـص  رخآ  . ) دنتخادرپ تروشم  هب  دنتـشگ و  مهارف  هودنلاراد ))  )) رد هنیدم ، هب  هکم 

(120 . ) دنا هتشون  رفن  ات 100  رفن  زا 15  ار  سلجم  نیا 
اب ماجنارـس  دـنداد ، هئارا  ییاـهحرط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نتـشک  یتـح  هجنکـش ، سبح ، دروم ، رد  سلجم  نیا  رد  کـی  ره 

. دنتشگ هدنکارپ  میمصت  نیمه  اب  دنتفرگ و  ادخ  لوسر  نتشک  هب  میمصت  ماشه )) نب  لهجوبا  ( ) داهنشیپ
هک یماگنه  و  : )) دـیوگیم هک  اجنآ  تشگ ، لزان  لاـفنا  هروس  زا  هیآ 30  شیرق  میمـصت  نمجنا و  نیمه  هرابرد  دیوگیم : قاحـسا  نبا 

دننکیم و رکم  نانآ  دننک ، نوریب  ار  وت  ای  دنـشکب  ار  وت  ای  دـننک  دـنب  رد  ار  وت  ات  دـندادیم  رظن  وت  هرابرد  گنرین  رکم و  يور  زا  نارفاک 
((. تسا ناگدننکرکم  نیرتهب  ادخ  دنکیم و  رکم  مه  ادخ 

ترجه روتسد 
هک يرتسب  رد  ار  بشما  تفگ : دمآ و  دورف  لیئربج  یفرط  زا  دندوب و  یقاب  ادخ  لوسر  نتشک  رب  ینبم  دوخ  عطاق  میمصت  رب  شیرق  لاجر 

دندرک هرصاحم  تثعب ) لاس 14  لوالا  عیبر  لوا  بش ) لوا  رد  ار  ادخ  لوسر  هناخ  نوماریپ  شیرق  باوخم ، يدیباوخیم  هتـشذگ  ياهبش 
يو رتسب  رد  ات  دومرف  ار  یلع  دوب ، هدیـسر  ترجه  يارب  هک  يروتـسد  راـگدرورپ و  یحو  بسح  رب  ادـخ  لوسر  دـنرب . هلمح  عقوم  هب  هک 

(121 . ) دنامب هکم  رد  دوب  ادخ  لوسر  دزن  هک  مدرم  تاناما  يادا  يارب  سپس  دناشوپب و  شیوخ  رب  ار  يو  شوپور  دباوخب و 
: ات دناوخیم ) ( 9-1  ) سی هروس  زا  یتاـیآ  هک  یلاـح  رد  دیـشاپ و  ناـنآ  رـس  رب  تفرگرب و  كاـخ  زا  یتـشم  ادـخ  لوـسر  عـقوم  نیا  رد 

ادخ لوسر  لابند  زونه  رـس  رب  كاخ  ناکرـشم  یلو  تشذـگ ، ناشیا  نایم  زا  دـننیبب  ار  وا  هک  نآ  نودـب  نورـصبی )) مهف ال  مهانیـشغاف  ))
(122 . ) تسا هدش  بآ  رب  شقن  نانآ  هشقن  هک  دنتسناد  تساخرب و  ادخ  لوسر  رتسب  زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنتشگیم 

تیبملا ۀلیل 
مالـسلا هیلع  یلع  بش  نامه  رد  تفر و  نوریب  هکم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تثعب ) لاس 14   ) عیبر هام  لوا  هبنـشجنپ  بش  رد 

لوسر هک  دوب  بش  نیمه  رد  تشگ . لزاـن  هرقب  هروس  هیآ 207  نانم  ؤمریما  يراکادـف  هرابود  و  ( 123 درک ) هتوتیب  ادـخ  لوسر  رتسب  رد 
(124 . ) تخاس نوگژاو  ار  اهتب  داهن و  ادخ  لوسر  هناش  رب  اپ  یلع  درب و  هبعک  هب  ار  یلع  ادخ ،

روث راغ  ای  ترجه  لزنم  نیتسخن 
راغ رد  هک  زور  هس  زا  سپ  تشگ و  هارمه  يو  اب  هفاحق  یبا  نب  رکبوبا  دـش و  روث ))  )) راغ راپـسهر  عیبر  لوا  بش  نامه  رد  ادـخ  لوسر 

. دنتفرگ شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  لوالا  عیبر  مراهچ  بش  رد  دندنام  روث 
هنایـشآ نآ  رب  يرتوبک  دندید  نوچ  دنداتـسیا و  راغ  رد  رب  دـنتفر و  روث ))  )) راغ ات  دـنداتفا و  وپاکت  رد  تخـس  يو  يوجتـسج  رد  شیرق 

(125 . ) دنتشگزاب تسین و  راغ  نیا  رد  یسک  دنتفگ  تسا  هدش  هدینت  راغ  رد  رب  زین  توبکنع  رات  هداهن و 
دوخ اب  رتش  ود  هک  یلید )) طقیرا ) ای   ) طـقرا نب  هللادـبع   )) ماـن هب  كرـشم  يدرم  ییاـمنهار  اـب  عیبر  مراـهچ  بش  رد  ادـخ  لوسر  هاـگنآ 

. تفرگ شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  هریهف  نب  رماع  رکبوبا و  قافتا  هب  دوب ، هدروآ 
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هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  يریگتسد  يارب  شیرق  هزیاج 
. دنتشاد مالعا  هزیاج  رتش  دص  دنک  ریگتسد  ار  ادخ  لوسر  هک  سک  ره  يارب  شیرق  دش ، هنیدم  راپسهر  هکم  زا  ادخ  لوسر  نوچ 

دبعم ما   )) همیخ رب  ریدـق ))  )) رد هبنـش  هس  زور  دـمآ و  نوریب  هنیدـم  يوس  هب  روث  راـغ  زا  لوـالا  عیبر  مراـهچ  هبنـشود  بش  ادـخ  لوـسر 
رب شمـشچ  ادخ  لوسر  تساوخ  رذع  نانامهیم  ییاریذپ  زا  یلاسکـشخ  رثا  رب  وا  یلو  درک ، لزنم  دوب  هدنـشخب  ریلد و  ینز  هک  یعازخ ))

هدنام همر  زا  یناوتان  یگنسرگ و  زا  دنفسوگ  نیا  تفگ : تسا ؟ يدنفسوگ  هچ  نیا  دومرف : وا  هب  داتفا ، دوب  همیخ  رانک  رد  هک  يدنفسوگ 
تشگ و ناوارف  دنفسوگ  ریش  دیشود و  ار  دنفسوگ  نز  نآ  نذا  اب  تخاس و  يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  ادخ  لوسر  درادن . زین  ریش  تسا و 
. دـندش راپـسهر  هنیدـم  فرط  هب  سپـس  تشاذـگ  يو  دزن  درک و  رپ  ریـش  زا  ار  فرظ  رگید  راب  دـندیماشآ و  نآ  زا  همه  تفرگ و  شزیر 

(126)
هاگبآ هب  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دـسیونیم  یبوقعی  ( 127 . ) درکیم بیقعت  ار  يو  شیرق ، زا  هزیاج  تفایرد  يارب  کلام )) نب  ۀقارـس  ))
ۀقارـس انفکا  مهلا  : )) تفگ ادـخ  لوسر  دیـسر  وا  هب  نوچ  تخات و  يو  یپ  زا  ((( 128  ) یجلدم مشعج  نب  ۀقارس  ( ) دیـسر جلدم )) ینب  ))

(( هفاحقوبا  )) رسپ يا  دز : دایرف  تفر و  ورف  نیمز  هب  وا  بسا  ياپ  تسد و  سپس  نک ،)) هاتوک  ام  رـس  زا  ار  ۀقارـس  رـش  ایادخ  (((. )) 129)
. دیسر دهاوخن  وا  هب  يدب  دسرن ، وا  هب  يریخ  نم  زا  رگا  مسق : ادخ  هب  دوش ، اهر  مبسا  هک  دهاوخب  ادخ  زا  ات  وگب  ترفسمه  هب 

ادخ هب  مکح ! وبا  يا  تفگ : هقارـس  درک . بیذکت  ار  لهجوبا  همه  زا  شیب  تفگ و  شیرق  هب  ار  دوخ  هصق  تشگزاب ، هکم  هب  نوچ  هقارس 
هداتـسرف دـمحم  هک  یتشادـن  کـش  يدوـب و  هتـسناد  يدرکیم ، اـشامت  مه  وـت  تفر  ورف  نم  بسا  ياـپ  تسد و  هک  یماـگنه  رگا  مسق :

(130 . ) تشاد هدیشوپ  ناوتیمن  ار  وا  هزجعم  تسادخ و 
( ملسا ینب  هلیبق  زا   ) یملسءا بیصح  نب  ةدیرب 

یگمه دندیسر و  يو  دزن  شنادنواشیوخ  زا  هداوناخ  داتشه  اب  هدیرب )) ( ) دیـسر ((( 131  ) میمغ  )) هب ترجه  قیرط  رد  ادـخ  لوسر  نوچ 
(132 . ) تشاد روضح  داد ، يور  دحا  زا  دعب  هک  یتاوزغ  رد  هدیرب ))  )) هاگنآ دندمآ  رد  مالسا  نید  هب 

ترجه لوا  لاس 

ترجه لوا  لاس 
ترجه لوا  لاس 

هنیدم هب  ادخ  لوسر  دورو 
ینب  )) نادرم زا  یکی  مده )) نب  موثلک   )) رب دش و  هنیدم  ي  (( ابق  )) هلحم دراو  رهظ  کیدزن  لوالا  عیبر  مهدزاود  هبنـشود  زور  ادخ  لوسر 
هناخ رد  درجم  نارجاهم  تشادن و  يدنزرف  نز و  هک  همثیخ )) نب  دعس   )) هناخ رد  مدرم  اب  تاقالم  يارب  تشگ و  دراو  فوع )) نب  ورمع 

رد زور  هنابش  هس  مالسلا  هیلع  یلع  دنوش . هتسکش  مهرد  اهتب  هک  دوب  نآ  داد  هک  يروتسد  نیتسخن  تسـشنیم و  دندوب و  هدرک  لزنم  يو 
هناخ رد  ادخ  لوسر  هارمه  درک و  ترجه  هنیدم  هب  سپـس  دیناسر و  شنابحاص  هب  دوب  ادخ  لوسر  دزن  هک  ار  مردم  ياهتناما  دـنام و  هکم 

. دیزگ لزنم  مده )) نب  موثلک  ))
نب ورمع  ینب   )) هلیبق نایم  رد  ابق ))  )) رد ار  هبنـش  جـنپ  هبنـشراهچ و  هبنـش و  هس  هبنـشود و  ياـهزور  ادـخ  لوسر  دـیوگیم : قاحـسا  نبا 

هلیبق نایم  رد  ار  هعمج  زامن  نیلوا  تفر و  نوریب  ناشنایم  زا  هعمج  زور  سپس  درک ، سیسءات  ار  ابق )) ( ) دجمـسم تشاد و  تماقا  فوع ))
(133 . ) دندرک تکرش  نآ  رد  ناملسم  رفن  دص  دروآ و  ياج  هب  هنیدم  رد  فوع )) نب  ملاس  ینب  ))

هک دـینک  اهر  ار  مرتش  هار  : )) تفگیم ناـنآ  هب  ادـخ  لوسر  دـیآ ، دورف  ناـشنایم  رد  ادـخ  لوسر  هک  دـندیزرویم  رارـصا  لـیابق  لاـجر 
رتش دیـسر و  دوب ، میتی  كدوک  ود  هب  قلعتم  هک  ینیمز  رد  راجن )) نب  کـلام  ینب   )) هلحم هب  ماجنارـس  هک  نیا  اـت  دراد )) روتـسد  شدوخ 
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. درب هناخ  هب  ار  ادخ  لوسر  رفس  راب  یجرزخ )) دیز  نب  دلاخ  يراصنا : بویا  وبا   )) دمآ و دورف  ادخ  لوسر  دز و  نیمز  هب  وناز 
هنیدم دجصم  يانب 

ناناملـسم اب  دجـسم  نتخاس  رد  زین  دوخ  دوش ، هتخاس  يدجـسم  اج  نآ  رد  ات  دـمرف  هاـگنآ  دـیرخ ، راـنید  هد  هب  ار  نیمز  نآ  ادـخ  لوسر 
تفگیم : نینچ  ادخ  لوسر  دندناوخیم و  دورس  دجسم  نتخاس  عقوم  رد  مه  ناناملسم  درکیم و  يراکمه 

ةرخالا شیع  الا  شیعال  ))
(( راصنالا نیرجاهملا و  محرا  مهللا 

(( نک تمحر  ار  راصنا  نارجاهم و  ایادخ  تسین ، ترخآ  یگدنز  زج  یگدنز  ))
هتخاس زا  سپ  دیناشوپ ، امرخ  بوچ  هب  ار  نآ  فقـس  تشارفارب و  امرخ  بوچ  زا  نوتـس  دـنچ  داهن و  انب  تشخ  اب  ار  دجـسم  ادـخ  لوسر 

. تشگ ررقم  یحو  هلیسو  هب  یمالسا  ناذا  دجسم  ندش 
نارجاهم هیقب 

دنچ دـنامن ، یقاب  هکم  رد  دـندوب  سوبحم  راتفرگ و  هک  نانآ  زجب  ناناملـسم  زا  یـسک  رگید  دندیـسریم و  ادـخ  لوسر  یپ  زا  نارجاـهم 
. تخورف درک و  فرصت  ار  ناشیاه  هناخ  نایفسوبا  دش ، هتسب  ناشیاه  هناخ  رد  دندرک و  ترجاهم  یعمج  هتسد  هک  دندوب  هداوناخ 

و موثلک )) ما   )) و همطاف ))  )) ادخ لوسر  نارتخد  ات  داتسرف  هکم  هب  لوپ  مهرد  دصناپ  رتش و  ود  اب  ار  عفاروبا  ثراح و  نب  دیز  ادخ  لوسر 
دوب هدرک  ترجه  نامثع )) ( ) دوخ رهوش  اب  نیا  زا  شیپ  ادخ  لوسر  رتخد  هیقر )) ( ) دندروآ هنیدم  هب  ار  ادـخ  لوسر  رـسمه  هدوس ))  )) زین

دادـن ترجه  هزاـجا  تشاد و  هاـگن  شیوخ  دزن  دوب ، رفاـک  زونه  هک  صاـعلاوبا ))  )) شرهوش ار  ادـخ  لوسر  گرزب  رتخد  بنیز ))  )) اـما
(134 . ) تشگ هنیدم  راپسهر  يا  هدع  اب  هللادیبع )) نب  ۀحلط   )) نینچمه دندمآ ، هنیدم  هب  هشیاع )) : )) هلمج زا  رکبوبا ، هداوناخ 

هنیدم رد  مالسا  عویش 
، فقاو همطخ ، فیاوط : زجب  دندمآ  رد  مالسا  نید  هب  یگمه  راصنا  شیاه ، هناخ  دجسم و  نتخاس  هنیدم و  رد  ادخ  لوسر  تماقا  زا  سپ 

مالـسا نید  هب  همه  قدـنخ  دـحا و  ردـب و  هعقاو  زا  دـعب  یلو  دـندنام ، یقاـب  دوـخ  كرـش  رب  هک  سوا ) هلیبـق  زا  يا  هفیاـط   ) هـیما لـئاو و 
. دندمآرد

دیجم نآرق  یندم  ياه  هروس 
تیاور بسح  رب  مه  اج  نیا  رد  تسا  فالتخا  نآرق  ياه  هروس  زا  یضعب  ندوب  یندم  یکم و  رد  زین  هرامش و  رد  میتفگ  اقباس  هک  نانچ 

لیو ، )) تسخن دـش : لزاـن  ادـخ  لوسر  رب  هنیدـم  رد  نآرق  زا  هروس  ود  یـس و  میراـگنیم : یلعف  بیترت  رد  ار  هروس  ره  هرامـش  یبوـقعی 
(، 76 (، ) 47 (، ) 57 (، ) 22 (، ) 4 (، ) 48 (، ) 60 (، ) 24 (، ) 33 (، ) 59 (، ) 3 (، ) 8 (، ) 2 : ) ياه هروس  بیترت  هب  سپس  و  ( 135 ( ) 83 (( ) نیففطملل

(. 114 (، ) 113 (، ) 100 (، ) 56 (، ) 110 (، ) 9 (، ) 5 (، ) 61 (، ) 64 (، ) 66 (، ) 49 (، ) 58 (، ) 63 (، ) 136 ( ) 40 (، ) 32 (، ) 62 (، ) 98 (، ) 65)
راذگب و هروس  نالف  ياج  نالف  رد  ار  هیآ  نیا  تفگیم : وا  هب  دروآیم ، دورف  یحو  ادـخ  لوسر  رب  لیئربج  هاگره  هک  دـیوگ : سابع  نبا 

هدش لزان  همه  رخآ  رد  هیآ  نیا  یلوق  هب  راذگب . هرقب  هروس  رد  ار  نآ  تفگ : دش  لزان  ((( 137  ) هللا یلا  هیف  نوعجرت  اموی  اوقتاو  : )) نوچ
(138 . ) تسا

نایدوهی نایم  زیمآ  تملاسم  دادرارق 
ییاراد نید و  رد  ار  نایدوهی  تشون و  رگید  فرط  زا  هنیدـم  نایدوهی  فرط و  کی  زا  راصنا  نارجاهم و  ناـیم  يا  هماندـهع  ادـخ  لوسر 

رد دننک و  یگدنز  هنیدم  رد  تلم  کی  دننام  نایدوهی  ناناملـسم و  هک  نیا  هلمج  زا  دوزفا ، نآ  رب  رگید  طیارـش  تشاذگ و  دازآ  شیوخ 
هب دننادب و  مرتحم  ار  هنیدم  رهـش  دـننک و  کمک  رگیدـکی  هب  نمـشد  هیلع  گنج  عوقو  ماگنه  هب  دنـشاب و  دازآ  دوخ  ینید  مسارم  ماجنا 

. دنریذپب يرواد  هب  ار  ادخ  لوسر  صخش  نآ ، عفر  فالتخا و  زورب  ماگنه 
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راصنا رجاهم و  نایم  يردارب  دادرارق 
زا سپ  دـنهد و  يرای  ار  رگیدـکی  قح  هار  رد  هک  داهن  يردارب  رارق  راصنا  رجاهم و  ناـیم  ادـخ  لوسر  هک  دوب  ترجه  زا  دـعب  هاـم  تشه 

هیلع یلع  تسد  سپـس  دـینک ،)) يردارب  مه  اـب  هب  رفن  ود  ادـخ  هار  رد  تفگ  ناـنآ  هب  ادـخ  لوسر  ( 139 . ) دنرب ثرا  رگیدـکی  زا  گرم 
((. نم ردارب  تسا  نیا  . )) یخءا اذه  تفگ : تفرگ و  ار  مالسلا 

ناناملسم ادخ و  لوسر  اب  ناقفانم  دوهی و  ینمشد 
يراـچان يور  زا  هک  جرزخ  سوءا و  ناـقفانم  دنتـساخرب و  ادـخ  لوـسر  اـب  ینمـشد  هـب  يزرو  هـنیک  دـسح و  يور  زا  دوـهی  نادنمـشناد 

هرخسم ار  ناشنید  ناناملسم و  دندمآیم و  ادخ  لوسر  دجسم  هب  نانیا  دنتفرگ . شیپ  رد  ار  نانآ  هار  دندوب ، هدرک  مالسا  راهظا  تحلـصم 
هرقب هروس  لوا  زا  هیآ  دـص  دودـح  رد  هک  دـندوب  جرزخ  سوءا و  ناقفانم  دوهی و  نادنمـشناد  نیمه  دـیوگیم : قاحـسا  نبا  دـندرکیم .
(140 . ) دیوگیم نخس  لیصفت  هب  تسا  هدش  لزان  ناشیا  هرابرد  هک  یتایآ  ناقفانم و  دوهی و  هرابرد  سپس  تفای ، لوزن  ناشیا  هرابرد 

( رمالا ۀنس   ) ترجه مود  لاس 

( رمالا ۀنس   ) ترجه مود  لاس 
هزور تاکز و  بوجو  هلبق و  رییغت 

زامن نیتسخن  هک  فوع )) نب  ملاس  ینب  ( ) دجـسم رد  بجر ، هام  همین  هبنـشود  زور  هک  دوب  هنیدـم  هب  ادـخ  لوسر  دورو  زا  سپ  هام  هدـفه 
تعکر ود  سدقملا و  تیب  يوس  هب  ار  رهظ  زامن  زا  ود  ادخ  لوسر  تشگ و  هک  هب  سدـقملا )) تیب   )) زا هلبق  دـش ، هدـناوخ  نآ  رد  هعمج 

. دوب هدـش  تعکر  راهچ  ترجه  زا  سپ  هام  کی  دوب ، یتعکر  ود  هّکم  رد  هک  یتعکر  راهچ  ياهزامن  هچ  ( 141 درازگ ) هبعک  يوس  هب  ار 
ترجه مود  لاس  رد  زین  ار  ینابرق  روتسد  نابرق و  دیع  رطف  دیع  زامن  هدش  رّرقم  ناضمر و  هام  هزور  هرطع و  تاکز  لام و  تاکز  بوجو 

. دنا هتشون 
(142  ) اههّیرس اههوزغ و  زاغآ  داهج و  روتسد 

لوالا عیبر  مهدزاود  هبنشود  زور  تثعب ، زا  دعب  لاس  هدزیـس  یگلاس ، لاس 53  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : قاحـسا  نبا 
هجحلا و يذ  هدعقلا ، يذ  لاوش ، ناضمر ، نابعـش ، بجر ، يدامج ، ود  رخالا ، عیبر  لوالا ، عیبر  هام  هیقب  دـش و  هنیدـم  دراو  رهظ  کیدزن 

نوریب گنج  يارب  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  هام  هدزاود  مود ، لاس  رفـص  هام  رد  دنارذگ و  هنیدم  رد  یگنج  دماشیپ  نودب  نانچمه  ار  مرحم 
(143 . ) تفر

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  هوزغ  هرامش 
هوزغ ار 27  نآ  یخرب  تسا و  هوزغ  دوب  مالـسا  هاپـس  هارمه  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  ییاه  هوزغ  دـسیونیم : يدوعـسم 

هتـسناد یکی  ربیخ  هوزغ  اب  يرقلا )) يداو   )) هب ربیخ ))  )) زا ار  ادـخ  لوسر  تشگزاب  لوا  هتـسد  هک  تسا  نآ  فالتخا  تهج  دـنا ، هتـشون 
. دنا

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ياه  هیرس  هرامش 
رگید 66 یضعب  زا  48 و  يربط ))  )) زا هیرس و   35 یعمج ))  )) زا يدوعسم  دوب . هیرـس  ادخ 38  لوسر  ياه  هیرس  دیوگیم : قاحـسا  نبا 

(144 . ) دسیونیم هیرس  يرولا 36  مالعا  رد  یسربط  دنکیم . لقن  هیرس 
نوریب زور  هک  تسا  ییاه  هتـسد  براوس : دـنور . نوریب  بش  رد  هک  تسا  رفن  ات 500  زا 3  ادخ  لوسر  ياه  هیارس  دسیونیم : يدوعـسم 

زا 800 و شیب  شاخـشخ : دسرب . رفن  هب 800  شا  هرامش  هک  تسا  یهاپـس  شیج : رفن . زا 800  رتـمک  رفن و  زا 500  شیب  رـسانم : دنور و 
: رارج شیج  دسرب . رفن  هب 4000  هک  تسا  یهاپـس  لفحج : شیج  دسرب . رفن  هب 1000  هک  تسا  یهاپـس  ملزا : شیج  رفن . زا 1000  رتمک 
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دنیوگ ار  نییاـپ  هب  رفن  زا 10  هریـضح : دوشن و ، هدنکارپ  هتـشگ و  مهارف  هک  تسا  یهاپـس  هبیتک : دسرب . رفن  هب 12000  هک  تسا  یهاـپس 
ار میظع  هاپس  سیمخ : و  ار ، دننام  یب  گرزب  هاپس  نعرءا : دنتسین و ، رایـسب  یهاپـس  هک  ار  نانآ  هضیفن : دنوش و ، هداتـسرف  گنج  هب  همک 

. دنیوگ
ءاوبا هوزغ  ای  نادو  هوزغ 

ترجه مود  لاس  رفص  هوزغ : خیرات 
هدابع نب  دعس  ادخ : لوسر  نیشناج 

رکب نب  ةرمض  ینب  شیرق و  دصقم :
. خیرات نآ  رد  هرمض )) ینب   )) رورس يرمض :)) ورمع  نب  یشخم   )) ياضما هب  هرمض )) ینب   )) اب یحلص  رارق  هجیتن :

(( بلطم نب  ثراح  نب  ةدیبع   )) هیرس
. لوا لاس  لاوش  هیرس : خیرات 

. نارجاهم زا  طقف  رفن  ای 80   60 نایهاپس : هدع 
. دننک زواجت  هنیدم  فارطا  هب  دوب  نکمم  هک  شیرق  زا  يا  هتسد  دصقم :

شیپ یگنج  اما  دش ، وربور  دوب ، ناشهدنامرف  لهج )) یبا  نب  ۀمرکع   )) هک شیرق  زا  یهوبنا  هورگ  اب  یهاگبآ  لحم  رد  هدیبع )) : )) هجیتن
. دش اهر  نامک  زا  مالسا  خیرات  رد  هک  دوب  يریت  نیتسخن  تخادنا و  يریت  صاقو )) یبا  نب  دعس   )) طقف دماین ،

(( بلطملادبع نب  ةزمح   )) هیرس
. لوا لاس  ناضمر  هیرس : خیرات 

. نارجاهم زا  رفن   30 نایهاپس : هدع 
(( ماـشه نب  لـهجوبا   )) هک هکم  ناکرـشم  زا  راوـس  اـب 300  اـج  نآ  تفر و  شیپ  صیع ))  )) هیحاـن رد  اـیرد  لـحاس  اـت  هزمح )) : )) هجیتـن
هک نآ  یب  داتفا و  نایم  رد  تشاد ، هکراتم  حلـص و  رارق  هتـسد  ود  ره  اب  هک  ینهج )) ورمع  نب  يدجم   )) اما دش ، وربور  دوب ، ناشهدنامرف 

. دنتشگزاب هاپس  ود  ره  دهد ، يور  یگنج 
(( طاوب  )) هوزغ

. دوب ذاعم )) نب  دعس   )) ای نوعظم )) نب  نامثع  نب  بئاس   )) هنیدم رد  ادخ  لوسر  نیشناج  ترجه . مود  لاس  لوالا  عیبر  هوزغ : خیرات 
. رفن  200 نایهاپس : هدع 

. دنتشاد رتش  تشاد و 2500  رارق  ناشیا  زواجت  رطخ  رد  هنیدم  هک  دندوب  درم ) لماش 100   ) شیرق زا  یناوراک  دصقم :
. تشگزاب هنیدم  هب  درکن  دروخرب  ینمشد  اب  نوچ  تفر و  شیپ  طاوب ))  )) ات ادخ  لوسر  هجیتن :

(( هریشع  )) هوزغ
. دوب دسالادبع )) نب  ۀمالسوبا   )) هنیدم رد  ادخ  لوسر  نیشناج  ترجه . مود  لاس  یلوالا ، يدامج  هوزغ : خیرات 

. رفن ای 200   150 مالسا : نایهاپس  هدع 
. دوب ماش  راپسهر  هک  شیرق  ناوراک  دصقم :

اب دـنام و  اج  نآ  هرخالا  يدامج  زا  يزور  دـنچ  یلوالا و  يدامج  هام  تفر ، شیپ  هریـشع ))  )) ات یمالـسا  نایهاپـس  اب  ادـخ  لوسر  هجیتن :
هنیدـم هب  دـهد  يور  یگنج  هک  نآ  یب  سپـس  تخاـس و  دـقعنم  یحلـص  رارق  هرمـض )) ینب   )) زا ناـشنانامیپ  مه  و  لجدـم )) ینب   )) هلیبق

. تشگزاب
(( صاقو یبا  نب  دعس   )) هیرس
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. لوا لاس  هدعقلاوذ  هیرس : خیرات 
. نارجاهم زا  طقف  رفن   8 نایهاپس : هدع 

. نمشد هلمح  زا  يریگولج  طایتحا و  دصقم :
. تشگزاب دنک ، دروخرب  ینمشد  هب  هک  نآ  یب  تخات و  شیپ  رارخ ))  )) نیمزرس ات  صاقو )) یبا  نب  دعس  : )) هجیتن

(( یلوا ردب   )) هوزع ناوفس ،))  )) هوزغ
دوب هثراح )) نب  دیز   )) هنیدم رد  ادخ  لوسر  نیشناج  (. 146  ) مود لاس  لوالا  عیبر  ای  ( 145  ) هرخالا يدامج  هوزغ  خیرات 

ار هنیدم  همر  يرهف )) رباج  نب  زرک   )) هک تشذگیمن  زور  هد  هریـشع ))  )) هوزغ زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشگزاب  زا  دـصقم :
. تشگزاب هنیدم  هب  تفاین و  تسد  يو  رب  تفاتش و  ردب  هیحان  زا  ناوفس ))  )) يداو ات  يو  بیقعت  رد  ادخ  لوسر  درک . تراغ 

(( شحج نب  هللادبع   )) هیرس
. ترجه مود  لاس  بجر  هیرس : خیرات 

. نارجاهم زا  رفن ) ای 11   ) رفن  8 نایهاپس : هدع 
نایم هلخن ))  )) رد ات  درک  رومءام  نارجاـهم  زا  رفن  اب 8  ار  شحج )) نب  هللادبع  ( ) دوخ هداز  همع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـصقم :

اب هک  امـش  زا  مادک  ره  تفگ : دوخ  ناهارمه  هب  هللادبع  دـنک . وجتـسج  ار  ناشرابخا  دـشاب و  شیرق  نیمک  رد  دـیآ و  دورف  فئاط  هکم و 
نب دعـس   )) زجب کی  چیه  ناهارمه  زا  ددرگزاب . دهاوخیمن  هک  سک  ره  دوش و  راپـسهر  نم  اب  تسا  تداهـش  يوزرآ  رد  تبغر  لیم و 

هک شیرق  زا  یناوراک  ات  دـنام  اج  نامه  دـمآ و  دورف  هلخن  رد  ناهارمه  اـب  هللادـبع  دـیزرون . فلخت  ناوزغ )) نب  ۀـبتع   )) و صاـقو )) یبا 
درک و يزادناریت  یمرـضح )) نب  ورمع   )) فرط هب  یمیمت )) هللادبع  نب  دقاو  ( ) دوب بجر  رخآ  زور  نآ  دیـسر . رد  تشاد  تراجت  يالاک 
هب ار  نآ  سمخ  دروآ و  هنیدم  هب  ریـسا  ود  اب  ار  یتراجت  يالاک  شحج )) نب  هللادـبع  . )) دـنتفرگ ناشیا  زا  زین  ریـسا  رفن  رد  تشک و  ار  وا 

هدادـن ناـمرف  مارح  هاـم  رد  ندرک  گـنج  هب  ار  امـش  نم  : )) تفگ ادـخ  لوسر  درک . میـسقت  دوخ  باحـصا  رب  ار  هیقب  داد و  ادـخ  لوـسر 
دوب ناسیک )) نب  مکح   )) نانآ زا  یکی  دومرف . دازآ  ار  ناریسا  درکن و  فرـصت  يزیچ  ناریـسا  تمینغ و  لام  زا  تهج  نیمه  هب  و  مدوب ))

زا رفاک  تشگزاب و  هکم  هب  هک  دوب  هریغم )) نب  هللادبع  نب  نامثع   )) يرگید دیسر و  تداهش  هب  هنوعمرئب ))  )) هیرس رد  دروآ و  مالـسا  هک 
تفر ایند 

ناناملسم تسد  هب  هک  دوب  يرفاک  نیتسخن  یمرضح )) نبورمع   )) دیسر و ناناملـسم  تسد  هب  هک  دوب  یتمینغ  نیتسخن  هیرـس  نیا  تمینغ 
. دندش ریسا  ناناملسم  تسد  هب  هک  دندوب  یناریسا  نیتسخن  مکح ))  )) و نامثع ))  )) دش و هتشک 

اربک ردب  هوزغ 
هنیدـم رد  ترـضح  نآ  نیـشناج  و  موـتکم )) ما  نـب  هللادـبع   )) زاـمن رد  ادـخ  لوـسر  نیـشناج  ترجه . مود  لاـس  ناـضمر  هوزغ : خـیرات 

. دندوب هبابلوبا )) ))
(. یجرزخ یسوءا و  يرجاهم   ) رفن  313 نایهاپس : هدع 

. دنتشاد بسا  شوپ و 100  هرز  رفن  هک 600  یگنج  درم   950 نمشد : هاپس 
باحصا هب  دندرگ  یمرب  کم  هب  ماش  زا  تراجت ، ناواک  اب  شیرق  زا  رفن  ای 40  هارمه 30  نایفسوبا ))  )) هک تفای  ربخ  ادخ  لوسر  دصقم :

امـش بیـصن  ار  نآ  ادـخ  هک  دـشاب  دـیوش ، راپـسهر  نآ  يوس  هب  تسا ، ناشیا  لاوما  لماح  شیرق و  ناوراک  نیا  : )) دومرف نینچ  شیوخ 
.(( دنادرگ

هدامآ ناتسادمه  شیرق  داتسرف ، هکم  هب  یـسرداد  يارب  ار  يرافغ )) ورمع  نب  مضمـض  ، )) دش هاگآ  یمیمـصت  نینچ  زا  نوچ  نایفـس  وبا 
. دورن نوریب  گنج  يارب  هک  دنامن  یقاب  بهلوبا ))  )) زج یسک  شیرق  فارشا  زا  دندش و  شیوخ  لام  زا  عافد 
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هب تفگ : تساخ و  اپ  هب  ورمع )) نب  دادـقم   )) هک نیا  ات  درک  تروشم  دوخ  باحـصا  اب  تفای  عالطا  شیرق  تکرح  زا  نوچ  ادـخ  لوسر 
درک ریخ  ياعد  يو  هرابرد  ادـخ  لوسر  تخاس و  میهاوخ  راومه  نمـشد  زا  ار  وت  هار  اج  نآ  ات  يربب  نمی  یحاون  ات  ار  ام  رگا  مسق  ادـخ 

رد ذاعم )) نب  دعس  . )) دوب هاپـس  رادمچرپ  بلاط  یبا  نب  یلع  تفر و  نوریب  هنیدم  زا  ادخ  لوسر  هک  دوب  ناضمر  هام  متـشه  هبنـشود  زور 
ایرد نیا  هب  هک  ینک  رما  ار  ام  رگا  زاس ، راپسهر  ار  ام  ادخ  مان  هب  نونکا  تفگ : درکیم ، یهارمه  بلق  میمـص  زا  ار  ادخ  لوسر  هک  یلاح 

((. مرگنیم شیرق  نادرم  هاگراتشک  هب  ییوگ  نونکا  مه  ( ) دومرف دش و  نامداش  ادخ  لوسر  تخیر . میهاوخ  ایرد  هب  میزیرب 
تـسد هب  شیرق  زا  مالغ  ود  لوا ، بش  نامه  رد  دمآ و  دورف  ردب  کیدزن  رگید  لزنم  دنچ  زا  دعب  و  نارفذ ))  )) لحم رد  ادتبا  ادخ  لوسر 

. دندراذگ رایتخا  رد  نمشد  زا  یتاعالطا  اهنآ  داتفا و  ناناملسم 
داد و رییغت  ار  تراجت  ناوراک  هار  تفای  عالطا  راوس  ود  راثآ  زا  نوچ  دـمآ و  دورف  ردـب  کـیدزن  یهاـگبآ  رد  ساره  میب و  اـب  نایفـسوبا 

ناتلاوما ظفح  ناوراک و  زا  تیامح  تکرح ، نیا  زا  امـش  روظنم  هک : داد  مایپ  شیرق  هب  دنارذگ ، رطخ  زا  ار  تراجت  ناوراک  هک  یماگنه 
. دیدرگزاب هکم  هب  هک  نامه  رتهب  هتشذگ ، رطخ  زا  ناوراک  هک  نونکا  دوب ،

ینب  )) زا تشادـن ، تکرـش  ردـب  رد  ناـشیا  زا  رفن  کـی  یتـح  دنتـشگزاب و  هفحج ))  )) زا یگمه  دـندوب  هفحج ))  )) رد هک  هرهز )) ینب  ))
نایم هک  ییوگتفگ  اب  دوب  هدمآ  نوریب  شیرق  هارمه  هک  مه  بلاط )) یبا  نب  بلاط  ، )) دوب هدـماین  نوریب  شیرق  هارمه  یـسک  مه  يدـع ))

(( دـمحم  )) هاوخاوه دیـشاب ، هارمه  ام  اب  هک  دـنچ  ره  مشاه ، ینب  امـش  هک  مینادیم  ام  مسق ، ادـخ  هب  دـنتفگ : وا  هب  تفرگرد ، شیرق  وا و 
. تشگزاب هکم  هب  دنتشگ  یمرب  هک  یناسک  اب  بلاط ))  )) سپ دیتسه 

نیملسم لباقم  رد  شیرق  ندمآ  دورف 
مان هب  يا  هپت  تشپ  رد  دوب  هنیدـم  زا  رترود  هک  اوصق )) هودـع   )) رد ات  دـنتفریم  شیپ  ردـب  فرط  هب  نانچمه  لـماک  تازیهجت  اـب  شیرق 

نیمز هک  دیـسر  یناراب  بش  نامه  رد  تشاد . رارق  دوب ، هنیدم  هب  رتکیدزن  هک  ایند )) هودع   )) رد ردب  ياههاچ  دـندمآ و  دورف  لقنقع )) ))
نب بابح  ، )) دـمآ دورف  ردـب  هاچ  نیرتکیدزن  راـنک  رد  درک و  یتسدـشیپ  ادـخ  لوسر  تخاـس ، روبع  لـباق  ریغ  شیرق  ياـپ  ریز  ار  رازنش 

ریبدت قبط  دیاب  تسین ، راک  رد  يرما  هن  تفگ : ادخ  لوسر  مینک ؟ لزنم  اج  نیا  هک  تسا  هدومرف  ادخ  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : رذـنم ))
(( ذاعم نب  دعس  . )) دمآ دورف  نمشد  هب  هاچ  نیرتکیدزن  رانک  رد  مالسا  هاپس  بابح )) ( ) داهنشیپ هب  انب  سپس  دنک ، راتفر  گنج  تسایـس  و 

. تخاسب ترضح  نآ  يارب  ینابیاس  ادخ  لوسر  هزاجا  اب  زین 
شیرق یگدامآ  گنج و  زور 

: تفگ ادـخ  لوسر  هک  دـندش  گنج  هداـمآ  نیملـسم  لـباقم  رد  دـندمآرب و  لـقنقع ))  )) هپت تشپ  زا  شیرق  نادرم  گـنج ، زور  دادـماب 
. درامـشیم وگغورد  ار  تربمغیپ  دنکیم و  ینمـشد  وت  اب  تسا و  هدروآ  يور  شیوخ  رتخبت  زان و  اب  هک  تسا  شیرق  هلیبق  نیا  ایادـخ ! ))

((. زاس ناشدوبان  زورما  حبص  نیمه  رد  ایادخ ! يا ، هدرک  هدعو  دوخ  هک  متسه  یترصن  راتساوخ  ایادخ !
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ییارآ  فص 

فـص زا  ار  هیزغ )) نب  داوس   )) ماـگنه نیا  رد  تخاـسیم  مظنم  ار  مالـسا  نایهاپـس  ياهفـص  تشاد و  تسد  هب  یبوچ  دوخ  ادـخ  لوـسر 
هک نآ  اب  يدروآ  درد  هب  ارم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : داوس )) . )) دتـسیاب تسار  دوخ  ياج  رد  هک  دز  يو  مکـش  هب  ار  بوچ  دید و  رتولج 

. نک صاصق  ایب  تفگ : تخاس و  هنهرب  ار  دوخ  مکـش  ادخ  لوسر  هد . صاصق  نذا  ارم  سپ  تسا ، هداتـسرف  تلادـع  قح و  هب  ار  وت  ادـخ 
. درک ریخ  ياعد  يو  هرابرد  ادخ  لوسر  دیسوب و  ار  ادخ  لوسر  مکش  داوس )) ))

دوخ نابیاس  يوس  هب  سپس  ( 147 دنا ) هدرک  لقن  ناخروم  ار  نآ  نتم  هک  درک  داریا  يا  هبطخ  فوفـص  نتخاس  مظنم  زا  سپ  ادخ  لوسر 
. تخادرپ هبانا  اعد و  هب  تفر و 

گنج نازورفا  شتآ  شیرق و  نایوج  حلص 
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، شیرق هب  باطخ  دـنا و  مک  اـی  شیب  یکدـنا  درم ، هک 300  دروآ  ربخ  داتـسرف  مالـسا  رکـشل  دـیدزاب  يارب  ار  بهو )) نب  ریمع  ، )) شیرق
هب دنرادن  یهانپ  یعافد و  هلیـسو  دوخ  ياهریـشمش  زج  هک  مدید  یهاپـس  تسا  گرم  ناشراب  هک  مدـید  ینارتش  شیرق ! هورگ  يا  تفگ :

؟ تسیچ امش  رظن  دینیبب  نونکا  دوش  هتشک  دشکب  ار  امش  زا  يدرم  هک  نآ  یب  ناشیا  زا  يدرم  منکیمن  روصت  مسق  ادخ 
رخآ ات  تکین  مان  یهاوخیم  رگا  دنونشیم ، ار  وت  فرح  یـشیرق ، گرزب  رورـس و  وت  تفگ  دمآ و  هبتع )) ( ) دزن زین  مازح )) نب  میکح  ))

. متفریذپ تفگ : هبتع )) . )) دوش شوماخ  گنج  شتآ  ات  ریگب ، هدهع  رب  ار  یمرضح )) نب  ورمع   )) هید رما  دنامب ، شیرق  نایم  رد  راگزور 
(( دمحم  )) اب گنج  زا  امش  شیرق ! هورگ  يا  تفگ : درک و  ینارنخس  تساخرب و  مازح )) نب  میکح  ( ) داهنـشیپ زا  سپ  هعیبر )) نب  ۀبتع  ))

. دیراذگاو برع  ریاس  اب  ار  دمحم ))  )) دیدرگزاب و دییایب و  سپ  دیدنبیمن ، یفرط  شنارای  و 
شرظن مه  هبتع )) ، )) دـنک مکح  دـمحم  ام و  نایم  ادـخ  ات  میدرگیمن  زاب  مسق  ادـخ  هب  تفگ : هبتع ))  )) مایپ ندینـش  زا  سپ  لهجوبا )) ))

نیا رد  دراد . میب  يو  ندـش  هتـشک  زا  تسا ، هارمه  شناراـی  دـمحم و  اـب  شرـسپ  هک  تسا  هدـید  وا  درادیم ، راـهظا  هک  تسا  نآ  زا  ریغ 
. تخیگنارب گنج  ار  نانآ  دز و  داد  تساخرب و  شیرق  هاپس  نایم  رد  لهجوبا  ياوغا  هب  یمرضح )) نب  رماع   )) ماگنه

نت هب  نت  گنج  يزیرنوخ و  زاغآ 
يو لـباقم  رد  بلطملادـبع )) نب  ةزمح   )) تخاـت و شیپ  هک  دوب  خاتـسگ  وخدـب و  يدرم  نیتـسخن  یموزخم )) دـسءالادبع  نب  دوـسءا  ))

نامه رد  هزمح  داتفایب و  ضوح  نورد  هب  اـت  دـیزخیم  ناـنچمه  وا  تخادـنیب و  قاـس  فصن  زا  ار  وا  ياـپ  دوخ  ریـشمش  اـب  دـش و  نوریب 
. تشک ار  وا  ضوح 

(( ذوعم  )) و فوع )) : )) راصنا ناناوج  زا  نت  هس  دنتخات ، شیپ  شیرق  رکشل  زا  دیلو ))  )) شرـسپ و  هبیـش ))  )) شردارب و  هعیبر )) نب  ۀبتع  ))
شیرق نایوجگنج  دندرک ، یفرعم  ار  دوخ  هک  نیمه  اما  دـندش ، نوریب  دربن  هب  ناشربارب  رد  هحاور )) نب  هللادـبع   )) زین و  ثراح ) نارـسپ  )

داتـسرف و رفن  هس  نآ  لباقم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع ))  )) و هزمح ))  )) و ثراح )) نب  ةدیبع   )) ادـخ لوسر  میگنجیمن ، امـش  اب  ام  دـنتفگ :
. دندروآرد ياپ  زا  ار  نانآ  ناشیا 

هبولغم گنج 
ریت اب  هقارس )) نب  ثراح   )) سپس ردب و  دیهش  نیتسخن  عجهم ))  )) رادوریگ نیا  رد  دنداتفا ، مه  ناج  هب  هاپس  ود  نت ، هب  نت  يدربن  زا  سپ 

و ماـمح )) نب  ریمع   )) هاـگنآ درک ، قیوشت  داـهج  هب  ار  نیملـسم  دـمآ و  نوریب  ناـبیاس  ریز  زا  ادـخ  لوسر  دندیـسر . تداهـش  هب  نمـشد 
! ایادخ تفگ : تشادرب و  گیر  یتشم  ادخ  لوسر  دندیسر . تداهـش  هب  ات  دندیگنج  دنتفرگ و  ار  دوخ  ياهریـشمش  ثراح )) نب  فوع  ))

نیا رد  دـننک ، هلمح  تخـس  ات  دومرف  ار  دوخ  نارای  دـناشاپ و  شیرق  يوس  هب  ار  اهگیر  هاگنآ  نازرلب و  ار  ناشاهاپ  ناسرتب و  ار  ناشاهلد 
. دندش ریسا  ای  هتشک و  شیرق  ناشگندرگ  تشگ و  راکشآ  نمشد  تسکش  عقوم 

ردب گنج  رد  ادخ  لوسر  عضو 
نابیاس رد  رب  راـصنا ، زا  رفن  دـنچ  اـب  ذاـعم )) نب  دعـس   )) دربیم و رـس  هب  ناـبیاس  ریز  رد  ادـخ  لوسر  دنـسیونیم : يدـقاو  قاحـسا و  نبا 

. تسا نیا  فالخ  رب  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ( 149  ) تاقبط و  ( 148 دمحا ) دنسم  هک  یتیاور  اما  دندادیم ، ینابهگن 
همه زا  دوب و  رتکیدزن  نمـشد  هب  ام  زا  وا  تشاد و  رارق  ام  شیپاـشیپ  ادـخ  لوسر  دیـسرارف ، ردـب  زور  نوچ  دـیوگیم : مالـسلا  هیلع  یلع 

میدربیم و هانپ  ادـخ  لوسر  هب  ام  دیـشکیم ، یتخـس  هب  گنج  راک  هاگره  : )) تسا هدـمآ  هغالبلا  جـهن  رد  ( 150 . ) درکیم شـالت  رتشیب 
((( 151 . ) دوبن وا  زا  رتکیدزن  نمشد  هب  ام  زا  سک  چنه 

(( اربک ردب   )) هوزغ هب  طوبرم  تایآ 
13 و 123.  - 12 نارمع /  لآ  هروس   - 1

.78  - 77 ءاسن /  هروس   - 2
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.71  - 67 ، 51  - 36 ، 19  - 1 لافنءا /   - 3
لوزن رد  زین  لافنءا  هروس   12 تایآ 9 -  نانم و  ؤم  ترصن  يارب  ناگتشرف  لوزن  رد  نارمع و  لآ  هروس   127 تایآ 124 -  . 19 جح /   - 4

(152 . ) تسا ناشیا  تسد  هب  نارفاک  ندش  هتشک  ناگتشرف و 
ّصاخ روتسد 

هب هک  نآ  نودـب  ار  نارگید  و  مشاه )) ینب   )) زا ینادرم  هک  منادیم  دومرف : دوخ  باحـصا  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ردـب  زور 
دشکن و ار  وا  دنک  دروخرب  مشاه )) ینب   )) زا یکی  اب  امـش  زا  یـسک  ره  نیاربانب  دنا ، هدروآ  نوریب  هارکا  هب  دنـشاب  دنم  هقالع  ام  اب  گنج 

یلیـصفت هب  اّما  دشکن ، ار  وا  دنیبب  ار  ادـخ ) لوسر  يومع  (( ) ساّبع  )) سک ره  دـشکن و  ار  وا  دـنیبب  ار  ماشه )) نب  يرتخبلاوبا   )) سک ره 
. دش هتشک  رّذجم ))  )) تسد هب  هدانج )) ( ) دوخ رفسمه  زا  يرادفرط  رثا  رب  يرتخبلاوبا  دنا ، هتشون  خیرات  بتک  رد  هک 

لهجوبا ورمع و  نب  ذاعم 
رب زورما  دناوتیمن  یسک  دنتفگیم : هک  مدینـش  دندوب ، هتفرگ  تخـس  ار  لهجوبا ))  )) نوماریپ هک  یلاح  رد  دیوگیم : ورمع )) نب  ذاعم  ))
زا شیاـپ  هک  متخاون  يو  رب  یتبرـض  متخاـت و  وا  رب  منک ، هلمح  يو  رب  هک  متـشاد  نآ  رب  ار  دوـخ  تّمه  سپ  دـبای ، تسد  مکحلاوـبا )) ))
اب هک  نانچ  دنارپ ، ارم  تسد  تخاون و  نم  يوزاب  رب  يریـشمش  همرکع ))  )) شرـسپ لاح  نیمه  رد  دـیرپ ، نم  ریـشمش  ریز  زا  قاس  فصن 

رازآ ارم  هک  راک  رخآ  مدیـشکیم و  دوخ  رـس  تشپ  ار  نآ  مدرکیم و  گنج  زور  رخآ  ات  نانچمه  اّما  دش ، هتخیوآ  نم  يولهپ  هب  یتسوپ 
. داتفا دش و  هراپ  ات  مدیشک  ار  دوخ  هداهن و  نآ  يور  ياپ  دادیم 

، دیـسر تداهـش  هب  ات  دیگنج  دوخ  سپـس  تخاس و  ار  وا  راک  یتبرـض  اب  دیـسر و  ارفع )) نب  ذّوعم   )) هک دوب  هداتفا  نانچمه  لهجوبا )) ))
. دننک وجتسج  اههتشک  نایم  ردار  لهجوبا ))  )) ات دومرف  ادخ  لوسر  تفرگ  نایاپ  گنج  راک  هک  هاگنآ 

يا متفگ : وا  هب  مداهن و  يو  ندرگ  يور  اپ  متخانش و  متفای و  ار  وا  مدمآ ، رب  لهجوبا  يوجتسج  رد  نم  دیوگیم : دوعسم )) نب  هّللادبع  ))
یتیاور هب  و  تسیک ؟ رتگرزب  دیشکیم  هک  يدرم  نیا  زا  مشاب ؟ راوخ  هک  تسا  هدش  هچ  تفگ  تخاس ؟ راوخ  ار  وت  ادخ  ایآ  ادخ ! نمشد 

. يدرک لاغشا  ار  دنمجرا  دنلب و  سب  یماقم  نارچدنفسوگ ! كدرم  يا  تفگ : لهجوبا )) ))
. درک شیاتس  ار  ادخ  ترضح  نآ  مدروآ و  ادخ  لوسر  دزن  مدیرب و  ار  وا  رس  دیوگیم : هّللادبع )) ))

وا هب  یکـشخ  بوچ  ادخ  لوسر  دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  تسکـش  مه  رد  ردب  زور  رد  شریـشمش  هک  هشاکع )) : )) دسیونیم قاحـسا  نبا 
هک گنج  نایاپ  ات  دـمآرد و  مکحم  دـنلب و  يریـشمش  تروص  هب  داد و  یناـکت  تفرگ و  ار  نآ  سپ  نک ، گـنج  نیمه  اـب  تفگ : داد و 

دلیوخ نب  ۀحلط   )) تسد هب  ناّدترم  اب  یگنج  رد  يو  دنتفگیم . نوع ))  )) ار نآ  دـیگنجیم و  ریـشمش  نامه  اب  دنتـشگ  حـتاف  ناناملـسم 
(153 . ) دیسر تداهش  هب  يدسءا ))

ردب هاچ  رد  شیرق  ناگتشک 
. دندرک گنس  كاخ و  ریز  ار  وا  هک  فلخ )) نب  ۀیما   )) رگم دندنکفا  ردب  هاچ  رد  ار  نمشد  ياه  هتشک  ادخ  روتسد  هب 

ارم مدرم  دیدوب  دوخ  ربمایپ  يارب  یناشیوخ  دـب  درب ) مان  ار  کی  کی   ) ناگداتفا هاچ  هب  يا  تفگ : داتـسیا و  ردـب  هاچ  رـس  رب  ادـخ  لوسر 
، دیتساخرب نم  گنج  هب  امـش  دندرک و  يرای  ارم  مدرم  دیدرک ، نوریب  ارم  امـش  دنداد و  هانپ  ارم  مدرم  وگغورد  امـش  دنتـسناد و  وگتـسار 
زا یناسک  متفای . قح  دوب ، هداد  هدعو  نم  هب  مراگدرورپ  هچنآ  نم  دیتفای ؟ قح  دوب ، هداد  هدعو  امش  هب  راگدرورپ  هچنآ  ایآ  تفگ : سپس 

ناشیا نکیل  دیتسین ، رتاونـش  ناشیا  زا  ارم  راتفگ  امـش  دومرف : ییوگیم ؟ نخـس  ناگدرم  ياه  هشال  اب  ایآ  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : هباحص 
. دنهد خساپ  دنناوتیمن 

یخزود ناناملسم 
دوخ ناشیوخ  ناردـپ و  هجنکـش  سبح و  رثا  رب  اما  دـندمآ ، رد  مالـسا  نید  هب  دوب  هکم  رد  ادـخ  لوسر  هک  یماـگنه  شیرق  زا  یناـناوج 
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يا هیآ  ناشیا  هرابرد  دندش و  هتـشک  ردب  زور  دـندمآ و  ردـب  گنج  هب  شیرق  هارمه  دنتـشگزاب و  مالـسا  نید  زا  دـنتفاین و  ترجه  قیفوت 
ار امش  دنتفگ : اهنادب  دنتفرگ ، ار  ناشناج  ناگتـشرف  شیوخ ، رب  يراکمتـس  لاح  رد  هک  یناسک  : )) تسا نیا  نآ  نومـضم  هک  دشک  لزان 

ترجه نآ  رد  ات  تشادن  تعـسو  ادخ  نیمز  رگم  دـنتفگ : ناگتـشرف  میدوب . هراچیب  نوبز و  هکم )  ) نیمزرـس رد  ام  دـنتفگ : دوشیم ؟ هچ 
(154 .(( ) تسا یماجنارس  دب  هچ  تسا و  خزود  ناشیاج  نانیا  دینک ؟

ردب ياهتمینغ 
یعدم سک  ره  دمآ و  شیپ  فالتخا  نآ  میـسقت  تیفیک  رد  دش  يروآ  عمج  ادخ  لوسر  روتـسد  هب  ردب  گنج  ياهتمینغ  هک  نآ  زا  سپ 
روتـسد قبط  ار  اهنآ  ات  تشامگ  اهتمینغ  رب  ار  ینزام )) بعک  نب  هللادبع   )) ادـخ لوسر  تشادـنپیم . دوخ  اب  ار  مدـقت  قح  دوب و  یتمدـخ 

يرفن تشه  زا  کی  ره  يارب  مهس و  ود  دنتشاد  هک  یبسا  ود  زا  بسا  ره  يارب  مهس و  کی  درم  ره  يارب  دنک . میسقت  نایهاپـس  همه  نایم 
 - 2 نافع ، نب  نامثع   - 1 تسا : رارق  نیا  زا  رفن  تشه  نآ  یماسا  داد . رارق  تمینغ  زا  یمهس  دندوبن  رـضاح  گنج  رد  هجوم  رذع  هب  هک 

يدع نب  مصاع   - 7 يراصنا ، بطاح  نب  ثراح   - 6 ریبج ، نب  تاوخ   - 5 همص ، نب  ثراح   - 4 دیز ، نب  دیعس   - 3 هللادیبع ، نب  ۀحلط 
. هبابلوبا  - 8 يراصنا ،

هنیدم رد  حتف  هدژم 
دیز دنزرف  هماسا )) . )) داتسرف هنیدم  مدرم  دزن  حتف  هدژم  اب  ار  هثراح )) نب  دیز   )) و هحاور )) نب  هللادبع   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
مدید مدمآ ، يو  دزن  میدوب . هدش  غراف  ادخ  لوسر  رتخد  هیقر ))  )) نفد زا  هک  دیسر  ام  هب  یماگنه  دیز ))  )) مردپ ندیـسر  ربخ  دیوگیم :

. دربیم مان  کیاکی  ار  شیرق  ناگتشک  وا  دنا و  هتفرگ  ار  وا  نوماریپ  مدرم  هک 
هنیدم رد  شیرق  ناریسا 

. دینک راتفر  یکین  هب  ناریسا  اب  دومرف : تخاس  هدنکارپ  دوخ  باحصا  نایم  رد  ار  شیرق  ناریسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  وسر ل 
دوخ ياه  هشوگرگج  يازع  رد  هکم 

ار شیرق  هدـش  هتـشک  فارـشا  نوچ  دوـب و  یعازخ )) هللادـبع  نب  نامـسیح  ، )) دروآ هکم  هب  ار  شیرق  تسکـش  ربـخ  هک  یـسک  نیتـسخن 
ناوفص دندیسرپ : وا  زا  دینک . لا  ؤس  نم  هرابرد  وا  زا  دراد  لقع  رگا  مسق ، ادخ  هب  ار  امش  تفگ : هیما )) نب  ناوفـص  ( ) دربیم مان  کیاکی 

. دندش هتشک  هک  مدید  ار  شردارب  ردپ و  مسق -  ادخ  هب  اما -  هتسشن ، رجح  رد  هک  تسا  نیمه  شدوخ  تفگ  دش ؟ روطچ  هیما  نب 
وا تکاله  بهلوبا و  هودنا 

ادخ نمـشد  بهلوبا ، میتفای و  ورین  دوخ  رد  میتشگ و  نامداش  دیـسر ، ام  هب  ردب  حتف  هدژم  نوچ  دیوگیم  ادـخ  لوسر  هدـش  دازآ  عفاروبا 
ماـگنه رد  تسـشن  نم  تشپ  هب  تـشپ  دیـسر و  ربـکت  اـب  بهلوـبا  هاـگان  مدوـب  هتـسشن  لـضفلا  ما  اـب  مزمز  هرجح  رد  نـم  تـشگ . اوـسر 

تفگ وا  هب  تساوخ و  نایفسوبا  زا  ار  حیحص  رابخا  تشادن . روضح  ردب  گنج  رد  دوخ  هک  بهلوبا  دش و  دراو  ثراح )) نب  نایفسوبا  ))
نابسا رب  دیفس  ینادرم  دنتفرگ ، ریسا  دنتساوخ  ار  سک  ره  دنتشک و  دنتساوخ  ام  زا  ار  سک  ره  اهنآ  داد  خساپ  دیـشک ؟ اجک  هب  مدرم  راک 

. دـنک یگداتـسیا  ناشلباقم  رد  تسناوتیمن  یـسک  دنتـشاذگیمن و  یقاـب  ار  يزیچ  دننامـسآ ، نیمز و  ناـیم  رد  هک  مدـید  دیفـس  هاـیس و 
يور هب  تخس  درک و  دنلب  ار  شیوخ  تسد  بهلوبا  سپ  دنا ، هدوب  ادخ  ناگتـشرف  اهنآ  مسق  ادخ  هب  متفگ : اهنآ  هب  نم  دیوگیم : عفاروبا 

هک تخاون  بهلوبا  رـس  رب  نانچ  تفرگرب و  ار  همیخ  ياهنوتـس  زا  ینوتـس  لضفلا )) ما   )) نایم نیا  رد  دـیبوک ، نیمز  رب  ارم  تخاون و  نم 
. دناسر تکاله  هب  دننام  نوعاط  يا  هلبآ  هب  ار  وا  ادخ  دوبن و  هدنز  رگید  بش  تفه  زج  وا  دمآ ، دیدپ  يو  رس  رد  گرزب  یفاکش 

یسایس روتسد  ود 
تتامـش هب  ار  دوخ  هار  نیا  زا  وا  دننکن  يراوگوس  دنزیرن و  کشا  شیوخ  ياه  هتـشک  رب  هکم  لها  الوا  ات ، دنداد  روتـسد  شیرق  ناگرزب 

نب دوسا  . )) دننک يریگتخـس  نانآ  ياهب  رد  ناناملـسم  ادابم  ات  دنزرون  باتـش  دوخ  ناریـسا  دـیرخزاب  رد  ایناث  دـنزاسن و  راتفرگ  نیملـسم 
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نومضم نیدب  يراعشا  دنکیم ، نویش  شرتش  ندش  مگ  رطاخ  هب  ینز  دینش ، هک  یتقو  دوب ، هداد  تسد  زا  ار  دوخ  دنزرف  هس  هک  بلطم ))
.(( مزیرب کشا  دوخ  ریلد  نارسپ  رب  مرادن  قح  نم  اما  دنک  هیرگ  شیوخ  هدشمگ  رتش  رب  دراد  قح  ینز  هک  اتفگش  : )) تفگ

ناریسا دیرخ  رد  شیرق  مادقا 
هنیدم هب  دمآ و  هنیدم  هب  دمآ و  نوریب  هکم  زا  هنابش  بلطم ))  )) شرـسپ هک  دوب  هعادووبا )) ( ) دش مادقا  يو  دیرخ  رد  هک  یـسک  نیتسخن 

. درب هکم  هب  دوخ  اب  دیرخزاب و  مهرد  رازه  راهچ  هب  ار  شردپ  تفر و 
نت يو  ياج  هب  دوخ  سپس  تشاذگ و  رارق  ناناملـسم  اب  ار  وا  هیدف  رادقم  صفح )) نب  زرکم   )) هک دوب  یناریـسا  زا  ورمع )) نب  لیهـس  ))

. دتسرفب ار  دوخ  ياهب  دورب و  ورمع )) نب  لیهس   )) ات داد  يریسا  هب 
(( نامعن نب  دعـس   )) نایم نیا  رد  دهد . هیدف  وا  يدازآ  يارب  دشن  رـضاح  نایفـسوبا  شردـپ  هک  دوب  یناریـسا  زا  نایفـس )) یبا  نب  ورمع  ))

( باحـصا ياضاقت  هب  ادـخ  لوسر  درک . ینادـنز  ورمع )) ( ) دوخ رـسپ  ياج  هب  تفرگ و  ار  يو  نایفـسوبا  دـش ، هکم  راپـسهر  هرمع  يارب 
. درک اهر  ار  دعس ))  )) مه نایفسوبا ))  )) دومرف و دازآ  ار  نایفس )) یبا  نب  ورمع  )

یلام عضو  بسانت  هب  ردب  ناریسا  ياهبرس  دندش  دازآ  دنداد و  اهبرـس  ناشرفن  یبوقعی 68  هتفگ  هب  ردب و  ناریـسا  رتشیب  بیترت ، نیمه  هب 
رد دنزادرپب و  دوب  مهرد  رازه  هک  ار  اهبرـس  لقادح  یتح  دنتـسناوتیمن  هک  دـندوب  یناسکاما  دوب  مهرد  رازه  راهچ  ات  مهرد  رازه  زا  اهنآ 

دزومایب و کین  نتـشون  نادناوخ و  زا  ار  راصنا  نارـسپ  زا  رـسپ  هد  ناشیا  زا  مادک  ره  ات  دومرف  ادخ  لوسر  دـندوب  داوس  اب  نوچ  لاح  نیع 
(155 . ) دوب هدش  داوساب  هار  نیمه  زا  تباث )) نب  دیز  . )) ددرگ دازآ  سپس 

بهو نب  ریمع  ناتساد 
تبیصم زا  دوب و  هتسشن  رجح  رد  هیما )) نب  ناوفـص   )) اب ردب  هعقاو  زا  سپ  يزور  دوب ، شیرق  نیطایـش  زا  هک  یحمج )) بهو  نب  ریمع  ))

هب تفگ : ریمع )) ، )) میدیدن يریخ  یگدنز  رد  ناشیا  زا  سپ  هک  یتسار  تفگ : ناوفص )) . )) تفگیم نخـس  (. 156 (( ) بیلق باحصا  ))
ار وا  راتفگ  ناوفـص )) . )) متـشکیم ار  وا  متفریم و  دـمحم  رـس  رب  دوبن  ما  هداوناخ  ندـش  هراچیب  لحم و  یب  ياـه  ضرق  رگا  مسق : ادـخ 

سپ تفگ  تفریذپ و  ریمع )) . )) منکیم یهارمه  دنشاب  هدنز  ات  ار  تا  هداوناخ  مریگیم و  هدهع  رب  ار  اهنیا  مامت  تفگ : درمش و  تمینغ 
ادخ لوسر  روضح  هب  دش و  هنیدم  راپـسهر  هاگنآ  دـندرک و  نیگآرهز  زیت و  ار  شریـشمش  داد  روتـسد  سپـس  راد  هدیـشوپ  ار  بلطم  نیا 
ارچ دومرف : ادخ  لوسر  دینک . تبحم  تسامـش ، راتفرگ  هک  ریـسا  نیا  هرابرد  ات  تفگ : يا ؟ هدمآ  راک  هچ  هب  دیـسرپ : ادخ  لوسر  دیـسر .

ار وا  ندمآ  ببس  هرابود  ادخ  لوسر  دروخیمن . ام  درد  هب  چیه  هک  دنک  تنعل  ار  ریشمش  نیا  ادخ  تفگ : يا ؟ هتخیوآ  ندرگ  هب  ریـشمش 
فـسءات بیلق  باحـصا  رب  هتـسشن و  رجح  رد  ناوفـص ))  )) وت و تسین  روط  نیا  دومرف : مرادـن . يروـظنم  نیا  زج  تفگ  وا  درک ، لا  ؤـس 

هک مهدیم  یهاوگ  تفگ : ریمع  دهدیمن . لاجم  ار  وت  ادخ  اما  يدمآ  نم  نتشک  يارب  نونکا  دیدرک و  وگتفگ  نانچ  نینچ و  دیدروخ و 
تـسد هب  ادخ  فرط  زا  زج  ار  ربخ  نیا  هک  مدرک  نیقی  نونکا  تشادـن  عالطا  زار  نیا  زا  یـسک  ناوفـص  نم و  زج  اریز  ییادـخ  ربمایپ  وت 

. دنار نابز  رب  نیتداهش  هاگنآ  يا  هدرواین 
لافنءا هروس  لوزن 

. تفای لوزن  اربک  ردب  هعقاو  زا  سپ  اجکی  لافنا  هروس  مامت  هک  دنکیم  تیاور  قاحسا  نبا  زا  ماشه  نبا 
ردب يادهش  یمالسا و  نایهاپس  تسرهف 

رفن و لیابق 314  مامت  زا  اعمج  ردب ، رد  یمالـسا  نایهاپـس  هدع  تسا ، هدمآ  مالـسا )) ربمایپ  خـیرات  ( ) باتک رد  هک  یعماج  تسرهف  قبط 
(157 . ) تسا هدوب  رفن  زین 14  ناناملسم  يادهش  هدع 

ردب رد  شیرق  ياه  هتشک 
ماشه نبا  هدرب و  مان  ار  اـهنآ  رفن  طقف 50  قاحسا  نبا  هک  دندش  هتشک  ناگتـشرف  ناناملـسم و  تسد  هب  شیرق  نادرم  زا  رفن  ردب 70  زور 
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(158 . ) تسا هدرک  رکذ  مه  ار  رگید  رفن   20
ار رفن  نیا 36  هک : دنا  هتـشون  قافتا  هب  هصاخ  همامع و  نایوار  دیوگیم : دربیم و  مان  ار  ردب  ياه  هتـشک  زا  رفن  داشرا 36  رد  دیفم  خیش 

. تسا هتشک  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 
ردب رد  شیرق  ناریسا 

رگید رفن  ماشه 17  نبا  هدرب و  مان  ار  ناشیا  رفن  طقف 43  قاحسا  نبا  هک  دندش  ریسا  ناناملـسم  تسد  هب  شیرق  نادرم  زا  رفن  ردب 70  زور 
. دنا هدرمشن  ردب  كرشم  ناریسا  ءزج  ار  یمشاه )) بلطملادبع  نب  سابع   )) تسا و هدرک  كاردتسا  يو  رب 

. تسا هدش  تبث  خیرات  رد  هک  دنا  هتفگ  يراعشا  ردب  هرابرد  شیرق  نیملسم و  يارعش 
(( ردک  )) رد میلس  ینب  هوزغ 

(( میلس ینب  هوزغ   )) يارب هنیدم  رد  تماقا  بش  تفه  زا  سپ  ردب ، زا  تشگزاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : قاحسا  نبا 
نآ یب  سپـس  دیزگ و  تماقا  بش  هس  اج  نآ  رد  دیـسر  دنتفگیم ، ردک ))  )) نآ هب  هک  میلـس  ینب  زا  یهاگبآ  هب  ات  تفر  نوریب  هنیدـم  زا 

. تشگزاب هنیدم  هب  دهد  يور  یگنج  هک 
دض رب  نافطغ  میلس و  ینب  زا  یعمج  هک  دینـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  داد  يور  تهج  نادب  هوزغ  نیا  دسیونیم : دعـس  نبا 
هب سمخ  جارخا  زا  سپ  هک  داتفا  ناناملـسم  تسد  هب  هوزغ  نیا  رد  رتش  یلو 500  درکن ، دروخرب  یسک  اب  اما  دنا ، هدمآ  مهارف  ناناملـسم 

(159 . ) دوب زور  هدزناپ  هوزغ  نیا  تدم  دیسر ، مهس  رتش  ود  دندوب  رفن  اعمج 200  هک  باحصا  زا  يدرم  ره 
(( يدع نب  ریمع   )) هیرس

کیرحت ار  مالـسا  نانمـشد  تفگیم و  رعـش  ناناملـسم  مالـسا و  وجه  رد  هک  روآ  نابز  رعاـش و  دوب  ینز  ناورم ))  )) رتخد ءامـصع )) ))
وا تخات و  نز  نآ  رب  هنابش  دوب  انیبان  يدرم  هک  ریمع )) (( ؟ ریگب ناورم  رتخد  زا  ارم  داد  تسین  یـسک  تفگ : يزور  ادخ  لوسر  درکیم .

لوسر يدرک . يرای  ار  شلوسر  ادخ و  تفگ : ادخ  لوسر  متـشک . ار  ءامـصع ))  )) نم تفگ : دمآ و  ادـخ  لوسر  دزن  دادـماب  تشک و  ار 
(. 160 دیمان ) ریصب )) ریمع   )) هعقاو نیا  زا  سپ  ار  ریمع ))  )) ادخ

(( ریمع نب  ملاس   )) هیرس
رد دش و  راکـشآ  شقافن  تشک ، ار  دیوس )) نب  ثراح   )) ادـخ لوسر  هک  نآ  زا  سپ  دوب ، هلاس  يدوهی و 120  يدرم  هک  کفعوبءا )) ))

دیلپ نیا  راک  تسیک  تفگ : يزور  ادخ  لوسر  تفرگ . شیپ  رد  ار  مالسا  نانمشد  کیرحت  ناناملسم و  هب  ییوگازسان  هویش  دوخ  راعـشا 
کفعوبا هک  یناتـسبات  بش  کی  رد  دوش ، هتـشک  هار  نیا  رد  زین  دوخ  ای  دـشکب و  ار  کفعوبا  ای  درک  رذـن  ریمع )) نب  ملاس  (( ؟ دزاسب ار 

(161 . ) دش عقاو  ترجه ) زا  سپ  هام  تسیب   ) مود لاس  لاوش  هام  رد  هیرس  نیا  تشک . ار  وا  دمآرد و  يو  رب  ملاس  دوب ، هدیباوخ  نوریب 
(( عاقنیق ینب   )) هوزغ

سپ اما  دنتشاد ، ضّرعت  مدع  شزاس و  نامیپ  ادخ  لوسر  اب  دوب و  يرگرز  ناشلغش  دندوب ، رتعاجش  نایدوهی  همه  زا  عاقنیق )) ینب  ( ) دوهی
يا تفگ : نانآ  هب  تخاس و  مهارف  ار  اهنآ  ادـخ  لوسر  دـندرک . ضقن  ار  دوخ  نامیپ  دـندمآرد و  دـسح  ینامرفان و  هار  زا  ردـب ، هعقاو  زا 

 … دیروآ مالسا  دیسرتب و  دمآ  شیرق  رس  رب  هچنآ  زا  دوهی ! هورگ 
اب ام  رگا  مسق : ادخ  هب  دوب ، میهاوخ  شیرق  نوچمه  ام  هک  يربیم  نامگ  نانچ  دّمحم ! يا  دـنتفگ : ادـخ  لوسر  باوج  رد  هفیاط  ناگرزب 

(162 . ) نارگید هن  مییام  نادیم  درم  هک  دیمهف  یهاوخ  میدرک ، گنج  وت 
نانآ مالسا ، هاپس  اب  تشامگ و  دوخ  ینیشناج  هب  هنیدم  رد  ار  هبابلوبا )) ، )) دینش هفیاط  نیا  نارـس  زا  هک  یتشرد  خساپ  زا  دعب  ادخ  لوسر 

زا سپ  ناشلاوما  دننک و  ناشنوریب  هنیدم  زا  ات  دومرف  تشذگ ، رد  نانآ  نتشک  زا  یلو  دندش ، میلست  دندمآ و  گنت  هب  ات  درک  هرصاحم  ار 
. دش تمسق  ناناملسم  رب  سمخ  جارخا 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 666 

http://www.ghaemiyeh.com


قیوس هوزغ 
نانز اب  دریگن ، ار  ردـب  ماقتنا  دـنکن و  گنج  دّـمحم  اب  ات  هک  درک  رذـن  هّکم ، هب  ردـب  زا  تشگزاب  رد  نایفـسوبا )) : )) مود لاـس  هّجح  يذ 

هب هاگنآ  دمآ ، دورف  هنیدم  یلزنم  کی  رد  ات  تفرگ  شیپ  رد  ار  هّیدـجن ))  )) هار دـمآ و  نوریب  شیرق  زا  راوس  اب 200  سپ  دنکن ، شزیمآ 
دنتـشک و رازتشک  رد  شنامیپ  مه  اب  ار  راصنا  زا  يدرم  دندز و  شتآ  ار  هناخ  دنچ  ضیرع ))  )) مان هب  يا  هیحان  رد  دـنتخات و  هنیدـم  يوس 

. دنتشگزاب هّکم  هب  سپس 
سپ تفاین و  تسد  نمـشد  رب  اّما  درک ، بیقعت  ردکلا )) ةرقرق   )) ات ار  شناهارمه  نایفـسوبا و  راصنا ، رجاهم و  زا  رفن  اب 200  ادخ  لوسر 
هتخیر ار  دوخ  هنب  راب و  زا  یتمـسق  يرابکبـس  روظنم  هب  نتخیرگ ، لاح  رد  ناهارمه  نایفـسوبا و  نوچ  تشگزاب و  هنیدـم  هب  زور  جـنپ  زا 

يذ ( ) 163 . ) دنتفگ قیوس )) هوزغ   )) ار هوزغ  نیا  داتفا ، ناناملـسم  تسد  هب  مدنگ ) ای  وج  درآ  (( ) قیوس  )) يدایز رادقم  هلمج  زا  دندوب و 
(. ترجه زا  دعب  هام   22 مود ، لاس  هّجح 

ترجه مود  لاس  ثداوح  رگید 
هس زور  رهظ  زامن  مود  تعکر  عوکر  رد  هبعک  هب  سدقملا  تیب  زا  هلبق  نتـشگرب   - 2 لاس ، نیا  نابعـش  رد  ناضمر  هام  هزور  بوجو   - 1

6 هرطف ، تاکز  نتخادرپ  روتسد   - 5 هکم ، هب  ردب  حـتف  ربخ  زور  رد  بهلوبا  گرم   - 4 یمالسا ، ناذا  ندش  ررقم   - 3 نابعش ، همین  هبنش 
نایم گنج   - 8 ادخ ، لوسر  ندرک  ینابرق  یحضا و  دیع  رد  ینابرق  روتـسد   - 7 لاس ، نیا  هجح  يذ  رد  همطاف  نانم و  ؤمریما  یـسورع  - 

. ناریا هاپس  تسکش  زیورپورسخ و  هاپس  لئاو و  نب  رکب  هلیبق 

ترجه موس  لاس 

ترجه موس  لاس 
ترجه موس  لاس 
ّرمءا يذ  هوزغ 

(( ّرمءا يذ   )) ّلحم رد  ثراـح )) نب  روثعد   )) ماـن هب  يدرم  يربهر  هب  براـحم ))  )) و هبلعث )) ینب   )) زا یعمج  هک  تفاـی  ربخ  ادـخ  لوسر 
. دننز لواپچ  هب  تسد  هنیدم  نوماریپ  رد  ات  دنا  هتشگ  مهارف 

ناناملـسم تفر . شیپ  لیخن ))  )) هیحان رد  ّرمءا )) يذ   )) ات تفر و  نوریب  موس  لاس  لّوـالا  عیبر  رد 12  نیملسم  زا  رفن  اب 450  ادخ  لوسر 
دیسر ثراح )) نب  روثعد   )) عقوم نیا  رد  دروآ ، مالسا  وا  دنا و  هدروآ  ادخ  لوسر  دزن  هدرک  ریگتـسد  ار  هبلعث  ینب  زا  يدرم  هیحان  نآ  رد 

ادخ لوسر  دهد ؟ تاجن  نم  تسد  زا  ار  وت  زورما  دناوتیم  هک  تفگ : داتـسیا و  ادـخ  لوسر  رـس  رب  تشاد ، تسد  رد  هک  يریـشمش  اب  و 
نونکا تفگ : تفرگرب و  ار  نآ  ادخ  لوسر  داتفیب . شتـسد  زا  ریـشمش  دنازرلب و  دوخ  رب  ار  روثعد ))  )) يونعم ییورین  هاگنآ  ادخ . تفگ :

هب ار  نانآ  تشگزاب و  شیوخ  موق  دزن  دنار و  نابز  رب  نیتداهش  سپس  و  سک ، چیه  تفگ : دهدیم ؟ تاجن  نم  تسد  زا  ار  وت  یسک  هچ 
(164 . ) تسا هتفای  لوزن  ناتساد  نیمه  هوزغ و  نیمه  هرابرد  هدئام  هروس  هیآ 11  درک . توعد  مالسا  نید 

(165  ) نارحب هوزغ 
ات شیوخ  باحصا  زا  درم  اب 300  سپ  دنا ، هتشگ  مهارف  نارحب ))  )) هیحان رد  میلـس )) ینب   )) زا يرایـسب  هورگ  هک  تفای  ربخ  ادخ  لوسر 

مشش رد  هوزغ  نیا  تشگزاب . هنیدم  هب  زور  هد  زا  سپ  ادخ  لوسر  دوب ، هدش  قرفتم  نمشد  دادن و  يور  يدروخرب  اما  تفر ، شیپ  نارحب 
(166 . ) دش عقاو  ترجه  زا  سپ  هام   27 یلوالا ، يدامج 

(( هملسم نب  دمحم   )) هیرس
دض رب  ار  نانمشد  تفگیم و  دب  ار  ادخ  لوسر  دوخ  راعـشا  رد  دوب  روآ  نابز  رعاش و  يدرم  هک  فرـشا )) نب  بعک   )) ردب هعقاو  زا  سپ 
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مان بعک  یلو  دنتفگ ، يراعشا  وا  در  بعک و  خساپ  رد  هنومیم ))  )) مان هب  ناناملسم  زا  ینز  تباث و  نب  ناسح  درکیم . کیرحت  نیملـسم 
زا ارم  هک  تسیک  تفگ : ادـخ  لوسر  عقوم  نیا  رد  دادیم . رازآ  ار  ناناملـسم  دربیم و  یمارتحا  یب  اـب  دوخ  راعـشا  رد  ار  ناملـسم  ناـنز 
نب دـمحم  . )) مشکیم ار  وا  منکیم و  تیاـفک  ار  وا  مهم  نیا  دوخ  نم  تفگ : هملـسم )) نب  دـمحم  (( ؟ دـنک هدوـسآ  فرـشا  رـسپ  تسد 

دندروآ و ار  بعکرس  سپس  داد و  ماجنا  بعک ) یعاضر  ردارب  (( ) همالـس نب  ناکلـس   )) هلمج زا  رفن  دنچ  کمک  اب  ار  راک  نیا  هملـسم ))
ار ام  رورـس  دنتفگ : دندمآ و  ادخ  لوسر  دزن  دوب و  هتفرگ  ساره  میب و  ار  نایدوهی  دش ، دادـماب  نوچ  دـنتخادنا و  ادـخ  لوسر  ياپ  شیپ 

(167 . ) تشاذگ حلص  رارق  نانآ  اب  درک و  يروآدای  ار  بعک  رازآ  راعشا و  دنسپان و  ياهراک  ادخ  لوسر  دنتشک . ناهگان 
هدرق هیرس  ای  هثراح )) نب  دیز   )) هیرس

. داتـسرف شیرق  ناوراـک  زا  يریگولج  يارب  ار  هثراـح )) نب  دـیز  (، )) ترجه زا  سپ  هاـم   28  ) موس لاس  هرخالا  يداـمج  رد  ادـخ  لوسر 
ات راوس  دـص  اـب  دـیز  دربیم . قرع )) تاذ   )) هیحاـن قارع و  هار  زا  ار  نارواـک  هک  دوب  یلجع )) ناـیح  نب  تارف   )) ناوراـک نیا  ياـمنهار 
نب تارف   )) اهنت دـنتخیرگ ، ناوراک  نادرم  اـما  تفاـی ، تسد  ناوراـک  رب  تخاـت و  شیپ  تسا  عقاو  قرع )) تاذ   )) هیحاـن رد  هک  هدرق )) ))

هب ار  هدنامیقاب  تشادرب و  دوب  مهرد  رازه  تسیب  هک  ار  تمینغ  سمخ  ادخ  لوسر  تشگ . دازآ  ندش  ناملسم  زا  سپ  دش و  ریسا  نایح ))
(168 . ) درک تمسق  هیرس  نادرم 

هصیوح هصیحم و  ناتساد 
، دیـشکب ار  وا  دیتفای  رفظ  دوهی  نادرم  زا  هک  ره  رب  تفگ : ادخ  لوسر  دسیونیم : فرـشا )) نب  بعک   )) ندـش هتـشک  زا  دـعب  قاحـسا  نبا 
هک هصیوح ))  )) شرتگرزب ردارب  تشک . تشاد ، ماـن  ( 169 (( ) هنینـس نبا   )) هک ار  دوهی  ناناگرزاب  زا  یکی  دوعـسم )) نب  ۀـصیحم   )) سپ

، منزب ار  تندرگ  هک  دومرفیم  ارم  دمحم  رگا  تفگ : خساپ  رد  هصیحم )) (( ؟ یتشک ار  درم  نیا  ارچ  تفگ  دز و  ار  وا  دوبن  ناملـسم  زونه 
نید هب  دوخ  سپس  تسا و  بیجع  تسا  هتـشاذگ  رثا  وت  رد  همه  نیا  هک  ینید  یتسار  تفگ : هصیوح )) ، )) مدزیم ندرگ  ار  وت  گنردیب 

. دمآ رد  مالسا 
دحا هوزغ 

. ترجه زا  دعب  هام   32 ترجه ، موس  لاس  لاوش  متفه  هبنش  خیرات :
. رفن گنج 700  نادیم  رد  رفن و  لوا 1000  رد  مالسا : نایهاپس  هدع 

(. رتش رازه  هس  بسا و   200 شوپ ، هرز   700  ) یگنج درم  رازه  هس  نمشد : هدع 
. دندوب هدمآ  ردب  گنج  یفالت  يارب  هک  شیرق  لباقم  رد  یگداتسیا  دصقم :

. موثکم ما  نب  هللادبع  ندناوخ : زامن  يارب  ادخ  لوسر  نیشناج 
. نارمع لآ  هروس  زا  هیآ  لوزن 60  نیملسم و  ناگرزب  زا  رفن  زا 70  شیب  ندش  هتشک  هجیتن :

(( لهج یبا  نب  ۀمرکع   )) و هعیبر )) یبا  نب  هللادبع  ، )) دیناسر هکم  هب  ار  تراجت  ناوراک  نایفـسوبا )) ، )) ردب هعقاو  زا  سپ  رـصتخم : حرش 
دراو ناسک  رگید  نایفـسوبا و  اب  دندوب  هدش  هتـشک  ردب  رد  ناشناردارب  نارـسپ و  ناردـپ و  هک  شیرق  زا  ینادرم  اب  هیما )) نب  ناوفـص   )) و

. دیراد لیـسگ  دمحم  گنج  هب  ار  يرکـشل  نامناگتـشک ، نوخ  ماقتنا  هب  هک  هدیـسر  نآ  تقو  شیرق ! هورگ  يا  دنتفگ : دـندش و  تبحص 
لافنا داد ) صاصتخا  گـنج  هنیزه  هب  ار  هراـجتلا  لاـم  دوس  مریذـپیم و  ار  داهنـشیپ  نیا  هک  متـسه  یـسک  نیتسخن  نم  تفگ : نایفـسوبا 

. دندش ناتسادمه  ادخ  لوسر  اب  گنج  رب  شیرق  فیاوط  سپس  /36 ؛)
(( هیما نب  ناوفص   )) کیرحت هب  دوب  هدرک  شدازآ  يا  هیدف  هنوگ  چیه  نودب  ردب  رد  ادخ  لوسر  دوب و  روآ  نابز  يرعاش  هک  هزع )) وبا  ))

. درکیم توعد  نیملسم  اب  گنج  هب  ار  هنانک )) ینب   )) لیابق دوخ  راعشا ، اب  داتفا و  هار  هب 
زین ار  دوخ  نارـسمه  دـننک  يرادـیاپ  رازراک  رد  رتشیب  دـنزیرگن و  گنج  نادـیم  زا  نایهاپـس  هک  نآ  روظنم  هب  شیرق ، ناـگرزب  زا  یخرب 
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. درب دوخ  اب  ار  هبتع ))  )) رتخد دنه )) ( ) دوخ رسمه  دوب  هاپس  هدنامرف  هک  نایفسوبا  هلمج  زا  دندرب ، هارمه 
. دندمآ دورف  هنیدم  لباقم  رد  نینیع ))  )) هوک ياپ  رد  دندش و  راپسهر  هنیدم  يوس  هب  بیترت  نیا  اب  شیرق 

مدرم قیوشت  کـیرحت و  هب  هنیدـم  رد  زین  دوـهی  ناـقفانم و  تخاـس و  ربـخ  اـب  شیرق  میمـصت  زا  ار  ادـخ  لوـسر  بلطملادـبع  نب  ساـبع 
. تفای راشتنا  هنیدم  رد  شیرق  ربخ  ناسنیدب  دنتخادرپ و 

نمـشد عضو  یـسررب  قیقحت و  روظنم  هب  لاوش  هاـم  مجنپ  هبنـشجنپ  بش  رد  ار  سن ) ؤم  سنءا و  باحـصا ) زا  رفن  ود  ادـتبا  ادـخ  لوـسر 
. دنروآ تسد  هب  یتاعالطا  هک  داتسرف  ار  رذنم )) نب  بابح   )) سپس داتسرف  نوریب 

لاوش مشش  هعمج 
يا هدع  اب  هدابع )) نب  دعس   )) و ریـضح )) نب  دیـسا   )) و ذاعم )) نب  دعـس   )) دندرک و ینابـساپ  ار  هنیدم  بش  نیا  رد  ادخ  لوسر  باحـصا 
نیا رد  دور و  نوریب  هنیدم  زا  تشادن  شوخ  نآ  رثا  رب  هک  دید  یباوخ  ادخ  لوسر  بش  نیمه  رد  دنداتـسیا ، ینابـساپ  هب  دادماب  ات  حلـسم 

تکرـش ردـب  رد  هک  یناناوج  یلو  دـندرک  تقفاوم  هنیدـم  رد  ندـنام  اب  راصنا  رجاـهم و  ناـگرزب  درک . تروشم  دوخ  باحـصا  اـب  باـب 
. دنورب نمشد  رس  رب  هک  دنتشاد  رارصا  دندرک و  تفلاخم  يءار  نیا  اب  تداهش  قوش  زا  دنتشادن 

اب دومرف و  شرافس  ییابیکش  هب  ار  دوخ  باحصا  هعمج  زور  نامه  رد  تفرگ و  تکرح  هب  میمـصت  ادخ  لوسر  ناناوج ، رارـصا  هجیتن  رد 
. دوب بلاط  یبا  نب  یلع  تسد  رب  نیرجاهم  مچرپ  تشاد و  تسد  هب  يا  هزین  دوب و  راوس  یبسا  رب  دوخ  دمآ و  نوریب  هنیدم  زا  رفن  رازه 

ناقفانم نتشگزاب 
دینـش و ار  ناناوج  فرح  تفگ : تشگزاب و  هنیدـم  هب  مدرم  موس  کی  اب  یبا )) نب  هللادـبع  ( ) دـحا هنیدـم و  نایم  رد  طوش ))  )) لـحم رد 
، تشگیم زاب  دوخ  موق  ناقفانم  اب  نوچ  و  میهد ؟ نتشک  هب  ار  دوخ  هچ  يارب  دیاب  هک  مینادیمن  ام  مدرم ! يا  تفرگ . هدینشان  ار  ام  راتفگ 

. تشگرب دیماان  تفرگن و  هجیتن  یلو  درادزاب ، نتفر  زا  ار  اهنآ  هک  تفاتش  ناشیا  یپ  رد  ورمع )) نب  هللادبع  ))
(. 122  / نارمع لآ   ) تخاس ناشراوتسا  دنوادخ  هک  دندرگرب  دنتساوخ  دندش و  تسس  زین  هملس )) ینب   )) و هثراح )) ینب   )) هلیبق ود 

ناخیش رد  ادخ  لوسر 
دنادرگزاب و هنیدم  هب  ار  و …  دیز )) نب  ۀـماسا   )) نوچمه لاس  زا 15  رتمک  نارـسپ  نایهاپـس ، دیزاب  رد  ادخ  لوسر  هک  دوب  لزنم  نیا  رد 

. داد گنج  رد  تکرش  هزاجا  ار  اهنآ  دندوب  هدش  هلاس  هک 15  قدنخ ))  )) رد
دحا زور 

فص هب  سپس  دروآ  ياج  هب  دحا  رد  ار  حبص  زامن  درک و  تکرح  ناخیش  زا  ناهاگرحس  درب ، رس  هب  ناخیـش ))  )) رد ار  بش  ادخ  لوسر 
نآ فاکش  رب  زادناریت  رفن  اب 50  ار  ریبج )) نب  هللادـبع   )) تفرگ و رارق  ناناملـسم  پچ  فرط  رد  نینیع ))  )) هوک تخادرپ و  هاپـس  ییارآ 

: دومرف دنرواین و  موجه  رـس  تشپ  زا  هک  دـننک  عفد  يزادـناریت  اب  ار  نمـشد  ناراوس  دـننامب و  اج  نامه  رد  هک  درک  شرافـس  تشامگ و 
.(( دینکن تکرش  ام  اب  میدرب  تمینغ  رگا  دیهدن و  يرای  ار  ام  میدش  هتشک  رگا  ))

شیرق ییارآ  فص 
هدهعرب لهج )) یبا  نب  ۀمرکع   )) ار هرـسیم  یهدنامرف  و  دیلو )) نب  دـلاخ   )) ار هنمیم  یهدـنامرف  دنداتـسیا ، فص  هب  یگنج  درم  رازه  هس 

. تشاد تسد  هب  يردبع )) هحلط  یبا  نب  ۀحلط   )) ار شیرق  مچرپ  تفرگ و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هبطخ 

هک درک  داریا  يا  هبطخ  داتسیا و  هاپس  يور  شیپ  تسارآ  ار  اهفص  تخاس و  مظنم  ار  دوخ  هاپـس  هک  نآ  زا  سپ  دحا  زور  رد  ادخ  لوسر 
(170 . ) تسا هدش  رکذ  مالسا  خیرات  نوتم  رد 

گنج رد  شیرق  نانز  شقن 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 669 

http://www.ghaemiyeh.com


ندز و فد  شقن  نایفـسوبا ، رـسمه  دـنه ))  )) يربهر هب  شیرق  نانز  تفرگ ، رد  گـنج  دنداتـسیا و  مه  يور  هب  رکـشل  ود  هک  یماـگنه 
ناشدای هب  ار  ردب  ناگتشک  دنتخاسیم و  ریلد  گنج  رب  ار  نانآ  هار  نیا  زا  دنتفرگ و  هدهع  هب  ار  یهاپس  نادرم  رس  تشپ  ندناوخ  فینصت 

(171 . ) دندروآیم
، شیرق نارادـمچرپ  زا  رفن  ندـش 11  هتـشک  اب  دـندش و  هتـشک  مالـسا  نایهاپـس  تسد  هب  يرگید  زا  سپ  یکی  شیرق  نارادـمچرپ  ادـتبا 

هتفرگن تسد  هب  ار  مچرپ  همقلع ))  )) رتخد رگا  دـنداهن و  زیرگ  هب  ور  یگمه  نانز ، یگنج و  نادرم  دیـسر ، ارف  شیرق  یگراـچیب  تعاـس 
. دیسریم رظن  هب  یعطق  ناناملسم  يزوریپ  دندرکیمن ، اهر  ار  هوک  فاکش  نیملسم  نازادناریت  دوب و 

ینامرفان تیصعم و  هجیتن 
تمینغ يروآ  عمج  هب  امش  ناردارب  کنیا  مینامب ،؟ اج  نیا  ارچ  رگید  دنتفگ : نیملسم  نازادناریت  زا  یضعب  شیرق ، هاپس  نتخیرگ  زا  سپ 
دیهدن يرای  ار  ام  میدش  هتشک  رگا  دینامب ، اج  نامه  : )) دوب هدومرف  هک  ار  ادخ  لوسر  نخـس  مینک و  تکرـش  اهنآ  اب  مه  ام  دنا ، هتخادرپ 

نب هللادـبع   )) زج دـندش و  ریزارـس  تمینغ  عمج  نادـیم  هب  رفن  رتشیب 50  دـندرک و  شومارف  دـینکن )) تکرـش  ام  اـب  میدرب  تمینغ  رگا  و 
. دندیـسر تداهـش  هب  لـهج )) یبا  نب  ۀـمرکع   )) و دـیلو )) نب  دـلاخ   )) هـلمح رثا  رب  اـهنآ  هـک  دـندنامن  یقاـب  رفن  زا 10  رتمک  اـب  ریبـج ))

نم تفگ : هئمق )) نب  هللادـبع   )) دـش و هتـشک  دـمحم  هک  دـمآرب  يدایرف  نایم  نیا  رد  دـنتخادرپ ، گنج  هب  راب  رگید  شیرق  ناگدـنزیرگ 
نیشیپ نادند  صاقو )) یبا  نب  ۀبتع   )) تفای و هار  ادخ  لوسر  هب  نمشد  دیشک و  يراوشد  یناشیرپ و  هب  ناناملسم  راک  متـشک و  ار  دمحم 

ناناملسم يارب  رماعوبا  هک  ییاهلادوگ  زا  یکی  رد  ادخ  لوسر  تفاکش و  ار  شبل  تخاس و  حورجم  ار  وا  يور  تسکش و  ار  ادخ  لوسر 
. درب ورف  دیکم و  ار  ادخ  لوسر  يور  نوخ  نانس  نب  کلام  تفرگ و  ار  ادخ  لوسر  تسد  بلاط  یبا  نب  یلع  سپ  داتفا . دوب  هدنک 

هللادبع يرهز ؛ صاقو  یبا  نب  ۀبتع  يرهز ؛ باهـش  نب  هللادبع  زا : دنترابع  دندش  ناتـسادمه  ادخ  لوسر  نتـشک  رب  هک  شیرق  زا  رفن  راهچ 
. فلخ نب  یبا  هئمق ؛ نب 

هوک هانپ  رد  ادخ  لوسر 
، تخانش ار  ادخ  لوسر  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تداهش  نتفای  ترهش  ناناملسم و  تمیزه  زا  دعب  هک  باحصا  زا  سک  نیتسخن 

هاگنآ تساج . نیا  ادخ  لوسر  هک  داب  هدژم  ار  امش  ناناملسم ! يا  تفگ : دندوب  هدنام  یقاب  هک  يرفن  دنچ  هب  وا  دوب ، کلام )) نب  بعک  ))
دزن درک و  بآ  رپ  ((( 172  ) سارهم  )) زا ار  دوخ  رپس  بلاط  یبا  نب  یلع  دـندرب و  هوک  هرد  فرط  ار  ادـخ  لوسر  ناناملـسم ، زا  یهورگ 
تلع هب  ار  دحا  زور  رهظ  زامن  ادخ  لوسر  هک : دسیونیم  قاحـسا  نبا  داد . وشتـسش  نآ  اب  ار  يور  رـس و  ادخ  لوسر  دروآ و  ادخ  لوسر 

. دندرک ادتقا  يو  هب  هتسشن  مه  ناناملسم  دناوخ و  هتسشن  دوب  هتشادرب  هک  ییاهمخز 
نایفسوبءا نانخس 

ياج هب  يزور  تسا ، تبون  يزوریپ  گنج و  تفگ : دنلب  يادص  اب  دمآ و  هوک  کیدزن  نایفـسوبا )) ، )) تفای نایاپ  گنج  هک  نآ  زا  سپ 
ناسکی امـش  ام و  تسا ؛ رتراوگرزب  رترب و  ادخ  دنیوگب : دنهد و  خساپ  ار  يو  ات  تفگ  ادـخ  لوسر  راد . زارفارـس  لبه ))  )) يا ردـب ، زور 

. خزود رد  امش  ياه  هتشک  دنا و  تشهب  رد  ام  ياه  هتشک  میتسین ،
. دیرادن الوم  امش  تسام و  يالوم  ادخ  دنتفگ : يو  خساپ  رد  ادخ  لوسر  رما  هب  دیرادن . امش  مراد و  يزع ))  )) ام تفگ : نایفسوبا ))  )) زاب

نایم هدع  يرآ و  دنداد : خساپ  يو  هب  ات  تفگ  ادخ  لوسر  ردب . رد  هدنیآ  لاس  رد  امش  ام و  هدعو  تفگ : دز و  دایرف  نایفسوبا ))  )) هاگنآ
. دشاب نیمه  امش  ام و 

بلاط یبا  نب  یلع  تیرومءام 
ورب و نانیا  یپ  رد  دومرف : يو  هب  داتسرف و  ار  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نایفسوبا ، نتشگزاب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
ار اهرتش  دندش و  راوس  اهبسا  رب  رگا  دنراد و  هکم  گنهآ  دندیـشک ، كدی  ار  اهبـسا  دندش و  راوس  ار  دوخ  نارتش  رگا  دننکیم . هچ  نیبب 
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. دیگنج مهاوخ  ناشیا  اب  هنیدم  نامه  رد  تروص  نیا  رد  هک : مسق  ادخ  هب  اما  دنا ، هدرک  هنیدم  گنهآ  دندنار  شیپ 
. دنتفرگ شیپ  رد  ار  هکم  هار  دنتخاس و  كدی  ار  اهبسا  دندش و  راوس  ار  اهرتش  هک  داد  شرازگ  تشگزاب و  تفر و  مالسلا  هیلع  یلع 

دحا يادهش 
(174 . ) تسا هدوزفا  كاردتسا  ناونع  هب  ار  رگید  رفن  ماشه 5  نبا  ( 173 . ) تسا هدرمش  رفن  ار 65  دحا  نادیهش  قاحسا  نبا 

(175 . ) دندیسر تداهش  هب  راصنا  زا  رفن  نارجاهم و 70  زا  رفن  دحا 4  زور  دیوگیم : هبیتق  نبا 
هب رفن  دحا 71  رد  راصنا  زا  اهنت  هک : تسا  هتفگ  يردخ )) دیعـس  وبا   )) و بیـسم )) نب  دیعـس   )) لوق زا  يدقاو  دیوگیم ، دیدحلا  یبا  نبا 

نیملسم يادهش  نیاربانب  دیوگیم : دیازفایم و  نآ  نیا و  لوق  زا  مه  رفن  دربیم و 6  مان  ار  شیرق  يادهش  رفن  هاگنآ 4  دندیسر ، تداهش 
(176 . ) دنا هدوب  رفن  دحا 81  رد 

بلطملادبع نب  ةزمح  تداهش 
تداهش هب  معطم )) نب  ریبج   )) مالغ یشحو ))  )) تسد هب  دوخ  شیرق ، رافک  زا  نت  دنچ  نتشک  زا  سپ  نارجاهم ، زا  ءادهشلادیس )  ) هزمح

هک دنداد  تراشب  وا  هب  اما  تخیرگ ، فئاط  هب  هکم  حتف  زور  رد  دـش و  دازآ  لمع  نیا  شاداپ  هب  تشگرب  هکم  هب  یـشحو  نوچ  دیـسر و 
نابز رب  قح  تداهش  گنردیب  تفر و  ادخ  لوسر  دزن  سپ  دشکیمن ، ار  وا  دمحم  دشاب  هک  ره  دنار ، نابز  رب  قح  تداهش  یـسک  هاگره 
هدنز ادخ  لوسر  ات  مه  وا  و  منیبن )) ار  وت  رگید  هک  راد  ناهنپ  نم  زا  ار  دوخ  يور  : )) دومرف وا  هب  ادخ  لوسر  درک . یفرعم  ار  دوخ  دنار و 

. تشادیم رود  راوگرزب  نآ  رظن  زا  ار  دوخ  دوب 
هزمح دنه و 

هب ار  همه  تشاد  هـچ  ره  هراوـشوگ  دـنبندرگ و  لاـخلخ و  دـنه  دـندرک و  هـلثم  ار  مالـسا  يادهـش  دـندوب ، يو  هارمه  هـک  یناـنز  دـنه و 
. تخادنا شنوریب  درب و  ورف  تسناوتن  اما  دیوج  دروآرد و  ار  هزمح  رگج  داد و  ریبج ))  )) مالغ یشحو )) ))

. دنکیم راختفا  هزمح  رگج  ندروآ  رد  مکش و  نتفاکش  هب  اهنآ  رد  هک  دنکیم  لقن  دنه  زا  يراعشا  قاحسا ، نبا 
هزمح نایفسوبا و 

يو رب  نابز )) نب  سیلح   )) هک تفگیم ، زیمآ  تراسج  ینخس  دزیم و  بلطملادبع )) نب  ةزمح   )) ناهد رانک  هب  ار  دوخ  هزین  نایفـسوبا ،
نیا تفگ : نایفـسوبا  ینکیم ! راتفر  نینچ  وا  ناجیب  رکیپ  اب  هک  تسا  شیرق  رورـس  درم  نیا  تفگ : دید و  ار  وا  دنـسپان  راک  درک و  رذگ 

. دوب یشزغل  هک  راد  هتفهن  نم  زا  ار  راک 
هزمح ادخ و  لوسر 

تفای و هتشک  ار  هزمح  تفر و  مالسلا  هیلع  یلع  درک ،))؟ هچ  هزمح  نم  يومع  : )) هک دیسرپ  راب  نیدنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
زگره دش و  مهاوخن  راتفرگ  وت  دننام  یسک  تبیصم  هب  زگره  تفگ : داتسیا و  هزمح  هتشک  رب  تفر و  ادخ  لوسر  داد . ربخ  ار  ادخ  لوسر 
تفه ناـیم  رد  هزمح  هک  داد  ربـخ  ارم  دـمآ و  نم  دزن  لـیئربج  : )) دومرف سپـس  تسا ؛ هتـشذگن  نم  رب  نیا  زا  رت  تخـس  یماـقم  چـیه  رد 

((.(( هلوسر دسا  هللادسا و  بلطملادبع  نب  ةزمح  : )) هدش هتشون  نامسآ 
هزمح هیفص و 

: تفگ داتسرف و  دورد  وا  رب  دید ، عضو  نآ  اب  ار  ردارب  دش و  رضاح  هزمح ))  )) شردارب هتشک  رس  رب  ادخ  لوسر  هزاجا  اب  نوچ  هیفـص )) ))
. درک رافغتسا  يو  يارب  و  نوعجار )))) هیلا  انا  انا هللا و  ))))

هزمح ندرپس  كاخ  هب 
كاخ هب  ربق  کی  رد  دندوب ، هدـیرب  ینیب  شوگ و  زین  ار  وا  هک  شحج )) نب  هللادـبع   )) شا هداز  رهاوخ  اب  ار  هزمح  ات  دومرف : ادـخ  لوسر 

. دندرپس
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هزمح هنمح و 
يارب دنار و  نابز  رب  ار  عاجرتسا  هملک  دینش  ار  هللادبع  شردارب  تداهش  ربخ  نوچ  هللادبع ) رهاوخ  (( ) بائر نب  شحج   )) رتخد هنمح )) ))

شزرمآ بلط  يو  يارب  دنار و  نابز  رب  ار  عاجرتسا  هملک  زین  دش  ربخ  اب  هزمح )) ( ) دوخ يولاخ  تداهش  زا  نوچ  درک و  شزرمآ  بلط  وا 
ار نز  رـسمه  : )) تفگ ادخ  لوسر  دیـشک . نویـش  دایرف و  تشگ  ربخاب  ریمع )) نب  بعـصم   )) شرهوش تداهـش  زا  هک  یماگنه  اما  درک ،

.(( تسادج یباسح  يو  دزن 
هزمح راصنا و  نانز 

تسیرگ و دـننکیم . نویـش  هیرگ و  دوخ  ياه  هتـشک  رب  راصنا  ناـنز  هک  دینـش  دـحا ، زا  تشگزاـب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
دندومرف ار  ناشنانز  دندینش ، ار  نخس  نیا  هک  ریضح  نب  دیسا  ذاعم و  نب  دعس  دننک . هیرگ  يو  رب  هک  تسین  ینانز  ار  هزمح  نکیل  تفگ :

، دـننکیم نویـش  هیرگ و  هزمح  يارب  دجـسم  رد  هک  دینـش  ادـخ  لوسر  نوچ  دـننک . يراوگوس  ادـخ  لوسر  يومع  هزمح  رب  دـنورب و  ات 
((. دیدرکن یهاتوک  يدردمه  رد  هک  دیدرگرب  دنک ، ناتتمحر  ادخ  : )) دومرف

دحا يادهش  زا  رگید  نت  دنچ  مان 
دش و هتـشک  سنخا )) نب  مکحلاوبا   )) تسد هب  نمـشد  اب  دربن  رد  هک  دوب  ادخ )) لوسر  هداز  همع   )) نارجاهم زا  شحج : نب  هللادـبع   - 1

شریـشمش دربن  ماگنه  هب  يو  تفای . بقل  هللا )) یف  عدجملا   )) هب دوب و  هلاس  دنچ  لهچ و  دندیـشک ، خـن  هب  دـندیرب و  ار  وا  ینیب  شوگ و 
(177 . ) دشیم هدیمان  نوجرع ))  )) هک دمآرد  يریشمش  تروص  هب  وا  تسد  رد  داد و  وا  هب  ییامرخ  کشخ  بوچ  ادخ  لوسر  تسکش ،

هاگنآ دیـسر ، تداهـش  هب  یثیل )) هئمق  نب  هللادـبع   )) تسد هب  تشاد ، تسد  رب  ار  اـهنآ  ياول  هک  دوب  نارجاـهم  زا  ریمع : نب  بعـصم   - 2
. داد بلاط  یبا  نب  یلع  هب  ار  اول  ادخ  لوس 

دنکیم عافد  يو  زا  شیوخ  ریشمش  اب  هک  دیدیم  ار  وا  تسیرگنیم  فرط  ره  هب  ادخ  لوسر  هک  دوب  نارجاهم  زا  نامثع : نب  سامش   - 3
. دیسر تداهش  هب  ات  داد  رارق  يو  رپس  ار  دوخ  داتفا ، ادخ  لوسر  نوچ  و 

(( هرامع  )) هب ادـخ  لوسر  سپ  دوبن ، تکرح  هب  رداق  رگید  ات  دـیگنجیم  نانچمه  يو  دوب . سوا ) هلیبق  زا   ) راصنا زا  دایز : نب  ةرامع   - 4
دوب لاح  نامه  هب  داهن و  ادخ  لوسر  مدق  يور  تروص  ات  کیدزن )) کیدزن ، يآ ، نم  کیدزن  : )) تفگ دوب ، هتـشادرب  مخز  هدراهچ  هک 

. درپس ناج  ات 
، دیزرویم عانتما  مالسا  لوبق  زا  هتـسویپ  هک  نیا  هچ  دناوخن ، زامن  یتعکر  هک  دوب  مریـصا ))  )) هب فورعم  راصنا و  زا  تباث : نب  ورمع   - 5
ات درک  یمه  دربن  تفرگرب و  ار  دوخ  ریشمش  دروآ و  مالـسا  سپ  تفای ، هار  شلد  هب  مالـسا  تفر ، نوریب  دحا  يارب  ادخ  لوسر  نوچ  اما 

. تسا یتشهب  وا  دومرف : دنتفگزاب ، ادخ  لوسر  هب  ار  وا  هصق  نوچ  دمآرد و  ياپ  زا 
وا تداهش  ناتساد  دندیسر و  تداهش  هب  دحا  رد  هملس ))  )) و ورمع ))  )) شرـسپ ود  و  هعافر ))  )) شردارب دوخ و  هک  شقو : نب  تباث   - 6

. مینکیم رکذ  هفیذح ))  )) ردپ همجرت  رد  ار 
ار شقو )) نب  تباث   )) وا و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  هفیذح ))  )) ردپ نامی ))  )) هب فورعم  راصنا و  زا  رباج : نب  لیسح   - 7

هدنامن یکدنا  زج  ام  رمع  زا  مسق ، ادخ  هب  تفگ : يرگید  هب  ود  نآ  زا  یکی  دوب ، هداد  ياج  اهجرب  رد  دـندوب  هدروخلاس  ریپ و  ود  ره  هک 
اهنآ دیامرف ، يزور  ام  هب  ار  تداهش  ادخ  هک  دشاب  میدنویپب ، ادخ  لوسر  هب  میریگرب و  ار  دوخ  ياهریشمش  هک  تسا  نآ  رتهب  سپ  تسا ،

راد ریگ و  رد  هفیذح ))  )) ردپ دیسر و  تداهـش  هب  ناکرـشم  تسد  هب  تباث  دندش ، دراو  هاپـس  نایم  رد  دندمآ و  نوریب  ناشیاهریـشمش  اب 
ناشیا يارب  هفیذح  سپ  دنتخانـش ، ار  وا  دیا ، هتـشک  ار  مردپ  تفگ : هفیذـح  نوچ  دیـسر و  تداهـش  هب  ناناملـسم  دوخ  ریـشمش  اب  گنج 
هدوزفا يو  هب  ادخ  لوسر  هقالع  داد و  قدصت  ناناملـسم  رب  مه  ار  هید  دزادرپب ، ار  وا  هید  تساوخ  ادخ  لوسر  نوچ  درک و  ترفغم  بلط 

. تشگ

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 672 

http://www.ghaemiyeh.com


ناـیم نیا  رد  درکیم ، دربـن  نایفـسوبا  اـب  گـنج  زور  رد  هک  دوب  هکئـالملا )) لیـسغ   )) هب فورعم  راـصنا و  زا  رماـع : یبا  نب  ۀـلظنح   - 8
لـسغ ناگتـشرف  ار  هلظنح  : )) تفگ هلظنح ))  )) هراـبرد ادـخ  لوـسر  دـیناسر . تداهـش  هب  ار  وا  درب و  هلمح  يو  رب  دوـسءا )) نب  دادـش  ))

. تفای بقل  هکئالملا )) لیسغ   )) تهج نیدب  و  دنهدیم ))
يروآ عمج  يارب  نازادناریت  دـنچره  تشاد ، هدـهع  رب  ار  زادـناریت  رفن  یهدـنامرف 50  دـحا  زور  هک  دوب  راـصنا  زا  ریبج : نب  هللادـبع   - 9

هب ات  دنامب  راوتـسا  شیوخ  ياج  رب  نانچمه  ادخ  لوسر  روتـسد  قبط  هک  دوب  یـسک  اهنت  وا  اما  دـندش ، ریزارـس  رازراک  نادـیم  هب  تمینغ 
. دیسر تداهش 

دحا هنحص  زا  ار  نآ  يوب  هک  تشهب  تسا  نیا  تفگ : ذاعم  نب  دعـس  هب  تخاتیم ، شیپ  هک  نانچمه  دوب ، راصنا  زا  رـضن : نب  سنا   - 10
هدرک شا  هلثم  نانچ  ناکرـشم  دوب و  هتـشادرب  مخز  دـنچ  داتـشه و  هک  یلاح  رد  دیـسر ، تداهـش  هب  ات  درکیم  گنج  هاگنآ  مبای ، یمرد 

. دسانشب ار  وا  تسناوتن  يو  ناتشگنا  هلیسو  هب  زج  رضن ) رتخد  (( ) عیبر  )) شرهاوخ هک  دندوب 
اجک هب  شراـک  عیبر  نب  دعـس  درگنب  هک  تسا  درم  مادـک  : )) تفگ ادـخ  لوـسر  دوـب ، جرزخ  هلیبـق  زا  راـصنا و  زا  عـیبر : نب  دعـس   - 11

وا هب  تشاد  یقمر  رـصتخم  زونه  درک و  ادیپ  ناگتـشک  نایم  رد  ار  وا  دمآرب  دعـس  يوجتـسج  رد  تساخرب و  راصنا  زا  يدرم  هدیـسر ))؟
زا نم  تفگ : تشاد ، هدنشک  يراک  مخز  هدزاود  هک  یلاح  رد  وا  هدرم ؟ ای  يا  هدنز  ایآ  هک  مرگنب  ات  تسا  هدومرف  رما  ادخ  لوسر  تفگ :

تسا هداد  شتما  زا  ار  يربمایپ  هک  ییازج  نیرتهب  دهد ، ریخ  يازج  ام  زا  ار  وت  ادخ  وگب  وا  هب  ناسرب و  ادخ  لوسر  هب  ارم  مالس  مناگدرم ،
. دنک شتمحر  ادخ  تفگ : دش ، ربخاب  ارجام  زا  نوچ  ادخ  لوسر  تشذگ . رد  مد  رد  و 

وا هب  دوب  هتـشادرب  يراک  مخز  هدزیـس  هک  یلاح  رد  دـیوگیم : مشخد  نب  کلام  دوب ، جرزخ  هلیبق  زا  راصنا و  زا  دـیز : نب  ۀـجراخ   - 12
. نک عافد  دوخ  نید  زا  وا  دننام  مه  وت  دریمیمن ، تسا و  هدنز  وا  يادخ  تفگ : دش ؟ هتشک  دمحم  هک  ینادیمن  رگم  متفگ :

نب نایفس   )) تسد هب  دوب و  دحا  زور  دیهـش  نیتسخن  مردپ  دیوگیم : رباج )) . )) دوب يراصنا  رباج  ردپ  راصنا ، زا  ورمع : نب  هللادبع   - 13
. درازگ زامن  يو  رب  ناناملسم  تمیزه  زا  شیپ  ادخ  لوسر  تفای و  تداهش  سمش )) دبع 

نوچ دـندیگنجیم و  هناروالد  اهگنج  رد  هک  تشاد  رـسپ  راهچ  دوب و  گنل  شیاـپ  جرزخ و  هلیبق  زا  راـصنا و  زا  حومج : نب  ورمع   - 14
گنل ياپ  نیمه  اب  مراودیما  تفگ : تفر و  ادخ  لوسر  دزن  ورمع ))  )) اما دنتـشاد  روذعم  گنج  رد  تکرـش  زا  ار  وا  دمآ  شیپ  دـحا  زور 

، دـیوشن عنام  ار  وا  تفگ : شنارـسپ  هب  هاگنآ  تسین و  وت  رب  يداهج  هتـشاد ، روذـعم  ار  وت  ادـخ  تفگ : ادـخ  لوسر  منز . مدـق  تشهب  رد 
(( ورمع : )) دومرف ادخ  لوسر  دیسر ، تداهش  هب  نوچ  داتفا و  هار  هب  تداهش  دیما  هب  ورمع  سپ  دنک . يزور  يو  هب  ار  تداهـش  ادخ  دیاش 

. دینک نفد  ربق  کی  رد  دنا ، هدوب  افص  اب  یناتسود  ایند  رد  هک  ار  ورمع )) نب  هللادبع   )) و
دحا زور  دندوب ، هدرک  تکرـش  ردب  رد  ذوعم ))  )) و نمیاوبا )) ((، )) ذاعم : )) شردارب هس  و  ورمع ))  )) شردپ اب  هک  ورمع : نب  دالخ   - 15

. دندیسر تداهش  هب  نمیاوبا ))  )) شردارب و  ورمع ))  )) شردپ دوخ و 
رد دیکم . ار  ادخ  لوسر  تروص  نوخ  دـحا  زور  هک  دوب  يردـخ )) دیعـسوبا   )) ردـپ جرزخ و  هلیبق  زا  راصنا و  زا  نانـس : نب  کلام   - 16

. درکن لا  ؤس  یسک  زا  دنام و  هنسرگ  زور  هس  دنا : هتشون  يو  قالخا 
هب ار  مالـسا  هک  دـندوب  یناسک  نیتسخن  هرارز )) نب  دعـسا   )) وا و یـضعب : لوق  هب  هک  دوب  يرجاهم  راصنا  زا  سیق : دـبع  نب  ناوکذ   - 17

. دندروآ هنیدم 
یمنرب تسد  دوخ  نید  زا  یلو  تخانـشیم ، یبوخب  ار  ادـخ  لوسر  دوب و  رگناوت  يدرم  دوهی و  نادنمـشناد  راـبحءا و  زا  قـیریخم :  - 18
ییاراد مدش ، هتشک  زورما  رگا  هک  درک  تیصو  دوخ  ناشیوخ  هب  تسویپ و  وا  باحصا  ادخ و  لوسر  هب  دیـسرارف  دحا  زور  نوچ  تشاد .

نیرتـهب قـیریخم )) : )) تفگیم وا  هراـبرد  ادـخ  لوـسر  تیاور : بسحرب  دـش و  هتـشک  اـت  درک  داـهج  سپ  تسا ، دـمحم  راـیتخا  رد  نم 
. تسا نایدوهی 
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(( ثراح  )) تسد هب  دـحا  زور  رد  دوب ، هتـشک  ار  تماص )) نب  دـیوس   )) اهگنج زا  یکی  رد  تیلهاـج  رد  هک  يولب : داـیذ  نب  رذـجم   - 19
. دش هتشک  ادخ  لوسر  روتسد  هب  اهدعب  اما  تخیرگ ، هکم  هب  ثراح  دیسر و  تداهش  هب  دیوس ))  )) رسپ

وا اب  راصنا  زا  رفن  دنچ  درک ، داهج  هب  شرافـس  دروآ و  مهارف  دوخ  درگ  ار  هدنکارپ  ناناملـسم  دحا  زور  رد  هک  هحادحد : نب  تباث   - 20
. دیسر تداهش  هب  دیلو )) نب  دلاخ   )) هزین اب  ماجنارس  دندیگنج ، دندش و  هارمه 

زا هک  شردپ  اما  دش ، وا  تداهش  هب  یهتنم  هک  تشادرب  ییاهمخز  دحا  زور  تفریم و  رامش  هب  نیملسم  ناکین  زا  بطاح : نب  دیزی   - 21
. تشاذگ راک  نیا  رس  رب  ار  دوخ  ناج  ات  دیداد  بیرف  ار  رسپ  نیا  تفگ : دراد و  هتفهن  ار  دوخ  قافن  تسناوتن  دوب  رفظ )) ینب   )) ناقفانم

هرامع ما  ناتساد 
يوس زا  ادـخ  لوسر  ناناملـسم و  نوچ  اما  دادیم ، بآ  ار  مالـسا  نایهاپـس  دـحا  زور  ورمع )) نب  بعک   )) رتخد (، 178  ) هبیـسن هرامع  ما 
لوسر نتشک  دصق  هب  هئمق )) نب  هللادبع   )) نوچ تشادرب و  ییاهمخز  دزیم و  ریشمش  تخادرپ و  گنج  هب  دنتفرگ ، رارق  رطخ  رد  نمشد 

(( هرامع ما   )) هناش رب  یتبرض  هللادبع ))  )) راد ریگ و  نیا  رد  دنتفرگ و  يو  رب  هار  رـس  ریمع )) نب  بعـصم   )) نز و نیمه  تخات ، شیپ  ادخ 
. دوب هدنام  هتفرورف  دوگ و  نآ  ياج  دعب ، اهلاس  هک  تخاون 

نامعن نب  ةداتق  ناتساد 
يو دزن  تفرگرب و  ار  نآ  هداتق  سپ  تسکـش ، مهرد  نآ  رـس  ود  هک  درک  يزادناریت  دوخ  نامک  اب  همه  نآ  دحا ، گنج  رد  ادـخ  لوسر 
مشچ زا  درک و  اج  هب  اج  دوخ  تسد  اب  ار  نآ  ادخ  لوسر  داتفا . شا  هنوگ  يور  هک  يروط  هب  دید ، بیسآ  هداتق  مشچ  زور  نامه  رد  درب .

(179 . ) دش رت  نیبزیت  رتابیز و  شرگید 
قفانم نامزق  ناتساد 

هارمه دـحا  زور  رد  ناـمزق  تسا . یخزود  نادرم  زا  وا  تـفگیم : ادـخ  لوـسر  دوـب ، ناـشیا  ناـمیپ  مـه  رفظ و  ینب  ناـیم  رد  ناـمزق )) ))
وا هب  دـندروآ ، رفظ  ینب  هّلحم  هب  ار  وا  یناوارف  مخز  اـب  اـّما  تشک ، ییاـهنت  هب  ار  ناکرـشم  زا  رفن  ای 8  درک و 7  داهج  تخس  ناناملـسم ،

، مدرکن گنج  ما ، هلیبق  فرـش  رطاخ  يارب  زج  مسق ، ادخ  هب  منک ؟ شوخ  لد  هچ  هب  تفگ : يوریم . تشهب  هب  هک  راد  شوخ  لد  دنتفگ :
. درک یشکدوخ  دروآرد و  شا  هبعج  زا  يریت  دوب ، هدروآ  هوتس  هب  ار  وا  اهمخز  درد  هک  هاگنآ 

شیرق ياه  هتشک 
 - 3 هحلط ، یبا  نب  دعـسوبا   - 2 هحلط ، یبا  نب  ۀـحلط   - 1 تساهنآ : هلمج  زا  هک  دربیم  مان  ار  شیرق  ياـه  هتـشک  زا  رفن  قاحسا 22  نبا 
نب دیزی  وبا   - 8 لیبحرش ، دبع  نب  ةاطرا   - 7 هحلط ، نب  ثراح   - 6 هحلط ، نب  سالج   - 5 هحلط ، نب  عفاسم   - 4 هحلط ، یبا  نب  نامثع 

. بهو نب  فلخ  نبّیبا   - 12 یحمج ، هّللادبع  نب  ورمع  هّزعوبا :  - 11 یشبح ، باوص   - 10 حیرش ، نب  طساق   - 9 ریمع ،
شیپ نوچ  دیآ و  شیپ  دیراذگب  دومرف : میرب ، هلمح  يو  رب  دنتفگ : ادـخ  لوسر  نارای  تشاد ، ار  ادـخ  لوسر  نتـشک  دـصق  رفن ، نیرخآ 

. دیتلغ رد  راب  نیدنچ  داتفیب و  بسا  زا  وا  هک  دز  یتبرض  وا  رب  نانچ  تخات و  شیپ  ادخ  لوسر  دیسر ، کیدزن  دمآ و 
هنیدم رد  ادخ  لوسر 

! ناج رتخد  تفگ : داد و  همطاف )) ( ) دوخ رتخد  هب  ار  دوخ  ریـشمش  تشگزاب ، هنیدم )  ) شا هناخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ 
. درک رارکت  زین  همطاف  هب  ار  هتفگ  نیمه  بلاط ، یبا  نب  یلع  درک . یتسار  نم  هب  زورما  هک  مسق  ادخ  هب  هد ، وشتسش  ار  ریشمش  نیا 

هک دوـب  هوزغ  نیمه  رد  ((((( 180  ) یلع ّالا  یتف  الو  راقفلاوذ  ّالا  فیـس  ال  : )))) درک ادـن  يدانم  دـحا  زور  هک  دـنکیم  تیاور  ماـشه  نبا 
((( 181  ) میوا زا  نم  تسا و  نم  زا  یلع  انامه  .(((( )) هنم انا  و  یّنم ، ًاّیلع  ّنا  : )))) تفگ یلع  هب  ادخ  لوسر 

. تسا هتفای  لوزن  دحا ، زور  هرابرد  نارمع  لآ  هروس  زا  هیآ   60 قاحسا : نبا  هتفگ  هب 
دسالاءارمح هوزغ 
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رد ار  هبنـشکی  بش  تشگزاب و  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  تفریذپ و  نایاپ  دحا  گنج  ترجه ، موس  لاس  لاّوش  مهدزناپ ) ای   ) متفه هبنـش  زور 
زج دناوخارف و  نمـشد  بیقعت  هب  ار  مدرم  ات  دومرف  ار  لالب  ادخ  لوسر  دـنتخادرپ . دوخ  نیحورجم  هجلاعم  هب  مه  ناناملـسم  دوب و  هنیدـم 
هب انب  دوب و  دیسر  تداهش  هب  دحا  رد  شردپ  هک  هّللادبع )) نب  رباج   )) نایم نیا  رد  دنکن ، یهارمه  یسک  دنا ، هدوب  هارمه  زورید  هک  نانآ 

ادـخ لوـسر  زا  دوـب ، هتـشگ  مورحم  روذـعم و  دـحا  گـنج  رد  تکرـش  زا  هدـنام و  هنیدـم  رد  شنادـناخ  یتسرپرـس  يارب  ردـپ  روتــسد 
. دنک تکرش  دسءالاءارمح  رد  هک  داد  نذا  وا  هب  اهنت  ادخ  لوسر  دنک و  زارفارس  شیوخ  یهارمه  هب  ار  وا  ات  درک  تساوخرد 

نیا ناوفص ))  )) اّما دنربب ، نایم  زا  تسا  هدنام  یقاب  ناناملـسم  زا  ار  هک  ره  دندرگزاب و  هک  دندرکیم  تروشم  يو  ناهارمه  نایفـسوبا و 
تکرح و میمـصت  هباحـص  زا  یـضعب  اب  تروشم  شرازگ و  نیا  ندینـش  زا  دعب  ادخ  لوسر  درک . در  ار  ناشداهنـشیپ  دیدنـسپن و  ار  يءار 

. تفرگ نمشد  بیقعت 
ادخ لوسر  دنداتفا و  هار  هب  دندوب  هتـشادرب  مخز  نیدنچ  مادک  ره  هک  نیا  اب  لیابق  نادرم  دندناوخارف و  ار  نارادمخز  باحـصا ، ناگرزب 

. درک اعد  ناشیا  يارب 
دیشوپ و دوخ  هالک  هرز و  داد ، مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  ار  مچرپ  تشاذگ و  نیـشناج  هنیدم  رد  ار  موتکمّما )) نب  هّللادبع   )) ادخ لوسر 

. دش دهاوخن  يدمآ  شیپ  ام  يارب  دحا  دننام  هّکم  حتف  ات  رگید  دومرف : دش و  راوس  دجسم  رد  زا 
هوزغ نیا  نادیهش  هاپس و  نازاتشیپ 

رد دـندوب و  ردارب  ود  نامفن  کـلام و  هک  فلخ  نب  کـلام  فلخ و  نب  ناـمعن  نایفـس ، نب  طیلـس  داتـسرف : هعیلط  ار  رفن  هس  ادـخ  لوسر 
(( نانیرق  )) درپس و كاخ  هب  ربق  کی  رد  ار  ود  ره  ادخ  لوسر  دندیـسر . تداهـش  هب  و  دـندش ، راتفرگ  نمـشد  تسد  هب  دـسالاءارمح )) ))

هنیدم هب  سپس  دنام و  اج  نآ  رد  زور  هس  دش و  راپـسهر  دراد  رارق  هنیدم  یلیم  تشه  رد  هک  دسالاءارمح ))  )) ات ادخ  لوسر  دنتفای . بقل 
. تشگزاب

یعازخ دبعم  یبا  نب  دبعم  ناتساد 
نمـشد بیقعت  رد  ادخ  لوسر  دید  هک  دوب  كرـشم  زونه  دـبعم  دـندوب ، ادـخ  لوسر  هاوخریخ  كرـشم ، هچ  ناملـسم و  هچ  هعازخ ، هلیبق 

: تفگ يراد ؟ ربخ  هچ  هک : دیـسرپ  دبعم  زا  نایفـسوبا  درک . تاقالم  نایفـسوبا  اب  دـبعم  هک  دوب  دـسالاءارمح  رد  زونه  ادـخ  لوسر  تسا .
هک ره  ات  میراد  نتشگزاب  میمصت  زونه  ام  تفگ : نایفسوبا  دنتسه . امش  بیقعت  رد  مشخ  زا  هدنکآ  ما ، هدیدن  زگره  هک  یهاپـس  اب  دّمحم 

ما و هدورس  يراعـشا  دّمحم  نایهاپـس  ندید  اب  منادیمن ، تحلـصم  ار  راک  نیا  نم  تفگ : مینک . دوبان  تسا  هدنام  هدنز  ناشیا  هاپـس  زا  ار 
. درک ردب  رس  زا  ار  نتشگزاب  رکف  دش و  كانمیب  نایفسوبا )) ( ) دناوخ ار  دوخ  راعشا  نوچ 

لطاب قح و  قرف 
رازاـب رد  ادرف  دـنناسر ، دّـمحم  هب  يو  زا  یماـیپ  رگا  هک  داد  هدـعو  ناـنآ  هب  دیـسر و  دوـب ، هنیدـم  مزاـع  هـک  یناوراـک  هـب  نایفـسوبا )) ))

میب ار  ناناملـسم  ادخ و  لوسر  دسالاءارمح ))  )) رد نایفـسوبا  روتـسد  هب  دنتفریذپ و  نایناوراک  دنک . راب  زیوم  ار  ناشیا  نارتش  ظاکع )) ))
ادخ و لوسر  اّما  دنربب ، نایم  زا  تسا  هدنام  هدنز  امش  زا  ار  هک  ره  دنروشب و  امش  رب  ات  دنراد  میمـصت  شیرق  هاپـس  نایفـسوبا و  هک  دنداد 

(182 ((((. ) لیکولا معن  هّللاانبسح و  : )))) دنتفگ تسا ، هدش  روآدای  دیجم  نآرق  هک  نانچ  ناناملسم 
رعاش هّزعوبا  يراتفرگ 

دـسالاءارمح هوزغ  رد  وا  درکیم ، کیرحت  ناناملـسم  هیلع  ار  نارگید  تسکـشب و  شیوخ  دهع  ادخ  لوسر  اب  هک  دوب  یـسک  هّزعوبا )) ))
هدیزگ خاروس  کی  زا  راب  ود  نم  ؤم  انامه  دومرف : يو  خساپ  رد  درک ، ادخ  لوسر  زا  ضامغا  وفع و  ياضاقت  راب  رگید  نوچ  دش و  ریـسا 

. دننزب ار  يو  ندرگ  ات  دومرف  تباث )) نب  مصاع   )) ای ریبز ))  )) هب هاگنآ  دوشیمن ،
هریغم نب  ۀیواعم  ناتساد 
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تخیرگ و ماشه ، نبا  يزیرقم و  لوق  هب  دش و  راتفرگ  هوزغ  نیمه  رد  دوب ، هدرک  هلثم  ار  مالـسلا  هیلع  هزمح ))  )) هک هریغم )) نب  ۀیواعم  ))
زور هس  زا  سپ  دوش و  هتـشک  دش  هدید  زور  هس  زا  دعب  رگا  هک  تفرگ  تلهم  وا  يارب  زور  هس  ادخ ، لوسر  زا  وا  دش و  هدنهانپ  نامثع  هب 

. دنتشک دنتفای و  ءامج ))  )) رد ار  وا  رسای  نب  راّمع  هثراح و  نب  دیز 
ترجه موس  لاس  ثداوح  رگید 

(. نابعش هام  رد  (( ) رمع  )) رتخد هصفح ))  )) اب ادخ  لوسر  جیوزت   - 1
. ناضمر همین  رد  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  تدالو   - 2

(. ناضمر هام  رد   ) نیکاسملاّما همیزخ :))  )) رتخد بنیز ))  )) اب ادخ  لوسر  جیوزت   - 3

ترجه مراهچ  لاس 

ترجه مراهچ  لاس 
(( هملسوبا  )) هّیرس

هدناوخارف مالسا  هیلع  گنج  هب  ار  مدرم  هملس ))  )) و هحیلط ))  )) هک تفای  ربخ  یّیط ء ))  )) هلیبق زا  يدرم  هلیـسو  هب  ادخ  لوسر  مّرحم : لوا 
هار زور  بش و  هملـسوبا  دنزاتب . نانآ  رب  دـسا  ینب  نیمزرـس  رد  ات  داتـسرف  راصنا  رجاهم و  زا  درم  اب 150  ار  هملـسوبا ))  )) ادخ لوسر  دنا .

نادرم دنتخیرگ و  نارگید  اّما  درک ، ریگتـسد  ار  نانابـش  زا  مالغ  هس  درب و  تراغ  ناشیا  زا  يا  هّلگ  رب  دیـسر و  نطق )) ( ) دودـح ات  دومیپ 
. دنتشگ زاب  دنچ  ینادنفسوگ  نارتش و  اب  دننک ، دروخرب  ینمشد  اب  هک  نآ  یب  شنارای  هملسوبا و  دنداد . میب  ار  هلیبق 

(( يراصنا سینا  نب  هّللادبع   )) هّیرس
هتخاس مهارف  مالسا  هیلع  گنج  يارب  هنرع ))  )) رد ار  یمدرم  ( 183 (( ) دلاخ نب  نایفس   )) هک تفای  ربخ  ادخ  لوسر  مّرحم : مجنپ  هبنـشود 

هک تفگ : مسانـشب . ار  وا  ات  نک  شفیـصوت  نم  يارب  تفگ : هّللادـبع )) . )) داتـسرف يو  نتـشک  يارب  ار  سینا )) نب  هّللادـبع   )) سپ تسا ،
. يروآیم دای  هب  ار  ناطیش  يوشیم و  كانمیب  شتبیه  زا  يدید 

سپ دیآ ، دورف  ییاج  رد  تساوخیم  هک  مدـید  ار  وا  رـصع  ماگنه  مداهن ، هار  هب  ور  متفرگ و  رب  ار  دوخ  ریـشمش  دـیوگیم : هّللادـبع )) ))
(( هّللادـبع ((، )) هعازخ  )) زا يدرم  متفگ : داـتفا ،) نم  رب  يا  هزرل  دوب ، هتفگ  ادـخ  لوسر  هک  ناـنچ  ( ؟ یتسیک دیـسرپ : مدیـسر ، وا  هب  نوچ 

يالاب شنانز  هک  یلاح  رد  سپس  متشک ، ار  وا  مدرب و  هلمح  ریـشمش  اب  متفای  تسد  وا  رب  الماک  نوچ  متفر و  هار  يو  اب  یکدنا  دیوگیم :
. یشاب دیپس  ور  تفگ : مدیسر ، ادخ  لوسر  دزن  نوچ  متشگزاب و  دندوب  هداتفا  وا  شعن 

عیجر هّیرس 
نایم رد  دنتفگ : ادخ  لوسر  هب  دندرک و  مالـسا  راهظا  دندمآ و  هنیدم  هب  هراق ))  )) و لضع ))  )) هفیاط ود  زا  يرفن  دنچ  مراهچ : لاس  رفص 

ادخ لوسر  دنزومایب . نآرق  دنهد و  نید  میلعت  ار  ام  ات  تسرفب  ام  هارمه  ار  دوخ  باحـصا  زا  رفن  دنچ  سپ  دنا ، هدـش  ادـیپ  یناناملـسم  ام 
هک یماگنه  دوب . اهنآ  زا  یکی  هّیرـس ) هدنامرف  (( ) دثرم یبا  نب  دـثرم   )) هک داتـسرف  ناشیا  هارمه  ار  دوخ  باحـصا  زا  رفن  هد  ای  شـش  مه 

کمک لیذـه ))  )) هلیبق زا  دنتـسکش و  ار  دوخ  دـهع  هراق ))  )) و لضع )) ، )) دندیـسر ((( 184  ) عیجر  )) هاگبآ هب  ادـخ  لوسر  ناگداتـسرف 
(( دلاخ  )) و دثرم ))  )) و مصاع )) : )) ياهمان هب  ناگداتسرف ، زا  رفن  دنچ  ماجنارـس  دنتخات و  ناشیا  رـس  رب  هدیـشک  ياهریـشمش  اب  دنتفرگ و 
رثا رب  هللادبع )) . )) دنداد تراسا  هب  نت  زین  قراط )) نب  هّللادبع   )) و ّيدع )) نب  بیبخ   )) و هنثد )) نب  دیز   )) دندیـسر و تداهـش  هب  ( 185)

(( هّیما  )) شردپ ياج  هب  ات  دیرخ  رتش  هاجنپ  هب  هّیما )) نب  ناوفـص   )) ار دـیز ))  )) دیـسر و تداهـش  هب  دـمآرد و  ياپ  زا  نمـشد  نارابگنس 
هب ثراح )) نب  ۀـبقع   )) يارب باها )) یبا  نب  ریجح   )) ار بیبخ ))  )) نینچمه داد ، ار  وا  نتـشک  روتـسد  ساطـسن )) ( ) دوخ مالغ  دـشکب و 

. دشکب دوب ، هدش  هتشک  ردب  گنج  رد  هک  رماع )) نب  ثراح  ( ) دوخ ردپ  ياج  هب  زین  ار  وا  ات  دیرخ ، رتش  هاجنپ  ای  الط  لاقثم  داتشه 
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يور دنرب و  هلمح  بیبخ ))  )) رب هرابکی  ات  دنداد  يا  هزین  مادک  ره  تسد  هب  دندناوخارف و  ار  ردب  ياه  هتشک  نادنزرف  زا  رسپ  لهچ  سپس 
زا هک  دیبوک  شا  هنیس  هب  يا  هزین  درب و  هلمح  يو  رب  ثراح )) نب  ۀبقع  هعورسوبا :  )) هاگنآ هللادمحلا ، تفگ : تشگرب و  هبعک  فرط  هب  وا 

. تفای تداهش  دوب و  هدنز  دمحم  دای  ادخ و  رکذ  اب  یتعاس  دمآرد و  شتشپ 
ماگنه رد  ار  زامن  تعکر  ود  هک  دوب  یسک  نیتسخن  يو  دنا : هتفگ  درازگب ، زامن  تعکر  ود  ات  تساوخ  هزاجا  تداهـش  زا  لبق  بیبخ )) ))

. داهن تنس  ندش  هتشک 
هیرس و نیا  صوصخ  رد  يراعشا  زین  تباث ) نب  ناسح   ) ارعـش و  ( 186  ) هدش لزان  دیجم  نآرق  زا  یتایآ  ناقفانم  در  عیجر و  هیرـس  هرابرد 

. دنا هدورس  شناهارمه  و  بیبخ ))  )) هیثرم رد  زین 
هنوعم رئب  هیرس 

هب مدرم  توعد  يارب  ار  شیوخ  باحصا  زا  ینادرم  رگا  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  هنیدم  هب  ءاربوبا )) : )) مراهچ لاس  رفص 
رب دجن  مدرم  زا  تفگ : ادخ  لوسر  دندرکیم . تباجا  هک  مدوب  راودیما  دندرکیم ، توعد  وت  نید  هب  ار  نانآ  هک  يداتـسرفیم  دـجن )) ))

. دنشاب نم  هانپ  رد  تفگ : ءاربوبا )) . )) مسرتیم شیوخ  باحصا 
دندمآ و دورف  هنوعم )) رئب   )) رد ات  داتـسرف  دوخ  باحـصا  زا  درم  لهچ  اب  ار  ( 187 (( ) تومیل قنعملا   )) و ورمع )) نب  رذنم   )) ادـخ لوسر 
، دـناوخب ار  هماـن  هک  نآ  یب  رماـع ))  )) اـما درب ، لـیفط )) نب  رماـع  ( ) دزن ار  ادـخ  لوـسر  هماـن  ناگداتـسرف ، زا  یکی  ناـحلم )) نب  مارح  ))

دندیشک ریشمش  هک  نیا  اب  هیرس  باحصا  دندرب ، هلمح  ناناملـسم  رب  غیردیب  تفرگ و  کمک  لیابق  ریاس  زا  دیناسر و  لتق  هب  ار  مارح )) ))
. دندیسر تداهش  هب  دندش ، ریسا  هک  رفن  ود  یکی  زجب  یگمه ، نکل  دنتخادرپ ، عافد  هب  و 

رئب  )) رد هک  دوب  نآ  درک ، راداو  ندروآ  مالـسا  هب  ارم  هچنآ  دـیوگیم : دوشیم ، رکذ  هباحـص  رامـش  رد  وا  ماـن  هک  یملـس )) نب  راـبج  ))
هک مدینـش  لاح  نیا  رد  دـمآ ، نوریب  وا  هنیـس  زا  هک  مدـید  ار  هزین  ناـکیپ  مدرب و  ورف  یناملـسم  درم  هناـش  ود  ناـیم  رد  ار  ما  هزین  هنوعم ))
هب تداهش  زا  دعب  شرکیپ  هک  مدید  تفگیم : شدوخ  دوب و  هریهف )) نب  رمع   )) هدنشک رابج )) . )) مدش راگتـسر  مسق ، ادخ  هب  تفگیم :

. مدش ناملسم  تهج  نیدب  تفر و  الاب  نامسآ 
يدمآ شیپ  ره  زا  شیب  دیـسر ، ادخ  لوسر  هب  عیجر ))  )) يادهـش و  هنوعم )) رئب   )) يادهـش ربخ  بش  کی  رد  دسیونیم : تاقبط  بحاص 

(188 . ) درکیم نیرفن  ار  كرشم  نالتاق  حبص  زامن  تونق  رد  هام  کی  ات  دش و  رادغاد  راوگوس و 
نایفسوبا نتشک  يارب  يرمض  هیمءا  نب  ورمع  هیرس 

. دشکب ار  نایفسوبا ))  )) ات داتـسرف  هکم  هب  يراصنا )) رخـص  نب  رابج   )) یهارمه هب  ار  هیما )) نب  ورمع   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
میتفریم هار  هکم  رد  میتفر ، نوریب  نایفـسوبا  دصق  هب  سپـس  میدـناوخ و  زامن  تعکر  ود  میدرک و  فاوط  هکم  رد  دـیوگیم : ورمع )) ))

. تسا هدماین  رهش  نیا  هب  یئوس  رظن  اب  زج  مسق  ادخ  هب  تسا و  هیما )) نب  ورمع  : )) تفگ تخانش و  ارم  يدرم  هک 
. میدـنارذگ ار  بش  میتفر و  يراـغ  نورد  میدـمآرب و  یهوک  زارف  رب  اـت  میتـفر  نوریب  هکم  زا  نک و  باتـش  متفگ : دوخ  هار  قیفر  هب  سپ 

نتـشک هب  ار  ام  دـنکیم و  دایرف  دـنیبب  ار  ام  رگا  متفگ : دـیآیم ، ام  فرط  هب  هک  میدـید  ار  شیرق  زا  يدرم  میدوب ، راـغ  رد  هک  ناـنچمه 
، دندینش هکم  لها  هک  دیشک  يدایرف  نانچ  مدرب ، ورف  وا  هنیس  هب  متشاد  هارمه  نایفسوبا  نتـشک  يارب  هک  يرجنخ  نامه  اب  هاگنآ  دهدیم ،

نوچ دندرب ، ار  وا  سپ  دهد ا  ناشن  ار  ام  ياج  تسناوتن  یلو  درب  ارم  مان  وا  تشک ؟ ار  وت  یسک  هچ  دندیـسرپ : وا  زا  دندمآ و  مهارف  مدرم 
يارب هک  شیرق  زا  درم  ود  هب  هار  نیب  رد  مـیدرک و  هنیدـم  گـنهآ  هـکم  زا  هنابـش  نـک و  باتـش  مـتفگ : دوـخ  هار  قـیفر  هـب  دیـسر  بـش 

(189 . ) مدروآ هنیدم  هب  متسب و  ار  يرگید  متشک و  ریت  اب  ار  اهنآ  زا  یکی  دندشن  میلست  نوچ  میدروخرب و  دنتفریم  هنیدم  هب  یسوساج 
ریضن ینب  هوزغ 

هب ( 190  ) ریـضن ینب  زا  نتـساوخ  کمک  يارب  شیوخ  باحـصا  زا  رفن  دنچ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مراهچ : لاس  لوالا  عیبر 
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قافن ریوزت و  هار  دنتخادرپ و  تروشم  هب  ادخ  لوسر  نتشک  باب  رد  ناهنپ  رد  یلو  دنداد ، دعاسم  لوق  اهنآ  دندش و  راپسهر  ناشیا  يوس 
. دنتفرگ شیپ 

ناشیا اب  گنج  يارب  ات  دومرف  ار  باحـصا  هاگنآ  تشگرب ، هنیدـم  هب  تفای و  ربخ  ریـضن )) ینب   )) میمـصت زا  یحو  هلیـسو  هب  ادـخ  لوسر 
. دندرگ هدامآ 

تدم نیا  زا  سپ  مهدیم و  تلهم  امش  هب  زور  هد  ات  دیور ، نوریب  نم  رهش  زا  هک  داتسرف  ناشیا  دزن  ار  هملـسم )) نب  دمحم   )) ادخ لوسر 
ناشیا دزن  یبءا )) نب  هللادبع   )) هلمج زا  ناقفانم ، زا  یهورگ  اما  دندوب ، رفس  لیاسو  هیهت  رد  اهنآ  منزیم ، ار  شندرگ  دوش  هدید  سک  ره 

مایپ هب  بطخا  نب  ییح  مینکیم . یگداتـسیا  ناج  ياپ  ات  میراذـگیمن و  اهنت  ار  امـش  ام  دـینک و  عافد  دوخ  زا  دـینامب و  دـنتفگ : دـنتفر و 
ریضن ینب  ياه  هعلق  راپسهر  ناناملـسم  اب  نایوگریبکت  ادخ  لوسر  میتسین . ینتفر  ام  هک  داتـسرف  مایپ  ادخ  لوسر  دزن  دش و  رورغم  ناقفانم 

هک دنداتسرف  ادخ  لوسر  دزن  سپ  دیـسرن ، ناشیا  هب  یکمک  مه  ناقفانم  فرط  زا  درک و  هرـصاحم  زور ) ای 15   ) زور شـش  ار  نانآ  دش و 
ماش بناج  هب  مه  یخرب  دندش ، ربیخ  راپـسهر  اهنآ  تفریذپ و  ار  اهنآ  داهنـشیپ  یطیارـش  اب  ادـخ  لوسر  میور . نوریب  ات  رادرب  ام  زا  تسد 

. درک تمسق  نارجماهم  رب  ار  ریضن  ینب  نایدوهی  لاوما  ادخ  لوسر  دنتفر .
. دنتشاد تسد  هب  ار  دوخ  لاوما  دندروآ و  مالسا  بهو )) نب  دعسوبءا   )) و ریمع )) نب  نیمای  : )) ياهمان هب  درم  ود  طقف  ریضن  ینب  هفیاط  زا 

یمیمـصت هچ  نم  هرابرد  ( 191 ( ) شاحج نب  ورمع   ) تیومع رـسپ  هک  يدـیدن  تفگ : ریمع )) نب  نیمای   )) هب ادـخ  لوسر  هک  دـنا  هتـشون 
. تشک ار  شاحج )) نب  ورمع   )) تفر و هک  تشاد  نآ  رب  امرخ ) راب  دنچ  ای   ) رانید هد  هب  ار  سیق ))  )) زا يدرم  نیمای ))  )) سپ تشاد ؟

عاقرلا تاذ  هوزغ 
زا هبلعث )) ینب   )) و براحم )) ینب  ( ) دـصق هب  ریـضن )) ینب   )) هوزغ زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مراهچ : لاس  یلوالا  يداـمج 

رذوبا  )) درک و دـجن ))  )) گـنهآ دـندوب ، هتخاـس  مهارف  نیملـسم  اـب  گـنج  يارب  ینایهاپـس  دوـب ، هدیـسر  شرازگ  هک  ناـفطغ ))  )) هلیبـق
دنچ ره  دروخرب و  نافطغ  هلیبق  زا  میظع  یهاپـس  اب  دمآ و  دورف  لخن ))  )) رد ات  تفریم  شیپ  تشاذگ و  نیـشناج  هنیدم  رد  ار  يرافغ ))

. تشگزاب تمالس  هب  شیوخ  ناهارمه  اب  ادخ  لوسر  دماین و  شیپ  یگنج  اما  دندش ، وربور  مه  اب 
(( عاقرلا تاذ   )) هوزغ هیمست  هجو 

. دنتشارفارب راد  هنیپ  ياهمچرپ  هوزغ  نیا  رد  ناناملسم  هک  نیا  يارب   - 1
(192 . ) دنتفگیم عاقرلا )) تاذ   )) ار نآ  دوب و  اج  نآ  هک  یتخرد  مان  هب   - 2

ییاهتمسق هک  لیخن ))  )) کیدزن تسا  یهوک  نآ  تفر و  شیپ  عاقرلا )) تاذ   )) رد نانمـشد  عمجت  لحم  ات  ادخ  لوسر  هک  نیا  يارب   - 3
(193 . ) تشاد هایس  دیفس و  خرس و 

(194 . ) دندرک چیپ  هنهک  دوب ، هتشگ  هدوس  يور  هدایپ  زا  هک  ار  دوخ  ياهاپ  ناناملسم  هک  نیا  يارب   - 4
. دنتفگ عاقرلا )) تاذ  ( ) دش راد  هلصو  هراپ و  هکت  زامن  نوچ  دش و  ررقم  هوزغ  نیا  رد  فوخ  زامن  هک  نیا  يارب   - 5

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  تبسن  دصقءوس 
: تفگ تفای . هتـسشن  ار  وا  دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  سپ  دشکب . ار  ادخ  لوسر  هک  تفرگ  میمـصت  ثروغ ))  )) مان هب  براحم  ینب  زا  يدرم 
. دادیمن ترـصن  شیادخ  اما  دهد ، ماجنا  ار  دوخ  ءوس  دـصق  هک  تشادرب  ار  ادـخ  لوسر  ریـشمش  هاگنآ  منیبب ، ار  تریـشمش  دـمحم ! يا 
دادزاب و ار  ادخ  لوسر  ریـشمش  هاگنآ  دنکیم . ظفح  ارم  ادخ  مسرتب ؟ وت  زا  ارچ  هن ، تفگ : یـسرتیمن ؟ نم  زا  دـمحم ! يا  تفگ : سپس 

. تسا هدش  لزان  شاحج )) نب  ورمع  ( ) دصقءوس هرابرد  یتیاور  هب  هراب و  نیا  رد  هدئام  هروس  هیآ 11  تفر . دوخ  راک  یپ 
فوخ زامن 

رارق نمشد  لباقم  رد  يا  هتسد  هک : تسا  نینچ  یتیاور  نومضم  دراد ، فالتخا  عاقرلا )) تاذ   )) هوزغ رد  فوخ  زامن  تیفیک  رد  تایاور 
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، دنوریم لوا  هتسد  ياج  هب  دننکیم و  مامت  يدارف  روط  هب  ار  مود  تعکر  دنناوخیم و  ار  زامن  زا  یتعکر  ماما  اب  رگید  هتسد  دنریگیم و 
هتسد ود  زا  مادک  ره  هک  يروط  هب  دنناوخیم ، يدارف  ار  رگید  تعکر  هدرک و  كرد  ار  یتعکر  ماما  اب  مه  نانآ  هدمآ و  لوا  هتسد  سپس 
لوسر هک  دراد  حیرصت  رگید  یتیاور  اما  دشاب ، هدناوخن  زامن  کی  زا  شیب  مه  ماما  دنشاب و  هدناوخ  يدارف  ار  یتعکر  ماما و  اب  ار  یتعکر 

(195 . ) تسا هدناوخ  مامت  يزامن  هتسد  ود  زا  مادک  ره  اب  ادخ 
يراصنا رباج  ناتساد 

هنیدـم هب  تشگزاب  رد  متفریم و  هارمه  ادـخ  لوسر  اب  مدوب و  یناوتان  رتش  رب  راوس  عاقرلا )) تاذ   )) هوزغ رد  تفگ : هللادـبع )) نب  رباج  ))
مرتش ادخ ! لوسر  يا  متفگ  هدش ؟ هچ  ار  وت  تفگ : دیـسر و  نم  هب  ادخ  لوسر  هک  نیا  ات  مدنامیم ، سپاو  نم  دنتفریم و  شیپ  ناهارمه 
دوخ ياصع  تفگ : دناباوخ و  ار  دوخ  رتش  مه  ادخ  لوسر  مدـناباوخ ، ار  دوخ  رتش  نوچ  و  ناباوخب ، ار  ترتش  تفگ : تسا . هدـنام  لابند 

ار وا  هک  ییادخ  هب  مدش  راوس  نوچ  وش . راوس  تفگ : سپـس  تخیگنارب و  نآ  هب  ار  مرتش  راب  دـنچ  مداد  وا  هب  ار  اصع  نوچ  هد ، نم  هب  ار 
. دادیم هقباسم  یبوخب  ادخ  لوسر  رتش  اب  داتسرف : يربمایپ  هب 

راصن رجاهم و  يرادیاپ  زا  يرادومن 
نز رهوش  درک . ریسا  ار  وا  تفای و  تسد  ناکرشم  زا  ینز  رب  ناناملـسم  زا  يدرم  عاقرلا )) تاذ   )) هوزغ رد  دیوگیم : هللادبع )) نب  رباج  ))

دمآ و دورف  يا  هرد  رد  ادخ  لوسر  دش . راپـسهر  ادخ  لوسر  بیقعت  رد  میمـصت  نیا  اب  دزیرب و  دـمحم  نارای  زا  ینوخ  ات  دروخ  دـنگوس 
و رـسای )) نب  رامع   )) یکی دندش ، بلطواد  راصنا  زا  يدرم  نارجاهم و  زا  يدرم  دنک ؟ يرادساپ  ار  ام  بشما  هک  تسا  درم  مادـک  تفگ :
هب دوب  هدنام  رادیب  هک  يراصنا  درم  دندادیم ، يرادـساپ  تبون  هب  دـنتفر و  شیوخ  تیرومءام  لحم  هب  هک  دوب  رـشب )) نب  دابع   )) يرگید

ار ریت  يراصنا  درم  اما  تفرگ ، ياج  يو  ندب  رد  هک  تخادنا  وا  يوس  هب  يریت  دیـسر ، كرـشم  درم  نآ  نایم  نیا  رد  دـش ، لوغـشم  زامن 
هاگنآ تفر ، دوجس  عوکر و  هب  سپـس  دوب ، هداتـسیا  ياپ  رب  زامن  رد  نانچمه  وا  دنکفا و  ریت  وا  ندب  رب  راب  هس  ات  دنکفا و  نوریب  دیـشک و 

هک تسناد  وا  ندید  اب  كرـشم  درم  تساخرب ، يرجاهم  درم  مدـمآرد . ياپ  زا  نم  هک  زیخرب  تفگ : درک و  رادـیب  باوخ  زا  ار  دوخ  قیفر 
. تخیرگ دنا و  هتخانش  ار  يو  ياج 

دعولاردب هوزغ 
زا سپ  ادخ  لوسر  تسا . هدش  هدـیمان  يرغـصلاردب  هوزغ  هثلاثلا و  ردـب  هوزغ  هرخالاردـب ، هوزغ  ياهمان : هب  هوزغ  نیا  مراهچ : لاس  نابعش 

ار نیملـسم  ياول  دندوب و  رفن  مالسا 1500  هاپـس  دش . ردب  راپـسهر  دوب ، هدرک  نایفـسوبا  اب  هک  يا  هدعو  بسح  رب  عاقرلا )) تاذ   )) هوزغ
هکم مدرم  زا  رفن  اب 2000  نایفـسوبا  اما  دـنام ، نایفـسوبا  راظتنا  هب  ردـب  رد  بش  تشه  ادـخ  لوسر  تشاد . تسد  هب  بلاـط  یبا  نب  یلع 

هب یلاسکشخ  یطحق و  نیا  اب  لاسما  شیرق ! هورگ  يا  تفگ : ددرگزاب ، هک  تفرگ  میمـصت  سپـس  درک  لزنم  هنجم ))  )) رد دمآ و  نوریب 
امـش دنتفگ : دـندیمان و  قیوس )) شیج   )) ار اهنآ  هکم  مدرم  دنتـشگزاب و  شیرق  هاپـس  دـیدرگزاب . هک  نامه  رتهب  تسین ، اور  نتفر  گنج 

. دیدوب هتفر  قیوس ))  )) يارب

( بازحءالا ۀنس   ) ترجه مجنپ  لاس 

( بازحءالا ۀنس   ) ترجه مجنپ  لاس 
لدنجلا ۀمود  هوزغ 

رب دنا و  هدمآ  مهارف  ( 196 (( ) لدنجلا ۀمود   )) رد میظع  یهورگ  هک  تفای  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مجنپ : لاس  لوءالا  عیبر 
ندش کیدزن  اب  اما  تفر ، نوریب  ناناملـسم  زا  درم  اب 1000  ناشیا  عفد  يارب  دنراد ، ار  هنیدم  دصق  دننکیم و  متـس  نارذگهر  نارفاسم و 

ربخ لدنجلا )) ۀمود   )) لها تفاین و  تسد  ناشیا  نانابـش  یـشاوم و  رب  زج  تسا و  هدـیچوک  برغم  فرط  هب  نمـشد  هک  دـش  مولعم  نانآ 
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نب ردیکا   ) لدـنجلا ۀـمود  رادـمامز  اریز  دوب ، نایمور  اب  گنج  نیتسخن  نیا  تشگزاب و  هنیدـم  هب  ادـخ  لوسر  دـندش . هدـنکارپ  دـنتفای و 
. دوب مور  هاشداپ  ( 197 (( ) لقره  )) نامرف ریز  تشاد و  یحیسم  شیک  يدنک ) کلملادبع 

هب تسب و  يدادرارق  دوب ، هدمآ  راتفرگ  یطحق  هب  دوخ  نیمزرـس  رد  هک  يرازف )) نصح  نب  ۀنییع   )) اب ادـخ  لوسر  هک  دوب  رفـس  نیمه  رد 
. دریگ هاگارچ  ار  هنیدم ) یحاون  زا   ) ضارم ات  نیملغت  زا  هک  داد  قح  وا 

قدنخ هوزغ 
راپـسهر بطخا )) نب  ییح   )) هلمج زا  ناـیدوهی  زا  یعمج  ( 198 . ) دـیمانیم زین  بازحا )) هوزغ   )) ار قدـنخ ))  )) هوزغ مجنپ : لاـس  لاوش 

ام نید  ایآ  دنتفگ : ناشیا  هب  شیرق  دندناوخارف ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  گنج  ار  نانآ  دندمآ و  دورف  شیرق  رب  دندش و  هکم 
يراکمه رارق  نانآ  اب  دـندش و  ناـمداش  شیرق  ( 199 . ) دـیرتکیدزن قح  هب  يو  زا  امـش  و  امـش ، نید  دـنتفگ : دـمحم ؟ نید  ای  تسا  رتهب 

. دنتشاذگ
ناشناهدنامرف بازحا و 

((. برح نب  نایفسوبا   )) یهدنامرف هب  رتش  بسا و 1500   300 یهاپس ، اب 4000  ناشناهارمه  شیرق و   - 1
((. یملس روعالاوبا   )) یهدنامرف هب  یهاپس ، اب 700  میلس  ینب   - 2

((. يرازف نصح  نب  ۀنییع   )) یهدنامرف هب  رتش ، اب 1000  ناش  همه  هرازف ، ینب   - 3
(200 .(( ) هلیخر نب  دوعسم   )) یهدنامرف هب  یهاپس ، اب 400  عجشا  ینب   - 4

((. فوع نب  ثراح   )) یهدنامرف هب  یهاپس ، اب 400  هرم  ینب   - 5
لیابق شیرق و  زا  يدوعـسم : هتفگ  هب   ) رفن رازه  هد  لیابق  همه  زا  دلیوخ .)) نب  ۀحیلط   )) یهدنامرف هب  يا  هدـع  اب  همیزخ  نب  دـسا  ینب   - 6

نیا رثکا  هک  دوب  برح )) نب  نایفـسوبا   )) لک هدـنامرف  دـندوب و  رکـشل  هس  دـندمآ  مهارف  رفن  رازه   24 ریـضن ، ینب  هـظیرق و  ینب  رگید و 
. دندروآ مالسا  اهدعب  ناهدنامرف 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میمصت 
درک تروشم  باحـصا  اب  ادخ  لوسر  دنتخاس  ربخاب  بازحا  شیرق و  تکرح  زا  ار  ادخ  لوسر  دندمآ و  هیندم  هب  هکم  زا  یعازخ  ناراوس 

داهنـشیپ دننکب . قدنخ  ار  رهـش  نوماریپ  دننامب و  هنیدم  رد  ای  دنگنجب  دـندرک ، دروخرب  نمـشد  اب  اج  ره  دـنور و  نوریب  هنیدـم  زا  ایآ  هک 
. درک زاغآ  ار  قدنخ  ندنک  راک  یهاپس  درم  اب 3000  ادخ  لوسر  دیسر . بیوصت  هب  قدنخ  ندنک  يارب  یسراف  ناملس 

، دومرف نییعت  ار  يا  هتسد  ره  راک  درکیم و  کمک  اصخش  زین  ادخ  لوسر  دندش و  راک  هب  تسد  ناوارف  ششوک  باتـش و  اب  ناناملـسم ،
هب نآ  ضرع  رتمولیک و  مین  جنپ و  دودح  رد  قدنخ  لوط  ناگدنـسیون : زا  یخرب  طابنتـسا  هب  دیـسر . ماجنا  هب  زور  شـش  رد  قدـنخ  رفح 
ای دهجب  نآ  زا  دناوتن  يا  هدایپ  ای  هراوس  هک  هدوب  يرادقم  نآ  ینعی  تسا . هدوب  رتم  جنپ  نآ  قمع  رتم و  هد  دودح  رد  دنا  هدز  هک  یـسدح 

. دیآ نوریب  رگید  فرط  زا  دور  نییاپ  یفرط  زا 
هللادـبع نب  رباـج  هلمج  زا  دـندوب ، نآ  دـهاش  ناناملـسم  هک  تسویپ  روهظ  هب  یتازجعم  قدـنخ ، قدـنک  هعقاو  رد  دـیوگیم : قاحـسا  نبا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  دیشک . يراوشد  هب  نآ  ندنک  راک  هک  دش  رادیدپ  گرزب  رایـسب  یگنـس  قدنخ  یحاون  زا  یکی  رد  دیوگ :
نیا دهاش  دوخ  هک  یـسک  هتفگ  هب  دیـشاپ ) گنـس  نآ  رب  ار  بآ  سپـس  دناوخ  ییاعد  دـنکفا و  نآ  رد  ناهد  بآ  تساوخ و  یبآ  فرظ 

لباقم رد  رگید  دمآرد و  یگیر  هدوت  تروص  هب  هک  دیـشاپ  مه  زا  نانچ  گنـس  نآ  دروخیم ) دنگوس  نآ  ندـید  رب  تسا و  هدوب  هیـضق 
يراددوخ اهنآ  رکذ  زا  تسا  باتک  نیا  راصتخا  رب  اـنب  نوچ  هک  تسویپ  عوقو  هب  يرگید  تازجعم  درکیمن و  یتخـس  يربت  لـیب و  چـیه 

. دوشیم
نانز دنتخاس و  ودرا  هوک  هب  تشپ  علس ))  )) هوک نماد  رد  ات  داد  روتسد  نایهاپـس  هب  تفای  تغارف  قدنخ  ندنک  راک  زا  نوچ  ادخ ، لوسر 
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. دنداد ياج  اهجرب  رد  ار  ناکدوک  و 
نب دعـس  ، )) تجح مامتا  لاح و  قیقحت  يارب  تفای و  ربخ  هظیرق )) ینب   )) ینکـشدهع زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماگنه ، نیا  رد 

ینکشدهع راک  هک  دش  مولعم  دنتفر و  ادخ  لوسر  ناگداتـسرف  داتـسرف . ار  جرزخ ) رورـس  (( ) هدابع نب  دعـس   )) و سوءا ) رورـس  (( ) ذاعم
. دنداد شرازگ  ار  هظیرق )) ینب   )) ینکـش نامیپ  دنتـشگزاب و  ادخ  لوسر  دزن  هاگنآ  تسا . رتالاب  مه  دنا  هتفگیم  هچنآ  زا  هظیرق )) ینب  ))

(201 ((. ) لیکولا معن  هللا و  انبسح  : )) تفگ رگید ، تیاور  هب  ربکا ، هللا  تفگ : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
رطخ ندش  کیدزن 

(( ریشق نب  بتعم   )) تشگ و راکـشآ  ناقفانم  قافن  تفای و  تدش  میب  سرت و  دیـسر و  تیاهن  هب  نیملـسم  يراتفرگ  هک  دوب  عقوم  نیا  رد 
تجاح ياضق  يارب  هک  مینکیمن  تءارج  زورما  اما  میروخیم ، ار  رصیق ))  )) و ورـسخ ))  )) ياهجنگ هک  دادیم  دیون  ار  ام  دمحم  تفگ :

رد هک  دوخ  ياه  هناخ  هب  ات  هد  نذا  ار  ام  تسا ، نمـشد  رطخ  رد  ام  ياه  هناخ  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : یظیق )) نب  سوءا   )) میور و نوریب 
. میدرگزاب تسا ، هنیدم  نوریب 

راصنا يرادیاپ 
ادخ لوسر  دوبن ، راک  رد  هرصاحم  يزادناریت و  زج  یگنج  دندوب و  هداتسیا  مه  ربارب  رد  ناکرشم  ناناملسم و  هک  دوب  هام  کی  هب  کیدزن 
ياه هویم  موس  کی  هک  تشاذـگ  رارق  نانآ  اـب  داتـسرف و  ناـفطغ ))  )) رورـس ود  فوع )) نب  ثراـح   )) و يرازف )) نصح  نب  ۀـنییع  ( ) دزن

. دنرادرب ناناملسم  اب  گنج  زا  تسد  دندرگزاب و  دوخ  نایهاپس  اب  دنریگب و  ار  هنیدم  لاسما 
ای دنتفگ : نانآ  درک . تروشم  باب  نیا  رد  نانآ  اب  تساوخ و  ار  هدابع )) نب  دعس   )) و ذاعم )) نب  دعـس   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هب تفگ : ادخ  لوسر  میتسه . نآ  ماجنا  هب  ریزگان  تروص  ود  ره  رد  تسا و  هداد  يروتـسد  نینچ  ادخ  ای  يدنم و  هقالع  راک  نیا  هب  دوخ 
دنا هتفرگ  ارف  ار  امـش  وـس  ره  زا  هدـمآ و  امـش  گـنج  هب  ناتـسادمه  برع  مدـید  هک  نیا  يارب  رگم  منکیمن  ار  راـک  نیا  دـنگوس ، ادـخ 

. منک رطخ  عفد  امش  زا  هلیسو  نیدب  متساوخ 
روط ره  تفگ : ادخ  لوسر  تسا . ناشیا  خساپ  ریشمش  میرادن و  راک  نیا  هب  يزاین  مسق  ادخ  هب  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : ذاعم )) نب  دعس  ))

. دنهد ماجنا  ام  دض  رب  دنناوتیم  هچ  ره  تفگ : درک و  وحم  ار  همانرارق  دعس )) . )) نک نانچ  ینادیم  حالص 
شیرق ناهدنامرف 

بـسا قدـنخ  نوـماریپ  رد  مه  اـب  هاـگ  هدـنکارپ و  هاـگ  رگید ، نت  دـنچ  صاـع و  نب  ورمع  دـیلو ، نب  دـلاخ  نایفـسوبا ، شیرق : ياـس  ؤر 
نب ورمع  . )) دندوب نانمـشد  هرـصاحم  رد  نانچمه  ناناملـسم  ادخ و  لوسر  دندرکیم . دروخ  دز و  ادـخ  لوسر  باحـصا  اب  دـنتخاتیم و 

رگید دـیرپ و  قدـنخ  زا  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  دنتـسنادیم ، ربارب  راوس  رازه  اب  دـنتفگیم و  ( 202 (( ) لیلی سراـف   )) ار وا  هک  دودـبع ))
رد سپس  دندمآ ، تفگش  هب  نآ  ندید  زا  دنداتـسیا و  قدنخ  رـس  رب  ات  دنتخات  شیپ  باتـش  اب  دنتـسشن و  دوخ  ياهبـسا  رب  شیرق  نایهاپس 
رس نیملسم  زا  رفن  دنچ  اب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دندیهج . قدنخ  زا  ات  دندزب  ار  دوخ  ياهبسا  دندمآرب و  قدنخ  زا  ییانگنت  يوجتسج 

ناهارمه تشک و  ار  وا  یتبرـض  اب  هاتوک  ییوگتفگ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  یلع  دـش . راکیپ  هدامآ  دودـبع  نب  ورمع  دـنتفرگ و  ناـنآ  رب  هار 
قدنخ زا  دناوتیمن  شبسا  هک  دندید  قدنخ  نایم  رد  ار  هّللادبع )) نب  لفون   )) نایم نیا  رد  دندیهج . قدنخ  زا  دنداهن و  زیرگ  هب  ور  ورمع 

يو اب  ات  دیآ  دورف  امش  زا  یکی  دیشکب ، نیا  زا  رتهب  یتروص  هب  دیشکیم  رگا  تفگیم : لفون  دندرکیم ، نارابگنـس  ار  وا  دهج و  نوریب 
. دنتخیرگ نارگید  تشکب و  زین  ار  وا  تفر و  نییاپ  یلع  منک . دربن 

یلع هب  یتبرض  دوبن و  مالسا  رد  نآ  زا  رت  شخب  تزع  رتکرابم و  یتبرـض  هک  دز  یتبرـض  یلع  تفگ : ورمع ))  )) هرابرد شایع  نب  رکبوبا 
 … دماین شیپ  مالسا  رد  نآ  زا  رترثا  دب  رتکرابمان و  یتبرض  هک  مجلم ) نبا  تبرض  دش ) هدز 

. دمآ دنهاوخن  ام  گنج  هب  ناشیا  تفر و  میهاوخ  ناشیا  گنج  هب  ام  نونکا  تفگ : لفون ))  )) و ورمع ))  )) ندش هتشک  زا  دعب  ادخ  لوسر 
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نمشد شالت  نیرخآ 
ناتسادمه ادرف  دادماب  دننک ، هلمح  راب  رگید  زور  نآ  يادرف  هک  دنتفرگ  میمـصت  شیرق  نارـس  لفون ))  )) و ورمع ))  )) ندش هتـشک  زا  دعب 

نیا رد  دش . توف  ناشیاهزامن  ناناملسم  هک  اجنآ  ات  دیشک  یتخس  هب  گنج  راک  دوب ، نانآ  نایم  رد  زین  دیلو )) نب  دلاخ   )) دندرک و هلمح 
هدـنکارپ ار  نمـشد  دـنوادخ  سپـس  تشک ، ار  وا  دـنکفا و  نامعن )) نب  لیفط   )) يوس هب  يا  هبرح  دوب ، ناکرـشم  اب  هک  یـشحو ))  )) نایم

. دنتشگزاب شیوخ  هاگودرا  هب  تخاس و 
ذاعم نب  دعس  ندش  یمخز 

يریت دروآ و  تسد  هب  یتصرف  هقرع )) نب  سیق  نب  نابح  . )) دش گنج  راپـسهر  دوب و  هدمآ  نوریب  اسران  هاتوک و  یهرز  اب  ذاعم  نب  دعس 
.(( هقرعلا نبا  انا  یّنم و  اهذخ  : )) تفگ دیسر ، فده  هب  شریت  نوچ  تخادنا و  يو  يوس  هب 

رادهگن و هدنز  نآ  يارب  ارم  يا ، هتـشاذگ  یقاب  يزیچ  شیرق  گنج  زا  رگا  ایادخ ! دناشک ، شتآ  هب  ار  تیور  ادخ  تفگ : ذاعم  نب  دـعس 
. هد رارق  تداهش  نم  يارب  ار  دماشیپ  نیمه  سپ  يا ، هدناسر  نایاپ  هب  ار  شیرق  ام و  نایم  گنج  رگا 

تباث نب  ناسح  هیفص و 
رد قدنخ  مایا  رد  فورعم ) یباحـص  رعاش و  (( ) تباث نب  ناسح   )) زین و  ریبز ) ردام  ادخ و  لوسر  همع  (( ) بلّطملادبع  )) رتخد هیفـص )) ))
مه ناناملسم  ادخ و  لوسر  تشگ . یمه  جرب  نوماریپ  دش و  کیدزن  ام  هب  نایدوهی  زا  يدرم  دیوگیم : هّیفـص )) ، )) دندوب عراف )) ( ) جرب

يدوهی درم  نیا  زا  مسق ، ادخ  هب  نم  متفگ : ناسح ))  )) هب تهج  نیدب  دنرگنزاب ، ام  يوس  هب  دنتسناوتیمن  هک  دندوب  نمشد  راتفرگ  نانچ 
هک ینادیم  دوخ  وت  مسق  ادخ  هب  دزرمایب ، ار  وت  يادـخ  بلطملادـبع ! رتخد  يا  تفگ : ناسح  شکب . ار  وا  يآ و  دورف  سپ  متـسین ، نمیا 

متشک و ار  وا  متـشادرب و  يزرگ  متـسب و  نایم  دوخ  داد ، روط  نیا  ارم  باوج  ناسح  نوچ  دیوگیم : هّیفـص )) . )) متـسین راک  نیا  لها  نم 
رتـخد يا  تفگ : ناـسح  ریگرب . يو  هماـج  حالـس و  يآ و  دورف  نونکا  ناّـسح ! يا  متفگ : متفر و  جرب  يوس  هب  متـشگ  غراـف  وا  زا  نوچ 

. تسین يزاین  وا  هماج  حالس و  هب  ارم  بلطملادبع !
ییادخ هلیسو  ای  دوعسم  نب  میعن 

هب دنربخ ، یب  مالسا  زا  زونه  نم  هلیبق  اّما  ما ، هدروآ  مالسا  نم  تفگ : دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  عجشا ) ینب  زا  (( ) رماع نب  دوعسم  نب  میعن  ))
، هچ زادنیب ) فالتخا  ناشیا  نایم   ) نک رود  ام  رس  زا  ار  نانمشد  یناوتیم  ات  تفگ : ادخ  لوسر  هد . روتـسد  ارم  ینادیم  تحلـصم  هچ  ره 

(203 . ) تسا بیرف  گنرین و  گنج 
! هظیرق ینب  يا  تفگ  تفر و  دـندوب -  هتـسکش  ناـمیپ  ادـخ  لوـسر  اـب  و  دوـب -  ناشمیدـن  ّتیلهاـج  رد  هک  هظیرق )) ینب  ( ) دزن مـیعن )) ))
، دنتـسین امـش  دـننام  نافطغ  شیرق و  تفگ : یتسین . مهّتم  ام  دزن  ییوگیم و  تسار  دـنتفگ : دـینادیم ، شیوخ  اب  ارم  یگنرکی  یتسود و 
شیرق و اما  دـیوش ، لقتنم  رگید  ياج  هب  اج  نیا  زا  دـیناوتیمن  دـنیاج و  نیا  رد  امـش  نانز  نادـنزرف و  لاوما و  تسامـش و  نیمزرـس  نیا 

دوخ نیمزرس  هب  ماجنارس  دهد  خر  گنج  رد  يدماشیپ  ره  رگا  دنتسه ، يرگید  نیمزرس  رد  دیا -  هداد  کمک  ار  اهنآ  امش  هک  نافطغ - 
اب گنج  رد  سپ  تشاد ، دیهاوخن  تمواقم  تردق  دیدنام ، اهنت  نوچ  دننکیم و  اهر  دمحم  اب  ناتدوخ  رهـش  رد  ار  امـش  دندرگیم و  زاب 

نانیمطا اب  ات  دنشاب  امش  دزن  هقیثو  ناونع  هب  هک  دنریگب  ییاهناگورگ  ناشفارشا  زا  هک  نیا  رگم  دیوشن ، ناتسادمه  نافطغ  شیرق و  اب  يو 
. دیگنجب ناناملسم  اب  دیناوتب  رطاخ 

اب ینکشدهع  زا  نایدوهی  هک  دینادب  تفگ : تشاد ، یتسود  هقباس  هک  شیرق  لاجر  نایفـسوبا و  هب  دمآ و  شیرق  دزن  تفر و  نوریب  سپس 
میریگب و نافطغ  شیرق و  هلیبق  ود  فارشا  زا  ینادرم  میراد  دصق  میا و  هدش  نامیـشپ  ام  هک  دنا  هداتـسرف  يو  دزن  هدش و  نامیـشپ  دمحم 

ناگورگ ناونع  هب  ینادرم  امش  زا  دوهی  فرط  زا  رگا  نونکا  تسا ، هتفریذپ  ار  ناشداهنـشیپ  مه  وا  ینز و  ندرگ  هک  میهد  لیوحت  ار  اهنآ 
. دینکن میلست  نانآ  هب  دنتساوخ ،
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هک دنداتـسرف  هظیرق )) ینب  ( ) دزن ار  ینادرم  هلیبق  ود  تفگ : زین  نانآ  هب  دوب ، هتفگ  شیرق  هب  هک  ار  هچنامه  دـمآ و  نافطغ  هلیبق  دزن  هاگنآ 
راک هب  تسد  يزور  نینچ  رد  تسا و  هبنـش  زورما  هک  دنداد  خساپ  نایدوهی  دیزرو ، باتـش  دینک و  یهارمه  ام  اب  گنج  راک  رد  دنیوگب :

نیقی دنـشاب و  ام  رطاخ  نانیمطا  ات  دیهد  ام  هب  ییاهناگورگ  دوخ  نادرم  زا  هک  نآ  رگم  میگنجیمن ، دمحم  اب  ام  نیا ، رب  هوالع  مینزیمن ،
شیرق و دـنتفگزاب ، ار  هظیرق  ینب  راتفگ  دنتـشگزاب و  ناگداتـسرف  درک . دـیهاوخن  اهر  اـهنت  ار  اـم  دـش ، راوشد  امـش  رب  دربن  رگا  اـت  مینک 

نادرم زا  مه  درم  کی  یتح  مسق ، ادخ  هب  دنتفگ : هظیرق  ینب  هب  سپس  تفگیم و  تسار  دوعسم )) نب  میعن   )) مسق ادخ  هب  دنتفگ : نافطغ 
هب ار  ام  دـنهاوخیم  نانیا  تفگیم ، تسار  دوعـسم )) نب  میعن   )) یتسار دـنتفگ : مایپ ، نیا  ندینـش  اـب  هظیرق  ینب  میهدیمن . امـش  هب  دوخ 
زا ار  اهنآ  لاعتم  يادخ  بیترت ، نیدـب  دـندرگزاب و  دوخ  راید  هب  دـنراذگب و  اهنت  ار  ام  بسانم  تصرف  رد  ماجنارـس  دـننک و  راداو  گنج 

. تشاد زاب  رگیدکی  يرای 
نمشد نایم  رد  نامی  نب  ۀفیذح 

قیقحت يارب  ار  هفیذـح ))  )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  داد ، يور  بازحا  ناـیم  هک  يا  هقرفت  رظن و  فـالتخا  زا  نتفاـی  ربخ  زا  سپ 
يراک هب  تسد  اّما  دـننکیم ، هچ  نیبب  نمـشد  نایم  رد  ورب  هفیذـح : يا  دومرف : وا  هب  داتـسرف ، نانآ  نایم  هب  نمـشد  عضو  یـسررب  لاح و 

. يدرگزاب ام  دزن  ات  نزم 
، تسا هدنک  اج  زا  ار  ناشیا  ياه  همیخ  اهگید و  مامت  یهلا  ياهرکشل  و  داب ، هک  مدید  مدش ، دراو  نمـشد  نایم  رد  دیوگیم : هفیذح )) ))

نایم زا  نامرتش  بسا و  هک  یتسار  تسین ، حالص  اج  نیا  رد  امش  ندنام  مسق ، ادخ  هب  شیرق ! هورگ  يا  تفگ : تساخرب و  نایفسوبا  سپ 
ینتفر مه  نم  هک  دیوش  نتفر  هدامآ  سپ  دنکیم ، هچ  ام  اب  هک  دینیبیم  مه  امرس  تّدش  دندرک و  هدعو  فلخ  ام  اب  زین  هظیرق  ینب  تفر و 

دوبن ادخ  لوسر  روتسد  رگا  مسق ، ادخ  هب  داتـسیا ، اپ  تسد و  هس  رب  ات  دزب  نانچ  ار  وا  دش و  راوس  ار  دوخ  رتش  تساخرب و  سپـس  متـسه .
شیوخ ياهنیمزرـس  راپـسهر  شیرق ، تکرح  ندینـش  اب  مه  نافطغ  هلیبق  هاگنآ  متـشکیم . يریت  اب  ار  نایفـسوبا  هک  دوب  یبساـنم  تصرف 

. مدناسر وا  هب  ار  شیوخ  راک  شرازگ  متشگزاب و  ادخ  لوسر  دزن  دیوگیم : هفیذح )) . )) دندش
بازحا هوزغ  يادهش 

 - 4 عفار ، نب  لهس  نب  هّللادبع   - 3 دیلو ،)) نب  دـلاخ   )) تسد هب  سوءا ، نب  سنءا   - 2 هقرع ،)) نب  نابح   )) تسد هب  ذاعم ، نب  دعـس   - 1
رارض  )) تسد هب  دیز ، نب  بعک   - 6 بهو ، یبا  نب  ةریبه  تسد  هب  همنغ ، نب  هبلعث   - 5 برح ،)) نب  یشحو   )) تسد هب  نامعن ، نب  لیفط 

. یفیص نب  نانسوبا   - 12 دیز ، نب  لهس  نب  هّللادبع   - 11 دلاخ ، یبا  نب  هّللادبع   - 9 طیلس ،  - 8 فوع ، نب  نایفس   - 7 باّطخ ،)) نب 
بازحا هوزغ  رد  ناکرشم  ياه  هتشک 

، دودبع نب  ورمع  نب  لسح   - 4 بلاط ، یبا  نب  یلع  تسد  هب  دودـبع ، نب  ورمع   - 3 هریغم ، نب  هللادبع  نب  لفون   - 2 نامثع ، نب  هبنم   - 1
. دش هتشک  بلاط ، یبا  نب  یلع  تسد  هب  زین 

بازحا هروس  ات 25  تایآ 9  ( 204 . ) دندش هتـشک  رفن  تشه  ناکرـشم  زا  رفن و  شـش  ناناملـسم  زا  قدنخ ))  )) زور دـسیونیم : یبوقعی 
. تسا هتفای  لوزن  بازحا  هوزغ  هرابرد 

هظیرق ینب  هوزغ 
يوش و راپسهر  هظیرق )) ینب   )) رس رب  دیامرفیم : ار  وت  ادخ  تفگ : ادخ  لوسر  هب  دمآ و  دورف  لیئربج  رهظ  ماگنه  مجنپ : لاس  هدعقلا  يذ 
ره هک  دـنک  مالعا  مدرم  نایم  رد  ات  دومرف  ار  لالب  ادـخ  لوسر  مزادـنایم . هلزلز  ناـشیاه  هعلق  رد  موریم و  ناـشیا  رـس  رب  نم  نونکا  مه 

هک 36 ناناملـسم  زا  رازه  هس  اب  هاگنآ  دـناوخن ، هظیرق )) ینب   )) رد زج  ار  رـصع  زامن  دـیاب  تسا ، لوسر  ادـخ و  رما  ياونـش  عیطم و  سک 
. تخات شیپ  تفرگ و  تسد  رب  مالسلا  هیلع  یلع  ار  تیار  دش و  راپسهر  دنتشاد  بسا 

: تفگ ناشیا  هب  دسا )) نب  بعک   )) دندمآ و گنت  هب  هرـصاحم  زا  ات  تشاد  هرـصاحم  رد  ار  هظیرق )) ینب   )) زور جنپ  تسیب و  ادـخ  لوسر 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 683 

http://www.ghaemiyeh.com


. دینک باختنا  دـیتساوخ  ار  مادـک  ره  ات  منکیم  داهنـشیپ  امـش  هب  ار  راک  هس  نونکا  تسا ، هدـمآ  ناترـس  رب  هچ  دـینیبیم  دوهی ! هورگ  يا 
میراد و یمنرب  تسد  تاروت  مکح  زا  زگره  ام  دـنتفگ : میروآیم . نامیا  وا  هب  مینکیم و  يوریپ  درم  نیا  زا  تفگ : يراـک ؟ هچ  دـنتفگ :

هلمح نامیاهریـشمش  اب  هاگنآ  میـشابن ، نارگن  اهنآ  يوس  زا  ات  میـشکب  ار  نامنانز  نادنزرف و  ات  دییایب  سپ  تفگ : میریذپیمن . ار  نآ  زج 
رطاخ هدوسآ  ام  هلمح  زا  شنارای  دمحم و  تسا  نکمم  تسا ، هبنـش  هک  بشما  تفگ : میـشکیمن . زگره  ار  ناگراچیب  نیا  دنتفگ : میرب .

رفن کـی  امـش  ناـیم  رد  دوـشیم  موـلعم  سپ  تفگ : تخاـس . میهاوـخن  هاـبت  ار  هبنـش  دـنتفگ : مینز . نوخیبـش  میرب و  هلمح  سپ  دنـشاب ،
. درادن دوجو  دنمدرخ  شیدنارود و 

هبابلوبءا شزغل 
تروشم يو  اب  دوخ  راک  رد  ات  تسرفب  ام  دزن  ار  رذـنملادبع )) نب  ۀـبابلوبا   )) هک دنداتـسرف  مایپ  ادـخ  لوسر  دزن  هظیرق )) ینب   )) ناـیدوهی

ناـنز و دـندش و  وا  نماد  هب  تسد  دوـهی  نادرم  دـندید  ار  وا  نوـچ  داتـسرف . ناـشیا  دزن  ار  وا  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مـینک .
میلـست میهد و  رد  نت  دـمحم  مکح  هب  ایآ  هک  دندیـسرپ  وا  زا  نوچ  دـمآ و  محر  ناشیا  رب  ار  هبابلوبا  سپ  دنتـسیرگ ، وا  دزن  ناـشناکدوک 

. دشکیم ار  امش  هک  دنامهف  دوخ  يولگ  هب  هراشا  اب  اما  يرآ ، تفگ : میوش ؟
تفرگ و شیپ  رد  ار  دجسم  هار  سپس  ما ، هدرک  تنایخ  وا  لوسر  ادخ و  هب  هک  متسناد  هتـشادنرب  مدق  مسق ، ادخ  هب  دیوگیم : هبابلوبا )) ))

لوبق ار  ما  هبوت  ادـخ  اـت  تفر  مهاوخن  اـج  نیا  زا  تفگ : تسب و  دجـسم  ياهنوتـس  زا  یکی  هب  ار  دوخ  دورب ، ادـخ  لوـسر  دزن  هک  نآ  یب 
. تسا هتفای  لوزن  هبابلوبا  هانگ  نیمه  هرابرد  لافنا  هروس  هیآ 27  ماشه : نبا  تیاور  هب  دنک .

هدرک يراک  نینچ  هک  نونکا  اما  مدرکیم ، شزرمآ  بلط  شیارب  دوب  هدـمآ  نم  دزن  رگا  تفگ : دیـسر ، ادـخ  لوسر  هب  هبابلوبا  ربخ  نوچ 
. دنک لوبق  ار  شا  هبوت  ادخ  ات  مرادن  يراک  وا  اب  مه  نم  تسا 

هک داد  هدژم  ار  هبابلوبا  ادخ  لوسر  نذا  هب  هملـسّما )) . )) دش لزان  ادخ  لوسر  هب  هبابلوبا  هبوت  لوبق  هملـسّما ))  )) هناخ رد  هک  دوب  هاگرحس 
ادخ لوسر  ات  دنام  نانچمه  هبابلوبا  دـنکن . زاب  ار  وا  یـسک  ادـخ  لوسر  زج  هک  دوب  هدرک  دای  دـنگوس  وا  اما  درک . لوبق  ار  تا  هبوت  ادـخ 

(205 . ) درک زاب  ار  وا  دمآ و  دجسم  هب  حبص  زامن  يارب 
(( هظیرق ینب   )) ندش میلست 

ذاعم نب  دعس  مکح  هب  دمحم ! يا  دنتفگ : نایدوهی  سپ  دندش ، ادخ  لوسر  میلست  نادادماب  هبابلوبا ))  )) اب تروشم  زا  سپ  هظیرق )) ینب  ))
. دوب يرتسب  هدـیفر ))  )) مان هب  ملـسا ))  )) هلیبق زا  ینز  همیخ  رد  دوب ، هدـش  یمخز  قدـنخ  گـنج  رد  هک  ذاـعم  نب  دعـس  میوشیم . میلـست 

ادـخ لوسر  دزن  ار  وا  دـندرک و  راوس  دـندوب  هتخاس  هدامآ  یمرچ  یکـشت  اـب  ار  نآ  هک  يرخ  رب  ار  ذاـعم )) نب  دعـس  ((، )) سوءا  )) نادرم
اهنت ادخ  لوسر  دارم  دنتفگیم : شیرق  نارجاهم  دینک . لابقتـسا  يو  زا  دـیزیخ و  اپ  هب  دعـس ))  )) مارتحا هب  دومرف : ادـخ  لوسر  دـندروآ ،

لوسر ورمعوبا ))  )) يا دـنتفگ : دنتـساخرب و  تهج  ره  هب  دوب . ود  ره  راصنا  نارجاهم و  ادـخ  لوسر  دارم  دـنتفگ : راصنا  اـما  دوب ، راـصنا 
هرابرد منکیم  مکح  هچنآ  هک  دـیتسه  مزتلم  ادـخ  قاثیم  دـهع و  هب  تفگ : ینک . مکح  نانیا  هراـبرد  اـت  تسا  هداد  رارق  مکح  ار  وت  ادـخ 
ناشنانز نادـنزرف و  دوش و  تمـسق  ناشیاهلام  دـنوش و  هتـشک  ناشنادرم  هک  تسا  نآ  نم  مکح  تفگ : يرآ ، دـنتفگ : دوش ؟ ارجا  ناشیا 

. دنوش ریسا 
.(( يدرک مکح  نامسآ  تفه  يالاب  زا  ادخ  مکح  هب  ناشیا  هرابرد  یتسار  : )) تفگ ادخ  لوسر  نارگید : قاحسا و  نبا  تیاور  هب 

ذاعم نب  دعس  مکح  يارجا 
دندروآ نوریب  هعلق  زا  ار  نایدوهی  دندش . ناکدوک  نانز و  رومءام  مالس )) نب  هّللادبع   )) نادرم و نتسب  هناش  رومءام  هملسم )) نب  دمحم  ))

هتـسد ار  نانآ  سپـس  دنک ، ییاه  قدنخ  اجنآ  تفر و  هنیدم  رازاب  هب  هاگنآ  درک و  سبح  ثراح ، رتخد  يارـس  رد  ار  نانآ  ادـخ  لوسر  و 
یکی دندوب ، ناشیا  نایم  رد  دسا )) نب  بعک   )) و بطخا )) نب  ییح   )) ادخ نمـشد  هلمج  زا  دندز  ندرگ  اهقدنخ  نآ  رد  دندروآ و  هتـسد 
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(( هظیرق ینب   )) نادرم فیدر  رد  زین  تشک  ار  وا  تخادنا و  يراصنا )) دیوس  نب  دالخ   )) رس رب  ار  ییایسآ  گنـس  هک  مه  ار  دوهی  نانز  زا 
. دندش هتشک  رفن  ای 900  نایم 800  یلوق  هب  درم و  ای 700  دودح 600  رد  هتفر  مه  يور  دندز . ندرگ  دندروآ و 

نوریب شا  همه  هک  یبارـش  ياه  مخ  زین  دمآ و  تسد  هب  رپس  هزین و 1500   2000 هرز ،  300 ریشمش ،  1500 هظیرق )) ینب   )) ياـه هعلق  رد 
. دش هتخیر 

اطاب نب  ریبز  یتخبدب 
نوچ دوب ، هدرک  اـهر  ار  وا  تشاذـگ و  تنم  سیق )) نب  تباـث   )) رب ثاـعب  گـنج  رد  هک  دوب  هظیرق  ینب  نادرم  زا  یکی  اـطاب )) نب  ریبز  ))
ناج سپ  تسا ، یقح  نم  رب  ار  ریبز  تفگ : تفر و  ادخ  لوسر  دزن  دـنک . ناربج  ار  وا  قح  تساوخ  تباث  دـمآ ، شیپ  هظیرق  ینب  ناتـساد 

دنزرف نز و  هک  توترف  يدرمریپ  تفگ : ریبز  يدـش . هدیـشخب  تفگ : دـمآ و  ریبز  دزن  مدیـشخب . تفگ  ادـخ  لوـسر  شخبب . نم  هب  ار  وا 
سپ دومرف ، تباجا  ادخ  لوسر  درک و  تساوخرد  تفر و  ادخ  لوسر  دزن  تباث  راب  رگید  دهاوخیم ؟ هچ  يارب  ار  یگدنز  دشاب ، هتشادن 
زاجح رد  هک  يا  هداوناخ  تفگ : مدیـشخب . وت  هب  ار  اهنآ  نم  دیـشخب و  نم  هب  ادخ  لوسر  مه  ار  تنادـنزرف  نز و  تفگ : تفر و  ریبز  دزن 

ریبز دزن  سپ  دومرف ، تباجا  درک و  تساوخرد  تفر و  ادخ  لوسر  دزن  موس  راب  يارب  تباث  دنک ؟ یگدـنز  دـناوتیم  هنوگچ  درادـن  یلام 
اجک هب  شراـک  دـسا  نب  بعک  تباـث ! يا  تفگ : مدیـشخب . وت  هب  ار  نآ  نم  دیـشخب و  نم  هب  مه  ار  وـت  لاـم  ادـخ  لوـسر  تفگ : تفر و 
دینش ار  خساپ  نامه  درب و  مان  ار  رگید  رفن  دنچ  و  دش -  هتشک  تفگ : دیسر ؟ اجک  هب  بطخا  نب  ییح  تفگ : دش . هتـشک  تفگ : دیـسر ؟
يریخ ناشیا  زا  سپ  هک  مسق  ادـخ  هب  ینک ، قحلم  اهنآ  هب  ارم  هک  مهاوخیم  وت  زا  مراد ، وت  رب  هک  یقح  نامه  هب  سپ  تفگ : ماجنارـس  - 

(206 . ) دیسر دوخ  ناتسود  رادید  هب  خزود  رد  ات  دز  ندرگ  تخادنا و  ولج  ار  وا  تباث  تسین . یگدنز  رد 
دندش هدیشخب  رفن  ود 

ادـخ لوسر  هلاـخ  تعافـش  هب  هک  ( 207 (( ) لاومـس نب  ۀـعافر   )) يرگید دوـب و  هدیـسرن  غوـلب  دـح  هب  زوـنه  هـک  یظرق )) هـیطع   )) یکی
(208 . ) دنا هدرک  رکذ  هباحص  هرمز  رد  ار  ود  ره  مان  دندش و  هدیشخب  دازآ و  رذنمّما )) ))

میانغ میسقت 
مهـس ود   ) مهـس هس  ار  هراوس  درک ، میـسقت  ناناملـسم  نیب  ار  ناشنادـنزرف  نانز و  هظیرق و  ینب  ياهلام  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

رد شور  نیمه  درک و  نوریب  ار  نآ  سمخ  هک  دوب  یتمینغ  نیتسخن  نیا  دراد و  مهـس  کـی  ار  هداـیپ  و  راوس ) يارب  یمهـس  بسا و  يارب 
اب يزینک  ناونع  هب  ناـنچمه  دـیزگرب و  دوخ  يارب  ار  هفاـنج )) نب  ورمع   )) رتخد هناـحیر ))  )) ادـخ لوسر  تشگ . تنـس  یمالـسا  تاوزغ 

. تفای تافو  ترضح  نآ  ات  دوب  ادخ  لوسر 
هظیرق ینب  هوزغ  يادهش 

 - 3 تفای ؛ تافو  هرصاحم  ياهزور  رد  هک  نصحم  نب  نانـسوبا   - 2 تشک ؛ یگنس  يایـسآ  هلیـسو  هب  ار  وا  ینز  هک  دیوس  نب  دالخ   - 1
تداهـش دوب  هتـشادرب  قدـنخ  رد  هک  یمخز  نامه  هب  هظیرق  ینب  هوزغ  زا  سپ  میدرب ، ماـن  قدـنخ  يادهـش  ءزج  ار  وا  هک  ذاـعم  نب  دـعس 

. تفای
(( يرهف حارج  نب  ةدیبع  وبا   )) هیرس

كاروخ يارب  امرخ  زا  ییاه  نابنا  ادخ  لوسر  هک  دوب  هیرس  نیمه  رد  دوب و  رحبلا )) فیـس  ( ) بناج هب  هیرـس  نیا  مجنپ : لاس  هجحلا  يذ 
ره هب  هک  اجنآ  ات  دش  مک  اهامرخ  هک  دیشک  ییاج  هب  راک  هتفر  هتفر  درکیم ، میسقت  ناشیارب  ار  اهنآ  هدیبعوبا ))  )) تخاس و هارمه  تارفن 
زا بش  تسیب  هک  تخادـنا  اهنآ  گـنچ  هب  اـیرد  زا  يروناـج  دـنوادخ  تخاـس . راد  هصغ  ار  اـهنآ  دیـسریم و  اـمرخ  کـی  يزور  مادـک 
نآ رب  هک  يرتش  نیرتدنمونت  اب  درم  نیرتدـنمونت  هک  دوب  گرزب  يردـق  هب  روناج  نیا  هدـند  ناوختـسا  دـندروخیم . نآ  یبرچ  تشوگ و 

، میتفگ ادـخ  لوسر  هب  ار  دوخ  هصق  میدـمآ و  هنیدـم  هب  نوچ  دـیوگ : تماـص  نب  ةداـبع  تشذـگیم . روناـج  نآ  هدـند  ریز  زا  دوب  راوس 
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. تسا هتشاد  ینازرا  امش  هب  دنوادخ  هدوب  امش  يزور  نآ  دومرف :

ترجه مشش  لاس 

ترجه مشش  لاس 
میهاوخ رکذ  دوخ  ياج  رد  بیترت  هب  ار  مادک  ره  ام  تسا و  رایـسب  اههیرـس  هرامـش  دوشیم ، هدیمان  سانئتسالا )) ۀنـس   )) هک لاس  نیا  رد 

. درک
(( يراصنا هملسم  نب  دمحم   )) هیرس

نب رکب  ینب   )) زا يا  هفیاط  ءاطرق ))  )) رس رب  راوس  یس  اب  ار  هملسم )) نب  دمحم   )) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشش : لاس  مرحم  مهد 
ناشیا رب  ات  دومرف  ار  وا  داتـسرف و  دنتـشاد ، لزنم  دراد ) هلـصاف  بش  تفه  هنیدم  ات  هک  (( ) هیرـض  )) هیحان رد  تارکب ))  )) رد هک  بالک ))

دنتخیرگ نارگید  تشک و  ار  ناشیا  زا  یناسک  درب و  تراغ  نانآ  رب  ات  دـشیم  ناهنپ  زور  تفریم و  هار  ار  بش  دـمحم )) . )) درب تراـغ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  سپ  دنفـسوگ ،) رازه  هس  اب  رتش   150 دروآ ) هنیدم  هب  ار  ینادنفـسوگ  نایاپراهچ و  دشن و  نانز  ضرعتم 

. دومرف تمسق  يو  ناهارمه  نیب  ار  هیقب  درک و  ادج  دوب  هدروآ  ار  هچنآ  سمخ 
(( نصحم نب  ۀشاکع   )) هیرس

اب مه  وا  داتـسرف و  ( 209 (( ) رمغ  )) هب باحـصا  زا  درم  لهچ  اب  ار  هشاکع ))  )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مشـش : لاـس  لوـالا  عیبر 
(( بهو نب  عاجش   )) سپ تفای ، یلاخ  ار  ناشهاگلزنم  هشاکع ))  )) تخیرگ و تفای و  ربخ  يو  ندیسر  زا  نمشد  اما  دش ، راپـسهر  باتش 

هنیدـم هب  ار  نارتش  داـتفا و  ناشتـسد  هب  رتـش  تسیود  هجیتـن  رد  درک ، بیقعت  دـید و  ار  ناـشنایاپراهچ  ياـپ  در  مه  وا  داتـسرف و  هعیلط  ار 
. دماین شیپ  يدروخ  دز و  دندروآ و 

(( هملسم نب  دمحم   )) هیرس
يذ  )) هب لاوع )) ینب   )) و هبلعث )) ینب   )) رس رب  رفن  هد  اب  ار  هملـسم )) نب  دمحم   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مشـش : لاس  رخالا  عیبر 

ار ناناملسم  فارطا  دندوب ، رفن  دص  هک  نانمشد  دندیباوخ . دندیسر و  نمشد  رس  رب  هنابش  يو  ناهارمه  دمحم و  داتسرف . ( 210 (( ) هصقلا
رد دمحم )) ( ) دوخ دنتخاس . هنهرب  دنتـشک و  ار  همه  دندرب و  هلمح  ناشیا  رب  اههزین  اب  بارعا  سپـس  دندرک ، يزادناریت  یتعاس  دنتفرگ و 

. درب هنیدم  هب  تشادرب و  ار  وا  درکیم  روبع  اجنآ  زا  هک  ناناملسم  زا  يدرم  داتفا و  تکرح  یب  اههتشک  نایم 
(( یجرزخ هدابع  نب  دعس   )) هیرس

داتسرف و ار  هدابع )) نب  دعس  ، )) مشش لاس  لوالا  عیبر  هام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : يدوعسم  مشش : لاس  لوالا  عیبر 
(211 . ) دنتفر شیپ  میمغ ))  )) هب فورعم  یلحم  ات 

(( حارج نب  ةدیبع  وبءا   )) هیرس
مشش لاس  لوالا  عیبر  هام  رد  یملس ))  )) و ءاجا ))  )) هوک ود  هب  حارج )) نب  ةدیبعوبا   )) هیرس دیوگیم : يدوعـسم  مشـش : لاس  لوالا  عیبر 

(212 . ) داد يور 
هصقلا يذ  هب  حارج )) نب  ةدیبع  وبءا   )) هیرس

نتـشگزاب و  لاوـع )) ینب   )) و هبلعث )) ینب   )) تسد هب  هملـسم )) نـب  دـمحم  ( ) باحـصا نتفاـی  تداهـش  زا  سپ  مشـش : لاـس  رخـالا  عـیبر 
نمـشد اما  داتـسرف ، ادهـش  رـس  رب  هصقلا )) يذ   )) هب درم  لهچ  اب  ار  هدیبعوبا ))  )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هنیدـم ، هب  دـمحم )) ))

. دنتشگزاب هنیدم  هب  ینادنفسوگ  نارتش و  اب  دندیدن و  ار  یسک  دوب و  هتخیرگ 
هصقلا يذ  هب  حارج )) نب  ةدیبع  وبءا   )) هیرس
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نیمزرـس هب  لیابق  نیا  تفرگ ، ارف  يربا  ار  هیحان  نآ  دـندوب و  هدـش  راتفرگ  یطحق  هب  رامنءا ))  )) و هبلعث )) ینب  : )) مشـش لاس  رخـالا  عیبر 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنرب . تراغ  درکیم  ارچ  ( 213 (( ) افیه  )) رد هک  هنیدم  هلگ  رب  هک  دنتفرگ  میمصت  دندش و  راپـسهر  يربا  ياه 

هب اهنآ  دندرب و  تراغ  نانمشد  رب  دندیسر و  هصقلا )) يذ   )) هب حبص  یکیرات  رد  داتسرف و  ناناملـسم  زا  درم  لهچ  اب  ار  هدیبع )) ، )) هلآ و 
. دندروآ هنیدم  هب  هتفرگ ، تمینغ  هب  ناشیا  نایاپراهچ  هاگنآ  دنتخیرگ ، اههوک 

(214  ) مومج هب  هثراح )) نب  دیز   )) هیرس
(( مومج  )) هب هک  یماگنه  داتـسرف  میلـس )) ینب   )) رـس رب  ار  هثراح )) نب  دـیز   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مشـش : لاس  رخـالا  عیبر 

تـسد هب  یناریـسا  نادنفـسوگ و  نارتـش و  اـج  نآ  رد  داد ، ناـشن  ناـشیا  هب  ار  میلـس )) ینب   )) زا يا  هلحم  همیلح ))  )) ماـن هب  ینز  دیـسر ،
. درک دازآ  ار  رهوش  نز و  نآ  ادخ  لوسر  تشگزاب ، هنیدم  هب  هثراح  نب  دیز  نوچ  دوب ، ناریسا  نامه  زا  همیلح  رهوش  دندروآ ،

صیع هب  هثراح )) نب  دیز   )) هیرس
. تشاد لیسگ  راوس  اب 170  ار  هثراح )) نب  دـیز   )) ادـخ لوسر  دیـسریم ، ماش  فرط  زا  شیرق  زا  یناوراک  مشـش : لاس  هرخالا  يداـمج 
، دنتفرگ ریسا  اهنآ  زا  داتفا و  ناشیا  تسد  هب  هّیما )) نب  ناوفص   )) زا يرایسب  هرقن  دنتفای و  تسد  دوب  نآ  رد  هچ  ره  ناوراک و  رب  ناناملسم 

شرـسمه هب  صاـعلاوبا )) . )) دروآ هنیدـم  هب  ار  ناـنآ  دـیز  هک  ادـخ ) لوسر  گرزب  رتخد  بنیز ، رهوش  (( ) عیبر نب  صاـعلاوبا   )) هلمج زا 
. داد هانپ  ار  وا  بنیز  درب و  هانپ  بنیز 

نایحل ینب  هوزغ 
ینب  )) رس رب  دنتشاد  بسا  هک 20  درم  اب 200  عیجر  يادهش  یهاوخنوخ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشـش : لاس  یلوءالا  يدامج 

نمشد اما  دمآ ، دورف  هیاس ))  )) مان هب  ییاج  رد  نایحل )) ینب   )) هاگلزنم نارغ ))  )) نیمزرس رد  قیرط ، یط  زا  سپ  ماجنارس  تفر ، نایحل ))
. تشگزاب هنیدم  هب  نافسع ))  )) رد هاتوک  فقوت  زا  سپ  ناهارمه ، اب  سپ  دوب ، هتخیرگ  اههوک  هب  هتفای ، ربخ 

میمغ هب  هفاحق )) یبءا  نب  رکبوبءا   )) هیرس
هلیـسو نیدـب  ار  شیرق  ات  داتـسرف  راوس  هد  اب  ار  رکبوبا  نافـسع ،))  )) زا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مشـش : لاـس  یلوءـالا  يداـمج 

(215 . ) دنتشگزاب دننک ، دروخرب  ینمشد  هب  هک  نآ  یب  سپس  دنتفر و  شیپ  میمغ ))  )) ات نانآ  دزاس و  بوعرم 
(( هراق  )) رس رب  باّطخ )) نب  رمع   )) هیرس

رمع ، )) یلوق هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دوب  نایحل )) ینب   )) هوزغ نیمه  رد  دیوگیم : يدوعسم  مشـش : لاس  یلوءالا  يدامج 
(216 . ) دنتخیرگ هوک  هب  زین  اهنآ  داتسرف و  هراق ))  )) رس رب  يا  هیرس  اب  ار  باطخ )) نب 

(( يرازف نصح  نب  ۀنییع  ( ) بیقعت رد  ( 217 درق ) يذ  هوزغ 
هدام نارتش  رب  نافطغ ))  )) زا یناراوس  اب  هنییع ))  )) هک دوب  هتـشذگن  شیب  نایحل )) ینب   )) هوزغ زا  یبش  دنچ  مشـش : لاس  یلوءالا  يدامج 

. دندرب دوخ  اب  ار  شنز  دنتشک و  ار  رافغ  ینب  زا  يدرم  دندرب و  تراغ  هباغ ))  )) رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هدریش 
نمیا هنییع ))  )) فرط زا  نم  تفگ : ادخ  لوسر  دنک . یتسرپرـس  ار  نارتش  دورب و  هباغ ))  )) هب هک  تساوخ  هزاجا  ادخ  لوسر  زا  رذوبا )) ))

. دندرب ار  شنز  دنتشک و  ار  شرسپ  اج  نآ  رد  دش و  راپسهر  شرسپ  نز و  اب  درک و  رارصا  رذوبا  یلو  متسین ،
هوک زا  يا  هیحان  رب  دش و  هباغ ))  )) راپسهر شیوخ  نامک  ریت و  اب  هک  دوب  ورمع )) نب  ۀملـس   )) تفای ربخ  هک  باحـصا  زا  یـسک  نیتسخن 

: يادن هنیدم  رد  دینـش و  ار  وا  دایرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  درکیم . يزادناریت  نمـشد  هب  دروآرب و  دایرف  تفر و  الاب  علـس )) ))
هد دنتخات و  درق )) يذ   )) ات نمشد  بیقعت  رد  باحـصا  ادخ و  لوسر  داد . رد  ( 218 (( ) یبکرا هللا  لیخ  ای   )) يادـن زین  و  عزفلا )) عزفلا ، ))

. دندش هتشک  فرط  ود  زا  یناسک  دمآ  شیپ  هک  ییاهدروخ  دز و  رد  دنتفرگ و  سپ  ار  رتش 
دن ةوب  ترابع  نمشد  ناگتشک  و  هبابـص . نب  ماشه   - 3 ززجم ، نب  صاقو   - 2 هلضن ، نب  زرحم   - 1 زا : دندوب  ترابع  هوزغ  نیا  يادـهش 
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. کلام نب  ۀفرق   - 6 هدعسم ،  - 5 رابوءا ، نب  ورمع   - 4 رابوءا ،  - 3 هنییع ، نب  نامحرلادبع   - 2 هنییع ، نب  بیبح   - 1 زا :
هب دندوب ، رفن  ای 700  هک 500  دوخ  باحـصا  نایم  رد  دنام و  اج  نآ  زور  بش و  کی  دـناوخ و  فوخ  زامن  درق )) يذ   )) رد ادـخ  لوسر 

هدرک ریـسا  ار  وا  هک  رذوبا  رـسمه  تشگزاب و  هنیدـم  هب  هبنـشود  زور  هاگنآ  دنـشکب ، دوخ  كاروخ  يارب  هک  داد  رتش  کـی  رفن  ره 100 
. دمآ هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ءاوصق ))  )) رتش رب  راوس  دندوب 

(( فرط  )) هب هثراح )) نب  دیز   )) هیرس
(( هبلعث ینب   )) رس رب  هباحـص  زا  درم  یهدنامرف 15  هب  ار  هثراح )) نب  دیز   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مشـش : لاس  هرخالا  يدامج 

نارتـش و تـفر و  شیپ  هنیدــم  یلیم  رد 36  لـیخن ))  )) هب هدیـسرن  ضارم ))  )) کـیدزن تـسا  یبآ  هـک  فرط ))  )) اـت دـیز ))  )) داتـسرف و
تشگزاب و 20 هنیدم  هب  بش  راهچ  زا  سپ  دهد ، يور  یگنج  هک  نآ  یب  دـندوب ، هتخیرگ  بارعا  نوچ  اما  تفرگ ، تمینغ  ینادنفـسوگ 

. دروآ تمینغ  رتش 
ماذج رس  رب  یمسح ))  )) هب هثراح )) نب  دیز   )) هیرس

(( صوع نب  دینه  ، )) دیسر ماذج ))  )) نیمزرس هب  نوچ  تشگیم ، زاب  مور  رـصیق  دزن  زا  یبلک  هفیلخ  نب  ۀیحد  مشـش : لاس  رخالا  يدامج 
مالـسا البق  هک  بیبض )) ینب   )) زا رفن  دـنچ  اما  دـندرب ، تراغ  هب  تشاد  هارمه  هک  ار  ییالاک  دـنتخات و  يو  رب  ماذـج ) هلیبق  زا   ) شرـسپ و 

هک یماگنه  هیحد )) ، )) دندرک میلست  هیحد ))  )) هب هتفرگ و  ناشیا  زا  ار  هتفر  تراغ  هب  يالاک  دندرب و  هلمح  شرـسپ  دینه و  رب  دوب  هدروآ 
. داد شرازگ  ادخ  لوسر  هب  ار  ارجام  دیسر  هنیدم  هب 

هلمح نانآ  رب  دندیسر  ماذج  نیمزرـس  هب  نوچ  داتـسرف ، ماذج ))  )) هب رفن  اب 500  ار  هثراح )) نب  دیز   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دنتفرگ تمینغ  هب  دنفسوگ  رتش و 5000  دندرک و 1000  ریسا  ار  كدوک  نز و  دنتشک و 100  ار  شرسپ  دینه و  دندرب ،

ار يا  همان  دنتفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  شیوخ  هلیبق  زا  رفن  دنچ  اب  دید  نینچ  ار  عضو  نوچ  یماذـج )) دـیز  نب  ۀـعافر  ))
نیا تفگ : تشاد و  میدـقت  دوب  هتـشون  شموق  وا و  يارب  دوب و  هدروآ  مالـسا  هدـمآ و  يو  دزن  هعافر ))  )) هک یعقوم  رد  ادـخ  لوسر  هک 

. تسا هدش  ضقن  نونکا  هدش و  هتشون  نیا  زا  شیپ  هک  تسا  يا  همان  نامه 
(( یلع . )) دهد سپ  ناشیا  هب  ار  ناشلاوما  ناکدوک و  نانز و  دوش و  نیمزرس  نآ  راپسهر  ات  دومورف  ار  مالـسلا  هیلع  یلع )) ، )) ادخ لوسر 

. تشاد درتسم  شنابحاص  هب  تفرگ و  سپ  دوب  ناشیا  تسد  رد  هچ  ره  دیناسر و  هیرس  و  دیز ))  )) هب ار  دوخ 
يرقلا يداو  هب  هثراح )) نب  دیز   )) لّوا هیرس 

يداو  )) رد هک  هرازف )) ینب   )) رـس رب  يا  هیرـس  یهدنامرف  هب  ار  هثراح )) نب  دـیز  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مشـش : لاس  بجر 
هب دـیز  باحـصا  زا  یناسک  دیـشک و  دروخ  دز و  هب  هرازف )) ینب   )) اب هیرـس  نیا  راـک  داتـسرف . دـندوب  هدـش  مهارف  نیملـسم  هیلع  يرقلا ))

. دیسر تداهش  هب  ( 219 (( ) شادم نب  ورمع  نب  درو   )) هک دوب  هّیرـس  نیا  رد  درب . ردب  ناج  اههتـشک  نایم  زا  وا  دوخ  دندیـسر و  تداهش 
(220)

نیدم هب  هثراح )) نب  دیز   )) هّیرس
مدرم زا  یناریسا  دیز )) ، )) داتـسرف نیدم ))  )) هب ار  هثراح )) نب  دنز  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسین : نشور  قیقد  هیرـس  خیرات 

رب اهنآ  هک  دید  ادخ  لوسر  داتفا ، هقرفت  ناشنادنزرف  ناردام و  نایم  دندش و  هتخورف  ناریـسا  نوچ  دروآ ، هنیدم  هب  ءانیم ))  )) نیـشن لحاس 
. دنشورفن مه  اب  زج  ار  ناشنادنزرف  ناردام و  هک  داد  روتسد  سپ  دننکیم . هیرگ  هقرفت  نیا  رثا 

لدنجلا ۀمود  هب  فوع )) نب  نامحّرلادبع   )) هّیرس
(( بلک ینب   )) رـس رب  لدنجلا )) ۀمود   )) هب يا  هیرـس  اب  ار  فوع )) نب  نامحرلادبع   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مشـش : لاس  نابعش 

، دیگنجب هدش  رفاک  ادخ  هب  سک  ره  اب  دیوش ، داهج  راپـسهر  ادخ  هار  رد  همه  ریگب و  ار  اول  فوع :))  )) رـسپ يا  : )) دومرف وا  هب  داتـسرف و 
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(221 (( ) تسا نیمه  امش  نایم  رد  شربمایپ  راتفر  ادخ و  دهع  دیشکن ، ار  یکدوک  دینکن ، هلثم  ار  یسک  دیزرون ، رکم  دینکن ، تنایخ 
. ریگب ینز  هب  ار  ناشرورس  رتخد  دنتفریذپ ، ار  وت  توعد  رگا  دومرف : هفاضا 

ورمع نب  غبـصا   )) سپ درک ، ناشتوعد  مالـسا  هب  دنام و  اج  نآ  زور  هس  دیـسر و  لدنجلا )) ۀـمود   )) هب ات  دـش  راپـسهر  نامحرلادـبع )) ))
(( رضامت  )) اب نامحرلادبع ))  )) سپ دندمآرد ، مالـسا  نید  هب  شا  هلیبق  زا  يرایـسب  دروآ و  مالـسا  دوب ) یحیـسم  هک  ناشرورـس  (( ) یبلک

. دروآ هنیدم  هب  ار  وا  درک و  جاودزا  غبصا ))  )) رتخد
كدف هب  بلاط )) یبا  نب  یلع   )) هیرس

کمک ار  ربیخ  نایدوهی  ات  دـنا  هتـشگ  مهارف  رکب )) نب  دعـس  ینب   )) هک تفای  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مشـش : لاـس  ناـبعش 
 - كدف ربیخ و  نایم  یهاگبآ  جمه - ))  )) هب ات  دش  راپسهر  یلع  داتـسرف ، ناشیا  رـس  رب  درم  دص  اب  ار  بلاط )) یبا  نب  یلع   )) سپ دنهد ،
اب دعـس  ینب  دـنتفرگ و  تمینغ  دنفـسوگ  رتـش و 2000  دـصناپ  دـندرب و  هلمح  ناـنآ  رب  دنتخانـش  ار  نمـشد  ياـج  نوـچ  و  ( 222 دیسر )

يور یگنج  هکنآ  یب  دومرف و  تمـسق  باحـصا  نایم  ار  هیقب  درک و  ادج  ار  میانغ  سمخ  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتخیرگ . ناشیاه  هداوناوخ 
. تشگزاب هنیدم  هب  دهد 

قلطصملا ینب  هوزغ 
زا دش  قلطصملا )) ینب   )) هفیاط اب  گنج  راپسهر  هنیدم  زا  نابعش  مود  هبنشود  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشش : لاس  نابعش 

. دندش هارمه  هوزغ  نیا  رد  ناقفانم  زا  مه  يا  هدع  دـندرب و  دوخ  اب  مه  بسا  یـس  دـناتفا و  هار  هب  گنرد  یب  ناناملـسم  دـش . هعازخ  هلیبق 
دنتشاد لزنم  ( 223 (( ) عیسیرم  )) مان هب  یهاچ  رس  رب  دندوب و  جلدم  ینب  يافلح  زا  قلطصملا )) ینب  ))

توعد مه  نانآ  درک و  توعد  ادـخ  لوسر  گنج  هب  برع  زا  تسناوت  ار  هک  ره  هک  دوب  رارـض  یبا  نب  ثراح  قلطـصملا )) ینب   )) سیئر
. دندش ناساره  ناسرت و  تخس  هدش ، راپسهر  ناشیا  يوس  هب  دنتفای  ربخ  نوچ  دنتفریذپ و  ار  وا 

کی یتح  داد ، هلمح  روتسد  ادخ  لوسر  يزادناریت ، یتعاس  زا  سپ  دش و  هتسارآ  گنج  ياهفص  تفر ، شیپ  عیـسیرم ))  )) ات ادخ  لوسر 
(( هبابص نب  ماشه   )) مان هب  رفنکی  ناناملسم  زا  دنتشگ و  ریسا  نارگید  دندش و  هتـسشک  رفن  هد  دنک ، رارف  تسناوتن  مه  نمـشد  دارفا  زا  رفن 

. دیسر تداهش  هب 
. دش هتفرگ  تمینغ  هب  ناشدنفسوگ  رازه  جنپ  رتش و  رازه  ود  دندوب و  هداوناخ  تسیود  قلطصملا )) ینب   )) ناریسا

راصنا رجاهم و  عازن 
، دندرک دروخ  دز و  بآ  رس  رب  ینهجربو )) نب  نانس   )) اب يرافغ )) دوعسم  نب  هاجهج   )) هک دوب  عیسیرم )) ( ) بآ رس  رب  ادخ  لوسر  زونه 

اهریـشمش دنتفاتـش و  ناشیا  کمک  هب  جرزخ  سوءا و  شیرق و  لیابق  تساوخ . کمک  هب  ار  نارجاهم  هاجهج ))  )) ار و راـصنا  ینهج )) ))
نایم زا  عازن  درک و  رظن  فرـص  دوخ  قح  زا  دوب  هدز  ار  وا  هاـجهج  هک  نانـس  راـصنا ، رجاـهم و  زا  ینادرم  تطاـسو  هب  اـما  دـش . هدیـشک 

. تساخرب
یبا نب  هللادبع  قافن 

تفرگ و مشخ  دوب ، هدز  ار  نانـس )) ((، )) هاجهج  )) هکنیا زا  اصوصخم  و  نانـس ))  )) و هاجهج ))  )) عازن ندمآ  شیپ  زا  یبا )) نب  هللادـبع  ))
هک تسا  هدیـشک  ییاـج  هب  راـک  اـیآ  تفگ : دوب ، سرون  یناوج  هک  مقرءا )) نب  دـیز  : )) هلمج زا  دوخ ، هلیبـق  نادرم  زا  یعمج  روضح  رد 

نامدوخ رـس  رب  نامدوخ  هک  تسا  يراک  نیا  دـننک ؟ یگداتـسیا  ام  لباقم  رد  دـنیوج و  يرترب  ام  رب  ام  رهـش  رد  اـم و  نیمزرـس  رد  ناـنیا 
ات نک  هبرف  ار  تگس  .(( )) کلکءای کبلک  نمـس  ( ) دنا هتفگ  هک  تسا  نامه  شیرق  نارجاهم  نیا  ام و  لثم  هک : مسق  ادخ  هب  میا ، هدروآ 

.(( دروخب ار  وت 
هک دیدوب  امـش  تفگ : شیوخ  هلیبق  نادرم  هب  مینکیم و  نوریب  ار  هراچیب  نوبز و  نارجاهم  نیا  میدرگزاب  هنیدـم  هب  رگا  هک  مسق  ادـخ  هب 
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غیرد ناشیا  زا  ار  دوخ  لام  رگا  دـیدرک ، تمـسق  ناشیا  دوخ و  نایم  دـیتشاد  هچ  ره  دـیداد و  ياج  دوخ  ياـه  هناـخ  رهـش و  رد  ار  ناـنیا 
. دنتفریم رگید  ياج  هب  دیتشادیم ،

امرفب ار  رشب )) نب  دابع  : )) تفگ دوب  اجنآ  رد  هک  رمع )) ، )) داد شرازگ  ادخ  لوسر  هب  ار  هللادبع ))  )) زیمآ قافن  راتفگ  مقرءا )) نب  دیز  ))
روتسد ماگنهبان  سپ  دشکیم !؟ ار  دوخ  باحصا  دمحم  دنیوگب : مدرم  هک  مهد  يروتسد  هنوگچ  تفگ : ادخ  لوسر  دشکب . ار  هللادبع  ات 

(( هللادبع  )) هک دیا  هدینـشن  رگم  تفگ : يا ؟ هداتفا  هار  هب  بسانمان  تعاس  نیا  رد  ارچ  تفگ : ریـضح )) نب  دیـسا  . )) دومرف رداص  تکرح 
ادـخ هب  تفگ : دیـسا )) . )) درک دـنهاوخ  نوریب  ار  نارجاهم  ینعی  هنیدـم  ناگراچیب  راصنا ،)) ( ) ددرگزاب هنیدـم  هب  هاـگره  هک  تسا  هتفگ 

يو اـب  تسا  رتهب  تفگ : سپـس  تسوا ، دوخ  لـیلد  هراـچیب و  هک  ارچ  ینک ، نوریب  هنیدـم  زا  ار  هللادـبع ))  )) یناوتیم یهاوخب  رگا  مسق ،
. ینک ارادم 

هتفگن ینانخـس  نانچ  هک  دروخ  مسق  تفر و  ادـخ  لوسر  دزن  تفای  ربخ  مقرءا )) نب  دـیز   )) شرازگ زا  هللادـبع ))  )) نوچ رگید ، يوس  زا 
نب دیز  ینعی : رـسپ -  نیا  دـیاش  دـنتفگ : دـندرک و  تیامح  يرادـفرط و  وا  زا  راصنا  نادرم  دوب ، مرتحم  دوخ  هلیبق  نایم  رد  نوچ  تسا و 

. تسا هدش  اطخ  طبخ و  راتفرگ  نآ  لقن  رد  هدرک و  هابتشا  مقرءا - 
ار بش  نآ  بش و  ات  زور  نآ  دننکن ، ارچ  نوچ و  یبا )) نب  هللادبع   )) هصق رد  رگید  دنک و  لوغـشم  ار  مدرم  هک  نآ  روظنم  هب  ادخ  لوسر 

. تفرگ شیپ  هنیدم  هار  داد و  همادا  تکرح  هب  زین  ار  زور  نآ  يادرف  دادماب و  ات 
ردپ اب  رسپ  توافت 

رگا یـشکب . تسا  هتفگ  هچنآ  رفیک  هب  ار  مردپ  هک  یهاوخیم  هک  ما  هدینـش  تفگ : دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  یبا )) نب  هللادبع  نب  هللادبع  ))
، هلیبق نآ  نایم  رد  هک  دـننادیم  جرزخ  هلیبق  مسق  ادـخ  هب  مروآ ، وت  دزن  ار  شرـس  مشکب و  ار  وا  دوخ  ات  اـمرفب  ارم  تسا  یندـش  راـک  نیا 
ار مردـپ  هدنـشک  مناوتن  ییامرف و  يو  نتـشک  رومءام  ار  يرگید  هک  مسرتیم  اما  تسا ، هدوبن  شردـپ  هب  تبـسن  نم  زا  رتراکوکین  يدرم 

خزود هب  هانگ  نیا  رفیک  هب  مشاب و  هتـشک  يرفاک  ياج  هب  ار  نامیا  اب  يدرم  هجیتن  رد  مشکب و  ار  وا  دوریم و  هار  مدرم  نایم  رد  هک  منیبب 
. مور

ار وا  نتـشک  داهنـشیپ  هک  باطخ )) نب  رمع   )) هب سپـس  درک و  میهاوخ  راتفر  یکین  هب  وا  اب  مینکیم و  ارادم  يو  اب  هن  تفگ : ادخ  لوسر 
رطاخ و هدرزآ  وا  رطاخ  هب  یناـسک  متـشکیم  ار  وا  شکب  ار  وا  یتفگ  هک  زور  نآ  رگا  مسق  ادـخ  هب  رمع ؟))  )) ینیبیم دومرف : دوب ، هداد 

. دنشکیم ار  وا  نانامه  مهد  روتسد  زورما  رگا  یلو  دندشیم  هدیجنر 
مقرءا نب  دیز  جرف  ای  نوقفانم  هروس 

نآ رذع  هب  ار  وا  دیزرو و  رارـصا  مقرا )) نب  دیز   )) نتفگ غورد  رب  درک و  راکنا  ار  دوخ  ياوران  راتفگ  یبا )) نب  هللادبع   )) هک نآ  زا  سپ 
لاعتم يادـخ  اما  دـمآ ، راتفرگ  نآ  نیا و  تمالم  هب  دـش و  راوشد  رایـسب  دـیز  راک  تخاس ، بوسنم  هابتـشا  اـطخ و  هب  تسا ، كدوک  هک 

ادخ لوسر  دزن  دریگ و  رارق  مدرم  شنزرـس  تمالم و  دروم  وگتـسار  نیما و  یکدوک  قفانم ، وگغورد و  يدرم  رطاخ  هب  هک  دـشن  یـضار 
(224 . ) دومرف لزان  ار  نوقفانم  هروس  اذل  دشاب ، هدنکفارس 

هبابص نب  سیقم  ناتساد 
مردارب هید  ات  ما  هدمآ  ادخ  لوسر  يا  تفگ : درک و  مالسا  راهظا  دمآ و  هنیدم  هب  هکم  زا  هبابص )) نب  ماشه   )) ردارب هبابـص )) نب  سیقم  ))

. دـنداد وا  هب  ار  ماشه  شردارب  هید  ات  دومرف  ادـخ  لوسر  منک . هبلاطم  هدـش  هتـشک  اـطخ  هب  قلطـصم )) ینب   )) گـنج رد  هک  ار  ماـشه )) ))
هکم هـب  تـشگرب و  مـه  مالـسا  زا  تـشک و  ار  وا  درب و  هـلمح  شردارب  هدنـشک  رب  سپـس  دـنام و  هنیدـم  رد  یهاـتوک  تدـم  سیقم )) ))

(225 . ) درک راختفا  هتشک  ار  شا  هدنشک  مه  هتفرگ و  ار  شردارب  هید  مه  هک  نیا  هب  تفگ و  يراعشا  باب  نیا  رد  وا  تخیرگ .
هیریوج نینم  ؤملاّما 
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ینب رورس  (( ) رارض یبا  نب  ثراح   )) رتخد هیریوج )) ، )) درک تمسق  ار  قلطصملا )) ینب   )) ناریسا هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نوچ 
. دوش دازآ  دهدب و  یغلبم  تشاذگ  رارق  يو  اب  داتفا و  سیق )) نب  تباث   )) مهس رد  قلطصملا )

کمک غلبم  نآ  تخادرپ  رد  ارم  هک  ما  هدمآ  تفگ : دـمآ و  ادـخ  لوسر  دزن  غلبم  نآ  تخادرپ  رد  کمک  ياضاقت  روظنم  هب  هیریوج )) ))
هاگنآ مزادرپیم و  يراکهدب  هک  ار  یلوپ  دومرف : يراک ؟ هچ  تفگ : مهد ؟ ماجنا  نیا  زا  رتهب  يراک  يراد  لیم  تفگ : ادـخ  لوسر  ینک .

(226 . ) بوخ رایسب  تفگ : منکیم ، جاودزا  وت  اب 
ادخ لوسر  اب  قلطصملا )) ینب   )) يدنواشیوخ رطاخ  هب  مدرم  تفای ، راشتنا  باحصا  نایم  رد  هیریوج ))  )) اب ادخ  لوسر  جاودزا  ربخ  نوچ 

. دندش دازآ  قلطصملا )) ینب   )) زا هداوناخ  دص  جاودزا  نیا  تکرب  زا  دندرک و  دازآ  ار  دوخ  ناریسا 
ثراح ندروآ  مالسا 

درپس راصنا  زا  يدرم  هب  دوب  يو  هارمه  هک  ار  هیریوج )) ((، )) شیجلا تاذ   )) رد تشگ ، یمرب  قلطصم )) ینب   )) هوزغ زا  ادخ  لوسر  نوچ 
رد دش و  هنیدـم  راپـسهر  شرتخد  دـیرخزاب  يارب  هیریوج ) ردـپ   ) رارـض یبا  نب  ثراح  دیـسر  هنیدـم  هب  نوچ  دـنک و  يرادـهگن  ار  وا  ات 

ناهنپ قیمع  ياه  هرد  زا  یکی  رد  ار  ود  نآ  دش و  دنم  هقالع  رتش  ود  هب  تسیرگن و  دروآیم  هنیدم  هب  هیدف  يارب  هک  ینارتش  هب  قیقع )) ))
لوسر ما . هدروآ  ار  وا  ياهب  رـس  نونکا  دیا و  هتفرگ  ریـسا  ار  مرتخد  دمحم ! يا  تفگ : دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  هنیدـم  هب  سپـس  تخاس و 
دمحم کنا  هللا و  الا  هلا  نا ال  دهـشا  : )) تفگ ثراح )) (( ؟ تساـجک يا  هدرک  ناـهنپ  قیقع  هرد  نـالف  رد  هک  يرتش  ود  نآ  تفگ : ادـخ 

شا هلیبق  زا  یمدرم  دندوب و  وا  هارمه  هک  شرسپ  ود  و  ثراح )) . )) تشادن عالطا  رما  نیا  زا  ادخ  زج  یسک  هک  مسق  ادخ  هب  هللا )). لوسر 
لوسر هب  مه  ار  رتش  ود  نآ  دندمآ و  رد  مالـسا  نید  هب  شا  هلیبق  زا  یمدرم  دندوب و  وا  هارمه  هک  رتش  ود  نآ  دـندمآ و  رد  مالـسا  نید  هب 

اب ار  وا  شردپ  درک و  يراگتساوخ  شردپ  زا  ادخ  لوسر  سپس  دروآ ، مالسا  مه  رتخد  تفرگ ، لیوحت  ار  دوخ  رتخد  درک و  میلـست  ادخ 
. درک جیوزت  ادخ  لوسر  هب  نیباک  مهرد  دصراهچ 

قساف دیلو 
دندینش نوچ  داتـسرف و  ناشیا  دزن  ار  هبقع )) نب  دیلو  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندروآ ، مالـسا  قلطـصم )) ینب   )) هکنآ زا  سپ 

اهنآ تفگ : ادخ  لوسر  هب  تشگرب و  دیسرت و  ناشیا  زا  دیلو  اما  دنتفاتش ، يو  لابقتـسا  هب  دندش و  راوس  دیآیم  ناشیا  فرط  هب  دیلو  هک 
ینب دفو   )) نایم نیا  رد  دورب ، ناشیا  گنج  هب  تفرگ  میمصت  ادخ  لوسر  دندیزرو . عانتما  مه  تاکز  نداد  زا  دنشکب و  ارم  دنتـساوخیم 

ار یتاکز  مینک و  مارتحا  ار  وا  هک  میدمآ  نوریب  دیآیم ، ام  دزن  تا  هداتسرف  هک  میدینش  ام  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : دندیسر و  قلطـصم ))
هب میا ، هدمآ  نوریب  وا  اب  گنج  يارب  ام  تسا : هتفگ  هک  میتفای  ربخ  دعب  تشگزاب و  تعرـس  هب  وا  اما  میراد ، میلـست  يو  هب  تسام  دزن  هک 

. تسا هدوبن  يرظن  نینچ  ار  ام  هک  مسق  ادخ 
قلطصملا ینب  هوزغ  رد  هشیاع 

ار وا  درکیم  تباصا  شمان  هب  هعرق  مادکره  دزیم و  هعرق  دوخ  نانز  نایم  دنک  رفس  تساوخیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هاگره 
نانز اهرفس  هنوگ  نیا  رد  درب ، هارمه  دوخ  اب  ار  وا  درک و  تباصا  هشیاع ))  )) مان هب  هعرق  زین  قلطـصم  ینب  هوزغ  رد  دربیم ، هارمه  دوخ  اب 

لوسر قلطصم ، ینب  هوزغ  زا  تعجارم  رد  دنداتفایم . هار  هب  دنتفرگیم و  ار  رتش  راهم  سپس  دندناشنیم ، رتش  تشپ  رب  هواجک  نایم  رد  ار 
. دنداتفا هار  هب  مدرم  دش و  هداد  لیحر  گناب  سپس  دنارذگ ، ار  بش  زا  یساپ  دمآ و  دورف  یلزنم  رد  دیسر و  هنیدم  کیدزن  ادخ 

نآ رکف  هب  ینامز  متـشگزاب  هاگودرا  هب  هتخیـسگ ، مدـنبندرگ  منک  هجوت  هک  نآ  یب  مدوب و  هتفر  نوریب  یتجاـح  يارب  دـیوگیم : هشیاـع 
هب دندرکیم  یتسرپرس  ار  مرتش  هک  ینادرم  متفای  ار  نآ  متشگزاب و  مدوب  هتفر  هک  اج  نامه  هب  سپ  دندوب ، نتفر  لاح  رد  مدرم  هک  مداتفا 

مدـنام و اج  نآ  رد  ریزگان  دـندوب ، هتفر  همه  مدیـسر  هاگودرا  هب  هک  یماگنه  نم  دـنداتفا و  هار  هب  ما  هتـسشن  هواجک  رد  نم  هکنیا  نامگ 
. تشگ دنهاوخرب  نم  يوجتسج  رد  هک  متشاد  نیقی 
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رکشل زا  یهارمه  زا  يراک  يارب  هک  یملس )) لطعم  نب  ناوفـص  ، )) مدوب هدیـشک  زارد  هک  یلاح  نامه  رد  مسق  ادخ  هب  دیوگیم : هشیاع 
خساپ يا ؟ هدنام  بقع  ارچ  دنک ، تمحر  ار  وت  يادخ  تفگ : دنام ، تفگـش  رد  تخانـش و  دید  ارم  نوچ  درک ، رذگ  نم  رب  دوب  هدنامزاب 

اما داتفا ، هار  هب  ودرا  يوجتسج  رد  باتش  اب  تفرگ و  ار  رتش  راهم  مدش ، راوس  وش ، راوس  تفگ : دروآ و  کیدزن  ار  يرتش  سپـس  مدادن ،
ناتهب هب  نابز  نایوگغورد  میدیسر ، میتشاد  هک  یعـضو  نامه  هب  مه  ام  دمآ و  دورف  رگید  لزنم  رد  ودرا  هک  دادماب  ات  میدیـسرن ، اهنآ  هب 
لوسر هک  نآ  اب  مدش و  رامیب  تخـس  میدیـسر ، هنیدم  هب  نوچ  مدوب و  ربخیب  مسق  ادخ  هب  نم  اما  دش ، جنـشتم  مالـسا  يودرا  دـندوشگ و 

فطل و نم  هب  تبـسن  ادخ  لوسر  هک  مدیمهف  اما  دنتفگیمن ، يزیچ  نم  هب  دـندوب  ربخ  اب  دـندوب ، هدز  هک  یناتهب  زا  مردام  ردـپ و  ادـخ و 
زا یلکب  متفای و  دوبهب  زور  تسیب  زا  سپ  متفر و  مردام  هناخ  هب  سپ  دـهدیمن ، ناـشن  یتیاـنع  يراـمیب  نیا  رد  درادـن و  ار  قباـس  تبحم 
هچ متفگ  يرادـن ؟ ربخ  رگم  رکب ! یبا  رتخد  يا  تفگ : وا  ندـمآ ، نوریب  یتجاح  يارب  حطـسم )) ما   )) اب یبش  هک  نآ  ات  مدوب  ربخیب  ارجام 

. تشاد نایب  نم  يارب  ار  ناتهب  هصق  سپ  ربخ ؟
مرگج تساوخیم  هک  متـسیرگیم  نانچ  متـشگزاب ، مورب و  متـشاد  هک  يراک  لابند  هب  متـسناوتن  رگید  مسق ، ادـخ  هب  دـیوگیم : هشیاـع 

. رکـش ار  ادـخ  متفگ : درک ، لزان  ار  وت  یهانگیب  ادـخ  هک  داب  تراشب  ار  وت  هشیاع ! يا  تفگ : دـمآ و  نم  دزن  ادـخ  لوسر  سپ  دفاکـشب ،
روتسد سپـس  دومرف و  توالت  نانآ  رب  ار  ( 228  ) هدـش لزان  تایآ  دـناوخ و  هبطخ  مدرم  يارب  تفر و  نوریب  ادـخ  لوسر  هاگ  نآ  ( 227)

. دندز دح  دندوب ، هدز  ناتهب  احیرص  هک  ار  شحج  رتخد  هنمح ))  )) و تباث )) نب  ناسح   )) و حطسم ))  )) ات داد 
هفرق ما  رس  رب  يرقلا  يداو  هب  هثراح )) نب  دیز   )) هیرس

نایم رد  هیرـس  نآ  رد  دش و  هنیدـم  دراو  یناگرزاب ) رفـس  ای  بجر ) هام  هیرـس  زا  هثراح )) نب  دـیز   )) هک نآ  زا  سپ  مشـش : لاس  ناضمر 
اب دور و  هرازف )) ینب   )) رـس رب  ات  دلامن  نغور  دـنکن و  وشتـسش  هک  دروخ  مسق  دوب ، هدـش  یمخز  طقف  هدرب و  تمالـس  هب  ناج  ناگتـشک 

نانآ رب  يرقلا )) يداو   )) رد وا  داتسرف و  هرازف )) ینب   )) رـس رب  یهاپـس  اب  ار  وا  ادخ  لوسر  تفای ، دوبهب  يو  ياهمخز  نوچ  دگنجب ، نانآ 
(( رحسم نب  سیق   )) دنتفرگ و ریسا  هدعسم  نب  هللادبع  شرتخد و  اب  دوب  توترف  ینزریپ  هک  ار  هفرق )) ما   )) تشکب و ار  رفن  دنچ  درب ، هلمح 
نب دـیز  . )) دـندروآ هنیدـم  هب  هدعـسم  نب  هللادـبع  اـب  ار  وا  رتـخد  تشک و  یعیجف  عضو  هب  ار  هفرق )) ما  ((، )) هثراـح نب  دـیز   )) روتـسد هب 

. دیسوب دیشک و  شوغآ  رد  ار  وا  تفر و  يو  لابقتسا  هب  ادخ  لوسر  دیبوک و  ار  ادخ  لوسر  هناخ  رد  هنیدم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  هثراح ))
يدوهی عفاروبا  رس  رب  کیتع )) نب  هللادبع   )) هیرس

ناـنچ بسک  یپ  رد  زین  اـهیجرزخ  دـندرکیم ، بسک  يراـختفا  ادـخ  لوسر  ترـصن  قـیرط  رد  سوا  هلیبـق  هاـگره  مشـش : لاـس  ناـضمر 
 - ادـخ لوسر  تخـسرس  نمـشد  يدوهی -  فرـشا  نب  بعک  نتـشک  اـب  سوا  هلیبق  هک  دـندید  اـهیجرزخ  نوچ  دـندمآیم و  رب  يراـختفا 

سپ دنشکب و  دشاب ، فرشا  نبا  فیدر  رد  ینمشد  رد  هک  ار  ادخ  لوسر  نانمـشد  زا  ینمـشد  ات  دندمآ  رب  نآ  ماقم  رد  دنا ، هدش  زارفارس 
هللادبع : )) نایجرزخ زا  رفن  جنپ  ادخ  لوسر  زا  هزاجا  بسک  زا  سپ  تفرگ . رارق  عیبر  نب  مالس  عفاروبا  نتـشک  رب  ناشیا  هرکاذم  روش و  زا 
لوسر دندش . ربیخ  راپـسهر  روظنم  نیدب  دوسا )) نب  یعازخ   )) و هداتقوبا )) ((، )) سینا نب  هللادـبع  ((، )) نانـس نب  دوعـسم  ((، )) کیتع نب 
لخاد يو  ناهارمه  و  هللادـبع )) . )) دنـشکن ار  یکدوک  ای  نز  هک  دومرف  ار  نانآ  داد و  رارق  ریما  ناشیا  رب  ار  کـیتع )) نب  هللادـبع   )) ادـخ

ادخ لوسر  هب  ار  عفاروبا  نتـشک  هنیدـم ، هب  تشگزاب  زا  سپ  دنتـشک . شرتسب  رد  ار  وا  دـنتفر و  عفاروبا ))  )) هناخ هب  هنابـش  دـندش و  ربیخ 
دوخ ياهریشمش  تفگ : ادخ  لوسر  دندوب ، وا  نتشک  یعدم  مادک  ره  نوچ  و  اه ، يور  نیا  داب  زوریپ  تفگ : ادخ  لوسر  دنداد . شرازگ 

رثا هچ  تسا ، هتشک  ار  وا  ریـشمش  نیمه  تفگ : دومرف و  هراشا  سینا )) نب  هللادبع   )) ریـشمش هب  درک ، رظن  اهریـشمش  هب  نوچ  دیروایب و  ار 
( نایجرزخ تسد  هب   ) عفاروبا و  سوا ) تسد  هب   ) فرـشا نب  بعک  ندـش  هتـشک  هراـبرد  تباـث )) نب  ناـسح  . )) دوشیم هدـید  نآ  رب  اذـغ 

(229 . ) تسا هتفگ  يراعشا 
ربیخ هب  هحاور )) نب  هللادبع   )) لوا هیرس 
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نافطغ لیابق  نایم  وا  دندیزگرب و  ار  ( 230 (( ) مراز نب  ریسا   )) ربیخ نایدوهی  يدوهی ،)) عفاروبا   )) ندش هتشک  زا  سپ  مشش : لاس  ناضمر 
(( هحاور نب  هللادبع  ، )) دش ربخ  اب  يو  راک  زا  ادخ  لوسر  نوچ  تخاسیم ، مهارف  ادخ  لوسر  اب  گنج  يارب  ار  نانآ  داتفا و  هار  هب  هریغ  و 

دوخ تاقیقحت  هجیتن  تشگزاب و  هنیدم  هب  یـسررب ، قیقحت و  زا  سپ  هللادبع )) ، )) داتـسرف نوریب  ناضمر  هام  رد  قیقحت  يارب  رفن  هس  اب  ار 
. داد شرازگ  ار 

مازر نب  ریسی  رس  رب  ربیخ  هب  هحاور )) نب  هللادبع   )) مود هیرس 
شرازگ مراز )) نب  ریـسی   )) هرابرد ار  دوخ  تاقیقحت  هجیتن  تشگزاب و  ربیخ  زا  هحاور )) نب  هللادـبع   )) هک نآ  زا  سپ  مشـش : لاـس  لاوش 

نب هللادبع   )) سپ دندش ، بلطواد  راک  نیا  يارب  سینا  نب  هللادبع  هلمج : زا  رفن  یـس  دـناوخارف و  يو  عفد  يارب  ار  مدرم  ادـخ  لوسر  داد ،
ربیخ تسایر  ار  وت  ییآ  ادخ  لوسر  دزن  رگا  هک  دنداد  دیون  وا  هب  دنتفگ و  نخس  وا  اب  دنتفر و  ریسی  دزن  ات  داد  تراما  نانآ  رب  ار  هحاور ))

(( رابث هرقرق   )) رد اما  دش ، هنیدم  راپسهر  ناناملسم  هارمه  يدوهی  رفن  یس  اب  درک و  عمط  ناشیا  داهنشیپ  رد  ریـسی  دنک . یکین  وت  اب  دهد و 
دیشک رانک  تفایرد و  تناطف  اب  هللادبع ))  )) تبون ود  ره  درب و  سینا )) نب  هللادبع   )) ریـشمش فرط  هب  تسد  رابود  دش و  نامیـشپ  ( 231)

اب ریسی  اما  داتفا ، رد  رتش  يالاب  زا  ات  درک  عطق  نار  يالاب  زا  ار  وا  ياپ  درب و  هلمح  ریسی  رب  دوخ  ریـشمش  اب  دروآ  تسد  هب  یتصرف  نوچ  و 
. تخاس حورجم  ار  هللادبع ))  )) رس تشاد  تسد  رد  هک  یبوچ 

دزن سپـس  دـشن ، هتـشک  ناناملـسم  زا  یـسک  دنتـشک و  تخیرگ ، هک  رفن  کی  زج  ار  همه  دـندرب و  هلمح  نایدوهی  رب  هیرـس  عقوم  نیا  رد 
. دیشخب تاجن  ناراکمتس  تسد  زا  ار  امش  هک  تسادخ  تفگ : ادخ  لوسر  دنداد ، شرازگ  ار  دمآ  شیپ  دندمآ و  زاب  ادخ  لوسر 

ردجلا يذ  هب  يرهف )) رباج  نب  زرک   )) هیرس
هدرک دوخ  هدریش  هدام  نارتش  یتسرپرس  رومءام  ار  وا  تشاد ، راسی ))  )) مان هب  یمالغ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مشـش : لاس  لاوش 
رامیب روجنر و  دندوب ، هدروآ  مالـسا  هدمآ و  هنیدـم  هب  هک  هلیجب ))  )) هلیبق زا  رفن  تشه  دـندیرچیم . ( 232 (( ) ءامج  )) هیحاـن رد  هک  دوب 

هب اهنآ  دنبای ، دوبهب  رتش  ریـش  ندیـشون  اب  ات  دنور  نارتش  هاگارچ  هب  دومرف  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تهج  نیدـب  دـندش ،
نتـشک زا  سپ  دندیرب و  رـس  ار  وا  دنتخات و  ادخ  لوسر  نابـش  راسی ))  )) رب هاگنآ  دندش ، هبرف  تسردنت و  یتدم  زا  سپ  دـنتفر و  هاگارچ 

. داتـسرف نانآ  بیقعت  رد  راوس  تسیب  اـب  ار  رباـج )) نب  زرک  . )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندرب . ار  ربماـیپ  هدریـش  رتش  هدزناـپ  وا ،
. دندروآ هنیدم  هب  دنتفرگ و  سپ  دندوب ، هتشک  هک  رتش  کی  زج  ار  ربمایپ  نارتش  دندرک و  ریسا  ار  نمشد  يو  باحصا  و  زرک )) ))

دنا هدرک  تیاور  هک  نانچ  دندز و  ناشراد  هب  اج  نامه  دندرک و  روک  ار  ناشمـشچ  دندیرب و  ار  ناشیا  ياپ  تسد و  ات  دومرف  ادخ  لوسر 
. تسا هدش  لزان  هراب  نیا  رد  هدئام  هروس  ياه 34-33  هیآ 

ناوضر تعیب  هیبیدح و  هوزغ 
میب نوچ  درک و  هکم  گنهآ  دشاب  هتشاد  رظن  رد  یگنج  هک  نآ  یب  هرمع  دصق  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مشـش : لاس  هدعق  يذ 

(( هفیلحلا يذ   )) رد دش و  راپـسهر  هنیدم  زا  راصنا ، رجاهم و  اب  دننک و  يریگولج  هکم  هب  وا  دورو  زا  ای  دـنگنجب  يو  اب  شیرق  هک  تشاد 
تـسا هدوب  رفن  دصتفه  ای  دصناپ  رازه و  ای  دصراهچ  رازه و  ناناملـسم  هرامـش  تسین . راک  رد  یگنج  رکف  هک  دننادب  مدرم  ات  دـش  مرحم 

هداتـسرف شیپ  راوس  تسیب  اب  هک  دوب  رـشب )) نب  دابع   )) ناناملـسم هعیلط  و  رتش ) کی  رفن  هد  ره  يارب   ) رتش داتفه  ینابرق ، نارتش  و  ( 233)
. دش

رد دـننک و  يریگوـلج  ناناملـسم  دورو  زا  هک  دـنتفرگ  میمـصت  دـندش و  ربـخ  اـب  هکم  دـصق  هب  ادـخ  لوـسر  تکرح  زا  شیرق  نیکرـشم 
. دنداتسرف شیپ  لهج ) یبا  نب  ۀمرکع  ای  (( ) دیلو نب  دلاخ   )) یهدنامرف هب  راوس  تسیود  دندز و  ودرا  حدلب )) ))

يریگولج هکم  هب  امش  دورو  زا  ات  دنا  هدمآ  نوریب  هکم  زا  شیرق  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دروآ و  ربخ  هکم  زا  نایفس )) نب  رـسب  ای  رـشب  ))
داهج تسا  هدرک  ثوعبم  نادب  ارم  ادخ  هچنآ  هار  رد  هتـسویپ  هک  مسق  ادخ  هب  دننکیم ، نامگ  هچ  شیرق  رگم  تفگ : ادـخ  لوسر  دـننک !
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: تفگ دوخ  باحصا  هب  دش  بش  نوچ  دنوش . راپسهر  دنا ، هدمآ  نوریب  شیرق  هک  یهار  نآ  ریغ  زا  ات  دومرف  روتسد  سپـس  درک ، مهاوخ 
، شیرق ناراوس  نوچ  دـنتفر ، شیپ  هار  نیمه  زا  ناناملـسم  دیـسرب . هیبیدـح ))  )) هب هکم  نییاپ  فرط  زا  ات  دـینک  تکرح  تسار  تمـس  هب 
اب ادـخ  لوسر  دـنتخات ، شیرق  دزن  گنردـیب  دـنا ، هداد  رییغت  ار  دوخ  هار  ناناملـسم  هک  دنتـسناد  دـندید و  ار  یمالـسا  هاپـس  راـبغ  درگ و 

. دز نیمز  هب  وناز  ربمایپ  رتش  هک  دوب  اج  نیمه  رد  دیسر و  هیبیدح  کیدزن  رارملا )) ۀینث   )) هب ات  تفریم  شیپ  نانچمه  باحصا 
شیرق يارفس 

اب ار  یعازخ )) ءاـقرو  نب  لیدـب   )) ماـن هب  يدرف  شیرق ، دـمآ ، دورف  هیبیدـح  نیمزرـس  رد  شیوخ  باحـصا  اـب  ادـخ  لوـسر  هکنآ  زا  سپ 
ار لا  ؤس  نیا  هک  یتـقو  تسا ؟ هدـمآ  روظنم  هچ  هب  دـننک  لا  ؤس  هک  دنداتـسرف  ادـخ  لوسر  دزن  هب  دوـخ  یگدـنیامن  هب  هعازخ  زا  ینادرم 
تسا و هدماین  گنج  يارب  دـمحم  لاجر  تسا . هبعک  هناخ  ترایز  يارب  طقف  تسین و  گنج  يو  روظنم  هک  دومرف : ادـخ  لوسر  دـندرک ،
(( صفح نبزرکم   )) دندش و نامگدب  دندوب ، ادخ  لوسر  هاوخریخ  هک  هعازخ  لاجر  هب  شیرق  اما  درادن ، هبعک  ترایز  زج  يروظنم  چـیه 

لوسر ياه  هتفگ  تشگزاب و  شیرق  دزن  مه  وا  تفگ ، زین  وا  هب  دوب  هتفگ  لیدب ))  )) هب هچنآ  ادـخ  لوسر  دنداتـسرف و  ادـخ  لوسر  دزن  ار 
. تفگزاب ار  ادخ 

لوسر نوچ  تشاد ، ار  شیباحا  يرورـس  خیرات  نآ  رد  هک  دوب  همقلع )) نب  سیلح  ( ) داتـسرف ادـخ  لوسر  دزن  شیرق  هک  يریفـس  نیموس 
(( سیلح  )) هک نیمه  دنیبب ، ار  اهنآ  ات  دینک  اهر  وا  شیپ  ار  ینابرق  نارتش  تسرپادخ ، تسا  يا  هلیبق  زا  درم  نیا  تفگ : دـید ، ار  وا  ادـخ 

هدـید هچنآ  تشگزاب و  شیرق  دزن  درکن و  تاقالم  ادـخ  لوسر  اب  رگید  دـمآ و  گرزب  يو  رظن  رد  تسیرگن ، ار  ینابرق  رادـناشن  نارتش 
: تسوا تسد  رد  سیلح  ناج  هک  ییادـخ  هب  تفگ : دـمآ و  مشخ  هب  سیلح ))  )) دـندرکن و انتعا  وا  راتفگ  هب  شیرق  اما  داد ، شرازگ  دوب 

 … مهدیم تکرح  امش  هیلع  ناتسادمه  ار  شیباحا ))  )) نم ای  دیراذگ  دازآ  يو  ترایز  رد  ار  دمحم  ای 
وا يور  شیپ  دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  ةورع )) . )) دـندوبن نامگدـب  وا  هب  شیرق  هک  دوب  یفقث )) دوعـسم  نب  ةورع   )) شیرق ریفـس  نیمراهچ 
هب روز  اب  زگره  هک  دـنا  هدرک  دـهع  ادـخ  اب  دـنا و  هتخاس  هدامآ  وت  اب  گـنج  يارب  یتخـسرس  اـب  ار  دوخ  شیرق  نونکا  تفگ : تسـشن و 

. دندرگ هدنکارپ  وت  نوماریپ  زا  دنراذگ و  اهنت  ار  وت  وت ، ناهارمه  نارای و  نیا  هک  تسادرف  مسق : ادخ  هب  ییاین ، رد  ناشرهش 
هک تخاس  ربخاب  ار  وا  داد و  ةورع ))  )) هب دوب ، هداد  شیرق  ناریفس  رگید  هب  هچ  نامه  دودح  رد  یباوج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

. تسا هدماین  گنج  يارب 
: تفگ تشگزاب و  شیرق  دزن  دوب ، هدمآ  تفگش  هب  ادخ  لوسر  هب  تبسن  نانآ  یگتـشذگ  ناج  زا  باحـصا و  یگتفیـش  زا  هک  ةورع )) ))

نوچ شتیعر  نایم  رد  ار  یهاشداپ  مسق ، ادـخ  هب  اـما  ما ، هتفر  هشبح  روتارپما  مور و  رـصیق  ناریا و  ورـسخ  راـبرد  هب  نم  شیرق ! هورگ  يا 
. تسیچ رد  امش  حالص  دینیبب  نونکا  دنرادیمن ، رب  وا  يرای  زا  تسد  زگره  هک  مدید  ار  یمدرم  ما ، هدیدن  شباحصا  نایم  رد  دمحم 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناریفس 
هک دوـخ  رتـش  رب  ار  وا  داتـسرف و  شیرق  دزن  هکم  هب  ار  هیما )) نب  شارخ  ، )) هـلآ هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  یعازخ : هـیما  نـب  شارخ 

نتشک ماقم  رد  دنتشک و  ار  ادخ  لوسر  رتش  نانآ  دزاس . ربخ  اب  ادخ  لوسر  دصقم  زا  ار  شیرق  فارشا  ات  درک  راوس  تشاد  مان  بلعث )) ))
. تشگزاب ادخ  لوسر  دزن  ات  دنتخاس  اهر  شیرق  لاگنچ  زا  ار  وا  دندرک و  عافد  يو  زا  شیباحا ))  )) اما دندمآ ، رب  زین  شارخ 

هناور شیرق  دزن  هکم  هب  دوخ  دصقم  غیلبت  يارب  ار  باطخ )) نب  رمع   )) تساوخ ادـتبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نافع : نب  نامثع 
ار ناـمثع  تفگ : تساوـخ و  رذـع  نتفر  زا  تبـسانم  نیمه  هب  دوـب  كاـنمیب  دوـخ  هـب  تبـسن  شیرق  هـنیرید  تموـصخ  زا  وا  یلو  دزاـس ،

تخاس هناور  شیرق  فارشا  نایفسوبا و  دزن  ار  نامثع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا ، رتدنمورین  نم  زا  هکم  رد  يو  هچ  تسرفب ،
لوسر مایپ  دیسر و  شیرق  فارشا  نایفسوبا و  دزن  نامثع )) . )) تسا هدمآ  هناخ  ترایز  روظنم  هب  اهنت  ادخ  لوسر  هک  دهد  ربخ  ار  نانآ  ات 

نم دـنکن  فاوط  ادـخ  لوسر  ات  تفگ : درادـن . یعنام  یهد  ماجنا  ار  هناخ  فاوط  یهاوخیم  رگا  دـنتفگ : وا  هب  نانآ  درک ، غالبا  ار  ادـخ 
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. درک مهاوخن  فاوط 
ناوضر تعیب 

نبا تیاور  هب  ربخ  نیا  راشتنا  زا  سپ  دـنا و  هتـشک  ار  وا  هک  تفای  راشتنا  ناناملـسم  نایم  رد  دنتـشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  نامثع ))  )) شیرق
یتخرد ریز  رد  تعیب  نیا  دناوخارف ، تعیب  يارب  ار  باحصا  سپـس  میگنجب . شیرق  اب  ات  میوریمن  اج  نیا  زا  تفگ : ادخ  لوسر  قاحـسا :

رتش مکش  ریز  يو  هک  مراد  دای  هب  مسق ، ادخ  هب  تفگ : رباج  هک  سیق )) نب  دج   )) رگم دیزرون ، فلخت  تعیب  زا  یـسک  دیـسر و  ماجنا  هب 
. تشادیم ناهنپ  مدرم  زا  ار  دوخ  دوب و  هدیزخ 

شیرق ریفس  نیرخآ 
دمحم دزن  دنتفگ : وا  هب  دنداتسرف و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ار  ورمع )) نب  لیهـس   )) شیرق هک  دوب  ناوضر  تعیب  نایرج  رد 

هچ دنک ، رظن  فرص  هکم  هب  دورو  زا  ددرگزاب و  لاسما  هک  دشاب  نآ  رب  طورشم  حلـص  دادرارق  اما  زاس ، دقعنم  یحلـص  رارق  يو  اب  ورب و 
. دش هکم  دراو  روز  هب  دمحم  دیوگب : برع  هک  داد  میهاوخن  نت  زگره  مسق  ادخ  هب  ام 

هیبیدح حلص  نایرج 
دقعنم ار  حلص  دادرارق  يدونـش  تفگ و  زا  سپ  دوب ، هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  شیرق  يوس  زا  هک  ورمع )) نب  لیهـس  ))

ادخ ربمایپ  رگم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : تفر و  ادـخ  لوسر  دزن  سپـس  رکبوبا و  دزن  ادـتبا  تسجرب ، ياج  زا  رمع  ماگنه  نیا  رد  تخاس ،
هار رد  ارچ  سپ  تفگ : ارچ ، تفگ : دنتسین ؟ كرشم  نانیا  رگم  تفگ : ارچ ، تفگ : میتسین ؟ ناملـسم  ام  رگم  تفگ : ارچ ، تفگ : یتسین ؟
ارم زگره  مه  وا  درک و  مهاوخن  تفلاـخم  ار  يو  رما  میوا ، ربماـیپ  ادـخ و  هدـنب  نم  تفگ : ادـخ  لوسر  میهد ؟ يراوـخ  هب  نت  دوـخ  نید 

. تشاذگ دهاوخناو 
همانحلص

نب لیهـس  میحرلا . نمحرلا  هللا  مسب  سیونب : تفگ : دـناوخارف و  ار  مالـسلا  هیلع  بلاـطیبا )) نب  یلع  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
هاـگنآ تشون . ناـنچمه  یلع  سپ  مهللا ، کمـسب  سیونب : تفگ : ادـخ  لوسر  مهللا ، کمـسب  سیونب : مسانـشیمن ، ار  نیا  تفگ : ورمع 

((((. ورمع نب  لیهس   )) هللا لوسر  دمحم ))  )) هیلع حلاص  ام  اذه  : )) سیونب تفگ : ادخ  لوسر 
: تفگ ادخ  لوسر  سیونب . ار  تردپ  دوخ و  مان  مدرکیمن ، گنج  وت  اب  ییادـخ ، ربمایپ  هک  مدادیم  یهاوگ  رگا  تفگ : ورمع  نب  لیهس 
رد گنج  لاس  هد  هک  دندرک  قفاوت  تخاس ، دقعنم  حلـص  رارق  نآ  رب  ورمع  نب  لیهـس  اب  هللادـبع  نب  دـمحم  هک  تسا  يزیچ  نیا  سیونب :
ای جح  يارب  دمحم  باحـصا  زا  سکره  و  دنرادب ) رگیدکی  زا  تسد  دنـشاب و  ناما  رد  لاس  هد  نیا  رد  مدرم  دـشاب و  فوقوم  مدرم  نایم 

شلام ناج و  دنک  روبع  هنیدم  زا  ماش  ای  رـصم  هب  نتفر  رد  شیرق  زا  سکره  دشاب و  ناما  رد  شلام  ناج و  دور ، هکم  هب  تراجت  ای  هرمع 
دمحم ناهارمه  زا  سکره  و  دنادرگزاب ، ناشیا  هب  ار  وا  دورب  دمحم  دزن  دوخ  یلو  نذا  نودـب  شیرق  زا  سکره  و  ( 234 ( ) دشاب ناما  رد 

. میشیرق نامیپ  مه  ام  دنتفگ : دنتساخرب و  رکب )) ینب   )) اج نیا  رد  دننادرگنزاب -  ودب  ار  وا  دور  شیرق  دزن 
رهـش هب  دوخ  باحـصا  اب  ات  تفر  میهاوخ  نوریب  هکم  زا  ام  هدـنیآ  لاس  رد  يوشن ، هکم  دراو  يدرگزاب و  اـم  دزن  زا  لاـسما  هک  نآ  رگید 

(235 . ) دیشاب هتشادن  هارمه  یحالس  ماین ، رد  ریشمش  زج  هک  نیا  رب  طورشم  ینک ، تماقا  هکم  رد  زور  هس  ییآرد و 
ار نانآ  یماسا  قاحسا  نبا  هک  دندش  هاوگ  نآ  رب  نیکرشم  نیملسم و  زا  ینادرم  دوب و  همانحلص  هدنسیون  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع 

. تسا هتشون 
حتف هروس  لوزنو  هنیدم  هب  باحصا  ادخ و  لوسر  تشگزاب 

هرابرد دنوادخ  تفای . لوزن  حتف  هروس  هنیدم ، هکم و  نایم  رد  دش و  راپـسهر  هنیدم  فرط  هب  هیبیدح  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
يالاب هک  تسادخ  تسد  دـننکیم ، تعیب  ادـخ  اب  هک  تسین  نآ  زج  دـننکیم ، تعیب  وت  اب  هک  یناسک  : )) تسا هتفگ  نینچ  ناوضر  تعیب 
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هتفرگ دـهع  يو  رب  ادـخ  هچنآ  هب  هک  سکره  دـنکیم و  ینکـش  نامیپ  دوخ  نایز  هب  دـنک ، ینکـش  نامیپ  سک  ره  سپ  تساهنآ ، تسد 
(236 .(( ) درک دهاوخ  تیانع  میظع  يرجا  ار  وا  يدوزب  ادخ  دنامب  رادافو  تسا 

یهارمه وت  اـب  هک  بارعا  زا  هتـسد  نآ  يدوزب  : )) تسا هتفگ  یننچ  دـندیزرو ، فلخت  يو  اـب  یهارمه  زا  هک  بارعا  زا  هتـسد  نآ  هراـبرد 
(237 .(( ) تسا هتخاس  راتفرگ  ار  ام  نامیاه  هداوناخ  لاوما و  هک  تفگ  دنهاوخ  وت  هب  دندرکن ،

. تسا هتفای  لوزن  ثحب  دروم  بلطم  هنیمز  رد  حتف  هروس  زا  25 و 26  ، 24 ، 21 ، 18 ، 16 تایآ 15 ، نینچمه 
هتفگهب نآ  لیلد  دندیورگ و  مالسا  هب  مدرم  مالسا ، هتشذگ  تدم  مامت  زا  شیب  هکم ) حتف  ات  ینعی : (( ) هیبیدح  )) زا دعب  لاس  ود  تدم  رد 

، هکم حتف  لاس  رد  اما  دندوب ، ادخ  لوسر  هارمه  هب  رفن  دصراهچ  رازه و  هللادـبع )) نب  رباج   )) لوق هب  هیبیدـح  رد  هک  تسا  نآ  ماشه ، نبا 
(238 . ) دندش هکم  راپسهر  رفن  رازه  هد  اب  دعب ، لاس  ود  ینعی :

مخریدغ
مالـسلا هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هرابرد  مخریدـغ ))  )) رد هیبیدـح ))  )) زا تشگزاب  رد  ادـخ  لوسر  دـسیونیم : روهـشم  فالخرب  يدوعـسم 
یهاگبآ کیدزن  هفحج ))  )) هیحان رد  مخریدغ  داد و  يور  هجحلا  يذ  مهدجیه  رد  رما  نیا  و  هالوم )))) یلعف  هالوم  تنک  نم  : )))) تفگ

(239 . ) دنرادیم گرزب  ار  زور  نیا  يو  نایعیش  مالسلا و  هیلع  یلع  نادنزرف  تسا و  فورعم  رارخ ))  )) مان هب  هک  تسا 
یفقث ریصبوبا  ناتساد 

هنیدم هب  تخیرگ و  سبح  زا  دوب ، هدش  ینادنز  هکم  رد  هک  ریـصبوبا )) ، )) تشگزاب هنیدم  هب  ادـخ  لوسر  هیبیدـح ، حلـص  دادارق  زا  سپ 
، دنادرگزاب ار  وا  دیاب  دادرارق  قبط  هک  دنتـشون  همان  ادخ  لوسر  هب  يو  هرابرد  قیرـش )) نب  سنخا   )) و دـبع )) نب  رهزا   )) هلـصافالب تفر ،

ینکش نامیپ  هک  نیا  يارب  ادخ  لوسر  دنتـشاد ، میدقت  ار  همان  نوچ  دوب و  یلاوم  زا  یکی  اب  هارمه  رماع )) ینب   )) زا يدرم  همان  نیا  لماح 
تیانع یشیاشگ  یجرف و  ناملسم  ناگراچیب  رگید  وت و  يارب  دنوادخ  دومرف : درک و  شرافس  نتـشگزاب  هب  ار  ریـصبوبا )) ، )) دشاب هدرکن 

ات دش  هکم  راپسهر  رفن  ود  نآ  هارمه  ادخ ، لوسر  روتسد  بسح  رب  یلو  تشادن ، تیاضر  نتفر  هب  هک  نیا  اب  ریـصبوبا )) . )) دومرف دهاوخ 
؟ تسا هدنرب  کین  تریشمش  ایآ  تفگ : يرماع  درم  هب  سپـس  تسـشن و  يراوید  ياپ  رد  رفن  ود  نآ  اب  اج  نآ  دیـسر ، هفیلحلا )) يذ   )) هب
اب رگید  درم  تشک . ار  وا  گنردـیب  تفرگرب و  ار  نآ  ریـصبوبا  درادـن . یعناـم  تفگ : منک ؟ اـشامت  ار  نآ  دوـشیم  تـفگ  يرآ ، تـفگ :

دهع هب  امش  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : دیسر و  رد  ریصبوبا  عقوم  نیمه  رد  تشک ، ارم  قیفر  ریـصبوبا ، تفگ : تفر و  ادخ  لوسر  دزن  باتش 
ادخ لوسر  دنهد ، هجنکـش  ارم  ای  مدرگزاب  نید  زا  هک  مدادن  نت  دوخ  نم  اما  دـیتخاس ، هناور  ارم  دـیدرک و  افو  دـیتشاد  هک  دوخ  نامیپ  و 

.(( تخادنایم هار  هب  گنج  تشادیم ، ینادرم  رگا  ( 240  ) شردام رب  ياو  : )) تفگ
رد دـنتفریم ، ماش  هب  شیرق  ناوراک  هک  یهار  نامه  رد  ایرد ، لـحاس  رد  هورملا )) يذ   )) هیحاـن رد  تفر و  نوریب  هنیدـم  زا  ریـصبوبا )) ))

، دوب هتفگ  ریـصبوبا ))  )) هرابرد ادـخ  لوسر  هک  یترابع  نآ  زا  دـندوب ، راتفرگ  هراچیب و  هکم  رد  هک  یناناملـسم  دـیزگ و  لزنم  صیع )) ))
هکم زا  ادـخ  لوـسر  هـتفگ  ندینــش  اـب  اذــل  تخادــنایم ) هار  هـب  گـنج  تـشادیم ، هارمه  ینادرم  رگا  شرداـم ، رب  ياو  دــنتفای ) ربـخ 

رب ار  راک  دنتـسویپ و  ریـصبوبا ))  )) هب صیع ))  )) رد ناملـسم  رازه  داتفه  هب  کیدزن  هک  نیا  ات  دنتفریم ، ریـصبوبا )) ( ) دزن دنتخیرگیم و 
شیرق هک  اجنآ  ات  دندرکیم  تراغ  تشذگیم  اج  نآ  زا  یناوراک  ره  دنتـشکیم و  دندیدیم  شیرق  زا  ار  هک  ره  دندرک و  گنت  شیرق 

زا تفریذپ و  ار  نانآ  ادخ  لوسر  دریذپب . هنیدم  رد  نیبام  یف  دادرارق  مغر  یلع  ار  اهنآ  هک  دنداد  دنگوس  ار  وا  دنتـشون و  ادـخ  لوسر  هب 
. درک لقتنم  هنیدم  هب  صیع )) ))

دندرک ترجاهم  حلص  دادرارق  زا  سپ  هک  ینانز 
يو بیقعت  رد  دیلو ))  )) و هرامع ))  )) شناردارب درک ، ترجاهم  هنیدم  هب  حلص  دادرارق  زا  سپ  طیعم )) یبا  نب  ۀبقع   )) رتخد موثلک )) ما  ))

روتـسد هب  ادـخ  لوـسر  اـما  دـهد ، زاـب  ناـشیا  هب  ار  وا  دنتـشاد ، هک  يدادرارق  مکح  هب  اـت  دنتـساوخ  ادـخ  لوـسر  زا  دـندمآ و  هنیدـم  هـب 
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(241 . ) دیزرو عانتما  يو  میلست  زا  دش  لزان  نانز  نیا  هرابرد  هک  یصوصخم 
هیبیدح زا  دعب  هحلط  نب  نامثع  دیلو و  نب  دلاخ  صاع و  نبورمع  مالسا 

هب دـمحم  راک  مسق  ادـخ  هب  متفگ : نانآ  هب  دـنتخاس و  مهارف  دـندوب  هدـیقعمه  نم  اب  هک  ار  شیرق  زا  ینادرم  دـیوگیم : صاع )) ورمع  ))
رگا میشاب و  اج  نامه  دش  زوریپ  ام  هلیبق  رب  دمحم  رگا  ات  مینامب  وا  دزن  میورب و  یـشاجن  شیپ  دییایب  دوریم ، شیپ  يزیگنا  تفگـش  روط 
دوخ اب  هیده  ناونع  هب  تسوپ  يرادقم  متفگ : سپ  دنتفریذپ ، ارم  رظن  اهنآ  دید . میهاوخن  یکین  زج  ناشیا  فرط  زا  دـندش ، زوریپ  ام  هلیبق 
يو ناـهارمه  رفعج و  راـک  يارب  ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  هیما )) نب  ورمع  ، )) میدـش دراو  یـشاجن  رب  نوچ  میدرک و  مهارف  ار  هیدـه  میربب ،

میلست نم  هب  ار  وا  هک  متساوخیم  یشاجن  زا  شاک  متفگ : ناهارمه  هب  تفر  نوریب  هیما )) نب  ورمع   )) هک نآ  زا  سپ  دیـسر ، دوب  هداتـسرف 
ام اب  هک  تسا  يدرم  ریفس  وا  دوریم  نوریب  رابرد  زا  هک  مدید  ار  يدرم  اهاشداپ ! متفگ : یـشاجن  هب  هاگنآ  مدزیم . ار  شندرگ  درکیم و 

. تسا هتشک  ار  یناسک  ام  فارشا  زا  اریز  مناسرب ، لتق  هب  ات  نک  میلست  نم  هب  ار  وا  تسا ، نمشد 
دورف یسوم  رب  هک  يربکا  سومان  نامه  هک  ار  يدرم  ریفس  ات  یهاوخیم  نم  زا  تفگ : دش و  نیگمشخ  تدشب  یـشاجن  دیوگیم : ورمع 

ونـشب و ارم  فرح  وت ، رب  ياو  تفگ  تسا ؟ روط  نیا  یتسار  اهاشداپ  متفگ : یـشکب ؟ ار  وا  ات  منک  میلـست  وت  هب  دیآیم  دورف  يو  رب  دمآ ،
، يرآ تفگ : يریذپیم ؟ وا  ياج  هب  مالسا  رب  ارم  تعیب  نونکا  متفگ : زوریپ . نافلاخم  رب  تسا و  قح  رب  وا  مسق  ادخ  هب  نک ، يوریپ  وا  زا 
هب نایم  نیا  رد  مدروآ ، مالـسا  ات  مدرک  ادخ  لوسر  گنهآ  مدـمآ و  نوریب  دـعب  مدرک ، تعیب  مالـسا  رب  وا  اب  دوشگ و  ار  دوخ  تسد  سپ 

دلاخ نم و  دـیوگیم : ورمع  مروآ . مالـسا  هک  موریم  مسق ، ادـخ  هب  تفگ : يوریم ؟ اجک  متفگ : وا  هب  مدروخرب و  دـیلو )) نب  دـلاخ  ))
زین هحلط )) نب  نامثع  : )) دیوگیم قاحـسا  نبا  میدروآ . مالـسا  نم  سپـس  دلاخ و  ادتبا  میدیـسر ، ادـخ  لوسر  دزن  میدـش و  هنیدـم  دراو 

. دروآ مالسا  دوب و  ورمع  دلاخ و  هارمه 
مالسا هب  رواجم  ناهاشداپ  توعد 

ياهروشک ناتـسبرع و  نارادمامز  ناهاشداپ و  هک  دمآ  تسد  هب  یتصرف  ار  ادـخ  لوسر  هیبیدـح ))  )) هلاسهد حلـص  دادرارق  دـقع  زا  سپ 
هک دیـسر  ادـخ  لوسر  ضرع  هب  داتـسرف . ناـنآ  دزن  ترافـس  هب  ار  یناـسک  دوخ  باحـصا  زا  دـنک و  توـعد  مالـسا  يوـس  هب  ار  رواـجم 
رد نآ  نیگنر  يور  دـش و  هتخاس  دوب ، هرقن  زا  مه  نآ  نیگن  هک  يرتشگنا  ات  دومرف  سپ  دـنناوخیمن ، ار  هدـشن  رهم  ياه  همان  ناـهاشداپ 

رطس رد  دمحم ))  )) هملک طسو و  رد  لوسر )) هملک  الاب و  رد  هللا ))  )) هک يروط  هب  دندرک ، شقن  ار  هللا )) لوسر  دمحم   )) هلمج رطس  هس 
. دندرکیم رهم  نآ  اب  ار  رواجم  ياهروشک  ناتسبرع و  ناهاشداپ  ياه  همان  هاگنآ  دشیم ، هدناوخ  الاب  هب  نییاپ  زا  دوب و  هتفرگ  رارق  نییاپ 

هتفگ هب  هک  اههمان  نیا  ( 242 . ) تسا هدرب  مان  هدش  هتشون  همان  نانآ  هب  هک  ار  ینارادمامز  ادخ و  لوسر  يارفس  زا  نت  دنچ  مان  قاحسا  نبا 
لاس رخاوا  زا  هکلب  هدـشن ، هداتـسرف  لاس  کی  رد  تسا  هدوب  هماـن  شـش  تسیب و  نارـصاعم  زا  یـضعب  قیقحت  هب  هماـن و  هدزاود  یبوقعی ،

. تسا هدش  هداتسرف  هتفای و  شراگن  اجیردت  ادخ  لوسر  تافو  ات  مشش 
رـصیق زجب  دندروآ ، مالـسا  همه  درک  توعد  مالـسا  نید  هب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یناهاشداپ  دسیونیم : مزح  نبا 

. درواین مالعا  دیسرت و  نایمور  زا  اما  دروآ ، مالسا  تساوخیم  هک 
(243 . ) تشون مور  رصیق  ناریا و  ورسخ  هب  هک  دوب  نامه  تشون ، نانآ  هب  دوخ  ناریفس  اب  هک  ییاه  همان  نومضم  دیوگیم : یبوقعی 

هدش هتشون  مور  رصیق  هب  هک  يا  همان  نومضم 
وت نونکا  دنک ، يوریپ  ار  تیاده  هک  داب  یسک  رب  مالس  مور . گرزب  رصیق ))  )) هب ادخ  ربمایپ  دمحم  زا  نابرهم ، هدنیاشخب  يادخ  مان  هب  ))

(244 ((. ) دهد ترجا  رابود  مه  يادخ  ینامب و  تمالس  ات  وش  ناملسم  ریذپب و  ار  مالسا  نید  سپ  منکیم ، توعد  مالسا  يوس  هب  ار 
كرـش هنوگره  زا  يرود  صلاخ و  دـیحوت  هب  ار  باتک  لـها  اـت  دـهدیم  روتـسد  ار  وا  هک  تشون  ار  نآرق  زا  يا  هیآ  ادـخ  لوسر  هاـگنآ 

. دنک توعد 
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یتیاور هب  یلو  دهد ، رصیق  هب  ار  نآ  ات  دیناسر  يرصم  مکاح  هب  صمح ))  )) رد ادتبا  ار  همان  ترضح  نآ  روتسد  هب  یبلک ، هفیلخ  نب  ۀیحد 
تخاس و هاگآ  ادـخ  لوسر  تیناقح  زا  ار  ور  ناگرزب  دـناوخ ، ار  همان  رـصیق  هک  یماـگنه  دـیناسر و  رـصیق  هب  ار  هماـن  شدوخ  هیحد )) ))

نیا رد  شا  همجرت  هک  داتـسرف  ادخ  لوسر  يارب  يا  همان  دش و  وربور  مدرم  دـیدش  تفلاخم  اب  اما  درک ، قیوشت  مالـسا  لوبق  هب  ار  نایمور 
مه همان و  مه  مور ، هاش  رصیق : زا  تسا ، هداد  تراشب  ودب  یسیع  هک  یـسک  نامه  ادخ ، لوسر  دمحا ، يارب  تسا  يا  همان  : )) تسا دودح 

تـسام تسد  هب  هک  لیجنا  رد  ار  وت  رکذ  مان و  هداتـسرف ، تلاسر  هب  ار  وت  ادخ  هک  مهدیم  یهاوگ  یتسارب  دیـسر و  نم  دزن  تا  هداتـسرف 
ناملـسم دـنروآ و  ناـمیا  وت  هب  اـت  مدرک  توعد  ار  مور  تلم  مه  نم  تسا ، هداد  تراـشب  وت  ندیـسر  هب  ار  اـم  میرم  نب  یـسیع  مینیبیم ،

وزرآ مراد و  تسود  نونکا  دوب و  رتهب  ناشیا  يارب  دـندوب  هدرب  ارم  ناـمرف  رگا  هک  نآ  اـب  دـندرواین  مالـسا  دـنتفرن و  راـب  ریز  اـما  دـنوش ،
.(( متسشیم ار  وت  ياهاپ  مدوبیم و  رازگتمدخ  وت  دزن  هک  منکیم 

رصیق هدازردارب  یخاتسگ 
زا شیپ  ار  دوخ  مان  صخـش  نیا  تفگ : دوخ  يومع  هب  دنک و  هراپ  هک  تفرگ  مجرتم  زا  ار  همان  دـمآ و  مشخ  هب  تخـس  رـصیق  هدازردارب 
رب ربکا  سومان  هک  ار  يدرم  همان  یهاوخیم  تفگ : درک و  باطخ  هناوید  ار  وا  رصیق  تسا ! هدناوخ  مور  تسرپرـس  ار  وت  هتـشون و  وت  مان 

کلام ادخ  متسین و  شیب  مور  تسرپرس  مه  نم  درادب و  مدقم  نم  مان  رب  ار  دوخ  مان  هک  تسا  نیمه  قح  منکفیب ؟ رود  دوشیم  لزان  يو 
(245 . ) تسوا نم و 

فقسا تداهش  مور و  ماوع  ياغوغ 
وا رظن  ات  داتسرف  گرزب  فقسا  دزن  ار  هیحد  ماوع ، مدرم  زا  میب  راهظا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تلاسر  هب  یهاوگ  زا  سپ  رـصیق 
درک توعد  مالسا  هب  ار  مور  مدرم  داد و  تداهش  ایبنا  متاخ  تلاسر  ادخ و  یگناگی  هب  فقسا  دنادب ، دوب  مدرم  مارتحا  دروم  رتشیب  هک  ار 

(246 . ) تساوخ ترذعم  مالسا  لوبق  زا  نایمور ، زا  كانمیب  مه  رصیق  دیسر و  تداهش  هب  ماوع  ياغوغ  راد  ریگ و  رد  و 
یحیسم نادنمشناد  اب  رصیق  تروشم 

: هک تشون  خـساپ  رد  وا  تشاذـگ ، نایم  رد  يو  اب  ار  ادـخ  لوسر  همان  نومـضم  تشون و  يا  همان  یحیـسم  نادنمـشناد  زا  یکی  هب  رـصیق 
(247 . ) امن يوریپ  يو  زا  نک و  قیدصت  ار  وا  میتشاد ، ار  وا  راظتنا  هک  تسا  يدوعوم  ربمایپ  نامه  هللادبع )) نب  دمحم  ))

رصیق يواکجنک 
يارب شیرق  زا  یتعامج  نایفـسوبا و  نوچ  دنک و  قیقحت  وا  زا  دمحم  هرابرد  ات  دـننک  ادـیپ  ار  زاجح  لها  زا  يدرم  هک  داد  روتـسد  رـصیق 

. دندرک دراو  يو  رب  یمسر  سلجم  رد  دندرب و  رصیق  دزن  سدقملا  تیب  هب  ار  نانآ  دندوب ، هتفر  ماش  هب  تراجت 
هنیمز درک و  زاغآ  وا  اب  ار  دوخ  دونش  تفگ و  سلجم  دناوخ و  شیپ  دوب  رتکیدزن  همه  زا  ادخ  لوسر  هب  شتبسن  اب  هک  ار  نایفسوبا  رصیق ،

اب داد و  خـساپ  یتـسرد  هب  درک  شـسرپ  نایفـسوبا  زا  رـصیق  هچنآ  (، 248 دوش ) راکـشآ  دـیوگ  یغورد  رگا  اـت  تخاـس  مهارف  يروط  ار 
رگا دـشاب . امـش  نایم  رد  هک  مربیمن  نامگ  نکیل  تسادـخ ، ربماـیپ  وا  هک  متـسناد  اهخـساپ  شـسرپ و  نیا  زا  تفگ : تشاد ، هک  یتسارف 

. دوش کلام  مه  ارم  ياپ  ود  نیمه  ياج  هک  تسا  کیدزن  دشاب ، تسار  یتفگ  هچنآ 
ناریا ورسخ  هب  ادخ  لوسر  همان  نومضم 

رخآ رد  ( 249  ) تشون مور  رصیق  هب  هک  هدوب  نامه  تسا ، هتـشون  نارـس  رگید  يارب  دوخ  ناریفـس  اب  ادخ  لوسر  هک  ییاه  همان  نومـضم 
.(( دوب دهاوخ  وت  رب  سوجم  هانگ  يزرو  عانتما  رگا  سپ  ینامب ، تمالس  ات  روایب  مالسا  : )) دش هتشون  مه  ناریا )) ورسخ   )) همان

نم مان  زا  شیپ  ار  دوخ  مان  دنکیم و  توعد  شیوخ  نید  هب  ارم  هک  تسیک  صخش  نیا  تفگ : ورـسخ ))  )) هک دنا  هتـشون  ناخروم  رتشیب 
هراپ ار  ما  همان  هک  نانچ  تفگ : ادخ  لوسر  داتسرف . ادخ  لوسر  يارب  كاخ  يرادقم  هاگنآ  درک ) هراپ  ار  همان  یضعب  لوق  هب  ( ؟ دسیونیم

کلام ار  يو  روشک  ناناملسم  امش  يدوزب  هک  تسا  نآ  ناشن  تسا  هداتسرف  نم  يارب  مه  یکاخ  دانک و  هراپ  ار  شیهاشداپ  يادخ  درک ،
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. دیوشیم
زیورپورسخ یخاتسگ 

هب ورـسخ ))  )) زاس و هراپ  هراـپ  ار  شیهاـشداپ  ایادـخ  تفگ : تسا ، هدرک  هراـپ  ار  شا  هماـن  ورـسخ ))  )) هک تفاـی  ربخ  ادـخ  لوسر  نوچ 
وا دوخ  ای   ) يو ربخ  اـت  تسرفب  تسا  زاـجح  رد  هک  يدرم  نیا  دزن  ریلد  درم  ود  دوخ  فرط  زا  هک  تشون  نمی  رد  دوخ  لـماع  ناذاـب )) ))

دـندمآ و هنیدـم  هب  ات  تشون  مه  يا  همان  ود ، نآ  هارمه  داتـسرف و  رگید  يدرم  اب  ار  دوخ  نامرهق  ناذاـب )) . )) دـنروایب نم  دزن  ( 250 ( ) ار
مالسا هب  دندوب  هداتفا  هزرل  هب  هک  یلاح  رد  ار  ود  نآ  دز و  دنخبل  ادخ  لوسر  دنداد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  ار  ناذاب ))  )) همان
بشید نم  راگدرورپ  هک  دییوگب  ناذاب )) ( ) دوخ ریما  هب  تفگ : ود  نآ  هب  دندمآ  هک  ادرف  دییایب . نم  دزن  ادرف  تفگ : سپـس  درک ، توعد 

. تشک ار  وا  تخاس و  طلسم  يو  رب  ار  ورسخ  رسپ  هیوریش  هتشذگ ، بش  زا  تعاس  تفه 
. دندروآ مالسا  دندوب  نمی  رد  هک  یناگداز  یناریا  رگید  دوخ و  وا  دنتفر و  يو  دزن  ربخ  نیا  اب  ناذاب ))  )) ناگداتسرف

هدرک و دنلبرـس  هکم  رد  شیرق  زا  يدرم  هک  ما  هتفای  ربخ  تشون : ناذاب ))  )) هب ورـسخ ))  )) هک دنکیم  تیاور  يرهز  لوق  زا  قاحـسا  نبا 
نم يارب  ار  شرـس  هن  رگا  رتـهب و  هچ  درک  هبوت  رگا  نک ، توعد  هبوت  هب  ار  وا  وش و  راپـسهر  يو  دزن  دوخ  وت  درادـنپیم ، ربماـیپ  ار  دوخ 

. تسرفب
ورسخ هک  تسا  هداد  هدعو  ارم  ادخ  تشون : خساپ  رد  ادخ  لوسر  داتـسرف . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ار  ورـسخ  همان  ناذاب )) ))

: تفگ دوخ  اب  دسریم و  ربخ  هچ  دنیبب  ات  درک  لمءات  دیسر ، ناذاب ))  )) هب ادخ  لوسر  همان  نوچ  دوشیم . هتشک  هام  نالف  زا  زور  نالف  رد 
. داد دهاوخ  يور  تسا  هتفگ  هچنآ  دشاب  ربمایپ  رگا 

یناریا رگید  دوخ و  مالسا  ربخ  دیـسر  ناذاب ))  )) هب نآ  ربخ  نوچ  دش و  هتـشک  ورـسخ )) ( ) دوب هداد  ربخ  ادخ  لوسر  هک  يزور  نامه  رد 
دیهاوخ قحلم  ام  هب  دیتسه و  تیب  لها  ام  زا  امـش  تفگ : ناذاب ))  )) ناگداتـسرف هب  ادـخ  لوسر  داتـسرف ، ادـخ  لوسر  دزن  ار  نمی  ناگداز 

(251 . ) تسا تیب  لها  ام  زا  ناملس  تفگ : ادخ  لوسر  هک  دوب  اج  نیمه  زا  دوب و 
( هشبح هاشداپ   ) یشاجن همان 

هب وا  توعد  صوصخ  رد  یکی  هشبح ، روتارپما  يارب  همان  ود  اب  دوب  يرمـض )) هیما  نب  ورمع   )) تفر نوریب  هنیدم  زا  هک  يریفـس  نیتسخن 
(252 . ) تشاگن توعد  تباجا  رب  ینبم  ار  ادخ  لوسر  همان  خساپ  دروآ و  نابز  رب  تداهش  ینتورف  لامک  رد  یشاجن  هک  مالسا 

هـشبح هب  هک  ار  شحج ) نب  هللادـیبع  قباـس  رـسمه  (( ) برح نـب  نایفـسوبا   )) رتـخد هبیبـح )) ما   )) هـک دوـب  هدوـمرف  ار  وا  رگید ، هماـن  رد 
زین ار  راک  ود  نیا  دزاس ، هناور  هنیدم  هب  دنا  هدنام  هشبح  رد  نونکات  هک  یناناملـسم  هوالعب ، دـنک و  جـیوزت  يو  يارب  دوب  هدرک  ترجاهم 

. داد ماجنا  هبیبح ) ما  يارب  نیباک  رانید  دصراهچ  نداد  اب  )
( هیردنکسا هاشداپ   ) سقوقم همان 

درک و مارتحا  دـناوخ ، ار  سقوقم  نوچ  دوب . مالـسا  لوبق  هب  سقوقم ))  )) توعد رب  ینبم  ادـخ  لوسر  همان  لماح  هعتلب ) یبا  نب  بطاـح  ))
اما تسا ، هدنام  یقاب  يربمایپ  هک  مدوب  هتسناد  : )) تشون نومـضم  نیدب  يا  همان  ادخ  لوسر  هب  سپـس  درپس ، دوخ  نانز  زا  یکی  هب  ار  نآ 

يراوس يارب  يرتسا  يا و  هماج  شزرارپ و  زینک  ود  متـشاد و  یمارگ  ار  تا  هداتـسرف  نونکا  دوشیم ، رهاظ  ماـش  رد  هک  مدرکیم  ناـمگ 
.(( مداتسرف تدوخ 

رتسا زین  و  نیریـش ))  )) شرهاوخ يرگید  تسا و  میهاربا  ردام  هیرام ))  )) یکی هک  مه  ار  زینک  ود  تفریذپ و  ار  وا  یـشکشیپ  ادـخ  لوسر 
یماود ار  وا  یهاشداپ  هک  نآ  اب  دیزرو  لخب  شیهاشداپ  زا  نتشذگ  رد  كاپان ، : )) دومرف تفرگرب و  دوب  لدلد ))  )) شمان هک  ار  يدیفس 

.(( تسین
همه زا  نایحیـسم  دـندرک و  ینمـشد  ام  ربمایپ  اـب  همه  زا  شیب  دوهی  شیرق و  متفگ : وا  هب  مدوب  وا  دزن  هک  یناـمز  دـیوگیم : بطاـح )) ))
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هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ندـمآ  هب  یـسیع  مه  يزور  تسا ، هداد  تراشب  یـسیع  ندـمآ  هب  یـسوم  يزور  هک  نانچ  دـندوب و  رتکیدزن 
مه وت  میناوخ ، یمارف  نآرق  زا  يوریپ  هب  ار  وـت  مه  اـم  ینکیم ، توـعد  لـیجنا  زا  يوریپ  هب  ار  دوـهی  وـت  هک  ناـنچ  تسا و  هداد  تراـشب 
رد دوخ  نم  تفگ : مینکیم . توعد  نادـب  ار  وت  هکلب  مینکیمن ، یهن  یـسیع ))  )) يوریپ زا  ار  وت  ام  ینک ، يوریپ  ام  ربمایپ  زا  دـیاب  زورما 

. درک مهاوخ  یسررب  ار  نآ  زاب  مه  نیا  زا  دعب  ما ، هتفای  تسرد  ار  وا  توبن  ناهرب  ما و  هدش  قیقد  ربمایپ  راک  نیا 
. تشادیم یمارگ  ارم  درکیم و  ییاریذپ  یبوخب  نم  زا  مدوب ، رصم  هاش  نامهیم  هک  يزور  جنپ  رد  دیوگیم : بطاح )) ))

( ماش موخت  هاشداپ   ) یناسغ ( 253  ) رمش یبا  نب  ثراح  همان 
سپ دوب ، مور  رصیق  ییاریذپ  لیاسو  نتخاس  مهارف  مرگرس  رمش )) یبا  نب  ثراح  : )) دیوگیم ریفس ) شش  زا  یکی  (( ) بهو نب  عاجش  ))

هب یتقر  درک و  شسرپ  نم  زا  ادخ  لوسر  تایصوصخ  زا  تشاد و  یمارگ  ارم  وا  مدرک و  یفرعم  ار  دوخ  دوب  مور  لها  هک  يو  بجاح  هب 
مراد میب  اما  منکیم ، قیدصت  ار  وا  مراد و  نامیا  يو  هب  ما و  هتفای  لیجنا  رد  ار  امـش  ربمایپ  تافـص  نم  تفگ : تسیرگ و  داد و  تسد  وا 

. دشکب ارم  ثراح ))  )) هک
تخادـنا و رود  سپـس  دـناوخ و  ار  نآ  ثراح )) ، )) مداد يو  هب  ار  ادـخ  لوسر  هماـن  داد ، راـب  ارم  ثراـح ))  )) يزور دـیوگیم : عاـجش 
(( رـصیق  )) هب ار  دوخ  میمـصت  هماـن و  هصق  عقوم  نیا  رد  موریم . يو  گـنج  هب  دوـخ  نم  دریگب ؟ نم  زا  ارم  یهاـشداپ  هک  تسیک  تفگ :
نم اب  مه  وا  بجاـح  درک و  ما  هناور  ـالط  لاـقثم  دـص  اـب  تساوخ و  ارم  هاـگنآ  تخاـس ، فرـصنم  رکف  نیا  زا  ار  وا  رـصیق  داد ، شرازگ 

. ناسرب ادخ  لوسر  هب  ارم  مالس  تفگ : درک و  یهارمه 
: تفگ مدـناسر ، ار  بجاح  راتفگ  مالـس و  نوچ  دور و  داب  رب  يو  یهاـشداپ  دومرف : متـشگزاب ، ادـخ  لوسر  دزن  نوچ  دـیوگیم : عاـجش 

. تسا هتفگ  تسار 
( همامی هاشداپ   ) یلع نب  ةذوه  همان 

زا دـناوخ و  ار  هماـن  وا  تفر ، هذوه )) ( ) دزن مالـسا  هب  توعد  رب  لمتـشم  يا  هماـن  اـب  ریفـس ) شـش  زا  یکی  (( ) يرماـع ورمع  نب  طیلـس  ))
موق رعاش  نم  اما  تسابیز ، کـین و  سب  ینکیم ، توعد  نادـب  هچنآ  دـنچره  تشون : نینچ  خـساپ  یمرن ، هب  درک و  ییاریذـپ  طیلـس )) ))

هب هاـگنآ  منک ، يوریپ  ار  وت  اـت  راذـگاو  نم  هب  ار  رما  نیا  زا  یـشخب  سپ  دـنربیم ، باـسح  نم  زا  برع  متـسه و  ناـشیا  رونخـس  دوخ و 
همان ادخ  لوسر  نوچ  داد و  شرازگ  ار  هذوه ))  )) راتفر راتفگ و  طیلس )) . )) تخاس هناور  ار  وا  دیـشخب و  ییاه  هماج  هزیاج و  طیلـس )) ))

((. دور داب  رب  دراد  هچ  ره  مه  وا و  دوخ  مه  : )) تفگ دناوخ ، ار  يو 
. تفای ربخ  هذوه ))  )) گرم زا  ادخ  لوسر  هک  دوب  هکم  حتف  زا  سپ 

( نامع هاشداپ   ) شنادنزرف يدنلج و  همان 
ره درب و  ار  يدنلج ))  )) نارسپ ذایع ) ای  (( ) دبع  )) شردارب نامع و  هاشداپ  رفیج ))  )) همان متشه ،) لاس  هدعق  يذ  رد  (( ) صاع نب  ورمع  ))

. تسا هدش  رکذ  هباحص  رامش  رد  ناشمان  دمآ و  رد  مالسا  نید  هب  مه  يدنلج ))  )) تایاور زا  یضعب  بسح  رب  دندروآ و  مالسا  ردارب  ود 
( نیرحب هاشداپ   ) يواس نب  رذنم  همان 

يو داتـسرف ، نیرحب  هاشداپ  رذنم )) ( ) دزن يا  همان  اب  ترجه ) متـشه  لاس  رد   ) ار یمرـضح )) نب  ءالع   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یقاـب نیرحب  تموکح  رب  ناـنچمه  ار  وا  ادـخ  لوسر  دـنک ، راـتفر  هنوگچ  دوهی  سوجم و  اـب  هک  تشوـن  هماـن ، خـساپ  رد  دروآ و  مالـسا 

. دنهد هیزج  دندرواین ، مالسا  رگا  دومرف : دوهی ، سوجم و  هرابرد  تشاذگ و 
( ناسغ هاشداپ   ) مهیءا نب  ۀلبج  همان 

(( هلبج ، )) دومرف توعد  مالـسا  لوبق  هب  ار  وا  تشون و  ناسغ ))  )) هاشداپ مهیا )) نب  ۀـلبج   )) هب يا  هماـن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هلیبق اب  تشگزاب و  ینارـصن  شیک  هب  یتدـم  زا  سپ  یلو  تشاد ، لاسرا  ادـخ  لوسر  يارب  يا  هیدـه  هارمه  ار  همان  خـساپ  دروآ و  مالـسا 
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(254 . ) دش مور  راید  راپسهر  دوخ 
ترجه مشش  لاس  رد  عیاقو  رگید 

. ناضمر هام  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  طسوت  ناراب  زامن  ندناوخ  لاس و  نیا  رد  یلاسکشخ  یطحق و   - 1
((. هبعش نب  ةریغم   )) ندروآ مالسا   - 2

مورلا تبلغ  ملا ، : )) تایآ لوزن  نایناریا و  رب  نایمور  يزوریپ  نایمور و  زا  زمره )) نب  زیورپ   )) هدنامرف زارب )) رهش   )) ندروخ تسکش   - 3
(255… (( )

دزن رد  شنز  ندرک  تیاکـش  و  هلوخ ))  )) شنز اب  يراصنا )) تماـص  نب  سوا  ( )) نز نداد  قـالط  تیلهاـج ، مسر  هب   ) ندرک راـهظ   - 4
. تسا هدمآ  هلداجم  هروس  لوا  رد  هک  راهظ  تایآ  لوزن  ادخ و  لوسر 

( بالغتسالا ۀنس   ) ترجه متفه  لاس 

( بالغتسالا ۀنس   ) ترجه متفه  لاس 
راپسهر متفه  لاس  مرحم  رد  هنیدم  رد  تماقا  یتدم  و  هیبیدح ))  )) زا تشگزاب  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متفه : لاس  مرحم 

يارب عوکا )) نب  رماـع   )) ربیخ هار  رد  درپـس و  بلاـطیبا  نب  یلع  هب  ار  تیار  درب و  دوخ  اـب  ار  هملـس )) ما   )) رفـس نیا  رد  دـش و  ربـیخ )) ))
تفگیم : نینچ  دناوخیم و  رعش  ادخ  لوسر 

انیدتها ام  هللا ، الول  هللاو  ))
انیلص انقدصت و ال  و ال 

انیلع اوغب  موق  اذا  انا 
انیبا ۀنتف  اودارا  نا  و 
انیلع ۀنیکس  نلزناف 

((( 256  ) انیقال نا  مادقالا  تبث  و 
ربیخ رد  وا  دسریم و  تداهـش  هب  يو  هک  دندیمهف  نینچ  اعد  نیا  زا  هباحـص  هللا . کمحری  تفگ : درک و  اعد  وا  هرابرد  ادخ  لوسر  سپ 

. دیسر تداهش  هب 
ار و شلها  ریخ  هیرق و  نیا  ریخ  میهاوخیم  وت  زا  اراگدرورپ ! : )) تفگ دومرف و  فقوت  دیـسر  ربیخ  کیدزن  هک  یماـگنه  زین  ادـخ  لوسر 

شیپ ادـخ  ماـن  هب  دومرف : سپـس  تسا ؛)) نآ  رد  هچنآ  رـش  شلها و  رـش  هیرق و  نیا  رـش  زا  میربیم  هاـنپ  وـت  هب  تسا و  نآ  رد  هچنآ  ریخ 
. دیور

ربیخ ات  هنیدم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریسم 
(( عیجر  )) يداو ات  شیوخ  هاپس  اب  هاگنآ  دیسر ، ءابهص ))  )) هب سپس  تسا ،) یهوک  مان  دش ) رصع ))  )) راپسهر ادتبا  هنیدم  زا  ادخ  لوسر 

ناـفطغ هلیبق  اریز  درادزاـب ، ربیخ  یلاـها  هب  نداد  کـمک  زا  ار  هلیبق  نیا  هک  دـمآ  دورف  ناـفطغ ))  )) هلیبق ربـیخ و  لـها  ناـیم  تفر و  شیپ 
. دندنام اهنت  نایدوهی  تفاین و  قیفوت  ماجنارس  دناروشب و  ادخ  لوسر  هیلع  ار  نایدوهی  شیوخ ، ینابیتشپ  کمک و  اب  تساوخیم 

ربیخ عالق  حتف 
. دیسر تداهش  هب  هعلق  نیمه  حتف  رد  هملسم )) نب  دومحم   )) دش و حتف  رگید  ياه  هعلق  زا  شیپ  هک  معان ))  )) هعلق  - 1

. دش حتف  معان  هعلق  زا  سپ  هک  صومق ))  )) هعلق  - 2
ياه هعلق  زا  کی  چـیه  رد  تشاد ، هریخذ  دوخ  رد  هک  يرابراوخ  نغور و  دوب و  اـههعلق  نیرتدـنمتورث  هک  ذاـعم )) نب  بعـص   )) هعلق  - 3

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 701 

http://www.ghaemiyeh.com


. دماین تسد  هب  رگید 
حتف هب  ماجنارـس  ادخ  لوسر  دندش و  یمخز  ناملـسم  رفن  هاجنپ  دیگنج و  هعلق  لها  اب  بش  ات  حبـص  زا  ادخ  لوسر  هک  ةاطن ))  )) هعلق  - 4

. دتفا ناناملسم  تسد  هب  یقینجنم  هعلق  نیا  رد  تفای و  قیفوت  نآ 
. دش حتف  ةاطن  هعلق  زا  سپ  هک  قش ))  )) هعلق  - 5

. دش حتف  هتفای ، تمینغ  هب  قینجنم  هلیسو  هب  هک  رازن ))  )) هعلق  - 6
. تسا هدوب  ییاه  هعلق  ياراد  دوخ  هک  هبیتک ))  - )) 7

. تسا هدرب  مان  ار  نآ  تاقبط  بحاص  هک  یبءا ))  )) هعلق  - 8
هرز و دـص  هک  دوـب  هعلق  ود  نیا  رد  دـش . حـتف  همه  زا  رخآ  رد  قاحـسا  نبا  تیاور  هب  هک  ملالـس ))  )) هعلق و  حـیطو ))  )) هـعلق و 10 -   9

(257 . ) داتفا ناناملسم  تسد  هب  یبرع  نامک  دصناپ  هزین و  رازه  رتش و  دصراهچ 
مالسلا هیلع  یلع  يزارفرس 

ای راصنا  زا  يدرم  نارجاهم و  زا  درم  ود  ادتبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش و  راوشد  ( 258 (( ) ربیخ  )) ياه هعلق  زا  یکی  حتف  راک 
هب ار  تیار  نیمه  ادرف  هتبلا  : )) تفگ ادخ  لوسر  تفرگن و  تروص  هعلق  حتف  اما  داتسرف ، نآ  حتف  يارب  ار  رمع ))  )) و رکبوبا )) ( ) بیترت هب 
مه شلوسر  ادخ و  درادیم و  تسود  ار  شلوسر  ادخ و  هک  يدرم  دناسر ، ماجنارـس  هب  ار  حتف  يو  تسد  هب  ادـخ  هک  داد  مهاوخ  يدرم 

.(( دنرادیم تسود  ار  وا 
. دنادرگ زوریپ  ار  وت  ادخ  ات  ور  شیپ  ریگب و  ار  تیار  نیا  تفگ : تساوخ و  ار  یلع ))  )) ادخ لوسر 

ار هعلق  زا  يرد  داتفا ، يو  تسد  زا  يدوهی  رفن  کی  تبرض  رثا  رب  شریش  نوچ  درک و  دربن  نانآ  اب  تفر و  هعلق  کیدزن  مالسلا  هیلع  یلع 
ار نآ  دش  غراف  گنج  راک  زا  هک  نآ  زا  سپ  دوب و  يو  تسد  رد  نانچمه  دیـسر ، ماجنا  هب  حـتف  هک  یعقوم  ات  داد و  رارق  رپس  تشادرب و 

. میتسناوتن مینک  دنلب  ياج  زا  ار  نآ  میتساوخ  هچ  ره  رگید  درم  تفه  نم و  دیوگیم : عفاروبا )) . )) تخادنا
هیفص

زا ار  وا  ادـخ  لوسر  هک  دوب  عیبر )) نب  ۀـنانک   )) رـسمه يدوـهی و  بطخا )) نب  ییح   )) رتـخد هیفـص ))  )) یکی ربـیخ ))  )) هوزغ ناریـسا  زا 
گنج رد  زین  هیفص ))  )) يومع رتخد  ود  تفرگ . يرـسمه  هب  سپـس  درک و  دازآ  ار  وا  دش و  ناملـسم  دیرخ و  یبلک )) هفیلخ  نب  ۀیحد  ))

(259 . ) دندش ریسا  ربیخ )) ))
ربیخ دوهی  ناگتشک 

دنرارق : نیا  زا  دندش ، هتشک  گنج  نیا  رد  هک  نانآ  ناگرزب  زا  یخرب  هک  دنا  هتشون  رفن  ار 93  نایدوهی  ناگتشک 
. هملسم نب  دمحم  تسد  هب  ای  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  يریمح ، بحرم  - 1

. هملسم نب  دمحم  تسد  هب  ریُسا ، - 2
. ریبز تسد  هب  بحرم ) ردارب   ) رسای  - 3

. هملسم نب  دمحم  تسد  هب  عیبر ، نب  ۀنانک   - 4
كدف

ضرعم رد  ار  دوخ  ناـنآ  نوچ  درک و  هرـصاحم  ار  هدـنام  یقاـب  ناـیدوهی  ریبـخ ، ياـه  هعلق  حـتف  زا  سپ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
لها نوچ  تفریذپ و  ار  ناشداهنـشیپ  ادخ  لوسر  دـشکن و  دـنک و  دـیعبت  ار  نانآ  هک  دـندرک  داهنـشیپ  دـندش و  میلـست  دـندید ، تکاله 
نوچ تفریذـپ و  مه  ادـخ  لوسر  دـنک ، راتفر  تروص  نامه  هب  زین  ناـنآ  اـب  اـت  دنتـساوخ  ادـخ  لوسر  زا  دـنتفای ، ربخ  نآ ، زا  كدـف )) ))

(260 . ) دیدرگ ادخ  لوسر  هصلاخ  تفرن ، كدف  رس  رب  يرکشل 
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كدف ربیخ و  مدرم  اب  ادخ  لوسر  رارق 
ناشیا دوخ  هب  هفـصانملاب  ربیخ ، كالما  دـندرک ، داهنـشیپ  دنرتانـشآ ، ناناملـسم  زا  يزرواـشک  راـک  رد  هک  نآ  دانتـسا  هب  ربیخ  ناـیدوهی 
دمآرد دش و  راذگاو  كدف  لها  هب  رارق  نیمه  اب  زین  كدف )) ، )) دش هتفریذپ  داهنـشیپ  نیا  دـشاب و  ادـخ  لوسر  اب  رایتخا  دوش و  راذـگاو 

(261 . ) دوب ادخ  لوسر  هصلاخ  نآ 
ثراح رتخد  بنیز 

رتشیب دنفسوگ  وضع  مادک  هب  ادخ  لوسر  هک  دیسرپ  درک ، نایرب  يدنفسوگ  يدوهی ، مکـشم  نب  مالـس  رـسمه  ثراح و  رتخد  بنیز )) ))
تشوگ زا  يا  هراپ  ادخ  لوسر  دروآ . هیده  ادخ  لوسر  يارب  درک و  مومسم  ار  يا  هچاپ  دنفسوگ . هچاپ  هب  دنتفگ : وا  هب  تسا ، دنم  هقالع 

، بنیز زا  ادخ  لوسر  تسا . مومـسم ))  )) هک دیوگیم  نم  هب  ناوختـسا  نیا  تفگ : تخادـنا و  ناهد  زا  هلـصافالب  تفرگ و  ناهد  رد  نآ 
يربماـیپ رگا  موشیم و  هدوسآ  يو  تسد  زا  دـشاب  یهاـشداپ  رگا  متفگ : دوخ  اـب  تفگ : درک و  فارتعا  مه  وا  دیـسرپ ، ار  لاـح  تقیقح 

. تشذگرد يو  زا  ادخ  لوسر  تفای . دهاوخ  ربخ  نآ  ندوب  مومسم  زا  دشاب 
يرقلا يداو  هوزغ 

هب نآ  حتف  ات  درک ، هرـصاحم  زور  دنچ  ار  اج  نآ  دش و  يرقلا )) يداو   )) راپـسهر ربیخ ))  )) حتف زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دش هتـشک  دیـسر و  يو  هب  يریت  لاح  نامه  رد  تشاذگیم و  نییاپ  ار  ترـضح  نآ  رتش  راب  ادخ ، لوسر  مالغ  معدم )) . )) دیـسر ماجنا 
هک یـشوپور  نونکا  مه  تسوا ، تسد  هب  دمحم  ناج  هک  ییادخ  نآ  هب  هن ، تفگ : ادخ  لوسر  داب . اراوگ  ار  وا  تشهب  دنتفگ : ناناملـسم 

. تسا رو  هلعش  يو  رب  خزود  شتآ  رد  تسا ، هدوبر  ربیخ  گنج  رد  ناناملسم  تمینغ  زا  ار  نآ 
ربیخ هوزغ  يادهش 

لیضف  - 6 رورعم ؛ نب  ءارب  نب  رشب   - 5 بیبَه ؛) ای  بیبُه ) نب  هللادبع   - 4 حورسم ؛ نب  ۀعافر   - 3 ورمع ؛ نب  فقث   - 2 مثکا ؛ نب  ۀعیبر   - 1
12 هرم ؛ نب  ةورع   - 11 بطاح ؛ نب  ثراح   - 10 تباث ؛ نب  حایضوبا   - 9 هملسم ؛ نب  دومحم   - 8 262 ؛) دعس ) نب  دوعسم   - 7 نامعن ؛ نب 

 - 18 عوکا ؛ نب  رماع   - 17 هبقع ؛ نب  ةرامع   - 16 ییحی ؛ نب  ۀـحلط   - 15 هلثا ؛ نب  تباـث   - 14 بیبـح ؛ نب  فینا   - 13 دئاق ؛ نب  سوا  - 
نب سوا   - 23 ریبـج ؛ نب  سوا   - 22 هلثاو ؛) اـی   ) هلئاو نب  فینا   - 21 263 ؛)  ) هداـتق نب  سوا   - 20 هعیبر ؛ نب  دوـسم   - 19 یشبح ؛ ملسا 

. هرم نب  يدع   - 28 هیما ؛ یبا  نب  هللادبع   - 27 هرم ؛ نب  يدج   - 26 هلثاو ؛ نب  تباث   - 25 دئاع ؛ هب  سوا   - 24 بیبح ؛
یعار دوسا  ناتساد 

هارمه هک  ینادنفـسوگ  اـب  ربـیخ  ياـه  هعلق  زا  یکی  هرـصاحم  عقوم  رد  دوب  ربـیخ  ناـیدوهی  زا  يدرم  نابـش  رودزم و  هک  یعار )) دوـسا  ))
ار نادنفسوگ  تفگ : ادخ  لوسر  منک ؟ هچ  نونکا  تسا ، تناما  نم  دزن  دروآ ، مالسا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  تشاد ،

ادخ هب  نم  هک  دیورب  تفگ : دیـشاپ و  نادنفـسوگ  رب  تفرگرب و  گیر  یتشم  تساخرب و  وا  دـنورب . اجنآ  هب  ات  نزب  ناشبحاص  هعلق  هب  ور 
. متسین امش  اب  رگید  مسق 

یگنس لاح  نامه  رد  دیگنج ، هعلق  نامه  لها  اب  دوسا ))  )) سپس دندش ، هعلق  لخاد  دناریم ، ار  اهنآ  یـسک  ییوگ  هک  نانچ  نادنفـسوگ 
نیا مان  تخاس ، راگتـسر  ار  وا  مالـسا  هنوگنیدـب  دوب ، هدـناوخن  زامن  تعکر  کی  زونه  هک  یلاح  رد  تشک ، ار  وا  درک و  تباـصا  يو  هب 

. تسا هدش  هدرب  مان  ربیخ  يادهش  نمض  دنا و  هتشون  ملسا ))  )) ار مالغ 
یملس طالع  نب  جاجح  ناتساد 

دزن رد  زین  شرـسمه و  دزن  رد  هک  دوخ  لاوما  يروآ  عمج  يارب  ات  تساوخ  هزاجا  ادـخ  لوسر  زا  طالع )) نب  جاجح   )) ربیخ حـتف  زا  سپ 
: دومرف ادخ  لوسر  تفگ . مهاوخ  مه  یغورد  مراچان  ملاوما  لوصو  يارب  تفگ : ادخ  لوسر  هب  وا  دوش . هکم  یهار  دوب ، هکم  ناناگرزاب 

لوسر راک  هک  دنتسه  رابخا  ندروآ  تسد  هب  يوجتسج  رد  هک  مدید  ار  شیرق  زا  ینادرم  مدیـسر ، هکم  هب  ات  دیوگیم : جاجح )) . )) وگب
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؟ ربخ هچ  دمحموبا ))  )) يا دنتفگ : دندوب ، ربخیب  نم  ندش  ناملسم  زا  زونه  نوچ  تسا و  هدیشک  اجک  هب  ربیخ ))  )) ریلد یلاها  اب  ادخ 
: دنتفگ دنکیم . نامداش  ار  امـش  هک  مراد  يربخ  يرآ ، متفگ : تسا . هدـش  ربیخ  راپـسهر  ادـخ ) لوسر  ینعی :  ) نزهار نیا  هک  میا  هدـینش 
دندش و هتـشک  همه  شنارای  دـیا و  هدینـشن  ار  نآ  دـننام  زگره  هک  دروخ  یتسکـش  نانچ  دـمحم )) : )) متفگ دـیوگیم : جاجح )) . )) وگب
زا نانآ  دنشکب . دوخ ، ناگتشک  ياج  هب  ار  وا  هکم  لها  ات  میتسرفیم  شا  هکم  هب  هکلب  میشکیمن ، ار  وا  دنتفگ : تسا و  ریـسا  زین  شدوخ 

مهارف تسا  هدنام  نآ  نیا و  دزن  هک  ار  دوخ  لام  لوپ و  ات  دـینک  کمک  نم  اب  تفگ : جاجح ))  )) سپـس دنتـشگ . نامداش  رایـسب  ربخ  نیا 
راک نیا  ماجنا  رد  همه  سپ  مروآ . تسد  هب  يزیچ  دمحم ، باحصا  ناگدروخ  تسکش  زا  مدرگرب و  ربیخ ))  )) هب مراد  رظن  رد  اریز  منک ،

. دشیمن رتهب  نآ  زا  هک  هنوگنادب  دندرک ، تدعاسم 
بلطملادبع نب  سابع  ینارگن 

ربخ نیا  ندینـش  زا  هک  دید  ار  بلطملادبع )) نب  سابع  ، )) ربیخ هعقاو  زا  ادخ  لوسر  تسکـش  ندرک  رـشتنم  زا  سپ  طالع )) نب  جاجح  ))
ارم شیرق  مسرتیم  هچ  راد ، هتفهن  ارم  راـتفگ  زور  هس  اـت  متفگ  يرآ . تفگ : يراد ؟ هتفهن  ما  هتفگ  یناوـتیم  متفگ : وا  هب  تـسا ، نارگن 

هدازردارب مسق  ادخ  هب  متفگ : يو  هب  سپـس  بوخ . رایـسب  تفگ : وگب . یهاوخیم  هچ  ره  زور  هس  زا  دعب  دـننکفا ، ماد  هب  دـننک و  بیقعت 
هتخودـنا لاوما و  اب  ار  ربیخ ))  )) هدرک و یـسورع  هیفـص ))  )) نایدوهی هاشداپ  رتخد  اب  هک  متـشاذگ  یلاح  رد  ار  ادـخ ) لوسر  ینعی :  ) تا

هکم هب  دوخ  تاـبلاطم  يروآ  عمج  يارب  نونکا  ما و  هدـش  ناملـسم  نم  هک  نادـب  راد و  هتفهن  اد  ربـخ  نیا  اـما  تسا ، هتفرگ  ناوارف  ياـه 
. ما هدمآ 

شیرق نادرم  هک  دید  فاوط ، زا  سپ  دـمآ و  نوریب  هناخ  زا  درک و  وبـشوخ  ار  دوخ  دیـشوپ و  رخاف  يا  هماج  زور ، هس  زا  سپ  سابع )) ))
زادگ زوس و  رپ  یتبیـصم  لباقم  رد  هک  مسق  ادخ  هب  دنتفگ : وا  هب  دندید  ار  سابع ))  )) هک یماگنه  دـنا . (( جاجح  )) گنرین مرگرـس  زونه 

هاشداپ رتخد  اب  تفرگ و  ار  ربیخ  دمحم )) ، )) دیا هتشادنپ  امش  هک  تسین  نانچ  ادخ ، هب  هن  تفگ : سابع )) ! )) يا هدز  ییابیکش  هب  ار  دوخ 
. دروآ امـش  يارب  ار  ربخ  نآ  هک  یـسک  ناـمه  تفگ : تسا ؟ هدروآ  وت  يارب  یـسک  هچ  ار  ربـخ  نیا  دـنتفگ : درک . یـسورع  نیمزرـس  نآ 

. تفر رد  ام  تسد  زا  هک  سوسفا  دنتفگ :
ربیخ مئانغ 

ناملـسم دهاجم  درم  دصراهچ  رازه و  زا  درم  ره  يارب  دش ، میـسقت  مهـس  دصتـشه  رازه و  يانبم  رب  سمخ  عضو  زا  سپ  ربیخ ))  )) مئانغ
. مهس ود  بسا  تسیود  زا  بسا  ره  يارب  مهس و  کی 

سمخ زا  ربمایپ  نانز  هب  و  دوعسم )) نب  ۀصیحم   )) هلمج زا  دندوب  هطساو  كدف ))  )) یلاها ادخ و  لوسر  نایم  حلص  رارق  رد  هک  ینادرم  هب 
. دش هداد  یقح 

طقف هیبیدح  لها  زا  هتبلا  دنـشاب . هدوبن  هچ  دنـشاب و  هدوب  ربیخ ))  )) رد هچ  دنا ، هدوب  هیبیدح ))  )) رد هک  دش  میـسقت  یناسک  رب  ربیخ  مئانغ 
. داهن ربارب  دنا  هدوب  هک  یناسک  اب  مه  ار  وا  مهس  ادخ  لوسر  دوبن و  ربیخ  رد  يراصنا )) هللادبع  نب  رباج  ))

ءامیت
ناشیا رب  برع ) ياـفواب  نادرم  زا  یکی   ) اـیداع نب  لاومـس  نادـناخ  دـندوب و  ادـخ  لوسر  نمـشد  ءاـمیت ))  )) مدرم دـسیونیم : يدوعـسم 

هب ادـخ  لوسر  هاگنآ  دـنداد و  هیزج  هب  نت  دـندرک و  حلـص  ادـخ  لوسر  اب  دـنتفای ، ربخ  يرقلا )) يداو   )) حـتف زا  نوچ  دنتـشاد و  تسایر 
(264 . ) تشگزاب هنیدم 

ربیخ لوصحم  دروآرب  نارومءام 
: دنتفگیم هاگره  داتـسرفیم  ربیخ ))  )) لوصحم دروآرب  يارب  ار  هحاور )) نب  هللادبع  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنا  هتـشون 
(( هللادبع  )) اما دندوتـسیم ، ار  يو  تلادع  مه  نایدوهی  امـش . لام  دیتساوخن  ام ، لام  دروآرب  نیا  اب  دـیتساوخ  تفگیم : يدرک ، فاحجا 
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. تشادن هدهع  رب  ار  راک  نیا  لاس  کی  زج  دیسر و  تداهش  هب  هتوم ))  )) هوزغ رد  ترجه  متشه  لاس  رد 
دندرکیم و راک  ربیخ  كالما  رد  نانچمه  نایدوهی  تفریم و  ربیخ  لوصحم  دروآرب  يارب  هللادبع ))  )) ياج هب  رخص )) نب  رابج   )) سپس

. دندوب یضار  ناشراک  زرط  زا  مه  ناناملسم 
هشبح زا  بلاط  یبا  نب  رفعج  ندیسر 

دیـشک و شوغآ  رد  ار  وا  دیـسوب و  ار  وا  هدـید  ود  ناـیم  ادـخ  لوسر  دیـسر و  هشبح  زا  بلاـط )) یبا  یب  رفعج   )) هک دوب  ربـیخ  حـتف  زور 
. رفعج ندیسر  هب  ای  ربیخ  حتف  هب  ایآ  مرتلاحشوخ ، دماشیپ  ود  نیا  زا  کی  مادک  هب  منادیمن ، تفگ :

هنیدم هب  هشبح  میقم  ناناملسم  لاقتنا 
دتسرف و هنیدم  هب  ار  هشبح  رد  هدنام  ناناملـسم  ات  تساوخ  یـشاجن ))  )) زا داتـسرف و  هشبح  هب  يا  همان  اب  ار  هیما )) نب  ورمع   )) ادخ لوسر 

تخاس : هناور  هنیدم  هب  یتشک  ود  رد  ار  ناملسم  درم  مه 16  وا 
نب دوسا   - 6 يرعشا ؛ یسوموبا   - 5 همطاـف ؛ یبا  نب  بیقیعم   - 4 دیعـس ؛ نب  ورمع   - 3 دیعـس ؛ نب  دلاخ   - 2 بلاـط ؛ یبا  نب  رفعج   - 1
نب ۀیمحم   - 12 هعیبر ؛ نب  نامثع   - 11 دلاخ ؛ نب  ثراح   - 10 دوعسم ؛ نب  ۀبتع   - 9 صاقو ؛ یبا  نب  رماع   - 8 سیق ؛ نب  مهج  لفون 7 - 

. سیقدبع نب  ثراح   - 16 عیبر ؛ نب  کلام   - 15 ورمع ؛ نب  بطاحوبا   - 14 يودع ؛ هللادبع  نب  رمعم   - 13 ءزج ؛
. دندمآ هنیدم  هب  یتشک  ود  نیا  رد  دندوب و  هتفای  تافو  هشبح  رد  ناشنارهوش  هک  دندوب  مه  ینانز 

نزاوه رس  رب  هبرت  هیرس 
(( هبرت  )) راپـسهر نزاوه ))  )) هلیبـق بیقعت  رد  درم  یـس  اـب  ار  باـطخ )) نب  رمع  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متفه : لاـس  ناـبعش 

ناـهنپ اـهزور  دـنتفریم و  هار  اهبـش  هیرـس  نیا  نادرم  تسا . عـقاو  نمی  نارجن ))  )) و اعنـص ))  )) هار رد  ءـالبع ))  )) هیحاـن رد  هـک  تخاـس 
(265 . ) دادن يور  يدروخ  دز و  دنتخیرگ و  دنتفای و  ربخ  نزاوه ))  )) اما دندشیم ،

( بالک ینب  هیرس  دجن ) هیرس 
شیپ دـجن ))  )) نیمزرـس رد  هیرـض ))  )) ات و  نزاوه ) زا  يا  هفیاط  لباقم  رد  دـندش ) هیرـس  نیا  روماـم  باحـصا ، زا  یعمج  اـب  رکبوبا )) ))
ریـسا ار  اـهیرازف ))  )) زا يرتـخد  تشک و  ار  ناکرـشم  زا  رفن  تفه  عوکا )) نب  ۀملـس   )) داد و يور  يدروـخ  دز و  هیرـس ، نیا  رد  دـنتفر .

ناکرـشم تسد  رد  هک  ار  ناناملـسم  زا  یناریـسا  لباقم ، رد  داتـسرف و  هکم  هب  تفرگ و  هملـس ))  )) زا ار  رتخد  ناـمه  ادـخ  لوسر  تفرگ .
(266 . ) دیرخزاب دندوب 
(( دعس نب  ریشب   )) هیرس

يو داتسرف . كدف ))  )) هب هرم )) ینب   )) هفیاط رس  رب  درم  یس  اب  ار  دعس )) نب  ریـشب  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متفه : لاس  نابعش 
ناـهارمه دـندرب و  هلمح  ناـنآ  رب  هرم )) ینب   )) نادرم هنابـش  اـما  ددرگزاـب ، هنیدـم  هب  تساوـخیم  تفرگ ، هک  ینادنفـسوگ  نارتـش و  اـب 

هنیدم هب  ار  زیگنا  فسا  ربخ  نیا  یثراح )) دیز  نب  ۀبلع   )) داتفا و اههتشک  نایم  رد  مه  ریشب  دوخ  دندیسر و  تداهـش  هب  یگمه  ریـشب )) ))
(267 . ) دیسر هنیدم  هب  دوخ  ریشب  سپس  دروآ و 

(( ماوع نب  ریبز   )) هیرس
ینب  )) رس رب  درم  تسیود  اب  ار  ماوع )) نب  ریبز  ((، )) دعس نب  ریشب   )) هیرـس نادرم  نتفای  تداهـش  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

(269 . ) داتسرف ریبز ))  )) ياج هب  ار  هللادبع )) نب  بلاغ   )) ادخ لوسر  هک  تسا  هدمآ  تاقبط  رد  اما  ( 268 ، ) داتسرف هرم ))
(( هللادبع نب  بلاغ   )) هیرس

بلاغ ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندوب ، دجن ) هیحیان  رد  عقاو  (( ) هعفیم  )) رد هبلعث  نب  دـبع  ینب  لاوع و  ینب  متفه : لاس  ناضمر 
ار ینادنفـسوگ  نارتش و  دنتـشک و  ار  رفن  دنچ  دندرب و  هلمح  نمـشد  رب  هنابـش  داتـسرف و  نانآ  رـس  رب  درم  یـس  دص و  اب  ار  هللادـبع )) نب 
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. دنتشگزاب هنیدم  هب  دنتفرگ و  تمینغ 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشک و  دوب ، هتفگ  هللا  الا  هلا  هک ال  نآ  دوجو  اب  ار  يدرم  هثراح )) نب  دیز  نب  ۀماسا   )) هک دوب  هیرـس  نیمه  رد 

. درمشیم مرتحم  دیاب  ار  وا  نوخ  تسوا و  یناملسم  كالم  وا ، ینابز  رارقا  هک  ارچ  تشگ ، رطاخ  هدیجنر  هلآ  و 
. تشگ لزان  ءاسن  هروس  هیآ 94  تهج ، نیمه  هب  هیرس و  نیمه  رد  دسیونیم : يدوعسم 

(( رابج  )) و نمی ))  )) هب يراصنا )) دعس  نب  ریشب   )) هیرس
نب ۀنییع   )) دنا و هدمآ  مهارف  بانج ))  )) رد نافطغ ))  )) هلیبق زا  یهورگ  هک  تفای  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متفه : لاس  لاوش 

. دنگنجب ادخ  لوسر  اب  ناتسادمه  ات  تسا  هداد  یهارمه  هدعو  نانآ  هب  مه  يرازف )) نصح 
(( حالـس  )) رد دندیـسر و  رابج ))  )) و نمی ))  )) هب بانج )) ( ) دودح رد  ات  تخاس  هناور  درم  دصیـس  اب  ار  دعـس )) نب  ریـشب   )) ادخ لوسر 

تمینغ هب  يرایسب  نایاپراهچ  دنتفرگ و  ریسا  ود  طقف  تخیرگ و  تشگ و  هدنکارپ  نمشد  اما  دنتفر ، شیپ  نمشد  يوس  هب  دندمآ و  دورف 
(270 . ) داتفا ناناملسم  تسد  هب 

(271  ) ءاضقلا ةرمع 
دهد ماجنا  تسناوتن  هتشذگ  لاس  رد  هک  يا  هرمع  ياج  هب  متفه ، لاس  هدعق  يذ  مشـش  رد  مالـسلا  هیلع  ادخ  لوسر  متفه : لاس  هدعق  يذ 

يرادقم بسا و  دص  ینابرق و  رتش  تصـش  دش و  هکم  راپـسهر  هرمع  ناونع  هب  دنتـشاد  تکرـش  هیبیدح  رد  هک  باحـصا  زا  هدع  نامه  اب 
. تشاذگ ياج  هب  ججای )) نطب   )) رد ار  اهحالس  اهبسا و  دیسر  هکم  کیدزن  نوچ  درب و  دوخ  اب  زین  هحلسا 

ناناملـسم دوب و  راوس  ءاوصق ))  )) رتش رب  هک  یلاح  رد  ادـخ  لوسر  دنتـشاذگ و  یلاخ  ار  هکم  ادـخ ، لوسر  ندیـسر  ندینـش  اب  هکم  لـها 
دندوب هتفرگ  ار  يو  نوماریپ  هتسب  ریشمش  یتسدبوچ  اب  ار  دوسالارجح ))  )) درک و فاوط  هراوس  دندوب  هتفرگ  ار  يو  نوماریپ  هتسب  ریشمش 

دوـب و هتفرگ  ار  وا  رتـش  راـهم  هک  هـحاور )) نـب  هللادـبع   )) درک و مالتـسا  دوـخ  یتسدـبوچ  اـب  ار  دوسـالارجح ))  )) درک و فاوـط  هراوـس 
دناوخیم : زجر  تفریم  ادخ  لوسر  شیپاشیپ 

هلیبس نع  رافکلا  ینب  اولخ  ))
(272 … (( ) هلوسر یف  ریخلا  لکف  اولخ 

(( تسا دنوادخ  لوسر  رد  یبوخ  همه  دیور ، رانک  وا  هار  رس  زا  ناگدازرفاک  يا  ))
(( یلاله نزح  نب  ثراح   )) رتخد هنومیم ))  )) اب تدم  نیمه  رد  دـنام و  هکم  رد  زور  هس  داد ، رارق  قبط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. تفر نوریب  هکم  زا  ناناملسم  اب  مراهچ  زور  درک و  جاودزا 
میلس ینب  رس  رب  ءاجوعلا )) یبا  نبا   )) هیرس

یبا نبا   )) هارمه نمشد  هلیبق  زا  یسوساج  نوچ  تفر و  میلس )) ینب   )) هلیبق رس  رب  درم  هاجنپ  اب  ءاجوعلا )) یبا  نبا  : )) متفه لاس  هجح  يذ 
لابند هب  دندز و  زابرس  مالسا  لوبق  زا  دندش و  گنج  هدامآ  میلس )) ینب   )) تشاد و رذح  رب  ار  نانآ  يو  ندیـسر  زا  شیپ  دوب ، ءاجوعلا ))

هام لوا  رد  دوب ، هداتفا  قمریب  اههتـشک  نایم  رد  هک  هیرـس  هدنامرف  دندیـسر و  تداهـش  هب  هیرـس  دارفا  همه  تفرگ  رد  هک  يدـیدش  گنج 
(273 . ) تشگزاب هنیدم  هب  تشه  لاس  رفص 

(( یملسا دردح  یبا  نب  هللادبع   )) هیرس
(( هباغ  )) رد یهوبنا  تیعمج  اب  یمـشج )) ( 274 دـیز ) نب  ۀـعافر   )) هک تفای  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متفه : لاس  هجح  يذ 

باتفآ بورغ  نانیا  داتـسرف . قیقحت  يارب  درم  ود  اب  ار  دردح )) یبا  نب  هللادبع   )) سپ دنگنجب ، يو  اب  هک  دنراد  رظن  رد  دنا و  هدش  مهارف 
دنتخات يو  رب  ناهگان  دوب ، هدمآ  نوریب  اهنت  دوب ، هدرک  رید  هک  ینابش  يوجتسج  رد  دیز )) نب  ۀعافر   )) نوچ دندیـسر و  نمـشد  کیدزن 

. دنتشگزاب هنیدم  هب  دنتفرگ و  تمینغ  هب  ینادنفسوگ  نارتش و  دنتشک و  ار  وا  و 
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كدف هیحان  هب  دوعسم )) نب  ۀصیحم   )) هیرس
(( مضرا  )) نب هللادبع ))  )) هیرس زا  شیپ  و  هباغ ))  )) هب دردح )) یبا  نب  هللادبع   )) هیرس زا  دعب  ار  هیرس  نیا  يدوعسم  متفه : لاس  هجح  يذ 

(275 . ) تسا هتشون 
(276  ) مضا هب  دودح )) یبا  نب  هللادبع   )) هیرس

هک نآ  اب  ار  یعجـشا )) طبـضا  نب  رماع  ((، )) ملحم  )) دـنا و هدوب  هیرـس  نیا  رد  هماثج )) نب  ملحم   )) و هداـتقوبا )) : )) متفه لاـس  هجح  يذ 
هروس هیآ 94  تبسانم  نیمه  هب  دنا : هتفگ  هک  نانچ  تشک و  دوب ، هداد  يور  ود  نآ  نایم  تیلهاج  رد  هچنآ  يارب  دوب  هدرک  مالـسا  راهظا 

(277 . ) تشگ لزان  ءاسن 
هـس ادخ  لوسر  اما  هاوخب ، شزرمآ  نم  يارب  تفگ : دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  رابکـشا  هدید  اب  ملحم ))  )) هعقاو نیا  زا  سپ  دسیونیم : یبلح 

(278 . ) زرمایم ار  ملحم )) : )) تفگ راب 

( حتفلا ۀنس   ) ترجه متشه  لاس 

( حتفلا ۀنس   ) ترجه متشه  لاس 
حولم ینب  رس  رب  یثیل )) یبلک  هللادبع  نب  بلاغ   )) هیرس

يا هیرس  یهدنامرف  ار  یبلک )) هللادبع  نب  بلاغ  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگیم : ینهج  ثیکم  نب  بدنج  متشه : لاس  رفص 
(( دیدق  )) هب ات  میدش  راپسهر  درب . تراغ  دندوب ، دیدک ))  )) رد هک  حولم )) ینب   )) رب ات  دومرف  ار  وا  متشاد . تکرش  نآ  رد  مه  نم  هک  داد 

ناب هدید  ناونع  هب  ارم  هاگنآ  میدیسر ، دیدک ))  )) هب ات  میدش  راپسهر  سپس  میدرک ، ریگتسد  ار  یثیل )) ءاصرب  نبا   )) اج نآ  رد  میدیـسر ،
زا يدرم  عقوم  نیمه  رد  مدوب . هدـیمرآ  ولهپ  هب  هتـشپ  يور  دوب ، نمـشد  هب  فرـشم  هک  مدیـسر  يا  هتـشپ  هب  ماگنه  بش  نم  دنداتـسرف و 

ار يو  نامک  ریت و  نز  روایب و  نوریب  ریت  ود  اب  ارم  نامک  منیبیم ، یهایس  هپت  يور  تفگ : شرسمه  هب  دمآ و  نوریب  دوخ  همیخ  زا  نمشد 
نم هناش  رب  هک  درک  اهر  رگید  يریت  سپـس  مدـنام  ياج  رب  مدروآ و  رد  ار  نآ  اما  (، 279  ) تسـشن نم  يولهپ  رب  درک و  اهر  يریت  دروآ ،

لخاد سپـس  درکیم ، تکرح  دوبیم  یـسک  رگا  تفگ : شرـسمه  هب  درم  مدنام ، ياج  رب  نانچمه  مدروآ و  رد  مه  ار  نآ  تفرگ ، ياج 
میتـفرگ و تمینغ  ار  ناـیاپراهچ  میتـشک و  ار  ناـشیا  زا  یناـسک  مـیدرب و  تراـغ  ناـنآ  رب  ناهاگرحـس  دـنتفر ، باوـخ  هـب  دـش و  هـمیخ 

لاعتم يادـخ  مینیبب ، یناراب  ربا و  هک  نآ  یب  ماگنه  نیا  رد  دـش . کیدزن  رایـسب  ام  هب  تخات و  شیپ  ام  بیقعت  رد  نمـشد  اما  میتشگزاـب ،
زا رفن  کی  هک  یلاح  رد  دـندنام ، هناخدور  فرط  نآ  رد  حولم )) ینب   )) نادرم دوبن . ریذـپ  ناکما  نآ  زا  نتـشذگ  هک  داتـسرف  یلیـس  بآ 

. میدش هنیدم  دراو  تمالس  هب  ام  دنام و  هجیتن  یب  ناشیا  بیقعت  درذگب و  نآ  زا  تسناوتیمن  مه  ناشیا 
(( یثیل هللادبع  نب  بلاغ   )) هیرس

. دریگ ماقتنا  هرم )) ینب   )) زا ات  تخاس  هدامآ  درم  تسیود  اب  ار  ماوع )) نب  ریبز   )) ادتبا هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متـشه : لاس  رفص 
بلاغ ((، )) ریبز  )) ياج هب  ادخ  لوسر  تشگزاب ، دوب  هتخاس  زوریپ  ار  نانآ  ادخ  هک  يا  هیرس  زا  یثیل )) هللادبع  نب  بلاغ   )) لاح نیمه  رد 

هک دوب  هیرـس  نیمه  رد  دنتفرگ ، تمینغ  هب  ار  ینایاپراهچ  دنتـشک و  ار  يا  هدع  دـنتخات و  هرم )) ینب   )) رب ناشیا  داتـسرف . ار  هللادـبع )) نب 
(280 . ) دش دیهش  دیز )) نب  ۀماسا   )) تسد هب  دوب  هتخاس  يراج  نابز  رب  ار  دیحوت  هملک  هک  نیا  اب  کیهن )) نب  سادرم  ))

(( يرافغ ریمع  نب  بعک   )) هیرس
ماش یضارا  زا  عالطا )) تاذ   )) هب ات  داتـسرف  رفن  هدزناپ  اب  ار  ریمع )) نب  بعک   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متـشه : لاس  لوالا  عیبر 

هب یگمه  دندرک و  نارابریت  ار  ناناملـسم  دندیزرو و  عانتما  مالـسا  نتفریذـپ  زا  اهنآ  دـندرک و  دروخرب  نمـشد  زا  یهورگ  اب  دندیـسر و 
(281 . ) تخاس ربخاب  دمآ  شیپ  زا  ار  ادخ  لوسر  دوب  هداتفا  اههتشک  نایم  رد  هک  رفن  کی  طقف  دندیسر ، تداهش 
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(( يدسا بهو  نب  عاجش   )) هیرس
(( نزاوه  )) زا یعمج  رـس  رب  درم ، راـهچ  تسیب و  اـب  ار  بهو )) نب  عاجـش  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متـشه : لاـس  لوـالا  عیبر 

ناـیاپراهچ و هیرـس  نیا  رد  دوـب ، هار  زور  جـنپ  هنیدـم  هب  اـت  اـج  نآ  زا  دنتـشاد ، لزنم  هبکر ))  )) هیحاـن رد  عـقاو  یـس ))  )) رد هک  داتـسرف 
(282 . ) دندرک باسح  رتش  کی  ياج  هب  ار  دنفسوگ  هد  دش و  رتش  هدزناپ  يدرم  ره  مهس  دندروآ . تمینغ  هب  يرایسب  نادنفسوگ 

(( هدیدح نب  رماع  نب  ۀبطق   )) هیرس
لزنم هلابت ))  )) هیحان رد  هک  داتـسرف  معثخ ))  )) زا يا  هفیاط  رـس  رب  درم  تسیب  اب  ار  رماـع )) نب  ۀـبطق  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. دندروآ هنیدم  هب  ینایاپراهچ  ناریسا و  تخس ، یگنج  زا  سپ  دنتشاد ،
((( 283  ) هتوم  )) هوزغ

داتـسرف و يرـصب ))  )) هاشداپ دزن  يا  همان  اب  ار  يدزا )) ریمع  نب  ثراح  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متـشه : لاس  یلوالا  يدامج 
راوشد ادخ  لوسر  رب  تخـس  ثراح ))  )) ندش هتـشک  تشک . ار  وا  ورمع )) نب  لیبحرـش  ( ) دیـسر هتوم ))  )) نیمزرـس هب  ثراح ))  )) نوچ

نامه هب  ات  دومرف  داد و  تراما  نانآ  رب  ار  هثراح )) نب  دیز   )) ادخ لوسر  تشگ . مهارف  درم  رازه  هس  دناوخارف و  داهج  هب  ار  مدرم  دمآ و 
اب ادخ  يرای  هب  دنتفریذپن  رگا  دننک و  توعد  مالـسا  هب  ار  نیمزرـس  نآ  مدرم  دنوش و  راپـسهر  تسا  هتفای  تداهـش  ثراح ))  )) هک ییاج 

. دنگنجب نانآ 
هک یسریم  ینیمزرس  هب  ادرف  دومرف : مدنب . راک  هب  منک و  ظفح  ار  نآ  ات  امرف  يروتـسد  ارم  ادخ ! لوسر  يا  تفگ : هحاور )) نب  هللادبع  ))

ندیسر هار  رد  ادخ  دای  هک  نک  دای  ار  ادخ  دومرف : امرفب . رتشیب  تفگ : نک . هدجس  رایسب  سپ  تسا ، مک  نیمزرس  نآ  رد  دنوادخ  هدجس 
رـسپ يا  دومرف : ادخ  لوسر  ازفیب . يدومرف  هک  تحیـصن  ود  نآ  رب  رگید  یتحیـصن  تفگ : رگید  راب  هللادبع )) . )) تسا وت  روای  بولطم  هب 

: تفگ هللادبع  یهد . ماجنا  مه  کین  راک  کی  ینکیم ، دب  راک  هد  رگا  هک  وشم ، زجاع  راک  نیا  زا  يدـنام  زجاع  هک  يراک  ره  زا  هحاور !
(284 . ) دیسرپ مهاوخن  يزیچ  وت  زا  يدومرف  هک  نخس  نیا  زا  سپ  رگید 

دیماان هک  مراودیما  تسین و  تداهش  شزرمآ و  زج  نم  يوزرآ  هک : نومضم  نیا  هب  تفگ  يراعشا  دوب  هباحص  يارعش  زا  هک  هللادبع )) ))
(285 . ) مدرگنزاب

نیمزرـس رد  مور  هاشداپ  لقره ))  )) هک دنتفای  ربخ  اج  نآ  دندیـسر و  ناعم ))  )) هب ماش  نیمزرـس  رد  ات  دندش  راپـسهر  هیرـس  نادرم  سپس 
مان هب  ( 286 (( ) هشارا  )) هفیاط و  یلب ))  )) یهدنامرف هب  رفن  رازه  دص  زین  فلتخم  لیابق  زا  تسا و  هدـمآ  دورف  یمور  رازه  دـص  اب  اقلب )) ))

. تسا هتسویپ  ناشیدب  ( 287 (( ) هلفاز نب  کلام  ))
ار مدرم  هحاور )) نب  هللادبع   )) اما دنزاس ، ربخ  اب  نمـشد  هرامـش  زا  دوب ، هدنام  عادولا )) ۀینث   )) رد هک  ار  ادخ  لوسر  دنتـساوخ ، ناناملـسم 
ار ام  ادـخ  هک  تسا  ینید  نیا  هب  ام  ياکتا  اهنت  میگنجیمن و  نمـشد  اب  هاپـس  ینوزف  ورین و  هرامـش و  ياکتا  هب  ام  تفگ : تخاـس و  ریلد 

. دندش راپسهر  دنتفریذپ و  یگمه  مدرم  نتفای ، تداهش  ای  نمشد  رب  يزوریپ  ای  دیور ، شیپ  سپ  تسا ، هدرک  زارفارس  نادب 
گنج زور 

، دـش کـیدزن  نمـشد  نوچ  دـندش و  وربور  برع  مور و  زا  لـقره ))  )) نایهاپـس اـب  ءاـقلب ))  )) ياـهزرم رد  اـت  دـنتفریم  شیپ  ناناملـسم 
. دیسرارف گنج  زور  اج  نامه  دندیشک و  هتوم ))  )) هیرق هب  ار  دوخ  ناناملسم 

نب رفعج   )) سپـس دیـسر ، تداهـش  هب  نمـشد  ناراد  هزین  نایم  رد  ات  درک  گنج  هدایپ  هثراح )) نب  دـیز   )) تفرگرد و یتخـس  هب  گـنج 
. دیسر تداهش  هب  دوب  هتشادرب  مخز  دنچ  دون و  هک  یلاح  رد  دناوخیم و  زجر  دیگنجیم و  نانچمه  تخات و  شیپ  بلاطیبا ))

، داد ادخ  هار  رد  هک  یتسد  ود  ياج  هب  ار  يو  ادخ  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  تسد  ود  گنج  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج ))  )) هک دنا  هتـشون 
. دنک زاورپ  ود  نآ  اب  دهاوخب  هک  تشهب  ياج  ره  رد  ات  دومرف  تیانع  لاب  ود 
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رد دیگنجیم . شیوخ  بسا  رب  راوس  تخات و  شیپ  تفرگرب و  ار  تیار  هحاور )) نب  هللادبع  ((، )) بلاط یبا  نب  رفعج   )) تداهـش زا  سپ 
ماجنارس تخاتیم  شیپ  نانچمه  درک و  تمالم  ار  دوخ  ( 288  ) تفگ هک  يرعش  دنچ  رد  دمآ ، شیپ  يو  يارب  يدیدرت  نوچ  ماگنه  نیا 

، دینیزگرب یهدنامرف  هب  دوخ  نایم  زا  ار  يدرم  ناناملسم ! يا  تفگ : مقرا )) نب  تباث  ، )) هیرس ریما  هس  تداهش  زا  سپ  دیسر . تداهـش  هب 
. دنادرگزاب هنیدم  هب  ار  ناناملسم  مه  وا  دندیزگرب ، یهدنامرف  هب  ار  دیلو )) نب  دلاخ  ))

. دش هتشک  هداتق )) نب  نابطق   )) تسد هب  نایمور ، هدنامرف  هلفاز )) نب  کلام   )) گنج نیا  رد 
هیرس باحصا  يور  هب  هنیدم  ناناملسم  دندش ، نوریب  نانآ  لابقتـسا  هب  يا  هدع  اب  ادخ  لوسر  هنیدم ، هب  هیرـس  باحـصا  تشگزاب  زا  سپ 

، دنتـسین ناگتخیرگ  نانیا  تفگیم : ادخ  لوسر  اما  دـیتخیرگ ؟ ادـخ  هار  رد  داهج  زا  ناگدـنزیرگ ، يا  دـنتفگیم : دندیـشاپیم و  كاخ 
(289 . ) دنناگدننک هلمح  دهاوخب  ادخ  رگا  هکلب 

. تسا هدورس  هتوم ))  )) نادیهش هیثرم  رد  يراعشا  تباث )) نب  ناسح  ))
هتوم هوزغ  يادهش 

 - 7 سیق ؛ نب  دابع   - 6 هحاور ؛ نب  هللادبع   - 5 دعس ؛ نب  بهو   - 4 دوسءا ؛ نب  دوعسم   - 3 هثراح ؛ نب  دیز   - 2 بلاط ؛ یبا  نب  رفعج   - 1
14 ثراح ؛ نب  دعس  رسپ  رماع :  - 12 ورمع ؛  - 11 دیز ؛ نب  ورمع  رسپ  رباج :  - 10 بیلکوبا ؛  - 9 ورمع ؛ نب  ۀقارس   - 8 نامعن ؛ نب  ثراح 

. نایفس نب  رابه   - 17 دیوس ؛ نب  دوسم   - 16 سیق ؛ نب  ةدابع   - 15 ورمع ؛ نب  دیوس  - 
(290  ) لسالسلا تاذ  هیرس 

دنهاوخیم دـنا و  هتـشگ  مهارف  هعاضق ))  )) هلیبق زا  یهورگ  هک  تفای  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متـشه : لاس  هرخآلا  يدامج 
هناور دنتشاد ، بسا  یـس  هک  راصنا  رجاهم و  ناگرزب  زا  درم  دصیـس  اب  ار  صاع )) نب  ورمع   )) سپ دننزب ، يدربتـسد  ناناملـسم  هب  تبـسن 
کمک داتسرف و  مایپ  ادخ  لوسر  هب  سپ  دنرایسب ، یتیعمج  هک  تفای  ربخ  اج  نآ  رد  ورمع )) ، )) دنتخات شیپ  نمشد  کیدزن  ات  تخاس و 

تشاد و لیـسگ  يو  هارمه  ار  رمع ))  )) و رکبوبا ))  )) هلمج زا  داتـسرف ، درم  تسیود  اـب  ار  حارج )) نب  ةدـیبعوبا   )) ادـخ لوسر  تساوـخ .
. دننکن فالتخا  دنوش و  قحلم  ورع ))  )) هب ات  دمومرف  ار  اهنآ 

هب دندرب و  هلمح  نانآ  رب  ناناملسم  درک و  دروخرب  ناکرـشم  زا  یعمج  اب  ماجنارـس  ات  تخاتیم  شیپ  نانچمه  ورمع ))  )) هب هدیبعوبا )) ))
. تفرگ شیپ  رد  ار  هنیدم  هار  ورمع ))  )) سپس دیماجنا ، ناکرشم  تسکش 

. داد يور  هرذع ))  )) نیمزرس رد  لسالسلا )) تاذ  هیرس )  ) هوزغ : )) دسیونیم قاحسا  نبا 
. تسا هدوب  هار  زور  هد  هنیدم  ات  نآ  نایم  هک  يرقلا )) يداو   )) تشپ دوب  یهاگبآ  لسلسلا )) تاذ   )) ای لسالسلا )) تاذ  ))

دنچ تساوخرد  رکبوبا ))  )) زا هنیدـم  هب  نتـشگزاب  رد  دـش و  قیفر  رکبوبا ))  )) اـب یئاـط )) عـفار  وـبا  نب  عـفار   )) هک دوـب  هیرـس  نیمه  رد 
. داد زردنا  جح  تاکز و  هزور و  زامن و  هناگی و  يادخ  شتسرپ  هب  ار  وا  رکبوبا ))  )) درک و تحیصن 

نانمشد زا  مالسلا  هیلع  یلع  هک  دنا  هتفگ  احبـض )) تایداعلاو   )) هروس هک  دنا  هدرک  رکذ  ناسیون  هریـس  زا  يرایـسب  دسیونیم : دیفم  خیش 
ادخ لوسر  تشگ ، لزان  روکذم  هروس  نوچ  دنا و  هدش  هتسب  لسالس )  ) اهریجنز هب  ییوگ : هک  تسب  هناش  دنچ  ار  ناریسا  تفرگ و  ریـسا 

رب ار  یلع  ادـخ  تفگ : سپ  میـسانشیمن ، ار  هروس  نیا  هک  دندیـسرپ  باحـصا  درک و  توالت  ار  نآ  حبـص  زاـمن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هنیدم دراو  ناریسا  اهتمینغ و  اب  مالسلا  هیلع  یلع  تشذگ ، يزور  دنچ  نوچ  دروآ و  نم  يارب  ار  نآ  تراشب  لیئربج  داد و  رفظ  نانمـشد 

(291 . ) دش
(292 (( ) حارج نب  هدیبع  وبا   )) هیرس

هب هنیهج ))  )) زا يا  هفیاط  رـس  رب  راصنا  رجاهم و  زا  درم  دصیـس  اب  ار  هدیبعوبا )) ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متـشه : لاس  بجر 
میسقت ناشیا  رب  مه  وا  درپس و  هدیبعوبا ))  )) هب امرخ  يرادقم  داتسرف و  هنیدم -  ات  هار  زور  جنپ  هلـصاف  هب  ایرد  لحاس  رد  عقاو  هیلبق - )) ))
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(( طبخ  )) هیرس باحصا  دیشک ، یتخس  هب  یگنسرگ  راک  نوچ  دیسریم و  امرخ  کی  يزور  مادکره  هب  هک  دیسر  ییاج  هب  راک  درکیم ،
زا دندروآ و  تسد  هب  ایرد  زا  یگرزب  یهام  ماجنارـس  دنتفگ . طبخ )) هیرـس   )) ار هیرـس  نیا  تهج  نیدـب  دـندروخیم و  تخرد ) گرب  )

. دادن يور  يدروخ  دز و  گنج و  هیرس ، نیا  رد  دندروخیم . زور  تسیب  نآ  یبرچ  تشوگ و 
(( يراصنا یعبر  نب  ةداتق  وبا   )) هیرس

( دجن نیمزرـس  زا  هرـضخ  هب  (( ) نافطغ  )) هلیبق رـس  رب  درم ، هدزناپ  اب  ار  هداتقوبا )) ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متـشه : لاس  نابعش 
مه ار  يا  هدع  دنتـشک و  ار  یناسک  دنتفرگ و  تمینغ  هب  دنفـسوگ  رازه  ود  رتش و  تسیود  هیرـس ، نیا  رد  درب . موجه  نانآ  رب  هک  داتـسرف 
وا زا  ادخ  لوسر  دوب ، ابیز  یکرتخد  هداتقوبا ))  )) مهس رد  دندرک ، میسقت  هیرـس  نادرم  رب  سمخ ، جارخا  زا  سپ  ار  میانغ  دنتفرگ و  ریـسا 

. دیشخب ءزج )) نب  ۀیمحم   )) هب ار  وا  ادخ  لوسر  دیشخب  نوچ  دشخبب و  يو  هب  ار  رتخد  ات  تساوخ 
مضا نطب  هب  هداتقوبا ))  )) هیرس

هلمج زا  درم  تشه  اب  ار  هداتقوبا )) ، )) تفرگ هکم  حـتف  هب  میمـصت  هک  نآ  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متـشه : لاس  ناضمر 
دـصق ادخ  لوسر  هک  دننک  نامگ  مدرم  ات  داتـسرف  هنیدم ) یلزنم  هس  (( ) مضا نطب   )) هب هماثج )) نب  ملحم   )) و دردـح )) یبا  نب  هللادـبع  ))

. دراد ار  هیحان  نآ  هب  تکرح 
، داد یناملسم  مالس  تشذگ و  ناناملسم  رب  رفس ، مزاول  رصتخم  اب  شرتش  رب  راوس  یعجشا )) طبـضا  نب  رماع   )) هک دوب  مضا )) نطب   )) رد
، تفای لوزن  ءاسن  هروس  هیآ 94  تهج  نیمه  هب  تفرگ ، تمینغ  هب  ار  شرتش  تشک و  ار  وا  تشاد ، وا  اـب  هک  يا  هقباـس  هب  ملحم ))  )) اـما
ار هماثج )) نب  ملحم   )) ایادخ تفگ : راب  هس  ادخ  لوسر  اما  دنک ، رافغتسا  يو  يارب  ات  دندروآ  ادخ  لوسر  دزن  نینح ))  )) رد ار  ملحم )) ))

(293 . ) زرمایم
ادخ لوسر  هب  ایقس ))  )) رد اهنآ  تسا و  هدش  هکم  راپسهر  ادخ  لوسر  هک  دنتفای  ربخ  اج  نآ  دنتفر و  شیپ  بشخ )) يذ   )) ات هیرس  نادرم 

(294 . ) دنتسویپ
هکم حتف  هوزغ 

يارب ات  دومرف  ار  مدرم  تفرگ و  هکم  حتف  هب  میمصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  شیرق ، ینکـش  نامیپ  زا  سپ  متـشه : لاس  ناضمر 
شیرق ادخ  هک  درک  اعد  تخاس و  هاگآ  شیوخ  دصق  زا  ار  مدرم  هک  نآ  ات  تساجک ، دـصقم  هک  دنتـسنادیمن  اما  دـنوش ، هدامآ  تکرح 

. دنیآ رد  هکم  هب  ناهگان  ات  دراد  هگن  ربخیب  ناناملسم  تکرح  زا  ار 
هعتلب یبا  نب  بطاح 

: شیرق زا  رفن  هس  هب  هنامرحم  يا  همان  هعتلب )) یبا  نب  بطاح  ( ) دنتفای ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دصق  زا  هباحص  هک  نآ  زا  سپ 
مان هب  ینز  اب  ار  نآ  داد و  شرازگ  نانآ  هب  ار  ادخ  لوسر  میمصت  تشون و  لهج )) یبا  نب  ۀمرکع  ورمع و  نب  لیهـس  هیما ؛ نب  ناوفـص  ))

رس هتفاب  ياهوم  نایم  رد  ار  بطاح ))  )) همان هراس )) . )) داد رارق  رانید  هد  دودح  رد  یترجا  همان  ندناسر  رد  يو  يارب  داتـسرف و  هراس )) ))
یلع ادـخ ، لوسر  داد . ربخ  ادـخ  لوسر  هب  ار  ناسر  همان  همان و  نایرج  لیئربج  نایم  نیا  رد  تفرگ . شیپ  رد  هکم  هار  درک و  ناـهنپ  دوخ 

، دراد هارمه  يا  همان  هک  دید  دیهاوخ  ینز  ناکم  نالف  رد  دیوش و  راپسهر  دومرف : نانآ  هب  داتـسرف و  ار  ماوع )) نب  ریبز   )) بلاط و یبا  نب 
رد تسا ، هکم  راپـسهر  هک  دندید  ار  ینز  اج  نامه  رد  دندش و  راپـسهر  ادخ  لوسر  رما  هب  ریبز  یلع و  دیروایب . دـیریگب و  يو  زا  ار  همان 

رگا تسا ، هتفگن  غورد  ادخ  لوسر  مسق ، ادخ  هب  تفگ : وا  هب  مالـسلا  هیلع  یلع  دنتفاین ، يزیچ  اما  دندمآ ، رب  بطاح ))  )) همان يوجتـسج 
. دروآ رد  نآ  يالبال  زا  ار  همان  درک و  زاب  ار  دوخ  ياهوم  سپس  دیورب و  رانک  تفگ : سپ  منکیم . شیتفت  ار  وت  یهدن  ار  همان 

راکهنگ بطاح 
ار بطاح )) ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  داد ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دروآ و  هنیدم  هب  ار  همان  مالـسلا  هیلع  یلع  نوچ 
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نایم رد  هکم  رد  نم  هداوناخ  اما  ما ، هتـشگنرب  نید  زا  مناملـسم و  نم  هک  دنادیم  ادخ  تفگ : يدرک ؟ نینچ  ارچ  تفگ : وا  هب  تساوخ و 
. منک ادیپ  یقح  شیرق  رب  هار  نیا  زا  متساوخ  دنا ، شیرق 

اب هک  بطاح ))  )) هرابرد دومرف . رما  توکـس  هب  ار  وا  ادـخ  لوسر  منزب . ار  قفانم  نیا  ندرگ  راذـگب  تفگ : هباحـص  زا  یکی  عقوم  نیا  رد 
رذحرب ادخ  دوخ و  نانمـشد  اب  یتسود  زا  ار  نامیا  اب  مدرم  تفای و  لوزن  ادـخ  بناج  زا  یتایآ  دوب  هدرک  یتسود  لوسر  ادـخ و  نانمـشد 

(295 . ) تشاد
یمومع جیسب 

ره هک  دـنیوگب  نانآ  هب  دـنناوخارف و  رفـس  نیا  رد  یهارمه  هب  زین  ار  نانیـشن  هیداب  ات  داتـسرف  ار  یناسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
و هنیهج ))  )) و هنیزم ))  )) و رافغ ))  )) و ملـسا )) : )) لیابق دـشاب ، هنیدـم  رد  ناـضمر  هاـم  لوا  رد  دـیاب  دراد ، ناـمیا  لوسر  ادـخ و  هب  سک 

. دندش قحلم  دیدق ))  )) رد میلس )) ینب   )) هلیبق دندمآ و  هنیدم  هب  عجشا )) ))
مالسا نایهاپس  هرامش 

دنا : هتشون  بیترت  نیدب  فلتخم  لیابق  زا  رازه و  هد  ار  مالسا  نایهاپس  هرامش 
. بسا  300 درم ،  700 نارجاهم :

. بسا  500 درم ،  4000 راصنا :
. هرز  100 بسا ،  100 درم ،  1000 هنیزم :

. بسا  300 درم ،  400 ملسا :
. بسا  50 درم ،  800 هنیهج :

 - درم  500 بعک : ینب 
 - درم  700 میلس : ینب 
 - درم  400 رافغ : ینب 

(. دسءا سیق ، میمت ، . ) درم دودح 1500  رد  لیابق  رگید : زا 
هنیدم زا  تکرح 

تفر و نوریب  هنیدم  زا  ناضمر  هام  مهد  رد  تشاذگ و  نیـشناج  هنیدـم  رد  ار  موتکم )) ما  نب  هللادـبع   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دندوب يو  هارمه  ناملسم  رازه  هد  دمآ ، دورف  نارهظلارم ))  )) رد نوچ  درک و  راطفا  دیسر  دیدک ))  )) هب نوچ 

(( بلطملادبع نب  سابع   )) ترجه
هدهع رب  ار  تیاقس  بصنم  تسیزیم و  هکم  رد  نانچمه  خیرات  نیا  ات  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يومع  سابع ))  )) هک دنا  هتـشون 

ترجه دصق  هب  شیوخ  هداوناخ  اب  مه  وا  هکم ، حتف  يارب  ادخ  لوسر  تکرح  نراقم  هکنآ  ات  دوب  یـضار  يو  زا  مه  ادخ  لوسر  تشاد و 
. دش قحلم  ادخ  لوسر  هب  هفحج ))  )) رد دمآ و  نوریب  هکم  زا 

هیما یبءا  نب  هللادبع  ثراح و  نب  نایفسوبا 
لوسر دندوب . هدرک  اهینمشد  ادخ  لوسر  اب  خیرات  نیا  ات  هک  دندوب  ادخ  لوسر  نز  ردارب  همع و  رسپ  هللادبع ))  )) هدازومع و نایفسوبا )) ))
ناشیا هرابرد  مه  هملس )) ما   )) دننک و یهاوخ  ترذعم  شیوخ  هتشذگ  زا  هک  دندش  بایفرـش  يو  دزن  اهنآ  هک  دوب  هار  نیب  رد  زونه  ادخ 

هارمه دوخ  زا  یکرسپ  هک  نایفـسوبا )) ( )) 296 . ) تسین هداز  همع  هدازومع و  نیا  هب  یتجاـح  ارم  تفگ : ادـخ  لوسر  یلو  درک ، تعاـفش 
نم و ات  تفر  مهاوخ  اج  نآ  هب  اج  نیا  زا  نادرگرـس  تفرگ و  مهاوخ  ار  مرـسپ  نیا  تسد  دریذپن  ارم  رگا  هک  مسق  ادخ  هب  تفگ : تشاد 

. دندروآ مالسا  دندش و  بایفرش  ات  داد  هزاجا  تفرگ و  تقر  ود  نآ  رب  ادخ  لوسر  میهد . ناج  یگنشت  یگنسرگ و  زا  وا 
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يوما نایفسوبا  مالسا 
ناسوساج عقوم  نیمه  رد  دنتخورفا ، شتآ  اج  رازه  هد  هنابـش  ات  دومرف  نارهظلارم ))  )) رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هتـشون 

هکم گنهآ  ادخ  لوسر  رگا  ات  دـندمآ  نوریب  هکم  زا  ءاقرو )) نب  لیدـب   )) و مازح )) نب  میکح   )) و برح )) نب  نایفـسوبا   )) ینعی شیرق ،
. دنریگب ناما  یلاها  يارب  يو  زا  رهش ، هب  ندیسر  زا  شیپ  تسا  هدرک 

، دوش هکم  دراو  نتفرگ ، ناما  يارب  شیرق  لاجر  ندیـسر  زا  شیپ  ادـخ  لوسر  رگا  متفگ  دوخ  اـب  دـیوگیم : بلطملادـبع )) نب  ساـبع  ))
لوسر زا  نتفرگ  ناما  يارب  ار  هکم  مدرم  ات  مدش  راوس  ادخ  لوسر  دیفـس  رتسا  رب  تهج  نیدب  دنام ، دـهاوخن  یقاب  يزیچ  شیرق  زا  رگید 

ارم نوچ  مدز . ادص  متخانـش و  ار  وا  مدینـش و  ار  نایفـسوبا ))  )) يادـص هک  مدوب  رکف  نیمه  رد  دـیوگیم : سابع )) . )) مزاس ربخاب  ادـخ 
هراچ هچ  تفگ : شیرق ، رب  ياو  تسا ، هدمآ  هاپـس  نیا  اب  هک  تسادخ  لوسر  تسا ؟ ربخ  هچ  داب ، وت  يادـف  مردام  ردـپ و  تفگ : تخانش 

وت ات  وش  راوس  رتسا  نیمه  رب  نم  لابند  هب  ایب  دز ، دهاوخ  ار  تندرگ  دـبای  رفظ  وت  رب  رگا  هک  منادیم  ردـق  نیمه  متفگ  درک ؟ دوشیم  يا 
دـش و راوس  ساـبع  لاـبند  هب  نایفـسوبا ))  )) دنتـشگزاب و لیدـب ))  )) و میکح )) . )) مریگب ناـما  يو  زا  وـت  يارب  مرب و  ادـخ  لوـسر  دزن  ار 

دنتخانشیم ار  وا  يومع  دندیدیم و  ار  ادخ  لوسر  رتسا  نوچ  و  تسیک ؟ نیا  دندیسرپیم : درکیم ، روبع  ناناملسم  ياهشتآ  رب  نانچمه 
: تفگ نایفـسوبا  هب  ادخ  لوسر  ما . هداد  ناما  ار  وا  نم  تفگ : درب و  ادخ  لوسر  دزن  ار  نایفـسوبا )) ، )) باتـش اب  سابع  دنتـشادن و  يراک 
زج رگا  یتـسار  یمیرک ! میکح و  ردـقچ  داـب ، وت  يادـف  مرداـم  ردـپ و  تفگ : تسین ؟ هناـگی  يادـخ  زج  يدوبعم  هک  يا  هتـسنادن  زوـنه 
رد داب ، وت  يادف  مردام  ردپ و  تفگ : زاب  ینادیمن ؟ ادخ  ربمایپ  ارم  زونه  تفگ : ادخ  لوسر  سپس  دیـسریم ، نم  داد  هب  دیاب  دوب  ییادخ 

ادـخ و یگناگی  هب  دـننز  ندرگ  ار  وت  هکنآ  زا  شیپ  روایب و  مالـسا  وت ، رب  ياو  تفگ : ساـبع )) . )) تسا یقاـب  يدـیدرت  زونه  بلطم  نیا 
. نک فارتعا  دمحم  يربمایپ 

ره تفگ : داد و  رارق  يزایتما  يو  يارب  ادخ  لوسر  سابع ، شهاوخ  هب  سپس  درک و  يراج  نابز  رب  نیتداهش  نایفـسوبا )) ( ) بیترت نیدب 
رد دیآ  رد  مارحلادجـسم  هب  سک  ره  تسا و  ناما  رد  ددنبب  ار  شیوخ  هناخ  رد  سکره  تسا و  ناما  رد  دیآ  رد  نایفـسوبا  هناخ  هب  سک 

. تشاد رذحرب  یگداتسیا  تفلاخم و  زا  ار  مدرم  درک و  غالبا  ار  ناما  روتسد  تفر و  هکم  هب  باتش  اب  نایفسوبا  تسا . ناما 
هکم هب  مالسا  نایهاپس  دورو 

درک : يدنب  هتسد  بیترت  نیدب  ار  دوخ  هاپس  يوط )) يذ   )) رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هتشون 
. دیآ رد  هکم  هب  يدک ))  )) زا دوخ  نایهاپس  اب  هرسیم  هدنامرف  ماوع )) نب  ریبز  ))

. دوش دراو  ءادک ))  )) زا ات  دومرف  ار  هدابع )) نب  دعس  ))
. دوش دراو  طیل ))  )) زا هکم  نییاپ  زا  دوخ  نایهاپس  اب  ات  دومرف  ار  هنمیم  هدنامرف  دیلو )) نب  دلاخ  ))
. دنتفریم شیپ  هکم  هب  ور  ادخ  لوسر  يور  شیپ  ناناملسم  زا  یفوفص  اب  حارج )) نب  ةدیبعوبا  ))

(297 . ) دنتشارفارب ار  يو  همیخ  هکم  رهش  يالاب  رد  دش و  هکم  دراو  رخاذا ))  )) زا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
شیرق ناناوج  ینادان 

لباقم رد  تمواقم  گنج و  روظنم  هب  ار  یناسک  ورمع )) نب  لیهـس   )) و لـهج )) یبا  نب  ۀـمرکع   )) و هیما )) نب  ناوفـص   )) هک دـنا  هتـشون 
نب دلاخ   )) اب نانیا  دش . قحلم  نانآ  هب  تخاس و  هدامآ  ار  دوخ  هحلسا  زین  سیق )) نب  سامح   )) دنتخاس و مهارف  همدنخ ))  )) رد ناناملـسم 

دنتفای تداهش  دندوب  دلاخ  هاپس  رد  هک  ءالیم )) نب  ۀملس   )) و دلاخ )) نب  سینخ   )) و رباج )) نب  زرک   )) هجیتن رد  دندرک و  دروخرب  دیلو ))
. دنتخیرگ نارگید  دندش و  هتشک  رفن  هدزیس  ای  هدزاود  مه  شیرق  ناکرشم  زا  و 

ناما مچرپ 
، داد رارق  ناکرـشم  هاگناما  ار  شیرق  ياه  هناخ  مارحلادجـسم و  زین  نایفـسوبا و  هناخ  هک  نیا  رب  هوـالع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
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(298 . ) دشاب ناما  رد  دیآ  رد  وا  مچرپ  ریز  رد  سک  ره  ات  دنتسب  هحیوروبا ))  )) يارب یمچرپ  ات  دومرف  روتسد 
دنوش هتشک  دیاب  هک  یناسک 

رد رگم  دـننک ، زیهرپ  يزیرنوخ  گنج و  زا  ناـکمالا  یتح  دومرف  ار  یمالـسا  ناهدـنامرف  هکم  حـتف  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. دنشکب دندید  ار  اهنآ  اجک  ره  رد  هک  درب  مان  ار  یناسک  لباقم 

ناما ادـخ  لوسر  زا  تسیزیم و  ناهنپ  دـش و  كرـشم  دـترم و  سپـس  دوب و  هدروآ  مالـسا  ـالبق  هک  حرـس  یبا  نب  دعـس  نب  هللادـبع   - 1
. دش هتشامگ  راک  هب  نامثع  رمع و  تفالخ  رد  دروآ و  مالسا  دعب  تساوخ و 

. لطخ نب  هللادبع   - 2
. دندرکیم یناوخ  هزاوآ  ادخ  لوسر  وجه  رب  هک  هدنناوخ  زینک  ود  هبیرق ، ینترف و   - 3

رتش دندوب ، راوس  يرتش  رب  هک  ار  موثلک ) ما  همطاف و   ) ادخ لوسر  نارتخد  دادیم و  رازآ  هکم  رد  ار  ادخ  لوسر  هک  ذیقن  نب  ثریوح   - 4
. دش هتشک  هکم  حتف  زور  مالسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  يو  دنداتفا . نیمز  هب  رتش  يالاب  زا  اهنآ  داد و  مر  ار 

. دش هتشک  هکم  حتف  زور  رد  هللادبع )) نب  ۀلیمن   )) تسد هب  هک  هبابص  نب  سیقم   - 5
. درب هکم  هب  ار  بطاح ))  )) همان مه  هکم  حتف  زا  شیپ  دادیم و  رازآ  ار  ادخ  لوسر  هکم  رد  هک  هراس   - 6

. تفرگ ناما  ادخ  لوسر  زا  شرهوش  يارب  دروآ و  مالسا  میکح )) ما   )) شنز هک  لهج  یبا  نب  ۀمرکع   - 7
محر رد  هک  ار  يا  هچب  دیـسرت و  تخـس  بنیز  دوب و  هدرب  ورف  ادـخ  لوسر  رتـخد  بنیز ))  )) هواـجک هب  يا  هزین  هک  دوـسءا  نب  راـبه   - 8
ادـخ لوسر  تخاس . يراج  ناـبز  رب  نیتداهـش  درک و  تمادـن  راـهظا  یهاوخرذـع و  دـمآ و  ادـخ  لوسر  دزن  وا  یلو  درک ، طقـس  تشاد 

. دربیم نایم  زا  ار  هتشذگ  مالسا ، مدیشخب و  ار  وت  تفگ :
یلو دنارذگ ، دح  زا  ار  یگزره  یخاتسگ و  دحا  رد  نز  نیا  دش ، هداد  اهنآ  نتشک  روتسد  هکم  حتف  زور  هک  ینز  راهچ  زا  یکی  دنه   - 9

. تفریذپ ار  وا  تعیب  مالسا و  تشذگرد و  يو  زا  مه  ادخ  لوسر  درک ، ششخب  ياضاقت  دمآ و  ادخ  لوسر  دزن 
هتـسویپ تفگ : وا  هب  ادخ  لوسر  اما  دروآ ، مالـسا  دمآ و  هنیدـم  هب  دوب ، هتخیرگ  فئاط  هب  هک  ءادهـشلادیس  هزمح  هدنـشک  یـشحو   - 10

. راد ناهنپ  نم  زا  ار  دوخ  يور 
رظن فرـص  اج  نیا  رد  رکذ  زا  ام  هک  دـندش  ناملـسم  دـنتفای و  ناما  ناشرتشیب  هک  دـندش  ناهنپ  ای  دـنتخیرگ و  زین  یناسک  نانیا  رب  هوالع 

. مینکیم
یناهّما هناخ  رد 

(( ماشه نب  ثراح  : )) مرهوش ناشیوخ  زا  درم  ود  دمآ ، دورف  هکم  يالاب  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  دـیوگیم : یناهّما )) ))
هک مسق  ادـخ  هب  تفگ : دروآ و  موجه  نم  هناخ  هب  بلاط )) یبا  نب  یلع   )) مردارب دـندمآ ، نم  هناخ  هب  هتخیرگ و  هیما )) یبا  نب  ریهز   )) و

بلطم هچ  یناـهّما !))  )) يا يدـمآ  شوخ  تفگ : درک و  نم  هب  ور  متفر ، ادـخ  لوـسر  دزن  متـسب و  ار  هناـخ  رد  نم  اـما  مشکیم ، ار  ناـنیا 
ناما ار  سک  ره  میا و  هداد  هانپ  يا ، هداد  هانپ  وت  سکره  هب  مه  ام  : )) دومرف متفگزاـب . ار  یلع ))  )) مردارب درم و  نآ  ناتـساد  سپ  يراد ؟

(299 ((. ) دشکب ار  وا  دیابن  مه  یلع  تسا ، ناما  رد  يا  هداد 
مارحلادجسم رد  ادخ  لوسر 

اب درک و  فاوط  راب  تفه  رتش  رب  راوس  تفر و  مارحلادجـسم  هب  مدرم ، شمارآ  حتف و  راک  ماجنا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دیسریم دوب ، هدش  بصن  هبعک  نوماریپ  رد  هک  تب  زا 360  کی  ره  هب  دومرف و  مالتسا  ار  دوسالارجح  تشاد ، تسد  رد  هک  یبوچ  نامه 

قح .(( )) اقوهز ناک  لطابلا  نا  لطابلا  قهز  قحلا و  ءاج  : )) تفگیم ناـیم  نیا  رد  داـتفایم و  نیمز  هب  اـت  درکیم  هراـشا  بوچ  ناـمه  اـب 
(. 81 ءارسا /  .(( ) تسا هدنوشدوبان  انامه  دش ، دوبان  لطاب  دمآ و 
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هکم حتف  خیرات 
زور زین  اهتب و  ندنکفا  ورف  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  هناش  رب  مالـسلا  هیلع  یلع ))  )) نتفر الاب  زور  دیوگیم : یـسلجم  همالع 

(300 . ) تسا هدوب  ناضمر  هام  متسیب  هکم  حتف 
(301 . ) داد يور  متشه  لاس  ناضمر  هام  رخآ  هب  هدنام  زور  هد  هکم  حتف  هک  دنکیم  لقن  قاحسا  یبا  زا  زین  يربط 

هناـش رب  مالـسلا  هیلع  یلع  نتفر  ـالاب  هب  تسا ، هکم  حـتف  هب  طوبرم  هک  دوخ  تاـیولع )) عبـس  دـئاصق   )) زا یکی  رد  مه  دـیدحلا  یبءا  نبا 
. تسا هدرک  حیرصت  اهتب  نتسکش  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر 

هبعک رد  ادخ  لوسر 
دید و بوچ  زا  يرتوبک  اج  نآ  دمآ و  رد  هناخ  هب  تفرگ و  هحلط )) یبءا  نب  نامثع   )) زا ار  هبعک  دیلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

ناگتشرف زا  ییاهتروص  هبعک  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ماشه ، نبا  تیاور  هب  تسکش و  مه  رد  دوخ  تسد  اب  تفرگرب و  ار  نآ 
ییامزآ تخب  اهنآ  اـب  دراد و  تسد  هب  ار  راـمق ) ياـهریت  هبوچ  (( ) مـالزا  )) هک یلاـح  رد  دوب  مالـسلا  هیلع  میهاربا  تروص  هلمج  زا  دـید 

(302 ( ؟ راک هچ  ییامزآ  تخب  اب  ار  میهاربا )) ( ) دنا هدروآ  رد  تروص  نیدب  ار  ام  ياین  هک  دشکب  ار  نانیا  ادخ  تفگ : سپ  دنکیم ،
هبعک رد  رب  ادخ  لوسر 

ود نآ  رد  دمآ و  رد  هناخ  هب  دوشگ و  دوخ  تسد  اب  ار  رد  تفرگ و  هحلط )) یبا  نب  نامثع   )) زا ار  دیلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رد رب  دندوب  هتفرگ  ار  يو  نوماریپ  مدرم  هک  یلاح  رد  تفرگ و  ار  رد  فرط  ود  هبوچ  ود  دش و  نوریب  سپـس  دروآ ، ياج  هب  زامن  تعکر 
هب ار  اههتسد  درک و  يرای  ار  دوخ  هدنب  داد و  ماجنا  ار  دوخ  هدعو  تسین ، کیرـش  یب  هناگی  يادخ  زج  يدوبعم  : )) تفگ داتـسیا و  هبعک 
يا : )) دومرف طوسبم ، يراتفگ  نمض  سپس  تسین ،)) وا  يارب  یکیرـش  تسار و  يادخ  يرادناهج  شیاتـس و  سپ  داد ، تسکـش  ییاهنت 

هیآ 13 هاگنآ  كاخ )) زا  مدآ  دنا و  مدآ  زا  همه  مدرم  تخاس ، رود  امـش  زا  ار  ناردـپ  هب  راختفا  تیلهاج و  توخن  يادـخ  شیرق ! هورگ 
(303 . ) درک توالت  ار  تارجح  هروس  زا 

لالب ناذا 
و برح )) نب  نایفـسوبا   )) تفگ و ناذا  هبعک ، ماب  يالاب  رد  ای  هبعک و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  روتـسد  هب  حابر )) نب  لالب  ))

درم هک  تشاد  یمارگ  ار  مردپ  ادخ  تفگ : باتع )) . )) دندوب هداتسیا  هبعک  راوید  ياپ  ماشه )) نب  ثراح   )) و ( 304 (( ) دیسءا نب  باتع  ))
نامیا وا  هب  دوب  هدش  ملـسم  نم  رب  وا  تیناقح  رگا  مسق ، ادخ  هب  تفگ : ثراح )) . )) دوش تحاران  دونـشب و  ار  ادص  نیا  ات  دـنامن  هدـنز  و 

سپ داد ، دـنهاوخ  ربـخ  ار  وا  اـههزیر  گنـس  نیمه  میوـگب  ینخـس  رگا  هچ  میوـگیمن ، يزیچ  هک  نم  تـفگ : نایفـسوبا )) . )) مدروآیم
: دنتفگ باتع ))  )) و ثراح ))  )) سپ تفگزاب ، ار  نانآ  راتفگ  سپـس  متفای و  ربخ  دیتفگ  هچنآ  زا  تفگ : تشذگ و  ناشیا  رب  ادـخ  لوسر 

(305 . ) دهد ربخ  میدوب  هتفگ  هچنادب  ار  وت  هک  دوبن  ام  اب  یسک  هچ : ییادخ ، ربمایپ  وت  هک  میهدیم  تداهش 
راصنا ینارگن 

دوخ اب  دـندوب و  هتفرگ  ار  وا  نوماریپ  راصنا  درکیم و  اـعد  داتـسیا و  افـص  هپت  هکم  حـتف  ماـجنا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
تفای تغارف  شیوخ  ياعد  زا  نوچ  سپ  دنیزگ . تماقا  نآ  رد  تسا  هدرک  حتف  ار  دوخ  رهـش  هک  نونکا  ادخ  لوسر  هک  دنکن  دنتفگیم :

یگدنز ادخ ، هب  هانپ  : )) تفگ دنتفگزاب . دندوب  هتفگ  ار  هچنآ  دیزرو و  رارـصا  نوچ  دوبن و  يزیچ  دنتفگ : دیتفگیم ؟ هچ  تفگ : نانآ  هب 
.(( تسامش اب  نم  گرم  امش و  اب  نم 

دصقءوس
يو نتـشک  دـصق  درکیم ، فاوط  هبعک  نوماریپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یلاح  رد  هکم ، حـتف  لاـس  رد  ریمع )) نب  ۀـلاضف  ))

هچ دوخ  اب  دومرف : ادـخ  لوسر  ما . هلاـضف  يرآ  تفگ : يا ؟)) هلاـضف  : )) تفگ ادـخ  لوسر  دیـسر ، ادـخ  لوسر  کـیدزن  نوچ  اـما  درک ،
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هنیـس رب  تسد  سپـس  هاوـخب . شزرمآ  ادـخ  زا  تفگ : درک و  هدـنخ  ادـخ  لوـسر  مـتفگیم . ادـخ  رکذ  دوـبن ، يزیچ  تـفگ : یتـفگیم ؟
نیمز يور  رب  ار  یسک  هک  دوب  هتـشادن  رب  يو  هنیـس  يور  زا  تسد  زونه  تفگیم  دوخ  هک  نانچ  تفرگ و  مارآ  شلد  ات  داهن  هلاضف )) ))

(306 . ) تسا هدش  لقن  هک  تسا  يراعشا  هراب  نیا  رد  ار  هلاضف )) . )) تشادیمن تسود  ادخ  لوسر  هزادنا  هب 
یملس سادرم  نب  سابع  مالسا 

تدابع رب  مه  سابع )) ( ) دنک شتـسرپ  ار  نآ  وا ، زا  سپ  هک  درک  تیـصو  سابع ))  )) شرـسپ هب  گنـس و  هراپ  زا  دوب  یتب  ار  سادرم )) ))
مالسا دیسر و  ادخ  لوسر  تمدخ  دز و  شتآ  ار  تب  دمآ و  دوخ  هب  يدمآ  شیپ  بسحرب  هکم  حتف  لاس  رد  هک  نآ  ات  دوب  مدق  تباث  نآ 

(307 . ) دروآ
حتف زا  دعب  ياه  هیرس 

رد هک  ییاهتب  داتسرف و  هکم  فارطا  هب  لیابق  توعد  اهتب و  نتسکش  يارب  ییاه  هیرس  هکم ، حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
ار یتب  هبتع ))  )) رتخد دـنه ))  )) یتح دـش ، هتـسکش  يرگید  زا  سپ  یکی  دـندیلامیم  نآ  هب  تسد  كربت  نمیت و  ناونع  هب  دوب و  اههناخ 

مینکیم : رکذ  یخیرات  بیترت  هب  ار  اههیرس  نیا  نونکا ، تسکش ، مه  رد  هشیت  اب  تشاد  هناخ  رد  هک 
يزع تب  تسکش  يارب  دیلو )) نب  دلاخ   )) هیرس

باحصا زا  راوس  یس  اب  يزع )) هناختب   )) نتخاس ناریو  يارب  ار  دیلو )) نب  دلاخ  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متـشه : لاس  ناضمر 
، دوب هنانک )) ینب   )) فیاوط همه  شیرق و  تب  نیرتگرزب  هک  ار  يزع ))  )) تب تفر و  دلاخ )) . )) تشاد لیسگ  هینامی )) هلخن   )) هب شیوخ 
تخیوآ و يزع  ندرگ  رب  يریـشمش  دـسریم  ارف  هناختب  ندـیبوک  يارب  دـلاخ ))  )) هک تفای  ربخ  نوچ  یملـس ))  )) مداخ تخاس و  ناریو 

(308 . ) تخیرگ هوک  يالاب  هب  سپس  و  نک )) عافد  دوخ  زا  شکب و  ار  دلاخ  یناوتیم  رگا  : )) تفگ نومضم  نیدب  يراعشا 
عاوس تب  نتسکش  يارب  صاع )) نب  ورمع   )) هیرس

ار صاع )) نب  ورمع   )) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دوب ، طاهر ))  )) نیمزرـس رد  لیذه ،))  )) هلیبق تب  عاوس )) : )) متـشه لاس  ناضمر 
دونشیم تب  نیا  رگم  وت ! رب  ياو  تفگ : ورمع )) . )) درک عنم  نآ  نتـشک  زا  ار  ورمع ))  )) تب مداخ  یلو  داتـسرف ، نآ  نتخاس  ناریو  يارب 

تب زا  تسد  مه  تب  مداخ  دـنتفاین ، يزیچ  نآ  تاروذـن  ياج  نزخم و  رد  اما  تسکـش ، مه  رد  ار  نآ  تفر و  کـیدزن  سپ  دـنیبیم ؟ اـی 
(309 . ) دش ناملسم  تشادرب و  یتسرپ 

ةانم رس  رب  دیز )) نب  دعس   )) هیرس
دعـس  )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تشاد . قلعت  ناسغ ))  )) هلیبق و  جرزخ ))  )) و سوا ))  )) هلیبق ود  هب  دوب و  للـشم ))  )) رد ةانم )) ))
. دنتفاین يزیچ  هناختب  نزخم  رد  دنتسکش و  ار  تب  نانآ  داتسرف ، نآ  نتخاس  ناریو  نتسکش و  يارب  راوس  تسیب  اب  ار  یلهشا )) دیز  نب 

هنرع هب  صاع )) نب  دیعس  نب  دلاخ   )) هیرس
فرط هب  هباحص  زا  درم  دصیـس  اب  ار  صاع )) نب  دیعـس  نب  دلاخ  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هتـشون  متـشه : لاس  ناضمر 

(310 . ) داتسرف هنرع )) ))
ململی هب  صاع )) نب  ماشه   )) هیرس

(( ململی  )) راپسهر هباحص  زا  درم  تسیود  اب  ار  صاع )) نب  ماشه   )) هکم حتف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متشه : لاس  ناضمر 
. تخاس

جلدم ینب  رس  رب  هللادبع )) نب  بلاغ   )) هیرس
يادخ هب  ار  نانآ  ات  داتسرف  جلدم )) ینب   )) رس رب  ار  هللادبع )) نب  بلاغ  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  متـشه : لاس  هکم ، حتف  زا  سپ 

، نک گنج  نانیا  اب  ادخ  لوسر  يا  دنتفگ : مدرم  میراد . گنج  رس  امـش  اب  هن  مییامـش و  رادفرط  ام  هن  دنتفگ : نانآ  دنک . توعد  لجوزع 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 715 

http://www.ghaemiyeh.com


نیا زین  یبوقعی  دسر . تداهـش  هب  ادـخ  هار  رد  هک  جـلدم )) ینب   )) زا يدـهاجم  اسب  دـنمدرخ و  راوگرزب و  تسا  يرورـس  ار  نانیا  دومرف :
(311 . ) تسا هتشون  خیرات  رکذ  نودب  ار  هیرس 

لید ینب  رس  رب  هیما )) نب  ورمع   )) هیرس
هب ار  نانآ  ات  داتـسرف  لید )) ینب   )) رـس رب  ار  يرمـض )) هیما  نب  ورمع  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متـشه : لاس  هکم ، حـتف  زا  سپ 

: تفگ ادخ  لوسر  یلو  دنداد ، گنج  داهنشیپ  مدرم  دندادن . نت  مالسا  لوبق  هب  هجو  چیه  هب  نانآ  اما  دننک ، توعد  شلوسر  ادخ و  يوس 
مه ناـنآ  دـیروآ و  مالـسا  : )) دـیوگیم ناـشیا  هـب  دـناوخیم و  زاـمن  دروآیم و  مالـس  ناـشیا  رورـس  اریز  دـیراذگاو ، ار  لـید )) ینب  ))

(312 .(( ) دنریذپیم
براحم ینب  رس  رب  لیهس )) نب  هللادبع   )) هیرس

و صیعم )) ینب   )) رس رب  رفن  دصناپ  اب  ار  ورمع )) نب  لیهـس  نب  هللادبع  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متـشه : لاس  هکم ، حتف  زا  سپ 
یسربط ( 313 . ) دـندمآ يو  هارمه  يرفن  دـنچ  درک  ناشتوعد  مالـسا  هب  نوچ  داتـسرف و  ناشفارطا  نانیـشن  لحاس  و  رهف )) نب  براـحم  ))

(314 . ) دندمآ ادخ  لوسر  دزن  مه  رفن  دنچ  دندروآ و  مالسا  براحم )) ینب  : )) دیوگیم
هرمض ینب  رس  رب  یثیل )) هللادبع  نب  ۀلیمن   )) هیرس

وا اب  هن  دنتفگ : نانآ  داتـسرف . هرمـض )) ینب   )) رـس رب  ار  هلیمن )) ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  متـشه : لاس  هکم ، حتف  زا  سپ  دـیاش 
ار ناشیا  : )) تفگ ادخ  لوسر  یلو  دنداد ، گنج  داهنشیپ  مدرم  میرامشیم . وگغورد  ار  وا  هن  مینکیم و  رواب  ار  وا  توبن  هن  میگنجیم و 

خیرات .(( ) تسا ادخ  هار  دهاجم  هک  هرمـض )) ینب   )) زا راک  هتـسیاش  يدرمریپ  اسب  هچ  تسا و  يرورـس  ینوزف و  ناشیا  رد  هک  دـیراذگاو 
.( تسین صخشم  هیرس  نیا  قیقد 

همیذج ینب  رس  رب  ءاصیمغ  هب  دیلو )) نب  دلاخ   )) هیرس
يادخ يوس  هب  ار  مدرم  ات  داتـسرف  هکم  نوماریپ  ییاه  هیرـس  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـسیونیم : قاحـسا  نبا  متفه : لاس  لاوش 

(( دلاخ  )) اما داتسرف ، همیذج  ینب  يوس  هب  ار  دیلو )) نب  دلاخ   )) هلمج زا  دادن ، يزیرنوخ  گنج و  روتسد  ار  نانآ  دننک و  توعد  لجوزع 
هللا یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ربخ  نیا  نوچ  تفرگ . ریـسا  مه  ار  يا  هدـع  تشک و  ار  ناشیا  زا  یناسک  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  همیذـج  ینب 

(315 ((. ) میوجیم يرازیب  وت  دزن  تسا  هدرک  دلاخ ))  )) هچنآ زا  يادخ  : )) تفگ تشادرب و  نامسآ  هب  ار  اهتسد  دیسر ، هلآ  هیلع و 
رگنب و ناـشیا  راـک  رد  ورب و  همیذـج )) ینب  ( ) دزن : )) دومرف وا  هب  تساوخ و  ار  بلاـط )) یبا  نب  یلع   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
ار اهنآ  ناگتشک  هید  دش و  راپسهر  تخاس  يو  هارمه  ادخ  لوسر  هک  یلام  اب  مالسلا  هیلع  یلع  هنب )). شیوخ  ياپ  ریز  ار  تیلهاج  قباوس 
. داد شرازگ  دوب  هداد  ماجنا  ار  هچنآ  دـمآ ، زاـب  ادـخ  لوسر  دزن  نوچ  داد و  دوب  هدیـسر  ناـنآ  هب  هک  ار  یتراـسخ  ره  تمارغ  تخادرپ و 

شیاه هناش  ریز  هک  درک  دنلب  ار  اهتسد  نانچ  داتسیا و  هلبق  هب  ور  تساخ و  اپ  هب  سپس  يا . هدرک  يراک  بوخ  نیرفآ ، تفگ : ادخ  لوسر 
.(( میوجیم يرازیب  وت  دزن  دیلو )) نب  دلاخ   )) راک زا  ایادخ ! : )) تفگ دشیم و  هدید 

(316 .(( ) داب وت  يادف  مردام  ردپ و  : )) تفگ یلع ))  )) هب ادخ  لوسر  هک  دوب  زور  نامه  رد  دسیونیم : یبوقعی 
نزاوه نینح و  هوزغ 

اب دوب  هلاس  یـس  يدرم  هک  يرـصن )) فوع  نب  کلام   )) یهدـنامرف هب  نزاوه ))  )) هلیبق هکم ، حـتف  ربخ  راشتنا  زا  سپ  متـشه : لاـس  لاوش 
(( ساطوءا  )) رد دندرک و  تکرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اب  گنج  يارب  شیوخ  لاومءا  ماشحءا و  مانغءا و  نادـنزرف و  نانز و 

. دندمآ دورف 
لاوما اب  ار  مدرم  ارچ  تفگ : کلام ))  )) هب دندوب ، هدرب  هارمه  شبراجت  زا  هدافتـسا  يارب  ار  وا  دوب و  توترف  يریپ  هک  همـص )) نب  دیرد  ))

لام و زا  دـگنجب و  اهنآ  ظـفح  يارب  راـچان  اـت  مداد  رارق  يو  رـس  تشپ  ار  سک  ره  هداوناـخ  تفگ : يا ؟ هدـناچوک  نادـنزرف  ناـنز و  و 
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گنج رگا  دوب و  یهاوخن  دنم  هرهب  نادرم  ریـشمش  هزین و  زا  زج  دشاب  وت  عفن  هب  گنج  رگا  تفگ : دیرد )) . )) دـنک عافد  شیوخ  هداوناخ 
، نادرگزاب ناشیاج  هب  ار  نانیا  سپ  دش ، یهاوخ  راتفرگ  لام  نتفر  تسد  زا  دنزرف و  نز و  ندش  ریسا  ییاوسر  هب  دوش  رازگرب  وت  نایز  رب 
(( کلام . )) دنـشاب ناما  رد  تا  هداوناخ  ییاراد و  یتخاب  ار  گـنج  رگا  اـت  نک  گـنج  ناناملـسم  اـب  راوس  بسا  نادرم  کـمک  هب  هاـگنآ 

دیربب ارم  نامرف  ای  نزاوه ))  )) هورگ يا  تسا ، هدش  توترف  مه  تلقع  يا و  هدـش  ریپ  وت  درک ، مهاوخن  يراک  نینچ  مسق : ادـخ  هب  تفگ :
ياـهفالغ دـیدید  ار  ناناملـسم  هاـگره  تفگ : میاوـت . ناـمرف  هب  یگمه  دـنتفگ : دـیآ . رد  هب  متـشپ  زا  اـت  منکیم  هیکت  ریـشمش  نیا  رب  اـی 

. دینک هلمح  ناتسادمه  هرابکی و  دینکشب و  ار  اهریشمش 
قیقحت روتسد 

نانآ نایم  رد  سانشان  ات  داتسرف  ار  ( 317 (( ) یملسا دردح  یبا  نب  هللادبع  ((، )) نزاوه  )) زا نتفای  ربخ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
دمآ زاب  ادخ  لوسر  دزن  یفاک  قیقحت  زا  سپ  تفر و  هللادبع )) . )) ددرگزاب لماک  یسررب  زا  سپ  دونـشب و  ار  نانآ  يوگتفگ  دوش و  دراو 

. دیناسر ضرع  هب  دوب  هدیسر  هک  ار  یشرازگ  تحص  یتسرد و  و 
تکرح میمصت 

كرشم زونه  دوب و  هتفای  ناما  هک  هیما )) نب  ناوفص   )) زا تفرگ و  میمـصت  بلطم  ندش  نشور  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. دهد زاب  يو  هب  ملاس  ار  اهنآ  گنج  همتاخ  زا  سپ  هک  دش  نماض  تفرگ و  هیراع  نآ  لیاسو  رگید  اب  هرز  دص  دوب ،

نینح يوس  هب  تکرح 
هکم زا  نید  یب  ینادرم  دسیونیم : يزیرقم  دش ، راپـسهر  یهاپـس  رازه  هدزاود  اب  نزاوه ))  )) عفد يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

تمینغ ندروآ  تسد  هب  طایتحا و  تیاعر  زج  يرظن  دوشیم و  زوریپ  هک  گنج  نیا  رد  هک  دندوب  نارگن  دندوب و  زین  ادـخ  لوسر  هارمه 
تکرح هاپس  لابند  هب  تشاد و  هارمه  دوخ  ریت  هبعج  رد  ار  مالزا ))  )) هک هیواعم ))  )) شرسپ و  برح )) نب  نایفـسوبا   )) هلمج زا  دنتـشادن ،

. تشاذگیم رتش  رب  درکیم و  يروآ  عمج  دیدیم  داتفایم ، يرگید  زیچ  ای  يا  هزین  ای  يرپس  هاگره  درکیم و 
طاونءا تاذ 

نآ ترایز  هب  لاس  ره  دنتفگیم و  طاونءا )) تاذ   )) ار نآ  هک  دوب  یگرزب  زبس  تخرد  ار  شیرق  نارفاک  دیوگیم : کلام )) نب  ثراح  ))
لوسر هب  میدروخرب و  گرزب  يردس  تخرد  هب  زین  نینح  هار  رد  دندرکیم . ینابرق  اجنآ  دنتخیوآیم و  نآ  رب  ار  دوخ  هحلـسا  دـنتفریم 

ادخ هب  ربکا ! هللا  تفگ : ادخ  لوسر  هد . رارق  طاونءا )) تاذ   )) مه ام  يارب  دنراد ، طاونءا )) تاذ  ( ) برع ناکرـشم  هک  نانچ  میتفگ : ادـخ 
خساپ رد  یسوم  و  دنراد )) ییاهتب  نانیا  هک  نانچ  هد  رارق  یتب  مه  ام  يارب  : )) دنتفگ یسوم  هب  یسوم  موق  هک  دیتفگ  ار  ینخس  نامه  مسق 

(318 (( ) دینادان مدرم  امش  : )) تفگ نانآ 
(319 . ) دیوریم نانآ  شور  هب  هتبلا  امش  هک  دوب  ناگتشذگ  شور  نیا 

گنج تامدقم 
هلمج زا  تخاس ، گنج  هدامآ  ار  مالسا  نایهاپس  ناهاگرحس  دیسر ، نینح  هب  لاوش  مهد  هبنش  هس  بش  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

نب دعـس   )) و رذـنم )) نب  باـبح   )) تسد هب  راـصنا  زا  مچرپ  هس  داد ، مالـسلا  هیلع  بلاـط )) یبا  نب  یلع   )) تسد هب  نارجاـهم  زا  یمچرپ 
زور نامه  زا  ادـخ  لوسر  تشاد و  تسد  رد  هفیاـط  نآ  زا  يدرم  هک  دوب  یمچرپ  ار  يا  هفیاـط  ره  زین  و  ریـضح )) نب  دیـسا   )) و هداـبع ))

. داتسرف شیپ  همدقم  ناونع  هب  داد و  یهدنامرف  میلس ))  )) هلیبق رب  ار  دیلو )) نب  دلاخ   )) تکرح
(320 . ) دوب داهن  رس  رب  دوخ  هدیشوپ و  هرز  ود  هدش ، راوس  لدلد )) ( ) دوخ دیفس  رتسا  رب  دوخ  ادخ  لوسر  هک  دنا  هتشون 

ناناملسم رارف  نزاوه و  یناهگان  موجه 
يداو ياهانگنت  اههرد و  رد  البق  هک  نزاوه ))  )) نادرم اما  دندش ، ریزارـس  نینح ))  )) يداو هب  مالـسا  نایهاپـس  هک  دوب  حبـص  یکیرات  رد 
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هب مه  نارگید  دنداهن و  زیرگ  هب  ور  میلـس )) ینب   )) ناراوس گنردیب  دندش و  رو  هلمح  ناناملـسم  رب  ناهگان  دندوب  هدش  ناهنپ  نینح )) ))
دـمآ و گنت  اهنآ  رب  نیمز  يانخارف  تسا ، هداد  ربخ  دـیجم  نآرق  رد  لاعتم  يادـخ  هک  نانچ  دنتـشگ و  هدـنکارپ  نازیرگ و  ناـشیا  لاـبند 
ما  )) رـسپ نمیا ))  )) مشاه و ینب  زا  رفن  هن  دنامن : یقاب  یـسک  ادخ  لوسر  اب  رفن  هد  زج  و  ( 321 دـنداد ) گنج  هب  تشپ  نازیرگ  ناساره و 

دندمآ زاب  ادخ  لوسر  دزن  تایرارف  ات  دندنام ، رادیاپ  گنج  نادیم  رد  یمشاه  رفن  هن  نامه  دیـسر ، تداهـش  هب  نمیا ))  )) نوچ و  نمیا ))
. تفرگ رد  نانآ  عفن  هب  گنج  راب  رگید  دنتشگرب و  يرگید  زا  سپ  یکی  و 

گنج نادیم  رد  مرکا  لوسر 
؟ دیزیرگیم اجک  مدرم ! : )) تفگیم دوب و  مدق  تباث  نانچمه  گنج ، نادـیم  زا  ناناملـسم  نتخیرگ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 

دایرف دومرف : تشاد ، دنلب  سب  يزاوآ  هک  سابع )) ( ) دوخ يومع  هب  و  هللادبع )) نب  دمحم   )) منم ادخ و  ربمایپ  منم  هک  دیدرگزاب  دـییایب و 
!((. هرقب هروس  باحصا  يا  (! 322  ) راخ تخرد  باحصا  يا  راصنا ! هورگ  يا  نک :

نایکم تتامش 
تتامـش هب  نابز  دندوب ، هدمآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هارمه  هک  هکم  لها  زا  ینادرم  دـنتخیرگ ، ناناملـسم  رتشیب  هک  یعقوم  رد 

هک لبنح )) نب  ةدلک  : )) رگید دنزیرگیم و  ایرد  بل  ات  نایرارف  نیا  تفگیم : هک  برح )) نب  نایفـسوبا  : )) هلمج زا  دندوشگ ، ناناملـسم 
دحا گنج  رد  شردپ  هک  نامثع )) نب  ۀبیش   )) رگید دش و  لطاب  يرگوداج  زورما  تفگ : دوب ، هتفای  ناما  یتدم  يارب  دوب و  كرشم  زونه 

 … مشکیم ار  دمحم  مریگیم و  ار  مردپ  نوخ  زورما  تفگیم : دوب ، هدش  هتشک 
دندیگنجیم هنادرم  هک  ینانز 

(323 . ) تفرگرب ار  وا  ریشمش  تشک و  ار  نزاوه ))  )) زا يدرم  درکیم و  عافد  ادخ  لوسر  زا  تشاد و  تسد  هب  يریشمش  هرامع )) ما  ))
. دندرکیم داهج  زین  ثراح )) ما   )) و طیلس )) ما  ، )) دوب راک  هب  تسد  يرجنخ  اب  زین  میلس )) ما  ))

نایرارف تشگزاب 
نآ ات  دنتشگیم  زاب  يرگید  زا  سپ  یکی  ناناملسم  بلطملادبع ،)) نب  سابع   )) ياهدایرف هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  يرادیاپ  اب 

تفگیم : زین  و  ( 324 . ) سیطولا یمح  نآلا  تفگ : ادخ  لوسر  تفرگرد و  راب  رگید  گنج  دیسر و  رفن  دص  هب  نانآ  هرامش  هک 
بذک یبنلا ال  انا  ))

(( بلطملادبع نبا  انا 
.(( ما بلطملادبع  دنزرف  نم  تسین ، غورد  مربمایپ  نم  ))

ناگتشرف لوزن 
نانآ شودمه  دندمآ و  دورف  ناناملسم  ترصن  يارب  ادخ  ناگتشرف  نینح ))  )) زور هک : تسا  نآ  یمالـسا ، تایاور  دیجم و  نآرق  حیرص 

(325 . ) دنتخادرپ گنج  هب 
ناکدوک نانز و  نتشک  زا  یهن 

وا دیلو )) نب  دلاخ   )) هک تسا  ینز  دنتفگ : دش ، ایوج  وا  زا  نوچ  دید و  هتشک  ینز  نینح ))  )) گنج رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
یهن رودزم  ای  نز  ای  كدوک  نتـشک  زا  ار  وت  ادخ  لوسر  دیوگب : دـناسرب و  دـلاخ ))  )) هب ار  دوخ  ات  دومرف  ار  یـسک  سپ  تسا . هتـشک  ار 

(326 . ) دنکیم
نزاوه ماجنارس 

و همـص )) نب  دیرد   )) نینچمه و  هللادبع )) نب  نامثع  : )) رگید دوب و  رادمچرپ  هک  رامخلاوذ )) : )) هلمج زا  دندش  هتـشک  نزاوه  زا  ینادرم 
ناناملـسم دندش و  مزهنم  ناکرـشم  مالـسلا  هیلع  یلع  تسد  هب  وا  ندـش  هتـشک  اب  درکیم و  یناوخزجر  هاپـس  شیپاشیپ  هک  لورجوبا )) ))
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. دنتشگ مهارف  زین  يرارف 
. دنتخیرگ زین  هدنامیقاب  دندش و  ناناملسم  ریسا  لیابق ، رگید  نزاوه و  زا  رازهشش  و  ( 327  ) تشک ار  رفن  لهچ  ییاهنت  هب  مالسلا  هیلع  یلع 

مئانغ ناریسا و 
هیقوءا رازه  راهچ  دنفـسوگ و  رازه  لهچ  زا  شیب  رتش و  رازه  راهچ  تسیب و  ریـسا و  رازهـشش  ات  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. دومرف دازآ  ار  ناریسا  میسقت و  ار  مئانغ  سپس  تشامگ و  مئانغ  رب  ار  يرافغ )) ورمع  نب  دوعسم   )) دننک و يروآ  عمج  ار  هرقن 
نینح هوزغ  يادهش 

ۀقارس  - 7 هعیبر ؛ نب  دیز   - 6 هوجع ؛ نب  ریهز   - 5 يرعشا ؛ رماعوبا   - 4 ثراح ؛ نب  ۀقارس   - 3 هعمز ؛ نب  دیزی   - 2 دیبع ؛ نب  نمیا   - 1
. ۀقارس نب  ةرم   - 9 يرافغ ؛ محللا  یبا   - 8 بابح ؛ یبا  نب 

ادخ لوسر  يریش  رهاوخ  ءامیش 
اب ار  وا  دنتفای و  رفظ  يو  رب  ناناملسم  دورن ، ردب  امش  تسد  زا  دیدید  ار  داجب ))  )) رگا دومرف : نینح  گنج  رد  ادخ  لوسر  هک  دنا  هتـشون 
ره دنتفرگ و  ریسا  يو  اب  زین  ار  ادخ  لوسر  يریـش  رهاوخ  يزعلادبع ، نب  ثراح  رتخد  ءامیـش ))  )) نایم نیا  رد  دندرک ، ریـسا  شا  هداوناخ 

لوسر میامش . يریـش  رهاوخ  نم  تفگ : دندروآ ، ادخ  لوسر  دزن  ار  وا  ات  دنتـشادیمن ، رواب  ناناملـسم  مربمایپ ، رهاوخ  نم  تفگیم : هچ 
(( ءامیـش . )) ددرگزاـب شا  هلیبق  هب  اـی  دـنامب و  مرتـحم  زیزع و  يو  دزن  اـی  دومرف : ار  وا  یناـشن ، نداد  زا  سپ  تساوخ ، یناـشن  وا  زا  ادـخ 

(328 . ) دیدرگزاب شا  هلیبق  دزن  دیزگرب و  ار  مود  تروص 
(329 (( ) يرعشا رماعوبا   )) هیرس

سپ دـنا ، هدـش  مهارف  ساـطوا ))  )) رد نزاوه  ناـیرارف  زا  يا  هتـسد  هک  تفاـی  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متـشه : لاـس  لاوش 
هلیسو هب  رماعوبا ))  )) تفرگ و رد  نانآ  نایم  گنج  تشاد و  لیـسگ  نانآ  بیقعت  رد  ار  يرعـشا ) یـسوموبا  يومع  (( ) يرعـشا رماعوبا  ))

(330 . ) دیسر تداهش  هب  تخاس  اهر  نامک  زا  دیرد )) نب  ۀملس  : )) دنیوگ هک  يریت 
(( یسود ورمع  نب  لیفط   )) هیرس

ورمع  )) تب نیفکلا )) يذ   )) رـس رب  ار  لیفط )) ، )) دوش فئاط  راپـسهر  تساوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  متفه : لاس  لاوش 
ار فئاط  هار  باتش  اب  شیوخ  هلیبق  زا  رفن  دصراهچ  اب  سپس  دیشک و  شتآ  هب  ار  تب  تفر و  هناختب  رس  رب  وا  داتسرف . یسود )) هممح  نب 

(331 . ) دروآ قینجنم  هبابد و  ناناملسم  يارب  تسویپ و  ادخ  لوسر  هب  تفرگ و  شیپ  رد 
فئاط رس  رب  نایفسوبا ))  )) هیرس

هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک  فیقث ))  )) هلیبق هلمج  زا  دنتخیرگ ، فئاط ))  )) هب نینح  گنج  زا  سپ  ناکرـشم ، زا  يا  هدع  نینح : حتف  زا  دـعب 
ادخ لوسر  دـمآ . زاب  ادـخ  لوسر  دزن  تفای و  تمیزه  فیقث  هلیبق  زا  نایفـسوبا ))  )) اما داتـسرف ، نانآ  رـس  رب  ار  نایفـسوبا ))  )) هلآ هیلع و 

(332 . ) تشگ فئاط  راپسهر  دوخ 
(( بلاط یبا  نب  یلع  نانم  ؤم  ریما   )) هیرس

تب رب  هک  داتسرف  یهاپس  اب  ار  مالسلا  هیلع  یلع  فئاط ، هرـصاحم  مایا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فئاط : رد  اهتب  نتـسکش  يارب 
نمشد زا  يدرم  تفرگ . رد  گنج  نانآ  نایم  تشگ و  وربور  معشخ  هوبنا  هاپس  اب  دش و  راپسهر  یلع  دنکشب . ار  اهتب  درب و  هلمح  ناتـسرپ 

اهتب نتسکش  زا  سپ  تشک و  ار  وا  تفاتش و  نوریب  يو  گنج  هب  دوخ  دشن ، بلطواد  یـسک  نوچ  تساوخ و  دروامه  باهـش ))  )) مان هب 
. تسشن تولخ  رد  يو  اب  یتدم  تفگ و  ریبکت  يو  ندیسر  اب  ادخ  لوسر  تشگزاب . ادخ  لوسر  دزن  فئاط  هب 

زیگنا تربع  ناتساد  کی 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رتش  يولهپ  شرتش  تشاد و  ياپ  رد  یتشرد  نیلعن  هک  يراـفغ )) مهروبا  ((، )) هنارعج  )) هب نتفر  ماـگنه 
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رب يا  هنایزات  هاگنآ  يروآ . درد  هب  ارم  ياپ  تفگ : ادـخ  لوسر  تخاس . هدرزآ  ار  ترـضح  نآ  ياپ  قاس  وا  نیلعن  رانک  درکیم ، تکرح 
. ربب بقع  ار  دوخ  ياپ  دومرف : دز و  مهروبا ))  )) ياپ

راضحا ارم  ادـخ  لوسر  میدیـسر ، هنارعج ))  )) هب نوچ  دوش و  لزاـن  يا  هیآ  هراـبرد  اداـبم  هک  مدـش  نارگن  رایـسب  دـیوگیم : مهروبا )) ))
(( مهروـبا . )) وـش یـضار  نم  زا  ریگب و  ار  نادنفـسوگ  نیا  نوـنکا  مدز ، وـت  ياـپ  رب  هناـیزات  يدروآ و  درد  هب  ارم  ياـپ  تـفگ : دوـمرف و 

(333 . ) دوب رتهب  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  نم  دزن  وا  ياضر  دیوگیم :
کلام نب  ۀقارس 

: تفگ درک و  دنلب  تشاد ، تسد  رد  ترجه  عقوم  زا  هک  ار  يا  هتـشون  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  کلام )) نب  ۀقارـس  ))
دـمآ و کـیدزن  هقارـس )) ، )) تسا یکین  اـفو و  زور  زورما  تفگ : ادـخ  لوسر  مراد . تسد  رد  هک  تسا  يا  هتـشون  نیا  و  هقارـس ))  )) منم

يرجا مهد  بآ  ما ، هدرک  بآ  رپ  دوخ  نارتش  يارب  هک  یـضوح  زا  ار  يا  هدـشمگ  نارتـش  رگا  هک  دیـسرپ  ادـخ  لوسر  زا  دروآ و  مالـسا 
(334 . ) تسا يرجا  يا  هنشت  رگج  ره  يارب  يرآ ، تفگ : ادخ  لوسر  تشاد ؟ دهاوخ 

فئاط هوزغ 
عقاو هیل ))  )) نیمزرـس رد  هک  هینامی )) هلخن   )) هار زا  نینح ))  )) راک زا  تغارف  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  متفه : لاـس  لاوش 

(( فوع نب  کلام  ( ) جرب هیل ))  )) رد دناوخ و  زامن  اج  نآ  رد  درک و  انب  يدجـسم  رخآ  لزنم  رـس  رد  دش و  راپـسهر  فئاط  دصق  هب  تسا 
زور تسیب  هک  نیا  اب  دنتـشگ و  هجاوم  نمـشد  نارابریت  اب  ناناملـسم  دز . ودرا  اج  نآ  رد  دمآ و  دورف  فئاط  کیدزن  دـیبوک و  مه  رد  ار 

تداهـش هب  ناناملـسم  زا  یعمج  هوزغ  نیا  رد  دـننک . حـتف  ار  اج  نآ  دـنوش و  رهـش  دراو  دنتـسناوتن  دنتـشاد ، هرـصاحم  رد  ار  فئاط  لـها 
. دندیسر

ناملسم ناگدرب 
ناناملـسم دزن  مالغ  هد  زا  شیب  هجیتن  رد  تسا و  دازآ  دـیایب  ام  دزن  فئاط ، لـها  زا  يا  هدرب  ره  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(335 . ) تفرگ رارق  ناناملسم  هدهع  رد  نانآ  یتسرپرس  دندش و  دازآ  دندمآ و 
فئاط هوزغ  يادهش 

 - 7 ثراح ؛ نب  بئاـس   - 6 تباـث ؛ نب  میقر   - 5 لهـس ، نب  ثراح   - 4 هللادبع ؛ نب  ۀـحیلج   - 3 هبلعث ؛ نب  تباـث   - 2 دیز ؛ نب  ۀـبلعث   - 1
( بانج نب  ۀطفرع   - 12 هللادبع ؛ نب  هللادبع   - 11 رماع ؛ نب  هللادبع   - 10 ثراح ؛ نب  هللادبع   - 9 هیما ؛ یبا  نب  هللادبع   - 8 دیعس ؛ نب  دیعس 

. هللادبع نب  رذنم   - 14 دابع ؛ نب  رذنم   - 13 336 ؛)
يرصن فوع  نب  کلام  مالسا 

اب فئاط  رد  دنتفگ : تساجک ؟ فوع )) نب  کلام   )) هک دیسرپ  نزاوه ))  )) ناگداتسرف زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنا  هتـشون 
هب مه  رتش  دص  مهدیم و  سپ  وا  هب  ار  وا  ناسک  لاوما و  دـیایب ، نم  دزن  ناناملـسم  رگا  هک  دـییوگب  وا  هب  : )) دومرف تسا . فیقث ))  )) هلیبق

((. مشخبیم وا 
رتش دـص  تفرگ و  ار  دوخ  ناسک  لاوما و  دـمآ و  ادـخ  لوسر  دزن  تخیرگ و  اهنآ  نایم  زا  هنابـش  فیقث )) ینب   )) زا ناهنپ  مه  کلام )) ))

. درک گنت  نانآ  رب  ار  راک  داتسیا و  فیقث ))  )) لباقم رد  هاگنآ  دروآ ، مالسا  تشاد و  تفایرد  هزیاج  مه 
نینح مئانغ  میسقت 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب  مدرم  دمآ ، شیپ  نزاوه ))  )) لاوما نینح و  مئانغ  میسقت  نآ ، زا  شیپ  ای  نزاوه ))  )) ناریسا يدازآ  زا  سپ 
دندرک هطاحا  ار  ادخ  لوسر  فارطا  نانچ  و  امرف ، تمسق  ار  نادنفسوگ  نارتش و  اهتمینغ و  ادخ ! لوسر  يا  دنتفگ : دندروآ و  موجه  هلآ 

ار امـش  رگا  هک  مسق  ادخ  هب  دیهدب ، سپ  ارم  يابع  مدرم ! يا  : )) دومرف سپ  دش . هدوبر  يو  شود  زا  ابع  داد و  هیکت  یتخرد  هب  راچان  هک 
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.(( تفای دیهاوخن  یغورد  یسرت و  یلخب و  نم  رد  منکیم و  تمسق  امـش  رب  ار  همه  دشاب ، رتش  دنفـسوگ و  هماهت ))  )) ناتخرد هرامـش  هب 
ادخ هب  مدرم ! يا  : )) تفگ درک و  دنلب  ار  نآ  تفرگرب و  دوخ  تشگنا  ود  نایم  رتش  ناهوک  زا  كرک  يا  هراپ  داتسیا و  رتش  يولهپ  سپس 

ار نزوس  خـن و  یتح  سپ  دوشیم ، هداد  امـش  هب  مه  سمخ  مرادـن و  یقح  نآ  سمخ  زج  كرک  هراپ  نیا  زا  امـش و  مئانغ  زا  هک  زا  مسق 
.(( تسا یماندب  شتآ و  گنن و  راکتنایخ  يارب  تمایق  زور  تمینغ ، رد  تنایخ  هک  دیروایب  مه 

مئانغ نایم  رد  ار  نآ  تشادـن  مه  یـشزرا  نادـنچ  هچ  رگا  دوب ، مئانغ  زا  ناـشدزن  رد  هچنآ  دـنتفریذپ و  دندینـش و  ار  راـتفگ  نیا  یـضعب 
(337 . ) دنتخادنا

دنچ ره  درک و  عورـش  ناگدـش )) ییوجلد  : )) ینعی مهبولق )) ۀـفل  ؤم   )) زا نینح ))  )) مئاـنغ میـسقت  رد  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
(338 . ) دومرف تمحرم  نالک  ياهمهس  نانآ  هب  دندوب ، نامیا  رفک و  نایم  ددرم  ای  قفانم  ای  كرشم 

ار مدرم  ات  دومرف  ار  تباث )) نب  دیز   )) سپـس داد ، مئانغ  سمخ  زا  ار  اهـششخب  نیا  مامت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـنا  هتـشون 
یبسا سک  ره  دیسر و  دنفـسوگ  لهچ  رتش و  راهچ  يدرم  ره  هب  دومرف ، میـسقت  ار  اهنآ  دعب  دنک . باسح  زین  ار  مئانغ  دنک و  يرامـشرس 

(339 . ) تفرگ دنفسوگ  تسیب  دص و  رتش و  هدزاود  تشاد 
نارظن هتوک  يریگ  هدرخ 

یب ار  هقارـس )) نب  لیعج   )) یهدیم و دص  رد  دص  ار  عرقا ))  )) و هنییع )) ! )) ادخ لوسر  يا  تفگ : باحـصا  زا  يدرم  هک  دنا  هتـشون   - 1
. مداد هلاوح  شمالسا  هب  ار  لیعج ))  )) دنروآ و مالسا  ات  مدرک  ییوجلد  ود  نآ  زا  دومرف : ادخ  لوسر  يراذگیم ! بیصن 

تلادع هک  مدیدن  : )) تفگ داتسیا و  يو  رس  رب  دوب  مئانغ  لوغـشم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یلاح  رد  میمت  ینب  زا  يدرم   - 2
باحـصا زا  یکی  نوچ  و  دوب ))؟ دـهاوخ  هک  دزن  دـشابن  نم  دزن  تلادـع  رگا  وت ، رب  ياو  : )) تفگ دـش و  مشخ  رد  ادـخ  لوـسر  ینک .))

 … راذگاو دوخ  هب  ار  وا  دومرف : ادخ  لوسر  دشکب ، ار  وا  تساوخ 
راـصنا هب  يزیچ  تباـب  نیا  زا  دومرف و  ییاهـششخب  برع  لـیابق  رگید  شیرق و  زا  ینادرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نوچ   - 3

. تفگ يا  هدیصق  ادخ  لوسر  راک  نیا  زا  يدنم  هلگ  رد  دمآ و  مشخ  هب  تباث )) نب  ناسح  ، )) دادن
هللا یلـص  ادخ  لوسر  دـشیم . هتفگ  مئانغ  میـسقت  هرابرد  یبسانمان  زیمآ و  هلگ  نانخـس  راصنا  نایم  رد  تفگ ، ناسح  هچنآ  رب  هوالع   - 4

یگمه هک  داد  رارق  ریثءاـت  تحت  ار  ناـنآ  ناـنچ  تفگ و  نخـس  ناـنآ  يارب  هاـگنآ  دـندمآ ، مهارف  راـصنا  اـت  دوـمرف  روتـسد  هلآ  هـیلع و 
(340 . ) میزارفارس دونشخ و  ددرگزاب  هنیدم  هب  ام  هارمه  ادخ  لوسر  هک  نیمه  هب  ام  دنتفگ : دنتسیرگ و 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هرمع 
يذ هام  نایاپ  هب  زور  هدزاود  هنارعج ، رد  نزاوه  ناریـسا  ندرک  دازآ  نینح و  مئانغ  میـسقت  راـک  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(341 . ) تشگزاب هنارعج  هب  بش  نامه  دیشارت و  رس  داد و  ماجنا  یعس  فاوط و  دش و  هکم  راپسهر  هدعق ،
هنیدم هب  ادخ  لوسر  تشگزاب 

تسیب و زور  رد  دش و  هنیدم  راپـسهر  نارهظلارم  فرـس و  هار  زا  هبنـشجنپ  زور  رد  هرمع  ماجنا  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
هنیدم هب  ار  نینح  حتف  هدژم  سوا )) نب  ذاعم   )) و سوا )) نب  ثراح   )) ياهمان هب  رفن  ود  نآ ، زا  شیپ  تشگ و  هنیدم  دراو  هدـعق  يذ  متفه 

. دندوب هدرب 
ریهز نب  بعک  مالسا 

ود يو  تشذگرد . هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تثعب  زا  شیپ  لاس  کی  هک  دوب  تیلهاج  يارعش  لوحف  زا  یملـس )) یبءا  نب  ریهز  ))
بعک شردارب  اب  يزور  ریجب )) . )) دنتفریم رامش  هب  مالسا  گرزب  يارعش  زا  زین  ود  نآ  هک  تشاد  بعک ))  )) و ریجب ))  )) ياهمان هب  رـسپ 

دنام اج  نامه  بعک  دیوگیم . هچ  منیبب  مورب و  ادخ ) لوسر  ینعی : درم ) نیا  دزن  نم  ات  نامب  اج  نیا  رد  تفگ : شردارب  هب  تفر و  نوریب 
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رد يراعشا  دیسر ، بعک  هب  يو  مالسا  ربخ  هک  یماگنه  دش ، ناملسم  تشاد  هضرع  يو  رب  ار  مالـسا  نوچ  دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  ریجب  و 
ار وا  دـبایب  ار  بعک  هک  ره  : )) دومرف ادـخ  لوسر  تشاد . هضرع  ادـخ  لوسر  هب  ار  راعـشا  نآ  ریجب  داتـسرف ، وا  يارب  تفگ و  يو  تمالم 

.(( دشکب
ره هچ  ینک ، هبوت  ییآزاب و  دمحم  دزن  هک  تسا  نیا  هار  نیرتهب  یتسه ، دـنم  هقالع  دوخ  یگدـنز  هب  رگا  تشون : بعک  شردارب  هب  ریجب 

. تسا ناما  رد  دروآ  مالسا  دیآرد و  يو  رب  سک 
داهن و ادخ  لوسر  تسد  رد  تسد  سانـشان  روط  هب  تفرگ و  شیپ  رد  هنیدـم  هار  تفگ و  ادـخ  لوسر  هحیدـم  رد  يا  هدیـصق  مه  بعک 

لوبق ار  شا  هبوت  دـیآ  وت  دزن  رگا  یهد ، ناـما  ار  وا  اـت  دروآ  مالـسا  دـنک و  هبوت  هک  تسا  هدـمآ  ریهز  نب  بعک  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ :
يارب دوب  شـشخب  یهاوخرذـع و  رب  ینبم  هک  ار  دوخ  فورعم  هدیـصق  سپـس  مریهز . نب  بعک  دوخ  نم  تفگ : يرآ ، دوـمرف : ینکیم ؟

دعب دیرخ و  بعک  دالوا  زا  ار  نآ  هیواعم  دوب و  یقاب  افلخ  نامز  ات  هدرب  نآ  هک  ( 342 داد ) وا  هب  يا  هدرب  ادخ  لوسر  دناوخ و  ادخ  لوسر 
(343 . ) دندرکیم نت  رب  دیع  ياهزور  رد  ار  نآ  افلخ 

متشه لاس  عیاقو  رگید 
داتسرف و نیرحب  هاشداپ  يدبع )) يواس  نب  رذنم  ( ) دزن ار  یمرضح )) نب  ءالع   )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هکم ، حتف  زا  شیپ   - 1

. دش هدیدنسپ  یناملسم  دروآ و  مالسا  رذنم 
(344 . ) تفای دلوت  يرصم  زینک  هیرام ))  )) زا ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا ، هک  دوب  متشه  لاس  هجح  يذ  رد   - 2

(345 . ) تفای تافو  هنیدم  رد  ادخ  لوسر  گرزب  رتخد  بنیز  ترجه ، متشه  لاس  رد   - 3

ترجه مهن  لاس 

ترجه مهن  لاس 
داتسرف : نوریب  فلتخم  لیابق  زا  تاکز  نتفرگ  يارب  ار  یناسک  مهن ، لاس  مرحم  لوا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

؛ هیبتل نب  هللادبع   - 6 نایفس ؛ نب  رسب   - 5 یبالک ؛ نایفس  نب  كاحض   - 4 صاع ؛ نب  ورمع   - 3 رشب ؛ نب  دابع   - 2 بیصح ؛ نب  ةدیرب   - 1
(347 . ) دعس ینب  هلیبق  ياهتاکز  نتفرگ  يارب  میذه ، دعس  ینب  زا  يدرم   - 7

(( يرازف نصح  نب  ۀنییع   )) هیرس
(( نایفس نب  رسب  (، )) هعازخ زا  يا  هفیاط  (( ) بعک ینب   )) ياهتاکز نتفرگ  لیوحت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مهن : لاس  مرحم 

اهریـشمش دیهدن و  نانآ  هب  تهج  یب  ار  دوخ  لام  دنتفگ : نانآ  هب  دندرکیم ، یگدنز  اهیعازخ  ترواجم  رد  هک  میمت  ینب  اما  داتـسرف ، ار 
شرازگ ادخ  لوسر  هب  ار  دمآ  شیپ  دمآ و  هنیدم  هب  رسب ))  )) راچان دندش . عنام  تاکز  نتفرگ  لیوحت  زا  ار  رسب ))  )) دندیشک و ماین  زا  ار 
ناگرزب زا  نت  دنچ  دروآ ، هنیدم  هب  تفرگ و  ریسا  ار  نانآ  زا  يا  هدع  يو  داتسرف ، نانآ  رس  رب  راوس  هاجنپ  اب  ار  هنییع ))  )) ادخ لوسر  داد .

، ایب ام  شیپ  دمحم ! يا  دندرک : دایرف  دنداتسیا و  ادخ  لوسر  هناخ  رد  رب  دنتفر و  ناریـسا  یپ  رد  بجاح )) نب  دراطع   )) هلمج زا  میمت  ینب 
هب ار  ناشناریسا  ادخ  لوسر  سپس  تفگ و  نخس  میمت  ینب  ناگداتسرف  فرط  زا  بجاح )) نب  دراطع   )) دمآ و نوریب  هناخ  زا  ادخ  لوسر 

. داد زاب  نانآ 
(( یبالک نایفس  نب  كاحض   )) هیرس

نیا نوچ  داتـسرف و  ءاطرق ))  )) هفیاط رـس  رب  كاحـض ))  )) یهدنامرف هب  يا  هیرـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مهن : لاس  لوالا  عیبر 
(348 . ) تفای تمیزه  نمشد  تفرگرد و  گنج  دندیزرو ، عانتما  مالسا  لوبق  زا  هفیاط 

(( یفنح لاثءا  نب  ۀمامث   )) تراسا
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، دنـسانشب ار  وا  هک  نآ  یب  ار  هفینح )) ینب   )) زا يدرم  دنتفر و  نوریب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نامرف  هب  هیرـس  ناونع  هب  ینایهاپس 
یکین هب  يو  اب  تسا ، یفنح )) لاثءا  نب  همامث   )) نیا دیا ؟ هتفرگ  ریـسا  ار  هک  دیناد  یم  : )) دومرف دندروآ ، ادخ  لوسر  دزن  دنتفرگ و  ریـسا 

درکیمن و رثا  همامث  رد  يراوگرزب  همه  نیا  اـما  دـیتسرف ،)) يو  دزن  دـیزاس و  مهارف  دـیراد  ییاذـغ  ره  : )) دومرف سپـس  دـینک .)) راـتفر 
 … دمحم يا  نک  سب  تفگیم : خساپ  رد  روایب . مالسا  همامث  تفگیم : تشذگیم و  يو  رب  ادخ  لوسر  هاگره 

لوسر دزن  سپـس  داد و  وشتـسش  کین  ار  دوخ  تفر و  عیقب  هب  يدازآ  زا  سپ  وا  دندرک ، دازآ  ار  وا  ات  داد  روتـسد  ادخ  لوسر  لاح  نیا  اب 
همه زا  ار  وت  نونکا  اما  متشادیم ، نمشد  شیب  سک  همه  زا  ار  وت  تفگ : ادخ  لوسر  هب  دروآ ، مالسا  يو  نوچ  دروآ . مالسا  دمآ و  ادخ 

. دش هکم  يداو  دراو  نتفگ  کیبل  اب  هک  دوب  یسک  نیتسخن  تفر و  هکم  هب  هرمع  ماجنا  يارب  هاگ  نآ  مرادیم ، تسود  شیب  سک 
(( یجلدم ززجم  نب  ۀمقلع   )) هیرس

هب ییاهیتشک  رد  هک  هشبح  زا  یمدرم  رب  ات  داتـسرف  رفن  دصیـس  اـب  ار  همقلع )) ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مهن : لاـس  رخـآلا  عیبر 
شیپ یگنج  تخیرگ و  نمـشد  اما  تفر ، شیپ  ایرد  نایم  رد  يا  هریزج  ات  يو  درب ، هلمح  دـندوب  هدـمآ  هدـج ) لـها   ) هبیعـش مدرم  مشچ 
هللادبع داد . تراما  هیرس  باحصا  رب  ار  هفاذح )) نب  هللادبع  ( ) دنورب هنیدم  هب  هک  دنتـشاد  باتـش  یعمج  نوچ  تشگزاب ، ماگنه  هب  دماین .

دیاب هک  تسا  نآ  هن  رگم  تفگ : دوخ  باحـصا  هب  هاـگنآ  تخورفا ، شتآ  دارفا ، ندـش  مرگ  يارب  لزاـنم  زا  یکی  رد  دوب  حازم  لـها  هک 
زا یـضعب  هک  دـید  نوچ  دـیوش . شتآ  نیا  لخاد  همه  هک  مهدیم  روتـسد  امـش  هب  سپ  تفگ : ارچ . دـنتفگ : دـینک ؟ تعاطا  نم  زا  اـمش 

. منک یخوش  مدنخب و  امش  اب  متساوخیم  نم  هک  دینیشنب  تفگ : دننکیم ، يربنامرف  هدامآ  ار  دوخ  وا ، باحصا 
زا سکره  .(( )) هوعیطت الف  ۀیـصعمب  مهنم )  ) مکرما نم  : )) دومرف ادخ  لوسر  دنتفگ . هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  ار  هللادـبع  هصق 

(349 .(( ) دینکن تعاطا  وا  زا  داد ، روتسد  هانگ  هب  ار  امش  امش ، ناهدنامرف 
مالسلا هیلع  بلاط )) یبا  نب  یلع   )) هیرس

ییط  )) هلیبق رـس  رب  راوس ، هاجنپ  دـص و  اب  ار  مالـسلا  هیلع  بلاط )) یبا  نب  یلع  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مهن : لاس  رخآلا  عیبر 
دنتخاس و ناریو  ار  هناختب  تب و  دندرب و  هلمح  یئاط )) متاح   )) نادناخ هلحم  رب  نادادماب  داتسرف . سلف ))  )) هناختب ندرک  ناریو  يارب  ء ))

. دندروآ تسد  هب  هرز  هس  ریشمش و  هس  سلف ، نزخم  رد  دنتفرگ و  ناوارف  ناریسا  دنفسوگ و  رتش و 
. درک تمسق  سمخ  ندرک  ادج  زا  دعب  ار  اهتمینغ  ککر ))  )) لزنم رد  مالسلا ، هیلع  یلع 

(( يدسءا نصحم  نب  ۀشاکع   )) هیرس
يور ترجه  مهن  لاس  رخآلا  عیبر  هام  رد  یلب ))  )) و هرذـع ))  )) لیابق نیمزرـس  بانج ، هب  هشاکع ))  )) هیرـس سپـس  مهن : لاس  رخآلا  عیبر 

(350 . ) داد
كوبت هوزغ 

لاـس کـی  هریج  لـقره ))  )) هدرک و مهارف  یمیظع  هاپـس  مور ، تلود  هک  تفاـی  ربـخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مهن : لاـس  بجر 
. تسا هداتسرف  شیپ  ءاقلب ))  )) ات ار  دوخ  ناگنهاشیپ  هتخاس و  ناناملسم  اب  گنج  هدامآ  ار  نانآ  هتخادرپ و  ار  دوخ  نایهاپس 

(351 . ) دناوخارف نایمور  اب  گنج  يارب  ار  مدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
زا مور  تلود  هوبنا  هاپـس  زا  ینارگن  هار و  يرود  یفرط و  زا  ناتخرد  هیاس  رد  شیاـسآ  اـههویم و  ندیـسر  اوه و  یمرگ  ناتـسبات و  لـصف 

. دوب هتخاس  راوشد  ار  جیسب  نیا  راک  رگید ، یفرط 
ماجنا رود و  یهار  ندومیپ  يارب  مدرم  ات  تخاس  راکـشآ  ار  دـصقم  راک ، زاـغآ  ناـمه  زا  هوزغ  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

(352 . ) دنوش هدامآ  دنمروز  ینمشد  اب  گنج  راوشد و  يراک 
قفانم سیق  نب  دج 
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اب گـنج  يارب  ار  دوـخ  یناوـتیم  لاـسما  : )) تفگ هملـس ) ینب  نادرم  زا  یکی  (( ) سیق نب  دـج   )) هب هلآ ، هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
هلیبق نادرم  اریز  زاسم ،) مهانگ  راتفرگ  و   ) زادنیم هنتف  هب  ارم  منامب و  هنیدم  رد  ات  هد  منذا  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ : ینک .))؟ هدامآ  نایمور 
ادـخ لوسر  منکن . ییابیکـش  منیبب  ار  یمور  ناـنز  رگا  هک  مسرتیم  تسین و  نم  یتـسود  نز  یتـسرپ و  نز  هب  يدرم ، چـیه  هک  دـننادیم 

. تشگ لزاـن  هبوت  هروس  هیآ 49  سیق )) نب  دـج   )) نیمه هراـبرد  و  یناـمب )) هک  مداد  نذا  ار  وـت  : )) تفگ دـنادرگ و  يور  يو  زا  صص 
(353)

نکشراک ناقفانم 
داهج راک  رد  یتبغر  یب  رظن  زا  دنتـشاد و  ادخ  لوسر  راک  رد  هک  يدیدرت  کش و  رثا  رب  ینکـشراک و  باب  زا  هنیدـم ، ناقفانم  زا  یمدرم 

تشگ : لزان  هیآ  ناشیا ، هرابرد  تسین و  بسانم  گنج  يارب  لصف  نیا  دیورن و  گنج  هب  امرگ  نیا  رد  دنتفگیم :
هچنآ يازـس  هب  دـیاب  سپ  دـندیمهفیم ، رگا  تسا  رتشیب  رایـسب  خزود  شتآ  ترارح  وگب : دـیوشن . گنج  راپـسهر  امرگ  رد  دـنتفگ : و  ))

(354 .(( ) دنیرگب رایسب  دندنخب و  مک  دنا ، هدرکیم 
ناگدننک هیرگ 

تکرـش داهج  راک  رد  ات  دنتـساوخ  رفـس  هشوت  يراوس و  هلیـسو  ادخ  لوسر  زا  دـندوب ، دـنمزاین  یمدرم  هک  نارگید  راصنا و  زا  رفن  تفه 
(( نیئاکب  )) ار تعامج  نیا  دنتفر ، نوریب  يو  دزن  زا  كانفسا  نایرگ و  دهدب ، نانآ  هب  هک  تشادن  يا  هلیسو  ادخ  لوسر  نوچ  دننکیم و 

تسا : رارق  نیدب  اهنآ  یماسا  دنیوگ و 
نب ضابرع   - 7 هللادبع ؛ نب  یمره   - 6 لفغم ؛ نب  هللادبع   - 5 مامح ؛ نب  ورمع   - 4 یلیلوبءا ؛  - 3 دیر ؛ نب  ۀبلع   - 2 ریمع ؛ نب  ملاس   - 1

.( تشگ لزان  هراب  نیمه  رد  هبوت  هروس  هیآ 92  . ) هیراس
وج هناهب  نانیشن  هیداب 

رفـس نیا  رد  هک  دهد  نذا  ار  نانآ  ات  دندروآ  هناهب  رذع و  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  نیـشن ، هیداب  بارعا  زا  یمدرم 
. تفای لوزن  ناشیا  هرابرد  هبوت  هروس  زا  هیآ 90  سپ  دننکن ، یهارمه 

وج هناهب  نارگناوت 
. میشاب ناگدنام  اب  مه  ام  راذگب  دنتفگ : دنتساوخ و  یصخرم  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  نارگناوت ، زا  یهورگ 

: دومرف لاعتم  يادـخ  داد و  نذا  نانآ  هب  ادـخ  لوسر  87 ؛) هبوت /  .(( ) دنـشاب ناگدنامزاب  هارمه  هک  دندش  دونـشخ  : )) دومرف لاعتم  يادخ 
((. 355  ) 43 هبوت /  ( ))؟ يداد نذا  نانآ  هب  ارچ  دیشخب ، ار  وت  ادخ  ))

گنج هنیزه 
صالخا قوش و  لامک  اب  ار  راک  نیا  دـنهد ، یلام  کمک  ناملـسم ، نارگناوت  هک  دوب  مزال  یهاپـس ، رازه  یـس  زیهجت  هنیزه  نیمءات  يارب 

کی یثراح )) دیز  نب  ۀبلع   )) هک نانچ  دنتـشاد ، میدقت  يزیچ  تردـق ، دودـح  رد  زین  ناشنادـنمزاین  هکلب  نارگناوت  اهنت  هن  دـنداد ، ماجنا 
اج نیا  رد  مه  ناقفانم  تشاذـگ . رایتخا  رد  ار  شا  هرقن  لوپ  نایمه  نادـنمتورث ، زا  يرگید  ناملـسم  تشاد و  میدـقت  دروآ و  امرخ  عاص 

هبوت هروس  زا  تایآ 79 و 80  ناقفانم ، نیا  هرابرد  دندرکیم و  هرخسم  ار  نانآ  دندناریم و  نابز  رب  زیمآ  قافن  نانخـس  دنتـسشنن و  راکیب 
(356 . ) تفای لوزن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ناگداتسرف 
زا ناگداتسرف  یماسا  دنزاس . هدامآ  داهج  يارب  ار  نانآ  دنور و  ناشلیابق  يوس  هب  ات  دناوخارف  ار  يا  هدع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

تسا : رارق  نیا 
 - 7 دوعسم ؛ نب  میعن   - 6 ثیکم ؛ نب  عفار   - 5 يرمض ؛ هدعجوبءا   - 4 یثیل ؛ دقاووبا   - 3 يرافغ ؛ مهروبا   - 2 بیـصح ؛ نب  ةدیرب   - 1
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(357 . ) سادرم نب  سابع   - 10 نایفس ؛ نب  رسب   - 9 ملاس ؛ نب  ورمع   - 8 ءاقرو ؛ نب  لیدب 
هنیدم رد  ادخ  لوسر  نیشناج 

وت ای  نم  ندـنام  زج  ار  هنیدـم  : )) تفگ وا  هب  تشاذـگ و  نیـشناج  هنیدـم  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع )) ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
راوگان يدمآ  شیپ  دنزاتب و  هنیدم  رب  دنوش و  مهارف  نانمشد  هار ، يرود  اب  مه  نآ  نم ، ندوبن  رد  هک  تسا  نکمم  اریز  تسین ،)) هتسیاش 

. دهد يور  ریذپان  ناربج  و 
تلزنم ثیدح 

هب ناقفانم  دش ، كوبت  راپسهر  دوخ  تشاذگ و  نیشناج  هنیدم  رد  ار  مالسلا  هیلع  یلع )) ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه 
نیا نوچ  تسا ! هتـشاذگ  هنیدم  رد  هدربن و  دوخ  اب  ار  وا  هتـشگ و  رطاخ  هدرـسفا  یلع  زا  ادـخ  لوسر  دـنتفگ : دـنتخادرپ و  یلع  ییوگدـب 
رطاخ نارگ  نم  زا  هک  دـنیوگیم  ناقفانم  تفگ : تسویپ و  وا  هب  تفاتـش و  ادـخ  لوسر  لابند  هب  هنیدـم  زا  دیـسر  یلع  شوگ  هب  ناـنخس 

ای نم  زج  ار  هنیدم  هک  درگزاب  شیوخ  ياج  هب  مردارب ! : )) دومرف وا  هب  ادخ  لوسر  يا ! هتـشاذگ  هنیدم  رد  ارم  تهج  نیمه  هب  يا و  هدـش 
(358 ((. ) نم هریشع  نم و  ترجه  لحم  نم و  نادناخ  رد  نم  نیشناج  ییوت  تسین و  هتسیاش  یسک  وت 

ماـقم و ناـمه  نم  هب  تبـسن  هک  یتسین  دونـشخ  رگم  یلع ! يا  : )) دنناتـسادمه نآ  لـقن  رب  ناـگمه  هک  تفگ  یلع  هب  ار  يا  هلمج  هاـگنآ 
هنیدم هب  مالسلا  هیلع  یلع  تسین ،)) يربمایپ  نم  زا  سپ  هک  نآ  زج  تشاد ، یـسوم ))  )) هب تبـسن  نوراه ))  )) هک یـشاب  هتـشاد  ار  تلزنم 

. دش راپسهر  شیوخ  دصقم  يوس  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  تشگزاب و 
ناقفانم یبا و  نب  هللادبع 

یتخـس و نیا  اب  دمحم  تفگ : هکلب  درکن ، یهارمه  ادـخ  لوسر  اب  اهنت  هن  ناقفانم ، زا  یعمج  اب  قفانم  یبا )) نب  هللادـبع   )) هک دـنا  هتـشون 
ادرف هک  منیبیم  دـنگوس : ادـخ  هب  تسا ، هچیزاب  ناـیمور  اـب  گـنج  هک  دـنکیم  ناـمگ  دوریم و  ناـیمور  گـنج  هب  هار  يرود  یمرگ و 

(359 . ) دنوش ریگتسد  ریسا و  شنارای 
كوبت هوزغ  رد  ناناملسم  هدع  هدع و 

هدـع مه  یخرب  دنتـشاد ، رتش  رازه  هدزاود  بسا و  رازه  هد  دیـسر و  رفن  رازه  یـس  هب  كوبت  گنج  رد  ناناملـسم  هرامـش  هک  دـنا  هتـشون 
(360 . ) دنا هتفگ  رازه  داتفه  رگید  یضعب  رازه و  لهچ  ار  ناناملسم 

همثیخوبءا
نارـسمه رانک  رد  تشگزاب و  هنیدـم  هب  یلو  دوب ، راپـسهر  ادـخ  لوسر  اب  يزور  دـنچ  هدـیقع  نسح  رد  هک  دوب  یناـسک  زا  همثیخوبا )) ))

ایهم و یکاروخ  درس و  يا  هیاس  رد  همثیخوبا ))  )) دشاب و راپـسهر  امرگ  باتفآ و  رد  ادخ  ربمایپ  تفگ : تشگ و  نامیـشپ  وا  دیمرآ . دوخ 
رتش هاگنآ  دـندرک ، نانچ  نانز  دـینک و  مهارف  هشوت  تفگ : دوخ  نانز  هب  سپـس  تسا ، رود  هب  فاصنا  زا  دـنامب ؟ هنیدـم  رد  ابیز  ینانز  اب 

وا هرابرد  درک و  نیـسحت  ار  يو  ادخ  لوسر  دش . قحلم  ترـضح  نآ  هب  كوبت  رد  ات  تفریم  نانچمه  داتفا و  هار  هب  دش و  راوس  ار  دوخ 
(361 . ) دومرف ریخ  ياعد 

قفانم نارفسمه 
نب سالج  ((، )) تباث نب  ۀعیدو  : )) هلمج زا  دندوب ، هدش  راپسهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هارمه  زین  قفانم  ینادرم  كوبت  هوزغ  رد 

نیمزرـس رد  ادخ  لوسر  باحـصا  هلمج  زا  دنتفگیم ، زیمآرفک  نانخـس  انایحا  هک  بطاح )) نب  ۀبلعث   )) و ریمح )) نب  یـشخم  ((، )) دیوس
لوسر باحصا  دندش ، باداش  باریس و  همه  دیراب و  یناراب  دمآ و  دیدپ  يربا  درک و  اعد  ادخ  لوسر  دندرک ، تیاکش  یبآ  یب  زا  رجح 

رد فداصت  بسح  رب  هک  دوب  رذـگهر  يربا  تفگ : تسا ؟ دـیدرت  قافن و  ياج  هچ  رگید  هزجعم  نیا  اب  دـنتفگ : ناقفانم  زا  یکی  هب  ادـخ 
(362 . ) دیراب اج  نیا 
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(( تیـصل نب  دـیز   )) مان هب  ناقفانم  زا  یکی  دـندش ، نوریب  وا  يوجتـسج  رد  باحـصا  دـش و  مگ  هار  نیب  رد  ادـخ  لوسر  رتش  نوچ  زین  و 
لوسر تساجک ؟ شرتش  دنادیمن  نونکا  هنوگچ  سپ  دهدیم ، ربخ  نامـسآ  زا  ار  امـش  تسا و  ربمایپ  هک  درادنپیمن  دمحم  رگم  تفگ :

ادخ نونکا  منادیمن ، يزیچ  دهدیم  میلعت  نم  هب  ادخ  هچنآ  زج  مربمایپ و  نم  تفگ : داد و  ربخ  دیز  راتفگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
. دیروایب ار  وا  دیورب  تسا ، هدرک  ریگ  یتخرد  هب  شراهم  تسا و  هرد  نالف  رد  رتش  تفگزاب ، نم  هب  ار  رتش  ياج 

رارق ما  یضار  مسق ، ادخ  هب  تفگ : ریمح )) نب  یشخم   )) هک اجنآ  ات  دنتفگ  قافن  رد  زا  زیمآرفک  ینخـس  ناقفانم ، زا  مادک  ره  لاح  ره  هب 
66 و تایآ 64 -  هاگنآ  دوشن ، لزان  ام  هرابرد  نآرق  زا  يزیچ  امـش  ياه  هتفگ  نیا  رثا  رب  اما  دننزب ، هنایزات  دص  ار  ام  مادـک  ره  هک  دـشاب 

. تشگ لزان  ناشیا  هبوت  هروس  زا   74
يرافغ رذوبءا  ناتساد 

ادـخ لوسر  هب  هار  نیب  لزاـنم  زا  یکی  رد  داـتفا و  هار  هب  ادـخ  لوسر  تکرح  زا  زور  دـنچ  نتـشذگ  زا  سپ  هک  دوب  یناـسک  زا  رذوبا )) ))
هتخیگنارب اهنت  دریمیم و  اهنت  دوریم و  اهنت  دنک ، تمحر  ار  رذوبا  ادخ  : )) تفگ نینچ  درک و  اعد  يو  هرابرد  ادـخ  لوسر  دـش و  قحلم 

((. دوشیم
لوسر هچنآ  رذوبا ))  )) گرم ماگنه  هب  وا  دینش و  ادخ  لوسر  زا  رذوبا  هرابرد  كوبت  هوزغ  رد  ار  نخس  نیا  دوخ ، دوعـسم )) نب  هللادبع  ))

(363 . ) تفگزاب نارگید  يارب  تفای و  ققحم  دوب ، هتفگ  شا  هرابرد  ادخ 
كوبت رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

اهیطبن شرازگ  دوب و  صمح  رد  لقزه ))  )) دنام و اج  نآ  زور  تسیب  دش ، كوبت  دراو  درم  رازه  یس  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
. تشادن یلصا  ماش ، رد  نایمور  عمجت  هرابرد 

درکیم ریخات  ار  رهظ  زامن  تشگزاب ، هنیدم  هب  كوبت  زا  هک  يزور  ات  بشخ )) يذ   )) لزنم زا  دناوخیم و  يرفـس  ار  اهزامن  ادـخ  لوسر 
رد كوـبت و  رد  ( 364 . ) درکیم عمج  زامن  ود  نیب  ام  بیترت  نیدـب  دـناوخیم و  رتدوز  يردـق  مه  ار  رـصع  زامن  دـشیم و  درـس  اوه  اـت 

مینکیم : هراشا  اهنآ  هب  نونکا  هک  دمآ  شیپ  هیضق  دنچ  تعجارم ،
حرذءا ءابرج و  هلیا و  لها 

دمآ رد  حلص  رد  زا  دش و  بایفرش  ادخ  لوسر  دزن  هلیا  مکاح  هبور )) نب  ۀنحی  ، )) دیـسر كوبت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ 
. تشون همان  ناما  نانآ  يارب  ادخ  لوسر  دنتخادرپ و  هیزج  دندمآ و  يو  دزن  حرذءا  ءابرج و  مدرم  زین  تخادرپ و  هیزج  و 

(( دیلو نب  دلاخ   )) هیرس
نب ردـیکا   )) رـس رب  راوـس  تسیب  دـص و  راـهچ  اـب  ار  دـیلو )) نب  دـلاخ   )) كوـبت زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  مهن : لاـس  بـجر 

تفر شیپ  تشاد ، هارمه  هک  یهاپس  اب  دلاخ  داتـسرف . دوب  لدنجلا )) ۀمود   )) هاشداپ و  هدنک ))  )) هلیبق زا  ینارـصن  يدرم  هک  کلملادبع ))
، دننکیم بیقعت  راکش  يارب  ار  يواگ  ناسح ))  )) شردارب هلمج  زا  دنچ  ینت  اب  هک  دید  ار  وا  دیسر ، يو  رـصق  کیدزن  هب  یباتهم  یبش  و 

. دنتفرگ ریسا  ار  وا  دوخ  دنتشک و  ار  شردارب  دندرب و  هلمح  يو  رب  مالسا  هاپس  لاح  نامه  رد 
ار هچنآ  شمخ  دوشگ و  ار  لدنجلا )) ۀمود  ( ) دلاخ درک ، نانچ  وا  دیاشگب و  يو  يارب  ار  همود  نآ  هب  طورشم  داد  ناما  ار  ردیکءا  دلاخ ،

. دیسر تمینغ  رتش  جنپ  یحلسم  راوس  ره  هب  درک و  شخب  ناراوس  رب  ار  هیقب  درک و  ادج  دوب  هتفرگ  تمینغ  هب 
هبقع باحصا 

كوبت و نایم  هندرگ  رد  هک  دنتفرگ  میمـصت  دندوب  هارمه  هک  یناقفانم  هنیدم ، هب  كوبت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تشگزاب  رد 
. دوش هتشک  دتفا و  هرد  نایم  رد  ات  دنزادنا  رد  شرتش  يالاب  زا  ار  ادخ  لوسر  هنابش  یشره ) هبقع   ) هنیدم

. تسا فالتخا  یمالسا  ناخروم  نایم  مه  رفن  هدزاود  نییعت  رد  هچ  رگا  دنا ، هتفگ  رفن  هدزاود  ناخروم  رتشیب  ار  ناقفانم  هدع  نیا 
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سپ تخاس ، ربخ  اب  ناقفانم  میمـصت  زا  ار  وا  لاعتم  يادخ  دیـسر ، هندرگ  نآ  کیدزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نوچ  لاح ، ره  هب 
رد نامی )) نب  هفیذـح   )) و رـسای )) نب  رامع  ، )) دـش راپـسهر  هندرگ  يالاب  زا  دوخ  دـننک و  روبع  هرد  طسو  زا  ات  دومرف  دوخ  باحـصا  هب 

لوسر دنوش ، راک  هب  تسد  دنتـساوخیم  دـنتفریم ، يو  لابند  هب  دوخ  دوصقم  نتخاس  یلمع  روظنم  هب  هک  یناقفانم  دـندوب و  يو  باکر 
ار دوخ  باتـش  اب  دنوش ، اوسر  هک  نآ  سرت  زا  درب  هلمح  اهنآ  رب  هفیذح  نوچ  دنک و  رود  ار  اهنآ  ات  دومرف  ار  هفیذح  دمآ و  مشخ  هب  ادخ 

. دنتخادنا هاپس  نایم  هب 
دنکیم : لقن  بیترت  نیدب  ار  هبقع  باحصا  یماسا  هبیتق ، نبا  زا  يزیرقم 

یمیت حیلم   - 6 هیراج ؛ نب  عمجم   - 5 دیوس ؛ نب  سالج   - 4 ( 365  ) یبارعا رضاحوبا   - 3 حرس ؛ یبا  نب  دعس   - 2 یبا ؛ نب  هللادـبع   - 1
(367 (. ) هکئالملا لیسغ  هلظنح  ردپ  بهار ) رماعوبا   - 10 عیبر ؛ نب  ةرم   - 9 قریبا ؛ نب  ۀمیعط   - 8 ریمن ؛ نب  نیصح   - 7 (366 ؛)

رارض دجسم 
داـجیا زج  يروظنم  دـنتخاس و  يدجـسم  ناـقفانم  زا  رفن  هدزاود  دوش ، كوبت  راپـسهر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  نآ  زا  شیپ 
نارگید یگدنیامن  هب  ام  دنتفگ : دندمآ و  ادخ  لوسر  دزن  ناشیا  زا  رفن  جنپ  دنتشادن ، ناناملسم  هب  ندناسر  نایز  ینکـشراک و  فالتخا و 

 - 2 ریشق ؛ نب  بتعم   - 1 زا : دندوب  ترابع  رفن  جنپ  نآ  یناوخب . زامن  میا  هدرک  انب  نادنمزاین  رطاخ  هب  هک  يدجسم  رد  ات  میا  هدمآ  وت  دزن 
. ثراح نب  لتبن   - 5 رعزالا ، نب  ۀبیبحوبا   - 4 دلاخ ؛ نب  ماذخ   - 3 بطاح ؛ نب  ۀبلعث 

رد دـمآ . مهاوخ  نتـشگزاب  زا  سپ  دـهاوخب  ادـخ  رگا  مراد ، رفـس  دـصق  نونکا  تفگ : ناشخـساپ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
شردارب اب  يدع )) نب  نعم   )) و مشخد )) نب  کلام   )) گنردیب دـش و  ربخ  اب  دجـسم  نایناب  دـصق  زا  یحو  هلیـسو  هب  كوبت  زا  نتـشگزاب 

نعم کلام و  دـینازوسب )) دـینکب و  نب  خـیب و  زا  دـنا  هتخاس  نارگمتـس  هک  ار  يدجـسم  نیا  دـیورب و  : )) دومرف تساوخ و  ار  مصاـع )) ))
. تفای لوزن  هراب  نیا  رد  هبوت  هروس  زا  تایآ 110-107  دندرک و  ارجا  گنردیب  ار  ادخ  لوسر  رما  دنتفر و 

كوبت ات  هنیدم  زا  ادخ  لوسر  دجاسم 
 - 1 تسا : بیترت  نیدب  اهنآ  مان  و  مولعم ، كوبت  ات  هنیدم  نایم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ياهدجـسم  دـیوگیم : قاحـسا  نبا 

تاذ رد  يدجـسم   - 5 رضخءا ؛ رد  يدجـسم   - 4 بارزلا ؛ تاذ  رد  يدجــسم   - 3 ناردـم ؛ هینث  رد  يدجـسم   - 2 كوبت ؛ رد  يدجـسم 
رد يدجسم   - 10 هفیجلاوذ ؛ رد  يدجـسم   - 9 ءارات ؛ قش  رد  يدجـسم   - 8 ءارتب ؛ رد  يدجـسم   - 7 ءالءا ؛ رد  يدجـسم   - 6 یمطخلا ؛
 - 15 هعقر ؛ رد  يدجـسم   - 14 يرقلا ؛ يداو  رد  يدجــسم   - 13 دیعص ؛ رد  يدجـسم   - 12 رجح ؛ رد  يدجـسم   - 11 یضوح ؛ ردص 

. بشخ يذ  رد  يدجسم   - 17 ءافیف ؛ رد  يدجسم   - 16 هورملا ؛ يذ  رد  يدجسم 
. تسا هدوب  كوبت  ات  هنیدم  نیب  عضاوم  اههاگلزنم و  رد  دجاسم  نیا  زا  کی  ره 

تبقاع شوخ  راکهنگ  هس 
دندرکن و یهارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  بارعا  نایوج  هناهب  هنیدم و  ناقفانم  زا  یهورگ  كوبت ، رفـس  رد  هک  نآ  رب  هوالع 

ادخ لوسر  اب  یهارمه  قیفوت  يا ، هناهب  رذع و  چیه  نتـشادن  اب  یقافن و  کش و  چیه  یب  مه  نامیا  اب  نادرم  زا  رفن  هس  دندنام ، هنیدـم  رد 
ادـخ لوسر  هباحـص  ناکین  زا  هک  یفقاو )) هیما  نب  لاله   )) و عیبر ،)) نب  ةرارم  ((، )) کـلام نب  بعک  : )) دـندنام هنیدـم  رد  دنتـشادن و  ار 
یلص ادخ  لوسر  نتشگزاب  راظتنا  هب  هکلب  دنتفرن ، نوریب  ناناملـسم  هارمه  كوبت  گنج  رد  دنتفرگ و  هرانک  يو  اب  یهارمه  زا  اما  دندوب ،

ار دوخ  ناج  هک  یناسک  نامه  دندش ) بکترم  هنیدم  فارطا  بارعا  هنیدم و  ناقفانم  راک  دننام  يراک  دندنام و  هنیدـم  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
هک نانامه  دنداتفا ، ساره  هب  گنج  ياهدمآ  شیپ  زا  دنداد و  حیجرت  داهج  تقشم  جنر و  رب  ار  یگدوسآ  دنتشاد و  غیرد  ادخ  لوسر  زا 

دیامرفیم ار  شربمایپ  دهدیم ، رارق  شنزرس  تمالم و  دروم  یتخـس  هب  دنکیم و  شهوکن  ار  اهنآ  هبوت  هروس  ياه  هیآ  رد  لاعتم  يادخ 
(. دنکن لوبق  ار  نانآ  یهارمه  مه  نیا  زا  سپ  دتسیان و  ناشیاهروگ  رب  درازگن و  زامن  اهنآ  رب  دندرم  رگا  هک 
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يراک دندوب -  هدـش  ناریح  نامیـشپ و  دوخ  لمع  زا  تدـشب  ادـخ  لوسر  بایغ  رد  هک  نم -  ؤم  رفن  هس  نیا  زا  هک  تشادـن  شوخ  ادـخ 
. تفریذپ ار  نانآ  هبوت  دیجم  نآرق  حیرص  هب  مه  راک  نایاپ  رد  دنز و  رس  ناقفانم  راک  هب  هیبش 

هانگ هب  فارتعا  دوب و  هدمآ  شیپ  نانآ  يارب  هار  نیا  رد  هک  يریذاعم  تالکـشم و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  فلخت  ناتـساد 
هچنآ قباطم  ناشدوخ ، نابز  زا  تشگ  ناـشیا  هبوت  لوبق  هب  یهتنم  هک  ادـخ  لوسر  دزن  رد  ناشـصالخا  راـهظا  راـتفگ و  قدـص  شیوخ و 

(368 . ) تسا هدمآ  دنا ، هداد  حرش  یمالسا  ناثدحم  ناخروم و 
درک : لزان  ار  هیآ  نیا  رفن  هس  نیا  هرابرد  لاعتم  يادخ 

زا و  دـمآ ، گـنت  ناـشیارب  یخارف  همه  اـب  نیمز  هک  نآ  زا  سپ  اـما  درک ، لوـبق  دـندوب  هدـنام  اـج  هک  ار  رفن  هس  نآ  هبوـت  يادـخ  زین  و  ))
انامه دـننک ، هبوت  ات  تشگزاب  ناشیارب  دـنوادخ  هاگنآ  تسین ، یهانپ  وا  دوخ  هب  زج  ادـخ  زا  هک  دنتـسناد  دـندمآ و  گنت  هب  مه  ناشدوخ 

(369 .(( ) تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  ادخ 
درک : لزان  ار  هیآ  ود  نیا  دندش ، هدوسآ  رهاظ  هب  دنتفگ و  غورد  دندرک و  ییوج  هناهب  ادخ  لوسر  دزن  هک  نایوگغورد  هرابرد  اما 

دندیلپ و اهنآ  هک  ناشدیراذگاو  دیریگن ، راک  اهنآ  هب  ات  دنروخیم  دنگوس  ادخ  هب  امـش  يارب  دیتشگزاب ، نانآ  دزن  هک  یماگنه  يدوزب  ))
ناشیا زا  مه  امش  رگا  هک  نآ  اب  دیدرگ  دونشخ  اهنآ  زا  ات  دنروخیم  دنگوس  امش  يارب  تسا . خزود  دننکیم -  هچنآ  رفیک  هب  ناشیاج - 

(((. 370 دوشیمن ) دونشخ  قساف  مدرم  زا  زگره  ادخ  دیدش ، دونشخ 
ترجه مهن  لاس  ثداوح  رگید 

(371 . ) درک تافو  هنیدم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رتخد  موثلک )) ما  ، )) مهن لاس  نابعش  رد  يدوعسم ، هتفگ  هب   - 1
یلص ادخ  لوسر  ترجه  نراقم  هک  هنیدم  سانـشرس  ناقفانم  زا  یکی  یبا )) نب  هللادبع  ، )) مهن لاس  هدعق  يذ  رد  يدوعـسم ، هتفگ  هب   - 2

هدوسآ يزیگنا  هنتف  نمـشد  نانچ  زا  ناناملـسم  مالـسا و  تفگ و  یگدـنز  دوردـب  دـنتخاسیم ، هداـمآ  ار  وا  تنطلـس  جاـت  هلآ  هیلع و  هللا 
(372 . ) دندش

. مهن لاس  هجح  يذ  تءارب : هروس   - 3
راپـسهر جاحلاریما  ناونع  هب  ار  رکبوبا ))  )) كوبت هوزغ  زا  تشگزاب  زا  سپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دسیونیم  قاحـسا  نبا 

جح ناونع  هب  هنیدم  زا  يو  هارمه  ناناملـسم  و  رکبوبا ))  )) سپ دندمآیم ، جـح  هب  دوخ  هتـشذگ  تداع  هب  ناکرـشم  زونه  تخاس و  هکم 
يارب ار  تایآ  نیا  شاک  دنتفگ : ادخ  لوسر  هب  مدرم  تفای و  لوزن  ناکرشم  ناقفانم و  نءاش  رد  تءارب  هروس  هاگنآ  دندش ، هکم  راپـسهر 

سپ دناسریمن ،)) ار ) مایپ  نیا   ) نم فرط  زا  نم  نادناخ  زا  يدرم  زج  : )) تفگ ادخ  لوسر  دناوخب . مدرم  رب  ات  يداتـسرفیم  رکبوبا )) ))
درک : مالعا  مدرم  هب  دوب  هدومرف  ادخ  لوسر  ار  هچ  نامه  تساخ و  اپ  هب  بلاط )) یبا  نب  یلع   )) نابرق دیع  زور 

ره دنک و  فاوط  هبعک  نوماریپ  دـیابن  يا  هنهرب  درازگ و  جـح  دـیابن  یکرـشم  لاسما  زا  سپ  دوشیمن و  تشهب  دراو  يرفاک  مدرم ! يا  ))
تدـم ات  زورما  زا  مه  نارگید  تسا و  یقاب  دوخ  توق  هب  وا  دادرارق  تدـم ، نایاپ  اـت  تسا ، یناـمیپ  دادرارق و  ادـخ  لوسر  اـب  ار  وا  سک 

دهع یکرشم ، چیه  يارب  دش  يرپس  هام  راهچ  هک  نآ  زا  سپ  ددرگزاب ، دوخ  نیمزرس  نمءام و  هب  یهورگ  ره  هک  دنراد  تلهم  هام ، راهچ 
دنک و جح  یکرشم  لاسما  زا  سپ  دیابن  سپ  دنا ، هتسب  ینامیپ  دهع و  یتدم  ات  شلوسر  ادخ و  اب  هک  نانامه  رگم  دوب ، دهاوخن  ینامیپ  و 

(373 .(( ) دنک فاوط  هبعک  نوماریپ  يا  هنهرب  دیابن 
برع ياهدفو 

انایحءا ترجه و  مهن  لاس  رد  رتشیب  شیوخ ، لیابق  دایقنا  مالسا و  راهظا  يارب  برع  فلتخم  لیابق  یگدنیامن  ياهتءایه  ینعی : اهدفو )) ))
دندناسریم ضرع  هب  ار  دوخ  لیابق  دایقنا  مالسا و  دندشیم و  بایفرـش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  روضح  هب  نآ ، زا  سپ  ای  شیپ 

زا کی  ره  مان  باتک ، نیا  شیاجنگ  دودـح  رد  لصف  نیا  رد  ام  دـندشیم و  عقاو  ادـخ  لوسر  یـصخش  تیانع  تبحم و  فطل و  دروم  و 
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. میربیم ار  اهدفو  نآ 
هلیبق زا  يرـضم  درم  دـصراهچ  دـش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  مجنپ  لاس  بجر  رد  هک  يدـفو  نیتسخن  هنیزم : دـفو   - 1

شیوخ لحم  هب  دیدرگزاب ،)) شیوخ  لحم  هب  سپ  دیرجاهم ، دیـشاب  اج  ره  امـش  : )) دومرف نانآ  هب  ادـخ  لوسر  نوچ  دـندوب و  هنیزم )) ))
(374 . ) دنتشگزاب

رارـض  )) هلمج زا  دندروآ ، مالـسا  دندمآ و  ادخ  لوسر  دزن  يرجه  مهن  لاس  لوا  رد  همیزخ )) نب  دسءا  ینب   )) زا درم  هد  دسءا : دـفو   - 2
لوزن تارجح  هروس  هیآ 17  نانآ ، هرابرد  تفگ و  زیمآ  تنم  ینخـس  هک  رماع )) نب  یمرـضح   )) و دـلیوخ )) نب  ۀـحیلط   )) و روزءا )) نب 

. تفای
. میدرک هراشا  دفو  نیا  ناتساد  هب  مهن ، لاس  مرحم  رد  يرازف )) نصح  نب  ۀنییع   )) هیرس نمض  میمت : دفو   - 3

هدرمـش نیلوا )) نیرجاهم   )) زا دندروآ و  مالـسا  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  سبع )) ینب   )) زا رفن  هن  سبع : دـفو   - 4
. درک ریخ  ياعد  نانآ  هرابرد  ادخ  لوسر  دندش و 

دندمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  نصح )) نب  ۀجراخ  : )) هلمج زا  هرازف )) ینب   )) زا درم  هد  كوبت ، هوزغ  زا  سپ  هرازف : دفو   - 5
. دمآ ناراب  زور  شش  درک و  اعد  ناشیا  يارب  ادخ  لوسر  دندوب ، هدمآ  راتفرگ  یطحق  یلاسکشخ و  هب  نوچ  دندروآ و  مالسا  و 

هب هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  فوع )) نب  ثراح   )) تسایر هب  هرم )) ینب  ( ) دفو رفن  هدزیـس  كوبت ، هوزغ  زا  سپ  هرم : دـفو   - 6
لوزن ياعد  نانآ  هرابرد  ادخ  لوسر  دندرک ، تیاکش  یطحق  یلاسکشخ و  زا  نوچ  دنتفرگ و  رارق  تمحرم  دقفت و  دروم  دندمآ و  هنیدم 

دنتـشگزاب دوخ  نیمزرـس  هب  نوچ  داد و  هزیاج  هرقن  هیقوءا  هدزاود  ثراح ))  )) هب هیقوءا و  هد  مادـک  ره  هب  ات  دومرف  ار  لالب  درک و  ناراـب 
(375 . ) تسا هدیراب  یفاک  ناراب  ادخ  لوسر  ياعد  هب  هک  دندید 

هلیبق دوخ و  فرط  زا  دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  هبلعث )) ینب   )) زا رفن  راهچ  ترجه ، متـشه  لاس  رد  هبلعث : دـفو   - 7
هب سپـس  داد و  هزیاج  هرقن  هیقوءا  جنپ  ناشمادک  ره  هب  ات  دومرف  ار  لالب  درک و  ییاریذپ  نانآ  زا  ادـخ  لوسر  دـندرک ، مالـسا  راهظا  ناش 

. دنتشگزاب شیوخ  دالب 
نآ دزن  دوبن ، نانآ  زا  رت  تخـسرس  ینمـشد  ار  ادخ  لوسر  هک  براحم )) ینب   )) زا درم  هد  عادولا ) ۀجح   ) مهد لاس  رد  براحم : دفو   - 8

داد و هزیاج  نانآ  هب  تسادخ )) تسد  رد  اهلد  نیا  : )) تفگ ادخ  لوسر  ام . هدهع  رد  براحم )) ینب   )) مالـسا دنتفگ : دندمآ و  ترـضح 
(376 . ) دنتشگزاب

دعـس  )) هلیبق يوس  زا  تشاد  هتفاب  يوسیگ  ود  ریلد و  يدرم  هک  هبلعث )) نب  مامـض   )) ترجه مجنپ  لاس  بجر  رد  رکب : نب  دعـس  دفو   - 9
یلاح رد  دمآ  رد  دجسم  هب  سپس  دز و  دنبتسد  دجسم  رد  رب  ار  دوخ  رتش  دمآ و  هنیدم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  رکب )) نب 

(( بلطملادبع  )) رـسپ امـش  زا  کی  مادـک  تفگ : دیـسر ، ادـخ  لوسر  کیدزن  نوچ  سپ  دوب . هتـسشن  باحـصا  نایم  رد  ادـخ  لوسر  هک 
، درک مهاوخ  یتشرد  دوخ  تالا  ؤس  رد  منکیم و  لا  ؤس  وت  زا  نم  تفگ : يرآ . تفگ : دمحم ،؟ تفگ : منم ، تفگ : ادـخ  لوسر  تسا ؟
ناینیـشیپ و يادـخ  وت و  يادـخ  هب  ار  وت  تفگ : درک . مهاوخن  ادـیپ  یـشجنر  تفگ : ادـخ  لوسر  ینک . ادـیپ  یـشجنر  تهج  نیا  زا  ادابم 

وت مه  زاب  تفگ : تسا . نینچ  هک  ادخ  هب  تفگ : ادخ  لوسر  تسا ؟ هداتسرف  ام  رب  يربمایپ  هب  ار  وت  ادخ  ایآ  مهدیم ، مسق  ناینیسپ  يادخ 
ییاهنت هب  ار  وا  ات  ییامرفب  ار  ام  هک  تسا  هدومرف  ار  وت  ادخ  ایآ  مهدیم ، مسق  ناگدـنیآ  يادـخ  ناگتـشذگ و  يادـخ  وت و  يادـخ  هب  ار 

ار وت  تفگ : تسا . روط  نیمه  هک  ادخ  هب  تفگ : ادخ  لوسر  مینک ؟ اهر  ار  اهتب  نیا  میهدن و  رارق  يو  کیرش  ار  يزیچ  مینک و  شتـسرپ 
ام هک  تسا  هدومرف  ار  وت  ادـخ  اـیآ  تسیز ، دـنهاوخ  وت  زا  سپ  هک  یناـسک  يادـخ  دـنا و  هتـسیز  وت  زا  شیپ  هک  یناـسک  وت و  يادـخ  هب 
راک نیا  زا  نوچ  درمـشرب و  کی  کی  ار  یمالـسا  ضیارف  سپـس  تسا . نینچ  ادخ  هب  تفگ : ادـخ  لوسر  میرازگ ؟ زامن  راب  جـنپ  يزور 

مک و نودـب  ار  ضیارف  نیا  همه  مسانـشیم و  يو  ربمایپ  ار  دـمحم  زین  مهدیم و  یهاوگ  ادـخ  یگناگی  هب  مه  نم  تفگ : تفاـی ، تغارف 
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تـشهب هب  دـشاب  هتفگ  تسار  وـسیگ ، ود  درم  نیا  رگا  : )) تفگ ادـخ  لوـسر  تفر و  ادـخ  لوـسر  دزن  زا  سپـس  مهدیم . ماـجنا  تساـک 
.(( دوریم

تاجن یتسرپ  تب  زا  ار  شا  هلیبق  داد و  مانـشد  ار  يزع  تـال و  تفگزاـب ، دوب  هدینـش  هدـید و  هچنآ  تفر و  شیوخ  هلیبق  دزن  مامـض )) ))
دنامن و یقاب  شا  هلیبق  رد  ناملـسمان  نز  کی  ای  درم  کی  زور  نآ  بش  ات  هک  يروط  هب  تشاداو ؛ ینامـسآ  باتک  مالـسا و  هب  دیـشخب و 

(377 . ) میا هدینشن  مامض ))  )) زا رتهب  رترب و  يا  هلیبق  هدنیامن  تفگ : سابع )) نبا  ، )) دنداد رد  زامن  گناب  دنتخاس و  اهدجسم 
ادخ لوسر  دزن  مهن  لاس  رد  یملـس )) نب  رابج   )) و هعیبر )) نب  دیبل   )) هلمج زا  بالک )) ینب   )) هلیبق زا  درم  هدزیـس  بالک : ینب  دفو   - 10

يدوب هدومرف  هک  یتنس  ادخ و  باتک  هب  ام  نایم  رد  نایفس )) نب  كاحـض  : )) دنتفگ دندرک و  مالـسا  راهظا  دندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. میتفریذپ مه  ام  دومرف و  توعد  شلوسر  ادخ و  هب  ار  ام  درک و  لمع 

مالسا دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  کلام )) نب  ورمع   )) مان هب  ساور )) ینب   )) هلیبق زا  يدرم  بالک : نب  سا  ؤر  دفو   - 11
. درک توعد  مالسا  هب  ار  نانآ  تشگزاب و  شا  هلیبق  دزن  سپس  دروآ و 

دارفا رگید  دایقنا  مالـسا و  دهعت  اب  دندروآ و  مالـسا  دـندمآ و  ادـخ  لوسر  دزن  لیقع )) ینب   )) زا رفن  هس  بعک : نب  لیقع  ینب  دـفو   - 12
رگید تشون ، يدنـس  اهنآ  يارب  داد و  نانآ  هب  ار  لـیقع )) ینب   )) قیقع نیمزرـس  ادـخ  لوسر  دـندرک  تعیب  ادـخ  لوسر  اـب  شیوخ ، هلیبق 

. دندروآ مالسا  دندمآ و  زین  یلعم )) نب  نیصح   )) و دلیوخ )) نب  برح  وبءا   )) و رماع )) نب  طیقل   )) هلیبق نیا  نارس 
بآ جلف ))  )) رد ادخ  لوسر  دروآ و  مالسا  دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  هدعج )) ینب   )) يوس زا  ورمع )) نب  داقر  : )) بعک نب  ةدعج  دفو   - 13

. تشون يدنس  يو  يارب  داد و  وا  هب  ینیمز  و 
لوسر رب  هورع )) نب  روث   )) هلمج زا  ریـشق )) ینب   )) زا رفن  دنچ  نینح ))  )) هوزغ زا  سپ  عادولا و  ۀـجح  زا  شیپ  بعک : نیریـشق  دـفو   - 14

ار هریبـه )) نب  ةرق   )) زین تشون و  يدنـس  يو  يارب  دیـشخب و  ینیمز  هعطق  روث ))  )) هب ادـخ  لوسر  دـندروآ و  مالـسا  دـندش و  دراو  ادـخ 
(378 . ) داد رارق  هلیبق  ياهتاکز  تسرپرس  ار  وا  دومرف و  تمحرم  يدرب  يا و  هزیاج 

هلاس دص  يدرم  خـیرات  نآ  رد  هک  روث )) نب  ۀـیواعم   )) هلمج زا  ءاکب .)) ینب   )) هفیاط زا  رفن  هن  ترجه  مهن  لاس  رد  ءاکب : ینب  دـفو   - 15
دنداد و لزنم  يا  هناخ  رد  ار  نانآ  ات  داد  روتـسد  ادـخ  لوسر  دـندش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رب  رـشب ))  )) شرـسپ دوب و 

. دنتشگزاب شیوخ  هلیبق  دزن  هاگنآ  داد و  هزیاج  ار  نانآ  دندرک و  ییاریذپ 
، دشیم هدامآ  كوبت  رفس  يارب  ادخ  لوسر  هک  یعقوم  رد  مهن  لاس  رد  هنانک )) ینب   )) يوس زا  عفـسءا )) نب  ۀلثاو  : )) هنانک ینب  دفو   - 16
مراد و تسود  نم  هچنآ  رب  سپ  : )) تفگ ادخ  لوسر  مروآ ، نامیا  شلوسر  ادخ و  هب  ات  ما  هدـمآ  هک  دـیناسر  ضرع  هب  دـمآ و  هنیدـم  هب 

لوبق زا  شردـپ  تخاس ، ربخ  اب  ار  نانآ  شیوخ  مالـسا  زا  تشگزاب و  شیوخ  هداوناخ  دزن  درک و  تعیب  هلثاو  نک .)) تعیب  مراد  تهارک 
وا تمدخ  مزالم  دش و  قحلم  ادخ  لوسر  هب  كوبت  رفس  يارب  تشگزاب و  هنیدم  هب  هلثاو  دروآ . مالسا  شرهاوخ  اما  دیزرو ، عانتما  مالسا 

. دوب
! دمحم يا  دنتفگ : دندش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رب  يدع )) نب  دبع  ینب   )) هلیبق زا  ینادرم  يدع : نب  دبع  ینب  دفو   - 17

يدرکیم گنج  شیرق  اب  زج  رگا  میگنجب و  وت  اب  میهاوخیمن  ام  میتسه ، نیمزرـس  نآ  ناسک  نیرتدـنمورین  نآ و  نکاس  مرح و  لها  اـم 
اطخ هب  ار  ام  زا  یـسک  رگا  هک  نآ  رب  ام  رارق  میرادیم . تسود  ار  وت  رابت  وت و  میگنجیمن و  شیرق  اب  اما  میدـیگنجیم ، وت  هارمه  مه  اـم 
. دندروآ مالسا  سپس  يرآ و  تفگ : ادخ  لوسر  میزادرپب . ار  شا  هید  میتشک ، ار  وت  باحصا  زا  مه  ام  رگا  یهدب ، ار  شا  هید  یتشک ،

(( علس  )) هوک رد  دندمآ و  هنیدم  هب  هلیخر )) نب  دوعسم   )) تسایر هب  عجشءا ))  )) هلیبق زا  درم  دص  قدنخ ))  )) لاس رد  عجـشءا : دفو   - 18
موق وت و  اب  گنج  زا  ام  دمحم ! يا  دنتفگ : سپ  دنداد . ناشیا  هب  امرخ  ياهراب  ات  دومرف  روتسد  تفر و  نانآ  دزن  ادخ  لوسر  دندرک . لزنم 

. دندروآ مالسا  سپس  درک و  حلص  نانآ  اب  ادخ  لوسر  سپ  میا ، هکراتم  حلص و  راتساوخ  میا و  هدمآ  گنت  هب  وت 
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دیـسر و هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  شیوخ  هلیبق  یگدنیامن  هب  یلهاب )) نهاک  نب  فرطم   )) هکم حـتف  زا  سپ  هلهاب : دـفو   - 19
لوسر دزن  شیوخ  هلیبق  یگدـنیامن  هب  هلهاب ) هلیبق  زا  (( ) کلام نب  لشهن   )) سپـس تفرگ ، دوخ  هفیاط  يارب  يا  همان  ناما  دروآ و  مالـسا 

نایب نآ  رد  مالـسا  عیارـش  ماکحا و  هک  تشون  يا  همان  اهنآ  زا  کی  ره  يارب  ادخ  لوسر  دروآ ، مالـسا  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
. دوب هدش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دزن  میلس )) ینب   )) يوس زا  دوب  انشآ  ینامسآ  ياهباتک  اب  هک  یملـس )) هبـشن  نب  سیق  : )) میلـس دفو   - 20
لوسر درک و  ادخ  لوسر  زا  یهلا  یحو  نوماریپ  یتالا  ؤس  يو  دننم . رادربنامرف  نانآ  مشیوخ و  هلیبق  هدنیامن  هداتسرف و  نم  تفگ : دمآ و 

، ینکیمن رما  یکین  هب  زج  تفگ : سیق )) . )) درک نایب  يو  يارب  ار  تامرحم  تابجاو و  مالـسا و  عیارـش  داد و  خـساپ  اهنآ  ماـمت  هب  ادـخ 
: تفگ نانآ  هب  تشگزاب و  شیوخ  موق  دزن  سیق )) . )) دیمان میلـس )) ینب  ربح   )) ار وا  ادخ  لوسر  ییادـخ و  ربمایپ  وت  هک  مهدیم  یهاوگ 

. دیروآ مالسا  دیونشب و  ارم  فرح  دمحم ، هرابرد 
دنتسویپ و وا  هب  دیدق ))  )) رد دندش و  راپسهر  ادخ  لوسر  یپ  زا  میلس )) ینب   )) هلیبق زا  درم  رازه  ای  دصهن  حتف ، زا  شیپ  متـشه و  لاس  رد 

لوسر هارمه  فئاط  نینح و  گنج  هکم و  حتف  رد  درک و  نانچ  ادخ  لوسر  هد ، رارق  دوخ  هاپـس  همدقم  رد  ار  ام  دنتفگ : دندروآ و  مالـسا 
. دندوب ادخ 

دزن دیمان ، هللادبع ))  )) ار وا  ادخ  لوسر  هک  مرصءا )) نب  فوع  دبع   )) هلمج زا  لاله )) ینب   )) هفیاط زا  رفن  دنچ  رماع : نب  لاله  دفو   - 21
دوخ اب  ار  وا  ادخ  لوسر  دوب و  نانآ  وزج  دمآ  دورف  هنومیم )) ( ) دوخ هناخ  رد  هک  کلام )) نب  هللادبع  نب  دایز   )) دندیـسر و ترـضح  نآ 

. دوب ادیوه  يو  يور  رد  نآ  تینارون  رثا  دوب  هدنز  ات  دیشک و  يو  رس  رب  تسد  دیبلط و  شیپ  ار  وا  زامن  زا  سپ  درب و  دجسم  هب 
لوسر دزن  یملس )) نب  رابج   )) و سیق )) نب  دیرءا   )) و لیفط )) نب  رماع   )) هلمج زا  رماع )) ینب   )) نادرم هعصعص : نب  رماع  ینب  دفو   - 22

وا نم  میدیـسر ، درم  نیا  دزن  هک  یماگنه  تفگ : دبرءا ))  )) هب دشکب . دنک و  ریگلفاغ  ار  ادخ  لوسر  تشاد  رظن  رد  رماع  دندیـسر و  ادخ 
. شکب ار  وا  روآ و  دورف  يو  رب  يریشمش  لاح  نامه  رد  منکیم و  لوغشم  وگتفگ  هب  ار 

راب يروآ . نامیا  هناگی  يادـخ  هب  رگم  تفگ : ادـخ  لوسر  نک و  تولخ  نم  اب  دـمحم  يا  تفگ : رماـع  دندیـسر ، ادـخ  لوسر  دزن  نوچ 
ینخـس تسناوتیمن  هک  دوب  هدش  نانچ  دبرا ))  )) اما دهد ، ماجنا  ار  دوخ  راک  دـبرا ))  )) هک دوب  رظتنم  درک و  رارکت  ار  دوخ  نخـس  رگید 

. دهد ماجنا  يراک  دیوگ و 
يا هراوس  هدایپ و  زا  ار  هنیدم  هک : دوب  نیا  تفگ ، ترـضح  نآ  هب  هک  ینخـس  نیرخآ  ادـخ ، لوسر  اب  ینالوط  يوگتفگ  زا  سپ  رماع )) ))

. تفر ادخ  لوسر  رضحم  زا  تفگ و  ار  نخس  نیا  درک . مهاوخ  رپ  مروآیم  ترس  رب  هک 
! ایادخ نادرگ ، رود  نم  رـس  زا  ار  دبرا -  رماع و  ینعی : ود  نیا  رـش  ای  لیفط - )) نب  رماع   )) رـش ایادـخ ! : )) تفگ درک و  اعد  ادـخ  لوسر 

((. نادرگ زاین  یب  رماع  زا  ار  مالسا  امرف و  تیاده  مالسا  هب  ار  رماع  ینب 
زور دنچ  دبرا ))  )) درم و لولس  زا  ینز  هناخ  رد  دش و  یتخـس  يرامیب  راتفرگ  شیوخ  هلیبق  هب  هدیـسرن  لیفط )) نب  رماع   )) هک دنا  هتـشون 

. دش كاله  ینامسآ  هقعاص  هب  دوخ  رتش  اب  دورو ، زا  سپ 
(379 . ) تسا هتفای  لوزن  دبرا ))  )) و رماع ))  )) هرابرد دعر  هروس  تایآ 13-8  هک  دنکیم  تیاور  ماشه  نبا 

نب ةورع  ، )) دش هنیدم  راپـسهر  اجنآ  زا  تشگزاب و  هکم  هب  فئاط  زا  متـشه  لاس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  فیقث : دـفو   - 23
هک تساوخ  هزاجا  دروآ و  مالسا  تشگ و  بایفرش  هنیدم  هب  ادخ  لوسر  ندیسر  زا  شیپ  دش و  راپسهر  ترـضح  یپ  رد  یفقث )) دوعـسم 

فئاـط راپـسهر  دـنراد و  تسود  ارم  ناـنآ  تفگ : هورع  دنـشکیم .)) ار  وت  : )) تفگ وا  هب  ادـخ  لوسر  یلو  ددرگ ، زاـب  شیوخ  هلیبق  دزن 
ادخ لوسر  تشگ . زارفارـس  تداهـش  هب  دندرک و  نارابریت  ار  هورع ))  )) اهنآ یلو  دـمآ ، رب  مالـسا  هب  دوخ  هلیبق  توعد  ماقم  رد  تشگ و 

.(( شموق نایم  رد  تسا  نیسای  بحاص  لثم  شا ، هلیبق  نایم  رد  هورع  لثم  : )) تفگ
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هنیدم هب  یناگدنیامن  دنتفرگ  میمـصت  دنتفای و  زجاع  ار  دوخ  مالـسا  تفرـشیپ  لباقم  رد  فیقث  ینب  هلیبق  هورع ، تداهـش  زا  سپ  هام  دـنچ 
دندوب : رفن  شش  اهنآ  دنراد . لیسگ  ادخ  لوسر  اب  هرکاذم  يارب 

نب ریمن   - 6 فوـع ؛ نب  سوءا   - 5 صاعلا ؛ یبا  نب  ناـمثع   - 4 نالیغ ؛ نب  لیبحرـش   - 3 ورمع ؛ نب  مـکح   - 2 ورمع ؛ نب  لیلایدـبع   - 1
. هشرخ

لوسر هب  ار  بلطم  ود  فیقث  ناگدنیامن  دومرف . نیعم  نانآ  ییاریذپ  يارب  ار  دیعـس )) نب  دلاخ   )) ادخ لوسر  دش ، هنیدم  دراو  فیقث  دفو 
فاعم ندناوخ  زامن  زا  هک  نآ  رگید  دنکن و  ناریو  ار  تال ))  )) هناختب لاس  هس  يارب  مالـسا ، زا  سپ  هک  نآ  یکی  دـندرک : داهنـشیپ  ادـخ 
نامثع  )) ادخ لوسر  دندش و  ناملسم  دندروآ و  مالسا  فیقث  ناگدنیامن  ماجنارس  دادن ، نت  نانآ  ياه  هتساوخ  هب  ادخ  لوسر  اما  دنـشاب ،

. تخاس ریما  نانآ  رب  نآرق  تایآ  مالسا و  ماکحا  نتخومآ  يارب  ار  صاعلا )) یبءا  نب 
يارب ار  هبعش )) نب  ةریغم   )) و برح )) نب  نایفسوبءا  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دنتشگ و  شیوخ  دالب  راپسهر  فیقث  ناگدنیامن 

هب دـش و  يروآ  عمج  دوب  تال  هب  قلعتم  هک  یلاوما  هناختب ، تب و  ندرک  بارخ  زا  سپ  داتـسرف و  نانآ  هارمه  تال  هناختب  نتخاـس  ناریو 
تخادرپ دوعـسم )) نب  دوسءا   )) زین و  یفقث )) دوعـسم  نب  ةورع   )) ضورق ادخ ، لوسر  روتـسد  هب  و  هورع ) دنزرف  (( ) حـیلموبءا  )) شهاوخ

. دش
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  نایح  نب  ذقنم  دوراج و  هلمج  زا  نیرحب ، مدرم  زا  درم  تسیب  هکم ، حتف  لاس  رد  سبقلادـبع : دـفو   - 24

((( 380 . ) تسا يا  هلیبق  بوخ  سیقلادبع )) ، )) دندمآ شوخ  : )) تفگ نانآ  هرابرد  ادخ  لوسر  دندیسر و  هلآ 
یناملسم بوخ  دروآ و  مالسا  ادخ  لوسر  توعد  هب  دوب  ینارصن  درم  هک  مه  دوراج  دندش و  ییاریذپ  ادخ  لوسر  فرط  زا  زور  هد  نانآ 

. دومرف تمحرم  يزیاوج  نانآ  هب  ادخ  لوسر  دش .
لوسر رب  هک  دندوب  زین  طوح )) نب  ناسح   )) و دثرم )) نب  هللادبع  ((، )) هیـصاصخلا نب  ریـشب  ( ) دفو نیا  هارمه  هب  لئاو : نب  رکب  دـفو   - 25

تفگ : ناسح  نادنزرف  زا  يدرم  دندش . دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
یبءا طوح و  نب  ناسح  نبا  انا  ))
(( یبنلا یلا  اهلک  رکب  لوسر 

(( ربمایپ يوس  هب  تسا  رکب  مدرم  همه  هداتسرف  نم  ردپ  متسه و  طوح  نب  ناسح  دنزرف  نم  ))
درک و ترجاـهم  هنیدـم  هب  دـفو  نیمه  اـب  تخورف و  هماـمی  رد  ار  دوخ  لاوما  تشاد ، تنوکـس  هماـمی ))  )) رد هک  دوسءا )) نب  هللادـبع  ))

(381 . ) تساوخ تکرب  دنوادخ  زا  وا  يارب  ادخ  لوسر 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  دندوب ، هتخیوآ  نیرز  بیلص  دوخ  رب  هک  یناینارصن  ناناملسم و  زا  یبلغت  درم  رفن  هدزناش  بلغت : دفو   - 26
، دـنرواین رد  تینارـصن  هب  ار  دوخ  نادـنزرف  یلو  دـننامب ، یقاب  دوخ  نید  رب  هک  درک  هحلاصم  ناینارـصن  اـب  ادـخ  لوسر  دـندش ، دراو  هلآ 

(382 . ) دومرف ءاطعا  يزیاوج  مه  ار  ناناملسم 
(( هلظنح نب  یملـس   )) ار دفو  نیا  یتسرپرـس  دندش . دراو  ادخ  لوسر  رب  هفینح ، ینب  زا  درم  هدزون  ات  هدزیـس  دودح  هفینح : ینب  دـفو   - 27
هللا یلص  ادخ  لوسر  روضح  هب  دجسم  رد  دوب ) هدش  هتشامگ  نارتش  ثاثا و  يرادهگن  هب  هک  بیبح  نب  ۀملیسم  زج   ) نانآ دوب ، راد  هدهع 

روتـسد ادخ  لوسر  دنتفرگ ، تشگزاب  هب  میمـصت  زور  دنچ  زا  سپ  نوچ  دـندروآ ، مالـسا  دنداتـسرف و  دورد  وا  رب  دندیـسر و  هلآ  هیلع و 
رت نییاپ  یماقم  وا  دومرف : زین  دوب ، هدرک  يرادهگن  ار  نارتش  ثاثا و  هک  ۀملیـسم ))  )) يارب دنهد و  هزیاج  هرقن  هیقوا  جـنپ  کی  ره  هب  داد ،
هک تشادنپ  دش و  هابتـشا  هملیـسم ))  )) رب هجو  ادخ  لوسر  تیانع  نیا  اب  دومرف ، تمحرم  هزیاج  نارگید  دـننام  وا  هب  سپ  درادـن ، امـش  زا 

یهارمگ هعقاو  نیا  درک و  يربمایپ  ياعدا  هملیسم )) ( ) دنتشگزاب همامی  هب  نوچ  تسا ، هتخاس  دوخ  کیرـش  يربمایپ  رد  ار  وا  ادخ  لوسر 
(383 . ) تشاد یپ  رد  ار  مدرم  زا  يرایسب 
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ار هورگ  نیا  يرورـس  دـندمآ ، هنیدـم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  رادـید  يارب  ییط ء ))  )) هلیبق زا  درم  هدزناپ  ییط ء : دـفو   - 28
هیقوا جـنپ  کی  ره  هب  دـندروآ  مالـسا  نوچ  تشاد و  هضرع  ناشیا  رب  ار  مالـسا  ادـخ  لوسر  تشاد ، هدـهع  هب  لهلهم )) نب  لیخلا  دـیز  ))

هب قازترا  يارب  ار  دیف ))  )) ياهنیمزرـس دیمان و  ریخلادیز )) ( ) دوتـس لضف  هب  ار  وا  هیقوا و  مین  هدزاود و  لیخلادـیز  هب  داد و  هزیاج  ( 384)
. تشذگرد زور  هس  زا  سپ  تشگ و  التبم  بت  هب  هار  نیب  رد  تشگزاب و  دوخ  موق  اب  دیز  داد . هتشون  وا  هب  هراب  نیا  رد  درک و  راذگاو  وا 

لوسر دندمآ ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  دوخ  لاوما  هبجاو  تاقدـص  اب  بیجت  مدرم  زا  درم  هدزیـس  ( 385 : ) بیجت دـفو   - 29
دـنک و ییاریذـپ  ناشیا  زا  یکین  هب  داد  روتـسد  لالب  هب  تشاد و  یمارگ  ناشلزنم  ماقم و  تفگ و  دـمآ  شوخ  ناـنآ  هب  دـش و  داـش  ادـخ 

يرگید سک  ایآ  تفگ : سپس  دومرف ، تمحرم  دفو  نیا  هب  دادیم  هزیاج  اهدفو  ریاس  هب  هک  نآ  زا  شیب  ادخ  لوسر  دنیوگ : دهد ، هزیاج 
ار وا  دوـمرف : میا ، هداـهن  دوـخ  هنب  راـب و  رـس  رب  ار  وا  تسا و  رتلاـس  نس و  مک  اـم  همه  زا  هک  یمـالغ  يرآ ، دـنتفگ : تسا ؟ هدـنام  یقاـب 

دنوادـخ زا  تفگ : يراد ؟ تجاح  هچ  دومرف : روآرب ، زین  ارم  تجاح  يدروآرب ، نانآ  جـیاوح  هک  نانچمه  تفگ : دـمآ و  مالغ  دـیروایب ،
وا هب  نارگید  دـننامه  داد  روتـسد  دـعب  درک و  وا  قح  رد  ار  اعد  نیمه  ادـخ  لوسر  دـهد . رارق  ملد  رد  ارم  يزاین  یب  دزرماـیب و  ارم  هاوخب 

. دش باجتسم  زین  وا  هرابرد  ترضح  ياعد  دنهد و  هزیاج 
يارب دنتفگ : دـندمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دزن  نالوخ ))  )) مدرم زا  رفن  هد  مهد  لاس  نابعـش  رد  ( 386 : ) نالوخ دـفو   - 30

نانآ هب  ادـخ  لوسر  مینکیم . قیدـصت  زین  ار  وا  هداتـسرف  میروآیم و  ناـمیا  دـنوادخ  هب  نونکا  میدرک ، راومه  رفـس  جـنر  وت  دزن  ندـمآ 
مه رد  ار  وا  میدرگرب  رگا  تسا و  دـب  دـنتفگ : دـش ، اـیوج  نـالوخ ) هلیبـق  تـب  ماـن  (( ) سنءا مـع   )) عـضو زا  سپـس  داد و  باوـث  هدـعو 

ندرگ ادخ  مارح  لالح و  هب  دنتسکش و  مه  رد  ار  تب  دنتشگزاب  نوچ  میداتفا و  هنتف  رد  میدروخ و  لوگ  وا  هیحان  زا  ام  اریز  مینکـشیم ،
(387 . ) دنداهن

ناردارب (( ) دـیزی نب  ۀملـس   )) و هملـس )) نب  سیق   )) نوـچ دنتـسنادیم و  مارح  ار  لد  تشوـگ  ندرروـخ  یفعج  هلیبـق  یفعج : دـفو   - 31
دندروآ يا  هدش  نایرب  لد  داد ، روتسد  ادخ  لوسر  دندروآ ، مالـسا  هدمآ و  ادخ  لوسر  دزن  دوخ  هلیبق  يوس  زا  هکیلم ) نادنزرف  يردام و 

لوسر يا  دنتفگ : هملس  سیق و  سپس  دروخب ، ترضح  نآ  روتسد  هب  لاح  نیع  رد  دیزرلب و  شتـسد  هملـس  داد ، دیزی )) نب  ۀملـس   )) هب و 
زا یلاح  رد  یلو  دروآیم ، تقفـش  نیکـسم  رب  درکیم و  ماعطا  ار  دنمزاین  وا  ریز  شخب ، تاجن  جنر  زا  ار  هدیدجنر  هکیلم  ام : ردام  ادخ !

یسک مسق : ادخ  هب  دنتفگ : دنتساخرب و  كانمشخ  تسا ، خزود  شتآ  رد  دومرف : دوب ، هدرک  روگ  هب  هدنز  ار  دوخ  كرتخد  هک  تفر  ایند 
هب هار  نیب  رد  دنتفرب  نوچ  دوشن ، يوریپ  وا  زا  تسا  هتـسیاش  تسا  خزود  شتآ  رد  ام  ردام  تسا  دـقتعم  دـیناروخ و  لد  تشوگ  ام  هب  هک 
رب دیسر  ادخ  لوسر  هب  ربخ  نیا  نوچ  دندنارب ، ار  رتش  دنتـسبب و  ار  درم  دندروخرب ، تشاد  دوخ  اب  هقدص  زا  يرتش  هک  باحـصا  زا  يدرم 

. داتسرف تنعل  اهنآ 
مان دیسرپ : زیزع  زا  ادخ  لوسر  دندش ، دراو  مالسا  یمارگ  ربمایپ  رب  زیزع ))  )) و هربس ))  )) شدنزرف ود  اب  هربسوبءا ))  )) هک تسا  هدش  لقن 

. دیمان نامحرلادبع  ار  وا  تسین و  يزیزع  يدنوادخ  زج  دومرف : زیزع ، تفگ : تسیچ ؟ وت 
(388 . ) درک راذگاو  وا  هب  نمی  رد  ار  نادرج ))  )) يداو هدومرف و  اعد  ار  اهنآ  ادخ  لوسر  دندروآ و  مالسا  شنادنزرف  و  هربسوبءا )) ))
نمی هیحان  هب  رفن  دصراهچ  اب  ار  دعـس )) نب  سیق  ، )) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ترجه ، متـشه  لاس  رد  ( 389 : ) ءادص دـفو   - 32

تساوخ ترضح  نآ  زا  دمآ و  ادخ  لوسر  دزن  باتش  اب  دش و  ایوج  نانآ  دصقم  زا  ءادص  زا  يدرم  دندز . ودرا  تانق  يداو  رد  داتـسرف و 
ءادص مدرم  زا  درم  هدزناپ  هاگنآ  دنادرگزاب ، ار  هاپـس  ادخ  لوسر  دراداو ، دایقنا  هب  ار  دوخ  موق  درک  دهعت  دـهد و  هاپـس  تشگزاب  روتـسد 

(390 . ) تفای جاور  نانآ  نیب  رد  مالسا  دنتشگزاب و  دوخ  نیمزرس  هب  دندروآ و  مالسا  هدمآ  ترضح  نآ  دزن 
يوریپ ترضح  نآ  زا  دش و  دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  هدنک  كولم  زا  يدارم )) کیسم  نب  ةورف  ( )) 391 : ) دارم دفو   - 33

يا هلح  درک و  راوس  هدـیزگرب  يرتش  رب  داد و  هزیاج  هیقوا  هدزاود  ار  وا  ادـخ  لوسر  تخادرپ ، مالـسا  ماکحا  نآرق و  نتفرگارف  هب  درک و 
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يارب وا  هارمه  ار  صاـعلا  نب  دیعـس  نب  دـلاخ  دـینادرگ و  جـحذم  دـیبز و  دارم ، ياـه  هلیبق  رب  دوخ  لـماع  ار  وا  دیـشخب و  ناـمع  هتفاـب  زا 
(392 . ) تفای تافو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ات  دوب  تاقدص  لماع  نانچمه  هورف  داتسرف ، تاقدص  تفایرد 

دراو هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  هنیدـم  هب  برکی )) دـعم  نب  ورمع   )) تسایر هب  دـیبز )) ینب   )) هلیبق زا  رفن  هد  دـیبز : دـفو   - 34
ادخ لوسر  نوچ  دنتشگزاب ، شیوخ  نیمزرس  هب  دنتـشاد و  تفایرد  هزیاج  ترـضح  نآ  زا  دندروآ و  مالـسا  شنارای  اب  ورمع )) ، )) دندش

(393 . ) تشاد تکرش  مود  لوا و  هفیلخ  دهع  یمالسا  تاحوتف  زا  يرایسب  رد  دروآ و  مالسا  سپس  دش و  دترم  ورمع  تفای  تافو 
هب نیبلاط  مینکیم ، رظن  فرص  اهنآ  رکذ  زا  مالک  لیوطت  لاجم و  قیض  تلع  هب  هک  دندیسر  ترضح  نآ  روضح  نارگید ، ياهدفو   - 35

. دننک هعجارم  يربکلا )) تاقبطلا  ( ) باتک لوا  دلج  هلمج ، زا  ریس  خیراوت و  بتک 
، تسا رادروـخرب  يریظن  مک  ياـیازم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربماـیپ  تاـیح  خـیرات  رد  راـصتخا  نـیع  رد  هـک  باـتک  نـیا 
تایصوصخ و زا  يا  هراپ  زین  تافو و  هعقاو  مخریدغ و  هعقاو  عادولا ، ۀجح  دننام  یخیرات ، مهم  ثداوح  زا  یـضعب  حرـش  دقاف  هنافـسءاتم 

. دوش ناربج  مهم  نیا  يدعب  ياهپاچ  رد  تسا  دیما  هک  تسا  هدماین ، نایم  هب  يرکذ  ام  یلصا  ذخءام  رد  هک  ترضح ، نآ  تافص 

دیوجت

دیوجتلا ُدِعاَوَق 

دیوجتلا ُدِعاَوَق 
(( اًریِهَظ ٍضْعَِبل  ْمُهُضَْعب  َناَک  َْولَو  ِِهْلثِِمب  َنُوتْأَی  ِنآْرُْقلا َال  اَذَه  ِْلثِِمب  ْاُوتْأَی  نَأ  یَلَع  ُّنِْجلاَو  ُسنِإلا  ِتَعَمَتْجا  ِِنئَّل  ُلق  : )) یلاعت لاق 

یتحو هقحتـسمو ، هقح  فرح  لـک  ءاـطعإب  میرکلا  نآرقلا  ةوـالت  ءارقلا ، حالطـصالا  یفو  نیـسحتلا ، ۀـغللا  یف  وه  دـیوجتلا : ملع  فیرعت 
اهریغو ۀنغلاو  لافتسالاو  ءالعتسالاو  ةدشلاو  رهجلاک  هل : ۀمزاللا  ۀیتاذلا  هتافص  فرحلا 

میخفتلاو قیقرتلا  ماکحأ 

میخفتلاو قیقرتلا  ماکحأ 
هللا ۀلالجلا : ظفل  یه  ةدحاو  ۀملک  یف  الإ  میخفتلا  اهل  ضرعی  الو  قیقرتلا ، اهیف  لصألا  ماللا :

: لثم حتفلا  دـعب  نکاس  وأ  مض  دـعب  نکاس  وأ  هللا ،)) ُدـبع  ماق  امل  (( - )) هللا َلاق  : )) لثم مض  وأ  حـتف  اهمدـقت  اذإ  هللا  ۀـلالجلا  مال  مخفت  . 1
(( هللا یلإو  (( - )) مّهللا اولاق  ))

: لثم نیونت  وأ  هللا ،)) ّیجنیو  : )) لثم روسکم  دـعب  نکاس  وأ  هللا ،)) ِنید  نم  (( - )) مهللا ِلق  (( - )) هللاِاب : )) لثم ةرـسک  اهمدـقت  اذإ  ققرت  . 2
هللا ِنموق  اذکه : ظفلتو  هللا )) ًاموق  ))

لصولا ةزمه  ماکحأ 

لصولا ةزمه  ماکحأ 
ناک هب  رطفنم  ءامـسلا  (( - )) ابیـش نادلولا  لعجی  اموی  مترفک  نا  نوقتت  فیکف  : )) لثم لصولا  دنع  اقطن  طقـستو  اهب  ءدـبلا  دـنع  قطنت  . 1

(( الوعفم هدعو 
(( میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  : )) یف ۀباتکو  اقطن  فذحت  . 2

(( نوکرشی اما  ریخ  هللاآء  : )) لثم ماهفتسالا  ةزمه  دعب  ۀحوتفم  تناک  اذإ  دم  فلأ  لدبت  . 3
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ۀنکاسلا ماللا  ماکحأ 

ۀنکاسلا ماللا  ماکحأ 
: ۀـلثمأ همیقع ، فخو  کجح  غبا  بیکرتلا : اذـهب  ۀـعومجملا  یهو  افرح  رـشع  ۀـعبرأ  لبق  تعقو  اذإ  ماللا  راهظإ  بجی  ۀـیرمقلا : مـاللا  . 1

مویقلا رثدملا - رثوکلا - ۀنجلا - تیبلا - راربالا -
ط ث ص ر ت ض ذ ن د س مهو : افرح  رـشع  ۀعبرأ  نم  دحاو  ناک  اذإ  اهدعب  يذلا  فرحلاب  ۀـنغ  الب  اهماغدإ  بجی  ۀیـسمشلا : ماللا  . 2

نیلاضلا ةالصلا - ءامسلا - نیذلا - باوثلا - نوبئاتلا - ۀلثمأ : ظ ز ش ل ،

ۀلقلقلا ماکحأ 

ۀلقلقلا ماکحأ 
اهفورح ددـعو  ناسللا ، یف  ةزهب  ضعبلا  اهیمـسیو  ۀـیوق ، ةربن  هل  عمـسی  یتح  انکاس  هجورخ  دـنع  فرحلاب  جرخملا  لقلقت  نع  ةرابع  یهو 

رخآ یف  فرحلا  ناک  اذإو  ۀفیفخ ، يأ  يرغـص ، ۀلقلقلا  تناک  ۀملکلا  طسو  یف  ۀلقلقلا  فرح  ناک  اذإ  دج ، بطق  ۀـملک : اهعمجت  ۀـسمخ 
یتح ال توصلل  ةزیمملا  صئاصخلاو  ۀیتوصلا  ۀمیقلا  یلع  ۀظفاحملا  وه  ۀلقلقلا  نم  فدهلا  يوقأو ، دشأ  يأ  يربک ، ۀلقلقلا  تناک  ۀـملکلا 

رخآ توصب  سبتلی 
يرغص ۀلقلق  . 1

(( مهباسح سانلل  برتقإ  : )) فرح ق
(( هللا رکذل  مهبولق  نئمطتو  اونمآ  نیذلاو  : )) فرح ط

(( تیبلا نم  دعاوقلا  میهاْربإ  عفری  ذإو  : )) فرح ب
(( ارجأ هیلع  تذختال  تئش  ول  : )) فرح ج

(( ادمأ یبر  هل  لعْجی  مأ  نودعوت  ام  بیرقأ  يرْدا  نإ  لق  : )) فرح د
يربک ۀلقلق  . 2

(( قیمع جف  لک  نم  نیتأی  رماض  لک  یلعو  : )) فرح ق
(( طیحم مهئارو  نم  هللاو  : )) فرح ط

(( باذع طوس  کبر  مهیلع  بصف  : )) فرح ب
(( جوربلا تاذ  ءامسلاو  : )) فرح ج

(( دودخألا باحصأ  لتق  : )) فرح د
نییسناجتملا ماعلا  ماغدإلا  ماکحأ 

جراخم ثالثب  کلذو  ۀفص ، نافلتخیو  اجرخم  نافرحلا  قفتی  نأ  وه  سناجتلا 
الثم : نیعضوم  یف  ماغدالا  بجیو  د ) ت ، ط ،  ) لادلاو ءاتلاو  ءاطلا  جرخم  * 

(( مکنع لضو  مکنیب  عطّقت  دقل  - ادیهمت هل  تّدهمو  - یغلا نم  دشرلا  نیّبت  دق  : )) ت د /  . 1
(( امکتوعّد تبیجا  دق  لاق  امهبر -  هللا  اوعّد  تلقثا  املف  : )) د ت /  . 2

(( ۀفئاّط ترفکو  لیئارسا  ینب  نم  ۀفئاّط  تنمآف  ناتفئاّط -  تّمه  ذإ  : )) ط ت /  . 3
(( کلتقال کیلا  يدی  طسابب  انأ  ام  ینلتقتل  كدی  ّیلا  ّتطسب  نئل  : )) ت ط /  . 4
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نیعضوم یف  ماغدالا  بجیو  ءاتلاو ، لاذلاو  ءاظلا  جرخم  * 
(( نوکرشم باذعلا  یف  مکنا  متملّظ  ذإ  مویلا  مکعفنی  نلو  : )) ظ ذ /  . 1

(( انتایآب اوبّذک  نیذلا  موقلا  لثم  کلّذ  ثهلی  هکرتت  وأ  ثهلی  هیلع  لمحت  نا  بلکلا  لثمک  : )) ذ ث /  . 2
(( انعّم بکرا  ینب  ای  : )) م دحاو ب /  عضوم  یف  کلذو  ءایلاو ، میملا  جرخم  * 

نیبراقتملا ماعلا  ماغدالا  ماکحأ 

نیبراقتملا ماعلا  ماغدالا  ماکحأ 
نیجرخمب نوکی  کلذو  ۀفصو ، اجرخم  نافرحلا  باقتی  نأ  وه  براقتلا 

(( ضرألاو تاوامسلا  بر  مّکبر  لب  : )) ر ل /  . 1
(( نیهم ءام  نم  مّکقلخن  ملأ  : )) ك ق /  . 2

ءافخإلا نیونتلاو -  ۀنکاسلا  نونلا  ماکحأ 

ءافخإلا نیونتلاو -  ۀنکاسلا  نونلا  ماکحأ 
یف اقلعم  ءافخإلا  دـنع  ناسللا  لظی  نأ  کلذ  ۀـمالعو  راهظإلاو ، ماغدإلا  نیب  اطـسو  نوکت  ثیحب  نیونتلا  وأ  ۀـنکاسلا  نونلا  قطن  اـهانعمو 

یفخت یتلا  فورحلاو  نیتملک ، وأ  ۀملک  یف  نوکیو  ۀنغلا  عم  نوکی  ءافخإلاو  راهظإلا ، عم  لاحلا  امک  ۀـیولعلا  ۀـثللاب  قصتلی  الو  مفلا  غارف 
ۀلثمأ : ص ذ ث ك ج ش ق س د ط ز ف ت ض ظ -  افرح : رشع  ۀسمخ  یه  نیونتلا  وأ  ۀنکاسلا  نونلا  اهلبق 

اورظنا دوضنم -  تنأأ -  ادادنأ -  أشنأ -  مکانیجنا -  مکانیجنا -  نوثکنی -  روثنم -  مهترذنا -  انرظناف -  ۀملک : یف  نونلا  . 1
ریهظ نم  ضرألا -  یف  نمو  نیط -  نم  ءیش -  نم  تانج -  نم  سأک -  نم  هرمث -  نم  رکذ -  نم  مایص -  نم  نیتملک : یف  نونلا  . 2
نیلاض ًاموق  اهیف -  ًادلاخ  میحر -  ٌروفغ  الیمج -  ًاربص  اجاجث -  ًاءام  توملا -  ۀقئاذ  ٍسفن  لک  افصفص -  ًاعاق  نیونتلا : یف  ءافخالا  . 3

بالقالا نیونتلاو -  ۀنکاسلا  نونلا  ماکحأ 
ۀلثمأ : نیتملک ، یف  وأ  ۀملک  یف  بالقالا  عقیو  ۀباتکلا ، یف  قطنلا ال  یف  ءابلا  لبق  میم  یلا  نیونتلا  وأ  ۀنکاسلا  نونلا  بلق  وه  بالقالا 
ضرألا نم  انل  رجفت  یتح  کل  نمؤن  نل  اولاقو  (( - )) ۀـنیبلا مهتئاج  ام  دـعب  ْنم  ـالا  باـتکلا  اوتوأ  نیذـلا  قرفت  اـمو  : )) ۀـنکاسلا نونلا  . 1

(( اعوبنی
(( دیهشب ٍۀمأ  لک  نم  انئج  اذا  فیکف  (( - )) اریصب اریبخ  هدابعب  ناک  هنأ  : )) نیونتلا . 2

ۀنکاسلا نونلا  قوف  ةریغص م  میم  عضوت  فحصملا  یفو 

ماغدإلا نیونتلاو -  ۀنکاسلا  نونلا  ماکحأ 

ماغدإلا نیونتلاو -  ۀنکاسلا  نونلا  ماکحأ 
نونلا ناف  نولمری ، ۀملک  اهعمجت  یتلاو  ي ر م ل و ن ، فورحلا : هذـه  دـحأ  ۀـیناثلا  ۀـملکلا  لوأ  یف  نیونتلاو  ۀـنکاسلا  نونلا  دـعب  عقو  اذإ 

، ۀنغب ماغدإ  نیمـسق : یلع  ماغدإلاو  یناثلا ، فرحلا  سنج  نم  اددـشم  ادـحاو  افرح  ناریـصیف  ماغدإلا  فرح  هب  مغدـت  نیونتلا  وأ  ۀـنکاسلا 
ۀنغ ریغب  ماغدإو 

نیتکرح رادـقمب  اهنغ  عم  ومنی ، ۀـملک  اهعمجتو  ي ن م و ، ۀـیلاتلا : فورحلا  لمـشتو  فنـألا ، نم  جرخی  توص  وه  ۀـنغلا  ۀـنغب : ماـغدإ  * 
ۀلثمأ هضفخ ) وأ  عبصأ  عفر  قرغتست  ۀکرحلا  )
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هّریریخ قطنتو  هرَی )) ًاریخ  ، )) یشّخیمل قطنتو  یشخی )) نمل  : )) ي
ۀمعّانذئموی قطنتو  ۀمعان )) ذئموی  ، )) مکدیّزنلف قطنتو  مکدیّزن )) نلف  : )) ن

دیجّمنآرق قطنتو  دیجم )) ٌنآرق  ، )) ءاّمم قطنتو  ءاّم )) نم  : )) م
یقبّأ وریخ  قطنتو  یقبأو )) ًاریخ  ، )) لّا وم  قطنتو  لاو )) نم  : )) و

ۀلثمأ ل ر ، اهفورحو : ةدحاو ، ۀکرح  رادقمب  هدیدشت  دعب  ۀنغ  الب  فرحلا  مغد  وهو  ۀنغ : ریغب  ماغدإ  * 
لکّللیو قطنتو  لّکل )) ٌلیو  ، )) ّملإ قطنتو  ّمل )) نإ  : )) ل

میحّرروفغ قطنتو  میحّر )) ٌروفغ  ، )) ۀمّحرم قطنتو  ۀمحر )) نم  : )) ر
امل ماغدإ  الف  ةدـحاو  ۀـملک  یف  ماغدإلا  فورح  دـحأو  ۀـنکاسلا  نونلا  تءاج  اذإ  امأ  نیتملک  یف  الإ  امومع  ماـغدإلا  نوکی  ـال  ۀـظحالم :

ناْینب ناْونق ، ناْونص ، اْیند ، نآرقلا : یف  تاملک  عبرأ  یف  دجوی  اذهو  ینعملا ، یف  رییغت  نم  هیلع  بترتی 

نیتددشملا میملاو  نونلا  ماکحأ 

نیتددشملا میملاو  نونلا  ماکحأ 
ۀلثمأ ناتکرح ، ۀنغلا  لوطو  نیتددشملا  نونلا  وأ  میملا  یف  ةدشلاو  ۀنغلا  راهظإ  بجی 

(( سانلا کلم  ساّنلا ، برب  ذوعأ  لق  (( - )) ازافم نیقتملل  نإ  : )) ةددشملا نونلا  یلع  . 1
(( یقتاو یطعأ  نم  اّمأف  (( - )) رخآ اقلخ  هانأشنأ  ّمث  (( - )) يربکلا ۀماطلا  تءاج  اذإف  : )) ةددشملا میملا  یلع  . 2

ۀنکاسلا میملا  ماکحأ 

ۀنکاسلا میملا  ماکحأ 
ماکحأ ۀثالث  ۀنکاسلا  میمللف  لا 28  ءاجهلا  فورح  دحأ  ۀنکاسلا  میملا  دعب  عقو  اذإ 

وه ءافخإلاف  مهب ،)) مهبر  ّنإ  (( - )) نیجراخب مه  امو  : )) لثم ۀـنغب  ةافخم  میملا  نوکت  فرح ب  ۀـنکاسلا  میملا  دـعب  عقو  اذإ  ءاـفخإلا : . 1
ایوفش ءافخإ  یمسیو  ءابلا  فرح  اهولتی  امدنع  ۀنکاسلا  میملا  یف  ءافخإب  ّنغلا 

مکدعی هللاو  : )) لثم ةددشم  ةدحاو  امیم  ناریـصت  ثیحب  ۀیناثلا  میملاب  یلوألا  میملا  مغدت  فرح م  ۀنکاسلا  میملا  دـعب  عقو  اذإ  ماغدإلا : . 2
(( نوهتشی ام  مهل  (( - )) ةرفغم

: لثم ۀنغ  ریغ  یلع  ارهاظ  ةروکذملا  میملاب  قطنلا  نوکی  میملاو  ءابلا  ادع  ام  یه  یتلا  فورحلا  دحأ  ۀنکاسلا  میملا  دعب  عقو  اذإ  راهظإلا : . 3
ءابلا ریغ  ءاجهلا  فورح  دحأ  اهدعب  یتأی  امدنع  ۀـنکاسلا  میملا  یف  نّغلا  مدـع  بوجو  راهظإلاف  اهیف ،)) مهو  (( - )) یـشمی (( - )) رت ملأ  ))

ءافلاو واولا  دنع  اراهظإ  دشأ  نوکتو  ایوفش  اراهظإ  اذه  یمسیو  میملاو ،

هلثمالا باتک 

باتکلا ۀیوه 

816ق   - 740 یناجرج ، دمحم  نب  یلع  فیرشدیسریم  نتم : هدنسیون  [/ یطخ هخسن  ] هلثمالا روآدیدپ : مان  ناونع و 
6433-5 یبایزاب : هرامش 

6433/5 رگید : ییاسانش  ياه  هرامش 
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یبرع هلثما . يدادرارق : ناونع 
( هعومجم هنیرق ص 160  هب  . ) ح 1235ق تباتک : خیرات  خاسنتسا ،: تیعضو 

مـسا لعافلا و  مسا ]  ] عراضملا و یـضاملا و  هجوا  ۀعـست  هنم  ردـصی ]  ] مالکلا و لـصا  ردـصملا ] نا  ملعا  : ] زاـغآ هماـجنا : ماـجنا ، زاـغآ ،
اهنم ۀتـس  بئاـغلل و  اـهنم  تتـس  ۀغیـص  رـشع ] عبرا   ] هنم ردـصیف  یـضاملا  اـما  ماهفتـسالا  دـحجلا و  یفنلا و ] و   ] یهنلا رمـالا و  لوعفملا و 

 … بطاخملل
یبورضم يابورضم  یبورـضم  وحن  رکذمللامف  ثنوملل  ثالث  رکذملل و  ثالثف  تایانکلا  ۀتـس  هنم  ردصی  لوعفملا و  مسا  اما  و  ماجنا … :

. یتابورضم ياتبورضم  یتبورضم  وحن  ثنوملل  ام  و 
.179×108 عطق : 85×150؛ روطس : هزادنا  18س ؛ 172ص ؛) ، ) 112 ( - هیشاح  ) ص110 يرهاظ : تاصخشم 

يریرحت طخ : هجرد  عون و  يرهاظ : تاصخشم  تشاددای 
یبآ یگنرف  ذغاک : عون 

. هدش یلاصو  هکتود و  الکی ، ياهوهق ، جامیت  دلج : تانیئزت  عون و 
هدمآ نتمرد ص 112  هخسن  ياهتنا  و  هلثما ، حرش  رخآ  يهحفص  ود  شماه  رد  هخسن  يادتبا  قاروا : یشاوح  دوجوم : هخسن  تایصوصخ 

. تسا
. دیرگنب هرامش  نیمه  رد  ( 2/6433  ) تاحیضوت ش 5-6433 هب  هخسن : یفرعم 

، یقاحلا دلج  تسا . هتفر  نیب  زا  قاروا  شرب  رد  یشاوح  زا  یشخب  تسا . هدید  تبوطر  هدوسرف و  . هدش یسررب  هخسن  هخـسن : تاحیـضوت 
. تسا هدش  هتخود  فطع  زا  هکتود و 

یبرع نابز : یلک : تشاددای 
. تسا هدیسر  پاچ  هب  لقتسم  تروص  هب  تامدقملا و  عماج  نمض  اهراب  هلثما  باتک  ریثکت : زاب  تشاددای 

1208ق.2025380 يزجس : یهارف  رصنوبا  نایبصلا /  باصن  اب : : هدش  یفاحص 
فیرصتلا رگید : ياهناونع 

فرص یبرع --  نابز  عوضوم :
یسراف زا  هدش  همجرت  یبرع --  رثن 
هدنشورف رفعج . مداخ ، هدوزفا : هسانش 

هلثمالا باتک 

هلثمالا  باتک 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ماهفتسا یفن  دحج  یهن  رما  لوعفم  مسا  لعاف  مسا  لبقتسم  یضام  ددرگیم  زاب  هجو  هن  يو  زا  تسا و  مالک  لصا  ردصم  هک  نادب 
بیاغم هک  شش  نآ  دوب و  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  ود  ار و  بطاخم  شش  دوب و  ار  بیاغم  شـش  ددرگیم  زاب  هجو  هدراهچ  یـضام  زا  و 

نبرض و اتبرض  تبرـض  دوب  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  اوبرـض و  ابرـض  برـض  دوب  ار  رکذم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذم  هس  دوب  ار 
دوب ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  متبرض و  امتبرض  تبرض  دوب  ار  رکذم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذم  هس  دوب  ار  بطاخم  هک  شـش  نآ 

. انبرض تبرض  دوب  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  هک  ود  نآ  نتبرض و  امتبرض  تبرض 
ار بیاغم  هک  شش  نآ  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  ود  ار و  بطاخم  شش  دوب و  ار  بیاغم  شش  ددرگیم  زاب  هجو  هدراهچ  زین  لبقتسم  زا  و 

لوا هیاپ  هزوح -  www.Ghaemiyeh.comسورد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 761زکرم  هحفص 738 

http://www.ghaemiyeh.com


نابرـضت برـضت  دوب  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  نوبرـضی و  نابرـضی  برـضی  دوب  ار  رکذـم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤـم  هس  دوـب و  ار  رکذـم  هس  دوـب 
دوب ار  بطاخم  هک  شش  نآ  نبرضی و 

نبرضت و نابرضت  نیبرضت  دوب  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  نوبرضت و  نابرضت  برـضت  دوب  ار  رکذم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذم  هس 
. برضن برضا  دوب  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  هک  ود  نآ 

هک هس  نآ  نوبراض و  نابراض  براض  دوب  ار  رکذم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذـم  هس  ددرگیم  زاب  هجو  شـش  لعاف  مسا  زا  و 
. تابراض ناتبراض  هبراض  دوب  ار  ثنؤم 

نوبورـضم و نابورـضم  بورـضم  دوب  ار  رکذم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذم  هس  ددرگیم  زاب  هجو  شـش  زین  لوعفم  مسا  زا  و 
. تابورضم ناتبورضم  هبورضم  دوب  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ 

ار بیاغم  هک  شش  نآ  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  ود  ار و  بطاخم  شش  دوب و  ار  بیاغم  شش  ددرگیم  زاب  هجو  هدراهچ  زین  رما  لعف  زا  و 
نبرضیل ابرضتل  برضتل  دوب  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  اوبرضیل و  ابرضیل  برـضیل  دوب  ار  رکذم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذم  هس  دوب 

دوب ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  اوبرضا و  ابرضا  برضا  دوب  ار  رکذم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذم  هس  دوب  ار  بطاخم  هک  شش  نآ  و 
. برضنل برضال  دوب  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  هک  ود  نآ  نبرضا و  ابرضا  یبرضا 

ار بیاغم  هک  شـش  نآ  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  ود  ار و  بطاخم  شـش  دوب و  ار  بیاغم  شـش  ددرگیم  زاـب  هجو  هدراـهچ  زین  یهن  زا  و 
برـضت ال دوب ال  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  اوبرـضی و  ابرـضی ال  ـال  برـضی  ـال  دوب  ار  رکذـم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذـم  هس  دوب 

اوبرضت ابرضت ال  برضت ال  دوب ال  ار  رکذم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذم  هس  دوب  ار  بطاخم  هک  شش  نآ  نبرـضی و  ابرـضت ال 
. برضن برضا ال  دوب ال  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  هک  ود  نآ  نبرضت و  ابرضت ال  یبرضت ال  دوب ال  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  و 

ار بیاغم  هک  شـش  نآ  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  ود  ار و  بطاخم  شـش  دوب و  ار  بیاغم  شـش  ددرگیم  زاب  هجو  هدراهچ  زین  دحج  زا  و 
مل برـضت  مل  دوب  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  اوبرـضی و  مل  ابرـضی  مل  برـضی  مل  دوب  ار  رکذم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذم  هس  دوب 
مل ابرـضت  مل  برـضت  مل  دوب  ار  رکذـم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوـب و  ار  رکذـم  هس  دوـب  ار  بطاـخم  هک  شـش  نآ  نبرـضی و  مل  ابرـضت 

. برضن مل  برضا  مل  دوب  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  هک  ود  نآ  نبرضت و  مل  ابرضت  مل  یبرضت  مل  دوب  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  اوبرضت و 
دوب ار  بیاغم  هک  شش  نآ  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  ود  ار و  بطاخم  شش  دوب و  ار  بیاغم  شش  ددرگیم  زاب  هجو  هدراهچ  زین  یفن  زا  و 

برـضت ال ـال  دوب  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  نوبرـضی و  ـال  نابرـضی  ـال  برـضی  ـال  دوب  ار  رکذـم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذـم  هس 
نابرـضت ال برـضت ال  دوب ال  ار  رکذـم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذـم  هس  دوب  ار  بطاخم  هک  شـش  نآ  نبرـضی و  ـال  نابرـضت 

. برضن برضا ال  دوب ال  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  هک  ود  نآ  نبرضت و  نابرضت ال  نیبرضت ال  دوب ال  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  نوبرضت و 
ار بیاغم  هک  شش  نآ  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  ود  ار و  بطاخم  شش  دوب و  ار  بیاغم  شش  ددرگیم  زاب  هجو  هدراهچ  زین  ماهفتسا  زا  و 

له دوب  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  نوبرـضی و  لـه  نابرـضی  لـه  برـضی  لـه  دوب  ار  رکذـم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذـم  هس  دوـب 
له برضت  له  دوب  ار  رکذم  هک  هس  نآ  ار  ثنؤم  هس  دوب و  ار  رکذم  هس  دوب  ار  بطاخم  هک  شش  نآ  نبرضی و  له  نابرضت  له  برضت 
له دوب  ار  ملکتم  سفن  تیاکح  هک  ود  نآ  نبرـضت و  له  نابرـضت  له  نیبرـضت  لـه  دوب  ار  ثنؤم  هک  هس  نآ  نوبرـضت و  لـه  نابرـضت 

برضن له  برضا 

هموظنم یناجرج و  لماوع  فیرصتلا 

فیرصتلا باتک 

باتکلا ۀیوه 
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هیساردلا  بتکلا  میظنت  هنجل  دادعا  655ق ؛  یناجنزلامیهاربا -  نبباهولادبع  فلوملا  فیرصتلا /  روآدیدپ … : مان  ناونع و 
.1366 یمالسالا 1407ق =  یملعلا  عمجملا  نارهت  رشن : تاصخشم 

109ص. يرهاظ : تاصخشم 
( مهد پاچ   ) لایر 700 لایر ؛ 220 کباش :

. یبرع تشاددای :
.1370 .= 1412ق مهد : پاچ  تشاددای :

سیونریز  تروص  هب  همانباتک  تشاددای :
فرص یبرع --  نابز  عوضوم :

یسرد ياهباتک  میظنت  هورگ  یمالسا . یملع  عمجم  هدوزفا : هسانش 
یمالسا یملع  عمجم  هدوزفا : هسانش 

PJ6131/ز9ت6 1366 هرگنک : يدنب  هدر 
492/75 ییوید : يدنب  هدر 

م1241-66 یلم : یسانشباتک  هرامش 

یلصالا نتم 

فیرصتلا  باتک 
میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

. اهب الا  لصحت  هدوصقم ال  ناعمل  هفلتخم  هلثما  یلا  دحاولا  لصالا  لیوحت  هعانصلا  یف  رییغتلا و  هغللا  یف  فیرصتلا  ناملعا 
تملس ام  ملاسلاب  ینعن  ملاس و  ریغ  وا  ملاس  اما  اهنم  دحاو  لک  هیف و  دیزم  وا  درجم  اما  امهنم  دحاو  لک  یعابر و  اما  یثالث و  اما  لعفلا  مث 

فیعضتلا  هزمهلا و  هلعلا و  فورح  نم  ماللا  نیعلا و  ءافلاب و  لباقت  یتلا  هیلصالا  هفورح 
برضی برض  رصنی و  رصن  وحن  اهرسکب  لعفی  وا  نیعلا  مضب  لعفی  هعراضمف  نیعلا  حوتفم  لعف  یلع  هیـضام  ناک  ناف  درجملا  یثالثلا  اما 

ءاحلا و نیعلا و  ءاهلا و  هزمهلا و  فرحا  هتـس  یه  قلحلا و  فورح  نم  افرح  همال  وا  هلعف  نیع  ناک  اذا  نیعلا  حتفب  لعفی  یلع  ءیجی  دـق  و 
عنمی عنم  لئسی و  لئس  وحن  ءاخلا  نیغلا و 

بـسح وحن  نم  ذـش  ام  الا  ملعی  ملع  وحن  نیعلا  حـتفب  لعفی  یلع  هعراـضمف  نیعلا  روسکم  لـعف  یلع  هیـضام  ناـک  نا  ذاـش و  یباـی  یبا  و 
. نسحی نسح  وحن  نیعلا  مضب  لعفی و  یلع  هعراضمف  نیعلا  مومضم  لعف  یلع  هیضام  ناک  نا  هتاوخا و  بسحی و 

. اجارحد هجرحد و  جرحدک  للعف  وهف  درجملا  یعابرلا  اما  و 
حرف وحن  لعف  امارکا و  مرکی  مرکا  وحن  لعفاک  فرحا  هعبرا  یلع  هیـضام  ناک  ام  لوـالا  ماـسقا  هثـالث  یلع  وهف  هیف  دـیزملا  یثـالثلا  اـما  و 

. الاتیق الاتق و  هلتاقم و  لتاقی  لتاق  وحن  لعاف  احیرفت و  حرفی 
وحن لعفت  لثم  ءاتلا  هلوا  اما  فرحا  هسمخ  یلع  هیضام  ناک  ام  یناثلا 

عمتجی عمتجا  وحن  لعتفا  اعاطقنا و  عطقنی  عطقنا  وحن  لعفنا  لثم  هزمهلا  هلوا  اما  ادعابت و  دعابتی  دعابت  وحن  لعافت  ارسکت و  رسکتی  رـسکت 
. ارارمحا رمحی  رمحا  وحن  لعفا  اعامتجا و 

وحن لعوعفا  اراریمحا و  رامحی  رامحا  وحن  لاعفا  اجارختسا و  جرختسی  جرختسا  وحن  لعفتسا  لثم  فرحا  هتس  یلع  هیـضام  ناک  ام  ثلاثلا 
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. ءاقنلسا یقنلسا  وحن  یلنعفا  اساسنعقا و  سسنعقا  وحن  للنعفا  ازاولجا و  زولجی  زولجا  وحن  لوعفا  اباشیشعا و  بشوشعی  بشوشعا 
. ارارعشقا رعشقا  وحن  للعفا  اماجنرحا و  مجنرحا  وحن  للنعفا  اجرحدت و  جرحدتک  للعفت  هتلثماف  هیف  دیزملا  یعابرلا  اما  و 

هب  لوعفملا  یلا  لعافلا  نم  يدعتی  يذلا  لعفلا  وه  دعتماما و  لعفلا  هیبنت 
امزال و یمسی  دیز و  نسح  وحن  لعافلا  زواجتی  مل  يذلا  لعفلا  وه  دعتم و  ریغاما  ازواجم و  اعقاو و  اضیا  یمـسی  ادیز و  تبرـض  کلوقک 

تبهذ وحن  لکلا  یف  رجلا  فرح  هب  هتـسلجا و  ادیز و  تحرف  کلوقک  هزمهلاب  وا  نیعلا  فیعـضتب  درجملا  یثالثلا  یف  هتیدـعت  عقاو و  ریغ 
هب  تقلطنا  دیزب و 

ناک ام  هنم  لعافلل  ینبملاف  یـضاملا  نامزلا  یف  دـجو  ینعم  یلع  لد  يذـلا  لعفلا  وهف  یـضاملا  اما  لاعفالا  هذـه  فیرـصت  هلثما  یف  لصف 
للعفت للعف و  لعاف و  لعفا و  هروکذملا  هذه  یلع  سق  هرخآ و  یلا  اورصن  ارـصن  رـصن  وحن  احوتفم  هنم  كرحتم  لوا  ناک  وا  احوتفم  هلوا 

لئاوالا یف  تافلالا  تاکرح  ربتعت  یقاوبلا و ال  اذک  لعوعفا و  للعفا و  لعفتسا و  لعفنا و  لعتفا و  و 
لعفک و امومـضم  هلوا  ناک  ام  هلعاف  مسی  مل  يذلا  لعفلا  وه  هنم و  لوعفملل  ینبملا  جردـلا و  یف  طقـست  ءادـتبالا و  یف  تبثت  هدـئاز  اهناف 

اذـه عبتت  لصولا  هزمه  لعفتـسا و  لعتفا و  وحن  امومـضم  هنم  كرحتم  لوا  ناک  وا  للعفت  لعوفت و  لعفت و  لعوف و  لعف و  لعفا و  للعف و 
. لاملا جرختسا  دیز و  رصن  لوقت  ادبا  اروسکم  نوکی  هرخآ  لبق  ام  مضلا و  یف  مومضملا 

هدحو ملکتملل  هزمهلاف  یتان  وا  نیتا  وا  تینا  اهعمجت  ءاتلا  ءایلا و  نونلا و  هزمهلا و  یه  عبرالا و  دـیاوزلا  يدـحا  هلوا  ام  وهف  عراضملااما  و 
بیاغلل ءایلا  اهانثمل و  هدرفملا و  هبیاغلل  اثنؤم و  وا  ناک  ارکذـم  اعومجم  وا  ینثم  وا  ادرفم  بطاـخملل  ءاـتلا  هریغ و  هعم  ناـک  اذا  هل  نونلا  و 

ارـضاح و الاح و  یمـسی  نالا و  لعفی  لوقت  لابقتـسالا  لاحلل و  حلـصی  اذه  هبیاغلا و  ثنؤملا  عمجل  اعومجم و  وا  ینثم  وا  ادرفم  رکذـملا 
هیلع تلخدا  اذاف  لابقتـسالا  نامزب  صتخا  لعفی  فوس  وا  لعفیـس  تلقف  فوس  وا  نیـسلا  هیلع  تلخدا  اذاف  البقتـسم  یمـسی  ادـغ و  لـعفی 

ماللا
. هب اوبهذت  نا  یننزحیل  ینالیزنتلا  یف  لعفیل و  کلوقک  لاحلا  نامزب  صتخا  هحوتفملا 

امومـضم نوکی  هنم  هعراضملا  فرح  ناف  فرحا  هعبرا  یلع  هیـضام  ناک  ام  الا  احوتفم  هنم  هعراضملا  فرح  ناک  ام  هنم  لعافلل  ینبملا  و 
لعفی نم  هلاثم  ادـبا  اروسکم  هرخآ  لبق  يذـلا  فرحلا  نوک  لعافلل  هعبرالا  هذـه  ءانب  همالع  لتاقی و  حرف و  مرکی و  جرحدـی و  وحن  ادـبا 
عمتجی عطقنی و  دعابتی و  رسکتی و  حرفی و  لتاقی و  مرکی و  جرحدی و  ملعی و  برضی و  اذه  یلع  سق  رخآ و  یلا  نورصنی  نارصنی  رـصنی 

. رعشقی مجنرحی و  جرحدتی و  یقنلسی و  سسنعقی و  بشوشعی و  جرختسی و  رامحی و  رمحی و  و 
حرفی و لتاقی و  مرکی و  جرحدـی و  رـصنی و  وحن  احوتفم  هرخآ  لبق  اـم  امومـضم و  هنم  هعراـضملا  فرح  ناـک  اـم  هنم  لوعفملل  ینبملا  و 

. جرختسی
هتغیص ناریغت  الف  ناتیفانلا  ام و ال  عراضملا  لعفلا  یلع  لخدی  هنا  ملعا  و 

هرخآ یلا  نورصنی  ام  نارصنی  ام  رصنی  ام  اذک  هرخآ و  یلا  نورصنی  نارصنی ال  رصنی ال  لوقت ال 

فیرصتلا حرش  باتک 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
نانبب كاحت  ربح  یهبا  مامکالا و  نم  مالکلا  ضایر  یف  جرخت  رهز  يورا  نا 
هرهاظلا هرهازلا  هئامعن  رتاوت  یلع  هناحبس  یلاعت  هللا  دمح  مالقالا  نانسا  نایبلا و 

مالعالا و همئالا  هباحـصا  هلآ و  یلع  مانالا و  میثارج  فرـشا  نم  ثوعبملا  دمحم  هیبن  یلع  هولـصلا  مث  هرثاکتملا  هرفاوتملا  هئالآ  فدارت  و 
. مالسالا همزا 
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ضیب ینازاتفتلا  یضاقلا  رمع  نب  دوعسملا  هللا  یلا  ریقفلا  ریقحلا  لوقیف  دعب  اما 
هفنص يذلا  فیرصتلا  رصتخم  تیار  امل  هلامآ  ناصغا  قروا  هلاوحا و  هرغ  هللا 

ثحابم یلع  يوطنی  ارـصتخم  هللا  همحر  یناجنزلا  میهاربا  نب  باهولا  دبع  نیدلا  هلملا و  زع  نیققحملا  هودق  لماکلا  ملاعلا  لضافلا  مامالا 
هوجو نع  فشکی  هباعص و  ظفللا  نم  للذی  احرش  هحرشا  نا  یل  حنس  هفیطل  دعاوق  یلع  يوتحی  هفیرش و 

يرکف هیلع  رثع  امم  هفیطل  دئاوذ  هفیرـش و  دئاوف  هیلا  افیـضم  هضماح  هولح و  رـس  جرختـسی  هضماوغ و  نونظم  فشکتـسی  هباقن و  یناعملا 
یف هتغرفا  ام  لوا  هناف  هئیسلا  هنسحلاب  ءردی  نا  هرثع  یلع  هیف  علطا  نمم  وجرملا  رداقلا و  کلملا  هللا  نوعب  رصاقلا  يرظن  رتافلا و 

لکوت نم  بسح  وه  یفلزلا و  هیلا  هناعتسالا و  هللا  نم  فیرصتلا و  ملع  یف  هتارق  ام  رصتخملا  اذه  یف  ارصتخم  فیـصرتلا  بیترتلا و  بلاغ 
ءیـشلا کلذ  روصتی  نا  ءیـشل  بلاط  لک  یلع  بجاولا  نم  ناک  امل  لوقاف  دوبعملا  کلملا  نوعب  دوصقملا  یف  عرـشا  انا  اهف  یفک  هیلع و 

وه هنال  هتیاغ  روصتی  نا  هبلط و  یف  هریصب  یلع  نوکیل  الوا 
هبسانملاب اراعشا  يوغللا  هانعمل  اضرعتم  هتدئاف  نمضتی  هجو  یلع  فیرصتلا  فیرعتب  فنـصملا  ءدب  هبلط  یف  عورـشلا  یلع  لماحلا  ببـسلا 

نیینعملا نیب 
هتریغ يا  ءیشلا  تفرص  لوقت  رییغتلا  هغللا  یف  ریثکتلا  هغلابملل و  فرصلا  نم  لیعفت  وه  فیرـصتلا و  نا  ملعا  ماعلا  باطخلاب  ابطاخم  لاقف 

هعوضوملا  ظافلالا  یه  هغللا  برعلا و  هغل  عضاو  هل  هعضو  ام  وه  يوغل و  نیینعم  فیرصتلل  نا  ینعی 
امهنع ضوع  ءاهلا  وغل و  وا  یغل  اهلصا  مالکلاب و  جهل  اذا  یغل  یغلی  رسکلاب  یغل  نم 

رسکب هعانصلا  یف  هلوقب و  راشا  هیلا  هعانصلا و  هذه  لها  هل  هعضو  ام  وه  یعانص و  اضیا و  تاغللا  ءاج  دق  يرب و  هرب و  لثم  یغل  اهعمج  و 
دحاولا لصالا  لیوحت  حالطصالا  یف  فیرـصتلا  يا  فیرـصتلا  هعانـص  انهیه  دارملا  لمعلا و  یلع  نرمتلا  نم  لصاحلا  ملعلا  یه  داصلا و 

نم اـهل  ضرعت  تاـئیه  راـبتعاب  ملکلا  یه  غیـص و  هینبا و  يا  هـلثما  یلا  ردـصملا  اـنهیه  دارملا  ءیـش و  هـیلع  ینبی  اـم  لـصالا  هرییغت و  يا 
نم امهوحن  برـضی و  برـض و  وحن  هئیهلا  فـالتخاب  هفلتخم  هنع  هریخاـت  ضعب و  یلع  فورحلا  ضعب  میدـقت  تانکـسلا و  تاـکرحلا و 

لصالا یف  وه  ینعم و  عمج  ناعمل  تاقتشملا 
لوصح لجال  هفلتخم  هلثما  یلا  ردصملا  لیوحت  فیرصتلا  يا  ظفللا  نم  داری  ام  وه  لوعفملا و  ینعم  یلا  لقن  مث  هیانعلا  نم  یمیم  ردصم 

وه برـضلا  الثم  هیلا  جاتحم  ملعلا  اذـه  نا  یلع  هیبنت  مالکلا  اذـه  یف  هلثمالا و  هذـهب  يا  اهب  الا  یناعملا  کلت  لـصحت  ـال  هدوصقم  ناـعم 
وا لاحلا  وا  یضاملا  نامزلا  یف  ثداحلا  برضلا  نم  هدوصقملا  یناعملا  لیصحتل  امهریغ  برـضی و  برـض و  یلا  هلیوحتف  دحاولا  لصالا 

امهریغ
. هرهاظ امهنیب  هبسانملا  حالطصالا و  یف  فیرصتلا  وه 

لقنلا ینعم  نم  لیوحتلا  یف  امل  رییغتلا  یلع  لیوحتلا  راتخا  هینبالا و  لاوحا  هفرعم  وه  يذلا  فیرـصتلا  ملع  ریغ  انهیه  فیرـصتلاب  دارملا  و 
عـضوم یلا  عضوم  نم  ءیـشلا  لقن  لیوحتلا  حاحـصلا  یف  لاق  Nرخآ و عضوم  یلا  عضوم  نم  ءیـشلا  لـقن  لـیوحتلا  برغملا  یف  لاـق  N

نم صخا  وهف  الوح  اهنع  نوغبی  الیلاعت  هللا  لاق  لوحلا  هنم  مسالا  يدعتی و  هسفنب و ال  يدعتی  اضیا  لوح  لوحتف و  هتلوح  لوقت  N رخآ
رـسفی نا  زوجی  ـال  رییغتلا و  نم  یلوا  لـیوحتلا  نوـکیف  اـمهریغ  برـضی و  برـض و  یلا  برـضلا  فورح  لـقنت  کـنا  یفخی  ـال  رییغتلا و 

یه لیوحتلا  لیق  عبرالا  للعلا  یلع  لمتشی  فیرعتلا  مث  فیرصتلا  نم  صخا  هنال  لیوحتلاب  هغل  فیرصتلا 
لوحملا تلق  ناف  هیاغلا  یه  هدوصقملا  یناعملا  لوصح  هداملا و  یه  دحاولا  لصالا  لوحملا و  وه  لعافلا و  یلع  مازتلالاب  لدـی  هروصلا و 

عضاولا وه  هقیقحلا  یف  هنکل  هملکلا  تفرـص  فرعلا  یف  لاقی  امک  لوحملا  وهف  کلذل  حلـصی  نم  لک  هنا  رهاظلا  تلق  هریغ  ما  عضاولا  وه 
نم الک  لعجی  مل  هنم و  هلثمالا  قتـشا  يا  هلثمالا  یلا  دـحاولا  لصالا  لوح  هنا  انلق  امنا  هلثمـالا و  یلا  دـحاولا  لـصالا  لوح  يذـلا  وه  هنـال 

نیبهذملا یلع  حصیل  ردصملا  یلع  دحاولا  لصالا  راتخا  طبضلا و  یلا  برقا  هبسانملا و  یف  لخدا  اذه  نال  اهسارب  هعوضوم  هغیص  هلثمالا 
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لصالاف لعفلا  نم  اقتشم  ردصملا  نولعجی  نییفوکلا  ناف 
یف هتیعرف  نم  مزلی  هناب ال  هنع  بیجا  لعفلا و  عرف  وهف  لعفلا  لالعاب  لعی  ردصملا  نا  مهلالدتـسا  یف  هدمعلا  لعفلا و  وه  مهدـنع  دـحاولا 

امک قاقتشالا  یف  هتیعرف  لالعالا 
لالعا نوک  یفانی  قاقتشالا ال  یف  ردصملا  سفن  نع  لعفلا  رخات  هنم و  قتشمب  سیل  هنا  عم  لالعالا  یف  دعی  عرف  دعن  دعا و  دعت و  وحن  نا 

. لماتف لعفلا  لالعا  نع  ارخاتم  ردصملا 
هلثمالا ضعب  دجن  نحن  تلق  ناف  هانعم  هفورحب و  هایا  هتقفاومل  هنم  قتـشم  هیف  دـیزملا  نال  درجملا  ردـصملا  وه  ردـصملاب  اندارم  نا  ملعا  و 

مسا رمالاک و  لعفلا  نم  اقتشم 
فنصملا راتخا  لاقی  نا  زوجی  هطـساو و  الب  وا  هطـساوب  اما  هنم  قتـشم  لکلاف  ردصملا  یلا  عیمجلا  عجرم  تلق  اهوحن  لوعفملا و  لعافلا و 

بوسنملا و رغصملا و  عومجملا و  ینثملا و  یلا  مسالا  لیوحت  یلع  لمتـشیف  هریغ  ردصملا و  نم  معا  نوکیل  ردصملا  یلع  دحاولا  لصالا 
ریتخاف هریثک  تافرصت  ملعلا  اذه  یف  نال  تلق  هانعمب  هنا  عم  فرصلا  یلع  فیرصتلا  راتخا  مل  تلق  ناف  طبضلا  یلا  برقا  اذه  کلذ و  وحن 

نع هثحب  ناک  امل  فرح و  لعف و  مسا و  ثالث  تاملکلا  نا  مولعم  لوقنف  دوصقملا  یلا  عجرن  ناوا  اذهف  ریثکتلا  هغلابملا و  یلع  لدـی  ظفل 
. ماسقالا نم  هل  ام  یلا  همیسقت  نایب  یف  عرش  هنم  قتشی  ام  لعفلا و 

نوکی نا  نم  ولخی  هنال ال  یعابر  اما  یثالث و  اما  لعفی  لعف  ردـصمف  حـتفلاب  اما  هصوصخم و  هملکل  مسا  هنال  ءافلا  رـسکب  لعفلا  مث  لاـقف 
. وا هثلث  هیلصالا  هفورح 

يدؤی الئل  لادتعالا  یلع  هظفاحملل  ءارقتسالا و  عبتتلا و  هداهشب  یئانثلا  یـسامخلا و ال  هنم  نبی  مل  ذا  یعابرلا  یناثلا  یثالثلا و  لوالاف  هعبرا 
لعفلا هبترل  اطح  مسالا  یف  یسامخلا  عنمی  مل  هریثکلا و  تارییغتلا  نم  هیلا  قرطتی  ام  لوبق  نع  فعـضلا  یلا  یئانثلا  لقثلا و  یلا  یـسامخلا 

نال هریغ  یلا  هسفن و  یلا  ءیـشلا  میـسقت  میـسقتلا  اذه  لاقی  لعافلا ال  نامزلا و  ثدحلا و  یلع  هتلالدـل  مسالا  نم  لقثا  هنوکل  هتبتر و  نع 
ام ایا  امهدحا و  اضیا  همسقلا  درومف  یعابر  اما  یثالث و  اما  لعف  لک  لعف و  همسقلا  دروم 

یثالثلا و نم  معا  همسقلا  دروم  وه  يذلا  لعفلا  لوقن  انال  هریغ  یلا  هسفن و  یلا  ءیشلل  امیسقت  یعابرلا  یثالثلا و  یلا  همیـسقت  نوکی  ناک 
. تامیسقتلا عیمج  اذکه  هعبرا و  وا  فرحا  هثالث  یلع  هنوک  یلا  رظن  ریغ  نم  لعفلا  قلطم  هب  دارملا  ناف  یعابرلا 

اما یثالث و  اما  لعف  لک  اـنلوق  یف  هیلع  موکحملا  لـعفلا و  موهفم  هیلع  قدـص  اـم  ـال  لـعفلا  موهفم  وه  همـسقلا  دروم  نا  کـلذ  قیقحت  و 
هیف دـیزم  وا  درجم  اما  یعابرلا  یثالثلا و  نم  يا  امهنم  دـحاو  لک  هجیتنلا و  مزلی  الف  هموهفم  سفن  لعفلا ال  موهفم  هیلع  قدـصی  ام  یعابر 

درجملا لوالاف  وا ال  هیلصالا  هفورح  یلع  ایقاب  نوکی  نا  اما  ولخی  هنال ال 
هزمهلا و هلعلا و  فورح  نع  هلوـصا  تلخ  نا  هنـال  ملاـس  ریغ  وا  ملاـس  اـما  هعبرـالا  هذـه  نم  يا  اـهنم  دـحاو  لـک  هیف و  دـیزملا  یناـثلا  و 

ینعن لزلزت و  جرحدت و  لزلز و  جرحد و  دعوا و  مرکا و  دعو و  رصن و  هلثمالا  هینامث و  ماسقالا  تراصف  ملاس  ریغف  الا  ملاسف و  فیعضتلا 
فلالا و ءایلا و  واولا و  یه  هلعلا و  فورح  نم  ماللا  نیعلا و  ءافلاب و  لباقت  یتلا  هیلصالا  هفورح  تملـس  ام  ملاسلاب  فیرـصتلا  هعانـص  یف 

یفرح دحا  فذحب  تلظ  تسم و  وحن  هنع  جرخیل  هیلصالاب  فورحلا  دیق  امنا  فیعضتلا و  هزمهلا و 
رامحا بشوشعا و  مرکا و  وحن  هیف  لخدـیل  کلذ و  لاثما  عب و  لق و  وحن  اذـک  لصالا و  یف  فیعـضتلا  دوجول  ملاس  ریغ  هناـف  فیعـضتلا 

. انرکذ امع  اهلوصا  ولخل  ملاسلا  نم  اهناف 
یف روکذم  وه  امم  هلعلا  فورح  هحیحصلا  هفورح  دحا  نع  لدبا  ام  اذک  و 

لوصالا فورحلا  ریسفت  یلا  خلا  لباقت  یتلا  هلوقب  راشا  ملاسلا و  ریغ  یف  هیراجلا  هریثکلا  تارییغتلا  نع  هتمالسل  املاس  یمسی  تالوطملا و 
معا هنال  لعف  ینعا  ماللا  نیعلا و  ءاـفلا و  وه  نازیملا  نا  یلا  ببلج و  وحن  قاـحلالل  وا  حرف  وحن  فیعـضتلل  دـئازلا  ینثتـسی  نا  یغبنی  نکل 

نم قیلا  وهف  لعفلا  ینعم  هیف  لکلا  نال  ینعم  لاعفالا 
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لـصالا وه  درجملا  یثالثلا  مث  قلحلا  طسولا و  هفـشلا و  فورح  نم  هیف  امل  ریـص و  قلخ و  لثم  رخآ  ینعمل  لـعج  ءیجمل  هتفخل و  لـعج 
همدق  اذهلف  فرحا  هثالث  یلع  هنوکل  دیاوزلا و  نع  هدرجتل 

نیـسلا هکرحب  دادـتعالا  مدـعل  لصولا  هزمه  اوقبی  مل  مل  تلق  ناف  باهی  باه  لثم  یئای  لیق  فاخی و  فاخ  لثم  يواو  فوجا  وه  لـیق  و 
امک هضراع  اهنوکل 

لصولا هزمه  اوقبا  مث  اهوفذح  اهلبق و  ام  یلا  هزمهلا  هکرح  لقن  مث  فارا  راجا و  فارت  راجت و  نم  رمالا  یف  اولاق 
ف

تلق وا  کلذ  فالخ  هب  نکمی  ثیحب  فیفختلا  هیف  اوبحاف  الامعتسا  رثکا  لس  نال  تلق  هیضراعلا  هکرحلاب  دادتعالا  مدعل  فرا  رجا و  اولاق 
لس نا 

رجا و کلذـک  سیل  لس و  یقبف  نینکاسلا  ءاقتلال  فلالا  فذـح  مث  رخالا  نکـسا  هعراضملا و  فرح  فذـحف  فلالاب  لاـست  نم  قتـشم 
. عراضملا نود  رمالا  یف  وه  امنا  فیفختلا  ناف  فرا 

لاک لاقی  عیبی  عاب  یف  مدـقت  امک  لـک  لـیکی  لاـکک  ءیج  ءیجی  ءاـج  نص و  نوصی  ناـصک  ؤس  ءوسی  ءاـس  با و  بؤی  عجر  يا  بآ  و 
هلالعا یف  نال  عیاب و  نئاص و  لثم  سیل  هنال  کلذ  رکذ  ءاج و  نم  هیف  ءاج  ءاـس و  نم  لـعافلا  مسا  یف  ءاـس  وهف  هراـن  جرخی  مل  اذا  دـنزلا 

ءياج ءواس و  لصالا  نا  N وه اثحب و 
لیقف همیا  یف  امک  اهلبق  ام  راسکنال  ءای  هیناثلا  هزمهلا  تبلق  مث  نیتزمهب  ءءاج  ءءاس و  لیقف  عئاب  نئاص و  یف  اـمک  هزمه  ءاـیلا  واولا و  تبلق 

N هیوبیس لوق  اذه  عاف  نزو  یلع  ءاج  ءاس و  لیقف  مار  زاغ و  لالعا  العا  مث  يءاج  يءاس و 
لالعا لعا  مث  علاف  نزولا  يءاج و  وءاس و  لیقف  نیعلا  عضوم  یلا  ماللا  ماللا و  عضوم  یلا  نیعلا  تلقن  ءياج  ءواس و  اهلصا  لیلخلا  لاق  و 

.N لاف نزولا  ءاج و  ءاس و  لیقف  مار  زاغ و 
تبث دق  یناکملا  بلق  ءای و  ماللا  بلق  هزمه و  نیعلا  بلق  امه  هیف و  اسیل  نیلالعا  نم  هیوبیـس  لوق  یف  امل  رییغتلا  هلقب  لیلخلا  لوق  حجر  و 
انهیه کلذ و  وحن  سئیی و  سئی  لصالا  سیای و  سیا  یئانی و  یئان  لصالا  ءانی و  ءان  كاشک و  هیلا  جایتحالا  مدـع  عم  اریثک  مهمالک  یف 

. نیتزمهلا عامتجال  هیلا  جیتحا  دق 
يا اسا  سایقب و  سیل  بلقلا  مهمالک و  سایق  یلع  راج و  وه  لیلد و  هیلع  موقی  لیلخلا ال  هرکذ  ام  سیقا و  هیوبیس  لوق  بجاح  نبا  لاق  و 

یمری  یمرک  یتای  یتا  وعدی و  اعدک  وسای  يواد 
نم يا و  مهنم  هرکذ و  اذل  نامیاک و  ءای  هیناثلا  تبلق  تئا  هلصا  تیا  رمالا  و 

يا ياو  رم و  امک  ذخب  هل  اهیبشت  هق  فقولا  یف  قک و  لجر  ای  لوقی ت  لصولا و  هزمه  نع  ینغتـسی  مث  هیناثلا  هزمهلا  فذـحی  نم  برعلا 
یقی ق  یقوک  يای  دعو 

الا و عراضملا  یضاملا و  ریغ  فیراصتلا  نم  ائیـش  رکذی  فنـصملا ال  ناف  رمالا  رکذ  یف  هدیاف  یقیک و ال  واولا  تفذح  یئوی  يای  لصا  و 
. دیاز رما  هیف  سیل  ذا  هرکذ  یف  هدیاف  ایوا و ال  ایا  لصا  ایش و  يوشی  يوشک  ایا  يوای  يوا  هب و  هبشملا  یف  سیل  دیاز  رما  هیف 

یف هردصمک  اضیا  هردـصم  نا  ملعی  ملف  فیراصتلا  نم  سیل  ردـصملا  يوشی و  يوش  مکح  فیراصتلا  یف  همکح  لاق  هنا  هتدـئاف  ناک  و 
یف ءایلا  نا  کیلع  یفخی  هرکذ و ال  اذل  ءای و  هیناثلا  تبلق  وءا  لصالا  يوشت و  نم  وشاک  ویا  يوات  نم  رمالا  ایا و  هلوقب  هیلا  راشاف  لالعالا 
لعف وه  وفهکلا  یلا  اوواف  یلاعت  هلوق  هنم  مدـقت و  اـمک  جردـلا  یف  لـصولا  هزمه  طوقـس  دـنع  هزمه  ریـصی  کـلذ  وحن  ویا  رزیا و  تیا و 

روکذلا هعامج 
سق اوواف و  راصف  هبلقنملا  هزمهلا  تداع  لصولا و  هزمه  تطقـس  ءافلا  هب  لصتا  املف  نیواو  نیتزمهب و  اووءا  هلـصا  اوویا  ایویا  ویا  لوقت  و 

. اذه یلع 
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نم رم  اـمب  تـالتعملا و  یف  مدـقت  اـمب  اهتـسیاقم  ثاـحبالا و  هذـه  یف  ربدـتلاب  کـیلع  عراـک و  اـنا  یعری و  یعرک  ياـنی  دـعب  يا  ياـن  و 
. كدیفت هلاطالا ال  یلا  اهتیدات  عم  هداعالاف  الا  مدقت و  ام  تنقتا  نا  کیلع  یفخت  اهنظا  هریغ و ال  دیکاتلا و  دنع  تالالعالا 

یه یتلا  هزمهلا  فذـح  یلع  تعمتجا  دـق  برعلا  نکل  امهباب  نم  هنال  یعری  يانیک و  نوکی  نا  يری  سایق  يا  ياری  يار  ساـیق  اذـکه  و 
نم لعفلا  نیع 

یلا هنع  لدـع  امنا  عراضم و  وه  يری و  یف  وه  امنا  هثحب  نال  هنم  هزمهلا  فذـح  یلع  لوقی  نا  ارهاظ  یلوالا  يار و  عراـضم  يا  هعراـضم 
مهفاف اقلطم  عراضملا  یف  راج  فذحلا  نا  هترابع  نم  ملعف  يریب  صوصخم  فذحلا  نا  مهوتی  الئل  کلذ 

ف
هنال افیفخت  مزلتـسی  فذح  اذـه  يری و  لیقف  هزمهلا  فذـح  اهلبق و  ام  یلا  هزمهلا  هکرح  تلقن  ياری  لصالا  خـلا و  نوری  نایری  يری  اولاق 

هلوقک رعشلا  هرورض  یف  الا  الصا  ياری  لاقی  کلذ ال  لامعتسا  رثک 
عمسی  ياری و  شیعلا  لمتی  نم  رصعا و  رهدلا  تیقال و  ام  رت  مل  ا 

هلوقک يری و  سایقلا  و 
تاهرتلاب  ملاع  انالک  هایارت  مل  ام  یینیع  يرا 

اضیا هیضام  نم  هزمهلا  رعاشلا  فذح  دق  و 
لاقف

بالحلا  یف  يرق  ام  عرضلا  یف  در  عارب  تعمس  وا  تیر  له  حاص 
. يری هرثک  رثکی  مل  هنال  يانی  یف  فذحلا  مزلی  مل  هزمهلاب و  تیار  سایقلا  و 

نیعلا فذحب  نیفت  هدحاولا  نیرت  نزو  نکل  هوسن  ای  نیرت  هارما و  ای  نیرت  لوقت  کنال  عمجلا  هدـحاولا و  ظفل  ثنؤملا  باطخ  یف  قفتا  و 
نلفت عمجلا  نزو  ماللا و  نیعلا و  فذحب  نیرت  یقبف  فلالا  فذح  افلا و  ءایلا  تبلق  مث  هزمهلا  تفذح  نییضرتک  نییارت  هلصا  نال  ماللا  و 

. لعافلا ریمض  هدحاولا  یف  لعفلا و  مال  انهیه  ءایلا  ماللا و  ءافلا و  تابثاب  نیرت  یقبف  انرکذ  امل  هزمهلا  تفذح  نیضرتک  نیارت  هلصا  نال 
هزمهب یتا  لعفلا و  مال  هعراضملا و  فرح  تفذـح  يارت  نم  هنال  عراک  ءرا  لصالا  یلع  تلقف  يرت  نم  رمـالا  تینب  اذا  يا  هنم  ترما  اذاـف 

اذا ءازجلا  نال  هزازح  هترابع  یف  ضرا و  فیرصتک  هفیرصت  ءرا و  لیقف  هروسکم  لصولا 
بتاکلا نم  وهـس  اذـه  ناک  خـسنلا و  ضعب  یف  وه  امک  تلق  هنم  ترما  اذا  لوقی  نا  اهقحف  هیف  ءاـفلا  لوخد  زجی  مل  دـق  ریغب  ایـضام  ناـک 

نزولا ف. ماللا و  هعراضملا و  فرح  فذحب  يرت  نم  فذحلا ر  ریدقت  یلع  تلق  حصیل و  دق  ریدقت  نم  دب  ذئنیحف ال 
هق یف  هرکذ  امک  فقولا  یف  ءاهلا  همزلی  و 

ماللا هداعاب  نیر  دیکاتلاب  هنع و  لودـعلا  یلا  یعاد  ذا ال  هحوتفم  عیمجلا  یف  ءارلا  نیر و  ایر  ییر  هلـصا  ير  اویر  هلـصا  اور  ایر  هر  لوقتف 
نیر حوتفم  هلبق  ام  نال  هیلع  لدـت  انهیه  همـض  هنـال ال  نزغا  یف  اـمک  فذـحلا  نود  واولا  مضب  نور  ناـیر  نوزغا  یف  رم  اـمک  هفوذـحملا 

وهف نیر  نور  نیر  هفیفخلاب  نانیر و  نایر  کلذک  فذحلا  نود  ریمضلا  ءای  رسکب 
ءایلا تفذح  هزمهلا و  یلا  ءایلا  همض  تلقن  نویئار  هلصا  عمجلا  یف  نوءار  هینثتلا  یف  نایئار  مار  لالعا  لعا  یئار  هلـصا  لعافلا  مسا  یف  ءار 
اهلبق ام  رـسک  تمغدا و  ءای و  واولا  تبلق  يوؤرم  هلـصا  لوعفملا  مسا  یف  یعرمک  یئرم  كاذ  نوعار و  نایعار  عارک  وه  نوعاف و  هنزو  و 

یمرم یف  رم  امک 

یناجرج لماوع  باتک 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
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نیعمجا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هقلخ  ریخ  یلع  مالسلا  هولصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا هللا  نیعتسن  هب  و 
هعبس هیسایقلا  الماع و  نوعست  دحا و  هیعامسلاف  هیـسایق  هیعامـس و  هیظفللاف  هیونعم  هیظفل و  یه  لماع و  هام  وحنلا  یف  لماوعلا  ناف  دعب  اما 

. اعون رشع  هثالث  یلع  هیعامسلا  عونتت  ناددع و  هیونعملا  لماوع و 
ذـم و فاکلا و  یلع و  نع و  واو و  بر و  ماللا و  یف و  یلا و  نم و  ءابلا و  افرح  رـشع  هعـست  یه  طقف و  مسالا  رجت  فورح  لوـالا  عونلا 

. الخ ادع و  اشاح و  مسقلا و  ءات  مسقلا و  ءاب  مسقلا و  واو  یتح و  ذنم و 
. لعل تیل و  نکل و  ناک و  نا و  نا و  فرحا  هتس  یه  ربخلا و  عفرت  مسالا و  بصنت  فورح  یناثلا  عونلا 

. سیلب ناتهبشملا  ام و ال  امه  ربخلا و  نابصنت  مسالا و  ناعفرت  نافرح  ثلاثلا  عونلا 
. هحوتفملا هزمهلا  ایه و  يا و  ایا و  ای و  الا و  واولا و  فرحا  هعبس  یه  طقف و  مسالا  بصنت  فورح  عبارلا  عونلا 

نل نا و  فرحا  هعبرا  یه  عراضملا و  لعفلا  بصنت  فورح  سماخلا  عونلا 
. نذا یک و  و 

. هیطرشلا نا  یهنلا و  ءال  رمالا و  مال  امل و  مل و  فرحا  هسمخ  یه  عراضملا و  لعفلا  مزجت  فورح  سداسلا  عونلا 
. امذا ینا و  امثیح و  نیا و  امهم و  یتم و  يا و  ام و  نم و  ءامسا  هعست  یه  نا و  ینعم  یلع  عراضملا  لعفلا  مزجت  ءامسا  عباسلا  عونلا 

وحن نیعست  عست و  یلا  نینثا  دحا و  عم  تبکر  اذا  هرشع  اهدحا  ءامسا  هعبرا  یه  تارکنلا و  ءامـسا  زیمتلا  یلع  بصنت  ءامـسا  نماثلا  عونلا 
. اذک اهعبار  نیاک و  اهثلاث  مک و  اهیناث  امهرد و  رشع  دحا 

هلب و دیور و  یه  تاملک و  تس  اهنم  هبصانلا  تاملک  عست  یه  عفرت و  اهضعب  بصنت و  اهضعب  لاعفالا  ءامسا  یمـست  تاملک  عساتلا  عونلا 
. ناعرس ناتش و  تاهیه و  تاملک  ثالث  اهنم  هعفارلا  لهیح و  ءاه و  کیلع و  کنود و 

ام تاب و  لظ و  حبصا و  یحضا و  یسما و  راص و  ناک و  العف  رـشع  هثالث  یه  ربخلا و  بصنت  مسالا و  عفرت  هصقانلا  لاعفالا  رـشاعلا  عونلا 
. نهنم فرصتی  ام  سیل و  کفنا و  ام  ماد و  ام  حرب و  ام  ءیتف و  ام  لاز و 

. کشوا برک و  داک و  یسع و  لاعفا  هعبرا  یه  ادحاو و  امسا  عفرت  هبراقملا  لاعفا  رشع  يداحلا  عونلا 
یه مذلا و  حدملاب و  صوصخملا  وه  عوفرم و  رخآ  مسا  هدعب  ماللاب و  فرعملا  سنجلا  مسا  عفرت  مذلا  حدـملا و  لاعفا  رـشع  یناثلا  عونلا 

. اذبح ءاس و  سئب و  معن و  لاعفا  هعبرا 
تلخ و تبسح و  لاعفا  هعبس  یه  اعیمج و  امهبصنت  لوالا  نع  هرابع  امهیناث  نیمـسا  یلع  لخدت  نیقیلا  کشلا و  لاعفا  رـشع  ثلاثلا  عونلا 

. تیار تمعز و  تملع و  تدجو و  تننظ و 
رخآ مسا  یلا  فیضا  مسا  لک  ردصملا و  ههبشملا و  هفصلا  لوعفملا و  لعافلا و  مسا  قالطالا و  یلع  لعفلا  لماوع  هعبـس  اهنم  هیـسایقلا  و 

ریغصلا ینغتـسی  لماع ال  هام  هذهف  عراضملا  لعفلا  یف  لماعلا  ربخلا و  ءدتبملا و  یف  لماعلا  ناددع  اهنم  هیونعملا  نیونتلاب و  مت  مسا  لک  و 
دمحلا هللا روکذملا و  وحنلا  یلع  اهلامعتسا  اهتفرعم و  نم  فیرشلا  عیضولا و  ریبکلا و  و 

هموظنم لماوع  باتک 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
باتفآ نید  یماح  نیسح  نیدلا  زعم  یضاق  ورسخ  حدم  تسه  یبتجم  لوسر  ربمغیپ  كاپ  لآ  تعن  یفطصم  دورد  دنوادخ و  دیحوت  دعب 

هاج لابقا  رفظ  حتف و  ترـصن و  هام  لاس و  ماش و  حبـص و  دازهاش  ياعد  نوچ  نیع  ضرف  هدازهدنب  رب  بجاو و  قیالخ  رب  هلا  لظ  تلدعم 
وکین تنیط و  شوخ  يا  وت  نادیم  يونعم  رگید  ضعب  یظفل و  لماوع  نیا  دنبرض  ود  رب  اقب  ناکما  تسه  ات  ار  ود  ره  یقاب  داب  تنطلس  و 

اقل
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راد شوگ  مدکی  تسا  عون  هدزیس  یعامس  سپ  اطخ  وهس و  یب  وت  ناد  یسایق  ار  یناث  مسق  نآ  زا  دعب  یعامـس  دمآ  مسق  ود  رب  یظفل  زاب 
تـشه اب  دون  ناز  ادخ  درم  نآ  یناجرج  رهاقلا  دبع  خیـش  تسا  هدومرف  نینچ  دشاب  دص  وحن  ردنا  لماع  اهتنا  ات  ادتبا  تیارب  زا  مرامـش  ات 

دمآ تیب  کی  نیردناک  نیقی  نادیم  رج  دـنفرح  هدزون  لوا  عون  اهفرح  نیا  ریگ  دای  تسا  مسق  ود  رب  یظفل  زاب  يونعم  لماع  ود  یظفل و 
لعل نکل  تیل  ناک  نا  نا و  یلا  یتح  یلع  نع  یف  ادـع  نم  اشاح  بر  الخ  ذـم  ذـنم  واو و  مال و  فاک و  ءات و  اب و  ارچ  نوچ و  یب  هلمج 
سپ نل  نا و  ادتقم  يا  ناد  فرح  تفه  نیا  دنمـسا  بصان  ایه  يا  ایا و  الا  هزمه و  ءای و  واو و  ام و ال  دض  ربخ  رد  عفار  دنمـسا و  بصان 

ره دنلعف  مزاج  فرح  جنپ  مه  یهن  ءال  رما و  مال  امل و  مل  نا و  اضتقا  مئاد  هلمج  نیا  دـننک  لبقتـسم  بصن  ربتعم  فرح  راچ  نیا  نذا  یک 
ار لعف  رم  دنمزاج  مسا  هن  ینا  امنیا  یتم  امذا  امثیح  يا  امهم و  ام  نم و  اغد  یب  کی 

هعست و ات  نینچمه  دحا  اب  بکرم  دشاب  رشع  ظفل  نیلوا  اجک  ره  رکنم  نیا  دشاب  زییمت  نوچ  تسه  مسا  راچ  متشه  عون  رکنم  مسا  بصان 
شـش نآ  زا  لاعفا و  ءامـسا  دوب  هن  اذـک  ناشیا  عبار  نیاک  ناشیا  ثلاث  ربخ  ای  دـشاب  ماهفتـسا  هچ  مک  یناث  زاـب  ار  مکح  نیا  ونـش  نیعـست 
رشاع عون  اهفرح  نیا  ریگ  دای  ناعرس  تسا و  ناتش  زاب  ناد  تاهیه  ار  مسا  عفار  زاب  دیور  سپ  ایه  دشاب  لهیح  کیلع  هلب  کنود  دنبـصان 

ام کفنا  ام  ءیتف  ام  تاب  لظ  یحضا  یسما و  حبـصا  راص  ناک  ام و ال  نوچ  ربخ  رد  بصان  دنمـسا و  عفار  دنـصقان  ناشیاک  دنلعف  هدزیس 
نوچ لمع  رد  براقت  لاعفا  رگید  ارد  هلمج  رد  تسا  مکح  نیمه  یبای  اجک  ره  دناقتشم  اهنیز  هک  یلاعفا  لاز  ام  حرب  ام  افق  رد  سیل  ماد 
رگید اذبح  هگنآ  ءاس  سئب  معن  دـشاب  راچ  دوب  مذ  حدـم و  لاعفا  سنج  ءامـسا  عفار  یـسع  کشوا  برک  یناث  داک و  لوا  تسه  دنـصقان 

ار ود  ره  دزاس  بوصنم  یکی  ره  دیآرد  نوچ  مسا  ود  رب  ناک  دوب  کش  نیقی و  لاعفا 
تـسا ردصم  لعاف  مسا  یـسایق  تفه  نآ  زا  دـعب  افخ  یب  تدـجو  سپ  تیار  اب  تننظ  سپ  تملع  اب  تبـسح  سپ  تمعز  اب  دـشاب  تلخ 

لماع اور  بصان  ار  زییمت  دوب  وک  یمـسا  متفه  تسا  لعاف  مسا  دـننام  وا  هک  دـشاب  تفـص  سپ  اقلطم  دـشاب  لعف  فاضم و  لوعفم و  مسا 
یناب مظان و  قسن  شوخ  ماظن و  شوخ  لماوع  دص  نیا  مامت  دش  ادتبم  مه  دوشیم  ار  ربخ  لماع  نینچمه  نادب  دـشاب  يونعم  عراضم  لعف 

اعد مد  ره  نکب  ار  بتاک  و 

قطنملا یف  يربکلا  باتک 

باتکلا ۀیوه 

تاصخـشم هدازراختفا  دومحم  زا  یقرواپ  همدقم و  . / 740 ق816 -  دمحم ، نبیلع  یناجرج  قطنملا  یف  يربکلا  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
سدق 1363. مق  رشن :

یلبق  یسیونتسرهف  یسیون : تسرهف  تیعضو  لایر  140 اهب : کباش : لودج  136 ص  يرهاظ : تاصخشم 
تسا  هدشن  رکذ  باتک  نتم  رد  ناونع و  هحفص  رد  هدنسیون  مان  تسا و  یناجرج  دمحم  نبیلع  زا  باتک  نیا  تشاددای :

136  ][ همانباتک ص تشاددای :
يربک  قطنم  رگید : ناونع 

BC66/ف2 ج448 1363 هرگنک : يدنب  هدر  سیونهیشاح   -، 1333 دومحم ، هدازراختفا  هدوزفا : هسانش  قطنم  عوضوم :
160 ییوید : يدنب  هدر 

م3296-64 یلم : یسانشباتک  هرامش 

قطنملا یف  يربکلا  باتک 
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لصف 1

ءایشا روص  يو  رد  ددرگ  شقنم  هک  هکارد  تسا  یئهوق  ار  یمدآ  هک  نادب 
تاـسوسحم و روص  دوش  لـصاح  یناـسنا  هکردـم  هوـق  رد  تاـسوسحم و  روـص  رگم  دوـشیمن  لـصاح  هنییآ  رد  نکل  هنییآ  رد  هچناـنچ 
دوش و كردـم  تسا  هسمال  هقئاذ و  هماـش و  هعماـس و  هرـصاب و  نآ  هک  هناـگجنپ  ساوح  زا  یکی  هب  هک  تسا  نآ  سوسحم  تـالوقعم و 

دوشن كردم  اهنیا  زا  یکیب  هک  تسا  نآ  لوقعم 

لصف 2

رگا هلـصاح  تروص  نآ  هک  اریز  قیدـصت  ای  دـشاب  روصت  ای  دوش  لصاح  دـنیوگ  نهذ  ار  نآ  هک  یناـسنا  هکردـم  هوق  رد  هک  تروص  ره 
تروص نآ  تسین  بتاک  دـیز  یئوگ  هکنانچ  بلـسب  ای  تسا  بتاک  دـیز  یئوگ  هچناـنچ  باـجیاب  يزیچ  هب  تسا  يزیچ  تبـسن  تروص 

زا ترابع  هک  ملع  سپ  دـنناوخ  روصت  ار  نآ  تسا  هروکذـم  تبـسن  تروص  ریغ  هلـصاح  تروص  نآ  رگا  دـنناوخ و  قیدـصت  ار  هلـصاح 
قیدصت روصت و  رد  دش  رصحنم  تسا  كاردا 

لصف 3

رد دش  مولعم  هکنانچ  یلمح  یکی  دشاب  هجو  هس  رب  بلـس  هب  هاوخ  باجیاب و  هاوخ  يزیچ  هب  يزیچ  تبـسن  هک  دوشیم  مولعم  نیا  زا  دعب 
دشاب هدمآ  رب  باتفآ  رگا  هک  نینچ  تسین  یئوگ  ای  دشاب  دوجوم  زور  دشاب  هدمآ  رب  باتفآ  رگا  یئوگ  هکنانچ  یلاصتا  مود  روکذم  لاثم 

ای دـشاب  ناسنا  ای  صخـش  نیا  هک  نینچ  تسین  یئوگ  ای  درف  ای  تسا  جوز  ای  ددـع  نیا  یئوگ  هکناـنچ  یلاـصفنا  میـس  دـشاب  دوجوم  بش 
اهنیا ياروام  كاردا  دنناوخ و  زین  مکح  ار  وا  دـشاب و  قیدـصت  بلـس  باجیاب و  یلاصفنا  یلاصتا و  یلمح و  تبـسن  كاردا  سپ  ناویح 

دشاب روصت 

لصف 4

ار نآ  هک  هیلا  بوسنم  روصت  لوا  روصت  هس  زا  ار  وا  دشاب  راچان  بلس  هب  ای  باجیا  هب  تسا  يزیچ  هب  يزیچ  تبـسن  كاردا  قیدصت  نوچ 
الثم دنناوخ  هیمکح  تبسن  ار  نآ  هک  نیب  نیب  تبسن  روصت  میس  دنناوخ  هب  موکحم  ار  نآ  هک  هب  بوسنم  روصت  مود  دنناوخ  هیلع  موکحم 

هب موکحم  هک  مئاق  روصت  مود  تسا  هیلع  موکحم  هک  دیز  روصت  یکی  روصت  هس  زا  ار  وا  دشاب  راچان  تسا  مئاق  دیز  هکنآ  هب  قیدصت  رد 
دوش لصاح  بلـس  ای  باجیا  هجو  رب  تبـسن  نآ  كاردا  نآ  زا  دعب  ات  تسا  هیمکح  تبـسن  هک  مئاق  دیز و  نایم  تبـسن  روصت  میـس  تسا 
هثلث تاروصت  نیا  زا  مادکچیه  نکیل  هیمکح  تبـسن  روصت  هب و  موکحم  روصت  هیلع و  موکحم  روصت  رب  دـشاب  فوقوم  قیدـصت  ره  سپ 

تسا قیدصت  طرش  هکلب  تسین  قیدصت  ءزج  قیقحت  لها  دزن  رد 

لصف 5

یهایـس و تدورب و  ترارح و  روـصت  نوـچ  رکف  رظنب و  دـشابن  جاـیتحا  يو  لوـصح  رد  هکنآ  یکی  تـسا  مـسق  ود  رب  روـصت  هـک  نادـب 
روصت نوچ  رکف  رظن و  هب  دشاب  جایتحا  يو  لوصح  رد  هکنآ  مود  دـنناوخ  یهیدـب  يرورـض و  روصت  ار  مسق  نیا  نآ و  دـننام  يدـیفس و 
يرورض یکی  تسا  مسق  ود  رب  زین  قیدصت  سایق  نیمه  رب  دنناوخ و  یبسک  يرظن و  روصت  ار  مسق  نیا  نآ و  لاثما  نج و  کلم و  حور و 
قیدـصت مود  نآ  ریاظن  تسا و  مرگ  شتآ  تسا و  نشور  باـتفآ  هکنآ  هب  قیدـصت  نوچ  دـشابن  رظن  رکفب و  جاـیتحا  يو  لوصح  رد  هک 
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نآ ریغ  تسا و  ثداح  ملاع  تسا و  دوجوم  عناص  هک  نآ  هب  قیدصت  نوچ  رکف  رظن و  هب  دشاب  جاتحم  هک  يرظن 

لصف 6

رظن و رکف و  قیرطب  درک  ناوتیم  لصاح  يرورـض  قیدصت  زا  ار  يرظن  قیدـصت  نینچمه  يرورـض و  روصت  زا  ار  يرظن  روصت  هک  نادـب 
هدوبن لـصاح  هک  یقیدـصت  اـی  يروصت  لوصحب  دوش  يدؤم  هک  یهجو  رب  هلـصاح  تاقیدـصت  اـی  تاروصت  بیترت  زا  تسا  تراـبع  نآ 
لـصاح دـشاب  هدوبن  لـصاح  هک  ناـسنا  روصت  اـجنیا  زا  قطاـن  ناویح  یئوگ  ینک و  عمج  قطاـن  روصت  اـب  ار  ناویح  روصت  هکناـنچ  دـشاب 

ملاعلا یئوگ  ینک و  عمج  تسا  ثداح  تسا  ریغتم  هچ  ره  هک  نآ  هب  قیدـصت  اـب  تسا  ریغتم  ملاـع  هک  نآ  هب  قیدـصت  هکناـنچ  دوشیم و 
دوشیم لصاح  تسا  ثداح  ملاع  هک  نآ  هب  قیدصت  اجنیا  زا  ثداح  ریغتم  لک  ریغتم و 

لصف 7

ریاس فالخ  هب  درک  دـناوتیم  لصاح  رکف  رظنب و  تامولعم  زا  ار  تالوهجم  يو  هک  تسا  ناب  تاـناویح  ریاـس  زا  یمدآ  زاـیتما  هک  نادـب 
ای يروصت  تالوهجم  دـهاوخ  نوچ  ات  هک  دسانـشب  ار  نآ  داسف  تحـص و  رظن و  رکف و  قیرط  هک  تسا  مزال  سک  همه  رب  سپ  تاـناویح 

هجو رب  یقیدصت  ای  يروصت  تامولعم  زا  ار  یقیدصت 
رظن هب  جایتحا  اهزیچ  نتسناد  رد  ار  ناشیا  هک  هیسدق  سوفنب  هللا  دنع  نم  دنـشاب  دیؤم  هک  یناسک  نآ  رگم  درک  دناوت  دنک  لصاح  باوص 

دشابن رکف  و 

لصف 8

نآ ودـنناوخ  حراـش  لوـق  فرعم و  ار  نآ  رگید  روـصت  هب  دـنوشیم  لـصوم  هک  هبترم  تاروـصت  نآ  نف  نیا  ءاـملع  فرع  رد  هـک  نادـب 
تجح ار  نآ  رگید  قیدصتب  دنوش  لصوم  هک  هبترم  تاقیدصت 

ظافلا هن  دنایناعم  هقیقحلا  یف  تجح  فرعم و  هک  تسین  یکـش  دوب و  تجح  فرعم و  نتـسناد  نف  نیا  رد  دوصقم  سپ  دـنناوخ  لیلد  و 
تجح نآ و  ظفل  هن  تسا  قطان  ناویح  ینعم  ناسنا  فرعم  الثم 

میهفت نوچ  نکیل  تسین  ظافلاب  جایتحا  تاذلاب  ار  نف  نیا  بحاص  سپ  اهنآ  ظافلا  هن  تسا  هروکذم  يایاضق  یناعم  ملاع  ثودح  لیلد  و 
یناعم رب  اهنآ  تلالد  رابتعاب  ظافلا  لاحب  دنک  رظن  هک  يو  رب  دش  بجاو  تهج  نیا  زا  تسا  تارابع  ظافلاب و  فوقوم  یناعم  مهفت  و 

لصف 9

ار یناث  دـنیوگ و  لاد  ار  لوا  ءیـش  نآ  سپ  رگید  ءیـشب  ملع  دـیآ  مزـال  يو  هب  ملع  زا  هک  یتیثیحب  تسا  ءیـش  ندوب  تلـالد  هک  نادـب 
یببس عضوب  ملع  سپ  یناث  ءیـشب  ملع  دوش  لصاح  لوا  ءیـشب  ملع  زا  هک  یهجو  رب  رگید  ءیـشب  تسا  ءیـش  صیـصخت  عضو  ولولدم 

تلالد لوا  تسا  هس  ءارقتسا  مکحب  تلالد  ماسقا  تلالد و  بابسا  زا  تسا 
تلالد نوچ  دشاب  زین  ظافلا  ریغ  رد  يو و  تاذ  رب  دیز  ظفل  تلالد  نوچ  دشاب  ظافلا  رد  نیا  تسا و  لخدـم  يو  رد  ار  عضو  هک  هیعـضو 
ظافلا رد  زین  نیا  تسا و  لـقع  ياـضتقمب  هک  هیلقع  تلـالد  مود  ددرگ  موهفم  اـهنآ  زا  هک  یناـعم  رب  بصن  تاراـشا و  دوقع و  طوطخ و 

میـس عناص  دوجو  رب  عونـصم  تلالد  نوچ  دـشاب  ظافلا  ریغ  رد  ظفال و  دوجو  رب  رادـج  ءارو  زا  عومـسم  زید  ظفل  تلـالد  نوچ  دـشابیم 
تلالد نوچ  دـشاب  ظافلا  ریغ  رد  هنیـس و  درد  رب  حا  حا  تلالد  نوچ  دوش  هتفای  ظافلا  رد  زین  نیا  دـشاب و  عبط  ياضتقمب  هک  هیعبط  تلالد 

ندب داسف  تحص و  رب  ضبن  تکرح  لجو و  رب  ترفص  لجخ و  رب  هرمح 
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لصف 10

تلالد نیا  تسا و  قیرط  نیاب  داتعم  رد  یناعم  هدافتـسا  هدافا و  هک  اریز  تسا  هیعـضو  هیظفل  تلالد  تسا  ربتعم  تالالد  زا  هچنآ  هک  نادب 
. مازتلا نمضت و  تقباطم و  رد  تسا  رصحنم 

هک تهج  نیا  زا  دوخ  هل  عوضوم  ینعم  مامت  رب  تسا  ظفل  تلالد  تقباطم 
. قطان ناویح  ینعم  رب  ناسنا  ظفل  تلالد  نوچ  تسوا  هل  عوضوم  ینعم  مامت 

رب ناـسنا  ظـفل  تلـالد  نوچ  تسوا  هل  عوضوم  ینعم  ءزج  هک  تهج  نیا  زا  دوخ  هل  عوـضوم  ینعم  ءزج  رب  تسا  ظـفل  تلـالد  نمـضت  و 
. اهنت قطان  ای  اهنت  ناویح  ینعم 

تلالد نوچ  تسوا  هل  عوضوم  ینعم  مزال  جراخ  نآ  هک  تهج  نیا  زا  دوخ  هل  عوضوم  مزـال  جراـخ  ینعم  رب  تسا  ظـفل  تلـالد  مازتلا  و 
تباتک تعنص  ملع و  لباق  ینعم  رب  ناسنا  ظفل 

لصف 11

هطـساوب دـنک  تلالد  زین  دوخ  هل  عوضوم  ینعم  ءزج  رب  دـنک و  تلالد  عضو  درجمب  دوخ  هل  عوضوم  ینعم  مامت  رب  ظفل  هک  دـنامن  یفخم 
عوضوم جراخ  نآ  موزلب  تسا  جاتحم  دوخ  هل  عوضوم  ینعم  مزال  جراخ  رب  ظفل  تلـالد  نکل  تسین  نکمم  ءزج  مهف  یب  لـک  مهف  هکنآ 

رگا دوش و  لصاح  زین  جراـخ  نآ  دوش  لـصاح  نهذ  رد  هل  عوضوم  هاـگ  ره  هک  دـشاب  یتیثیحب  جراـخ  نآ  هک  ینعم  نیاـب  نهذ  رد  ار  هل 
لوصا ءاملع  شیپ  اما  تسا و  ربتعم  یمئاد  یلک  تلالد  نف  نیا  باحصا  شیپ  دشابن و  یمئاد  یلک  تلالد  يو  رب  ار  ظفل  نآ  دشابن  نینچ 

تسا سب  هلمجلا  یف  موزل  هکلب  دشابن  طرش  ناشیا  دزن  یلقع  موزل  سپ  تسا  یفاک  هلمجلا  یف  تلالد  نایب  و 

لصف 12

مازتلا نمضت و  تلالد  نکل  مازتلا  نمضت و  یب  دشاب  تقباطم  تلالد  اجنآ  دشابن  ینهذ  مزال  ار  وا  دشاب و  طیـسب  ظفل  هل  عوضوم  هاگ  ره 
تلالد تسه  عضو  هک  اج  ره  دنعضو و  عبات  ناشیا  هک  اریز  دریذپن  تروص  تقباطم  یب 

هل عوضوم  رگا  نمضت و  یب  دوب  مازتلا  تقباطم و  تلالد  اجنآ  دوب  ینهذ  مزال  ار  وا  دوب و  طیسب  ظفل  هل  عوضوم  رگا  تسه و  زین  هقباطم 
مازتلا یب  دشاب  نمضت  هقباطم و  تلالد  اجنآ  دشابن  ینهذ  مزال  ار  وا  دشاب و  بکرم  ظفل 

لصف 13

لامعتسا دوخ  هل  عوضوم  مامت  رد  نوچ  ار  ظفل 
هب جایتحا  اجنآ  رد  دنناوخ و  زاجم  ار  نآ  دننک  لامعتـسا  هل  عوضوم  جراخ  رد  ای  هل  عوضوم  ءزج  رد  نوچ  دنناوخ و  تقیقح  ار  نآ  دننک 

دشاب هنیرق 

لصف 14

ظفل نوچ  دشاب  هنیرق  هب  جایتحا  ینعم  ره  رد  دنناوخ و  كرتشم  دشاب  هدایز  رگا  دنیوگ و  درفم  ار  نآ  دشاب  هل  عوضوم  کی  نوچ  ار  ظفل 
هدح یلع  هل  عوضوم  ار  یکی  ره  رگا  رـشب و  ناسنا و  نوچ  دنیوگ  نافدارتم  ار  نآ  دـشاب  عوضوم  ینعم  کی  يارب  زا  ظفل  ود  رگا  نیع و 

سرف ناسنا و  نوچ  دنناوخ  نانیابتم  ار  نآ  دشاب 
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لصف 15

ینعم رب  لاد  ظفل 
زین تلـالد  نآ  يو و  دوـصقم  ینعم  ءزج  رب  دـیامن  تلـالد  يو  ظـفل  ءزج  هک  دـشاب  نآ  بکرم  بکرم  درفم و  تسا  مـسق  ود  رب  هقباـطم 

ظفل هکنآ  لوا  تسا  مسق  راهچ  نیا  ودشابن  نینچ  هک  تسا  نآ  درفم  هراجحلا و  یمار  نوچ  دشاب  دوصقم 
ءزج نآ  دراد و  ءزج  هکنآ  میـس  دـیز  نوچ  الـصا  درادـن  تلـالد  ءزج  نآ  نکل  دراد و  ءزج  هکنآ  مود  ماهفتـسا  هزمه  نوـچ  درادـن  ءزج 

دوصقم ینعم  رب  دراد  تلالد  ءزج  نآ  دراد و  ءزج  هکنآ  مراهچ  املع  هللا  دبع  نوچ  درادن  تلالد  دوصقم  ینعم  ءزج  رب  نکل  دراد  تلالد 
دشاب یناسنا  صخش  ملع  هک  قطان  ناویح  نوچ  دشابن  دارم  شتلالد  نکل 

لصف 16

تسا مامتان  درفم  ظفل  ینعم  رگا  هک  اریز  تادا  هملک و  مسا و  تسا  مسق  هس  رب  درفم  ظفل 
مامت يو  ینعم  رگا  دنیوگ و  فرح  وحن  رد  دنناوخ و  تادا  نف  نیا  رد  ار  نآ  دوش  هب  موکحم  ای  هیلع  موکحم  هک  درادن  تیحالـص  ینعی 

دنیوگ هملک  ار  نآ  نف  نیا  رد  درادن  رگا  هن  ای  دوش  هیلع  موکحم  هک  دراد  تیحالص  هک  تسین  نیا  زا  یلاخ  سپ  تسا 
دنیوگ مسا  ار  نآ  دراد  تیحالص  رگا  دنناوخ و  لعف  وحن  رد  و 

لصف 17

دشاب حیحص  توکس  يو  رب  هک  تسا  نآ  مات  مات  ریغ  مات و  تسا  مسق  ود  رب  بکرم  ظفل 
موکحم اب  هب و  موکحم  یب  دشاب  هیلع  موکحم  اب  هک  يراظتنا  نانچنآ  دـشابن  يراظتنا  ار  بطاخم  دـیامن  توکـس  اجنآ  ملکتم  نوچ  ینعی 

مات بکرم  هیلع و  موکحم  یب  دشاب  هب 
قدص و لمتحم  رگا  تاقیدـصت و  باب  رد  تسا  هدـمع  نیا  دـنناوخ و  هیـضق  ربخ و  ار  نآ  دـشاب  بذـک  قدـص و  لمتحم  هسفن  یف  رگا 

دنکن تلالد  هاوخ  ماهفتسا و  یهن و  رما و  نوچ  بلط  رب  تاذلاب  دنک  تلالد  هاوخ  دنناوخ  ءاشنا  ار  نآ  دشابن  بذک 
رب هک  تسا  نآ  مات  ریغ  تسا و  ربتعم  تارواحم  رد  ءاـشنا  ینعم  زا  مسق  نیا  نآ و  دـننام  ءادـن و  بجعت و  یجرت و  ینمت و  نوچ  تاذـلاب 

نوچ هفاضاب  هاوخ  دشاب  لوا  ءزج  دیق  يو  رد  یناث  ءزج  هک  يدییقت  بیکرت  هب  دوشیم  مسقنم  مسق  نیا  دشابن و  حیحص  توکس  يو 
مود ءزج  يو  رد  هک  تسا  نآ  يدـییقت  ریغ  بیکرت  تاروصت و  باب  رد  تسا  هدـمع  نیا  قطان و  ناویح  نوچ  فصوب  هاوخ  دـیز و  مالغ 

رشع هسمخ  رادلا و  یف  نوچ  دشابن  لوا  دیق 

لصف 18

كاردا دـشاب و  روصت  عومجم  هیئاشنا  همات  تاـبکرم  یناـعم  كاردا  هماـت و  ریغ  تاـبکرم  یناـعم  كاردا  هدرفم و  ظاـفلا  یناـعم  كاردا 
ربخ یناعم 

نیا زا  تاروصت  نتـسناد  رب  دوب  فوقوم  قیدصت  نوچ  تسا و  ماقم  نیا  بسانم  هکنانچ  ظافلا  ثحابم  تسا  نیا  دـشاب  قیدـصت  هیـضق  و 
تاقیدصت رب  میتشاد  مدقم  ار  تاروصت  لاوحا  نایب  تهج 

لصف 19
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روصتم نهذ  رد  هچ  ره 
عنام يو  روصت  سفن  رگا  دـیز و  نوچ  دـنناوخ  یقیقح  یئزج  ار  نآ  نیریثک  نیب  تکرـش  عوقو  زا  دـشاب  عنام  يو  روصت  سفن  رگا  دوش 
یئزج دـنناوخ و  یلک  نآ  درف  ار  نیریثک  نیا  زا  کـی  ره  ناـسنا و  موهفم  نوچ  دـنناوخ  یلک  ار  نآ  نیریثک  نیب  تکرـش  عوقو  زا  دـشابن 

دشاب رگید  یلک  یفاضا  یئزج  نکل  هسفن و  یف  دشاب  یلک  هک  دیاش  ناسناب و  سایق  دیز  نوچ  یئزج  دنناوخ و  زین  يو  یفاضا 
ناویح هب  سایق  ناسنا  نوچ 

لصف 20

رگا دوخ  دارفا  تقیقح  جراخ  اـی  دوخ  دارفا  تقیقح  ءزج  اـی  تسا  دوخ  دارفا  تقیقح  ماـمت  اـی  دارفا  هقیقح  اـب  مینک  ساـیق  ار  یلک  نوچ 
رگیدکی زا  ار  ناشیا  هک  تسا  رکب  رمع و  دیز و  تقیقح  مامت  هک  ناسنا  نوچ  دـنناوخ  یقیقح  عون  ار  نآ  دـشاب  دوخ  دارفا  تقیقح  مامت 

درادن لخدم  ناشیا  تقیقح  تیهام و  رد  هک  هنیعم  هصخشم  ضراوعب  الا  تسین  يزایتما 
نآ دننک  لاؤس  وه  امب  يو  دارفا  زا  ای  يو  درف  زا  هاگ  ره  دنـشاب  هقیقحلا  قفتم  يو  دارفا  سپ  تسا  دارفا  تیهام  مامت  یقیقح  عون  نوچ  و 

دـیز و ام  دـنیوگ  هاگ  ره  ـالثم  وه  اـم  باوج  رد  هقیقحلا  هقفتم  روماـب  دوش  لوقم  هک  دـشاب  یلک  عون  سپ  دوشیم  لوقم  باوج  رد  عون 
. دشاب ناسنا  باوج  رکب  ورمع و 

دارفا هقیقح  ءزج  نآ  هک  اریز  لصف  سنج و  رد  تسا  رصحنم  نیا  دنیوگ و  یتاذ  ار  نآ  دشاب  دوخ  دارفا  هقیقح  ءزج  هک  یلک  نآ  و 
تقیقح ود  نآ  نایم  هک  تسا  نآ  كرتشم  مامتب  دارم  دنناوخ و  سنج  ار  نآ  رگید  تقیقح  تقیقح و  نآ  نایم  دـشاب  كرتشم  مامت  رگا 

دشابن نآ  زا  جراخ  كرتشم  ءزج  چیه 
رایـسب تایتاذ  رد  دـنکرتشم  رگیدـکی  اب  سرف  ناسنا و  هک  اریز  سرف  تقیقح  ناسنا و  تقیقح  نایم  تسا  كرتشم  مامت  هک  ناویح  نوچ 

كرتشم مامت  سنج  نوچ  تسا و  عومجم  نیا  زا  ترابع  ناویح  هدارـالاب و  كرحتم  ساـسح و  یماـن و  هثلث و  داـعبا  لـباق  رهوج و  نوچ 
دـشاب هددعتم  سانجا  ار  تقیقح  کی  هک  دـیاش  وه و  ام  باوج  رد  قیاقحلا  هفلتخم  نیا  زا  هاگ  ره  سپ  قیاقحلا  هفلتخم  روما  نایم  دـشاب 

تسا ناسنا  سنج  هک  ناویح  نوچ  یضعب  قوف  یضعب 
تسا رهوج  قلطم  مسج  قوف  تسا و  قلطم  مسج  یمان  مسج  قوف  تسا و  یمان  مسج  وا  قوف  و 

لصف 21

دنناوخ بیرق  سنج  ار  نآ  دوش  عقاو  سنج  نآ  رد  تاکراشم  عیمج  زا  باوج  هک  سنج  نآ  ماگنه  نیا  رد  و 
سنج نآ  دـشاب و  ناویح  باوج  ینک  عمج  لاؤس  رد  ناسنا  اب  ار  اهنآ  نوچ  دراد  تکراشم  تیناویح  رد  ناسنا  اب  هچ  ره  هک  ناویح  نوچ 

تسا كرتشم  هک  یمان  مسج  نوچ  دنناوخ  دیعب  سنج  ار  نآ  دوشن  عقاو  تاکراشم  عیمج  زا  باوج  هک 
اب ناـسنا  زا  لاؤس  باوج  رد  دوشیم و  لوقم  یماـن  مسج  تاـتابن  اـب  ناـسنا  زا  لاؤس  باوج  رد  نکل  تاـناویح  تاـتابن و  ناـسنا و  ناـیم 

یمان مسج  نوچ  دشاب  هبترم  کی  دیعب  دـشاب  ود  يو  رد  تاکراشم  عیمج  زا  باوج  هک  سنج  ره  دوشیمن و  لوقم  یمان  مسج  تاناویح 
دنناوخ یلاع  سنج  ار  سانجا  دعبا  سایقلا و  اذه  یلع  قلطم و  مسج  نوچ  دشاب  هبترم  ودب  دیعب  دشاب  هس  باوج  رگا  و 

لفاس یلاع و  سنج  نایم  هچنآ  روکذم و  لاثم  نیا  رد  ناویح  نوچ  دنناوخ  لفاس  سنج  ار  سانجا  برقا  روکذـم و  لاثم  رد  رهوج  نوچ 
تسا كرتشم  مامت  هک  ءزج  نآ  نایب  تسا  نیا  روکذم  لاثم  نیا  رد  قلطم  مسج  یمان و  مسج  نوچ  دنناوخ  طسوتم  سنج  ار  نآ  دشاب 

لصف 22
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نآ هاوخ  يرهوج  زیمت  ریغ  زا  دـنکیم  زیمت  ار  تقیقح  نآ  هک  اریز  دـنناوخ  لـصف  ار  نآ  دـشابن  كرتشم  ماـمت  دارفا  تقیقح  ءزج  رگا  و 
دنک زیمت  تایهام  همه  زا  ار  تقیقح  نیا  سپ  ناسنا  دارفا  تقیقحب  تسا  صوصخم  هک  قطان  نوچ  الصا  دشابن  كرتشم  ءزج 

نوچ تاـیهام  یـضعب  زا  دوش  تقیقح  زیمم  زین  يو  هک  دـشابن  كرتـشم  ماـمت  اـما  دـشاب  كرتـشم  هاوخ  دـنناوخ و  بیرق  لـصف  ار  نیا  و 
هک دـشاب  یلک  وا  سپ  يرهوج  تسا  يزیمم  لصف  هلمجلاب  دـنناوخ و  دـیعب  لصف  ار  نیا  سرف و  ناسنا و  نایم  تسا  كرتشم  هک  ساسح 

دوش لوقم  هرهوج  یف  وه  ءیش  يا  باوج  رد 

لصف 23

رگید تیهام  رب  يو و  رب  دوشیم  لوقم  سنج  هک  تسا  یتیهام  نآ  دـنناوخ و  یفاـضا  عون  ار  نآ  هک  تسه  رگید  ینعم  ار  عون  هک  نادـب 
وه ام  باوج  رد  ناویح  سرف  رب  يو و  رب  دوشیم  لوقم  هک  ناسنا  نوچ  وه  ام  باوج  رد 

یمان مسج  تسا و  یمان  مسج  یفاضا  عون  هک  ناویح  نوچ  دـشابن  هک  دـیاش  میتفگ و  هکنانچ  دـشاب  یقیقح  عون  هک  دـیاش  یفاضا  عون  و 
رگا تسا  جراـخ  دوخ  دارفا  تقیقح  زا  هک  یلک  نآ  اـما  تسا و  رهوج  یفاـضا  عون  هک  قلطم  مسج  تسا و  قلطم  مسج  یفاـضا  عوـن  هک 

دنناوخ هصاخ  ار  نآ  دشاب  تقیقح  کیب  صوصخم 
تبسن کحاض  نوچ  هضرع  یف  وه  ءیـش  يا  باوج  رد  دوش  لوقم  هک  دشاب  یلک  وا  سپ  یـضرع  زیمت  ریغ  زا  دنک  زیمت  ار  تقیقح  وا  و 

ناویح ناسنا و  نایم  تسا  كرتشم  هک  یـشام  هکنانچ  دـنیوگ  ماع  ضرع  ار  نآ  رتشیب  ای  تقیقح  ود  نایم  دـشاب  كرتشم  رگا  ناسنا و  هب 
هماع ضرع  هصاخ و  ضرع  لصف و  سنج و  عون و  مسق  جنپ  رد  دش  رصحنم  تایلک  سپ 

لصف 24

تسا مسق  راهچ  رب  فرعم 
زا دشاب  بکرم  نآ  صقان و  دح  مود  ناسنا  فیرعت  رد  قطان  ناویح  نوچ  بیرق  لصف  بیرق و  سنج  زا  دشاب  بکرم  نآ  مات و  دـح  لوا 

مات مسر  میس  ناسنا  فیرعت  رد  قطان  رهوج  ای  قطان  مسج  ای  قطان  یمان  مسج  نوچ  بیرق  لصف  دیعب و  سنج 
سنج زا  دـشاب  بکرم  نآ  صقان و  مسر  مراـهچ  ناـسنا  فیرعت  رد  کـحاض  ناویح  نوچ  هصاـخ  بیرق و  سنج  زا  دـشاب  بکرم  نآ  و 

زا دـشاب  بکرم  صقان  مسر  هک  دـیاش  ناسنا و  فیرعت  رد  کحاض  رهوج  ای  کحاض  مسج  ای  کحاض  یمان  مسج  نوچ  هصاخ  دـیعب و 
دنناوخ دح  ماسقا  عیمج  اب  ار  فرعم  هیبرع  لوصا و  لها  دزن  ناسنا و  فیرعت  رد  کحاض  یشام  نوچ  هصاخ  ماع و  ضرع 

لصف 25

هیراج نیع  نوچ  دشاب  هحضاو  هنیرق  هک  یتقو  الا  تسین  زیاج  تافیرعت  رد  هکرتشم  هیزاجم و  ظافلا  لامعتسا 

لصف 26

سانجا نایم  ندرک  زییمت  نآ و  دننام  سرف و  ناسنا و  نوچ  جراخ  رد  هدوجوم  ءایشا  قیاقح  نتسناد  هک  نادب 
نایم ندرک  زییمت  هیحالطصا و  تاموهفم  قیاقح و  نتسناد  اما  تسا و  لاکـشا  تیاغ  رد  اهنآ  هصاخ  هماع و  ضارعا  نایم  اهنآ و  لوصف  و 

نایم هماع و  ضارعا  سانجا و 
نآ دننام  ینبم و  برعم و  فرح و  لعف و  مسا و  هملک و  موهفم  نوچ  تسا  ناسآ  اهنآ  صاوخ  لوصف و 
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لصف 27

میدوب جاتحم  هیرظن  تاروصت  لیـصحت  رد  هکنانچمه  تاقیدـصت  ثحابم  رد  میدرک  عورـش  سپ  تاروصت  ثحابم  زا  میدـش  غراف  نوچ 
حراش لوق  هک  سمخ  تایلک  نایب  يرگید  دوخ و  هعبرا  ماسقا  هب  تسا  حراش  لوق  فرعم و  نآ  هک  روصت  هب  لصوم  ناـیب  یکی  زیچ  ودـب 

زین هیرظن  تاقیدصت  لیصحت  رد  نینچمه  تسا  ماسقا  هب  تسا  حراش  لوق  فرعم و  نآ  هک  روصت  هب  لصوم  نایب  یکی  زیچ  بکرم  نآ  زا 
بکرم نآ  زا  تجح  هک  اـیاضق  ناـیب  يرگید  دوـخ و  ماـسقاب  تسا  تجح  نآ  هـک  قیدـصت  هـب  لـصوم  ناـیب  یکی  زیچ  ود  هـب  میجاـتحم 
قیدصت دشاب  حیحص  هک  تسا  یلوق  هیضق  مییوگیم  سپ  تجح  ثحابم  رب  دشاب  مدقم  ایاضق  ثحابم  هک  تسا  راچان  نیا  رب  انب  دوشیم 

ای باـجیاب  مکح  هیمکح و  تبـسن  هب و  موکحم  هیلع و  موـکحم  زیچ  راـهچ  زا  تسا  بکرم  ینعم  بسحب  هیـضق  يو و  لـئاق  بیذـکت  و 
تسین مکح  تسه و  هیمکح  تبسن  اجنآ  هک  دوش  رهاظ  کش  تروص  رد  مکح  هیمکح و  تبسن  نایم  قرف  بلسب و 

تسین وا  رد  مکح  تسا و  يو  رد  کش  هک  اریز 

لصف 28

مکح رد  ای  دوب  درفم  ای  هیـضق  رد  هب  موکحم  هیلع و  موکحم  هک  اریز  هلـصفنم  هیطرـش  هلـصتم و  هیطرـش  هیلمح و  تسا  مسق  هس  رب  هیـضق 
مکح رد  هن  درفم و  هن  رگا  تسین و  مئاق  دیز  نوچ  هیبلس  هاوخ  تسا و  مئاق  دیز  نوچ  دشاب  هبجوم  هاوخ  دنناوخ  هیلمح  ار  هیضق  نآ  درفم 

دشاب هبجوم  هاوخ  دنناوخ  هلصتم  هیطرش  هیضق  ار  نآ  تسا  لاصتاب  مکح  رگا  سپ  دنناوخ  هیطرش  هیضق  ار  نآ  دشاب  درفم 
بـش دـشاب  علاط  باتفآ  رگا  هک  نینچ  تسین  یئوگ  هکنانچ  هبلاس  هاوخ  دـشاب و  دوجوم  زور  دـشاب  هدـمآ  رب  باـتفآ  رگا  یئوگ  هکناـنچ 

درف و ای  تسا  جوز  ای  ددع  نیا  یئوگ  هکنانچ  هبجوم  هاوخ  دنناوخ  هلصفنم  هیطرش  ار  هیـضق  نآ  تسا  لاصفناب  مکح  رگا  دشاب و  دوجوم 
دحاو زا  بکرم  ای  دشاب  جوز  ای  ددع  نیا  هک  نینچ  تسین  یئوگ  هکنانچ  هبلاس  هاوخ 

لصف 29

هیلمح قالطا 
فارطا رد  تسا  تابجوم  اب  تبسانم  هطساوب  بلاوس  رب  تسا و  رهاظ  تابجوم  رب  هلصفنم  هلصتم و  و 

لصف 30

هیمکح تبـسن  تسا  لومحم  عوضوم و  نایم  هک  تبـسن  نآ  لومحم و  ار  هب  موکحم  دـنناوخ و  عوضوم  هیلمح  هیـضق  رد  ار  هیلع  موکحم 
مئاق وه  دیز  رد  وه  ظفل  نوچ  دنناوخ  هطبار  ار  نآ  اعم  هیمکح  تبسن  رب  مکح و  رب  دنک  تلالد  هک  ظفل  نآ  دنناوخ و 

لومحم و نایم  طبر  رب  دـنک  تلالد  هچ  ره  هلمجلاـب  ریبد و  دـیز  رد  نینچ و  دـیز  رد  هرـسک  تکرح  تسا و  مئاـق  دـیز  رد  تسا  ظـفل  و 
دنناوخ یلات  ار  هب  موکحم  مدقم و  ار  هیلع  موکحم  هیطرش  هیضق  رد  دنیوگ و  هطبار  ار  نآ  عوضوم 

لصف 31

رگا تسین و  هدنسیون  دیز  تسا و  هدنـسیون  دیز  نوچ  دنناوخ  هیـصخش  ار  هیـضق  نآ  دشاب  یقیقح  یئزج  رگا  هیلمح  هیـضق  رد  عوضوم  1
تسا هدنسیون  ناسنا  نوچ  دنناوخ  هلمهم  ار  هیضق  نآ  دشاب  هدرکن  دارفا  تیمک  نایب  رگا  سپ  دشاب  یلک 

هیلک هبجوم  دوب  مسق  راهچ  رب  نیا  دنناوخ و  هروصحم  ار  هیضق  نآ  دشاب  هدرک  دارفا  تیمک  نایب  رگا  تسین و  هدنسیون  ناسنا  و 
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هیئزج هبلاس  هیئزج و  هبجوم  هیلک و  هبلاس  و 

لصف 32

تسا هعبرا  تاروصحم  مولع  رد  هربتعم  يایاضق  سپ  تسا  هیئزج  هوق  رد  هلمهم  هیضق  تسین و  ربتعم  مولع  رد  هیصخش  يایاضق 

لصف 33

هلودـعم ار  نآ  دوش  عوضوم  ءزج  رگا  دـنناوخ و  لومحملا  هلودـعم  هیـضق  ار  نآ  دوش  لومحم  ءزج  هیلمح  هیـضق  رد  نوـچ  بلـس  فرح 
دنناوخ هلصحم  ار  نآ  دوشن  ءزج  رگا  دنناوخ و  نیفرطلا  هلودعم  دوش  ود  ره  ءزج  رگا  دنیوگ و  عوضوملا 

لصف 34

هیرورـض هیـضق  ار  نآ  دشاب  كاکفنالا  لیحتـسم  ینعی  دشاب  يرورـض  هک  دـیاش  بلـسب  هاوخ  باجیاب و  هاوخ  عوضوم  اب  لومحم  تبـسن 
هرورضلاب رجحب  ناسنالا  نم  ءیش  هرورضلاب و ال  ناویح  ناسنا  لک  نوچ  دنناوخ 

صاخلا ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک  نوچ  دنیوگ  هصاخ  هنکمم  ار  نآ  فرط  ود  ره  زا  دشاب  هرورض  بلسب  هک  دیاش  و 
تباتک بلس  تباتک و  توبث  ینعی  هصاخ  هنکمم  رد  تسا  یکی  ینعم  ار  هبلاس  هبجوم و  صاخلا  ناکمالاب  بتاکب  ناسنالا  نم  ءیـش  و ال 
دنیوگ هماع  هنکمم  ار  نآ  تسا  مکح  فلاخم  فرطنآ  هک  فرطکی  زا  دـشاب  ترورـض  بلـسب  ای  تسین و  يرورـض  ار  ناسنا  مادـکچیه 

ماعلا ناکمالاب  بتاک  ناسنا  لک  نوچ 
تسین و يرورض  ار  ناسنا  تباتک  توبث  ینعی  ماعلا  ناکمالاب  بتاکب  ناسنالا  نم  ءیش  تسین و ال  يرورـض  ناسنا  زا  تباتک  بلـس  ینعی 

كرحتم کلف  لک  لثم  دنناوخ  هقلطم  همئاد  ار  نآ  ترورـض  رابتعا  یب  یگـشیمه  ینعی  دشاب  ماودب  عوضوم  هب  لومحم  تبـسن  هک  دیاش 
ابتاک ماد  ام  هرورضلاب  عباصالا  كرحتم  بتاک  لک  لثم  دشاب  طرشب  طورشم  هک  دیاش  امئاد و  نکاسب  کلفلا  نم  ءیش  امئاد و ال 

بتاک ناسنا  لک  نوچ  دـنناوخ  هماع  هقلطم  ار  نآ  هلمجلا و  یف  ینعی  دـشاب  لـعفلاب  تبـسن  هک  دـیاش  دـنناوخ و  هماـع  هطورـشم  ار  نآ  و 
لعفلاب

لصف 35

سکع
ظوفحم یلصا  بذک  قدص و  بلس و  باجیا و  هک  یهجو  رب  عوضوم  ار  لومحم  يزاس و  لومحم  ار  عوضوم  هک  دشاب  نآ  هیلمح  هیضق 

دوشیم سکعنم  هیئزج  هبجومب  هیلک  هبجوم  سپ  دشاب 
دوش سکعنم  هیئزج  هبجوم  هب  هیئزج  هبجوم  نینچمه  دشاب و  قداص  زین  ناسنا  ناویحلا  ضعب  دـشاب  قداص  ناویح  ناسنا  لک  هاگ  ره  الثم 

رد دـناهدش  یقالتم  مه  اب  لومحم  عوضوم و  هک  اریز  دـیآ  قداص  مه  ناویح  ناسنالا  ضعب  دـیآ  قداص  ناسنا  ناویحلا  ضعب  نوچ  ـالثم 
دشابن قداص  یلک  سکع  هبجوم  هیضق  رد  سپ  دشاب  معا  لومحم  هک  دیاش  عوضوم و  تاذ 

ناسناب رجحلا  نم  ءیش  دشاب ال  قداص  رجحب  ناسنالا  نم  ءیش  هاگ ال  ره  الثم  دشاب  هیرورـض  نوچ  دوش  سکعنم  اهـسفنک  هیلک  هبلاس  و 
ناویحب ناسنالا  ضعب  سیل  يو  سکع  رد  تسا و  قداص  ناسناب  ناویحلا  ضعب  سیل  هک  اریز  درادـن  سکع  هیئزج  هبلاـس  دوش و  قداـص 

تسین قداص 
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لصف 36

دشاب و يرگید  بذک  مزلتسم  هتاذل  کی  ره  قدص  هک  یتیثیحب  دشاب  فلاخم  بلس  باجیا و  رد  يو  اب  هک  دشاب  رگید  هیضق  هیضق  ضیق 
دشاب هیئزج  هبجوم  هیلک  هبلاس  ضیقن  دشاب و  هیئزج  هبلاس  هیلک  هبجوم  ضیقن  سپ  دشاب  يرگید  قدص  مزلتسم  هتاذل  کی  ره  بذک 

لصف 37

تشذگ هکنانچدشاب  يرورض  لاصتا  بلس  ای  لاصتا  رگا  دشاب  هیموزل  هلصتم  هیضقن 
هکنانچ دشاب  مدع  دوجو و  رد  لاصفنا  رگا  دـشاب  هیقیقح  ای  هلـصفنم  هیـضق  ودـشابن  يرورـض  لاصتا  بلـس  لاصتا و  رگا  دـشاب  هیقافتا  و 
دـشاب دوجو  رد  لاصفنا  رگا  دشاب  عمجلا  هعنام  ای  دوشن و  عفترم  ود  ره  دوشن و  عمتجم  ود  ره  ینعی  درف  ای  دشاب  جوز  ای  ددـع  نیا  یئوگ 

دشاب رجش  هن  هک  دناوتیم  زیچ  نآ  ینعی  دیاش  ار  عافترا  نکل  دنوشن و  عمتجم  ود  ره  ینعی  رجح  ای  تسا  رجش  ای  زیچ  نیا  یئوگ  هکنانچ 
دوشیمن قرغ  ای  تسا  ایرد  رد  دیز  یئوگ  هکنانچ  دشاب  مدع  رد  لاصفنا  رگا  دشاب  ولخلا  هعنام  ای  رجح و  هن  و 

دیاش ار  عامتجا  نکل  دنوشن و  عفترم  ود  ره  ینعی 

لصف 38

دوشیم مولعم  تایلمح  سایق  رب  تایطرش  رد  سکع  ضقانت و 

لصف 39

ناویح لک  ناویح و  ناسنا  لک  یئوگ  هکناـنچ  یئزج  لاـح  رب  یلک  لاـح  زا  تسا  لالدتـسا  نآ  هک  ساـیق  یکی  تسا  مسق  هس  رب  تجح 
لالدتسا نآ  هک  ءارقتـسا  مود  تسا  ناسنا  هک  یئزج  لاح  رب  تسا  یلک  هک  ناویح  لاح  زا  يدرک  لالدتـسا  سپ  مسج  ناسنا  لکف  مسج 

تسا
عیمج سپ  غضم  لاح  رد  دـننابنجیم  ار  لفـسا  کـف  میاـهب  رویط و  ناـسنا و  زا  کـی  ره  یئوگ  هکناـنچ  یلک  لاـح  رب  تاـیئزج  لاـح  زا 
میـس تسا  ناشیا  یلک  هک  ناویح  لاح  رب  تسا  مئاهب  رویط و  ناسنا و  هک  تایئزج  لاـح  زا  يدرک  لالدتـسا  سپ  دنـشاب  نینچ  تاـناویح 

ود ره  تسا و  مارح  رمخ  هکنیا  رب  اـنب  تسا  مارح  ذـیبن  یئوـگ  هکناـنچ  رگید  یئزج  لاـح  رب  یئزج  لاـح  زا  تسا  لالدتـسا  نآ  لـیثمت و 
دنرکسم یئزج 

لصف 40

ءارقتسا
ایاضق زا  فلؤم  لوق  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  سایق  تاقیدصت  لیصحت  باب  رد  هدمعسپ  نیقی  دیفم  سایق  دنـشاب و  نظ  دیفم  لیثمت  و 

ود رب  سایق  تسا و  ثداح  ملاع  سپ  تسا  ثداح  يریغتم  ره  تسا و  ریغتم  ملاـع  یئوگ  هکناـنچ  رگید  لوق  هتاذـل  يو  زا  دـیآ  مزـال  هک 
ای هجیتن  يو  رد  هک  یئانثتـسا  مود  دـش  روکذـم  هکنانچ  دـشابن  روکذـم  لـعفلاب  هجیتن  ضیقن  اـی  هجیتن  يو  رد  هک  ینارتقا  لوا  تسا  مسق 

دشاب روکذم  لعفلاب  هجیتن  ضیقن 
تسین یمدآ  سپ  تسین  ناویح  نکل  تسا  ناویح  سپ  تسا  یمدآ  نکل  دشاب  ناویح  دشاب  یمدآ  صخش  نیا  رگا  یئوگ  هکنانچ 

لصف 41
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راصتقا يو  رب  سپ  تسا  رترهاظ  لوا  مسق  دـشاب و  یلمح  ریغ  ای  دـشاب و  فرـص  تایلمح  زا  بکرم  ینعی  دـشاب  یلمح  اـی  ینارتقا  ساـیق 
تسا عون  راهچ  نآ  مینک و 

يو هطساوب  ات  دوب  تبـسن  فرط  ود  ره  اب  ار  وا  هک  یطـسوتم  هب  دشاب  جایتحا  دشاب  لوهجم  نوچ  لومحم  عوضوم و  نایم  تبـسن  هک  اریز 
ربکا ار  يو  لومحم  دنناوخ و  رغـصا  ار  بولطم  عوضوم  هک  نانچ  دنناوخ  طسو  دح  ار  نآ  دوش و  مولعم  لومحم  عوضوم و  نایم  تبـسن 
لکـش ار  نآ  دشاب  نیا  سکع  رگا  دـنناوخ و  لوا  لکـش  ار  نآ  ار  ربکا  دوش  عوضوم  ار و  رغـصا  دوش  لومحم  رگا  طسو  دـح  دـنناوخ و 

دنناوخ ثلاث  لکش  ار  ود  ره  دوش  عوضوم  رگا  دنناوخ و  یناث  لکش  ار  ود  ره  دوش  لومحم  رگا  دنناوخ و  عبار 

لصف 42

يو يرغص  هک  تسا  نآ  طرش  ار  لوا  لکش 
زا مکح  ات  دشاب  هیلک  ربکا  رب  هلمتشم  هیضق  ینعی  يو  يربک  دوش و  جردنم  طسوا  رد  رغصا  ات  دشاب  هبجوم  رغـصا  رب  هلمتـشم  هیـضق  ینعی 

راهچ رد  رصحنم  يو  هجتنم  بورض  هیلک و  يو  يربک  دشاب و  هیئزج  هبجوم  لوا  لکش  يرغص  سپ  نیقی  هب  دوش  يدعتم  رغصا  هب  طسوا 
دشاب هیلک  هبجوم  هجیتن  نیتیلک  نیتبجوم  لوا  تسا 

هیلک هبلاس  هجیتن  يربک  هیلک  هبلاس  اب  يرغص  هیلک  هبجوم  میـس  دشاب  هیئزج  هبجوم  هجیتن  يربک  هیلک  هبجوم  اب  يرغـص  هیئزج  هبجوم  مود 
دشاب

یناث لکش  طرش  تسا و  عبرا  تاروصحم  جتنم  لوا  لکش  سپ  دشاب  هیئزج  هبلاس  هجیتن  يربک  هیلک  هبلاس  اب  يرغص  هیئزج  هبجوم  مراهچ 
نیا جتنم  بورض  دشاب و  هیلک  يو  يربک  هبلاس و  يرگید  هبجوم و  یکی  ینعی  بلس  باجیاب و  دنشاب  فلتخم  يو  نیتمدقم  هک  تسا  نآ 

زا ا ب چیه  تسا و  همه ج ب  یئوگ  هکنانچ  دـشاب  هیلک  هبلاس  هجیتن  يربک  هیلک  هبلاس  اب  يرغـص  هیلک  هبجوم  لوا  تسا  راهچ  زین  لکش 
هبجوم میـس  تسین  زا ج ا  چیه  سپ  تسا  همه ا ب  تسین و  زا ج ب  چـیه  یئوگ  هکنانچ  نآ  سکع  مود  تسین  زا ج ا  چـیه  سپ  تسین 

دشاب هیئزج  هبلاس  هجیتن  يربک  هیلک  هبلاس  اب  يرغص  هیئزج 
هجیتن يربـک  هیلک  هبجوم  اـب  يرغـص  هیئزج  هبلاـس  مراـهچ  تسین  ضعب ج ا  سپ  تسین  زا ا ب  چـیه  تسا و  ضعب ج ب  یئوگ  هکناـنچ 

اما هبلاس  الا  تسین  یناث  لکش  هجیتن  سپ  تسین  ضعب ج ا  سپ  تسا  همه ا ب  تسین و  ضعب ج ب  یئوگ  هکنانچ  دشابیم  هیئزج  هبلاس 
هیلک اما  هیئزج و 

لصف 43

باجیا جتنم  هس  تسا  شش  يو  جتنم  بورض  هیلک و  يو  نیتمدقم  زا  یکی  دشاب و  هبجوم  يو  يرغص  هک  تسا  نآ  ثلاث  لکش  طرـش  و 
تسا یئزج  بلس  جتنم  هس  تسا و  یئزج 

هیئزج و هبجوم  يرغـص  مود  تسا  همه ب ا  همه ب ج و  یئوگ  هکناـنچ  نیتیلک  نیتبجوم  لوا  تسا  یئزج  باـجیا  جـتنم  هک  هس  نآ  اـما 
همه یئوگ  هکنانچ  هیئزج  هبجوم  يربک  هیلک و  هبجوم  يرغص  میس  تسا  همه ب ا  تسا و  ضعب ب ج  یئوگ  هکنانچ  هیلک  هبجوم  يربک 

هبجوم لوا  تسا  یئزج  بلـس  جـتنم  هک  هس  نآ  تسا و  ضعب ج ا  هک  تسا  نیا  برـض  هس  ره  نیا  هجیتـن  تسا  ضعب ب ا  تسا و  ب ج 
يربک هیلک  هبلاـس  يرغـص و  هیئزج  هبجوم  مود  تسین  زا ب ا  چـیه  تسا و  همه ب ج  یئوگ  هکناـنچ  يربـک  هیلک  هبلاـس  يرغـص و  هیلک 

تسا و همه ب ج  یئوگ  هکنانچ  يربک  هیئزج  هبلاس  يرغـص و  هیلک  هبجوم  میـس  تسین  زا ب ا  چـیه  تسا و  ضعب ب ج  یئوگ  هکنانچ 
میدرکن نایب  ار  وا  سپ  عبط  زا  تسا  دیعب  نوچ  عبار  لکش  تسین و  ضعب ج ا  هک  تسا  نیا  برض  هس  ره  نیا  هجیتن  تسین  ضعب ب ا 
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لصف 44

نآ مدقم و  عضو  اب  هیموزل  هلصتم  زا  دشاب  بکرم  هک  تسا  نآ  یلاصتا  یلاصفنا  مود  یلاصتا  یکی  تسا  مسق  ود  رب  یئانثتسا  سایق  اما  و 
دـشاب بکرم  ای  تسا و  ناویح  سپ  تسا  ناسنا  وا  نکل  دشاب  ناویح  دشاب  ناسنا  مسج  نیا  رگا  یئوگ  هکنانچ  دـشاب  یلات  عضو  هجیتن  ار 

اما تسین و  ناسنا  وا  سپ  تسین  ناویح  وا  نکل  روکذـم  لاثم  رد  هکنانچ  دـشاب  مدـقم  عفر  هجیتن  ار  نآ  یلاـت و  عفر  اـب  هیموزل  هلـصتم  زا 
نیئزج دـحا  عفر  اب  ای  دـشاب  رگید  نآ  عفر  هجیتن  ار  وا  سپ  نیئزج  دـحا  عضو  اب  هیقیقح  هلـصفنم  زا  دـشاب  بکرم  هک  تسا  نآ  یلاـصفنا 

دشاب رگید  ءزج  عضو  هجیتن  ار  وا  سپ 
درف سپ  تسا  جوز  نکل  تسین  جوز  سپ  تسا  درف  نکل  درف  اـی  تسا  جوز  اـی  ددـع  نیا  یئوـگ  هکناـنچ  دـشاب  هجیتـن  راـهچ  ار  وا  سپ 

وا نیئزج  دحا  عضو  اب  عمجلا  هعنام  هلـصفنم  زا  دشاب  بکرم  ای  تسا و  درف  سپ  تسین  جوز  نکل  تسا  جوز  سپ  تسین  درف  نکل  تسین 
تسا ود  هجیتن  ار  وا  سپ  دشاب  رگید  ءزج  عفر  هجیتن  ار 

زا دشاب  بکرم  ای  تسین و  رجش  سپ  تسا  رجح  نکل  تسین  رجح  سپ  تسا  رجش  نکل  رجح  ای  تسا  رجـش  ای  مسج  نیا  یئوگ  هکنانچ 
ایرد رد  ای  دـیز  یئوگ  هکناـنچ  تسا  ود  زین  وا  هجیتن  سپ  دـشاب  رگید  ءزج  عضو  هجیتن  ار  وا  نیئزج و  دـحا  عفر  اـب  ولخلا  هعناـم  هلـصفنم 

دوشیمن قرغ  ای  تسا 
تسا رجـش  ای ال  مسج  نیا  یئوگ  هکنانچ  زین  رگید  لاثم  تسا و  ایرد  رد  سپ  هدش  قرغ  نکل  دوشیمن  قرغ  سپ  تسین  ایرد  رد  نکل  و 

دشاب رجش  سپ ال  تسا  رجح  نکل  دشاب  رجح  سپ ال  تسا  رجش  نکل  رجح  ای ال 
قطنم اب  ییانشآ  باتک  زا  سمخ  تاعانص 

قطنم اب  ییانشآ  باتک  زا  هعبرا  تبسن 

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
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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)

... 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 
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. 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 
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یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
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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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