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يوضترم قالخا  ای  یلمع  تمکح 

باتک تاصخشم 

یهلا يدهم  همجرت  حرـش و  یلمآ ؛ هداز  نسح   ... راصق تاملک  زا  مالک  دص  يوضترم : قالخا  ای  یلمع  تمکح  روآدـیدپ :  مان  ناونع و 
رد یسیون :  تسرهف  تیعـضو   9649562591 کباش :  139ص . يرهاظ :  تاصخشم   1385 میم مال  فلامق  رشن :  تاصخـشم  يا  هشمق 

1138445 یلم :  یسانشباتک  هرامش  یسیونتسرهف  راظتنا 

ادخ تفرعم  رد  مکی  هلاقم 

نم و  درجت ،  هسفن  فرع  نم  و  دـحوت ،  هناحبـس  هللا  فرع  نم  مالـسلا -  هیلع  نینم -  ؤـملا  ریما  لاـق  هملک 1 -  میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب 
روما زا  درجم  تخانـش  ار  دوخ  هک  ره  و  دوش ،  دحوم  تخانـش  ار  ادخ  هک  یـسک  همجرت :  درفت  سانلا  فرع  نم  و  دـهزت ،  ایندـلا  فرع 

وا یگناگی  یئاتکی و  هب  تخانش  ار  ادخ  سک  ره  ینعی  حرش :  دنک .  ضارعا  دزرو و  دهز  وا  رد  تخانش  ار  ایند  هک  ره  و  ددرگ ،  يویند 
هکلب دهاوخ  ادخ  زا  تجاح  ره  تسادخ و  هب  وا  هلو  قشع و  قوش و  هجوت و  مامت  یقیقح  دـحوم  ددرگ و  یقیقح  دـحوم  دوش و  فرتعم 
قوف مامتلا و  قوف  تاذـل و  اب  ینغ  لماک  ماـت  طیـسب  دـحاو  دوجوم  ادـخ  دـناد  یم  تخانـش  ار  ادـخ  هکنآ  اـی  درادـن .  ادـخ  زج  یتجاـح 
یئیش تسازجا و  هب  جاتحم  قوبـسم و  بکرم  زایتمالا و  هب  ام  كارتشالا و  هب  ام  زا  دوش  بکرم  دشاب  کیرـش  ار  وا  رگا  تسا و  یهانتمان 

دوش زیچ  همه  زا  درجم  تخانش  ار  دوخ  هک  ره  و  تسا ،  لمع  ملع و  رد  وا  دیحوت  شا  همزال  ادخ  تفرعم  سپ  تسین  تاذلا  ینغ  جاتحم 
تلزع تخانـش  ار  مدرم  هک  ره  و  دزرو ،  دهز  وا  رد  دنادرگب و  ور  ایند  زا  تخانـش  ار  ایند  هک  ره  و  دزادرپ ،  دوخ  تاذ  لیمکت  هب  اهنت  و 

ره همجرت :  هفوخ  هئاجر و  نم  هبلق  ولخیال  نا  هناحبس  هللا  فرع  نمل  یغبنی  مالـسلا :  هیلع  نینم -  ؤملاریما  لاق  هملک 2 -  دنیزگ .  قلخ  زا 
هب ناساره و  ادخ  زا  وا  لد  تخانـش  ار  ادخ  هک  ره  ینعی  حرـش :  دشابن .  یلاخ  وا  سرت  ادخب و  يراودیما  زا  شلد  تخانـش  ار  ادخ  سک 

ادخب اهنت  دسرت و  یمن  رگید  سک  چیه  زا  دسرت و  یم  ادخ  زا  اهنت  راودیما و  ادخب  اهنت  تخانـش  ار  ادـخ  هک  یـسک  ای  دـشاب  راودـیما  وا 
دـشابن شـساره  دیما و  شرـس  رب  یهن  يدنه  ریـشمش  هچ  شرز  يزیر  ياپ  رد  هچ  دحوم  تسین .  راودیما  ادبا  وا  ریغب  دراد و  دـیما  مشچ 

هک ره  همجرت :  هیلع  لـکوتی  نا  هللا  فرع  نمل  یغبنی  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 3 -  سب  دـیحوت و  داینب  تسا  نیا  رب  سکز 
ادـخ رب  وا  لکوت  تسا  رت  يوق  شنامیا  هک  ره  دومرف  رگید  هملک  رد  حرـش :  دـنک .  لکوت  وا  رب  اـهنت  هک  تسا  راوازـس  تخانـش  ار  ادـخ 
روما هیلک  رد  شهجوت  مامت  هتشادن و  ادخ  ریغب  اهراک  رد  دامتعا  تسا و  رت  سانش  ادخ  تسا  رتشیب  ادخ  رب  وا  لکوت  هک  ره  تسا و  رتشیب 
تلذ هللا  یلع  لکوت  نم  دومرف  هک  دنادرگ  ناسآ  وا  رب  ادخ  ار  لکـشم  روما  مامت  هجیتنلاب  دراذگاو و  قح  هب  ار  همه  شراک  دشاب و  ادخب 
هیلع ترـضح -  دـنک و  ضیوفت  ادـخب  ار  شراک  همه  لکوت  هجیتن  رد  الع و  لج و  رومـالا  ردـقم  یلارمـالا  عدـت  نا  لـکوت  باعـصلا  هل 

 . دنادرگ ساسا  مکحم  ار  راک  نآ  لماک  دحب  ادخ  دـنک  ضوفم  ادـخ  هب  ار  شراک  هک  ره  هددـس  هللا  یلا  هرما  ضوف  نم  دومرف :  مالـسلا 
زا تخانش  ار  ادخ  هک  ره  همجرت :  یئیش  لک  نم  هنما  هللا  فاخ  نم  و  هللا ،  فاخ  هللا  فرع  نم  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 - 

دسرت و یم  وا  زا  تخانـش  ار  ادخ  هک  ره  ینعی  حرـش :  دزاس .  یم  نمیا  یـسرت  ره  زا  ار  وا  ادخ  دش  سرت  ادخ  هک  ره  دـسرت و  یم  ادـخ 
فیک ال و عاجـش و  فراعلا  دومرف ،  انیـس  نبا  هکنانچ  دشاب )) مدرم  نیرت  عاجـش  تقیقح  رد  دسرت و  یمن  ادخ  زج  سک  چـیه  زا   )) سب
زا رگید  دـناد  قح  تمحر  قح و  روضح  ار  گرم  دـنک و  یمن  وا  تیـصعم  دـسرت و  یم  ادـخ  زا  هک  فراـع  توملا  ۀـیقت  نع  لزعمب  وه 

نیرتهب لاـح و  نیرتـشوخ  ار  گرم  هللااـب  فراـع  تسا و  گرم  زا  همه  اـه  سرت  اریز  دـسرت  یمن  یقولخم  چـیه  هثداـح و  چـیه  گرم و 
ات دزاس  نمیا  كانـسرت  فوخم و  رما  ره  زا  ار  وا  ادخ  دش  سرت  ادخ  سک  ره  سپ  دور  یم  دوخ  بوبحم  روضح  هک  دناد  دوخ  تداعس 

هیلع نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 5 -  تسا .  مدرم  نیرتریلد  عاجـش و  وا  یعقاو  نایعیـش  و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  دننام  دسرتن و  زیچ  چـیه  زا 
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هفطن زا  هک  تخانـش  ار  دوخ  هک  ره  ینعی  حرـش :  دسانـش .  ار  ادخ  تخانـش  ار  دوخ  هک  ره  همجرت :  هبر  فرع  هسفن  فرع  نم  مالـسلا : 
ار دوخ  يادـخ  هتبلا  ینیع  ملاع  اب  قباطم  تسا  یلقع  ملاع  هک  یناحور  ینامـسج و  لاـمک  لاـمج و  نیا  هب  هتفاـی  يدوجو  زیچاـن  تسپ و 

رثا رد  سپ  تسا  هدیناسرن  لامک  نیا  هب  هفطن  زا  ار  دوجو  نیا  روصلا  بها  میکح و  رداق  ملاع  تاذ  زج  هک  دناد  یم  اریز  تخانش  دهاوخ 
فرع نم  دومرف  زاب  تخانـش و  دهاوخ  لامکلا  نسحلا و  لک  لالج و  لامج و  فاصوا  هب  ار  ادخ  دوخدرجم  هقطان  سفن  هب  هجوت  رکف و 

دوجولا و لک  تفرعم  هب  تخانـش  ار  ادخ  نوچ  دسانـش و  ار  ادخ  تخانـش  ار  دوخ  هک  ره  ملع  ۀـقفرعم و  لک  ۀـیاغ  یلا  یهتنا  دـقف  هسفن 
بلقلا رون  ۀـفرعملا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 -  تسا .  هتفای  هار  تفرعم  ملع و  رهب  هجیتنلاب  هدـیدرگ و  لئان  لـکلا  ۀـقیقح 

ار لد  ادخ  یئاسانش  تفرعم و  ینعی  حرش :  سدق .  ملاع  زا  هضافتـسا  لین و  تسا و  ینـشور  رون و  ادخ  تفرعم  همجرت :  سدقلاب  ۀفرعملا 
تسا داش  قح  دایب  نشلگ  غاب و  نوچ  شرطاخ  نشور و  شلد  هشیمه  تخانش  ارادخ  هک  یـسک  دنادرگ  یهلا  تافارـشا  راونا و  هب  نشور 

هاف عنم  همظعو  هللا  فرع  نم  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 -  تسا .  دنم  هرهب  ظوظحم و  سدـق  ملاع  زا  شیف  هضافا  هب  میاد  و 
ریغ ماـعط  زا  ار  مکـش  مـالک و  زا  ارناـهد  تخانـش  ار  ادـخ  هک  ره  همجرت :  ماـیقلا  مایـصلاب و  هسفن  ینع  ماـعطلا و  نم  هنطب  مـالکلا و  نم 

تخانـش ار  ادخ  هک  یـسک  ینعی  حرـش :  داد .  هاوخ  دبا  تحار  يارب  تعاط  هزور و  زامن و  هب  جنر  ار  سفن  هتـسویپ  دـنک و  عنم  يرورض 
ملع ادخ و  رکذب  الا  دـیوگن و  قح  هب  زج  نخـس  دراد و  یم  هاگن  ثبع  هدوهیب و  مالک  زا  نابز  هلمج  نآ  زا  هک  تسیروما  شتفرعم  همزال 

رد ار  شیوخ  ناج  دنک و  یم  عنم  یناسفن  تاذل  همعطا و  هبرـشا و  نوگانوگ  ناولاو  ماعط  زا  ار  مکـش  رگید  دیاشگن  بل  قلخ  تیاده  و 
ماقم رب  هک  هک  دـشوک  یم  زور  بش و  دزادـنا و  یم  بعت  جـنر و  هب  حور  يافـص  يارب  هزور  كاسما  زامن و  رد  مایق  هب  ادـخ  تعاط  هار 

نا سانلل و  مهرذعا  هناحبـس  هللااب  سانلا  فرعا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 -  یلاعت  هللاانقف  دیازفیب و  ادـخب  شبرق  تفرعم و 
دنادن يرذع  نانآ  رب  دنچ  ره  دریذپ  یم  رتهب  دننک  هچ  ره  ار  مدرم  رذع  دسانش  رتهب  ار  ادخ  سک  ره  دومرف  همجرت :  ارذع .  مهل  دجی  مل 

رد تمالم  ار  یـسک  دنیاشگن و  قلخ  هب  نتفگ  دب  یئوج و  بیع  هب  نابز  زگره  هک  تسنآ  ناسانـش  ادـخ  فاصوا  زا  یکی  ینعی  حرـش :  . 
ار مدرم  دـب  کـین و  همه  دراد  اور  همه  رب  وفع  دـیما  لوبقم و  ادـخ  هاـگرد  هب  ار  ناراـک  هنگ  هبوت  دـنریذپ و  هب  وا  رذـع  دـننکن و  يراـک 
اور سکب  نیهوت  ریقحت و  ادـبا  درادـن و  لد  رد  قلخ  زا  توادـع  ضغب و  زگره  تسناد و  دـناوت  قح  ياهتنمان  تمحر  تیانع و  لومـشم 

ردقرـس دوجو و  بتارم  رد  روذـعم  ار  سک  همه  لالجلاوذ و  تافـص  نابات  وا  ردـنا  لـالز  فاـص و  ناد  بآ  نوچ  ار  قلخ  اریز .  درادـن 
نمرخ رب  دـنز  تمحر  قرب  رگ  دیارـس :  یهلا  نوچ  قشع  نابز  هب  درامـش و  تیاهن  یب  فاطلا  هعـساو و  تمحر  لباق  ادـخ  دزن  دـسانش و 

ار یسک  رگا  دنک و  محرت  قافـشا و  رظن  مدرم  هب  درادنپن و  یـسک  زا  رتهب  ار  دوخ  دنک و  ناوضر  گنهآ  نود  سیلبا  هک  مسرت  نایـصاع 
ار ادخ  اریز  دبلط  یم  ادخ  زا  ترفغم  وا  رب  تمالم و  مشخ و  هن  دنک  یم  تقفـش  زا  شهوکن  تیحـصن و  وا  هب  دـید  قرغتـسم  یهانگ  رد 

يریذـپ رذـع  ینابرهم و  محرت و  قافـشا و  یـسانشادخ  هجیتن  سپ  یئیـش  لک  تعـسو  یتمحر  تسا و  هعـساو  تمحر  ار  وا  هک  هتخاـنش 
ادخ هک  ره  همجرت :  ۀلئسم  هل  مهرثکا  هللااب  سانلا  ملعا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 -  دوب .  دهاوخ  قلخ  دب  کین و  هب  تبـسن 

ناگدنب هک  تسین  نآ  زا  رت  بوبحم  ادخ  دزن  يزیچ   : )) دومرف ترضح  رگید  هملک  رد  حرش :  دیامن .  تلئسم  رتشیب  وا  زا  دسانشب  رتهب  ار 
هب يراک  ار  قح  ریغ  تسوا و  تسد  هب  ملاع  روما  مامت  مامز  هک  دناد  تخانـش  ار  ادخ  سک  ره  ینعی  دـننک )) بلط  ار  دوخ  تجاح  وا  زا 

ادـخ هاگرد  هب  درآ و  ادـخ  هب  ور  دراد  یناحور  ینامـسج و  تجاح  ره  سپ  درادـن  يزیچ  رب  قح  تیـشم  نودـب  یتردـق  تسین و  تسد 
ینغلا وهل  هللا  نا  دسانش و  قلطم  ياناوت  ینغ و  ار  ادخ  دناد و  قح  فطل  هب  جاتحم  ار  قلخ  عیمج  دوجو  نوچ  دنک و  زارد  تلئـسم  تسد 

تسب و دناوتن  یـسک  دیاشگب  هدنب  يورب  ادخ  هک  يرد  هل  لسرم  الف  کسمی  ام  اهل و  کسمم  الف  ۀمحر  نم  سانلل  هللا  حـتفیام  ودـیمحلا 
همه دبلط و  یمن  قح  ریغ  یسک  زا  یبقع  ایند و  تاداعـس  تاریخ و  زا  دهاوخ  یم  هچ  ره  قح  هدنب  اذل  دوشگ  دناوتن  سک  تسب  هک  يرد 
ادخ رگم  دوش  یم  راوخ  وا  شیپ  دهاوخ  هب  یتجاح  سک  ره  زا  دناد  یم  دنک و  یم  تلئـسم  رایـسب  ادخ  زا  ار  دوخ  یئزج  یلک و  جئاوح 

ترابع نیا  هب  بیرق  دومرف  يا  هملک  رد  ترـضح  ار  ینعم  نیا  دوش و  رتزیزع  شدزن  هدنب  نآ  دهاوخ  تجاح  وا  زا  رتشیب  هدنب  هچ  ره  هک 
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سک ره  سپ  تسا  تزع  بجوم  ادخ  زا  دوش و  تلذ  بجوم  قلخ  زا  رایسب  لاوس  کلذی  سانلا  نم  كزعی و  هللا  نم  ۀجاحلا  بلط  راثکا 
باـسح و یب  فطل  هاـگرد  زج  دـناد  یم  هتـسبدوخ  يورب  ار  اـهرد  همه  نوچ  دـنک  یم  تجاـح  لاوس  وا  زا  رتشیب  تخانـش  رتهب  ار  ادـخ 

نیرتالاب ادخ  تفرعم  دومرف  همجرت :  فراعملا  یلعا  هناحبس  هللا  ۀفرعم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 -  یهلا .  هعساو  تمحر 
هبتر هجرد و  کـیره  ار  فراـعم  مولع و  اریز  تسادـخ  نتخانـش  اـه  تفرعم  تمکح و  نیرت  یلاـع  رتهب و  ینعی  حرـش :  تسا .  فراـعم 

نقتا و ای  تسا ،  مولعم  دوجو  تیفرـشا  هطـساو  هب  ملع  تیفرـشا  تسا و  یتفرعم  زا  رتـالاب  یتفرعم  رگید و  ملع  زا  فرـشا  یملع  تسیا و 
تهج زا  اـما  تسا  موـلع  يـالعا  فرـشا و  ادـخ  تفرعم  یهلا و  ملع  هجو  هس  ره  نیا  هب  و  تسا ،  تیاـغ  تیلـضفا  اـی  ناـهرب ،  تـیرهظا 

نیا هک  تسا  مولعم  تسوا و  يراثآ  نوئـش  لاعفا و  هیلامک و  تافـص  قح و  دوجو  شعوضوم  اریز  تسا  لمکا  یلعا و  ملع  نیا  عوضوم 
قح و دوجو  شعوضوم  نوچ  یهلا  تمکح  ملع  دـنا  هدومرف  یهلا  يامکح  اذـل  تسا  مولع  تاعوضوم  ماـمت  يـالعا  فرـشا و  عوضوم 

اریخ یت  ادـقف و  ۀـمکحلا  توی  نم  تسا و  فراعم  مولع و  يالعا  سپ  تسا  ثیدـحا  ترـضح  عادـبا  عنـص و  تیفیک  لاعفا و  تافص و 
دوجو ملع  نیا  ناهرب  ناـهرب :  تهج  زا  اـما  تسا  هدیـسر  رامـش  یب  رایـسب  تداعـس  ریخب و  تفاـی  تفرعم  یهلا  تمکح  هب  هک  ره  اریثک 

للاب و هللا  اوفرعا  دومرف  نینم  ؤملاریما  تسا  تایرطف  زا  قح  دوجو  نوچ  تسناهرب  نقتا  رهظا و  متا و  سپ  تسادـخ  لاـمکلا  قوف  لـماک 
فکی ملوا  تخانـش  دیاب  تسا  فرـص  یتسه  هک  وا  دوخ  هب  ار  ادخ  تسوا  دوخ  تاقارـشا  راونا و  دوجو و  وا  ناهرب  هتاذـب  هتاذ  یلع  لد 

کئایلوا وبلق  یف  راونالا  تقرـشا  يذـلا  تنا  باتم  ور  يو  زا  دـیاب  تلیلد  رگ  باتفآ  لیلد  دـمآ  باتفآ  دیهـش .  ییـش  لک  یلع  هنا  کبرب 
ادخ سپ  دندش .  دحوم  دنتخانش و  ار  وت  ات  يدرک  قارشا  ار  دوخ  لامج  راونا  تناتسود  ناصاخ و  لد  رد  وت  كودح  كوفرع و و  یتح 

رت نشور  نیزا  یناهرب  ملع  چیه  رد  تسا و  يدبا  يادیپان  شهنک  دنچ  ره  تسا  یهیدب  يرطف و  شدوجو  هک  تسادـخ  ناهرب  لیلد و  ار 
هر رابغ  یلو  هدرپ  باجح و  دادـن  رای  لامج  تسا .  رادـیدپ  ملاـع  ناـکاپ  ياـهلد  تریـصب  مشچ  رب  یهلا  دوجو  رون  هطـساو  هب  هک  تسین 
هک تسا  روما  يالعا  فرـشا و  تسا  هللا  تفرعم  شتیاغ  هک  یهلا  تمکح  هک  تسا  مولعم  تیاـغ  ثیح  زا  اـما  درک  یناوت  رظن  اـت  ناـشنب 

نیفراعلا لاما  ۀیاغ  ای  تسوا  تایاغلا  تیاغ 

هناطلس زع  یهلا  هاگرد  هب  صالخا  ادخ و  دیحوت  رد  مود  هلاقم 

وا تخانش  یگناگی  تینادحوب و  ار  ادخ  هکنآ  همجرت :  قلخلاب  ههبشی  مل  هناحبـس  هللادحو  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 
لثم و یب  ار  وا  دناد و  اربم  هزنم و  قلخ  فاصوا  زا  ار  ادخ  یلک  هب  یعقاو  دـحوم  ینعی  حرـش :  دـنادن .  هباشم  قلخ  هب  فصو  چـیه  رد  ار 
تاذ و قـلخ  تسا  قـلطم  ینغ  ادـخ  تسا و  جاـتحم  قـلخ  دـننام  تسا  قـلخ  تافـص  ياراد  هچنآ  اریز  یئیـش  هلثمک  سیل  دسانـش  دـننام 
توعن و تاذ و  تائیه  تاذ و  رد  ینغ  يدبا و  یلزا و  تسا  یتاذ  ادخ  تسا و  صقن  تجاح و  لاوز و  انف و  شوخ  تسد  همه  ناشتافص 

هملک دنریغب .  دنمزاین  تالامک  تافص و  رد  جاتحم و  دوجو  رد  هک  قلخ  فالخ  هب  تسا  هسدقم  تاذ  نیع  همه  شتافص  تسا و  تافص 
شناج قح  تافص  تاذ و  دیحوت  ادخ و  تفرعم  رون  هب  ناسنا  ینعی ،  همجرت :  سفنلا  ةایح  دیحوتلا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق   - 2
یقیقح تاـیح  هب  هدـنز  زوـنه  دـنکن  يدوهـش  كاردا  دوـخ  رد  ار  گرزب  ینعم  ناـنآ  اـت  هدیـسرن و  یناـسنا  حور  ماـقم  هب  ددرگن  نشور 

سک روبق  روبقلا  لبق  مهنادبا  تیم و  ملعلاب  یحی  ءرما  نا  و  تسا .  مالـسلا -  هیلع  یلوم -  ترـضح  هب  بوسنم  ناوید  رد  تسا  هدیدرگن 
سک ره  هدومرف  زین  تسوا و  هدرم  ناج  ربق  شندـب  دوش  لخاد  ربق  هب  هکنآ  زا  شیپ  تسا و  هدرم  ددرگن  تفرعم  ملع و  رون  هب  هدـنز  هکی 

ار شبلق  ادخ  دشاب  ادخ  دایب  سک  ره  دوش و  روک  شبلق  تریصب  مشچ  دزاس و  لفاغ  دوخ  هقطان  سفن  زا  ار  وا  ادخ  دنک  شومارف  ار  ادخ 
ناج زا  درک  شومارف  ار  ادخ  سک  ره  ینعی  مهـسفنا  مهاسناف  هللاوسن  تسا  هکرابم  هیآ  هب  هراشا  رعـش  دنادرگ و  ینارون  ار  شلقع  هدنز و 
يانف حور و  گرم  شا  همزال  هک  دزادرپ  یناویح  ندب  تمدخ  يرورپ و  نتب  همه  دـنک و  شومارف  دوخ  يدـبا  تداعـس  بسک  شیوخ و 

هب لیمکت  تیبرت و  ار  دوخ  حور  هک  ره  دش  راگتـسر  اهیـسد  نم  باخدق  اهیکز و  نم  حـلفا  دـق  دومرف  قح  هک  دـشاب  هیـسدق  هقطان  سفن 
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ملع و دـیحوت و  سپ  درک  ضارعا  لاـمها و  حور  تیبرت  زا  يرورپ  نـتب  هـک  سک  ره  دـیدرگ  دـساف  درک و  ناـیز  و  درک ،  لـمع  مـلع و 
نا ال لدـعلا  و  همهوتتال ،  نا  دـیحوتلا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 3 -  تسا .  ناسنا  حور  یقیقح  هدـننک  هدـنز  یهلا  تفرعم 
 : حرـش ینادرگن .  مهتم  حـیبق  راک  ملظ و  هب  ار  ادـخ  هکنآ  لدـع  يرواین و  هشیدـنا  مهو و  رد  ار  ادـخ  هک  تسنآ  دـیحوت  همجرت :  همهتت 
زا رترب  دجنگ و  یمن  قلخ  هشیدنا  مهو و  لقع و  رکفب و  ادخ  هک  دناد  یم  هتخانـش  یئاتکی  یگناگی و  هب  ار  ادخ  هک  یقیقح  دحوم  ینعی 

تـسا قولخم  دـیآرد  لایخ  مهو و  رد  هچ  ره  هک  دـناد  یم  دـحوم  سپ  ءایلوا  ءاـیبنا و  کـئالم و  یتح  تسا  قیـالخ  عیمج  كاردا  دـح 
هچ ره  خلا  مکیلا  دودرم  مکلثم  عونـصم  قولخم  هیناعم  قدا  یف  مکماه  واب  هومت  زیم  ام  لک  دومرف .  مالـسلا -  هیلع  قداص -  ماما  هکنانچ 

دوخ لقع  ردقب  ار  ادخ  تمظع  کلقع  ردق  یلع  هللا  ۀمظع  ردقت  دومرف ال  ترضح  رگید  هملک  رد  تسا .  قولخم  دیآ  هشیدنا  مهو و  رد 
لدـع وهالا و  وهام  يردـی  ملعی و ال  نم ال  ای  تسا  مرکا  لوسر  ياعد  تسا  كاردا  لقع و  فصو  دـح و  زا  رتگرزب  وا  هک  نکم  ساـیق 

نوچ ادـبا  یهدـن و  تبـسن  قح  هب  ملظ  ادـبا  یناد و  قلخ  هب  تمحر  فطل و  ناسحا و  لدـع و  ار  همه  تسادـخ  لـعف  هچ  ره  هکنآ  ادـخ 
ؤملاریما هملک 4 -  تسا .  تمحر  فطل و  قشع و  لدـع و  همه  یهلا  لعف  ینادـب  هکلب  يرادـنپن  قیالخ  هب  روج  یلزا  ببـسم  رد  نایربج 

 . دـش یهاوخن  لـصاو  ادـخب  يوشن  عطقنم  قلخ  زا  اـت  دومرف  همجرت :  قلخلا  نع  عطقنت  یتح  قلاـخلاب  لـصتت  نل  مالـسلا : -  هیلع  نینم - 
فیصوت و دح  زا  رتالاب  ینادن و  تیهام  دودح  زا  رترب  ار  وا  یسانشن و  قلخ  راوطا  فاصوا و  زا  هزنم  ار  ادخ  ات  ملع  ماقم  رد  ینعی  حرش : 
رد هن  ینکن  هجوت  سک  چـیه  هب  ادـخ  زج  یـشوپ و  هب  مشچ  قلخ  هیلک  زا  هاگره  ملع  ماـقم  رد  يا و  هدیـسرن  وا  تفرعمب  يرادـنپن  روصت 

هنودام رغصف  مهسفنا  یف  قلاخلا  مظع  يا  هتخانش  اعقاو  ار  ادخ  هاگنآ  يزادنیب  رظن  زا  ادخ  لباقم  رد  ار  ملاع  همه  تجاح و  رد  هن  تدابع 
زا عطقنم  هجیتن  رد  تسا و  زیچان  کچوک و  شرظن  رد  همه  تسادخ  ریغ  هچ  ره  ادخ  تمظع  زا  تخانـش  ار  ادـخ  هک  سکنآ  مهنیعا  یف 

رظن هبلق  رهط  نمف  هناحبـس  هللا  رظن  عضاوم  ةرهاطلا  دابعلا  بولق  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 -  دـبای .  هار  قلاخب  ات  دوش  قلخ 
حرـش دنکفا .  رظن  وا  هب  ادخ  درک  اوه  زا  كاپ  ار  لد  سک  ره  سپ  تسادخ  تیانع  رظن و  لحم  ادخ  ناگدنب  كاپ  ياهلد  همجرت :  هیلا . 

تب دـشاب و  ادـخ  ریغ  زا  عطقنم  اوه و  زا  كاپ  هک  تسا  یئاهلد  هب  تیدـحا  ترـضح  صوصخم  هجوت  قح و  یلزا  صاخ  تیاـنع  ینعی  : 
 (( . نیلفالا بحاال   )) راو لیلخ  دنک و  تاذلا  لطاب  لفآ  ملاع  هب  هجوت  زا  كاپ  ار  لد  دنکـشب و  ار  همه  دـشارت  یم  سفن  ياوه  هک  یئاه 

زاب ادخ  زا  هچ  ره  کمنص  وهف  هللا  نع  کلغش  ام  لک  دومرف  مالسلا -  هیلع  ترضح -  هکنانچ  تسادخ و  صاخ  رظن  هتسیاش  نآ  دیوگ . 
هزنم و یناطیـش  یناویح و  تافـص  زا  هک  یئاهلد  سپ  ناثوالا ))  نم  سجرلا  اوبنتجاف  تسا  دـیلپ  سجر و  تب  تسا و  تب  نآ  ار  وت  دراد 

هللل صلاخ  شتبحم  تعاط و  سنا و  قشع و  قوش و  یلک  هب  دیدرگ و  كاپ  تسوا  ياضر  ریغ  هچ  ره  زا  دـش و  ینیب  دوخ  ثول  زا  رهاط 
و تیدحا .  ترضح  صاخ  تیانع  تافتلا و  تسادخ و  هجوت  رظن و  قیال  اهلد  كاپ  نانچ  دش  قلطم  قوشعم  بوبحم و  نآ  هب  صتخم  و 

دومرف رگید  هملک  رد  ترـضح  هک  ار  یهلا  عرـش  هیلجت  ماقم  رد  دیـسر و  قح  رد  انف  ماـقم  هب  هیلخت  هیلجت و  ماـقم  زا  هک  لد  ره  هصـالخ 
لخب و رورغ و  ربک و  هلیذر  تافـص  زا  هیلخت  ماـقم  رد  و  كرت ))  ار  مارح  درک و  لـمع  ار  بجاو   )) درک لاـثتما  سفنلا  ۀـضایر  ۀعیرـشلا 

ءانف ماقم  رد  دیدرگ و  هللا  قالخا  هب  قلختم  یتوکلم و  تافص  هب  فصتم  هیلخت  ماقم  رد  تشگ و  هزنم  ینیب  دوخ  بجع و  هنیک و  دسح و 
دوهش ار  ههجو .  الا  کلاه  یئیـش  لک  ینعم  تفای و  کلاه  یناف و  قح  تاذ  تافـص و  لاعفا و  رد  ار  تانکمم  تاوذ  فاصوا و  لاعفا و 
دوهـش رد  فراع  قارغتـسا  انف و  فراع  هدنب  هب  ادخ  رظن  همزال  يرآ  ددرگ  لئان  ادـخ  هدـهاشم  ماقم  هب  هللاوسام و  زا  كاپ  لد  نآ  درک ، 

نم ینع  هایا  و ال  هلثم ،  نم  باصا  هقیقح  و ال  هفیک ،  نم  ددحو  ام  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 -  مکایا .  هللاانقزر و  تسادخ 
يزیچ هب  ار  ادـخ  ای  دوش  لیاق  يدـننام  لثم و  ادـخ  رب  هکنآ  هتفاین  ار  دـیحوت  تقیقح  همجرت :  همهوت  هیلا و  راشا  نم  هدمـص  ـالو  ههبش ، 

رد هکنانچ  ادخ  دیحوت  هب  فراع  ینعی  حرش :  دزاس .  دودحم  یلقع  ای  یـسح  هراشا  هب  ار  وا  هک  ره  هتـسنادن  دودحمان  ینغ  و  دناد ،  هیبش 
لوزعم وا  دودحمان  تاذ  هنک  مهف  زا  ار  دوخ  دودحم  هشیدنا  رکف و  لقع و  دناد و  یهانتمان  قوف  یهاتنمان و  ار  ادخ  دـش  نایب  قباس  هملک 

زا هریغ  وت  شیپ  هچنآ  اریز .  دناد  هلزنم  ار  دننام  لثم و  یب  تاذ  نآ  دننام  هبش و  لثم و  دح و  فیک و  مک و  هراشا و  زا  دسانـش و  زجاع  و 
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قح مشچ  دید  دهاوخن  شتسدیدن و  دوخ  ارس  یحو  نابز  دیارسیم  کتفرعم  قح  كانفرع  ام  تسین  هللا  تسا  وت  مهف  تیاغ  تسین  هر  نآ 
نیرتالعا هک  یندا  وا  نیسوق  باق  ناکف  یلدتف  یند  مث  ماقم  بحاص  متاخ و  لوسر  تسا و  لوا  لقع  هک  سکنآ  ینعی  یحوا  ام  رـس  نیب 

اعد رد  کیلع  ءانث  یـصحا  کناحبـس ال  دیارـسیم و  کتفرعم  قح  كانفرع  ام  هدرک و  زجع  راهظا  ادخ  تفرعم  ماقم  رد  تستانکمم  هبتر 
ماـمت اـما  دـنمورحم  لوزعم و  تیدـحا  تاذ  هنکب  تفرعم  زا  همه  نیریاـس  اـت  هـتفرگ  نـیهم  هکئـالم  زا  تادوـجوم  هـیلک  سپ  دـیوگ  یم 

تفرعم ماقم  یسفنا  یقافآ و  تایآ  رد  رظن  رکف و  هب  ای  دوجو  رد  رظن  هب  ای  دیاب  دوب و  دنهاوخ  ادخ  تفرعم  زا  هبترم  ياراد  مه  تادوجوم 
هیلع نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 -  تسا .  تفرعم  تاجرد  عبات  یتشهب ))  ره   )) یتشهب تاجرد  هک  دننک  لیمکت  دـنناوت  هب  هچ  ره  ار  دوخ 
ینعی حرش :  جراخ .  اهنآ  زا  هن  تسا و  لخاد  ءایشا  رد  ادخ  هن  همجرت :  جراخب .  اهنع  الا  جلاوب و  ءایشالا  یف  سیل  هللا  دیحوت  یف  مالسلا : 
يزیچ زا  ملاع ،  زا  جراخ  تسا و  ملاع  رد  لخاد  تسا  هیدوجو  قیاقح  هیلک  موقم  تادوجوم و  مامت  اب  هکنآ  اب  ادـخ  هناـگی  اـتکی و  تاذ 

دوجو و زا  تسین و  ءایـشا  تایهام  دودح و  رد  ادخ  رگید  ترابع  هب  تسین .  لخاد  لولح  وحن  هب  يزیچ  رد  تسین و  جراخ  تنیابم  روطب 
یمن تیهام  دـح و و  نیعت و  طیـسب  تحب  تاذ  نوچ  متنکامنیا .  مکعم  وه  تستادوجوم و  مامت  اب  تسوا  یلعف  یلجت  هک  تینراون  ثیح 

 - هملک 8 تسا .  جراخ  هنکما  هیلک  زا  رـضاح و  یناکمال  نآ  نکم  ره  رد  تادوجو و  هیلک  هب  طیحم  تستادوجوم و  مامت  موقم  دجنگ و 
ینعی حرـش :  تسادـخ .  برقم  ناگدـنب  تدابع  لمع  رد  صالخا  همجرت :  نیبرقملا .  ةدابع  صالخالا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق 

نآ رد  قح  يدنـشوخ  اضر و  زج  دنکن و  هلخادم  چیه  سفن  ياوه  وا  رد  دشابن و  وا  رد  ایر  كرـش و  هبئاش  چـیه  هک  تدابع  رد  صالخا 
تسا یهلا  هاگرد  نابرقم  صوصخم  صاخ و  ناگدنب  تدابع  نآ  دشاب  فرـص  هللا  هجول  مکمعطن  امنا  دشاب  هتـشادن  يروظنم  چیه  لمع 
تـسا قوشعم  ياضر  لیم و  هب  راک  رد  ناشرظن  اهنت  درادن و  هلخادم  مه  خزود  قوخ  تشهب و  قوش  ناش  لمع  رد  قح  ناقاتـشم  نآ  هک 

لیم دبنجن  قح  لیم  هب  زج  هللا .  ءاشی  ناالا  نواشی  ام  تسادخ و  لیم  رد  یناف  اهنآ  لیم  هک  نایعیش  ناصاخ  و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  دننام 
دیحوت همزال  تسا  صالخا  دـیحوت  لامک  دومرف  ترـضح  هبطخ  لوا  رد  هک  قالخا  ماـقم  نیا  نم و  لـیخ  رـس  دـحا  قشع  زج  تسین  نم 
دنتخوس ناهج  ود  ماخ  هتخپ و  دـنتخورفا  رب  قشع  زا  یـشتآ  دنتـشاگنا .  مدـع  ار  ادـخ  ریغ  هک  تسادـخ  ءایلوا  تفرعم  صاخلا و  صاـخ 

ینعی حرـش :  تسا .  نامیا  ماقم  نیرت  هیاپ  دـنلب  صالخا  همجرت :  ناـمیالا .  یلعا  صـالخالا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 9 - 
دوش لئان  لمع  ملع و  رد  صالخا  ماقم  هب  ناسنا  ددرگ  لماک  دـیحوت  تفرعم و  نوچ  تفرعم و  عبات  تسا  رایـسب  یبتارم  ار  ادـخب  نامیا : 

لاحنآ رد  دـنیبن و  یقیقح  دوجوم  ادـخ  ریغ  هک  دـسر  اجنآ  ات  صالخا  دوب و  دـهاوخ  صالخا  تفرعم  نامیا و  هتبر  نبرت  یلاـع  نیارباـنب 
نآ دنمتداعس  همجرت :  ۀعاطلا .  صلخا  نم  دیعسلا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 -  دوشن .  روصت  ادبا  شراک  رد  ایر  كرش و 
قح دوخ  ادخ  تعاط  زا  ناسنا  بولطم  هک  تسنآ  یقیقح  تداعس  حرـش :  دروآ .  ياجب  ادخ  يارب  صلاخ  ار  ادخ  تعاط  هک  تسا  سک 
هن ددرگ  شتدایع  بجوم  ادخ  قشع  ةدابعلل  الها  کتدجو  نکل  مالسلا -  هیلع  ترضح -  مالک  رد  هکنانچ  دشاب و  یهلا  لامج  دوهـش  و 

نیرفآ نسح  نآ  لامج  دوهش  شقوشعم  شبولطم و  هک  دسر  هگنآ  تداعـس  هب  ناسنا  سپ  رگید ،  قارغا  ای  خزود  فوخ  ای  تشهب  قشع 
 . تسا

موس هلاقم 

لمع ناـسللاب و  رارقا  بلقلاـب و  ۀـفرعم  ناـمیالا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 1 -  هعیبطلا  قوف  اـم  بیغ  ملاـع  ادـخ و  هب  ناـمیا 
فرح ظفل و  اهنت  نامیا  هب  ینعی  حرـش :  حراوج .  هب  لمع  نابز و  هب  رارقا  بلق و  هب  ادخ  تفرعم  تسا  زیچ  هس  نامیا  همجرت :  ناکرالاب . 

هک تسنآ  يارب  نامحرلا  شرع  نموملا  بلق  تاذ  نطو  هب  بلق و  هب  تسادخ  یئاسانش  تفرعم و  لوا  نامیا  تقیقح  هکلب  تسین  نابز  رب 
ار قلخ  ات  دزاس  يراج  زین  نابز  رب  بلق  قباطم  بلق و  مشچ  هب  تسادخ  دوهش  تفرعم و  لوا  نامیا  سپ  دنک  یم  هدهاشم  بلق  هب  ار  ادخ 
اذا بلقلا و  یف  تعقو  بلقلا  نم  تجرخ  اذا  ۀملکلا  دوب  دهاوخ  رثوم  نخـس  دـش  قباطم  بلق  اب  نابز  نوچ  هک  دـنک  توعد  نامیا  هب  مه 
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یمن لدب  دسر و  یم  شوگب  دوب  اهنت  نابز  هب  رگا  و  لد ،  رب  مرجال  دنیـشن  دـیآ  نورب  لد  زک  نخـس  ناذآلا  زواجت  مل  ناسللا  نم  تجرخ 
هب هک  وکین  لمع  ره  نابز  بلق و  قباطم  دـیاب  ینعی  تسا  نامیا  طرـش  مه  ناک  راب  لمع  زاب  دـش .  قباطم  نابز  بلق و  هک  هاـگنآ  دـسر و 
ات هریغ  نید و  هار  رد  داهج  لام و  قافنا  هزور و  زامن و  دـننام  درآ  ياجب  نامیا  مکح  هب  دـیاب  وا  ياضعا  تسا  طوبرم  وا  لام  هب  اـی  مسج 

ناکرا لمع و  رد  نابز و  رد  دوب  بلق  رد  رگا  رفاک و  تسا و  قفانم  دوبن  بلق  رد  نامیا  رگا  دوش و  لئان  تقیقح  یتسارب و  نامیا  ماـقم  هب 
نیب نایلزتعم  تسا و  يوقت  لدـع و  اب  لماک  نامیا  دوب  ماقم  هس  هاگ  ره  تسا و  فیعـض  نامیا  رد  شماـقم  قساـف و  اـما  تسا  نموم  دوبن 

تشهب لوخد  هبوت و  لباق  میناد و  راک  تیصعم  نموم  ار  قساف  هیماما  ام  دنرامش و  رفاک  هن  نموم و  هن  دنناد  هطساو  ار  قساف  نامیا  رفک و 
عطق هک  یسک  تسا  هدرواین  ادخب  نامیا  دومرف  همجرت :  ۀمحر .  عطق  نم  هللااب  نمآ  ام  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 -  میسانش . 
دریگ هرانک  دوخ  ماحرا  زا  هکلب  دیوپن  تبحم  تلصاوم و  قیرط  دوخ  نادناخ  نادنواشیوخ و  محر و  اب  سک  ره  ینعی  حرش :  دنک .  محر 
سرت ادخ  ماحرالاو .  هب  نولئاست  يذلا  هللا  اوقتاف  دیامرف :  نآرق  رد  ادخ  هک  درادن  نامیا  ادخب  شکنآ  دراد  اور  متـس  روج و  اهنآ  هب  ای  و 
دنکن تبحم  دوخ  ناشیوخ  نادناخ و  ماحرا و  هب  سکنآ  دینکم  اهنز  محر  عطق  دینک و  تیاعر  ار  ماحرا  دیوش و  لاوس  نآ  زا  هک  دیـشاب 

زا دور  نوریب  ترطف  مکح  زا  هک  ره  تسا و  ناسنا  ترطف  مکح  ناشیوخ  تبحم  نوچ  تسا  نوریب  ترطف  مکح  زا  دـنک )) ینمـشد  ای  ))
رد تسا و  خلـسنم  فرحنم و  تیناـسنا  زا  شترطف  اریز  دـنام  هرهب  یب  تسا ))  يرطف  ار  تاوذ  قـح  شناد   )) هک ادـخب  ناـمیا  تـفرعم و 

يرطف لقع  هکنآ  ینعی  هل  لقع  ـال  نمل  ناـمیاال  دومرف :  رگید  ياـج  و  درادـن ،  دوجو  ناـمیا  یـسانشادخ و  تیناـسنا  زا  فرحنم  ترطف 
تـسا نامیا  رون  ار  هک  ره  تسا و  نامیالا  فیعـض  هتبلا  ای  نامیا  یب  ای  دنک  محر  عطق  سک  ره  هک  نآ  هجیتن  درادن  ادـخب  نامیا  تشادـن 

مه تابن  ناویح و  دـنرگیدکی  ياضعا  مدآ  ینب  هک  ناسنا  عون  رب  هوالع  هک  دـنک  ناسحا  زین  ناویح  تابن و  ملاع  هب  هکلب  دـنک  محر  هلص 
هب دـنهد  یم  توق  اب و  هک  تاتابن  دـنردام و  هلزنم  هب  دـنهد  یم  ریـش  وا  هب  هک  يدنفـسوگ  واگ و  نوچ  دـننامیا  ملع و  اب  ناسنا  ناـشیوخ 

داصتقالاو اضرلا ،  بضغلا و  یف  لدعلا  نامیالا :  لمکا  دقف  هیف  نک  نم  ثالث  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 -  ناگتسب .  هلزنم 
تـسود نمـشد و  اب  هکنآ  یکی  تسناـمیا .  لاـمک  لـیلد  ناـسنا  رد  فصو  هس  همجرت :  اـجرلا .  فوخلا و  لادـتعا  و  ینغلا ،  رقفلا و  یف 

فوخ و ادخ  زا  رگید  دـنک ،  تیاعر  ار  يور  هنایم  داصتقا و  انغ  رقف و  لاح  رد  رگید  دربن ،  نوریب  تلادـع  زا  ار  وا  يدونـشوخ  بضغ و 
ضغب بح و  تسا  نمـشد  ای  تسود  رگا  قلخ  اب  الوا .  هک :  دشاب  لماک  هاگنآ  ناسنا  نامیا  حرـش :  دشاب .  يواسم  لدتعم و  شیراودیما 

هب روج  هک  دنک  تواضق  لدعب  تسود  نمـشد و  قح  رد  مکح  ماقم  رد  دنک و  ظفح  ار  فاصنا  قلخ  تلادع و  هکلم  هتـشادن و  یـصخش 
رد دوخ  اب  ایناث .  و  تسا .  یتسرپ  ادخ  قیرط  زا  رود  نادجو و  فالخ  نامیا و  صقن  سفن  ياوه  مکح  هب  تسود  زا  يرادفرط  نمـشد و 

و دناشک .  ینار  توهش  یشایع و  فارسا و  هب  ار  وا  تورث  ینغ و  هن  و  دنکفا ،  تمائل  تئاندب و  ار  وا  رقف  هن  دشاب  لدتعم  ینغ  رقف و  لاح 
دـش ادخب  يراو  دیما  زا  رتمک  شفوخ  رگا  هک  فوخ  زا  دیما  هن  نوزفا و  دـیما  زا  فوخ  هن  دـشاب  يواسم  شدـیما  فوخ و  ادـخ  اب  اثلاث . 

و دـشک .  نایـصع  هطروب  ار  وا  تساـم ))  مرج  زا  رتشیب  ادـخ  وفع   )) تسا نیمحارلا  محرا  ادـخ  هکنیا  بیرف  هب  سفن  يرجت  تسا و  يوق 
ان لاح  هب  دـنک و  لـفاغ  ادـخ  تیاـهن  یب  هعـساو  تمحرب  هبجوت  زا  ار  وا  فوخ  تدـش  هار  زا  سفن  اـسب  دـشاب  دـیما  زا  شیب  شفوخ  رگا 

وکین راک  هب  تبغر  قوش و  بجوم  یهلا  تمحر  هب  دمیا  هکیتروص  رد  دزادنا  رد  تسهانگ  نیرتگرزب  هک  ادخ  تمحر  زا  سای  يدیما و 
دومرف ترـضح  رگید  هملک  رد  دنـشاب .  لدـتعم  اجر  فوخ و  رد  نامیا  لها  دـیاب  سپ  دراد  هاگن  رطاـخ  داـش  طـسبنم و  ار  حور  ددرگ و 

وت یفوخم  ره  زا  ادخ  ات  شاب  راو  دیما  شتمحر  هب  سرتب و  ادـخ  رهق  زا  توجر  ام  کلنی  فاخت و  امم  کنموی  هتمحر  جراو  کبر  فخ 
تـسا هدیدنـسپ  فوخ  رب  دـیما  هبلغ  هک  تسا  رابخا  رد  يریپ  نینـس  رمع و  رخاوا  رد  دـنادرگ و  لئان  يراو  دـیما  هچ  رهب  دزاس و  نمیا  ار 

ادـخ ياهتنمان  تمحرب  شدـیما  هدـنب  هک  تسا  رتهب  تسا  هدیـسر  اررف  ملاع  نیا  زا  لاقتنا  ماگنه  هدـش و  فیعـض  بضغ  توهـش و  نوچ 
ةرجش نامیالا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 -  دباتـش .  ناوضر  غابب  ات  دور  ناهج  زا  قح  ياقل  هب  قوش  اضر و  اب  ات  دشاب  رتشیب 

تسا و نیقی  نآ  هقاس  هک  تسا  یتخرد  لثم  رد  ادـخ  هب  نامیا  همجرت :  ءاخـسلا .  اـهرمث  ءاـیحلا و  اـهرون  یقتلا و  اـهعرف  نیقیلا و  اهلـصا 
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ینعی نآ  لصا  هدز و  لثم  یتخرد  هب  ار  ادخ  هب  نامیا  ترضح ،  حرش :  تسا .  تواخـس  شا  هویم  ءایح و  يا  هفوکـش  يوقت و  شا  هخاش 
کیکـشت چیه  هب  ات  دشاب  دقتعم  ار  تمایق  ادخ و  بیر  کش و  چیه  یب  هک  تسا  داعم  ادـبم و  هب  نیقی  ماقم  تخرد  تاذ  هشیر و  هقاس و 

لبجلاک نموملا  دومرف  ار  نامیا  رد  تاـبث  لاـثمت  و  ۀـکئالملا .  مهیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  هللا  اـنبر  اولاـق  نیذـلا  دورن  نوریب  هدـیقع  نیا  زا 
هخاش اما  داد .  دناوتن  تکرح  ياج  زا  ار  وا  ملاع  ثداوح  هنتف و  داب  چیه  تسا و  راوتـسا  یهوک  دننام  نموم  فصاوقلا  هعزعزتال  خـسارلا 
ياقل تذل  زج  یشوخ  تذل و  ره  زا  يوقت  نآ  یلاع  ماقم  هکلب  تساوران  راک  تشز و  لمع  هچ  ره  زا  تسا  نتـشاد  يوقت  نامیا  تخرد 

قلخ ادـخ و  دوخ و  زا  ءایح  دومرف  تسوا  لامج  تنیز و  هک  تخرد  نآ  هفوکـش  اما  تساـتکی .  نسحلا  لـک  قوشعم  نآ  دوهـش  ادـخ و 
ادـخ تاسج  یئایح و  یب  ار  مارح  راـک  دـنک و  مرـش  هدرک  یهن  ادـخ  هچنآ  زا  دـنکن و  دـناد  یم  تشز  ناوجولاـب  دوخ  هک  يراـک  تسا 
هدرپ بجوم  دنک  راکشآ  ار  ناهنپ  هانگ  قسف و  رگا  هک  دنک  مرش  نایصع  هب  رهاجت  زا  دراد و  روتسم  ار  دوخ  دب  راک  مه  قلخ  رب  درامش و 

ناسحا اهنت  هن  تواخس  تسا و  سفن  تواخس  دومرف  نامیا  تخرد  هویم  اما  دوش .  نایـصع  هب  مدرم  تارج  داسف  هعماج و  یبارخ  يرد و 
ناسنا هک  تسنآ  شا  همزال  هک  تمه  يدنلب  سفن و  ولع  راثآ  زا  تسیا  هوق  تقیقح  هب  تواخـس  هکلم  هکلب  تسا  نادنمتـسم  ناریقف و  هب 

لماک لقع  يار  قح و  رما  هب  تسا  یناسنا  ماقم  حالـص  ریخ و  هچنآ  رد  دـنکن و  يراد  دوخ  قلخ  هب  ناسحا  ادـخ و  هار  هب  لام  ناـج و  زا 
قلخ هب  یبلق  تبغر  قوش و  لیم  هب  درب و  تذـل  ناهج  قلخ  هب  یناسحا  هنوگ  ره  ناسحا  زا  هکلب  درک  دـناوت  لذـب  یناسآ  هب  ارناج  لاـم و 
ادخ يارب  ارنآ  يزیچ  هب  دوخ  جایتحا  دوجو  اب  ینعی  دشاب  راثیا  هک  تسا  هللا  هجول  مکمعطن  امنا  تواخـس  هبترم  نیرت  یلاع  دنک و  ناسحا 

لـصا همجرت :  هللارمال .  میلـستلا  نسح )   ) ناـمیالا لـصا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 5 -  یلاعت .  هللا  اـنقف  دـنک و  اـطع  قلخب 
تادهاجم تاعاط و  تادابع و  رثا  رد  ناسنا  هک  تسنآ  ادخب  نامیا  تقیقح  ینعی  حرـش :  تسندش .  ادخ  رما  میلـست  ادخب  نامیا  ساساو 

رد ترـضح  اذل  ددرگ .  ادخ  هدارا  رد  یناف  ياپارـس  هک  دسر  عیفر  ماقم  نادب  قح  تفرعم  رد  دوش و  لئان  اضر  میلـست و  ماقم  هب  سفن  اب 
تیـصاخ میلـست  اضر و  ماقم  میلـستلا  اضرلا و  ناتیـصاخ :  اهل  دومرف  تسا  سفن  تاماقم  نیرت  یلاع  هک  اقب  انف و  زا  دـعب  لـیمک  ثیدـح 

يارب هک  تسنامیا  تقیقح  لاـمک و  دارم  اـجنیا  ناـمیا  لـصا  نیارباـنب  تسا و  هیـسدق  سوفن  يـالعا  فرـشا و  هک  تسا  هیهلا  هیلک  سفن 
اضر و عیفر  ماقم  هب  كولـس  تاماقم  عیمج  یط  زا  سپ  فراع  ناسنا  هک  تسا  میلـست  اضر  ماقم  مزالم  تسا و  لصاح  هیهلا  هیلک  سوفن 
تشذـگ و رد  تسا  لامک  تافـصب  هیلحت  هک  طسوتم  تسا و  هیلخت  هیلجت و  هک  یئادـتبا  بتارم  زا  هاگ  ره  فراع  سپ  دـسر  یم  میلـست 

میلـست اضر  ماقمب  اجنآ  تسا ))  قحم  سمط و  وحم و  هک  یتاذ  یتافـص و  یلاعفا و  يانف  تسانف  ماقم  هک  دـش  لئان  یلاعا  یلاع و  ماـقمب 
2 نامیا .  ماقم   - 1 دنا .  هدرک  رکذ  نینچ  بیترتب  ار  كولـس  یلک  تاماقم  يراوزبس  میکح  نوچ  یخرب  ددرگ و  لئان  قح  صاخ  فطلب 

هبترم هس  زین  ارنآ  هک  يوقت  ماقم  و   - 3 ادخ . )) ریغب  هجوت  زا  هبوت  یلوا  كرت  زا  هبوت  هانگ  زا  هبوت   )) صخا صاخ و  ماع و  هبوت  ماقم  و  - 
و  - 6 هبقارم .  ماقم  و   - 5 هبانا .  قدص و  ماقم  و   - 4 قح . ))  دوهـش  تذل  ریغ  زا  ياوقت  حابم ،  تذل  زا  ياوقت  مارح ،  زا  ياوقت   )) تسا

ماقم نیا  رد  فراع  هک  تسا  میلست  ماقم  ماقم  نیرخآ  و   - 10 میلست .  ماقم  و   - 9 اضر .  ماقم  و   - 8 لکوت .  ماقم  و   - 7 هبساحم .  ماقم 
ارچ زگره  تسا  شوخ  جـهتبم و  دـیآ  شیپ  هچ  رهب  درادـن و  قح  لعف  رب  ضارتعا  زگره  دـهاوخن و  قح  زا  يزیچ  ریغ  رب  اـی  دوخ  رب  ادـبا 

یلزا تمکح  راک  رد  ارچ  نوچ و  هک  دیوگن  ادبا  تسا  مرگ  ای  درـس  ارچ  ینغ  ای  ریقف  ای  ضیرم  ای  مملاس  ارچ  دـیوگن  نانچ  ای  دـش  نینچ 
راتفگ رتشوخ ز  شوینب  تساضترم  هتفگ  نیا  تسین  اور  نوچ  دنچ و  ناقشاع  زا  قشع  رد  هک  لهب  ار  ارچ  نوچ و  تساضر .  ماقم  فالخ 

اضر و ماقم  نیا  دـنادن  تسه  هچنآ  زا  رتهب  هکلب  دـهاوخن  یـصخش  ماـظن  یلک و  ماـظن  رد  يزیچ  دـهاوخ  ادـخ  هچنآ  زج  تسین  یـضترم 
هللا و یف  یطعا  نم  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 - یلاعت .  هللاانقزر  تسا  نامیا  یئاهن  دوصقم  یلصا و  ضرغ  تقیقح و  میلست 

شیتسود و  ادـخ ،  يارب  شعنم  ادـخ ،  يارب  وا  ياطع  سک  ره  همجرت :  ناـمیالا  لمکتـسادقف  هللا  یف  ضغبا  هللا و  یف  بحاو  هللا  یف  عنم 
ياوه لیم و  زا  هک  سکنآ  ینعی  حرـش :  تسا .  هدیـسر  لامک  هبترمب  شنامیا  سک  نینچ  دشاب  ادخ  يارب  همه  شینمـشد  و  ادـخ ،  يارب 

زا متـسه  دوخ  زا  تسین  قش  هرابکی  میتسه  سابل  دـش  قحب  مدوجوم  شیوخ و  زا  میناف  تفگ ،  تقیقح  نابز  هب  دـش و  یلاخ  یلکب  دوخ 
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هب قلختم  سکنآ  نکف  شبنج  مدـبمد  نم  رد  تسوا  نم  تاذ  زا  یـشبنج  نم  زا  تسین  دوخ  راـی  يادـف  مدرک  ناـج  هکنوچ  دوـخ  رادـید 
زا ریغ  زا  تسین  یهت  هتشگ  ینوچ  دوخ  دوجو  زا  نوچ  درادن .  دوخ  زا  یـضغب  بح و  عنم و  اطع و  و  هللا ،  یف  یناف  هکلب  تسا  هللا  قالخا 

هیلع نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 -  تسا .  هدیسر  هیلاع  تاماقمب  تسا  رایـسب  شبتارم  هک  ادخب  نامیا  رد  سک  نینچ  سپ  یهگآ  شیادخ 
 : حرش ترخآ .  ملاعب  ناقاتشم  نابغار و  ایند و  رد  نادهاز  لاح  رب  اشوخ  همجرت :  ةرخالا  یف  نیبغارلا  ایندلا  یف  نیدهازلل  یبوط  مالسلا : 

تاموهوم و هدرپ  تخادـنا و  رظن  زا  ار  وا  لباق  ان  لئاز و  تاذـل  تخانـش و  ارانید  ملاـع  هک  تسا  یـسک  دـبا  زارفارـس  دنمتداعـس و  ینعی 
درجت هاشن  رما و  ملاع  زا  هک  حور  ترطف  مکحب  دیدرگن و  ترخآ  يالعا  ملاعب  شهجوت  باجح  ات  دیرد  رب  ار  يدام  تسپ  ملاع  تالایخ 
تعیبط قوفام  ناهج  رد  شرکف  رکذ و  تسا و  شیوخ  یلثا  نطو  قاتشم  لدب  مئاد  یبر .  رما  نم  حورلا  لق  هک  تساجنآ  شنطو  تسا و 
تـشهب قشاع  ینادواج و  ناهج  قاتـشم  یقیقح  ياوقت  دـهز و  اب  هک  یـسدق  سفن  نینچ  لاح  رب  اـشوخ  دومرف  ترـضح  تسا .  لوغـشم 

هک سکنآ  لاح  رب  اشوخ  همجرت :  دازلا  نم  رثکتساف  داعملا  رکذ  نمل  یبوط  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 -  تسا .  یهلا  ياقل 
قرغ نانچ  ایند  رد  هک  تسا  یسک  دنمتداعس  ینعی  حرش :  دراد .  رب  رایسب  زارد  رفـس  نیا  رب  هشوت  داز و  دشاب و  ترخآ  ملاع  داعم و  دایب 

راک رادیب  هکلب  نادان ،  لفاغ  ناتـسرپ  ایند  دـننام  دـنک  شومارف  تسا  يدـبا  ناهج  هک  گرم  دـعبام  گرم و  ترخآ و  زا  یلکب  هک  دوشن 
هک دـنک  هریخذ  دوخ  ناهجنآ  يارب  دـنک  هریخذ  دـهاوخ  یم  هچ  ره  درادرب و  داعم  رفـس  يارب  هشوت  داز و  رایـسب  اـیند  زا  دـشاب و  ترخآ 

هیتآ نیمءات  شهاج  لام و  زا  زیچ  چـیه  هب  رارق  یب  تابث  یب  ملاع  نیا  ـالا  هداتـسرف و  دـبا  ناـهج  رد  دوخ  يارب  هک  تسناـمه  هیتآ  نیماـت 
سپ ینادواـج  تشهب  تسا و  یناـحور  ناـهجب  يداـم  تسپ  ملاـع  نیا  زا  نتفر  گرم و  لاـقتنا و  ملاـع  نیا  یمتح  هیتآ  نوچ  درک  ناوتن 

تمحر و راد  قح و  دوهـش  هاگراب  هک  دوخ  رفـس  يارب  هشوت  داز و  حـلاص  لمع  ملع و  زا  دـنک و  شـشوک  دـهج و  هکنآ  لاح  رب  اـشوخ 
هرـسان رزب  فسوی  هکنآ  درکن  دوس  یـسب  هک  ایندب  شورفم  رای  دشورفن .  هدام  ملاع  راگن  شقنب و  ار  دوخ  حور  درادرب و  تسادـخ  ياقل 
تـسا قشاـع  هدـید  رد  شناـبایب  زا  دـیورب  هک  يراـخ  يراـکنایز  یهد  يوج  هب  فسوی  یـشورفب  نوک  ود  رهب  تسود  رگ  دوـب  هتخورفب 

ملعلا ناـمیالا  لـیلد  معن  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 9 -  یـسراخر  هاـم  قارف  تسد  زا  دـلانیم  هچ  زا  یهلا  هـک  یناد  يرازلگ 
ار ملع  هدومرف و  قیوشت  بیغرت و  ملعب  ار  مدرم  ترضح  رگید  عضاوم  رایسب  اجنیا و  حرـش :  تسا .  ملع  نامیا  يوکین  يامنهار  همجرت : 

روکذم تسا  هللا  ۀیشخ  ناشتمالع  هک  یقیقح  ياملع  ملع و  ماقم  تلیضف  رایسب  رابخا  تایآ و  رد  هدرمـش و  ادخب  نامیا  يامنهار  نیرتهب 
ناـسنا ملع  ناـمیا  لـیلد  رتهب  هدومرف  اـجنیا  هلمج  نآ  زا  هدومرف  توعد  تسا  یقیقح  ملع  هک  یهلا  فراـعم  ینامـسآ و  مولعب  ار  مدرم  و 

 . تسا ناسنا  هدننک  هدنز  ملع  سفنلا  ییحم  ملعلا  دومرف  هلمج  نآ  زا  تسا  نامیالا  فیعـض  ای  نامیالا  میدـع  ای  لهاج  صخـش  هک  تسا 
ءایحالا نیب  تیم  لهاجلا  یتوملا  نیب  یح  ملاعلا  دومرف  تسا و  جنگ  نیرتگرزب  تفارش و  نیرتهب  ملع  زنک  مظعا  ملعلا  فرش  لضفا  ملعلا 

مون ءایبنالا  ۀـثرو  ءاملعلا  هللا  لیبس  یف  يزاغلا  مئاقلا  مئاصلا  نم  لضفا  ملاعلا  هللا  بیبح  ملعلا  بلاـط  مئاـهبلاک  ساـنلا  راـصل  ءاـملعلا  ـالول 
تفرعم یهلا  مولع  ملع و  زا  دارم  هتبلا  رگید و  رابخا  رایـسب  خـلا و  لاملا  نم  ریخ  ملعلا  لیمک  ثیدـح  لهاجلا و  ةدابع  نم  لضفءا  ملاـعلا 

ۀمئا تسا  جاتحم  نادب  ملاع  ماظن  هک  مه  ار  یعانص  مولع  هچرگ  تسا  تلاسر  یحو و  ماکحا  قیاقح و  تیدوبع و  مسارمب  ملع  سفنلا و 
هافک همه  ةرخالا  ناک  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 -  دنتسناد .  یئافک  بجاو  ءاملع  دندومرف و  بیغرت  رایـسب  نیرهاط 

 : دومرف همجرت :  سانلا  نیب  هنیبام و  هللا  حلصا  هللا  نیب  هنیب و  امیف  حلصلا  نم  و  هتینالع ،  هللا  حلصا  هتریرس  حلصا  نم  و  ایندلا ،  نم  همه  هللا 
ادـخ دـنک  حالـصا  ار  دوخ  نطاب  سک  ره  درک و  دـهاوخ  ار  وا  يایند  تامهم  تیافک  ادـخ  دـشاب  ترخآ  راکب  شهجوت  تمه و  هک  ره 

 (( تسین جاتحم  حرشب   )) دنیاشگ شریخ  رکذب  نابز  دننک و  دای  یئوکینب  ار  وا  همه  ات  دنادرگ  یم  حلاص  کین و  قلخ  نیب  رد  ار  شرهاظ 
.

ناکاپ فاصوا  نیقی و  بتارم  نامیا و  لها  تافص  تامالع و  رد  مراهچ  هلاقم 
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دنک لکوت  اهراک  رد  وا  رب  دراد  نیقی  قوثو و  ادخب  سک  ره  همجرت :  هیلع  لکوت  هللااب  قثو  نم  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 
لاق هملک 2 -  ادـخ .  لالج  لامج و  رد  تریح  هلو و  قشع و  تبحم و  سنا و  تساضر و  میلـست و  لکوت و  نیقی  لها  تافـص  حرـش :  . 

ندرک دـهعب  يافو  یقیقح  نانموم  مئالع  نامیا و  لئالد  زا  یکی  همجرت :  دـهعلاب  ءاـفولا  ناـمیالا  لـئالد  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما 
دشاب رادافو  قلخ  ادخ و  اب  نامیپ  دقع و  لوقب و  دنک و  افو  نآ  هب  تسب  دهع  هک  ره  اب  هک  تسنآ  صخش  نامیا  لیلد  ینعی  حرش :  تسا . 

تعاطا زا  هتـشاد  وا  تعاطب  تبحم  قشع و  دنک و  افو  هتـسب  دـهع  ناطیـشلا  اودـبعت  نا ال  مدآ  ینبای  مکیلا  دـهعا  ملا  ملاع  رد  هک  ادـخ  اب 
ضقن زگره  دوقعلاب  اوفوا  دومرف  هک  تالماعم  تکرـش و  جاوز و  دوقع  لوق و  مامت  رد  قلخ  اب  اـفو  زین  دـشاب و  رفنتم  نج  سنا و  ناـطیش 

هب درجت  ملاـع  نآ  رد  هکناـنچ  دـنک  اـفو  مکبرب  تسلا  دوـمرف  هک  تـسلا  روز  دـهعب  درادـن و  اور  هعدـخ  رکم و  تناـیخ و  دـنکن و  دـهع 
 : مالـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 3 -  دـشاب .  اروتـسا  رادافو و  ملاـع  نیا  رد  تسب  دـهع  قح  تعاـطب  درک و  رارقا  ادـخ  تینادـحو 

اریز دـنک  یمن  تنایخ  تناما  رد  دراد  ادـخب  نامیا  هک  ره  حرـش :  درادـن .  نامیا  تشادـن  تناما  هک  ره  همجرت :  هل  ۀـناماال  نمل  ناـمیاال 
لامب و تسوا  صرح  عمط و  دنک  یم  تنایخ  تسا  تناما  وا  دزن  هک  مدرم  رارسا  عیادو و  سومان و  ضرع و  لامب و  یـسک  هک  نآ  ببس 

ایند صرح  عمط و  تسپ  تفص  زا  نامیا  تفرعم و  رونب  ار  وا  تشاد  دوجو  صخش  رد  هک  ادخب  یقیقح  نامیا  یناوهش و  ضارغا  لامآ و 
ای نامیا  یب  ای  درادـن  تناما  هکنآ  سپ  دوش  ظفح  تنایخ  هلیذر  قلخ  یتسپ  يدـیلپ و  زا  هجیتنلاب  دـنادرگ و  هزنم  ثیبخ  سفن  تاوهـش  و 

نامرف میلست  زا  رتوکین  ینامیا  همجرت :  مالـستسالا  نم  لضفا  نامیاالا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 -  تسا .  نامیالا  فیعض 
فعض تدشب و  توافت  اما  تسا  رون  همه  غارچ  رون  ات  دیـشروخ  زا  هک  رون  دننام  تسا  فلتخم  نامیا  بتارم  حرـش :  تسین .  ندوب  ادخ 

لـضفا تشاد و  دـهاوخ  رایـسب  هبتر  توافت  تسانامیا  لضفا  لمکا و  هبترم  هک  يوقا  يوق و  نامیا  اـت  فیعـض  ناـمیا  هنوگ  نیمه  رایـسب 
رد ترـضح  هک  تسوا  تافـص  نیرت  یلاع  ناسنا و  هبترم  نیرخآ  میلـست  اضر و  ماقم  میدرک  هراشا  اقباس  هک  میلـست  ماـقم  ناـمیا  بتارم 

هکنآ هجیتن  درمـش  رب  دنـسوفن  لمکا  فرـشا و  اک  هیهلا  هیلک  سفن  تیـصاخ  ود  ار  میلـست  اضر و  ماقم  دـش  رکذ  هکنانچ  لـیمک  ثیدـح 
ثـالث نموملل  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 5 -  تسین .  یماقم  ناـفرع  تاـماقم  ناـمیا و  تاـجرد  رد  میلـست  ماـقم  زا  رتوکین 
یقیقح نانموم  همجرت :  لمجی  لحی و  امیف  اهتذـلو  هسفن  نیب  یلخی  ۀـعاس  هسفن و  اهیف  بساحی  ۀـعاس  وهبر  اهیف  یجاـنی  ۀـعاسف  تاـعاس 

دنزادرپ یم  دوخ  سفن  هبـساحمب  تعاسکی  دننک و  یم  تولخ  دوخ  يادخ  اب  تاجانمب  تعاسکی  دننک :  مسق  هس  رب  ار  ناشرمع  تاعاس 
دنراد ادخ  اب  زاین  زار و  سنا و  تذل  رمع  زا  یتعاس  نامیا  لها  حرـش :  دنراذگ .  یم  او  وکین  لالح  ياه  تذـل  اب  ار  سفن  تعاسکی  و  ، 
لامعا تاحـسب  اوبـساحت  نا  لبق  مکـسفنا  اوبـساح  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  نوچ  یتعاس  تسا و  رمع  تاعاس  لـضفا  هک 

هدز رـس  ناشیا  زا  یهاـنگ  رگا  دـننک و  یم  رکـش  هتـشگ و  داـش  هدروآ  اـجب  قلخب  یکین  وکین و  راـک  رگا  دـنزادرپ  یم  دوخ  دـب  کـین و 
هب باسح  یب  یلکب  ای  ناسآ  ناشباسح  ای  ملاع  نآ  رد  هک  دوش  ببس  هبساحم  نیا  دنبلط و  یم  شزرمآ  هبانا  هبوتب و  ادخ  هاگردب  كانمغ 

تسا ترخآ  ملاع  رد  تداعس  لها  زا  تخادرپ  سفن  هبساحمب  ایند  رد  هک  ره  دعـس  هسفن  بساح  نم  دومرف  رگید  هملک  رد  دنور  تشهب 
هب دوخ  عون  صخـش و  ظفح  يارب  ایند  تایح  رد  ناسنا  اریز  دزادرپ  ندب  تاذل  راکب  تسا  ندب  هب  جاتحم  نوچ  مه  یتعاس  نم  ؤم  زین  و  . 

ندب نتفای  توق  يارب  حابم  ینامـسج  تاذل  ریاس  نانز و  ترـشابم  ترـشاعم و  ناتـسود و  تبحـصب  تسا و  جاتحم  لالح  حـیرفت  اذـغ و 
هللا یلص  تبترم  یمتخ  ترـضح  ءایلوا و  ءایبنا و  یتح  تسا و  مزال  ینامـسج  تاذل  نآ  هتبلا  تسا و  دنمزاین  تعاط  هتـسیاش و  راک  يارب 

ثالث مک  ایند  نم  یلا  ببح  اریمح و  ای  ینیملک  تسا  هدوب  رمع  تاعاس  رد  لالح  ياه  تذل  ینامـسج و  روما  هب  هجوت  مهار  هلآ  هیلع و 
هک دـش  دـهاوخ  راک  هس  نیا  رب  فرـص  ناشرمع  تاـعاس  ناـمیا  لـها  سپ  هدومرف  یم  ةولـصلا  یف  ینیع  ةرق  تلعج  و  بیطلا ،  ءاـسانلا  : 

لجرلا نامیا  یلع  لدتـسی  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 -  تسا .  طوبرم  اهنیدـب  يورخا  يویند و  یعون و  یـصخش و  تایح 
تفع عرو و  تفـصب  یگتـسارآ  تسادخ و  تعاط  تمزالم  درم  نامیا  رب  لیلد  همجرت :  ۀعانقلا  ۀفعلا و  عرولاب و  یلحتلا  ۀـعاطلا و  موزلب 

ادخ تعاطب  سنا  ادخب  نامیا  ناهرب  دـشاب و  هتـشاد  يوعد  نیا  رب  ناهرب  لیلد و  دـیاب  دـنک  نامیا  يوعد  هک  ره  حرـش :  تعانق .  سفن و 
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لامعا و تاریخ  هارب  ار  لام  يرورـض  رب  دئاز  ینعی  لام  رد  تعانق  مارح و  تاوهـش  زا  سفن  تفع  یتسرپ و  ادـخ  عرو و  تسا و  نتـشاد 
هک دزادرپن  ینارذگشوخ  لمجت و  یشایع و  فارسا و  هب  دنک و  فرـص  نیکاسم  ارقفب و  ناسحا  نید و  هار  رد  تمدخ  لایع و  رب  هعـسوت 
 : همجرت سانلا  نم  شحوتـسا  هللااب  سنا )   ) نمآ نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 -  تسا .  تعانق  تفع و  دـض  فاصوا  نیا 

تفای و لامک  فاصوا  تمظعب و  ار  ادخ  هک  ره  حرش :  دنیزگ .  قلخ  زا  يرود  هدرک و  تشحو  مدرم  زا  تشاد  لماک  نامیا  ادخب  هک  ره 
اقیتشا و قشع و  وا  هب  اهنت  تخانش  دننام  لثم و  یب  لالج  تیاهن و  یب  لامج  نسح و  دحیب و  ياطع  دوجو و  ینابرهم  تفار و  تمحرب و 
 . دریگ یمن  سنا  یـسک  اب  ادبا  ادخ  ناتـسود  ناقـشاع و  اب  زج  دزیرگ و  یم  دـنراد  یم  زاب  ادـخ  زا  ار  وا  هکنآ  يارب  قلخ  زا  دراد و  سنا 

یلتبا اذا  و  رکـش ،  یطعا  اذا  و  رکذ ،  ملکت  اذا  و  رکفت ،  تکـس  اذاو  ربـتعا ،  رظن  اذا  نموملا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤـملاریما  لاـق  هملک 8 - 
و دنک ،  یم  رکف  ادـخ  تمکح  تمظع و  رد  دـنک  توکـس  رگا  و  درگن ،  یم  تربع  رظنب  دـنک  رظن  يزیچب  هاگ  ره  نم  ؤم  همجرت :  ربص 
رد ربص  دوش  يا  هیلب  هب  التبم  رگا  و  دنک ،  یم  رکـش  دنک  اطع  يزیچ  وا  هب  ادخ  هاگره  و  دیاشگ ،  نابز  ادخ  رکذب  دـیوگ  ینخـس  هاگره 

تسترکف شتوکس  دشاب  شوماخ  نوچ  دشابن )) اوه  رـس  نانیب ز  يادخ  رظن   )) تستربع رظن  دنک  رظن  هچ  ره  هب  نم  ؤم  حرـش :  دنک .  الب 
تمعن نآ  رکـشب  دنک  اطع  وا  هب  ادخ  یتمعن  رگا  تسا و  یهلا  تمکح  تمظع و  رکفب  ادخ و  دایب  هکلب  تسین  ادـخ  زا  لفاغ  مدرم  دـننام 

لدع هاج  تمعن  رکش  و  تسا ،  تیاده  داشرا و  قلخب و  میلعت  ملع  تمعن  رکش  و  تسا ،  ناسحا  لذب و  لام  تمعن  رکـش  هک  دزادرپ  یم 
اطع ار  تمعن  نآ  ضرغ  نآ  يارب  يادـخ  هک  یـضرغ  يارب  تسا  تمعن  نآ  ندرک  فرـص  تمعن  ره  رکـش  و  تسناتـس ،  دریزب  تبحم  و 

دناد و یم  ادخ  زا  یتمعن  مه  ار  الب  اریز  دنک  یمن  عزج  الب  رد  دنزرف  گرم  رقف و  ضرم و  نوچ  دسر  یئالب  ار  نم  ؤم  رگا  تسا و  هدرک 
هیلع نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 9 -  باسح  ریغب  مهربجا  نورباصلا  یفوی  امنا  هک  دـنک  اـطع  يو  هب  نارباـص  يازج  ادـخ  اـت  دـنک  یم  ربص 

ناـسنا هک  تیـصعم  رد  ربص  یکی  تسا ،  مسق  هس  رب  ربص  حرـش :  تسناـمیا .  هرمث  روما  رد  ربص  همجرت :  ناـمیالا  ةرمث  ربـصلا  مالـسلا : 
یناف تذل  نآ  لباقم  رد  ار  ملح  ربص و  نماد  درذگب و  تیـصعم  نآ  تذل  زا  یئابیکـش  ربصب و  دـنک  توعد  ار  وا  سفن  یتیـصعمب  نوچ 

ار بلق  روضح  تدابع و  ناکرا  زامن  رد  باتـشب  دشابن و  لوجع  تعاط  زامن و  رد  ناسنا  هک  تدابع  رب  ربص  مود  دهدن .  تسد  زا  تقوم 
الب رب  ربص  موس  درآ .  ياجب  دناوت  هچ  ره  تابحتسم  طئارش و  لماک و  هجوت  بلق و  روضح  رطاخ و  هنینءامط  ربص و  اب  هکلب  دنکن  بارخ 

شیپ ناسنا  رب  راوگان  ثداوح  تایلب و  ریاس  نمـشد و  رازآ  سبح و  تناها و  گرم و  رقف و  جـنر و  درد و  لیبق  زا  یتبیـصم  هاـگ  ره  هک 
ربص الب  نآ  رد  هودنا ،  مغ و  درد و  زا  عزف  عزج و  مدع  ادخ و  رب  یبلق  ضارتعا  نودب  قلخب و  تیاکـش  یب  ربص  ینعی  لیمج  ربص  اب  دیآ 

مامت رد  یئابیکـش  ربص و  ياراد  هشیمه  نم  ؤم  تسا و  ربص  عاونا  نیا  تخرد  نآ  هویم  هرمث و  منک  هیبشت  یتخردـب  ار  نامیا  رگا  دـنک و 
مدق لد  رد  دهن  کی  ره  ملا  درد و  بعت  جنر و  مغ  هودنا و  هشیدنا و  تسادخ .  نامرفب  هثداح  ره  هک  دناد  یم  نوچ  دوب  دـهاوخ  لحارم 

ینضغبا ام  ینضعبی  نا  یلع  اذه  یفیسب  نموملا  مویخ  تبرـض  ول  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 -  دـسر  یم  نارمف  مکح و  اب 
هتخانش ار  ادخ  نم  ؤم  صخش  حرش :  درادن .  نمشد  ارم  زگره  دراد  نمشد  ارم  هک  ریشمش  برضب  منک  هلثم  ار  نم  ؤم  ینیب  رگا  همجرت : 

 - مالـسلا هیلع  یلع -  نانآ  يالعا  لثم  هک  ار  ادـخ  ناتـسود  دراد  تسود  ار  ادـخ  هک  ره  دراد و  تسود  ار  وا  تخانـش  ار  ادـخ  هک  ره  و 
تاذ همزال  مالسلا -  هیلع  یلع -  بح  تمایق  زور  ات  درادن و  رب  تسد  مالـسلا -  هیلع  یلع -  یتسود  زا  شناج  دح  ات  دراد  تسود  تسا 

نب یلع  بح  نموملا  ۀفیحـص  ناونع  تسنامیا  لها  تافـص  زا  بلاط  یبا  نب  یلع  یتسود  دـندومرف  هک  تسا  موصعم  راـبخا  رد  تسوا و 
ماقم رهب  نامیا  اب  صخش  ره  نوچ  تسا  بلاط  یبا  نب  یلع  بح  نم  ؤم  لامعا  هفیحص  هحول  رـس  دومرف  مالـسلا -  هیلع  ماما -  بلاط  یبا 
دهز نامیا و  يالعا  لثم  لمکا و  ادرف  دنیب و  قح  نابرقم  ناصاخ و  مامت  زا  رترب  دناد و  نآ  قوف  ام  ار  مالـسلا -  هیلع  یلع -  دسرب  نامیا 

بوبحم وا  بلق  رد  مالسلا -  هیلع  یلع -  ببس  نیدب  دسانش  هلضاف  قالخا  هیلک  تواخـس و  يدرمناوج و  توتف و  تمه و  تعاجـش و  و 
رد دنا  هتخیگنا  قشاع  قشع  یپ  ردنا  دنا و  هتخیر  حدق  رد  قشع  هداب  ات  دیامرف :  یعابر  نیا  رد  انیـس  یلع  وبا  هکنات  تسا  ملاع  قلخ  نیرت 

نیرهاطلا هدالوا  یلع  هیلع و  هللا  تاولص  دنا  هتخیمآ  رد  مهب  رکش  ریش و  نوچ  یلع  رهم  یلع  وب  ناور  ناج و 
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هقطان سفن  بیذهت  تیبرت و  رد  مجنپ  هلاقم 

هک سکنا  رب  اشوخ  همجرت :  هلقع . ))  وا   )) هاوقت یسوم  عاطا  هاوه و  نوعرف  یصع  نمل  یبوط  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 
رد ار  سک  ره  هک  هدومرف  هراشا  ترضح  حرش :  دنک .  تعاطا  ار  دوخ  ياوقت  لقع و  ياسوم  دنک و  فلاخم  دوخ  سفن  ياوه  نوعرف  اب 
دنک تفلاخم  نیب  دوخ  سفن  نوعرف  اب  دـبایرد  ار  يوسوم  لاـمک  ماـقم  دـهاوخب  رگا  تسا و  ینوعرف  یـسوم و  ریغـص  ملاـع  رد  نطاـب و 

مالـس  )) هک قح  ترـضح  تیحت  هب  یـسوم  دننام  دنک  نامیا  لقع و  ياسوم  تعاطا  رگا  دوش و  كاله  يایرد  قرغ  نوعرف  نوچ  هنرگو 
اب یلقع  ملاوع  ياهنامسآ  رد  ددرگ و  زارفارـس  نینموملا  اندابع  نم  امهنا  هک  دناوخ  شـصاخ  نانموم  زا  دومرف و  نوره ))  یـسوم و  یلع 
 : مالـسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 -  تسا .  لقع  ياسوم  عیطم  سفن و  نوعرف  دـض  هکنآ  لاحب  اشوخ  سپ  دوش  زاورپ  مه  یـسوم 
ار توهـش  دوش و  دوخ  بضغ  کلام  ناسنا  هک  تسنآ  هلـضاف  تافـص  دـمآ  رـس  همجرت :  ةوهـشلا  ۀـتما  بضغلا و  کـلم  لـئاضفلا  سار 

یناویح ياوه  لایما و  رب  مکاح  شا  هقطان  سفن  دوخ و  بضغ  توهـش و  کلام  ناسنا  هک  تسنآ  تافـص  لضفا  ینعی  حرـش :  دـناریمب . 
بولغم لـقع  هدارا  ربارب  رد  یلکب  ار  هوق  ود  نیا  دـنک .  مادـنا  ضرع  یـسدق  لـقع  لـباقم  رد  تساوخ  بضغ  توهـش و  اـج  ره  ددرگ و 

تفرعم و ملع و  هیلاع  بتارم  زا  دیـسر  یماقم  رهب  ناـسنا  هک  تسا  بضغ  توهـش و  اـب  تفلاـخم  نیمه  ربکا  داـهج  زا  ضرغ  دـنادرگ و 
هدارا لقع و  عبات  هک  یتروص  رد  دنفیرـش  رایـسب  هوق  ود  بضغ  توهـش و  هوق  ود  نیا  دیـسر و  سفن  ياوه  اب  تفلاخم  هطـساوب  تداـعس 
ناسنا رگا  هک  دش  رکذ  يوبن  ثیدح  رد  هکنانچ  روکذم  طرشب  تسا  هوق  ود  نیا  عبات  صخش  ره  لامک  عون و  ره  ياقب  نوچ  دنشاب  عرش 

نیا لیم  يارجا  سا و  ندش  توهش  رب  مکاح  بضغ و  کلام  ناسنا  لئاضف  دمآرس  سپ  دور  رتالاب  کلم  زا  دوش  دوخ  توهـش  رب  مکاح 
نم مکـسفنا  اورهط  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 -  مکایا .  یلاعت و  هللاانقف  نتـشاد و  رهطم  عرـش  رونم و  لقع  عباـت  ار  هوق  ود 

 . دیدرگ لئان  یناحور  عیفر  تاجردب  ات  دیزاس  كاپ  توهـش  يدیلپ  زا  ار  دوخ  سوفن  همجرت :  تاجردلا  عیفر  اوکردـت  تاوهـشلا  سند 
زاورپ تفرعم  تمکح و  ملع و  رازلگ  غابب و  تعیبط  سفق  زا  دـبای و  اقترا  یـسدق  جراعم  یلاع و  تاـماقمب  دـهاوخب  هک  ره  ینعی  حرش : 

رهاط و یـسح  تاذل  قوش و  زا  ار  حور  دنادرگ و  بذهم  ار  هیـسدق  هقطان  سفن  یناویح  ياهتوهـش  راگنز  تفاثک و  سند و  زا  دیاب  دنک 
ترضح رگید  هملک  رد  دبای و  ماقم  رتالاب  کلم  کلق و  زا  هکلب  ددرگ  فصتم  هکئالم  تافصب  تاوهش  زا  هیلخت  زا  سپ  ات  درادب  هزیکاپ 

دور رتالاب  ناسنا  ملع  هیاپ  ردق  ره  اهتضایر  اهحالصا و  یف  هدهج  لذب  هسفنب و  هتیانع  تداز  لجرلا  ملع  داز  املک  دومرف  مالسلا -  هیلع  - 
هیلع نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 4 -  دوش .  رتشیب  سفن  اب  شتدـهاجم  تضایر و  ضقـالخا و  حالـصا  سفن و  بیذـهتب  شهجوت  تیاـنع و 

 . دراد كاـپ  یناویح  تاوهـش  زا  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتهب  همجرت :  تاوهـشلا  نم  هسفن  رهط  نم  ساـنلا  ریخ  مالـسلا : 
سح سح  جـنپ  تاذـل  هب  قایتشا  تعیبط و  ملع  زا  دـنک و  تفلاخم  یناویح  ياـه  توهـش  سفن و  ياوه  اـب  رتشیب  سک  ره  ینعی  حرش : 

یـسدق و حور  بیذـهتب  صاخـشا  تیلـضفا  يرتهب و  كالم  اریز  تسا  نارگید  زا  رتهب  درذـگب  هعماس  هرـصاب و  هماش و  هقئاذ و  هسمال و 
زا رتهب  سپ  دنتـسه  امـش  نیرت  ياوقت  اب  ادخ  دزن  امـش  نیرتهب  مکاقتا  هللادنع  مکمرکا  نا  لئاق  نمزع  دومرف  هک  تسنامیا  ملع و  يوقبت و 
لاق هملک 5 -  درآ .  يور  یلقع  تاذل  بناجب  تمه  ولع  اب  دزاس و  كاپ  یناویح  تاوهـش  يدیلپ  زا  ار  سفن  هک  تسا  یـسک  مدرم  همه 
هاگآ مدرم  همجرت :  اـهفرع  نمل  هللا  باوث  مرکا  یه  اـهکلم و  هسفن  دـهاج  نمف  ۀـنجلا  نمث  داـهجلا  نا  ـالا و  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما 
سفن داهج  نیا  دوش و  دوخ  سفن  کلام  درک  داهج  سفن  اب  سک  ره  تسا و  دبا  تشهب  نآ  تمیق  نمث و  رفاک  سفن  اب  داهج  هک  دیـشاب 

اب داهج  هار  سک  ره  ینعی  حرـش :  دـنک .  سفن  اب  داهج  هنوگچ  هک  دـشاب  ملاـع  هکنآ  طرـشب  تسوکین  لـمع  ره  زا  رت  یمارگ  ادـخ  دزن 
لضف و تداعـس و  ریخ و  مامت  دوش و  حـتاف  وا  رب  دزادرپ  گنجب  سفن  اب  وکین  دزومایب و  نید  لقع و  قیرط  زا  تسا  ربکا  داهج  هک  سفن 

دبا تشهب  تسا و  یهلا  تاقارـشا  یبلق و  تاحوتف  ادبم  تسا و  نیبم  حتف  نیا  هک  دـنک  حـتف  گنج  نیا  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد  تعفر 
رهم دـیامرف  زاب  تسا و  سفن  اب  داـهج  داـهج ،  نیرتهب  سفنلا  داـهج  داـهجلا  ریخ  دومرف  رگید  هملک  رد  تسا و  تیحتاـف  نیا  نمث  دزم و 
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نمل یبوط  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 6 -  مکایا  هللاانقزر و  تسا  یتشهب  سورع  نیباک  سفن  اـب  داـهج  سفنلا  داـهج  ۀـنجلا 
ایند موهوم  ياهوزرآ  لامآ و  دگنجب و  سفن  ياوه  اب  هکنآ  لاح  رب  اشوخ  همجرت :  اضوع  زارحا  اضرغ و  یمر  هانم و  بذک  هاوه و  دباک 

ینعی همجرت :  دبایرد .  تسا  رترب  كاردا  هوق  زا  هک  یتاذل  ضوع  رد  ات  دـنکفیب  رظن  زا  ار  هدام  ملاع  زیچان  یناف  عاتم  دـنک و  بیذـکت  ار 
قلطم قوشعم  لامج  قح و  دوهـش  تذل  يورخا و  معن  زا  دـنک و  هضواعم  ینادواج  تاذـل  يدـبا و  تداعـسب  ار  یناف  يویند  عاتم  ضرع 

يرهوـگ سفن  اهعـض  اهلذـتبا و  نم  اـهعفر و  اـهناص و  نم  هنیمث  ةرهوـجل  سفنلا  نا  دوـمرف  ترـضح  رگید  هملک  رد  دـبای .  لـماک  ظـح 
تشز و قالخا  هب  رگا  اهیکز و  نم  حلفادق  دنادرگ  یم  عیفر  ار  شماقم  دراد  ظوفحم  ار  وا  تشز  تاداع  قالخا و  زا  هک  ره  تساهبنارگ 

بیذهتب لاغتشالا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 -  اهیـسد .  نم  باخ  دق  تخاس و  دهاوخ  شلیلذ  وراخ  دنک  اهر  تسپ  تاداع 
ریخ ياهراک  نیب  ینعی  حرش :  تسا .  نتخادرپ  هقطان  سفن  بیذهت  هب  ملاع  رد  راک  نیرتهب  نیرت و  حلاص  دومرف  همجرت :  حلصا .  سفنلا 

نید و شیاسآ  لمع  نآ  هک  تسا  سفن  بیذهت  اهنآ  نیرت  هتـسیاش  نیرتهب و  یناگدنز  رود  رد  ناسنا  زا  رداص  هتـسیاش  لاعفا  لامعا و  و 
سفن هیکزت  اهیکز .  نم  حـلفا  دـق  هک  تسادـخ  باتک  رد  هکنانچ  تسا  راد  ار  ینالقع  ینامـسج و  تداعـس  ندـب و  حور و  تذـل  ایند و 
هزیکاپ كاپ و  یناویح  بضغ  توهـش و  زا  دـنک  تیبرت  ار  دوخ  سفن  ناـسنا  نوچ  هک  تسا  ملاـع  ود  يزوریف  حـالف و  شیاـسآ و  ببس 

فاصوا زا  دوش و  هزنم  همیخ  تاداـع و  تاـیدامب و  صرح  رورغ  ینیب و  دوخ  تنوعر و  ربک و  دـسح و  لـخب و  هلیذر  تافـص  زا  دراد و 
دـنادرگ و كاپ  ار  دوخ  حور  تنایخ  افج  ملظ و  مدرم و  بیرف  هعدـخ و  رکم  بجع و  ایر و  سرت و  سفن و  تئاند  لـیبق  زا  رگید  هلیذر 

دیارایب ار  ناور  لامک  تافـص  زا  هریغ  تمه و  ولع  تواخـس و  تلادـع و  تعاجـش و  ملح  ملع و  تمکح و  تفرعم و  ناـمیا و  تفـصب 
ناهج ود  رد  ناسنا  سفن  لیمکت  حور و  بیذـهت  رثا  رد  اریز  تسا  هتفرگ  شیپ  ار  ملاع  راـک  نیرت  هتـسیاش  لغـش و  نیرتهب  یـسک  نینچ 

عیفر تاماقم  شیاسآ و  هب  ترخآ  رد  شوخ و  ایند  رد  هجیتنلاب  دندونشخ و  وا  زا  ود  ره  قلخ  ادخ و  سفنلا  بذهم  صخش  دبای  شیاسآ 
هلضاف تافصب  فصتم  هلیذر و  قالخا  زا  بذهم  هیسدق  سوفن  يارب  نآ  ماقم  نیرت  عیفر  یتشهب و  تاجرد  هک  دش  نایب  نوچ  ددرگ  لئان 

لها قاتـشم  تشهب  هک  تسا  ثیدـح  رد  دـنناوضر  تشهب  قالخ  هکلب  یتشهب  سب  هن  قالخا  ملع و  رونب  رونم  یـسدق  سوفن  هکلب  تسا 
نیرت هتسیاش  ناهج  ود  ره  تداعـس  يارب  هکنآ  هجیتن  دزاس  یم  شوماخ  ارم  شتآ  وت  رون  هک  رذگب  دوز  دیوگ  نمومب  خزود  تسنامیا و 

 : همجرت ةداع .  لمجا  ةدابع و  لضفا  تاوهـشلا  كرت  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 8 -  تسا .  هقطان  سفن  بیذـهت  ملاع  راک 
هک یناویح  یناف  تذل  زا  سک  ره  ینعی  حرش :  تسیناسنا .  تداع  نیرتوکین  تسا  تیدحا  ترضح  تدابع  نیرتهب  اهتوهش  كرت  دومرف 
رب ات  ددرگن  سفن  ياوه  ریـسا  دنز و  اپ  تشپ  یناسفن  تاوهـش  رب  درذگب و  تسا  حـلاص  لامعا  تفرعم و  ملع و  بلط  ادـخب و  هجوت  عنام 
زا رتکیدزن  ادخب  ار  ناسنا  توهـش  كرت  هک  تسا  رامـشب  ناسنا  تداع  نیرتوکین  ادخ و  تدابع  نیرتهب  راک  نیا  دوش  حـتاف  قئاف و  سفن 

یناویح تاوهـشب  ناسنا  رگا  سپ  تسا  يوناث  تعیبط  تداع  نوچ  تسا و  رتوکین  سفن  لیمکت  يارب  راک  ره  زا  دـنادرگ و  تادابع  رئاس 
لاق هملک 9 -  یلاعت .  هللاانقزر  ددرگ  یم  تسا  رترب  کلم  زا  هک  ناسنا  تقیقحب  دومن  نآ  كرت  رگا  دوش و  ناویح  هب  خـسم  دـنک  تداع 

نارگید رد  هچنآ  زا  نک  تیبرت  بدا و  ار  دوـخ  سفن  دوـمرف :  همجرت :  كریغل .  هتهرک  اـمب  کـسفن  بدا  مالـسلا :  هیلع  نـینم  ؤـملاریما 
مدرم رد  هک  يا  هتـسیاش  ان  لاعفا  هلیذر و  تافـص  هک  تسنآ  سفن  بدا  تیبرت و  بیذـهت و  يارب  هارکی  ینعی  حرـش :  ینیب .  یم  دنـسپان 
تشز مه  وت  يارب  نآ  هک  نادب  ینیب  مدرم  رد  تسیاش  ان  تشز و  هچنآ  زاس و  كاپ  تافـص  نآ  زا  ار  دوخ  سفن  تسا  وت  دنـسپان  ینیب و 

ام کـسفن  نم  حبقتـسا  دومرف :  رگید  هملک  رد  و  ینیب .  یمن  تشز  دوخ  رب  اـسب  یهاوخ  دوخ  سفن و  بح  رثا  رد  وت  تسا و  دنـسپ  اـن  و 
نارگید لامعا  فاصوا و  هب  يدنسپ  ان  یتشز و  هب  هجوت  زا  سپ  یناد  حیبق  نارگید  زا  هک  ار  یلمع  رامش  حیبق  دوخ  زا  كریغ  نم  هبقتست 

تـسا تشز  هچنآ  هک  دوش  ببـس  سفنب  بح  راذگم  ریگرب و  شیوخ  راک  سایق  تسین  اهنآ  یتشز  كرد  باجح  عنام و  سفن  بح  هک 
یب  )) دوخ يرطف  لـقعب  ار  نارگید  هحیبـق  لاـعفا  هلیذر و  تافـص  نوچ  سپ  یناد  اوراـن  تشز و  نارگید  رب  ینک و  روصت  اـبیز  دوـخ  رد 

يزومایب نابدا  یب  زا  سفن  بدا  ات  زاس  كاپ  نآ  زا  ار  سفن  سانشب و  دوخ  يارب  ار  اهنآ  یتشز  یهد و  یم  صیخـشت  سفن  بح  باجح 
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هکلب يزادرپب  دوخ  سفن  بیذهت  تیبرت و  بدا و  هب  ینک و  تلفغ  شیوخ  سفن  بویع  اه و  یتشز  زا  ینیب  قلخ  رد  یبیع  نوچ  هکنآ  هن 
بذـهم هلیذر  فاـصوا  بیع و  صقن و  زا  ار  دوـخ  هقطاـن  سفن  زگره  ینک و  اـفتکا  ناراکدـب  ناـبدا و  یب  یئوـگ  دـب  یئوـج و  بیع  هب 

بذـهم و ار  شیوخ  سفن  هدرک و  رود  ار  دوخ  بیع  هک  رتـهب  مینک  فرـص  نارگید  یئوـج  بیعب  ار  رمع  اـم  هکنآ  ياـجب  سپ  ینادرگن 
ناسنا قیرط  راـهچب  یقـالخا :  هتکن  تسترخآ .  اـیند و  دوس  نارازه  دوخ  بویع  عفر  رد  ناـبز و  مدرم  یئوج  بیع  رد  هک  میزاـس  بدوم 

بدا بدا ،  لها  ترـشاعم  زا  هکنآ  مود  دزومآ .  بدا  نابدا  یب  زا  دـش  رکذ  اـجنیا  هک  یهجو  نیمه  یکی  دزاـس  بذـهم  ار  سفن  دـناوت 
بیع هب  ات  دنـسرپب  ار  دوخ  یقالخا  صقاون  بویع و  یقیقح  ناتـسود  زا  هکنآ  وس  دنک .  سفن  بیذـهت  بذـهم  سوفن  ندـیدب  هتخومآ و 
بیع وا  رب  هک  ار  هچنآ  هدرک و  هدافتسا  دنا  بویع  ندرک  ادیپ  ماقم  رد  هک  دوخ  نانمشد  زا  هکنآ  مراهچ  دنک .  نآ  عفر  دوش و  هگآ  دوخ 

نع کسفن  هزن  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 10 -  دهاوخ . )) ادـخ  رگا  ریخ  ببـس  دوش  ودـع   )) ات دزاس  رود  دوخ  زا  دـنرمش 
حرش زیهرپب .  یتسرپ  توهش  دب  تبقاع  زا  زاس و  هزنم  یناویح  تاذل  شیالآ  زا  ار  دوخ  سفن  همجرت :  تاوهـشلا .  تاعبت  تاذللا و  سند 

یناحور تاذل  زا  نامرح  ببـس  تاذل  نآ  هک  زاس  هزنم  تسوا  یکاپ  ان  سند و  بجوم  هک  یناویح  تاذل  لامعا  زا  ار  هقطان  سفن  ینعی  : 
رد نک .  ظفح  تشز  تالیخت  تاداع و  زا  ار  یـسدق  سفن  زیهرپب و  ینار  تاوهـش  يراک  نایز  یئاوسر و  تشز و  تبقاـع  زا  زین  تسا و 

 (( . تسا سفن  ياوه  تفلاخم  تداعس  ره  ءادبم  و  سفن ،  توهش  زا  تعاطا  یهارمگ  ره  لصا   : )) دومرف رگید  هملک 

قلخ ادخ و  نیب  دهع  لوق و  ظفح  افص و  افو و  هلضاف و  قالخا  رد  مشش  هلاقم 

تلاـصا تفارـش و  زا  فشاـک  قـالخا  نسح  همجرت :  قـالخالا .  نسح  قارعـالا  فرـش  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 1 - 
هتسارآ هریغ  تمه و  ولع  تعاجش و  تلادع و  تواخس و  تمکح و  هکلمب  تسا و  قالخا  نسح  ياراد  هک  یسک  ینعی  حرش :  تسنانا . 
تـسا تشز  شقالخا  هک  سکنآ  سکعب  و  تسا ؛  تباجن  تلاصا و  نادـناخ  زا  تسا و  یحور  تمظع  یتاذ و  تفارـش  ار  سکنآ  تسا 

لاق هملک 2 -  تسا .  تباـجن  تفارـش و  یب  سفنلاریقح و  تمه و  تـسپ  ینادـناخ  زا  بـلغا  تـسا و  یتلاـصا  یب  يرهوـگ و  دـب  لـیلد 
ادخ و  )) تبحم بجوم  هدیدنـسپ  قالخا  قلخ و  نسح  همجرت :  ةورملا .  دلوی  ۀـبحملا و  ثروی  قلخلا  نسح  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما 
و ناشیوخ ))  نادـنزرف و  نز و   )) دوخ هداوناـخ  زا  معا  ادـخ  قلخ  اـب  هک  ره  حرـش :  تسا .  یگنادرم  توتف و  تورم و  ءاـشنم  و  قلخ )) 

مرتحم بوبحم و  سک  ره  دزن  دـنراد و  یم  تسود  ار  وا  همه  دـنک  ترـشاعم  شوخ  قـالخا  هب  دراد و  وکین  قلخ  ناـگیاسمه  ناـقیفر و 
نابز اهنت  هن  وکین  قلخ  هک  مینادـب ))  ار  هتکن  نیا  دـیاب  و   )) تفاـی دـهاوخ  عیفر  ماـقم  ترخآ  رد  عیـسو و  قزر  اـیند  رد  هجیتنلاـب  تسا و 

یگنرکی افص و  قدص و  دهعب و  يافو  تسا و  تناما  لدع و  تورم و  فاصنا و  تریـس  تبحمب و  كاپ  حور  فاصتا  هکلب  تسا  شوخ 
 : همجرت قلخلا .  نسح  نم  انها  سیع  ال  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 -  تسا .  قلخب  ناـسحا  تفرعم و  ملح و  ملع و  تسا و 

لقع تسا و  لقع  نامرفب  شبضغ  توهش و  تسوکین  قلخ  هک  ار  سکنآ  حرش :  تسین .  قالخا  نسح  رتاراوگ  یـشیع  یناگدنز و  چیه 
ترخآ رد  ای  ایند  رد  تساوران  هکیراک  دراد و  یم  روظنم  اهراک  رد  ار  ناج  مسج و  تحـص  تیفاع و  تمالـس و  تسا و  شیدنا  تبقاع 
نودـب تمحازم و  یب  داش و  یلد  شوخ و  شیع  اب  هشیمه  صخـش  قلخ  نسح  رثا  رد  دوش  یمن  رداـص  وا  زا  تسناـسنا  یتحاراـن  بجوم 

دزن تیبوبحم  بجوم  طیحم  رد  ناگیاسمه و  تسلزنم و  لها  طاشن  بجوم  شوخ  قلخ  هناـخ  رد  درب  یم  رـسب  ار  یناگدـنز  هودـنا  مغ و 
رد تشاد و  دـهاوخ  ار  یناگدـنز  نیرتشوخ  وکین  قالخا  بحاص  ملاـع  ود  رد  سپ  تسا  قلخ  ادـخ و  ياـضر  بجوم  هجیتنلاـب  مومع و 

تسا جنر  هودنا و  مغ و  رپ  یگدنز  شوخان و  شیع  هیام  دب  قلخ  سفنلا  باذع  شیعلادکن و  قلخلا  ءوس  دومرف :  ارنآ  لباقم  رگید  هملک 
هملک تسا .  مک  زین  تسا  ملع  هک  شحور  قزر  و  تسیزور ،  کنت  قلخ  دب  صخـش  هقزر  قاض  هقلخ  ءاس  نم  دومرف .  رگید  هملک  رد  و 

بحاص دوسح و  زگره  ار  یقیقح  نم  ؤم  همجرت :  الیخب .  ادوقح و ال  ادوسح و ال  نموملا  یقلی  ال  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق   - 4
هچ ره  هک  ره  دناد  یم  اریز  تسا  ربم  مدرم  اب  دسح  تفـص  زا  تسنامیا  لها  هکنآ  حرـش :  تفای .  یهاوخن  تمائل  لخب و  هنیک و  دـقح و 
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ؤم تسادخ و  رب  ضارتعا  وا  دسح  هدیدرگ و  شبیصن  لاعتم  يادخ  ریدقتب  همه  اهتمعن  ریاس  ملع و  هاج و  لام و  زا  هدش  وا  بیصن  تمعن 
هنیک ياجب  دریگن و  لد  رد  ار  سک  هنیک  دـقح و  زگره  تسادـخ  تبحم  ياـج  شلد  نم  ؤم  زین  درادـن و  دـنوادخ  رب  ضارتعا  زگره  نم 

یـسک هب  رگا  دـناد  یم  هک  نم  ؤم  زین  دـبلط و  یم  ادـخ  زا  ترفغم  دـنک و  یم  ریخ  ياعد  تبحم و  وا  هراـب  رد  هدـید  رازآ  یـسک  زا  رگا 
دناد یم  لباق  ان  ریقح و  يزیچ  ار  ایند  عاتم  لام و  هوالع  دنک و  یم  اطع  نآ  زا  رتهب  ملاع  ود  رد  ار  ناسحا  نآ  شاداپ  يادخ  دـنک  ناسحا 
ینغ عبطلا و  یخـس  تسا و  قلخب  نابرهم  هاوخ و  ریخ  نم  ؤم  تسا  فاـصوا  نیا  لـباقم  ياراد  نم  ؤم  سپ  دـیزرو  دـهاوخن  لـخب  زگره 
دراد روهظ  وا  رد  هدیدنـسپ  تافـص  عیمج  رود و  وا  زا  دنـسپان  تافـص  مامت  دراد  ادخب  نامیا  هکنآ  هصالخ  تسا .  تمه  دـنلب  سفنلا و 

هللا و انقزر  دنادرگ  یم  هللا  تافـص  هب  فصتم  هللا و  قالخا  هب  قلختم  ار  ناسنا  ادـخب  لماک  نامیا  الا  دـشاب و  نامیالا  فیعـض  هکنآ  رگم 
تـسا یـسک  مدرم  نیرتهب  همجرت )) :  ةردق .  نع  ملح  هظیغ و  مظک  نم  سانلا  لضفا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 -  مکایا . 

ماـقم تعفر  بجوم  هک  لاـمک  تافـص  زا  یکی  حرـش :  دـنک .  ملح  ماـقتنا  رب  تردـق  دوجو  اـب  درب و  ورف  بضغ  تقو  ار  دوخ  مشخ  هک 
یگرزب سانلا .  نع  نیفاعلا  ظیغلا و  نیمظاکلاو  دیامرف :  میظع  نآرق  رد  ادخ  هک  دـنک  رازآ  يدـب و  وا  قح  رد  یبقع  ایند و  رد  تسناسنا 

 . مکل هللارفغی  نا  نوبحت  الا  درذگب  مدرم  رازآ  اه و  يدب  زا  ماقتنا  رب  تردق  دوجو  اب  درب و  ورف  ار  بضغ  مشخ و  ناسنا  هک  تسا  نیا  رد 
زا مه  ادخ  ات  دیرب  ورف  ار  بضغ  مشخ و  دیرذگ و  رد  قلخ  ياهیدب  زا  مه  امـش  درذـگ  رد  امـش  ریـصقت  زا  ادـخ  هک  دـیرادن  تسود  ایآ 

خزود هک  ادخ  مشخ  تفگ :  تسیچ !؟  ملاع  زا  رت  تخس  زیچ  همه  زا  دنتفگ  مالسلا -  هیلع  یـسیع -  هب  نایاروح  درذگب .  امـش  ناهانگ 
ار نیا  یمور  فراع  هکنانچ   . )) دوخ بضغ  مشخ و  ندرب  ورف  هب  تفگ :  تسیچ ؟  هب  ادـخ  مشخ  زا  ناما  دـنتفگ :  تسا .  ناـسرت  نآ  زا 

یمه خزود  نازا  هک  ادخ  مشخ  رتب  هلمج  زا  تفگ  رت  تخس  هلمج  ملاع ز  رد  تسیچ  رس  رایـشه  یکی  ار  یـسیع  تفگ  هدومرف . ))  مظنب 
نـسح مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 -  ناـمز  ردـنا  دوخ  مشخ  ندروخ  تفگ  ناـما  دوب  هچ  ادـخ  مشخ  زا  تفگ  اـم  وچ  دزرل 
نیرت لماک  نیرتهب و  تسوکین  قالخا  هک  ار  سکنآ  حرـش :  تساه .  یئوکین  مامت  دمآ  رـس  قالخا  نسح  همجرت :  رب .  لک  سار  قلخلا 

دـنک و یم  یناگدـنز  شوخ  دـنیب و  یمن  یمالآ  تعیبط  ملاع  رد  مه  ناسنا  شوخ  قلخ  رثا  رد  اریز  تسا  هدرک  اطع  وا  هب  ادـخ  ار  تمعن 
هب متـس  ملظ و  مدع  قلخب و  يرازآ  یب  ییوکین  قلخ  همزال  اریز  هدرکن  ایهم  یباقع  باذع و  دوخ  رب  دب  قلخ  هطـساو  هب  دبا  ناهج  رد  مه 

تافص دمآ  رس  سپ  دوب  دهاوخ  شوخ  داش و  دنمتداعـس و  زین  ترخآ  رد  سپ  هناسل  هدی و  نم  نوملـسملا  ملـس  نم  ملـسملا  تسا  مدرم 
يارب لاعتم  يادـخ  ارم  قالخالا  مراـکم  ممتـال  تثعب  دومرف :  ملـسو -  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  هک  تسا  قـالخا  نسح  وکین 
قدص نیرتهب  همجرت :  دهعلاب .  ءافولا  قدصلا  نسحا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 -  داتسرف .  قلخ  يوسب  وکین  قالخا  لیمکت 

ناقداص ماقم  هک  تسا  لعف  لوق و  رد  یتسرد  یتسار و  دارم  اجنیا  قدص  حرش :  دنک .  افو  دوخ  نامیپ  دهعب و  ناسنا  هک  تسنآ  یتسار  و 
هدعو هب  لمع  دهعب و  يافو  یتسرد  بتارم  مها  یتسار و  قدص و  نیرتهب  دیامرف  ترـضح  دـنک  ظفح  ار  ادـخ  دـهع  هک  تسنامیا  لها  و 
قدـص تناما و  اققحم  قلخ  ادـخ و  اب  تساـفو  تفـص  ياراد  سک  ره  تسا  يراد  اـفو  تفـص  نیا  رد  یگنادرم  توتف و  ماـمت  هک  تسا 

زین ار  وکین  تافـص  ریاس  تسین  راد  افو  هک  ره  تساراد و  زین  ار  وکین  فاصوا  ریاس  يدرمناوج و  تعاجـش و  هجهل و  تحارـص  مـالک و 
زا رگید  نوعار .  مهدهع  مهتانامال و  مه  نیذلاو  تسا .  هدرمـش  نامیا  لماک  تافـص  زا  ار  تنما  دـهع و  ظفح  نآرق  رد  اذـل  تسا  دـقاف 

لمع نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 -  دـننک .  یم  ار  دوخ  لوق  دـهع و  تناما و  تیاعر  اهنآ  هک  تسنآ  نامیا  لها  تافص 
لیلد تنایخ  رذع و  زا  ینمادکاپ  تناما و  ظفح  حرـش :  تسا .  لماک  شنید  تسا  تناما  اب  هک  ره  همجرت :  ۀنایدلا .  لمکا  دـقف  ۀـنامالاب 

سومان و لامب و  اققحم  دراد  نامیا  باتک  باسح و  تازاجم و  راد  تماـیق و  ملاـع  ادـخب و  تبـسن  هک  سکنآ  اریز  تسا  تناـید  لـماک 
زور زا  نوچ  ددرگن  ناـماد  هدولآ  ساـنلا  قح  صلخب و  ملظ  صوـصخ  نایـصع  ملظب و  زگره  دراد و  هاـگن  تناـما  مدرم  باـسح  ناـج و 

لاـمک تسا  تناـما  فـصو  ار  هک  ره  سپ  تسا .  هدیـسر  لاـمک  هبترمب  نید  بتارم  رد  یـسک  نینچ  دـسرت و  یم  ادـخ  رفیک  باـسح و 
 . هناسل قدص  لجرلا  ةورم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 -  تسناسنا .  مهم  رایسب  هدوتس  تافص  زا  تفـص  نیا  تسا و  تناید 
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تعاجـش و تماهـش و  اب  سوفن  رد  یئوگتـسار  تفـص  حرـش :  تسا .  هجهل  تحارـص  یئوگ و  تسار  درم  توتف  يدرمناوج و  همجرت : 
نئاـخ و تمه  نود  گـنر  ود  ناـقفانم  تفـص  یئوگغورد  سکعب  تسا و  يدرمناوج  تقیقح  افـص و  فـصو  نآ  همزـال  تسا و  تمه 
 . ایندلا یف  دهزلا  لمعلا و  صالخا  لمالا و  رصقب  نیقیلا  یلع  لدتسی  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 -  تسا .  سفنلا  فیعض 

هتـشادن و اـیند  زارد  رود و  يوزرآ  لاـمآ و  هک  نیا  هب  ترخآ  ملاـعب  ادـخب و  صخـش  نیقی  ماـقم  رب  دوش  یم  لالدتـسا  دومرف :  همجرت : 
ملاع ادخب و  نیقی  لها  مئالع  اجنیا  ترضح  حرـش :  دنک .  ضارعا  دهز و  يویند  روما  ایند و  زا  دشاب و  ادخ  ياضر  يارب  صلاخ  شلمع 

شراک همه  ینعی  لمع  صولخ  یکی  و  رابتعا ،  هاج و  لام و  زا  يویند  لطاب  تـالایخ  اـهوزرآ و  نتـشادن  یکی  دومرف  زیچ  هس  ار  ترخآ 
ضرغ بلق و  ضرم  نآ  رد  دشابن  ادـخ  يارب  صلاخ  هک  یلمع  اریز  هللا .  هجول  مکمعطن  امنا  دـشاب  هللا  هجول  صلاخ  ادـخ و  ياضر  يارب 

نیا ترورـض و  رب  دایز  يویند  تاماقم  تاوهـش و  تاذل و  هب  یتبغر  یب  ینعی  دهز  موس  تسادخب و  نیقی  مدـع  لیلد  نآ  تسا و  يویند 
فشک و ماقم  فاصوا  نیا  همزال  تسنامیا و  لها  نکافیتسا  هجرد  رب  ناهرب  نیرت  حضاو  تمایق و  ادـخب و  نیقی  لیلد  نیرتهب  تفـص  هس 

فیک دومرف :  ترـضح  دیـسر  هلآ -  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  تمدخ  دـیز  هکنانچ  تسا  حاورا  ناهج  ندـید  خزرب و  ملاع  دوهش 
ترضح ما  هدیسر  دوهش  هجرد  هب  نیقی و  ماقم  هب  نامیا  رد  درک  ضرع  یلاح  هچ  رد  دومرف :  اقح  انموم  تحبصا  لاقف :  دیز  ای  تحبـصا 

زامن و مایق  هب  بش  مراد و  ایند  ياه  تمعن  تاذل و  زا  ضارعا  دهز و  هک  تسنآ  درک  ضرع  تسیچ ؟  يوعد  نیا  لیلد  تمالع و  دومرف 
سدق یمور -  فراع  ار  يوبن  فیرش  ثیدح  نیا  وت .  لاح  رب  اشوخ  دومرف .  ترـضح  منراذگ  یم  رکذ  رکف و  هزور و  هب  زور  تدابع و 

افو اب  قیفریا  تحبـصا  فیک  ار  دـیز  یحابـص  ربمغیپ  تفگ  تسا .  بسانم  شرکذ  اجنیا  هدرک  حرـش  زیگناروش  نیریـش و  ینایب  اب  هرس - 
ات ز اهزوس  قشع و  متستفخن ز  بش  اهزور  نم  ما  هدوب  هنـشت  تفگ  تفکـش  رگد  نامیا  غاب  زا  ناشنوک  تفگ  شوا  زاب  انقوم  ادبع  تفگ 

تـسیکی تعاسکی  لاس و  نارازه  دص  تسا  یکی  تلم  هلمج  وس  نآ  زا  هک  نانـس  كون  ذرذگب  رپساز  هک  نانچ  مدرک  رذگ  بش  زور و 
کی نمش  شیپ  تب  وچمه  ادیپ  تسه  نم  شیپ  خزود  تفه  تنج  تشه  نایشرع  اب  ار  شرع  منیب  نم  نامـسآ  دننیبب  نوچ  ناقلخ  تفگ 

میوگب نیه  هوج  دوست و  ضیبت و  موی  هورگ  نیا  زا  مدش  رهاظ  نامز  نیا  ایـسآ  رد  وج  وچمه  مدـنگ  وچمه  ار  قلخ  مسانـش  یم  نم  کیب 
ار اه  هدرپ  ات  ارم  له  رشن  زورما  منک  ادیپ  ناهج  رد  رشح  رـس  میوگب  هللا  لوسر  ای  سب  هک  ینعی  یفطـصم  شدیزگ  بل  سفن  مدنب  ورف  ای 

لبط مناونشب  ایقشا  سالپ  نم  میامن  او  ار  دیب  ار و  لخن  میامن  ات  ار  دیشروخ  نمز  دیآ  فوسک  ات  مرهوگ  دباتب  يدیـشروخ  وچ  ات  مرد  رب 
دنز ناـشور  رب  باـک  شوجب  ار  رثوک  ضوح  میاـمن  او  ناـیع  مرآ  نارفاـک  مشچ  شیپ  ناـیم  رد  خزرب  تاـنج و  خزود و  ءاـیبنا  سوـک  و 

هـسوب مه  نابلز  دـننک و  یم  ترایز  رگیدـکی  تسد  رانک  رد  ار  کیب  کی  هدیـشک  رد  رایتخا  ممـشچ ز  شیپ  تنج  لها  شوگب  شگناب 
نز درم و  زا  نایع  منیب  یم  شاف  نم  زیخاتـسر  زور  نوچ  ار  هلمج  ار ؟ زیمآ  بلق  دقن  ار و  دیقن  ار  زیخاتـسر  زار  میامن  او  دـننک  یم  تراغ 

 : میور بلطم  رس  رب  ناوراک  راطق  زا  مینامن  ات  نار  زاب  درادن  نایپ  نخس  نیا 

تعیبط ملاع  ینامسج  عناوم  لغاوشزا و  یسدق  سوفن  غارف  ایند و  تقیقح  رد  متفه  هلاقم 

ایندـب ار  ترخآ  ملاع  دومرف :  همجرت :  ءانفلاب .  ءاقبلا  اول  دبتـست  ایندـلاب و ال  ةرخالا  اوعیبت  ـال  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 1 - 
لام لالح ))  قیرط  زا  مهنآ   )) تجاح رادقم  زا  ترورـض و  رب  دئاز  هک  ره  ینعی  حرـش :  دینکن .  لدبم  انف  رادب  ار  اقب  يارـس  دیـشورفن و 
لام بلط  رد  تسیاشان  راک  تنایخ و  تیانج و  ره  اب  عمط و  زآ و  صرح و  اب  دنک و  هاج  لام و  لیـصحت  مارح  هار  زا  درآ و  عمج  ار  ایند 
لهج زا  ار  ترخآ  نایاپ  یب  تاذل  تشهب و  يدبا  يارـس  اقب و  ملاع  تسا و  هدیـسر  ایندب  ات  هتخورف  ار  ترخآ  تقیقح  رد  دیآ  رب  ماقم  و 

ءانفلاراد و نع  ضارعالا  ۀـمکحلا  دـح  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 -  تسا .  هدرک  لیدبت  ایند  هزور  دـنچ  هناخب  تهافـس  و 
یسک میکح  ینعی  حرش :  تسا .  ءاقب  ملاعب  قایتشا  یناف و  يارـس  زا  ضارعا  نآ  یقیقح  ینعم  تمکح و  دح  همجرت :  ءاقبلا .  رادب  هلوتلا 

یلـصا و نطو  هب  قوش  دـشاب و  اقب  ملاعب  شهجوت  مامت  دـناد و  زیچاـن  ارنآ  یناـف  تاذـل  اـیند و  گرزب و  حور  دـنلب و  تمه  زا  هک  تسا 
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دزادرپ قلخب  تمدخ  ناسحا و  حـلاص و  لمع  ملعب و  ات  درادـب  دـیواج  يارـس  نآ  بسانم  راکب  ملاع و  نآ  دای  هب  ار  وا  مئاد  يدـبا  يارس 
درک یم  فرص  قلخب  تمدخ  لمع و  ملعب و  ار  همه  يرمع  دوب و  نینچ  یسوط  ققحم  یسودق  میکح  صوصخ  بلغا و  ءامکح  هکنانچ 

نوچمه ارم  برط  شیع و  بش  معنت و  زور  تسین  سرت  چـیه  نآ  ریغت  زا  رطاـخ  رد  نم  دزن  تسا  چـیه  همه  يویند  تاذـل  دومرف :  یم  و 
 ، يرخالاب کهلو  نم  تبحص  نم  ریخ  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 -  هیلع ))  هللا  ناوضر   )) تسین سرد  زور  هعلاـطم و  بش 
ار وت  هک  تسا  یـسکنآ  ینک  یم  تقاـفر  تبحاـصم و  وا  اـب  هک  یـسک  نیرتهب  همجرت :  ۀـعاطلا .  یلع  کـناعا  و  ایندـلا ،  یف  كدـهز  و 

تـساقب ملاـع  زا  هک  ناـسنا  حورب  هک  تسنآ  یمارگ  تبحـص  مه  یقیقح و  قیفر  ینعی  حرـش :  دـنادرگ .  اـیند  زا  رفنتم  ترخآ و  قاتـشم 
دننآ قاتشم  يداع  مدرم  همه  عبطلاب  تستواقش و  اصخ و  ره  ءاشنم  ار  ایند  راگنز  درگ و  دیازفیب و  ناسنا  تفرعم  ملعب و  دنک و  تدعاسم 
سک نانچ  دـنادرگ  سکعنم  لد  هنیآ  رد  دـنلفاغ  گرم  مد  ات  نآ  زا  مدرم  بلغا  هک  ار  ترخآ  ملاع  قشع  قاـیتشا و  دـنک و  كاـپ  لد  زا 

هک متـسنادن  ناـمز  نیا  اـت  هک  درد  غید و  دـیامرف :  ظـفاح  قیرطلا  مث  قیفرلا  دـندومرف  هک  تسا  قیفر  هنوگ  نیا  تسناـسنا  قـیفر  تقیقحب 
یتسپ زا  همجرت :  اهیفالا .  یـصعیال  هللا  یلع  ایندـلا  ناوه  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 -  قیفر  دوب  قیفر  تداعـس  يایمیک 

راد ادخ  هک  تکرح  هدام و  ناهج  نیا  رد  حرش :  ایند .  رد  رگم  دننک  یمن  تیـصعم  ار  ادخ  هک  تسا  نیمه  نآ  يردق  یب  ادخ و  دزن  ایند 
زا تلفغ  بجوم  تاوهش  محازت  تسا و  ضراعتم  ضارغا  یعاود و  هنحـص  فلتخم و  لایما  نالوج  نادیم  یئوگ  هداد  رارق  ناحتما  هنتف و 

لاـیما محازتم و  تکرح  رگید  میتفر  هعیبـطلا  قوفاـم  ملاـعب  هک  ناـهج  نیزا  اـما  تسا  نایـصع  ناـیغط و  روج و  ملظ و  ره  ءاـشنم  ادـخ و 
نیا سپ  دـسرن  قلخب  روج  ملظ و  دـنکن و  ادـخ  ینامرفان  یـسک  اجنآ  تسا و  نیعالا .  ذـلت  سفنالا و  یهتـشت  ام  اـهیف  تسین و  ضراـعتم 
قشع تسا و  قلخ  تجهب  تذل و  سیاسآ و  ياج  رگید  ملاوع  تسا و  نایغط  نادیم  نایـصع و  راد  هک  تسا  تکرح  هدام و  تسپ  يایند 

یتسپ و زا  همجرت :  اهکرتبالا .  هدنع  ام  لانیال  نا  هللادنع  ایندلا  ۀمامذ  نم  مالسلا  هیل   - نینم ؤملاریما  لاق  هملک 4 -  قح .  لامج  نسح و  هب 
ناحتما لمع و  راد  ایند  نوچ  حرـش :  دسر .  یمن  ترخآ  تاذـل  ادـخب و  یـسک  ایند  كرتب  زج  هک  تسا  سب  نیمه  ادـخ  دزن  ایند  یموش 

یناحور و تاذل  ندب و  ياوق  اب  حور  ياوق  نیب  تسا  عزانتم  فلتخم و  تکرح  ایند  ملاع  همزال  تسا  شاداپ  هجیتن و  راد  ترخآ  تسا و 
تاوهـش ضارعا و  كرتب  زج  دش  دهاوخن  عمج  یلد  رد  ادـبا  تسا  مسج  زا  یکی  حور و  زا  یکی  هک  ایند  بح  اب  ادـخ  بح  ینامـسج و 

ایند كرتب  زج  یسک  هک  سب  نیمه  ادخ  دزن  نآ  يراوخ  ایند و  یموش  زا  دومرف  اذل  دسرن  قح  ناوضر  اضر و  ادخ و  بحب  یـسک  يویند 
تـسا یهلا  يدبا  معنب  لوصو  عنام  يویند  تاذل  دیـسر و  دهاوخن  ترخآ  تمعن  ادخ و  ياقل  تشهب و  باوثب  يویند  تاذل  اب  تفلاخم  و 

هملک 6 تسا .  تنحم  جنر و  ره  ساسا  داسف و  هنتف و  ره  ءاشنم  ایند  بح  نحملا  سار  نتفلا و  سار  ایندلا  بح  دومرف :  رگید  هملک  رد  و 
لام و یتسم  زا  دـیرب  هانپ  ادـخب  همجرت :  هقافالا .  ةدـیعب  ةرکـس  هل  ناف  ینغلا  ةرکـس  نم  هللااباوذیعتـسا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  - 

هاج لام و  زا  ار  زیچ  ره  ینعی  حرش :  تسا .  لکشم  رود و  رایـسب  ندمآ  شوهب  یتسم  زا  هک  تسا  یبیجع  یتسم  ار  تورث  هک  ایند  تورث 
کی ار  ایند  لام  تسا و  یتسم  نآ  درب  نوریب  لقع  قیرط  زا  ار  ناـسنا  هچ  ره  هک  نوچ  تسا  یتسم  رکـس و  ار  همه  هریغ  نسح و  ملع و  و 

یپ نآ  لاوز  انف و  ایند و  تقیقحب  اهنت  ملاع  نادـنمدرخ  دـیآ و  یم  شوهب  یتسم  نیا  زا  مد  ات  یـسک  رتمک  هک  تسا  يدـیدش  یتسم  عون 
هملک 7 دنزادرپ .  یم  هریغ  ملع و  هاج و  لام و  زا  ترخآ  هریخذ  داز و  راکب  هکلب  دنوش  یمن  ایند  تورث  لام و  رورغم  تسم و  دنرب و  یم 
دنک و یم  دساف  ار  لقع  ایند  بح  همجرت :  ۀمکحلا  عامـس  نع  بلقلا  مصی  لقعا و  دسفی  ایندـلا  بح  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  - 

شوه يرطف و  لقع  تسایند  هاج  لام و  قشاع  ایند و  تسود  هک  ره  ینعی  حرش :  دزاس .  یم  رک  تمکح  نخس  ندینـش  زا  ار  بلق  شوگ 
شرظن رد  ار  ایند  هک  یهلا  يامکح  ءایلوا و  ءایبنا و  راتفگب  شوگ  دشابن و  لیام  تایهلا  تمکح و  نخـسب  رگید  دوش و  دـساف  وا  یقیقح 

افویب نیز  افویب  رگ و  هوشع  تسا  یتب  ایند  دـیوگ :  لقاع  اما  دوش و  رود  تسوا  قوشعم  هک  موهوم  يایند  زا  ادابم  دـهدن  ادـبا  دـنک  ریقح 
ؤملاریما لاق  هملک 8 -  تسا .  داماد  رازه  سورع  هزوجع  نیا  هک  داهن  تسـس  ناهج  زا  دـهع  یتسرد  وجم  دـیوگ :  ای  ینک  اـنمت  هچ  اـفو 

هشوت دزادرپ و  ترخآ  راکب  ایند  رد  هک  دزس  ار  دنمدرخ  همجرت :  دازلا  نم  راثکتسالا  داعملل و  لمعلا  لقاعلا  یلع  قح  مالـسلا :  هیلع  نینم 
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لفاغ لقاع  سپ  تسا  یمتح  رگید  ناهج  هب  وا  رفـس  لاقتنا و  ینعی  ناـسنا  گرم  نوچ  حرـش :  دراد .  رب  رایـسب  ناـهج  نآ  يارب  هریخذ  و 
تفرعم و ملع و  راکب  اذل  تسا  يدـبا  يارـس  یقاب و  کلم  اجنآ  هک  تسا  یلـصا  نطو  هب  شتعجارم  زور  رکفب  مئاد  دـشابن و  ینعم  نیزا 
یلبی و كدـلخی و ال  ملعلا  بوث  دـندومرف :  رگید  هملک  رد  دزادرپ  یم  تسا  ترخآ  رفی  هشوت  هریخذ و  هک  قلخب  ناسحا  حـلاص و  لمع 

داعم ددرگن .  یناف  زگره  تست و  نترب  اقب  ملاع  رد  دوشن و  هنهک  تسا و  يدبا  دلخم و  ون و  هشیمه  يوقت  ملع و  سابل  ینفی  کیقبی و ال 
لیلد و اـب  یهلا  ياـمکح  ءاـیلوا و  ءاـیبنا و  ماـمت  ار  اـجنآ  میور و  یم  لزنم  نادـب  گرم  زا  سپ  هک  يرگید  يارـس  ینعی  ترخآ  ترخآ 
مالسا و يامکح  هلدا  رابخا و  ریاس  هغالبلا و  جهن  رد  مالسلا -  هیلع  یلع -  نانخس  نآرق و  تایآ  دنا و  هدرک  تباث  قلخ  رب  حضاو  ناهرب 

 - هملک 9 دنا .  هدیسر  نیقیلا  نیع  نیقیلا و  ملع  ماقم  هب  ینابر  ياملع  یهلا و  يامکح  دنا و  هدید  ءایلوا  ءایبنا و  دنقفتم ،  نآ  رب  همه  هریغ 
ملاـع رد  هچنآ  هب  زگره  همجرت :  ایندـلا  نم  یهتـشت  اـم  كرتبـالا  ةرخـالا  ظ ) نم -   ) دـیرتام كردـتال  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق 

ایند تسا و  یسدق  ناج  لزنم  ترخآ  یناویح و  ندب  يارس  ایند  ملاع  حرش :  ایند .  ملاع  توهش  كرتبالا  یـسر  یمن  یهاوخ  یم  ترخآ 
يدبا ياه  تمعنب  ناسنا  لوصو  طرـش  دنرگیدکی و  لباقم  ود  نآ  میاد و  یقاب و  هبتر  دـنلب  ملاع  ترخآ  تابث و  یب  تسپ و  ناهج  ینعی 

 : دومرف هک  دنک  يراد  دوخ  دناوتب  ات  مه  نآ  لالح  رد  هکلب  درذـگب  ایند  مارح  تاوهـش  رـس  زا  هک  تسنآ  ترخآ  ملاع  یقیقح  تاذـل  و 
عینم تاجرد  ترخآ و  یلاع  تاـماقمب  سک  تسا  ترخآ  ملاـع  یخلت  بجوم  اـیند  تاذـل  ینیریـش  ةرخـالا  ةرارم  بجوت  ایندـلا  ةوـالح 

تاذـللا رجه  تاـعاطلا  لـضفا  دومرف :  رگید  هملک  رد  اـیند و  ملاـع  رد  یناویح  ياهتوهـش  یناـسفن و  ظوظح  كرت  اـب  زج  دـسرن  یتشهب 
ایند حالص  مهنید ال  نم  ائیـش  سانلا  كرتی  ال  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 -  تسا .  ایند  تاذـل  زا  يرود  اهتعاط  نیرتوکین 

رتشیب ررـض  زا  يرد  هکنآ  الا  دـننک  یمن  كرت  دوخ  يایند  عفن  يارب  ار  ناـشنید  روما  زا  يراـک  مدرم  همجرت :  هنمرـضا  وهاـم  حـتفالا  مه 
وا تخادرپ  تسا  نید  رما  هک  ادـخ  تعاط  كرت  ای  تیـصعم و  هب  دوخ  يایند  عمطب  ناسنا  یتقو  ینعی  حرـش :  دوش  یم  هدوشگ  ناشیورب 

مدع هطـساوب  سپ  ادخ  نامرف  كرت  زا  هن  تساوخ  تعفنم  ریخ و  دیاب  ادخ  زا  تسادـخ و  ریدـقتب  ررـض  تعفنم و  هک  لهج  زا  دـناد  یمن 
ات دیاشگب  دوخ  يورب  رتشیب  بتارمب  ررـض  زا  يرد  عفن  نآ  لباقم  رد  تفای  مه  یعفن  رگا  دوخ  شـشوک  یعـس و  رب  دامتعا  ادخب و  هجوت 

دهاوخ نید  ایند و  نایز  نآ  لمعلا  سکعالا  قح و  نامرف  كرت  هب  هن  تساوخ  ادخ  هاگرد  زا  دیاب  ار  تاریخ  عفانم و  هیلک  هک  دوش  مولعم 
تیانع وا  هب  ررـض  نآ  زا  رتشیب  بتارمب  یتعفنم  ادخ  دوب  نآ  رد  ینایز  دنچ  ره  تشاد  ایند  روما  رب  مدقم  ار  نید  راک  سکعب  رگا  و  دوب ، 

و درک .  دهاوخ  حالـصا  تیافک و  ار  شیایند  روما  ادـخ  تشاد  مامتها  شترخآ  رما  هب  سک  ره  دومرف :  رگید  هملک  رد  دومرف و  دـهاوخ 
هک دزس  تخانـش  يرادیاپ  ان  یئافو و  یب  انف و  هب  ار  ایند  سک  ره  ءاقبلا  رادلا  لمعی  نا  ءانفلاراد  فرع  نمل  یغبنی  دومرف :  رگید  هملک  رد 

نیا رد  هک  یتانایب  ریاس  مالک و  نیا  زا  ترـضح  ضرغ  یعامتجا و  رکذـت  دـنک .  ترخآ  يارـس  يارب  دـنک  یم  هچ  ره  دربب و  عمط  وا  زا 
دشکب و تسد  تعنـص  رنه و  تراجت و  بسک و  راک و  ره  زا  دـنیب )) یم  ار  وا  يانف  نوچ   )) ایند رد  صخـش  هک  تسین  نآ  هدومرف  ینعم 

عرـش لقع و  ار  ام  اریز  تسین  نیا  هتبلا  ضرغ  دنکن ،  هجوت  ایند  راک  چیهب  زادرپ و  اعد  رکذ و  يریگ و  هشوگ  تدابع و  زامن و  هب  هرابکی 
ءزج هن   : )) دندومرف مالـسلا -  هیلع  موصعم -  ار  لالح  بسک  میـشابن و  جاتحم  قلخب  ات  دومرف  ایند  يارب  لمع  تراجت و  بسکب و  رومام 
نیا رد  نایب  نیزا  ضرغ  سپ  تسا  لالح  بسک  لیـصحت  نآ  مسق  هن  مینک  تمـسق  هد  ار  تاداـبع  رگا  ینعی  تسا ))  تداـبع  ءزج  هد  زا 

نم و ؤم  هک  تسنآ  درادن  یهجوت  ایندب  دـنک و  یم  ترخآ  يارب  اهنت  راک  لقاع  نم و  ؤم  دـندومرف  هک  رایـسب  رابخا  رد  نآ  لاثما  هملک و 
يارب ادخ و  يارب  صلاخ  ار  راک  نامه  هریغ  رنه و  ملع و  بسک و  تراجت و  زا  دـنک  یم  هک  راک  ره  ترخآ  راک  رادـیب  صخـش  لقاع و 

تستدابع اهنت  هن  ترخآ  راک  سپ  دوش  وا  ترخآ  هریخذ  لامعا  نیا  مامت  مه  دوش و  حالصا  الماک  وا  يایند  مه  هک  دننک  ترخآ  هریخذ 
ایند يارب  مه  ار  تدابع  ملع و  رگا  دوب و  دـهاوخ  ام  ملاع  نآ  يارب  هریخذ  تسا و  ترخآ  راک  مینک  ادـخ  يارب  رگا  ار  اهراک  ماـمت  هکلب 

يارب هچ  ره  تسادـخ و  يارب  هک  تسا  لمع  ره  نید  صلاخلا  نیدـلا  الا هللا  درادـن  ترخآ  رد  یعفن  چـیه  تساـیند و  راـک  مه  نآ  مینک 
ياهراک مامت  مزال و  تقلخ  ماظن  ملاع  رد  لغاشم  تعنـص و  رنه و  ملع و  بسک و  راک و  تشک و  ره  نوچ  تسا  ترخآ  راک  تسادـخ 
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ترخآ ياهراک  مامت  درک و  ترخآ  يارب  ناوت  یم  ار  ایند  لامعا  مامت  هکنآ  هصالخ  درک  ترخآ  يارب  دـیاب  تسا و  یئافک  بجاو  اـیند 
تـسا ترخآ  ایند و  تقیقحب  هجوت  تین و  عبات  نیا  اـیند و  يارب  ار  ترخآ  ياـهراک  ماـمت  درک و  ترخآ  يارب  ناوت  یم  ار  اـیند  يارب  ار 

رنه تعنـص و  تراجت و  بسک  رگا  و  تسا ،  ایند  راک  دهاوخ  ینارذگـشوخ  يارب  ار  لام  یئامن و  دوخ  يارب  ار  تدابع  یـسک  رگا  سپ 
نامیا و ملع و  طسب  تاریخ و  رـشن  هقدص و  ناسحا و  هب  لالح  لام  زا  يرورـض  شاعم  مظن  زا  سپ  هک  دـشاب  نآ  دوصقم  ضرغ و  دـنک 
لاجر ال لئاق  نم  زع  دومرف  هک  تسادـخ  دزن  هریخذ  تسترخآ و  راک  تراـجت  ملع و  نآ  درب  راـکب  ناراـمیب  نادنمتـسم و  زا  يریگتـسد 
رد ملاع  و  دـشاب ،  ناضیرم  نادـنم و  درد  جـنر  عفر  ادـخ و  شـضرغ  تبابط  رد  بیبط  رگا  اذـکه  هللا و  رکذ  نع  عیب  ـال  ةراـجت و  مهیهلت 

ناشراک دـشاب  ادـخ  همه  مالـسلا  مهیلع  ریزو و  ریما و  ضرغ  و  دـشاب ،  مدرم  نامیا  لیمکت  نـالهاج و  تیادـه  شدوصقم  ملع  لیـصحت 
یضری بحیام و  یلاعت  هللاانقزر  ددرگ  یم  اقب  ملاع  هریخذ 

ادخ هب  قایتشا  رکذ و  بح و  یناحور و  تاذل  یقیقح و  تداعس  رد  متشه  هلاقم 

لقاع حرش :  تسا .  ملاع  مدرم  نیرت  تداعس  اب  لقاع  دنمدرخ و  همجرت :  لقاعلا  سانلا  دعـسا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 
لقع رد  تسا  سفن  بیذـهت  تیبرت و  هیکزت و  راکب  يرظن و  لـقع  ماـقم  رد  تسادـخ  تفرعم  ناـمیا و  ملع و  بلط  رد  هک  تسا  سکنآ 

دیـسر و دهاوخ  هبتلا  تداعـس  لامک  بتارمب  سک  نینچ  دنک و  یم  یعـس  دناوتب  هک  اجنآ  دوخ ،  شنک  شناد و  هوق  لیمکت  رد  یلمع و 
لاق هملک 2 -  تسا .  قلخ  نیرت  مورحم  ناداـن  درم  ساـنلا  یقـشا  لـهاجلا  دومرف :  سکعب  تسا و  بوـبحم  دوعـسم و  یبـقع  اـیند و  رد 

تبجهب تذل و  ياوقت و  لها  رطاخ  يداش  رورس و  ادخ  دای  همجرت :  نقوم  لک  ةذلو  قتم  لک  درسم  هللا  رکذ  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما 
هسلاجم و هللا  رکاذ  دومرف :  رگید  هملک  رد  هکنانچ  تسادـخ  تبحـصمه  نیـشنمه و  تسادـخ  داـیب  سک  ره  همجرت :  تسا .  نیقی  لـها 
ار قح  دریگ  سنا  تافـص  نیا  هطـساوب  ادـخ  اب  سک  ره  هک  تسنامیا  لقع و  لامک  حور و  تمظع  سفن و  يافـص  شا  همزـال  هسناوم و 

لک نسحلا و  لـک  لاـمجلا و  لـک  ادـخ  نوچ  تسا  هتفاـی  ار  ترـسم  تذـل و  ره  قوف  درک  هدـهاشم  ار  یهلا  نسح  هک  ره  دـنک و  دوهش 
یقیقح تاذل  اهتنا و  یب  طاشن  ار  ناسنا  حور  یتسه  کلم  ناطلـس  لامج و  نسح و  هدننیرفآ  دوجو و  ءدـبم  دوهـش  اب  سپ  تسا  دوجولا 
ناطلـس نآ  نایم  اما  دبای  جاهتبا  ترـسم و  رخف و  نادب  دـشاب  سینا  سیلج و  ایند  نیطالـس  اب  یـسک  هاگره  هکنانچ  تسا  تیاهن  دـحیب و 

سار هللا  رکذ  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 -  تسا .  زاجم  تقیقح و  ییف و  سمـش و  لظ و  رون و  نیب  توافت  نانیا  اب  یقیقح 
ینج سنا و  ناطیش  بیـسآ  زا  یتمالـس  شدوس  تسنامیا و  لها  هیامرـس  ادخ  دای  همجرت :  ناطیـشلا  نم  ۀمالـسلا  هحبرو  نم  ؤم  لک  لام 

ناطیش تسابقع و  ایند و  عفنب  دننک  راک  ره  ادخ  دای  اب  نوچ  تسا  ترخآ  ایند و  تراجت  هیامرس  نامیا  لها  يارب  ادخ  دای  حرـش :  تسا . 
رهـسلا دومرف :  رگید  هملک  رد  تسا و  نمیا  تسادـخ  دایب  هک  یـسک  سفن  هسوسو  ناطیـش و  ناـیز  زا  سپ  تسین  يا  هلخادـم  نآ  رد  ار 

هیلع نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 4 -  تسادخ .  ناقاتـشم  غاب  ندوب  ادخ  اب  زاین  زار و  ادخ و  دایب  حبـص  ات  يرادـیب و  بش  نیقاتـشملا  ۀـضور 
قالخا و نسح  لالح و  راک  بسکب و  داب  وت  رب  همجرت :  لاح  لـک  یف  هللا  رکذ  لاـیعلا و  عمربلا  نسح  لـالحلا و  موزلب  کـیلع  مالـسلا : 

کی ره  هک  هداد  رکذـت  مهم  رما  هس  هب  اجنیا  ترـضح  حرـش :  لاح .  ره  رد  ندوب  ادـخ  دای  نسحا و  وحنب  لزنم  ریبدـت  لایع و  اب  یئوکین 
هدرکن تنایخ  يدـعت و  ملظ و  یـسکب  هک  دـشاب  لـالح  بسک  مینک  یم  هچ  ره  هکنآ  لوا  تسا :  حور  مسج و  تذـل  تداعـس و  ءاـشنم 

هداد و هعسوت  اهنآ  رب  لالح  قزر  هب  میزادرپ و  لزنم  ریبدت  نسحب  مینک و  یئوکین  شیوخ  دنزرف و  نز و  زا  هداوناخ  اب  هکنآ  مود  میشاب . 
راک و سک و  تالاح  زا  لاح  ره  رد  هکنآ  موس  مینک .  راـتفر  اـهنآ  اـب  شوخ  قلخ  هب  میرآ و  مهارف  ار  اـهنآ  مسج  حور و  تیبرت  لـیاسو 

 - هملک 5 مینام .  ظوفحم  ءاطخ  هانگ و  زا  ات  میـشاب  ادـخ  دایب  میتسه  هک  تموکح  تسایر و  بضغ و  توهـش و  لاح  عامتجا و  دارفنا و 
نابز لد و  رب  ار  قح  رکذ  ندوب و  ادخ  دایب  مئاد  همجرت :  حالـصلا  حاتفم  حاورالا و  توق  رکذلا  ۀموادم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق 

وا هب  رگا  درب و  تذل  نآ  زا  هک  تسا  یئاذغو  توق  ار  ندب  هکنانچ  حرش :  حالص .  ریخ و  ره  دیلک  تسناسنا و  یسدق  حور  توق  نتشاد 
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تسناسنا و حور  ياهاذغ  ذلا  ذیذل و  توق  ادخ  اب  سنا  قوش و  ادخ و  رکذ  تسا و  یئاذغ  توق و  ار  حور  هنوگ  نیمه  دوش  ملاتم  دـسرن 
هثداح یمهم و  ره  تسا  لفق  نآ  دیلک  ادـخ  دای  تسا و  يدـیلک  زین  ار  ملاع  تامهم  تالکـشم و  لفق  تسا  يدـیلک  ار  یلفق  ره  هکنانچ 

دربب هبلق  رـشوب  نم  ةداعـس  مظعا  ام  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 -  تفای .  دـهاوخ  شیاشگ  ادـخ  دای  اب  یکانرطخ  لکـشم و 
هراشا نیقی  درب  حرش :  تسا .  ناحبس  يادخب  نانیمطا  نیقی و  درب  اب  رشابم  شبلق  هک  سکنآ  هتفای  یگرزب  تداعس  هچ  همجرت )) :  نیقیلا 

کلاس و سفن  رارقتـسا  لاحب  تسا  هراشا  ای  ترخآ  ملاع  رد  ادـخ  رامـش  یب  معن  دـح و  یب  فاطلا  هب  ناسنا  رطاخ  نانیمطا  لامکب  تسا 
بآ هلزنمب  لاصو  ماقم  ددرگ  فراع  دـیدش  شطع  بجوم  هک  بلط  باهتلا  تکرح و  قوش و  ترارح  زا  سپ  هک  دوهـش  ماـقمب  لوصو 

نیقیلا و نیع  نیقیلا و  ملع  زا  دعب   )) ار نیقیلا  درب  حالطصا  ترضح  مالک  نیا  زا  نافراع  تسا و  قشع  يداو  ناگنشت  يارب  نیریش  درس و 
هچ همجرت :  نییبنلا  رثا  یفتقا  نم  زوف  مظعا  ام  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 -  دندرک .  عضو  لماک  دوهش  يارب  نیقیلا ))  قح 

لمکا یحو و  لاجر  یپ  زا  سک  ره  ینعی  حرـش :  دـیدرگ .  ادـخ  ناربمغیپ  وریپ  لد  ناـج و  زا  هک  سکنآ  تفاـی  یمیظع  زوف  تداـعس و 
تـسا حور  ناج و  مسج و  تیبرت  قیرط  هک  تقیقح  تقیرط و  تعیرـش و  هار  اهنآ  تامیلعت  نانآ و  يوریپ  هب  دور و  نالوسر  متاخ  نانآ 

دناسر و دیواج  تداعس  تمحرب و  دبا  ناهج  رد  ار  ناج  دنک و  ظفح  ضرم  تمحز و  جنر و  زا  ایند  ملاع  رد  ار  مسج  سکنآ  دیامیپ  هب 
لاق هملک 8 -  ۀعساولا .  هتمحر  قحب  مکایا  هللاانقزر و  تستداعس .  زوف و  نیرتگرزب  نآ  دهد و  ماقم  یهلا  ياقل  تشهب  رد  ار  یسدق  حور 
مامت شتمه  هک  سکنآ  تسا  تداعـس  ریخ و  زا  رود  ردقچ  همجرت :  هجرف .  هنطب و  هتمه  نمم  ریخلا  دعبا  ام  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما 
ردـقب رگم  تسا  یناویح  تاوهـش  زا  يرود  سفن و  ياوـه  كرت  رد  یناـحور  یقیقح  تاذـل  نوـچ  حرـش :  تسا .  جرف  مکـش و  فرص 
تاذـل زا  ار  وا  یناـف  یندـب  تاذـل  نیا  تسا  جرف  مکـش و  تاذـل  يارب  رمع  رد  شتمه  ماـمت  هک  ره  سپ  یلقع  هجیتن  دـصقب  ترورض و 

دـنادرگ و یم  مورحم  یقاـب  يورخا  یناـحور  تاذـل  زا  دراد و  یم  زاـب  تسادـخ  تبحم  تفرعم و  ملع و  هـک  يدـبا  تداعـس  يوـنعم و 
دوش جرف  مکش و  تاذل  فرص  ناشتمه  رمع  مامت  هک  دنناسک  نآ  تداعـس  ریخ و  زا  مدرم  نیرترود  دومرف :  اذل  دناشک  یم  دبا  تکالهب 

كاله هقلقل  هبذبذ و  هبقبق و  یف  ثالث :  یف  ءرملا  كاله  دومرف :  هک  تسا  ملـسو -  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  ربمغیپ  زا  یثیدح  رد  . 
یئوگ و وغل  مدرمب و  ءازهتسا  غورد و  تبیغ و  زا  مه  نابز  ناهانگ  تسوا .  نابز  هقلقل  جرف و  مکش و  تذل  رد  تسا .  زیچ  هس  رد  ناسنا 

هنم هللاانذاعا  تسا .  ناوضر  تشهب  تداعس  زا  شندش  مورحم  ناسنا و  كاله  بجوم  روما  نیا  تسا و  هفاضا  يوبن  ثیدح  نیا  رد  هریغ 
تـسا رتشیب  ناهج  رد  شدـهز  هک  ره  دومرف  همجرت :  ةداهز .  مهرثکا  ةداعـس  ساـنلا  مظعا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 9 -  . 

هن دهز  ینعم  هک  مینک  هفاضا  ار  هتکن  نیا  تسا و  مالک  نیا  حرـش  رایـسب  هتـشذگ  بلاطم  رد  حرـش :  تسا .  رتالاب  ملاع  ود  رد  شتداعس 
دهاز هکلب  تسا  دـهاز  هن  وا  سپ  تسایندـلل  ایندـلا  كرات  هک  یـسک  اـسب  هچ  اریز  دـیوج  يرود  اـیند  رد  تذـل  ره  زا  ناـسنا  هک  تسنآ 

 : دومرف ترـضح  دوشن  نیگمغ  داش و  شرادن  رادب و  درمـشن و  يزیچ  هب  ار  هزور  دنچ  ناهج  نیا  ناسکی و  يورب  رقف  ینغ و  هک  سکنآ 
سیل هنا  الا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 -  مکاتآ .  امب  اوحرفت  مکتافام و ال  یلع  اوسات  الکیل  تسا  هملک  ود  نیا  دهز  ینعم 

تشهب ناوضر و  تشهب   )) تشهب زج  امش  سوفن  تمیق  هک  دینادب  اققحم  مدرم  يا  الا  همجرت :  اهب .  الا  اهوعیبت  ۀنجلا  الا  نمث  مکـسفن  ال 
هک نازرا  تمیقب  ار  ناج  ینعی   )) دیشورفن نیرب  تشهبب  زج  دینادب و  ار  دوخ  تمیق  سپ  دوب  دهاوخن  يزیچ  دوهـش )) تشهب  ادخ و  ياقل 

یهد يوج  هب  فسوی  یـشورفب  نوک  ود  رهب  تسود  رگ  هکلب .  دـیا  هتخورف  نازرا  هک  دیـشورفن )) تسا  هزور  ود  يایند  یناف  تسپ  عاتم 
يراک نایز 

هریغ نابز  تردق و  هاج و  لام و  هب  قلخ ،  هب  ناسحا  رد  مهن  هلاقم 

ادـخ ناگدـنب  هب  هکنانآ  لاح  رب  اشوخ  همجرت :  داعملل .  دوزت  دابعلا و  یلا  نسحا  نمل  یبوط  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 1 - 
دابعلا یلا  ناسحالا  داـعملاداز  معن  دومرف :  رگید  هملک  رد  دـننادرگ .  اـیهم  ترخآ  رفـس  هشوت  داز و  ناـسحا ))  نآ  هب   )) دـننک و ناـسحا 
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ناسنا هک  تسنآ  ناسحا  نیرتهب  ناـسحالا  لـضفا  راـثیالا  دومرف :  رگید  هملک  رد  تسا .  وکین  يا  هشوت  قلخب  ناـسحا  ترخآ  رفـس  يارب 
نینم ؤملاریما  لاق  هملک 2 -  تسا .  حرش  زا  ینغتسم  دراد  مدقم  دوخ  رب  ار  نآ  دنک و  لذب  ناجاتحمب  تسا  جاتحم  نادب  دوخ  هک  اریزیچ 

 . تسا قلخب  ناسحا  لذب  رازآ و  تیذا و  كرت  ناسنا  تفارش  نیرتهب  همجرت :  ناسحالا .  لذب  يذالا و  فک  فرشلا  لضفا  مالسلا :  هیلع 
رگید هملک  رد  و  درمش .  تزع  ببس  ار  ناسحا  یکین و  مود  تفارش ،  بجوم  ار  قلخب  رازآ  ملظ و  كرت  لوا  مالـسلا -  هیلع  ترـضح - 

یه یتلاب  عفدا  دنک  یکین  دننک  وا  اب  هک  يدب  لباقم  رد  هک  تسا  سکنآ  مدرم  نیرتهب  لیمجلاب  حیبقلا  یلع  یفاک  نم  سانلا  ریخ  دومرف : 
شعفن هک  تسا  سکنآ  مدرم  نیرتوکین  همجرت :  سانلل .  مهعفنلا  سانلا  لضفا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 -  هئیسلا .  نسحا 

لـها و هب  هک  ره  دـنادرگ و  داـیز  ار  شقزرا  دراد  قلخب  ریخ  تین  هک  ره  دوـمرف :  رگید  هملک  رد  و  تسا .  حرـش  زا  ینغ  زا  رتـشیب  قـلخب 
ادخ قلخ  رب  هوالع  دنک  ناودع  ملظ و  ناسحا  ریخ و  ياجب  ادخ  ناگدنبب  هک  ره  دـبای و  ینالوط  رمع  دـشاب  راتفر  کین  ریخ و  دوخ  لایع 
دننک یم  ناسحا  مدرم  هب  هک  ار  یناسک  ادخ  نینـسحملا  بحی  هللا  نا  دراد  تسود  ار  وا  ادخ  دنک  ناسحا  هک  ره  دراد و  نمـشد  ار  وا  مه 

ناـمیا لاـمعا  نیرتوکین  همجرت )) :  ناـسحالا .  ناـمیالا  لـضفا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤـملاریما  لاـق  هـملک 4 -  دراد .  یم  تـسود  اـققحم 
ندرگ رگید  ناسحا  ناسحا ،  یپ  زا  دوجلا  لامک  نم  ناسحالاب  ناسحالا  عابتا  دومرف :  رگید  هملک  رد  تسا .  حرـش  زا  ینغ  تسناـسحا . 

موس مود و  ناسحا  زا  عنام  ار  امش  لوا  ناسحا  دینک و  ناسحا  هداعا  ررکم  مه  اب  دیدرک  ناسحا  هک  یسکب  ینعی  تسناسحا .  لماک  هبترم 
تـسادخب لماک  هجوت  نافراع  دزن  ناسحا  ماقم   )) دیوش لئان  تسادـخ  ملاک  تبحم  همزال  هک  ناسحا  لامک  هبترمب  ات  دوشن  یپ  رد  یپ  و 

ناسحا زا  رتالاب  ناسنا  يارب  یتفارـش  تلیـضف و  همجرت :  ناسحالا .  نم  یلعا  ۀلیـضف  ـال  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هـملک 5 -  (( . 
زا ندرک  یمولظم  رـس  زا  ار  یملاظ  ملظ  عفر  ندیـسر و  نامولظم  دادب  دیامرف :  رگید  هملک  رد  و  تسین .  دـنمزاین  حرـش  هب  تسین .  قلخب 

تفـص همجرت :  بوـلقلا .  ۀـبحم  بلجی  بونذـلا و  صحمی  ءاخـسلا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤـملاریما  لاـق  هملک 6 -  تساـهناسحا .  نیرتـهب 
نینم ؤملاریما  لاق  هملک 7 -  تسا .  حرـش  زا  ینغتـسم  دـنادرگ .  یم  قلخ  بولق  بوبحم  دزاس و  یم  كاپ  ناهانگ  زا  ار  ناسنا  تواـخس 

یئوگتسار حرش :  تسا .  قلخب  ناسحا  یئوگتسار و  توتف ،  يدرمناوج و  همجرت :  ناسحالا .  لذب  ناسللا و  قدص  ةورملا  مالـسلا :  هیلع 
قدص هک  لوا  تفص  همزال  تسا و  ناسنا  رگید  تفص  کی  قلخب  یهاوخ  ریخ  ناسحا و  تواخس و  تسا و  توتف  اب  كاپ  نادرم  تفص 

ؤملاریما لاق  هملک 8 -  تسا .  دنلب  تمه  سفن و  توق  تعاجش و  مود  تفص  همزال  لمع و  یتسرد  افو و  افص و  تسا  هجهل  تحارص  و 
دوش وکین  شروما  تبقاع  دنک  ناسحا  قلخب  هک  ره  همجرت :  هقرط .  هل  تلهس  هبقاوع و  تنـسح  سانلا  یلا  نسحا  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم 

تالکـشم ادخ  تسا  قلخب  تمدـخ  یهاوخریخ و  ناسحا و  شراک  هک  یـسک  ینعی  ددرگ  ناسآ  وا  رب  روما  لکـشم  بعـص و  ياههار  و 
نینم ؤملاریما  لاق  هملک 9 -  دزاس .  ناسآ  وا  رب  تسا  تمایق  خزرب و  تابقع  هک  ار  روما  بقاوع  تالکـشم  ای  دـنک ،  ناسآ  وا  رب  ار  ملاـع 
ماقتنا رب  تردق  دوجو  اب  مدرم  راوگرزب  همجرت :  هناسحا .  لذبی  هتئاسا و  فکی  ةرمالا و  عم  لدعی  ةردقلا و  عم  وفعی  میرکلا  مالسلا :  هیلع 

هک ناسحا  یکین و  ره  زا  و  دننک ،  یمن  قلخب  رازآ  و  دنزادرپ ،  یم  داد  لدعب و  تراما  تسایر و  نارود  رد  و  دننک ،  یم  وفع  ناراک  دـب 
کفورعم لذبا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 -  دنرادن .  غیرد  سک  چیه  زا  هریغ ))  مدق و  ملق و  هاج و  لام و  زا   )) دنناوت یم 

چیه هک  راد  لوذبم  مدرم  مامتب  ار  دوخ  ناسحا  همجرت )) :  ییـش ء .  هناحبـس  هللادنع  اهلدعی  فورعملا ال  لعف )   ) ۀلیـضف ناف  ۀـفاک  سانلل 
هب ناسحا  نکم  هقیاضم  دشاب  هک  رهب  دناوتب  هک  یناسحا  هنوگ  ره  زا  حرـش :  تسین .  قلخب  ناسحا  ربارب  ادخ  دزن  شتلیـضف  فرـش و  راک 

ملعتب تسناـسحا  نیرتـهب  هک   )) یملع ناـسحا  مولظم ،  یهاوـخ  داد  ملظ و  عـفر  یئاـناوت و  تردـق و  هب  ملقب  ناـسحا  ناـبزب  ناـسحا  لاـم 
تسود نمشد و  زا  شاب  یهلا  ینامحر  تفصب  فصتم  هد و  میمعت  ار  دوخ  ریخ  ناسحا و  سک  همه  هب  و  ناهارمگ ))  تیاده  نالهاج و 
ناسحا ادخ  هک  تسین  قلخ  هب  ناسحا  زا  رتالاب  قح  ناسحا  ترفغم و  تیانع  بلج  يارب  ادخ و  دزن  راک  چـیه  اریز  رادـم  غیرد  ار  ناسحا 

 . یلاعت هللا  انقفو  تسایهم  هدنب  يارب  تداعس  ریخ و  هنوگ  ره  ادخ  یتسود  رد  دراد و  یم  تسود  ار  ناگدننک 

یعامتجا روما  رد  مهد  هلاقم 
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یعامتجا روما  رد  مهد  هلاقم 

یموق رب  هک  ره  همجرت :  هترفغم .  یف  هلخدا  هتمحر و  حانج  هیلع  هللارـشن  هتیعر  یلا  نسحا  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 
نایب نیا  حرـش :  دـیاشخب .  هب  وا  رب  هدرک  هچ  ره  زا  دـیاشگ و  وا  رب  ار  شتمحر  لاـب  رپ و  ادـخ  دـنک  ناـسحا  شتیعر  اـب  دـبای و  يرورس 
تفلک رکون و  دنزرف و  نزب و  بسن  ردپ  هداوناخ و  سئیر  یتح  هدکهد  يادخدک  دالب و  ماکح  ءارما و  ملاع و  نیطالـس  لماش  ترـضح 
تمایق رد  امش  همه  دنتسه و  اوشیپ  ۀبسنلاب  همه  هتیعر  نع  لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک  دومرف :  رگید  ثیدح  رد  هک  تسا  لماش  ار  مومع 

لزنم ریبدـت  امـش و  تسایـس  ایا  هن ،  ای  دـیدرک  راتفر  ناسحا  لدـعب و  اهنآ  اـب  اـیآ  هک  دـش  دـیهاوخ  لاوس  تیعر  ناتـسد و  ریز  قوقح  زا 
تقیقح ناطلس  يارب  تبثم  باوج  ات  دینک  یعس  ایند  رد  دیراد  یتیلوئـسم  نینچ  ترخآ  رد  سپ  دیدرک .  تیاعر  ار  دنزرف  نز و  شیاسآ 

نم كولملا  لضفا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 -  هناطلسزع .  دیوش  تیدحا  ترضح  تمحر  فطل و  دروم  دیـشاب و  هتـشاد 
هاپـس و اب  دـشاب و  یم  ریخ  شتین  وکین و  شلعف  هک  تسنآ  ملاع  ناهاشداپ  نیرتهب  همجرت :  هتیعر .  هدـنج و  یف  لدـع  هتین و  هلعف و  نسح 
 . لدعلا لثم  لودلا  نصح  ام  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 -  تسین .  حرش  جاتحم  تسا و  نشور  مالک  دنک .  تلادع  شتیعر 

ظفح هلیسو  هناگی  تلادع  حرـش :  درک .  ناوتن  ظفح  ملاع  ثداوح  زا  تیعر  رب  لدع  تفـص  دننام  ار  اهتلود  یتفـص  چیه  دومرف  همجرت : 
كاله و بجوم  ناسنا  ملظ  هعرـصی  هقبوی و  ءرملا  ملـض  دومرف :  رگید  هملک  رد  هک  للم  طاطحنا  بجوم  هناگی  ملظ  هکناـنچ  تسا  لود 

ؤملاریما لاق  هملک 4 -  تسین .  دنمزاین  حرـشب  تسا .  قلخ  نابهگن  تلادع  ۀـیاربلا  ماوق  لدـعلا  دومرف :  رگید  هملک  رد  و  تسوا .  طوقس 
ایند و ملاع  رد   )) نیطالـس نیرتهب  همجرت :  هلدعب .  هتیعر  مع  هشیع و  یف  سانلا  شیع  نسح  نم  الاح  كولملا  نسحا  مالـسلا :  هیلع  نینم 
 . تسین دـنمزاین  حرـشب  دـشاب .  لماش  تیعر  مامتب  شلدـع  دـننک و  یناگدـنز  شوخ  مدرم  شراگزور  رد  هک  تسناطلـس  نآ  ترخآ )) 

سک نآ  ملاع  ناراد  ناـمرف  نیرتگرزب  همجرت :  اریما .  هیلع  يوهلا  نکی  مل  نم  ءارمـالا  لـجا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 5 - 
لوقی ام  کنوسی  ـال  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 6 -  تسا .  زاـین  یب  حرـش  زا  دـشابن .  سفن  ياوه  ناـمرف  موـکحم  هک  تسا 

زا همجرت :  اهلمعت .  مل  ۀنـسح  تناک  اولاق  ام  فالخ  یلع  ناک  نا  و  هتبوقع ،  تلجع  اـبنذ  ناـک  نولوقی  اـمک  ناـک  نا  هناـف  کـیف  ساـنلا 
وتب ایند  رد  هک  تست  لمع  رفیک  یئوگدب  نآ  دـنیوگ  یم  تسار  رگا  هک  شابم  رطاخ  هدرزآ  هتـسکش و  لد  قلخ  یئوج  بیع  یئوگدـب و 

هدرکن یلمع  وت  هک  تلمع  هماـن  رد  دوش  یباوث  هنـسح و  یئوگ  دـب  نآ  دـنیوگ  یم  غرود  رگا  درادـن و  باـقع  یبقع  رد  رگید  هدیـسر و 
رثءاتم دنیوگ  یم  هچنآ  زا  دریگن و  رارق  نایوگ  دب  نخـس  ریثءات  تحت  دشاب و  يوق  شحور  دیاب  ناسنا  هصالخ  يا .  هدیـسر  باوث  نادـب 
یئوج بیع  ات  دومرف  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هک  دنک  تواضق  نینچ  لقع  رکف و  اب  هکلب  دنکن  تموکح  وا  رب  هنیک  بضغ و  سح  دوشن و 

اب تلادـع  همجرت :  ناسحالا .  عامج  نامیالا و  سار  لدـعلا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 7 -  دـشاب .  وا  ریخب  هجو  ره  رب  قـلخ 
ناسحا تسوا  نامرفب  هک  سک  ره  اب  ناتـسد و  ریز  اب  ناسنا  لدـع  تسا  قلخب  ناسحا  عاونا  لماش  تسا و  نید  ساسا  نامیا و  لصا  قلخ 

ریاس تسا  تلادـع  نامه  تسا  ناسحا  تاـهج  عیمج  زا  تسا و  مدرم  عیمج  لـماش  هک  یناـسحا  تقیقح  رد  تسا و  عماـج  یکین  ماـع و 
مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 -  تسین .  مومعب  ناسحا  تشاد و  دناوتن  تیلک  هعـس و  لدع  دننام  تسا  یئزج  ياهناسحا  اهناسحا 

ناریپ و  دـننک ،  مارکا  شلمع  يارب  دـیاب  ار  ملاـع  همجرت :  هناطلـسل .  ناطلـسلا  و  فورعملاوذ ،  و  هنـسل ،  ریبـکلا  و  هملعل ،  ملاـعلا  مرکی  : 
يارب ار  نیطالـس  و  ناـسحا ،  ریخ و  يارب  ار  رـشب  ناـهاوخ  ریخ  ناراـکوکین و  و  وا ، )) براـجت  و   )) نس ترثـک  يارب  ار  هتخوـمآ  هبرجت 

هک شناد  ملع و  يارب  ار  ءاـملع  تـشاد  مرتـحم  یمارگ و  دـیاب  تـساراد  هـک  یبوـخ  نـسح و  تـهج  نآ  رب  ار  سک  ره  ینعی  تـنطلس . 
يارب ار  ناـسحا  لـها  ناـهاوخریخ و  و  ناـشرمع ،  لوط  هطـساوب  براـجت  زا  هدافتـسا  يارب  ار  ناریپ  تسا ،  قلخ  تیادـه  غارچ  ناـشملع 

دیاب تسناطلـس  دوجو  همزال  هک  نامولظم  زا  رازآ  ملظ و  عفر  تلادع و  ماظتنا و  نسح  يارب  ینعی  تنطلـس  يارب  ار  نیطالـس  ناشناسحا ، 
 - هملک 9 تساد .  یمارگ  ار  وا  لامک  تهج  نآ  رب  دـیاب  دراد  دوجو  لاـمک  تهج  سک  ره  رد  ینعی  هصـالخ  تسناد .  گرزب  مرتحم و 

ماطح نم  ائیش  هلمع  نع  ذخای  و ال  هنود ،  نم  رقتحی  و ال  هقوف ،  نم  دسحی  یتح ال  املاع  ملاعلا  نوکی  ال  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق 
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ربکت و زا  دوخ  نوداـمب  و  دربن ،  دـسح  ملع  رد  دوخ  قوف  اـم  رب  هک  سکنآ  ـالا  تسناد  یقیقح  ملاـع  دـیابن  ار  ملاـع  همجرت )) :  ایندـلا . 
حرـش هب  ردق )) یب  زیچان  عاتم  ینعی  ماطح   )) دشورفن ایند  ماطحب  ار  نید  ملع و  دنکن و  ایند  لام  ذخا  دوخ  ملع  زا  و  دنکن ،  تناها  توخن 

رکس ملعلا و  رکس  ةردقلا و  رکس  لاملا و  رکش  نم  سرتحی  نا  لقاعلل  یغبنی  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 10 -  تسین .  جاتحم 
یتسم و زا  دنک  زارتحا  لقاع  تسا  راوازس  همجرت :  راقولا .  فحتست  لقعلا و  بلـست  ۀثیبخ  احیر  کلذ  لکل  ناف  بابـشلا  رکـس  حدملا و 

يوب ار  اـهنیا  ماـمت  هک  یناوج  رورغ  یتسم و  مدرم و  ياـنث  حدـم و  یتسم  شناد و  ملع و  یتسم  هاـج و  تردـق و  یتـسم  لاـم و  تورث و 
ملع و هاج و  لام و  ینعی  دزاس  یم  فیفخ  کبـس و  ار  تسیناسنا  راقو  بدا و  دـنک و  یم  لئاز  ار  ناسنا  لقع  هک  تسا  ینفع  شوخاـن و 

ناسنا دیاب  دنک  یم  لئاز  ار  بدا  دـنادرگ و  یم  دـساف  ار  لقع  دـنک و  یم  سم  ار  ناسنا  بارـش  دـننام  همه  یناوج  نارود  مدرم و  حدـم 
ادـخ هاگرد  زا  الا  دوشن و  اـیند  لـالج  هاـج و  ملع و  رورغم  اـیند و  تسم  دـنک و  ظـفح  ار  دوخ  يویند  روما  نیا  یتسم  رکـس و  زا  لـقاع 
درک ظفح  هریغ  ملع و  لالج و  لام و  دوجو  اب  ار  نید  لقع و  دشن و  تسم  رگا  دوش و  یم  رود  يراکس  متنا  ةاولصلا و  اوبرقت  باطخب ال 

 . تشگ دهاوخ  دنم  هرهب  ترخآ  ایند و  یناگدنز  رد  روما  نیا  زا 

راصق تاملک  زا  روثنم  رد  تالاقم  همتاخ ، 

رد ادخ  دـنک  داش  يزیچب  ار  یناملـسم  لد  ره  همجرت :  ۀـمایقلا .  موی  هللا  هرـس  املـسم  رـس  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 1 - 
تفرعم ملع  تمکح و  مالک  همجرت :  ءالقعلا .  ۀضور  ۀمکحلا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 2 -  دنادرگ .  یم  داش  ار  وا  تمایق 

نوکی هلوق و ال  نم  نحا  لجرلا  لعف  نوکی  نا  یغبنی  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 3 -  تسا .  ملاع  نادنمدرخ  ناتسوب  غاب و  هللا 
لعف زا  رتهب  شلوق  ناتـسرپ ))  ایند  ایند و  لها  دننام   )) هن دشاب  شلوق  زا  رتهب  شلعف  درم  هک  تسا  راوازـس  همجرت :  هلعف .  نم  نسحا  هلوق 

مکحم راصح  رد  ار  دوخ  ملاع  رورش  زا  نداد  هقدصب  همجرت :  ۀقدصلاب .  مکسفنا  اونصح  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 4 -  وا . 
ضرم نیا  هک  تسا  ضرم  نیرتدب  دـسح  همجرت :  ضارمالا .  رـش  دـسحلا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 5 -  دینک .  ظفح  ادـخ 

دـسحلا مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 6 -  دـنک .  یم  هریغ  همـضاه و  ءوس  بت و  لس و  دـننام  ینامـسج  ضارما  داـجیا  یناـسفن 
الیلع و انطاب  ناسنالاب  حبقا  ام  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 7 -  دزاس .  یم  رغال  روجنر و  ار  ندب  دسح  همجرت :  دسجلا .  بیذی 
نطاب و دب  ینعی  دشاب  هتـسارآ  ابیز و  شرهاظ  تریـس و  دب  ضیرم و  شنطاب  ناسنا  هک  حیبق  تسا و  تشز  ردقچ  همجرت :  الیمج .  ارهاظ 

هناف هللا  الا  اوئست  ال  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 8 -  تسا .  منهج  نیلفاسلا  لفسا  رد  قفانم  تسا و  قفانم  هک  دشاب  رهاظ  شوخ 
اطعا رگا  ادخ  هک  دینک  لاوس  ادخ  زا  دیهاوخ  یم  هچ  ره  دینکن و  لاوس  ادخ  ریغ  زا  همجرت :  مکنزاخ .  مکعنم  نا  مکمرکا و  مکاطعا  نا 

 : مالسلا هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 9 -  قلخ . ))  فالخب   )) دنک یم  ظفح  امش  يارب  هریخذ  درک  عنم  رگا  دنک و  یم  اطع  مرکا  اب  درک 
رب شهاـنگ  بیع و  يور  زا  هدرپ  ادـخ  دـیآ  رب  مدرم  یئوج  بیع  سپ  رد  سک  ره  همجرت :  هتروع .  هللا  فشک  ساـنلا  تاروـع  عـبتت  نم 

شیور فراـع  همجرت :  نوزحم .  هبلق  رـشبتسم و  ههجو  فراـعلا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 10 -  دـنک .  اوـسر  ار  وا  دراد و 
هیلع نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 11 -  تسا .  ناـیرگ  نوزحم و  هشیمه  تیدـحا  ناطلـس  روضح  ترخآ و  میلاـعت  هجوت  زا  شلد  نادـنخ و 

 . دوش دنم  هرهب  اهنآ  یملع  قئاقحب  دیاشگب  هدرپ  امکح  تالاقم  زا  هک  ره  همجرت :  اهقئاقحب .  عفتنا  ءامکحلا  تالاقم  فشک  نم  مالسلا : 
تداعس نیرتگرزب  تخانش  ار  دوخ  هک  ره  همجرت :  سفنلا .  ۀفرعمب  رفظ  نم  ربکالا  زوفلا  لان  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 12 - 

نل مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 13 -  تسا .  تداعـس  نیرتگرزب  نیا  دـسر و  یم  ادـخ  تفرعم  هب  دوخ  تفرعم  زا  هک  تفاـی  ار 
رکف همادا  دزادرپ و  ملع  نآ  راکب  تدم  لوط  هک  یسک  رگم  دسر  یمن  یملع  لامک  دحب  زگره  همجرت :  هسرد .  لیطی  نمالا  ملعلا  زرحی 

یقاب و تلود  ار  قح  همجرت :  ۀلوج .  لطابلل  ۀلود و  قحلل  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 14 -  دـهد .  ملع  نآ  رد  ثحب  رظن و  و 
هحیرم نموملا و  حالص  رقفلا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 15 -  دوش .  دوبان  دوز  تسین و  شیب  ینالوج  ار  لطاب  تسا و  رادیاپ 
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هاگیاسمه و انـشآ و  دسح  زا  ار  وا  هک  تسا  نموم  حالـص  يرادان  رقف و  همجرت :  ناطلـسلا .  طلـست  ناوخالا و  قلمت  ناریجلا و  دسح  نم 
ؤملاریما لاق  هملک 16 -  ار )) .  بارخ  دهاوخن  جارخ  هشداپ  نوچ   )) دراد یم  هدوسآ  ناطلـس  لامع  يدعت  زا  ناشیوخ و  ناردارب و  قلمت 

تاذل تداعس و  لامک و  دحب  لوصو  يارب  تسا  سوفن  تضایر  تقیقحب  تعیرش  همجرت :  سفنلا .  ۀضایر  ۀعیرـشلا  مالـسلا :  هیلع  نینم 
رایـسب شنارای  دـشاب  نابز  شوخ  قلخ  اب  هک  ره  همجرت :  هناوعا .  رثک  هناسل  بذـع  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 17 -  دبا . 

هیلع نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 19 -  تسا .  تیبرت  بدا و  نید  همجرت :  بدالا .  نیدلا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 18 -  دنشاب . 
رویز بیزب و  نالقاع  نوچ   )) يدـش بارخ  ابند  يدوب  لقع  ار  ایند  مدرم  مامت  رگا  همجرت :  ایندـلا .  تبرخل  ایندـلا  لها  لقع  ول  مالـسلا : 
ۀثاغا فورعملا  لـضفا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 20 -  نانجلا .  هب  بستکا  نمحرلا و  هبدـبعام  لقعلا  دـنرادن )) هقـالع  اـیند 

نا ءرملا  بویع  دـشا  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤـملاریما  لاـق  هملک 21 -  تسا .  ندیـسر  مولظم  دادـب  ناـسحا  نیرتـهب  همجرت :  فوهلملا . 
( . دنـشاب ناهنپ  وا  رب  وا  ياهبیع   . ) دشاب ناهنپ  وا  رب  وا  بیع  هک  تسنآ  ناسنا  رد  بیع  ره  زا  رت  تخـس  رتب و  همجرت :  هبوبع .  هیلع  یفخت 
لاق هملک 23 -  تسوا .  شناد  ملع و  ردقب  سک  ره  تمیق  همجرت :  ملعی .  ام  ءرما  لک  ۀمیق  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 22 - 
لاق هملک 24 -  تسا .  نافراع  سابل  ندوب  ادخ  تمظع  دایب  یسرت و  ادخ  همجرت :  نیفراعلا .  بابلج  فوخلا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما 

اب رگید  نانمشد  زا  مدقم  سپ  تست  سفن  وتب  نانمشد  نیرت  کیدزن  همجرت :  کیلا .  کئادعا  برقا  کسفن  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما 
لاق هملک 25 -  دنرشب . )) حور  بذهم  هک  تسا  ءایبنا  بتکم  رد  نانخـس  نیا   )) تسنانمـشد ریاس  زا  رتکیدزن  نوچ  درک  داهج  دیاب  سفن 
هدرم ناردـپ  بسناب  هن  تست  دـنلب  تمهب  رخف  تفارـش و  همجرت :  ۀـیلابلا .  ممرلاـبال  ۀـیلاعلا  ممهلاـب  فرـشلا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما 
هراما سفن  وت  نمشد  نیرتگرزب  همجرت :  کیبنج .  نیب  یتللا  کسفن  كودع  دعا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 26 -  هدیسوپ . 
سفنب لهاج  نوچ  دـنراذگ  یمن  يرق  نانخـس و  نیا  هب  يدام  مدرم   )) دـشوک یم  وت  ینمـشدب  هتـسویپ  تست و  روضح  مئاد  هک  تسا  وت 

هصاخ ادخب  قوش  قشع و  همجرت :  نیفراعلا .  ناصلخ  قوشلا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 27 -  دنشیوخ .  یقاب  حور  یسدق و 
تسپ راک  ره  زا  ار  دوخ  هیسدق  هقطان  سفن  همجرت :  ۀیند .  لک  نع  کسفن  هزن  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 28 -  تسنافراع . 

نم مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 29 -  يوش .  لئان  دـبا  تذـل  قح و  دوهـش  ادـخ و  تفرعم  ماقمب  ات  راد  رود  تئاـند  فصو  و 
فرـص قحان  فرـصمب  دروآ  تسدـب  لالح  قح و  هار  ریغ  زا  ار  یلام  سک  ره  همجرت :  هقح .  ریغ  یف  هفرـصی  هلح  ریغ  نیب  الام  بستکی 
ناسحا یتسود و  محر و  هلص  همجرت :  مارکلا .  میش  لضفا  نم  ماحرالا  ۀلـص  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 30 -  درک .  دهاوخ 

لاق هملک 31 -  تسا .  رمع  يزارد  لام و  يداـیز  بجوم  محر  هلـص  دومرف :  رگید  هملک  رد  تسناراـکوکین .  تریـس  نیرتهب  ناـشیوخب 
تفاهت هیواعم و  تکم  دـننام  تسا  ملع  نآ  نمـشد  دـنادن  ار  یملع  هک  ره  همجرت :  هاداـع .  اـملع  لـهج  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما 

هیلع نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 32 -  دننمـشد .  لهاج و  یهلا ،  ياـمکح  شنایعیـش  و  مالـسلا -  هیلع  یلع -  مولعب  هک  ناـسیون  هفـسالفلا 
وا رب  يررض  رگا  هکنانچ  دزادرپن  مدرم  یئوج  بیع  هب  دید  ار  دوخ  بیع  سک  ره  همجرت :  ادحا .  بعی  مل  هسفن  بیع  رصبا  نم  مالـسلا : 
هک ره  همجرت :  هل .  نیدال  هل  لقعال  نم  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 33 -  نارگید .  ررض  هن  تسا  دوخ  ررـض  عفد  رکفب  دسر 
 . تسا مدرم  نیرت  تداعس  اب  لقاع  همجرت :  لقاعلا .  سانلا  دعسا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 34 -  تسین .  نیئآ  تسین  لقع  ار 
 . تسین لماک  ادـخب  شنامیا  دـنک  محر  عطق  سک  ره  همجرت :  همحر .  عطق  نم  هللااب  نمآ  ام  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 35 - 
اب همجرت :  کلهج .  کنع )   ) فتنی کسفن و  فرـشت  کـلقع و  لـمکی  ءاـمکحلا  سلاـج  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 36 - 

سلاج مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 37 -  دوش .  فرط  رب  تینادان  لهج و  فیرـش و  تسفن  لماک و  وت  لقع  ات  نیـشنب  ءامکح 
 . املع ددزت  ءاملعلا  سلاـج  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 38 -  یـسر .  تداعـس  هب  ات  نیـشنب  ءاملع  اب  همجرت :  دعـست .  ءاملعلا 

ملع بتک  همجرت :  ءاملعلا .  نیتاسب  بتکلا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاـق  هملک 39 -  دوش .  نوزفا  تملع  ات  نیـشنب  ءاملع  اب  همجرت : 
لهج ندش و  دبا  هدنز  ملع  همجرت :  توم .  لهجلا  ةایح و  ملعلا  مالسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  هملک 40 -  تسنادنمشناد .  ناتسب  غاب و 
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ملعب و زج  دوشن  دـبا  هدـنز  یـسک  تسا  ناهنپ  سفن  رد  هک  تسا  ملع  زا  هیانک  تسا  تاملظ  رد  هک  تاـیح  بآ  تسا  نتفاـی  میاد  گرم 
نم اوسلاج  دومرف :  راوگرزب  نآ  مینک  تسلاجم  هک  اب  دندیسرپ  ملسو -  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا -  لوسر  زا  یهلا .  تفرعم  تمکح و 

 ، دروآ ادخ  دایب  ار  امـش  وا  رادید  هک  دینک  تسلاجم  یـسک  اب  هلمع .  ةرخالا  یف  مکبغری  هقطنم و  مکملع  یف  دیزی  هتیور و  هللا  مکرکذی 
یـسک اب  هصـالخ  دـنادرگ .  بغار  قاتـشم و  ترخآ  ملاـعب  ار  امـش  شلاـمعا  و  قـالخا ))   ، )) دـیازفیب امـش  تفرعم  ملع و  رب  شناـبز  و 

رد اقب  ملاعب  قشع  قوش و  هجوت و  دیازفیب و  امـش  تفرعم  ملع و  دروآ و  ادخ  دایب  ار  امـش  شرادرک  راتفگ و  رادید و  هک  دیوش  نیـشنمه 
یهلا و شقن  دـهاوخ  هک  ره  دریگ  یم  شقن  وا  راثآ  قالخا و  زا  دوش  لـباقم  هک  ره  اـب  تسیا  هنیئآ  لـثم  رد  سفن  نوچ  درآ  دـیدپ  اـمش 

تداعس نآ  هب  ات  دریگ  سنا  نانآ  حیاصن  نانخس و  اب  دنیشن و  یهلا  لاجر  اب  دیاب  تسا  تداعس  نیرتگرزب  هک  دنک  ادیپ  هللا  تغبص  گنز 
تاملک و مولع و  هعلاطمب  داب  امـش  رب  تسا  یهلا  لاـجر  نیرتگرزب  مالـسلا -  هیلع  یلع -  هک  تسا  لـک  ملـسم  هتبلا  دوش و  لـئان  گرزب 

نآ هک  نیموصعملا  هلآ  یلع  هیلع و  هللا  تاولـص  دـیآ  دـیدپ  امـش  یـسدق  سوـفن  رد  وا  شقن  اـت  راوـگرزب  نآ  تـالالد  تاـیا و  هب  لـمع 
یلامک فصو  ره  تسوا و  رهطم  بلق  زا  همه  هدومن  تفرعم  ملع و  رون  زا  رپ  ار  یملاع  هک  شینامـسآ  تامیلعت  زردـنا و  دـنپ و  راوگرزب 

زج يزیچب  ار  امـش  مدرکن  رما  نم  دومرف :  ترـضح  نآ  دوخ  هکناـنچ  هدوب  اراد  شیوخ  ار  فصو  نآ  متا  یلعا و  قادـصم  هدوـمرف  رکذ 
هتبر یلعا  تیناسنا و  لامکب  ار  ناسنا  شراصق  تاملک  راثآ و  تمکح  راتفگ  هرکاذـم  هعلاطم و  سنا و  سپ  مدرک  لـمع  دوخ  لوا  هکنآ 

نخـس ره  زا  تسا و  رت  لـماک  شتمکح  تفرعم  ملع و  رتفد  ره  تمکح و  باـتک  ره  زا  کـش  یب  دـناسر و  یم  دـبا  تداعـس  تمکح و 
ناتسود و فاصوا  هب  عجار  راوگرزب  نآ  زا  یثیدح  کنیا  و  تسا .  نوزفا  شنخـس  ردق  ولع  بلاطم و  يدنلب  رت و  غیلب  حیـصف و  شمالک 

نورشع مینک .  یم  متخ  راوگرزب  نآ  غلاب  تجح  عماج و  تحیصنب  فیرـش  ثیدح  همجرت  زا  سپ  ار  همتاخ  اجنیا  هدرک .  رکذ  شنایعیش 
صرحلا ایندلا و  یف  دهزلاف  ایندلا  یف  یتللا  اما  ةرخآلا :  یف  رـشع  و  ایندلا ،  یف  اهنم  رـشع  مالـسلا -  مهیلع  تیبلا -  لها  بحم  یف  ۀلـصخ 

ظفحلا سانلا و  يدـیا  یف  امع  سایلا  لیللا و  مایق  یف  طاشنلا  تامملا و  لـبق  ۀـبوتلا  ةداـبعلا و  یف  ۀـبغرلا  نیدـلا و  یف  عرولا  ملعلا و  یلع 
بتکت هنیمیب و  هباتک  یطعی  نازیم و  هل  بصنی  ناوید و ال  هل  رشنی  الف  ةرخآلا  یف  یتللا  رـشعلا  و  ءاخـسلا .  ایندلا و  ضغب  هیهن و  هللا و  رمال 

ۀنجلا ناجیتب  جوتی  ۀمحرلاب و  هیلا  یلاعت  هللا  رظنی  هتیب و  لها  نم  ةام  یف  عفشی  ۀنجلا و  للح  نم  یـسکی  ههجو و  ضیبی  رانلا و  نم  ۀئارب  هل 
تیب لها  ناتـسود  يارب  وکین  تلـصخ  تسیب  ثیدح ))  همجرت   . )) یتیب لها  یتریـشع و  يدـلو و  یبحمل  یبوطف  باسح  ریغب  اهلخدـی  و 

3 دنصیرح .  ملع  لیصحتب   - 2 دندهاز .  ایند  رد   - 1 ایند :  يوکین  تلصخ  هد  نآ  اما  ترخآ .  رد  هد  ایند و  رد  تلـصخ  هد  تسا  ربمغیپ 
دجو و اب  يزیخ  رحس  بش و  زامنب   - 6 دـنا .  هبوتب  قفوم  گرم  زا  شیپ   - 5 دنقاتشم .  ادخ  تدابعب   - 4 دـننمادکاپ .  اسراپ و  نید  رد  - 

نمـشد ار  ایند   - 9 دـننک .  یم  تظفاـحم  ار  یهلا  یهاوـن  رماوا و   - 8 دنارودیما . )) ادخب  اهنت   )) دـنرادن قلخب  دـیما  مسچ   - 7 دنطاشن . 
تیب لها  نایعیش  ناتـسود و  همزال  تفـص  هد  نیا  دنتواخـس .  دوج و  قلخ  ياراد   - 10 تسین . ))  اهنآ  لد  رد  ایند  بح  ادـبا  و   )) دـنراد

 - 3 ددرگن .  اپ  رب  نانآ  رب  باسح  نازیم و   - 2 دوشن .  زاب  اهنآ  رب  باسح  ناوید   - 1 اهنآ :  ترخآ  تلـصخ  هد  اما  ایند .  رد  تسا  راهطا 
اب رشحمب   - 5 دنـسیون .  منهج  زا  يدازآ  مکح  نانآ  رب  و   - 4 دنـشاب . )) تشهب  لها  ات   . )) دنهد تسار  تسدب  ار  ناش  لمع  همان  باتک 

تعافش ار  دوخ  تیب  لها  زا  رفن  دص   - 7 دنشوپ .  نت  رب  یتشهب  يابیز  رخاف  سابل  زا   - 6 دنوش )) هتخانش  یتشهب  هک   )) دنیآ دیفس  يور 
10 دنهن .  نانآ  رس  رب  یهاشداپ  جات  تشهب  رد   - 9 تسا ))  رتالاب  رتهب و  همه  زا  هک   )) دنک تمحر  فطل و  رظن  اهنآ  هب  ادخ   - 8 دننک . 

 . نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص  نم  تیب  لها  هریشع و  نادنزرف و  نابحم  لاوحا  رب  اشوخ  سپ  دنوش .  تشهب  دراو  باسح  یب  - 

باتک متخ  مالّسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  ترضح  تحیصن 

هللا نا  اوملعا  مکیلا و  اهلمح  نمم  هعاطلاب  اهوقلت  مکحصمن و  نمم  ۀحیصنلا  اولبقا  سانلااهیا  ای  مالّـسلاو :  ةولـصلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق 
اولغتشاف سفنلاداهج  ربکالا  داهجلا  نا  اوملعا  هباجا و  قحلا  یلا  مهعرسا  الا  سانلا  نم  همکحلل و  اهاعوا  الا  بولقلا  نم  حدمی  مل  هناحبس 
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يا الا  میقملا .  میعنلاب  هیدل  اوزوفت  اناوخا  هللادابع  اونوک  اومنغت و  هللا  رکذ  اورثکا  اوملست و  لاقلاو  لیقلا  وضفراو  اودعـست  مکـسفنا  داهجب 
و  )) دیوگن حدم  ادخ  هک  دـینادب  دـینک و  تعاطا  دیونـشب و  وکین  دـهدیم  دـنپ  زردـنا و  ادـخ )) يارب   )) امـشب هک  سکنآ  تحیـصن  مدرم 

یم تعاطا ))  ار  وا  رما  و   )) تباجا ار  ادخ  توعد  رتدوز  دنتفرعم و  تمکح و  نتخومآ  يارب  رت  قیال  هک  ار  یئاهلد  رگم  درادن )) تسود 
دبا تداعـسب  ات  دیزادرپب  دوخ  سفن  اب  داهجب  ادـج  دـیوش و  هدامآ  سپ  تسا  هراما  سفن  اب  داهج  داهج  نیرت  گرزب  هک  دـینادب  دـننک و 
دای رایسب  ار  ادخ  دیسر و  تمالـس  لحاسب  ات  دیزادرپ )) راکب  و   )) دیزیر رودب  ار  وگتفگ  فرح و  دیهن و  وس  کیب  ار  لاق  لیق و  دیـسر و 
مه اب  افـص  اب  گنرکی  لدکی و   )) دیـشاب ینامیا  ردارب  مه  اب  ادخ  ناگدنب  يا  دـیبای و  دـبا  تاذـل  گرزب و  تمینغ  ادـخ  رکذ  هب  ات  دـینک 

ییحم  . )) ۀعـساولا هتمحر  قحب  یلاعت  هناحبـس  هللاانقزر  دیـسر .  يزوریف  تداعـسب و  ینادواج  میعن  تشهب  رد  ادخ  دزن  ات  دینک )) یگدنز 
 (( . يا هشمق  یهلا  يدهم  نیدلا 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،
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ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com

هکنیا هجوت  لـباق  هتکن  ناربراـک 2333045(0311 ) روما  شورف 09132000109  یناـگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311)
هب ور  مجح  يوگباوج  یل  هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب 

یلصا بحاص  مرک  لضف و  هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعـسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و 
ناگمه لماش  ار  ینوزفازور  قیفوت  فیرـشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  مظعالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاق )  ) هناخ نیا 

-5331-6273  : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامـش  هللااشنادـنیامن . يرای  ار  اـم  مهم  رما  نیا  رد  ناـکما  تروص  رد  اـت  دـیامنب 
دزن ناهفـصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  IR90-0180-0000-0000-0621-0609-53 ابش :  باسح  هرامش  3045-1973و 
 -: مالسلا هیلع  نیسح  ماما  زا  شدنس ، هب  جاجتحالا -  یتدیقع  يرکف و  راک  شزرا  دیس  دجـسم  نابایخ  ناهفـصا –  هبعـش  تراجت  کناب 

یمهـس وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  ام  مولع  زا  تسا و  هدرک  ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره 
. مرتراوازس وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدننک  کیرش  راوگرزب  هدنب  يا  : » دیامرفیم وا  هب  دنوادخ  دنک ، شتیاده  داشرا و  ات  دهد 
هک ار  هچنآ  اـهتمعن ، رگید  زا  دـیهد و  رارق  خاـک  رازه ، رازه  تسا ، هداد  داـی  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف 

مادک : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالسلا : هیلع  يرکسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریسفتلا  دینک .» همیمـض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال 
هارمگ هدارا  یبصان  يدرم  ای  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وت  دراد و  ار  فیعـض  ییاونیب  نتـشک  هدارا  يدرم  يرادیم : رتتسود  ار  کـی 
هاـگن نادـِب ، ار  دوـخ  اوـنیب ، نآ  هک  ییاـشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وـت  اـّما  دراد ، ار  اـم  ناوریپ  زا  فیعـض  اوـنیب و  ینمؤـم  ندرک 
نمؤم نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] [ .»؟ دنکـشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ  لاعتم ، يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و 

ره ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب 
زیت ياهریـشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، هدرک  هدـنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دـنک ، داـشرا  ناـمیا ، هب  رفک  زا  دـنک و  هدـنز  ار  وا  هک 

يرجا دنک ، تباجا  وا  دناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دیز : دنـسم  دشکب .»
«. دراد هدنب  ندرک  دازآ  دننام 
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