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مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تارظانم  رب  یحرش 

باتک تاصخشم 

سدـق ناتـسآ  هماـن  زا  هتفرگ  رب  یچبراوج  رفعج  نیدـلا  نیز  مالـسلا ، هیلع  اـضر  ترـضح  تارظاـنم  رب  یحرـش  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
یسیونتسرهف راظتنا  رد  یـسیون : تسرهف  تیعـضو  96ص . يرهاظ : تاصخـشم   13xx تاراشتنا ، ان ،] یب  [: ] اج یب  : ] رـشن تاصخـشم 

1896928 یلم : یسانشباتک  هرامش  تبث ) تاعالطا  )

(1  ) مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تارظانم 

یلاعت يادخ  زا  مراگنب ، ءانثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اضر  ترضح  تارظانم  رب  یحرش  دناهتـساوخ  ریقح  نیا  زا  هلجم  ریدم  هک  تسا  یتدم 
ناوت ناکما  هک  اج  نآ  ات  اذـل  مراذـگب ، شزرارپ  هنیجنگ  نیا  رد  يراگدای  دوخ  زا  هک  دـیدرگ  مقیفر  قیفوت  هللادـمحب  مدومن و  دادمتـسا 

زا شیپ  مهدیم ، ساکعنا  هفیحص  كرابم  نیا  رد  هدش  داریا  بانج  نآ  زیگنا  باجعا  تارظانم  یط  ار  ترضح  يامن  زجعم  تانایب  تسا 
مالسلاهیلع اضر  ترضح  یئامرف  فیرشت  ببس   - 1 میهدیم : رارق  یسررب  ثحب و  دروم  همدقم  ناونع  هب  ار  هلئـسم  دنچ  بلطم  هب  دورو 

هدیدنسپ هدیسر و  يروتسد  هرظانم  لدج و  يارب  مالسا  نید  رد  ایآ   - 2 تارظانم . رد  تکرش  نومأم و  يدهع  تیالو  نتفریذپ  ورم و  هب 
رد عنم  تامدـقم و  عاونا  هرظانم و  يدابم   - 4 لالدتسا . رد  عضو  لیلد  هلئـسم  عوضوم  نتخانـش  هرظانم و  نف  فیرعت   - 3 ریخ ؟ ای  تسا 

هدیاف هجیتن و  یلدـج و  عضاوم  زا  یخرب  نایب   - 6 هرظانم . رد  بیجم  لئاس و  زا  کی  ره  هفیظو  و  نالداجم ، یحالطـصا  ماـن   - 5 هرظانم .
نومام دیوگ : موس ص 176  دـلج  فجن  عـبط  یبوـقعی  خـیرات  رد  يافوتم 292 ) يرابخا  حـضاو  نبا   ) بوقعی نب  دـمحا  کـی : هرظاـنم .

دومن و راضحا  ورم  هب  هنیدم  زا  دوب  نیتسایرلا ) وذ   ) لهس نب  لضف  نادنواشیوخ  زا  هک  كاحض  نب  ءاجر  هلیـسو  هب  ار  ع )  ) اضر ترـضح 
هب نومام  صخـش  یتح  دنتـسج  ترداـبم  لابقتـسا  هب  دـندیدرگ و  ناـمداش  رورـسم و  مدرم  دیـسر ، ورم  هب  ترـضح  دورو  ربخ  هک  نیمه 
زور رد  و  تخاس ، مهارف  ار  ترـضح  نآ  شیاسآ  یئاریذـپ و  لئاسو  دروآ و  اج  هب  دوب  مارتحا  لیلجت و  همزال  هچنآ  و  تفاتـش ، لابقتـسا 
اعد لیلجت و  اب  ار  ترـضح  نآ  داد  روتـسد  و  دومن ، تعیب  ترـضح  اـب  شیوخ  يدـهعیلو  هب  يرجه  لاس 201  ناضمر  هام  متفه  هبنـشود 

فارطا هب  ار  ایاضق  و  دنیامن ، لیدبت  زبس  سابل  هب  ار  هایـس  سابل  مدرم  دننز و  هکـس  شمان  هب  رانید  مهرد و  رب  دننک و  دای  ربانم  رد  ءابطخ 
ار نایولع  نایسابع و  مامت  نومام  دیوگ : متفه ص 139  دلج  يربط  خیرات  رد  يافوتم 310 ه . ریرح  نب  دمحم  رفعجوبا  دنسیون . فانکا  و 

زور رد  ار  يو  اذـل  تفاـین ، عروا  ملعا و  لـضفا و  ع )  ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  زا  ار  سک  چـیه  داد ، رارق  لـمات  شیتـفت و  دروم 
و هتفگ ، كرت  ار  هایـس  سابل  مدرم  داد  نامرف  و  داد ، بقل  اـضر  ار  وا  و  دـناوخ ، شیوخ  دـهعیلو  يرجه  لاس 201  ناضمر  موس  هبنـشهس 

تهج یمزاول  هنوگ  چـیه  وا  رهاظ  رد  و  تشادیم ، یمارگ  ار  ترـضح  هشیمه  نوماـم  دـننک . تعیب  شترـضح  اـب  و  دنـشوپب ، زبس  ساـبل 
يرکـشل و ءارُما  یهارمه  هب  یهورگ ، هقرف و  ره  نادنمـشناد  ءاملع و  زا  بکرم  یـسلجم  ررکم  و  درکیمن ، راوگرزب  نآ  میرکت  لیلجت و 
ار شترضح  مدرم  هکنیا  يارب  تفگیم : دومنیم و  توعد  سلجم  نآ  رد  ناشیا  اب  هرظانم  تهج  ار  ترضح  و  دادیم ، لیکشت  يروشک 
. تسا هتشاد  ار  یملع  ثحابم  زا  هدافتسا  ای  و  ترضح ، ریقحت  ای  شیامزآ  دصق  دیاش  یلو  میامنیم ، هیهت  ار  یسلاجم  هنوگ  نیا  دنـسانشب 

نانآ و  دومرفیم ، هرضاحم  هرظانم و  فلتخم  للم  بابرا  اب  هدومن و  تکرـش  سلجم  نآ  رد  هاوخان  هاوخ و  ترـضح  دمآ  دهاوخ  هچنانچ 
ثحب مالسلاهیلع  قداص  ترضح  دزن  يزور  تسا : روطسم  مالسلاهیلع  يرکـسع  ترـضح  ریـسفت  رد  مود : درکیم . بوکنم  بولغم و  ار 

نـسحا ریغب  لادج  دومرف : قداص  ترـضح  دناهدومرف . یهن  لادج  زا  راهطا  همئا  لوسر و  ترـضح  دنتفگ  یـضعب  دمآ ، نایم  هب  لادج  زا 
َّالِإ ِباتِْکلا  َلْهَأ  اُولِداُجت  َو ال  دومرف : شباتک  رد  هک  دیاهدینـشن  ار  یلاـعت  قح  ناـمرف  رگم  تسا  هدـش  هتخانـش  عونمم  اـبیز ) اـن  شور  هب  )

َو ِۀَنَسَْحلا  ِۀَظِعْوَْملا  َو  ِۀَمْکِْحلِاب  َکِّبَر  ِلِیبَس  یلِإ  ُْعدا  تسا : هدومرف  زین  و  ابیز ) شور  هب  رگم  دینکن  هرظانم  باتک  لها  اب   ) ُنَسْحَأ َیِه  یتَّلِاب 
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هرظانم و هدیدنـسپ ، هظعوم  و  لالدتـسا ، تمکح و  نابز  هب  تراگدرورپ  تدابع  هار  يوس  هب  ناوخب  ار  مدرم   ) ُنَسْحَأ َیِه  ِیتَّلِاب  ْمُْهلِداـج 
مارح ام  نایعیـش  رب  یلاـعت  يادـخ  ار  اـبیز  اـن  شور  هب  لدـج  یلو  دناهتـسناد ، نید  هب  نورقم  طوبرم و  ناـیاوشیپ  ار  وکین  شور  هب  لدـج 

َْنل اُولاق  دیامرفیم : هبلاطم  ار  لدج  دیجم  باتک  رد  هکنآ  اب  دیامرف  مارح  دنوادخ  ار  لدج  فانصا  مامت  دوشیم  هنوگچ  و  تسا . هدومرف 
وکین شور  هب  لادج  هللا  لوسر  نبای  دنتفگ  َنِیقِداص  ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمُکَناهُْرب  اُوتاه  ُْلق  ْمُهُِّینامَأ  َْکِلت  يراصَن  َْوأ  ًادوُه  َناک  ْنَم  اَّلِإ  َۀَّنَْجلا  َلُخْدَـی 
راهظا ار  یلطاب  بلطم  وا  یئامن و  هلداجم  لطاب  رادفرط  اب  هک  تسا  نآ  دنسپان  لدج  دومرف : ترضح  تسا ؟ مادک  دنـسپان  لدج  مادک و 

ادابم هکنیا  هطـساوب  ینک  راکنا  ار  وا  تسرد  همدقم  کی  ای  يو  راتفگ  هکلب  یئامنن  عنم  ضقن و  یتسرد  لیلد  هب  ار  بلطم  نآ  وت  و  دـنک ،
يو دـننام  زین  وت  هکلب  هدـش  لـطاب  نارادـفرط  يرجت  بجوم  لـمع  نیا  اریز  تسا ، مارح  اـم  نایعیـش  رب  هلداـجم  عون  نیا  يدرگ ، بولغم 

دهاوخ هعیش  ءافعض  ینادرگرس  تریح و  ببس  زین  هتفریذپن و  ار  رگید  قح  وت  هدرک و  راکنا  ار  قح  کی  وا  نوچ  یـشابیم  لطاب  رادفرط 
و اََهل . َلْصَأ  َال  هرهش  َّبُر  دنیوگ : هک  نانچ  دشابیم ، عقاو  فالخ  رب  هیصخش  تاملسم  ای  يرهاظ ، روهشم  يایاضق  زا  يرایـسب  نوچ  دش ،
زا سپ  شزیگنا  ثعب و  نیرکنم  اب  شور  نآ  هب  داد  روتـسد  شربمغیپ  هب  یلاعت  يادـخ  هک  تسا  نآ  هدیدنـسپ  وکین و  شور  هب  لدـج  اما 

میِمَر َیِه  َو  َماظِْعلا  ِیُْحی  ْنَم  َلاق  ُهَْقلَخ  َیِسَن  َو  اًلَثَم  اَنل  َبَرَـض  َو  دیامرفیم : تیاکح  میرک  باتک  رد  هک  نانچ  دیامن ، لادج  داعم )  ) گرم
داعم نارکنم  َنوُدـِقُوت .  ُْهنِم  ُْمْتنَأ  اذِإَف  ًاراـن  ِرَـضْخَْألا  ِرَجَّشلا  َنِم  ْمَُکل  َلَـعَج  يِذَّلا  مِیلَع  ٍْقلَخ  ِّلُِـکب  َوُه  َو  ٍةَّرَم  َلَّوَأ  اـهَأَْشنَأ  يِذَّلا  اَـهِییُْحی  ْلـُق 

هدومن داعبتـسا  ار  گرم  زا  سپ  ندـش  هدـنز  هک  یناسک   - 1 دـناهورگ . هس  رفیک ) شاداـپ و  تفاـیرد  يارب  گرم  زا  سپ  شزیگنا  ثعب  )
زا هن  هبترم  لوا  هک  یسک  دنکیم  هدنز  ار  نآ  دیامرفیم : باوج  رد  یلاعتقح  دوشیم ؟ هدنز  هنوگچ  هدش  مرن  هدیسوپ  ناوختـسا  دنیوگ :

دوشیم نابایب  تارامع و  كاخ  ای  ناگدـنرد و  لوکام  ای  ناسنا  ار  ندـب  ءازجا  دـنیوگیم : هک  یناسک   - 2 تسا . هدـیرفآ  ار  اهنآ  يزیچ 
ملاع و يزیچ  ره  هب  راگدیرفآ  دیامرفیم : خساپ  رد  یلاعت  يادخ  ددرگیم ؟ بیکرت  يروآدرگ و  هدش و  هتخانـش  ءازجا  نآ  هنوگچ  سپ 

گرم زا  سپ  ناسنا  دـنیوگ : هک  یناسک   - 3 دیامن . بیکرت  هدروآ و  درگ  ار  اهنآ  دـناوتیم  سپ  دسانـشیم  ار  تارذ  مامت  تسا و  هاگآ 
زا هک  تسا  یـسک  راگدرک  دـیامرفیم : زیزع  راگدرورپ  ددرگیم ؟ ناویح  دامج  اـی  هدـمآ  دـیدپ  ناویح  داـمج  زا  هنوگچ  تسا و  داـمج 

َتِّیَْملا ُجِرُْخی  َو  ِتِّیَْملا  َنِم  َّیَْحلا  ُجِرُْخی   ) تسا ناسآ  يو  يارب  ندروآرب  ناویح  دامج  زا  سپ  دروآیم ، نوریب  نازوس  شتآ  زبس  تخرد 
ياـیاضق زا  مصخ  رب  هبلغ  يارب  دوـشیم  دـنمورین  نآ  هلیـسوب  ناـسنا  هک  یملع  تسا  یتعانـص  هرظاـنم )  ) لدـج فـیرعت  هس : ِّیَْحلا .) َنِم 

بادآ لدـجلا ، بادآ  اقیبوط )  ) یطارقـس شور  ار  نف  نیا  دوشن . نآ  هجوتم  یعنم  ضقن و  هک  يروط  هب  دروایب ، لیلد  هملـسم  هروهـشم و 
هرظانم عوضوم  ار  نآ  عوضوم  دوش  عقاو  لدج  دروم  هک  ياهلئـسم  ره  هرظانم : عوضوم  دنمان . کیتکیلاید  جایتحا و  فالخ ، هرـضاحملا ،

فرح اب  ار  شلباقم  ای  نآ  نیع  لئاس  هک  ياهیـضق  ره  هرظانم : هلئـسم  دننک . وگتفگ  نآ  ثودح  مدق و  زا  هک  یماگنه  ملاع  دننام  دنناوخ 
زا و  یلدج ، همدقم  تسا  سایق  ءزج  هک  نیا  رابتعا  هب  بیجم  میلـست  زا  سپ  و  یلدج ، هلئـسم  رابتعا  نیا  هب  ار  نآ  دـیامن  لاوئـس  ماهفتـسا 

و دنشاب ، مزتلم  نآ  هب  نیفرط  هک  يداقتعا  يار و  زا  تسترابع  هرظانم  رد  عضو  دنیوگ . هرظانم  رد  عضو  تسا  لالدتسا  هجیتن  هکنیا  تهج 
زیچ هب  ملع  نآ  هب  ملع  زا  هک  دنیوگ  ار  يزیچ  حالطـصا  رد  امنهار و  دشرم و  يانعم  هب  تغل  رد  لیلد  دوشیم . تفای  لدـج  هجیتن  رد  نآ 
نهذ رد  هچ  ار  ینظ  لیلد  حالطـصا  رد  و  دـنیوگ ، ار  هناشن  تمالع و  تغل  رد  هراما  و  ددرگ ، لصاح  دـنناوخ  لولدـم  ار  نآ  هک  يرگید 

هب ءدبم  عمج  يدابم  هرظانم -  يدابم  راهچ : دوشیم . هدرب  راکب  لالدتـسا  رد  هک  یتامدقم  نوچ  دنمان ، هراما  جراخ  رد  هچ  دـیآ و  دـیدپ 
ود رب  هن  ای  دشاب  بولطم  ءزج  موقم و  هکنیا  تهج  زا  همدقم  لوا  میسقت  دوشیم . عقاو  میـسقت  دروم  تهج  دنچ  زا  و  تسا ، همدقم  يانعم 

ياراد نآ  یجراـخ و  همدـقم  ب  نوجعم . هب  تبـسن  ءازجا  دـننام  دـنیوگ ، رطـش )  ) نکر ءزج  ار  نآ  هک  یلخاد  همدـقم  فلا  تسا : هنوگ 
دننام عناملا ، مدع   - 2 ندش . مرگ  يارب  شتآ  نوچ  لولعم ، دوجو  يارب  یـضتقم  ببـس ، دـننام  هصقان ، تلع   - 1 دشابیم : شخب  تشه 
ندرب راکب  دننام  نواعم   - 4 یگدنـسیون . يارب  بکرم  ملق و  دوجو  دننام  تلآ ،  - 3 نآ . ندش  مرگ  يارب  قاطا  هرجنپ  رد و  ندوب  هتـسب 

دعم  - 6 لیبموتا . ندرک  نشور  رد  ترفاسم  دصق  دننام  یعاد   - 5 دراد . نآ  هب  جایتحا  هک  اهلیبموتا  ندرک  نشور  رد  یکیناکیم  هلیـسو 
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دننام تقو   - 8 نآ . فرظ  ندوب  ینیچ  طرش  هب  نوجعم  وراد و  نتخاس  دننام  طرش   - 7 هجیتن . نتفایرد  يارب  یتامدقم  نداد  بیترت  دننام 
عوضوم نتـشاد  ریثأت  تیلباق   - 10 يزیمآ . گنر  یـشاقن و  يارب  هناخ  دوجو  دـننام  عوضوم  دوجو   - 9 هایگ . ندـینایور  يارب  راهب  لصف 

ناویح دننام  هماع ، يدابم  فلا : تسا . هنوگ  ود  رب  كارتشا  صاصتخا و  ثیح  زا  يدابم  مود : میسقت  تعارز . يارب  نیمز  ندوب  مرن  دننام 
: دـننام هیروصت ، يدابم  فلا : تسا : شخب  ود  رب  نآ  مدـع  مکح و  ندوب  اراد  تهج  زا  هصاخ  يدابم  ب -  ناـسنا . هب  تبـسن  تیمـسج  و 
ره تسا و  داعبا  ياراد  مسج  دـننام : هیقیدـصت ، يداـبم ، ب : دومن . ضرف  ار  هناـگ  هس  داـعبا  نآ  رد  تسا  نکمم  هک  تسا  يرهوج  مسج 

همه دزن  هک  نآ  فلا : تسا : عون  هس  رب  ناگدـنوش  راکنا  نتفریذـپ و  ثیح  زا  همدـقم  مراهچ : میـسقت  تسا . رییغتم  دـشاب  داعبا  ياراد  هچ 
نآ یتسرد  یئاج  رد  هکنیا  هطساو  هب  هدنونش  هک  نآ  ب -  دنیوگ . یفراعتم  مولع  ار  نآ  و  دشاب ، لوبق  دروم  نآ  شریذپ  ای  راکنا و  مدرم 

ار نآ  و  دونـشیم ، داـنع  راـکنا و  اـب  ار  نآ  هدنونـش  هک  نآ  ج -  دـنوشیم . هدـناوخ  یعوضوم  لوصا  و  دریذـپیم ، ار  اـهنآ  هدـش  تباـث 
یئایاضق تاینیقی   - 1 دشابیم . فعـض  ياراد  سمخ  تاعانـص  رد  ندش  عقاو  تهج  زا  همدقم  مجنپ : میـسقت  دنمان . بولطم  رب  هرداصم 

یئازسب ترهـش  مدرم  نایم  رد  هک  دنیوگ  ار  یئایاضق  تاروهـشم   - 2 دوشیم . هدرب  راکب  ناهرب  رد  درادـن و  فالخ  لامتحا  هک  دنتـسه 
هطلاغم رد  هک  روهشم  هب  هیبش  هباطخ و  رد  هک  يرهاظ  روهشم  هرظانم و  رد  هک  یقیقح  روهشم  تسا : هنوگ  هس  رب  دوخ  نآ  دنشاب و  هتشاد 

: دـشابیم هنوگ  هس  رب  زین  نآ  دـنوشیم و  راکب  هرظانم  لدـج و  تعانـص  رد  هک  دـنناوخ  ار  یئاـیاضق  تاملـسم   - 3 دوشیم : هدرب  راـکب 
ریغ حجار  قیدصت  ياراد  هک  دنمان  ار  یئایاضق  تاینظ   - 4 هیصخش . تاملسم  يرهش ) ای  حالطصا  لها  ، ) هصاخ تاملسم  هماع ، تاملسم 

هباطخ رد  دنشاب و  هدیسر  یملع  رباکا  اب  نید  نایاوشیپ  زا  هک  دنـشابیم  یئایاضق  تالوبقم  دندرگیم 5 -  عقاو  هباطخ  رد  دشابیم و  زج 
 - 7 دوـشیم . لامعتـسا  هباـطخ  رد  دنـشابیم و  هتفریذـپ  حـجار و  مکح  ياراد  هـک  دنتـسه  یئاـیاضق  تاریرقت   - 6 دوشیم . هدرب  راـکب 
 - 8 دوشیم . هدرب  راکب  رعـش  رد  اهنآ  دـنک و  نایب  یئابیز  ای  یتشز  هب  فیـصوت  اب  ای  هداـس  ار  يزیچ  هک  دـنیوگ  ار  یئاـیاضق  تاـمکاحم 

دشاب و هتـشاد  ندـیبنج  دوخ  هب  ای  نتفرورف  دوخ  هب  نوچ  يروآ  تفگـش  ریثأت  سفن  رد  دوش  هتفگ  نوچ  هک  دـنمان  ار  یئایاضق  تایلییحت 
تقیقح و هک  دـنناد  ار  یئاـیاضق  تاـیمه  و   - 9 دوشیم . لامعتـسا  رعـش  رد  دزاـس و  رفنتم  يزیچ  زا  اـی  هداد  تبغر  يزیچ  هب  ار  هدـنونش 

هطلاغم تعانـص  رد  و  دـنیامنیم ، لمح  تادرجم  رب  ار  تایدام  مکح  هک  نانچ  درادـنپیم  تقیقح  اب  ار  اهنآ  سفن  یلو  دـنرادن  یتیعقاو 
رد دنـشاب و  اوران  لطاب و  یلو  هتـشاد ، تهابـش  يدوهـشم  ای  ینیقی  ياضق  هب  هک  دنناوخ  ار  یئایاضق  تاهبـشم   - 10 دوشیم . هدرب  راـکب 
عنم  - 1 تسا : هنوگ  جـنپ  رب  نآ  لباقم و  فرط  لیلد  همدـقم  زا  ندرک  يریگولج  زا  تسترابع  هرظاـنم  رد  عنم  دوشیم  لامعتـسا  هطلاـغم 

همدقم نتفریذـپن  زا  تسترابع  هضقانم )  ) دنـس اب  عنم   - 2 نآ . در  رب  ندروآ  لیلد  اب  مصخ  همدـقم  نتفریذـپن  زا  تستراـبع  ضقن )  ) درجم
عنم شخب  هس  نیا  لیلد . لصا  ندومن  درو  همدـقم  نتفریذـپن  زا  تسترابع  بضغ )  ) ضرعت اـب  عنم   - 3 نآ . در  رب  ندروآ  لیلد  اـب  مصخ 

هک شور  نیا  هب  مکح  نتفریذـپن  زا  تستراـبع  یلاـمجا ) ضقن   ) راـکنا عنم   - 4 دوشیم . هدروآ  لباقم  فرط  لـیلد  ندـش  ماـمت  زا  شیپ 
لیلد یلو  دریذـپب  ار  فرط  لیلد  لـئاس  هک  تسنآ  یلیـصفت  ضقن  هضراـعم )  ) لـیلد اـب  عنم   - 5 تسا . لیلدیب  مکح  نیا  دـیوگب : لـئاس 

عنم ار  مصخ  هک  تسا  تیاور  هرظانم  رد  هرـصبت : دـنک . لطاب  ار  يو  تدـیقع  ات  دروایب  دـشاب  هتـشاد  تافانم  بیجم  لیلد  اـب  هک  يرگید 
هدیمان هرباکم  دنک  عنم  ار  فرط  لیلد  لصا  یـسک  هکنانچ  دومن و  لاطبا  ناوتیم  ار  يو  لیلد  تامدقم  اهنت  هکلب  ندروآ ، لیلد  زا  دـننک 

، دنک تابثا  ظفح و  ار  دوخ  يار  دهاوخیم  ود  نآ  زا  یکی  هک  دوشیم  تفای  رتشیب  ای  رفن  ود  نایم  هرظانم  لدج و  هشیمه  جـنپ : دوشیم .
لئاس ار  مود  صخش  و  بیجم ، ار  لوا  صخش  نف  نیا  رد  دیامن ، مازلا  ار  وا  و  لاطبا ، ار  يو  يار ) عضو -   ) تدیقع دهاوخیم  يرگید  و 

باختنا  - 1 دـنک : تیاعر  ار  رما  راهچ  دـیاب  دـیامن  لاطبا  ار  بیجم  تدـیقع  يار و  دـهاوخیم  هک  لئاس  صخـش  لئاس : فئاظو  دـنمان .
3 ار . نآ  رکنم  ندومن  شنزرس  همدقم و  تابثا  شور  نتفای   - 2 دیامن . لیصحت  نآ  زا  ار  دوخ  لیلد  همدقم  ات  یلدج  عضاوم  زا  یعـضوم 

لیلد شـسرپ و  هک  تسا  مزال  هدیزرو  لئاس  رب   - 4 دیوگ : نخـس  یبطاخم  اب  هک  نانچ  نآ  ندومن  ضقن  بولطم و  هب  ندرک  حیرـصت  - 
ار دوخ  تدیقع  يار و  دهاوخیم  هک  بیجم  صخش  بیجم : فئاظو  دوش . كرد  دریذپب  ار  نآ  سک  همه  هک  يروهشم  تامدقم  زا  يو 
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هاگ ره   - 1 دنک . تیاعر  ار  زیچ  هس  دیاب  دربیم ، راکب  ار  یلدج  نانخـس  نیرمت  میلعت و  يارب  ای  و  ددرگ ، هریچ  نمـشد  رب  و  دنک ، ظفح 
هچنانچ  - 2 بیجم . لیلد  عنم  عفر و  ماقم  رد  ای  دشاب  مازلا  ماقم  رد  هچ  دنک  عنم  ار  لئاس  هروهشم  تامدقم  دیابن  دشاب ، تاروهشم  زا  يو 

نالباقتم ار  لـهج  ملع و  رـش و  ریخ و  دـیوگب : هکنیا  دـننام  دـیامن ، عنم  ار  لـئاس  هروهـشم  تامدـقم  دـیابن  دـشاب ، روهـشم  اـب  شاهدـیقع 
رب یسایق  تاروهشم  زا  ات  دریذپب  ار  لئاس  دنسپان  هروهشم و  تامدقم  دیاب  دنسپان ، هن  دشاب و  روهـشم  هن  بیجم  هدیقع  رگا   - 3 منادیمن .
رد دـهاوخیم  هک  یـسک  بیجم : لـئاس و  نیب  كرتـشم  فیاـظو  دـیامن . مازلا  ار  يو  دنـسپان  تامدـقم  هطـساو  هب  دـنک و  بیکرت  وا  در 

دیاب زین  و  دیامن ، شـشوک  سایق  کی  زا  رایـسب  تاسایق  طابنتـسا  رد  یلدج ، تاودا  لیـصحت  زا  سپ  دیاب  ددرگ  دنمورین  هرظانم  تعانص 
یلو دـنک . نایب  رت  یمومع  یلک و  ار  مکح  دـناوتب  هچ  ره  لئاس  دـیاب  و  دروایب ، رایـسب  تاهج  عوضوم  دـنچ  زا  بولطم  کی  يارب  دـناوتب 

کسمت يرگید  هب  دناوتب  دیدرگ  دودرم  ماکحا  زا  یکی  رگا  ات  دشاب  هتـشاد  شـشوک  دیاب  مکح  نآ  ندوب  یئزج  صیـصخت و  رد  بیجم 
يدرفنم یمکح  هرظانم  رد  عضوم  شـش : دشابیم . لئاس  هفیظو  هبلاطم  عنم و  ضقن و  و  تسا ، بیجم  هفیظو  هضراعم  تمواقم و  دـیوج ،

، دنوش عقاو  یلدج  سایق  همدقم  دشاب  هتـسیاش  ماکحا  نآ  زا  کی  ره  ددرگ و  بعـشنم  نآ  زا  يرایـسب  ماکحا  دشاب  نکمم  هک  دـنیوگ  ار 
عوضوم نآ  دـض  رد  يرگید  عوـضوم  دوـش ، تفاـی  یعوـضوم  رد  دـنرگیدکی ، دـض  هک  یمکح  ود  زا  یکی  هاـگ  ره  یئوـگ : هک  ناـنچ 

نادنمشناد رب  سپ  دشابیم  ضقن  شـسرپ و  رب  یلدج  سایق  يانب  نوچ  نانمـشد  اب  تئاسا  ناتـسود و  اب  ناسحا  لثم  دوب ، دهاوخ  دوجوم 
نف هلاسر  رد  ار  عضاوم  فانصا  ام  دیامن ، هدافتـسا  اهنآ  تایئزج  زا  موزل  ماگنه  رد  ات  دنـسانشب ، ار  عضاوم  فانـصا  هک  تسا  مزال  یلدج 

تابثا و عضاوم   - 1 مینارذگیم : مرتحم  ناگدـنناوخ  رظن  زا  ار  نآ  تسرهف  نونکا  و  میا ، هتـشاگن  باب  تشه  نمـض  رد  الـصفم  هرظانم 
عضاوم  - 3 دـشابیم . لصف  ود  تسیب و  نآ  روهـشم  ياهـشخب  رثا و  یلوا و  عضاوم   - 2 دـشابیم . لصف  تسیب  يراددوخ  نآ  و  لاـطبا ،

یمسا و دودح  عضاوم   - 5 میاهتـشون . ار  نآ  لصف  راهچ  ام  نآ و  ماسقا  لصف و  عضاوم   - 4 تسا . لصف  راهچ  ياراد  نآ  عاونا  سنج و 
8 میاهدرک . نایب  ار  نآ  لصف  راهچ  تسیب و  ام  هصاخ و  عضاوم   - 7 هماع . ضارعا  عضاوم   - 6 دشابیم . لصف  شش  ياراد  نآ  یقیقح و 
1 دنربیم . راکب  روظنم  جنپ  يارب  ار  لدج  هرظانم  ضرغ ) هجیتن -   ) هدئاف تسا . لصف  راهچ  ياراد  و  نآ ) عاونا  لمح و   ) وهوه عضاوم  - 

تدیقع دنناوتب  ات  دننک ، بیکرت  یلیثمت  ای  ءارقتسا  ای  سایق  اهنآ  زا  دعب  دنـسرپب و  ار  يو  تدیقع  هک  شور  نیا  هب  نمـشد  ماهفا  مازلا و  - 
هروهـشم و يایاضق  یلو  دوشیمن ، عناق  ناهرب  هب  یمهف  دـنک  رثا  رد  هک  یـسک  عاـنقا   - 2 دـنیامن . بولغم  ار  وا  هدرک و  لاـطبا  ار  مصخ 
ره یئاسانـش  نوچ   - 4 دـیامن . لاطبا  ای  تابثا  ار  یبولطم  ره  دـناوتیم  ناـسنا  نف  نیا  رد  تسراـمم  هطـساو  هب   - 3 دریذپیم . ار  هملـسم 

عفان زین  ناهرب  يارب  یلدج  ياه  سایق  تروص  هدام و  رد  نیرمت  سپ  ددرگیم ، تریصب  يدایز  بجوم  نآ  دادضا  تکراشم و  اب  يزیچ 
. دناسانشیم امش  هب  یملع  ریغ  ای  دنشاب  یملع  هچ  ار ، هملسم  هروهشم و  يایاضق  هرظانم  نف  عوضوم   - 5 دشابیم .

(2  ) مالسلا هیلع  اضر  ترضح  تارظانم 

نب یلع  نب  دمحا  روصنم  وبا  خیـش  و  اضرلا ، رابخا  نویع  دیحوت و  باتک  رد  قودص  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نب  دـمحم  رفعجوبا  خـیش 
هطساو راهچ  اب  راونالاراحب  جاجتحا  باتک  رد  یـسلجم  یقت  دمحم  نب  رقاب  دمحم  مالـسالا  خیـش  و  جاجتحا ، باتک  رد  یـسربط  بلاطیبا 

نب لضف  يو  دیسر  یسابع  نومأم  دزن  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هک  یماگنه  دیوگ : هک  یمـشاه  یلفون  دمحم  نب  نسح  زا  دننک ، تیاور 
دننام فلتخم  قرف  نایاوشیپ  نیتسایرلا ) وذ   ) لضف دـیامن ، راـضحا  ار  هفلتخم  لـلم  باـبرا  و  تـالاقم ، باحـصا  هک  داد  روتـسد  ار  لـهس 

، یمور ساطـسن  تشدرز ، ناوریپ  گرزب  یـسوجم  ذـبره  ناتـسرپ ) هراتـس   ) ناـبئاص ياـسور  يدوهی ، تولاـجلا  سار  ینارـصن ، قیلثاـج 
شیوخ رانک  رد  ار  نانآ  و  داد ، دورو  هزاجا  ار  ناشیا  نومأم  داد . یهگآ  نومأم  هب  ار  ناشیا  عاـمتجا  دروآ و  مهارف  ار  یمالـسا  ناـملکتم 

هنیدم زا  هک  نم  يومع  رـسپ  اب  مهاوخیم  ماهدروآ ، درگ  یبوخ  گرزب  راک  يارب  ار  امـش  تفگ : درمـش  یمارگ  ار  اهنآ  مدـقم  و  دـناشن ،
حبص ادرف  دوشیم ، يرادربنامرف  تعاطا و  دنتفگ : دیامنن ، فلخت  امش  زا  کی  چیه  و  دیئآ ، نم  دزن  حبـص  ادرف  دینک ، هرظانم  تسا  هدمآ 
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هدش دراو  ترضح  رادنامهم  رـسای  هک  مدوب  اضر  ترـضح  تمدخ  دیوگ : یلفون  دمحم  نب  نسح  هللاءاشنا . میدرگیم ، رـضاح  تقو  لوا 
رـضاح ياهقرف  ره  زا  ناملکتم  و  نایدا ، لـها  تـالاقم و  باحـصا  دوش ، تناـبرق  تردارب  دـیوگیم  هدـیناسر  مالـس  نومأـم  اـقآ ، تفگ :

رگا و  دیهدن ، تمحز  دوخ  هب  دینک  ملکت  دیهاوخن  هچ  نانچ  دینک و  وگتفگ  دیشاب  لیام  رگا  حبص  ادرف  يارب  دیهدیم  يأر  هچ  دناهدش ،
ادرف نم  متسناد ، دیا ، هتساوخ  ار  هچنآ  وگب  ناسرب و  مالس  ار  نومأم  دومرف : ترضح  تسا . ناسآ  ام  رب  میئایب  امش  تمدخ  دیشاب  هتساوخ 

یقارع وت  یلفون ، دومرف  هدومن  هجوت  نم  هب  ترـضح  تفر  رادـنامهم  رـسای  نوچ  دـیوگ ، یلفون  میآیم . امـش  دزن  یلاعت  هللا  ءاـشنا  حـبص 
؟ دـسریم ترظن  هب  هچ  نم  رب  ار  تـالاقم  باحـصا  كرـش و  لـها  وت  يومع  رـسپ  ندروآ  مهارف  رد  تسا ، فاـص  یقارع  بلق  یتسه و 
تسس و یساسا  هیاپ و  رب  یلو  دسانشب ، ار  امش  یملع  رادقم  دنک و  شیامزآ  ار  امـش  دهاوخیم  هفیلخ  مدرگ  تنابرق  متفگ  دیوگ : یلفون 

یلفون تسا ؟ هداهن  یئانب  هچ  هراب  نیا  رد  رگم  دومرف : ترـضح  تسا . هدراذـگ  یئانب  دـب  مسق  ادـخ  هب  انامه  و  هتخاس ، ترامع  راوتـسا  ان 
یلو ار ، تسردان  لطاب و  رگم  دنکن  راکنا  دنمـشناد  ملاع و  نوچ  دنـشابیم  نادنمـشناد  املع و  فالخرب  تعدـب  لها  ناملکتم و  تفگ :

، دنناریم نخـس  هطـسفس  هطلاغم و  هب  دنیامنیم و  راکنا  زین  ار  تسرد  راتفگ  هقح و  بلاطم  كرـش  لها  ناملکتم و  تالاقم و  باحـصا 
لوسر دـمحم  یئوگ  هچ  نانچ  و  تسیچ ؟ وا  یئاتکی  رب  لیلد  دـیوگیم  تسا  یکی  ادـخ  یئوگ ، هچ  نانچ  ناشیا  اـب  هرظاـنم  ماـگنه  اریز 
ناسنا ات  دننکیم ، زاغآ  فرط  هلدا  ندومن  لطاب  و  ندرک ، هطلاغم  ندز و  ناتهب  هب  نآ  زا  سپ  امن ، تابثا  ار  يو  توبن  دنیوگ : تسادـخ ،

یـسرتیم ایآ  دومرف : هدومن  مسبت  ترـضح  دیوگیم : یلفون  امن . يرود  ناشیا  اب  هرظانم  زا  موش  تیادف  دنک ، رظنفرـص  شیوخ  راتفگ  زا 
ار امـش  یلاعت  يادخ  مراودیما  و  متـسین ، ناسرت  امـش  رب  مسق  ادـخ  هب  هن  متفگ  دـننک ؟ لطاب  ار  مناهرب  هدومن و  در  ار  نم  لیلد  ناشیا  هک 

نومأم هک  یماگنه  ددرگیم ؟ نامیـشپ  نومأم  تقو  هچ  ینادـب  یهاوخیم  ایآ  دومرف : ترـضح  دـنادرگ . زوریپ  ناـشیا  رب  هدومن و  يراـی 
اب اهنآ و  روبز  هب  روبز  لها  اب  ناش و  لیجنا  هب  لیجنا  لـها  اـب  و  ناـش ، تاروت  هب  تاروت  لـها  اـب  ار  نم  جاـجتحا  ندرک و  هرظاـنم  دونـشب 

دنیبب هاگره  و  ناشیا . تاغل  هب  تالاقم  باحصا  اب  ناشدوخ و  حالطـصا  هب  مور  لها  اب  یـسراف و  هب  هذباره  اب  اهنآ و  تیناربع  هب  نایئباص 
ارم یگتـسیاش  هاگنآ  دـنا  هدـیورگ  نم  راتفگ  هب  و  هدرک ، فارتعا  شیوخ  لیلد  نـالطب  هب  هدومن و  كرت  ار  دوخ  راـتفگ  یهورگ  ره  هک 

دنوادخ يورین  يرای و  هب  رگم  درادن  یئاناوت  تردـق و  سک  چـیه  و  دـیدرگ ، دـهاوخ  نامیـشپ  مدان و  دوخ  هدرک  زا  و  تسناد ، دـهاوخ 
ار یلاعترـضح  راظتنا  امـش  يومع  رـسپ  موش  تیادف  تفگ  دیدرگ  بایفرـش  ترـضح  تمدخ  لهـس  نب  لضف  ناهاگحبـص  اناوت . گرزب 

سپ میآیم ، امـش  دزن  مه  نم  هللا  ءاشنا  ورب ، نم  زا  شیپ  وت  دومرف : ترـضح  ندمآ ؟ يارب  دـیهدیم  يأر  هچ  دـناهدمآ  درگ  مدرم  دراد ،
هب ات  میدوب  ترـضح  هارمه  زین  ام  و  دـش ، نوریب  هناخ  زا  سپ  دومرف ، فطل  مه  ام  هب  نآ  زا  و  دومرف ، لـیم  قیوس  تبرـش  تخاـس و  وضو 

و نایولع )  ) بلاطوبا دالوا  زا  یهورگ  رفعج و  نب  دمحم  هتساریپ ، هدنکآ و  راضح  زا  هتسارآ و  میدید  یسلجم  میدش ، دراو  نومأم  رابرد 
مـشاهینب همه  بلاطیبا و  نب  یلع  نب  رفعج  نب  دـمحم  نومأم و  دـیدرگ  دراو  ترـضح  نوچ  دـندوب ، رـضاح  رگـشل  نارـس  مشاـهینب و 

ترضح اب  نومام  یتعاس  دنتسشن ، نیرضاح  هاگنآ  داد  نتسشن  نذا  ترضح  و  دنتسشن ، نومأم  ترضح و  ات  دندوب  هداتـسیا  و  دنتـساخرب ،
زا و  ع )  ) رفعج نب  یسوم  نب  یلع  نم  يومع  رسپ  صخـش  نیا  قیلثاج  تفگ  هدومن  قیلثاج  هب  يور  نآ  زا  سپ  تخادرپ  نتفگ  نخـس  هب 

ار يو  نانخـس  و  یئامن ، هرظانم  وگتفگ و  يو  اـب  مهاوخیم  تسا  بلاـطیبا  نب  یلع  يومع  رـسپ  اـم و  ربمغیپ  رتخد  ع )  ) همطاـف نادـنزرف 
ار نآ  نم  هک  تسا  یباتک  زا  نم  اب  وا  هرظانم  هک  يدرم  اب  منک  هرـضاحم  هرظانم و  هنوگچ  نینمؤملاریما  اب  تفگ : قیلثاـج  یهد . فاـصنا 

لیلد لیجنا  زا  وت و  اب  منک  هرظانم  نم  رگا  ینارـصن  يا  دومرف : ترـضح  ماهدـیورگن . يو  هب  زونه  نم  هک  تسا  يربمغیپ  زا  مریذـپیمن و 
هب یلب  مریذـپن ؟ ار  لیجنا  نانخـس  هک  مرداق  نم  رگم  تفگ : قیلثاج  داد ؟ یهاوخ  فاصنا  یئاـمنیم و  فارتعا  رارقا و  نآ  هب  اـیآ  مرواـیب 
نآ خساپ  سرپب و  یهاوخ  هچ  ره  دومرف ، ترضح  دوش . مامت  نم  ررـض  رب  هچ  رگا  میامنیم ، فارتعا  رارقا و  لیجنا  نانخـس  هب  مسق  ادخ 
نم دومرف : ترـضح  یئامنیم ؟ راکنا  ار  کی  چـیه  ایآ  يو  باتک  یـسیع و  توبن  هرابرد  یئوگیم  هچ  تفگ : قیلثاـج  باـیرد . وکین  ار 

منادرگ يور  و  دناهدومن ، فارتعا  نآ  هب  شنارای  و  هداد ، هدژم  تراشب و  ار  شتما  نادـب  هچنآ  يو و  باتک  یـسیع و  توبن  هب  مراد  رارقا 
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: تفگ قیلثاج  دشاب . هدادن  تراشب  وا  ندمآ  هب  ار  شناوریپ  و  هدرکن ، رارقا  يو  باتک  هب  هللادـبع و  نب  دـمحم  توبن  هب  هک  یئاسیع  ره  زا 
. دوشیم تباث  ماکحا  لداع  دهاش  ود  یهاوگ  هب  یلب  دومرف : ترـضح  دوشیمن ؟ راوتـسا  تباث و  لداع  دـهاش  ود  یهاوگ  هب  ماکحا  رگم 

تقادص تلادع و  هب  ار  رفن  دنا و  اراصن  دشابن و  امـش  تلم  لها  زا  هک  هللادبع  نب  دـمحم  توبن  رب  دـینک  یفرعم  دـهاش  ود  تفگ  قیلثاج 
ترـضح میامن . یفرعم  امـش  يارب  ات  دـیوش ، راتـساوخ  ام  تلم  ریغ  زا  ام و  زا  ار  نیا  دـننام  یـسیع  ترـضح  هب  عجار  زین  امـش  و  دریذـپب ،

رد تشاد و  یماقم  یسیع  دزن  هک  ار  یلداع  دهاش  یهاوگ  نم  زا  يریذپیمن  هنوگچ  ینارـصن ، يا  يدمآرد  فاصنا  رد  زا  نونکا  دومرف :
نأش رد  یئوگیم  هچ  دومرف : ترضح  تشاد ؟ مان  هچ  تسیک و  لداع  نآ  تفگ : قیلثاج  دربیم ؟ رس  هب  يو  دزن  یسیع  یناگدنز  نارود 
نایب یـسیع  دزن  رد  ار  مدرم  دارفا  نیرتبوبحم  مان  تسا  كرابم  بوخ  رایـسب  هب  هب  تفگ  قیلثاج  يو ؟ نانخـس  یتسرد  و  یملید ، يانحوی 

دمحم نید  هب  ار ، نم  حیـسم  ترـضح  تفگ  انحوی  هک  تسا  هدـماین  لـیجنا  رد  اـیآ  مهدیم  مسق  ادـخ  هب  ار  وت  دومرف  ترـضح  يدومن .
ناشیا و  ماهداد ، هدژم  ربخ  نیا  هب  ار  شترضح  نایراوح  ناوریپ و  نم  دمآ و  دهاوخ  حیـسم  زا  سپ  نید  نآ  هک  هداد  تراشب  ربخ و  یبرع 
توبن هب  هداد  هدژم  هدومن و  لقن  حیـسم  ترـضح  زا  انحوی  لیجنا  رد  ار  تراشب  ربخ و  نیا  ارچ  تفگ ، قیلثاـج  دـناهدروآ ؟ ناـمیا  يو  هب 

، هدومنن نایب  ار  ناشیا  نامز  هدرکن و  صخشم  ار  هورگ  نآ  مان  یلو  دراد  وا  نیشناج  يو و  هب  عجار  زین  ینانخـس  و  يو ، نادناخ  يدرم و 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  مان  نآ  زا  دنادب و  ار  لیجنا  هک  مینک  یفرعم  ار  یسک  رگا  دومرف ، ترضح  میسانشب . ار  اهنآ  ام  ات 
. میامنیم ناعذا  شراتفگ  هب  مورگیم و  يو  هب  يرآ  تفگ  قیلثاج  يروآیم ؟ نامیا  داقتعا و  دـناوخب  وت  رب  ار  شترـضح  نادـناخ  ملس و 

ظفح ياهدناوخ و  ار  لیجنا  موس  رفس  ایآ  دومرف ، هدومن و  هجوت  دوب  رضاح  سلجم  رد  هک  یمور  ساطـسن  هب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 
ار لیجنا  مه  وت  ایآ  دومرف : هدومن  هجوت  تولاجلا  سار  يوس  هب  ترضح  ماهدرکن . ظفح  ار  لیجنا  موس  رفـس  نم  تفگ : ساطـسن  يراد ؟
وت رب  ات  ریگب  ار  لیجنا  موس  رفس  سپ  دومرف : ترضح  ماهدناوخ . ار  لیجنا  هک  مسق  مدوخ  ناج  هب  ارچ  تفگ  تولاجلا  سار  ياهدناوخن ؟

، نکم یهاوگ  هن  رگو  اـمن ، یهاوگ  سپ  دوب ، يو  تما  شترـضح و  نادـناخ  هللادـبع و  نب  دـمحم  اـم  ربـمغیپ  ماـن  نآ  رد  رگا  و  مناوخب ،
هجوت قیلثاج  هب  سپـس  دومن ، گنرد  ثکم و  اجنآ  رد  دیـسر و  ربمغیپ  مان  هب  هک  نیا  ات  دـناوخ ، ار  لیجنا  تمـسق  نامه  ترـضح  هاگنآ 

. يرآ تفگ : قیلثاـج  منادیم ؟ ار  نآ  متـسه و  لـیجنا  هب  ملاـع  نم  اـیآ  مهدیم ، مسق  میرم  شرداـم  یـسیع و  قح  هب  ار  وت  دومرف : هدرک 
دومرف نآ  زا  سپ  هدومن  توالت  تشاد  ربرد  ار  ترضح  نآ  تما  تیب و  لها  و  ص )  ) دمحم مان  هک  ار  لیجنا  زا  يرگید  تمسق  ترضح 

یـسوم و توبن  سپ  ینک  راـکنا  ار  لـیجنا  يهتفگ  رگا  هچ  تسا ؟ میرم  نب  یـسیع  يهتفگ  هک  اـهنیا  هراـبرد  ینارـصن  يا  یئوـگیم  هچ 
ناربمغیپ یلاعت و  يادخ  هب  اریز  دوب ؟ دهاوخ  مزال  وت  نتشک  ياهدش و  رفاک  یئامن  راکنا  ار  اهنیا  هاگ  ره  ياهدومن و  راکنا  ار  ع )  ) یـسیع

لیجنا رد  هک  دشاب  راکشآ  مرظن  رد  هچنآ  منکیمن  راکنا  هاگ  چیه  تفگ  قیلثاج  ياهدومن . راکنا  ياهتشگ و  رفاک  دوخ  ینید  باتک  وا و 
راـکنا اـی  رارقا  ار  يو  باـتک  یـسیع و  توـبن  اـیآ  شـسرپ : میاـمنیم . فارتـعا  رارقا و  اـهنآ  هب  هکلب  هدـش  رکذ  ینامـسآ  بـتک  ریاـس  و 

رارقا ار  يو  تراشب  باتک و  توبن و  دشاب ، هداد  تراشب  مرکا  ربمغیپ  توبن  هب  ار  شنارای  دوخ  باتک  رد  یسیع  هاگره  خساپ : یئامنیم ؟
توبن هب  ام  سپ  دـناهدومن ، فارتعا  يو  هب  ناشیا  هداد و  تراشب  مرکا  ربمغیپ  توبن  هب  ار  شنارای  ترـضح  نآ  یلو  میئامنیم ، فارتعا  و 

لیکشت نآ  لباقم  زا  مکح  ندومن  بلط  ای  مزالت  نازیم  یلاصتا ، یئانثتسا  سایق  زا  هرظانم  نیا  میئامنیم . فارتعا  رارقا و  یـسیع  باتک  و 
، دیوگیمن لیجنا  رد  یملید  يانحوی  ایآ  ارچ ، خـساپ : دوشیمن ؟ هاتوک  عازن  لداع  ود  یهاوگ  هب  یمکح  ره  رد  ایآ  شـسرپ : تسا . هتفای 
هک ار  یتراشب  ربخ و  ره  و  مدیناسر ، شترضح  ناوریپ  نارای و  هب  ار  تراشب  نآ  نم  داد و  تراشب  یبرع  دمحم  نید  هب  ار  ام  حیسم  انامه 
زا . ) دشابیم هتفریذپ  اراصن  دزن  یبرع  دمحم  نید  هب  تراشب  سپ  تسا ، هتفریذپ  اراصن  دزن  دشاب  هدروآ  یـسیع  فرط  زا  یملید  يانحوی 

(. تسا هدیدرگ  مهارف  ءارقتسا  هب  مکح  ندومن  بلط  ربکا ، لداعت  نازیم  لوا -  لکش  یلمح  ینارتقا  سایق 
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