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جح ثیدح 

باتک تاصخشم 

یتئارق نسحم  فلوم : 

يربهر مظعم  ماقم  هثعب  تاقیقحت  شزومآ و  مرتحم  تنواعم  رشان : 

راتفگشیپ

 (( میحَّرلا ِنمحَّرلا  ِهّللا  ِمِسب  ))

مظعم ماقم  هثعب  تاقیقحت  شزومآ و  مرتحم  تنواعم  هک  هّنُّسلا ))  یف  جلا   )) مان هب  یباتک  مدـش ،  فرّـشم  جـح  هب  هک  لاسرد 1376 
لماش هدش ،  هتـشون  هحفـص  رد 360  هک  باـتک  نیا  .دیـسر  متـسد  هب  هّکم  رد  دوب ، هدرک  پاـچ  هخـسن  رازه  ود  دادـعت  رد  يربـهر 

هدش يروآدرگ  یبرع  نتم  دنس و  رکذ  اب  یّنـس  هعیـش و  ثیدح  بتک  نیرت  مهم  زا  يرایـسب  تایاور  نآ  رد  تسا و  يدایز  نیوانع 
مدرم مومع  يارب  اما  تسا  مهم  قیقحت  لها  يارب  دنـس  نایب  هچرگ  هک  دیـسر  مرظن  هب  مدرک ،  هعلاطم  ار  نآ  زا  یـشخب  یتقو  تسا . 
يارب طـقف  هخـسن  رازه  ود  ژاریت  رد  باـتک  پاـچ  هوـالع  هب  تسا .  يرارکت  نآ  تاـیاور  یـضعب  رگید  يوس  زا  درادـن و  یترورض 

؟ دنشاب مورحم  مدرم  مومع  ارچ  اما  تسا .  یفاک  دنشاب ، یم  انشآ  یبرع  نابز  اب  هک  صاوخ 

هک ار  دیفم  باتک  نیا  دنـس ، نایب  زا  یـشوپ  مشچ  تارّرکم و  فذح  زا  سپ  منک و  همجرت  یـسراف  هب  ار  باتک  نیا  مدرک  رکف  اذـل 
، درک هعلاطم  ناوتب  تعاس  کی  رد  ار  نآ  مامت  هک  هداس  يا  هوزج  تروص  هب  تسا ،  هدش  يروآدرگ  نآ  رد  ثیدـح  رازه  زا  شیب 

 . مروآ رد 

باتک لصا  هک  یناسک  دنشک و  یم  هدیشک و  تمحز  خیرات  لوط  رد  مالسا  نایب  رشن و  رد  هک  یناسک  همه  يارب  لاعتم  دنوادخ  زا 
دریگ رارق  ناگدنناوخ  يامنهار  تکرب و  رپ  دراد ، هک  يراصتخا  همه  اب  هوزج  نیا  مراودیما  مناهاوخ و  لیزج  رجا  دنا ، هتشون  ار 
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.دنیامرفن شومارف  ترفغم  بلط  ریخ و  ياعد  زا  جح  فیرش  فقاوم  رد  ار  ام  و 

مالّسلا و 

یتئارق نسحم 

 ( مالّسلا هیلع   ) اضر ماما  هدومرف  هب  جح 

 . تسا تاوهش  زا  تشذگ  ناج و  زا  تشذگ  لام ،  زا  تشذگ  مالّسلا : )  هیلع   ) اضر ماما  هدومرف  هب  جح 

 . تسا سءای  تلفغ و  يرظن و  گنت  بلق و  تواسق  ریظن  ییاه  یگدولآ  زا  لد  ِندرک  كاپ  لاعتم و  دنوادخ  هب  هجوت  جح 

 . تسا اهلد  نیکست  نیملسم و  رونام  تسا ،  ادخ  دای  ندرک  هدنز  جح 

 ، تسا مالسا  مامت  فاّفش  هنیئآ  جح 

 . تسادخ اب  مدرم  ِداعیم  تاقیم و  جح 

 . تسا مالسا  تردق  رهظم  تلاسر و  هولج  جح 

 . تسادخ هب  نتسویپ  دوخ و  زا  نتسسگ  جح 

 . تسادخ يوس  هب  حور  زاورپ  تفرعم و  ياه  هّلپ  زا  نتفر  الاب  جح 

 . تسا تدحو  زمر  جح 

 . تسا ییایفارغج  ياهزرم  ندز  رانک  جح 

 . تسا هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) دّمحم و  مالّسلا )  هیلع   ) میهاربا تارطاخ  دیدجت  جح 

ِفاوط يوس ،  هب  ترجه  مه  تسادخ و  اب  تعیب  مه  جح 

 . تسا قشع  هناشن  جح 

 . تسا نتشگ  بوبحم  لابند  میلست و  هناشن  هورم  افص و  یعس 

 . تسا مالّسلا )  هیلع   ) يدهم ترضح  اب  ندش  هیاسمه  ندش و  رفسمه  جح 

.دهد یم  شیارگ  نآ  يوس  هب  ار  اهلد  هدیشخب و  تمارک  يا  هقطنم  هب  هنوگچ  هک  تسا  دنوادخ  هدارا  هناشن  جح 
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 . تسا ناونع  مان و  سابل ،  ماقم ،  ناگتسب ،  دوخ ، نتشاذگ  رانک  جح 

 . تسا عمج  هب  درف  نتسویپ  سونایقا و  هب  هرطق  ندش  لصو  جح 

تسا اهراّمع  اه و  لالب  هجنکش  و  مالّسلااهیلع )   ) هجیدخ و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  تامحز  روآ  دای  جح 

میناوخ یم  هغالبلا  جهن  رد 

دنوادخ هب  برق  يارب  يا  هلیسو  هبعک  ياهگنس  درگ  هب  ندرک  فاوط  غاد و  ياههوک  نایم  رد  کشخ و  يا  هقطنم  رد  جح  ماجنا 
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دوش و ناگتشرف  هیبش  دوخ  فاوط  اب  دسرب و  دنوادخ  تمحر  هب  هلیسونیدب  ناسنا  ات  تسا .  تلذ  ساسحا  ناسنا و  زا  ییادز  ربکت  و 
تروص نآ  رد  یلو  داد  یم  رارق  توقای  زا  ییاهگنس  ياراد  تخرد و  بآ و  رپ  يا  هقطنم  رد  ار  جح  لحم  تساوخ ،  یم  ادخ  رگا 

.دندش یمن  شیامزآ  مدرم 

میناوخ یم  تایاور  رد 

! دنا هدرک  اهر  ار  تیالو  مدرم  رثکا  هچرگ  تسا ،  راوتسا  تیالو  تاکز و  جح و  هزور و  زامن و  رب  مالسا  يانب 

هدمآ ثیدح  رد 

یم تفایرد  ار  شربارب  دنچ  دنک ، جرخ  جح  هار  رد  هچنآ  تسا و  رث  ؤم  وا  تعافش  باجتسم و  وا  ياعد  تسادخ ،  نامهیم  یجاح 
.دنک

داهج و ادـخ و  هب  نامیا  لامعا ،  نیرتهب  تایاور  هدومرف  هب  هدـمآ و  باسح  هب  هّللا  لیبس  یف  دـهاجم  دـننامه  یجاح  تاـیاور ،  رد 
 . تسا جح 

جح دننامه  یلمع  زامن ، داهج و  زا  دـعب  تسین و  یـشاداپ  تشهب  زج  هدـش ،  لوبق  جـح  يارب  دـنک و  یم  همیب  رقف  زا  ار  ناسنا  جـح 
 . تسا هدشن  هتخانش 

 . تسافعض داهج  جح 

باوث ات  منک  جرخ  ار  ملاوما  يراک  هچ  رد  مدـشن ،  قفوم  جـح  هب  نم  تفگ :  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ  هب  يراد  هیاـمرس 
؟  مشاب هتشاد  ار  جح 

 ! یسر یمن  جح  شاداپ  هب  ینک ،  جرخ  سیبقوبا  هوک  هزادنا  هب  رگا  دومرف : هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) ربمایپ

 ( مالّـسلا مهیلع   ) هّمئا هقدص ؟  رد  ای  مینک  فرـصم  جح  هار  رد  ار  دوخ  لام  هک  دـش  یم  لا  ؤس  مالّـسلا )  مهیلع   ) موصعم ناماما  زا 
هقدـص هچره  اـما  دوش  فرـص  جـح  رد  تسا ،  داـیز  رگا  دـیهد و  هقدـص  تسا  مک  رگا  یلو  دروم  ود  ره  دـندومرف : یم  خـساپ  رد 

.دوش یمن  هفرع  هب  فوقو  یعس و  فاوط و  نیزگیاج  دیهدب ،

ندش كاپ  نامیا و  حالصا  ندب ،  یتمالـس  هداوناخ ،  ندنام  ظوفحم  قزر ،  هعـسوت  هلیـسو  جح  هک  تسا  هدمآ  يدایز  تایاور  رد 
.دشاب یم  ناهانگ 

جح يارب  لسوت 

رگا دور و  جح  هب  لاس  نامه  رد  هک  تسا  دیما  دناوخب ، ار  جح  هروس  رابکی  زور  هس  سک ،  ره  دومرف : مالّـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
لها تفر  ایند  زا 
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.دوب دهاوخ  تشهب 

.دور یم  هکم  هب  لاس  نامه  رد  دناوخب  ار  نولئاستی  ّمع  هروس  زور  ره  سک  ره  دومرف : رگید  ياج  رد  و 

دنوادـخ دـیوگب ، هّللاب ))  ّالا  هوق  لوح و ال  ال   )) ای هّللا ))  ءاشام   )) هلمج راب  رازه  هسلج  کـی  رد  سک  ره  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد 
.دنک یم  وا  بیصن  ار  جح 

هکنیا ریظن  تسا ،  مزال  زین  يرگید  طیارـش  نکل  تسا  قیفوت  هنیمز  اه  هروس  نیا  توالت  هک  تسا  نیا  تایاور  هنوگنیا  يانعم  هتبلا  )
طیارـش هک  تسا  ادـیپ  هتفگان  دور و  یم  يدایز  ياه  ترفاسم  هب  دـشاب  هتـشاد  نیـشام  یگدـننار و  هماـنیهاوگ  سک  ره  میئوگ  یم 

 (( ( ملاعلا هّللاو   )) تسا مزال  رفس  هب  نتفر  رد  زین  یتمالس  نیزنب و  هداج و  دوجو  میمصت ،  هدارا و  لیبق  زا  يرگید 

دیورن ربخ  یب 

: دومرف هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ 

.دنیایب امش  ندید  هب  تشگزاب  ماگنه  هب  زین  ناتسود  دیهد و  ربخ  ناتناتسود  هب  ار  دوخ  جح  رفس  تسا  راوازس 

رفس ياعد 

ییاهاعد نیرفاسم ،  یظفاح  ادخ  عادو و  ماگنه  مالّسلا )  مهیلع   ) موصعم ناماما  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  زا  تایاور  رد 
 : تسا نیا  نآ  يانعم  هک  تسا  هدمآ 

یبوخ راک  ره  هب  ار  ام  و  امرف ، ظفح  ار  ام  يایند  نید و  و  نک ،  ناسآ  ار  ام  تالکشم  و  هدب ،  رارق  ام  يارب  یبوخ  رفسمه  ادنوادخ ؛
!. امن ریخ  هب  متخ  ار  ام  تبقاع  و  رادب ، قفوم 

.دنک عورش  ار  رفس  یسرُکلا ))  هیآ   )) هقدص و اب  دنک و  دادمتسا  دنوادخ  زا  دناوخب و  ناسنا  دوخ  ار  ییاهاعد  هک  تسا  اجب  رایسب 

رفسمه

یم ار  وت  جرخ  هک  یناسک  اب  نکن و  ترفاسم  دنتـسین ، وت  قفا  مه  ندرک  جرخ  یگدنز و  رد  هک  يدارفا  اب  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
 . تسا تراقح  ّتلذ و  یعون  اهرفس  هنوگنیا  رد  اریز  نکن  ترفاسم  دنهد ،

یقالخا ياهزاین 

ار رفـس  ات  تسا  مزال  یقالخا  شوخ  مینک ،  لرتنک  ار  دوخ  ات  تسا  مزال  ملح  مینک ،  يرود  هاـنگ  زا  اـت  تسا  مزـال  يوقت  رفـس  رد 
، اهرفـسمه هب  ندرک  هیدـه  یـصخش و  زاین  زا  شیب  هشوت  داز و  هیهت  هانگ ،  زا  رود  هب  حازم  نارگید ،  اـب  یگنهاـمه  مینک ،  نیریش 

يدرمناوج زا  رود  نمض  رد  تسا .  مالسا  تایاور  رد  دیکا  تاشرافس  زا  تقو  لوا  رد  تعامج  زامن  هب  هجوت  نارگید و  هب  کمک 
.دنک وگزاب  ار  راوگان  خلت و  تارطاخ  طقف  تشگزاب  ماگنه  ناسنا  هک  تسا 
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جح باوث 

 : میناوخ یم  يدایز  تایاور  رد 

زا دـعب  ددرگ و  یم  هفاضا  وا  هب  يا  هجرد  هتـساک و  وا  زا  یهاـنگ  دراد ، یمرب  رفـس  يارب  هک  یماـگ  ره  دـنک ، جـح  دـصق  سک  ره 
.دوش یم  هدیشخب  شناهانگ  همه  فاوط 

نامه زا  جح  رفاسم  دومرف : دوب ، نیگمغ  تشادن  فاوط  لاح  نوچ  دوب و  هتسشن  مارحلا  دجسم  رد  هک  یسک  هب  مالّسلا )  هیلع   ) ماما
 . تسا فاوط  رد  ایوگ  دیآ  یم  نوریب  هناخ  زا  هک  يا  هظحل 

 . تسا هجرد  تفایرد  لاح  رد  ناسنا  رفس ، مایا  یقاب  تسا و  هانگ  وحم  ببس  رفس  لوا  زور  هس  میناوخ :  یم  یثیدح  رد 

جح هنیزه 

تسا ادخ  هار  جح )  ریغ   ) رد مهرد  نویلیم  ود  ندرک  جرخ  ربارب  جح ،  رد  مهرد  کی  ندرک  جرخ  شاداپ  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
فالتخا رطاخ  هب  تایاور  فالتخا  دیاش  هک  تسا .  هدمآ  مهرد  دصتفه  ربارب  یضعب  رد  نویلیم و  کی  لداعم  تایاور  یضعب  رد  و 

.دشاب صاخشا  اهناکم و  اهنامز و 

هنیزه رد  یـصخش  رگا  تسین و  مزال  ییوج  هفرـص  هک  جح  رفـس  رد  رگم  تسا  بوخ  اج  همه  يور  هنایم  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
(. دنکن هریخذ  و   ) .دهد هقدص  ار  دازام  درک ، ییوج  هفرص  جح  رفس 

.دراد يدایز  شاداپ  دوش و  یم  باسح  جح  هجدوب  زا  زین  جح  زا  ندروآ  تاغوس 

 : میناوخ یم  ثیدح  رد 

لـصف ندیـسر  ارف  اب  ات  جح )  يارب  نیا   (( ) جح لل  اذه   )) دییوگب دـیراذگ و  رانک  یمک  دیدیـسر ، يدوس  هب  هاگره  لاس  لوط  رد 
.دشابن نیگنس  امش  يارب  دشاب و  هدش  عمج  جیردت  هب  جح  هنیزه  جح ، 

 : میناوخ یم  يدایز  تایاور  رد 

دوش یم  جح  رفس  فرص  هک  یلوپ 
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.دوش یمن  هداد  یخساپ  وا  کیّبل  هب  دوش و  یمن  عقاو  لوبق  دروم  وا  جح  هنرگ  دشاب و  لالح  لام  زا  دیاب 

یجاح هب  کمک 

.دوش یم  هداد  جح  شاداپ  دنک ، یگدیسر  ادخ  هناخ  رئاز  هداوناخ  هب  هک  یسک  هب  میناوخ :  یم  تایاور  رد 

 . تسا رتشیب  تنارفسمه  فاوط  زا  وت  باوث  دومرف : دوب ، هکم  رد  نایجاح  لاوما  ظفاحم  هک  یسک  هب  مالّسلا )  هیلع   ) ماما

دشابن نارگن  ضیرم 

 ( هلآو هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا لوسر  ترضح  ترایز  قیفوت  دوب و  هتسشن  هناخ  رد  تلاسک  رطاخ  هب  هک  یجاح  هب  مالّسلا )  هیلع   ) ماما
 . تسا ربمایپ  دجسم  رد  وت  ندناوخ  زامن  زا  رتهب  هناخ  رد  وت  نتسشن  دومرف : دوب ، هدرکن  ادیپ  ار 

دشابن دوخ  هداوناخ  نارگن  یجاح 

تـسا يوحن  هب  دمآ ، شیپ  وا  لها  يارب  لکـشم  رگا  دیامن و  یم  لح  ار  یجاح  هداوناخ  لکـشم  دـنوادخ  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
 . تشادن نآ  یفن  رد  یشقن  یجاح  دش و  یم  عقاو  هثداح  نیا  دوب ، نطو  رد  یجاح  رگا  یّتح  هک 

تسا ناگدرم  يوزرآ  جح 

.دندرک یم  هلماعم  جح  کی  ماجنا  اب  ار  ایند  همه  شاک  يا  هک  دنراد  وزرآ  ناگدرم  میناوخ :  یم  ثیدح  رد 

تسا باجتسم  یجاح  ياعد 

ره دریگ و  یم  رارق  وفع  دروم  دنک  رافغتسا  شیارب  وا  هک  ار  سک  ره  یجاح و  صخـش  دومرف : هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) ادخ لوسر 
.دوش یم  باجتسم  وا  ياعد  هنوگ 

جح عون  نیرتهب 

نایناریا ام  هک  تسا  جـح ي  نامه  نیا  تسا و  عّتمت  جـح  نآ  عون  نیرتهب  ددـعتم  تاـیاور  هدومرف  هب  یلو  دراد  یعاونا  جـح  هچرگ 
 . میهد یم  ماجنا 

میرامشن کبس  ار  جح 

رگا دنوش و  یم  كاله  دـننک ، كرت  ارنآ  مدرم  همه  هک  دـسر  ارف  ینامز  رگا  تسا و  بجاو  رابکی  جـح  ماجنا  تایاور ؛  هدومرف  هب 
.دنک رابجا  جح  نتفر  هب  ار  نانآ  هک  تسا  نیملسم  ماما  رب  دندرک ، اهر  مدرم 

.دیآ شیپ  یعنام  ای  يرامیب  دیاش  اریز  دنک  هلجع  دراد  جح  يانب  سک  ره  میناوخ :  یم  ددعتم  تایاور  رد 
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: دوب دهاوخ  هیآ  نیا  قادصم  هدش و  مورحم  یهلا  بجاو  کی  زا  دریمب ، ات  دزادنا  ریخءات  هب  ار  دوخ  جح  رفس  سک  ره  و 

 . تسا هدرک  اهر  ار  مالسا  ياهتعیرش  زا  یکی  و  یمْعَا ))...  ِهِذه  یف  َناک  ْنَم  ))

 . تسا هدرم  ینارصن  ای  يدوهی  دریمب ، ات  دورن  رذع  نودب  دشاب و  جح  نتفر  هب  رداق  سکره  و 

نایجاح هک  دنک  یم  قفومان  شراک  رد  ار  وا  نانچ  دنوادخ  دورن ، هکم  هب  يویند  لکشم  لح  ایند و  هب  ندیـسر  نامگ  هب  سک  ره  و 
رد سک  ره  اریز  تسا .  هدرکن  لح  ار  دوخ  لکشم  زونه  وا  یلو  دنا ، هدیسر  جح  ندرک  مامت  زرم  هب  هداد و  ماجنا  ار  دوخ  کسانم 

.درک دهاوخ  جرخ  لطاب  هار  رد  ار  شربارب  دنچ  دنک  لخب  قح  هار 

جح زا  ندش  مورحم 

ماجنا هک  یهانگ  رطاخ  هب  دنوش  یم  یهانگ  بکترم  یلو  دنیامن  یم  جح  هدامآ  ار  دوخ  هک  دنتسه  یناسک  میناوخ :  یم  ثیدح  رد 
.دنوش یم  مورحم  جح  زا  دنا  هداد 

دینکن درسلد  ار  مدرم 

ار رواشم  ندش  رامیب  لاس  کی  رطخ  هک  دینکن  درسلد  ار  وا  درک ، تروشم  جح  هراب  رد  امش  اب  سک  ره  هدمآ :  يرگید  ثیدح  رد 
.دراد شیپ  رد 

 . تسا هدمآ  ادخ  اب  گنج  مالعا  تنایخ و  رانک  رد  جح  ندرمش  کبس  تایاور  رد 

جح هجدوب  نیمءات  ییوج و  هفرص 

نکن و شومارف  لاس  ره  رد  ار  جح  ینارذگ ،  یم  هکرـس  نان و  ای  کمن  نان و  ندروخ  اب  ار  یگدنز  رگا  یّتح  هک  تسا  ثیدح  رد 
هب تسناوتن  مه  یلاس  رد  رگا  هدش و  هدیشخب  شناهانگ  تسا و  همیب  رقف  ندرم و  دب  زا  دهد ، ماجنا  یپرد  یپ  هرمع  جح و  سک  ره 

.دریگ یم  رارق  ناگتشرف  ياعد  دروم  دورب ، جح 

 : میناوخ یم  تایاور  رد 

.دنک یم  یگدنزریخ  رد  رمع  رخآ  ات  دهد ، ماجنا  جح  ود  هک  یسک 

.دسر یمن  وا  هب  رقف  دهد ، ماجنا  جح  هس  هک  یسک 

.دوب دهاوخ  وا  نیرق  ییابیز  تروص  اب  وا  جح  ودرادن  ربق  یتخس  دهد ، ماجنا  جح  راهچ  هک  یسک 

.دنک یمن  باذعار  وا  زگره  دنوادخ  دهد ، ماجنا  جح  جنپ  هک  یسک 
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.دشک یمن  باسحوا  زا  زگره  دنوادخ  دهد ، ماجنا  جح  هد  هک  یسک 

.دونش یمن  ار  نآ  يادص  دنیب و  یمنار  منهج  زگره  دهد ، ماجنا  جح  تسیب  هک  یسک 

.دهد یم  وا  هب  تعافش  ماقم  دنوادخ  دهد ، ماجنا  جح  لهچ  هک  یسک 

 . تسا ندع  تشهب  رد  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) دّمحم ترضح  ياقفر  زا  دهد ، ماجنا  جح  هاجنپ  هک  یسک 

.دنمورحم یگرزب  ضیف  زا  دننک  یمن  ترایز  ار  ادخ  هناخ  دنتسه و  لماک  یتمالس  يزور و  تعسو  رد  هک  یناسک 

هب ار  مدرم  درک ، مامت  ار  هبعک  يانب  مالّسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  یماگنه  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
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کیّبل ترضح  نآ  هب  هک  دادعت  ره  هب  سک  ره  نآ )  هباشم  ای  ّرذ  ملاع  رد   ) دندوب هدشن  قلخ  زونه  هک  ییاه  ناسنا  دناوخارف و  جح 
.دوش یم  قفوم  جح  هب  تفگ ، 

جح یلوبق  طرش 

.دشاب مالّسلا )  مهیلع   ) ربمایپ تیب  لها  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) ربمایپ تفرعم  اب  هارمه  هک  دراد  شزرا  ینامز  جح  هتبلا 

فاوط ندرک  هیده 

یتباین جـح  يارب  هک  هنوگ  ناـمه  دـینک ، هیدـه  نارگید  هب  ار  نآ  باوث  دـیهد و  ماـجنا  یبابحتـسا  فاوط  میناوخ :  یم  تاـیاور  رد 
.دسر یم  یّفوتم  صخش  هب  مه  تسا و  بیان  يارب  مه  جح  هنوگنیا  شاداپ  تسا و  يدایز  ياهشاداپ 

نایجاح عاونا 

 ، تراجت يارب  یضعب  حیرفت ،  تحایس و  يارب  یضعب  تسین .  ناسکی  زین  اهنآ  شاداپ  دنتـسین و  ناسکی  ادخ  هناخ  نارئاز  همه  هتبلا 
شـشخب دـح  رد  یـضعب  تسا ،  يا  هنوگ  هب  کی  ره  هب  تبـسن  دـنوادخ  فاطلا  دـنیآ و  یم  هکم  هب  یعقاو  تراـیز  يارب  یـضعب  و 

 . نادناخ لام و  نیمءات  دح  رد  یضعب  هتشذگ و  ناهانگ 

هرمع يارب  هام  نیرتهب 

هام هرمع  تسا و  بجر  هام  هرمع ،  يارب  اههام  نیرتهب  تسا و  هدش  دراو  هرمع  کی  هام  ره  يارب  تایاور ،  هدومرف  هب  جح  رب  هوالع 
.دشخب یم  ار  هرمع  ود  نیا  نایم  ناهانگ  دنوادخ  دهد  ماجنا  هرمع  ود  یسک  رگا  دراد و  ار  جح  باوث  بجر  هام  ناضمر و 

مارحا سابل 

 ، مرح رد  لوخد  يارب  یگدامآ  عوشخ و  تلاح  داجیا  مارحا ،  سابل  ندیـشوپ  لیلد  هفـسلف و  دیامرف : یم  مالّـسلا )  هیلع   ) اضر ماما 
نیمه رطاخ  هب  دیاش  تسا و  نآ  لاثما  تامّرحم و  ربارب  رد  يرادیاپ  ربص و  نآ ،  ياهتذـل  اهتنیز و  ایند و  قرب  قرز و  زا  ندـش  رود 

 . تسا هدش  شرافس  نخان  وم و  ندرک  هاتوک  كاوسم و  لسغ و  هب  هک  تسا  مرح  صاخ  مارتحا 

: دنک یم  باطخ  نایوگ  کیّبل  هب  دنوادخ  میناوخ :  یم  ثیدح  رد 

 . منک یم  مارح  امش  رب  ار  خزود  شتآ  مه  نم  دیدرک ، مارح  دوخ  رب  ار  ییاهزیچ  امش  هک  هنوگنامه 

 ، کیّبل نتفگ  رد  هدش و  نایب  تسا ،  هانگ  یگدوشخب  نآ  هلمج  زا  هک  يدایز  ياهـشاداپ  کیّبل ))   )) هلمج رارکت  يارب  تایاور  رد 
 . تسا تایاور  شرافس  دروم  نادرم  يارب  ادص  ندرک  دنلب 

دیابن دوش ، هدـنهانپ  هکم  هب  یمرجم  رگا  هک  يّدـح  هب  تسا  هدرک  زاب  يا  هناگادـج  باسح  مرح )   ) نآ فارطا  هکم و  يارب  مالـسا 
دروم ریگتسد و  ار  وا  سپس  دوش و  جراخ  مرح  زا  ات  داد  رارق  راشف  رد  ار  وا  نآ  لاثما  اذغ و  تهج  زا  ناوت  یم  نکل  .دوش  ریگتـسد 
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.داد رارق  هیبنت 

هکم مارتحا 

زا شهوک  تخرد و  گنس و  كاخ و  تایاور  هدومرف  هب  هدوب و  مالّسلا )  هیلع   ) میهاربا ترضح  ياعد  دروم  هک  تسا  يرهش  هکم 
 . تسا هدروخ  مسق  نآ  هب  نیمَْالا ))  ِدَلَْبلا  اَذه  َو   )) هلمج اب  نآرق  رد  دنوادخ  تسا و  رترب  قطانم  رگید 

 . تسا تمایق  زور  ات  نیمز  اهنامسآ و  شنیرفآ  يادتبا  زا  تایاور ،  هدومرف  هب  هکم ،  مارتحا  خیرات 

هک تسا  ییاج  هکم 
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.دوش هدنک  نیمز  زا  دیابن  نآ  هتوب  غیت و  یتح  تسین و  زیاج  نآ  رد  دیص 

نانز نادرم و  اجنآ  رد  اریز  تسا ،  هّکب ))   )) شرگید مان  دـش و  رادـیدپ  دـمآ و  نوریب  بآ  ریز  زا  هک  تسا  نیمز  هطقن  نیلوا  هکم 
.دنتسه فاوط  رد  هناش  هب  هناش 

پچ تمس  رد  ینز  تسار و  تمـس  رد  ینز  امـش و  لباقم  رد  ینز  تسا  نکمم  زامن  نیح  رد  مالّـسلا )  هیلع   ) داوج ماما  هدومرف  هب 
 . تسا هورکم  قطانم  ریاس  رد  لکش  نیا  هک  یلاح  رد  دنریگ  رارق  امش 

 . تسا محازت  ندروخ و  هناش  هب  هناش  يانعم  هب  هّکب  هملک 

یـضعب رد  دـنا و  هتـسناد  هبعکریز  زا  نیمز  شرتسگ  يانعم  هب  ار  هکم  ناراکهنگ و  هیرگ  ءاکب و  هناـشن  ار  هّکب  تاـیاور  یـضعب  رد 
.دنا هتسناد  رهش  مامت  ار  هکم  هبعک و  فارطا  ار  هّکب  تایاور 

رد قافنا  ربارب و  رازه  هد  هنیدم  رد  زامن  هک  هنوگنآ  .دراد  شاداپ  ربارب  رازه  دص  شقافنا  ربارب و  رازه  دص  شزامن  سدقم  رهش  نیا 
هار رهـش  نیا  رد  تسا .  رگید  ياـج  ربارب  رازه  اـجنآ  رد  قاـفنا  ربارب و  رازه  هفوک  رد  زاـمن  دوش و  یم  بوـسحم  ربارب  رازه  هد  نآ 

.دراد هزور  باوث  ندروخ  اذغ  تدابع و  نتفر 

اجنیا رد  نآ  تسرهف  هب  هک  تسا  يداـیز  ياهـشاداپ  هّللا  َناحبُـس  نتفگ  هکم و  رد  نآرق  مـتخ  هـکم و  رد  ناـضمر  هاـم  كرد  يارب 
 : مینک یم  هدنسب 

.دوش یم  بوسحم  هام  کی  هزور  يواسم  هکم  رد  نتفرگ  هزور  زور  کی  - 1

 . تسا تدابع  هکم  رد  نتفر  هار  - 2

دص ندرک  كرد  اب  يواسم  نآ  هزور  زامن و  ماجنا  ناضمر و  هام  کی  ندرک  كرد  - 3
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 . تسا ناضمر  هام  رازه 

.دراد ار  تشهب  رد  دوخ  هاگیاج  هدهاشم  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) ربمایپ ندید  نوچمه  یشاداپ  هکم ،  رد  نآرق  متخ  - 4

 . تسادخ هار  رد  هفوک )  هرصب و   ) نیَقارع تایلامو  جارخ  قافنا  هلزنم  هب  هکم  رد  هّللا  ناحبس  نتفگ  - 5

 . تسا ادخ  هاررد  دوخ  نوخ  رد  ندیتلغ  هلزنم  هب  هکم  رد  هدجس  - 6

 . تسا ندرک  تدابع  لاس  تصش  هلزنم  هب  هکم  رد  يرامیب  زور  کی  لمحت  - 7

 . تساهرهش ریاس  رد  شالت  هلزنم  هب  هکم  رد  ندیباوخ  - 8

 . تسا جح  لامعا  زا  دعب  ندنام  زور  ود  زا  رتهب  جح  لامعا  زا  لبق  ندنام  زور  کی  ره  تایاور ،  یضعب  هدومرف  هب 

هّجحلا يذ  هام  لوا  ههد 

گنج نوچمه  مایا  نیا  رد  تدابع  هدش و  نایب  ردق  بش  ناضمر و  هام  هعمج و  زور  نوچمه  یشزرا  بش  هد  نیا  يارب  تایاور  رد 
 . تسا هدش  هدرمش  هزور  نابز  اب  ادخ  هار  رد 

 . تسا راگدرورپ  لوبق  دروم  مایا  نیا  رد  تدابع  هدش و  شرافس  صالخا  هروس  ندناوخ  ادخ و  رکذ  هب  مایا  نیا  رد  نینچمه 

جح لامعا  شاداپ 

 (: هلآو هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  هدومرف  هب 

.دوش یم  وحم  هانگ  کی  تبث و  شاداپ  کی  یماگ ،  ره  يارب  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  - 1

.دوش یم  وحم  هانگ  تبث و 10  شاداپ   10 نتفگ ،  کیّبل  ره  يارب  - 2

 . تسا هدش  ررقم  باذع  زا  تاجن  فاوط ،  يارب  - 3

 . تسا هدش  تبث  لوبقمزامن  تعکر   2000 فاوط ،  زامن  تعکر  ود  يارب  - 4

.دشاب هدرک  دازآ  ار  نم  ؤم  هدرب  هک 70  یسک  دشاب و  هتفر  هکم  هب  هدایپ  هک  تسا  یسک  شاداپ  هورم ،  افص و  یعس  يارب  - 5

.دشاب نابایب  ياهنش  ددع  هب  رگا  یتح  تسا  ناهانگ  مامت  وفع  تافرع ،  يارحص  رد  فقوت  يارب  - 6

گرزب یشاداپ  دوش ، یم  جراخ  ناویح  يولگ  زا  نابرق  دیع  هک  ینوخ  هرطق  رهو  باترپ  ناطیش  نوتس  هب  هک  هزیرگنـس  ره  يارب  - 7
ون زا  دیاب  وت  دش و  هدیـشخب  وت  هتـشذگ  دیوگ : یم  وا  هب  يا  هتـشرف  دش ، مامت  جح  لامعا  هک  نیمه  .ددرگ و  یم  رّدقم  ناسنا  يارب 
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 . ینک عورش  ار  دوخ  لمع 

وا هب  شاداپ  رازه  شش  دنوادخ  دناوخب ، زامن  تعکر  ود  دنک و  فاوط  ادخ  هناخ  رود  راب  تفه  هک  یـسک  میناوخ :  یم  ثیدح  رد 
شش دنک و  یم  وحم  ار  وا  هانگ  رازه  شش  دهد و  یم 
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.دروآ یمرب  ار  وا  تجاح  رازه  شش  دهد و  یم  وا  هب  هجرد  رازه 

 . تسا هدمآ  رازه  داتفه  رازه  شش  ياج  هب  تایاور  یضعب  رد 

هک یسک  يارب  تمحر و  نارازگ 40  زامن  يارب  تمحر ،  ناگدننک 60  فاوط  يارب  تسا :  هتفهن  رجا  تسیب  دـص و  هبعک  رانک  رد 
 . تسا تمحر  دنک 20  هاگن  هبعک  هب 

 : هیآ ندناوخ  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) ربمایپ رب  تاولص  نآ  نیرتهب  هک  هدش  دراو  فاوط  لاح  رد  ییاهاعد  تایاور  رد 

 . تسا راّنلا )) َباذَع  اِنق  ًهنَسَح َو  ِهرِخ  الا  ِیف  ًهنَسَح و  اْینُّدلا  ِیف  اِنتا  انَّبر  ))

.دشخبب ار  وا  ات  دنریگ  یم  ار  يرگید  نماد  هک  دنا  هدش  هیبشت  ینامرجم  هب  دنا ، هتفرگ  ار  هبعک  هدرپ  هک  یناسک  تایاور  رد 

 - ربمایپ ربنم  ربق و  نیب  و  مارحلادجسم ))  رد   )) ماقم نکر و  نیب   : میناوخ یم  ثیدح  رد 

 . تسا تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  یبنلا ))  دجسم  رد   ( )) هلآو هیلع  هّللا  یّلص  )

تسا دایز  مدرم  راشف  اجنآ  رد  اریز  دشاب  یم  تسا ،  میطح  شمان  هک  هبعک  برد  دوسالا و  رجح  نایم  هلصاف  ماقم ،  نکر و  زا  دارم 
 . تسا اجنامه  زامن  يارب  دجسم  ياج  نیرتهب  تولخ ،  مایا  رد  دوش و  یم  هدیبوک  ناسنا  ياپ  ندب و  و 

هیلع  ) لیعامـسا رجح  نآ  زا  دعب  مالّـسلا )  هیلع   ) میهاربا ماقم  نآ  زا  دـعب  تسا ،  ماقم  نکر و  نیبام  اهاج  نیرتهب  مارحلا  دجـسم  رد 
.دشاب رتکیدزن  هبعک  هب  هک  اجره  دجسم و  همه  دعب  و  مالّسلا ) 

دوسالا رجح 

رجح نیا  دنداد و  یهاوگ  نانآ  تفرگ و  نامیپ  دوخ  تیبوبر  هب  مدرم  زا  دنوادخ  تسا .  اهنامیپ  زا  تسارح  زکرم  دوسالا  رجح 
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.دنک یم  نامیپ  نآ  هب  يرادافو  مالعا  دریگ ، رارق  شربارب  رد  یسک  ره  دوب و  هاوگ  دوسالا 

 : میناوخ یم  دوسالا  رجح  ربارب  ياعد  رد 

 (( هافاوُْملِاب یل  دَهَشَِتل  ُُهتدَهاعَت  یقاثیم  اهْتیَّدَا َو  یتَنامَا  ))

 . تسا مدرم  يافو  رب  هاوگ  تمایق  رد  رجح  نیا 

.دش هایس  ناراکهانگ  سامت  رطاخ  هب  دوب و  دیفس  لوا  زور  رد  دوسالا  رجح 

فاوط رادقم 

طوش درادن 364  تردـق  رگا  و  لاس )  مایا  ددـع  هب   ) فاوط  365 دراد ، ناوت  رگا  هک  تسا  فاوط  مارحلا  دجـسم  رد  راـک  نیرتـهب 
 (. لاس کی  ياه  هتفه  ددع  هب   ) فاوط لداعم 52 

.دنک فاوط  دناوت  یم  هک  رادقم  ره  هب  دنک ، یم  ار  نیریاس  تاعارم  ای  درادن  تردق  رگا  یلو 

 . تسا رتهب  جح  مسارم  زا  دعب  فاوط  داتفه  زا  جح  لامعا  عورش  زا  لبق  فاوط  کی  میناوخ :  یم  تایاور  رد 

، دهد یم  ماجنا  تلادع  ندرک  هدایپ  يارب  مارحلا  دجـسم  رد  هجرف )  هّللا  لّجع   ) يدهم ترـضح  هک  يراک  نیلوا  میناوخ :  یم  زین  و 
ماجنا بجاو  فاوط  هک  یناسک  يارب  ار  فاوط  لحم  دـنهد ، یم  ماجنا  یبحتـسم  فاوط  هک  یناسک  دـهد  یم  روتـسد  هک  تسا  نآ 

.دنیامن یلاخ  دنهد ، یم 

 ، موصعم ناماما  و  اهیلع ) هّللا  مالـس   ) ءارهز همطاف  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) ادـخ لوسر  فرط  زا  ندرک  فاوط  تایاور  هدومرف  هب 
 . تسا مالّسلا )  مهیلع   ) راهطا همئا  تیاضر  دروم 

 . تفگ ار  دوخ  ینارگن  مالّـسلا )  هیلع   ) قداص ماـما  هب  .دوب  تشاد  نارگید  دزن  هک  یلاـم  نارگن  یـصخش  میناوخ :  یم  ثیدـح  رد 
دسا تنب  همطاف  هنمآ و  هّللادبع ،  بلاط ،  وبا  بلطملا ،  دبع  زا  کی  ره  يارب  یتفر ،  هکم  هب  هاگ  ره  دومرف : ترضح 
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، دـش یم  جراخ  مارحلا  دجـسم  زا  هک  نیمه  داد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  وا  .ددرگ  یمرب  وت  هب  لام  نک ،  اعد  هدـب و  ماجنا  فاوط  کی 
.ریگب نم  زا  ار  دوخ  لام  ایب و  تفگ :  وا  هب  هک  دید  ار  دوخ  راکهدب 

لیعامسا رجح 

هدمآ جح  دـصق  هب  هک  تسا  مهیلع )  هّللا  تاولـص   ) ربمایپ تفه  داتفه و  رجاه و  لیعامـسا و  ربق  لیعامـسا ،  رجح  هبعک و  رانک  رد 
ناج یگنـسرگ  یتخـس و  زا  ایبنا  نیا  هک  تسا  هدمآ  یتیاور  رد  .دنا و  هدیدرگ  نوفدم  اجنامه  رد  دنا و  هتفر  ایند  زا  هکم  رد  دـنا و 

.دنا هداد 

شردام ربق  ات  درب  الاب  شردام  ربق  رود  مالّسلا )  هیلع   ) لیعامسا ترضح  هک  تسا  يراوید  لیعامـسا  رجح  میناوخ :  یم  ثیدح  رد 
.داتسیا نآ  يور  هبعک  ندرب  الاب  يارب  مالّسلا )  هیلع   ) میهاربا ترضح  هک  تسا  یگنس  میهاربا  ماقم  دشابن و  اپ  ریز 

 . تسا هداد  رارق  افش  دنوادخ  دزیر ، یم  هبعک  نادوان  زا  هک  یبآ  رد  تایاور  هدومرف  هب 

رد ار  دوخ  دازون  رجاه و  دـنوادخ  نامرف  هب  مالّـسلا )  هیلع   ) میهاربا هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هورم  افـص و  یعـس  تاـیاور ،  هدومرف  هب 
ایآ دز : دایرف  تفر و  افـص  هوک  يور  تشاذـگ و  نیمز  هب  ار  كدوک  ردام  تفرو .  درک  اهر  هبعک  رانک  رد  غاد  ياههوک  نآ  ناـیم 
نیا افص ) هب  هورم  زا  هورم و  هب  افص  زا   ) راب تفه  سپس  دوب .) هدرک  ناشیرپ  ار  وا  اوه  یمرگ  یگنـشت و  تبرغ و  ( ؟  تسه یمدمه 

دیشوج یبآ  كدوک  رانک  زا  ناهگان  دز ، یم  نیمز  هب  اپ  یگنشت  زا  كدوک  .درک  یط  ار  ریسم 
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.دندش ادیپ  يدارفا  ناگدنرپ و  نآ  لابند  هب  و 

يارب دـیآ و  یم  رد  ّتلذ  هب  يربـکتم  ره  اـجنآ  رد  اریز  تسین ،  هورم  افـص و  زا  رتـهب  نیمز  يور  رد  یناـکم  تاـیاور ؛  هدوـمرف  هـب 
رد یلو  تسا  هدش  دراو  هورم  افص و  نایم  یعـس  يارب  ییاهاعد  هدش و  حرطم  لام  ندش  دایز  هلمج  زا  یتاکرب  افـص  هوک  رب  فقوت 

هبعک راـنک  رد  هورم و  افـص و  تاـفرع و  رد  هلمج  زا  دـیناوخب : دـیتساوخ ، هک  ییاـعد  ره  دروـم  دـنچ  رد  هـک  میناوـخ  یم  تاـیاور 
(. راجتسم )

تافرع

میهاربا هب  نیمزرس  نیا  رد  ار  جح  بادآ  مالّسلا )  هیلع   ) لیئربج هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تافرع  نیمزرس  مان  میناوخ :  یم  تایاور  رد 
 . مدرک ادیپ  تفرعم  و  متخانش ،  تفگ :  یم  وا  داد و  یم  دای  مالّسلا )  هیلع  )

.درک و ادـخ  نامرف  فالخ  نامز  نیا  رد  مالّـسلا )  هیلع   ) مدآ ترـضح  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تافرع  رد  بورغ  ات  رهظ  زا  فقوت  و 
درک و هبوت  یتاملک  تفایرد  اب  مالّـسلا )  هیلع   ) مدآ ترـضح  بورغ  رد  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  بورغ  رد  تاـفرع  زا  ندـش  جراـخ 
هبانا و يارب  تسا و  وا  هناخ  مارحلا  دجـسم  مرح و  نوچ  تسا ،  هناخ  ِرَد  هب  فقوت  هلزنم  هب  تافرع  رد  فقوت  .دـش و  لوبق  شا  هبوت 

 . تسا هناخ  دوخ  زا  رت  بسانم  هناخ  ِرد  رانک  عّرضت ، 

رب دنرضاح ، تافرع  رد  هک  یناسک  اب  دنوادخ  دوش و  یم  هدیشخب  ًاعطق  دوش ، رضاح  تافرع  نیمز  رد  سک  ره  تایاور :  هدومرف  هب 
شیب یهلا  رهق  زا  ناگدش  هدیشخب  يزور  بش و  چیه  دنک و  یم  تاهابم  ناگتشرف 
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يارحـص رد  هفرع  زور  دنوادخ  دنک  نامگ  یـسک  هک  تسا  نآ  هانگ  نیرتگرزب  تسین و  هفرع  زور  بش و  رد  ناگدـش  هدیـشخب  زا 
 . تسا هدیشخبن  ار  وا  تافرع 

.درادن بابحتسا  مه  هزور  دوش ، یم  اعد  رد  یتسس  بجوم  زور  نیا  رد  نتفرگ  هزور  رگا  تسا و  اعد  هفرع  زور  رد  راک  نیرت  مهم 

يرایسب شاداپ  رگید  ياهاعد  هفرع و  رد  مالّسلا )  هیلع   ) داجس ماما  ياعد  تافرع و  رد  مالّـسلا )  هیلع   ) نیـسح ماما  ياعد  ندناوخ 
.دراد

دوخ هب  شربارب  رازه  دص  دوش ، یم  نارگید  هب  هک  ییاعد  ره  دنتفگ : یم  دـندرک و  یم  اعد  نارگید  هب  ارحـص  نآ  رد  ادـخ  يایلوا 
ياعد تباجتـسا  رد  یلو  دراد  کش  دوخ  ياعد  تباجتـسا  رد  ناسنا  هتبلا  دننک و  یم  اعد  وا  يارب  ناگتـشرف  ددرگ و  یم  زاب  ناسنا 

 . تسین یکش  ناگتشرف 

رعشم

تسا مود  برد  رعشم  دنک و  یم  ادیپ  روضح  یگدامآ  اعد  فقوت و  اب  ناسنا  هک  تسا  هناخ  لوا  برد  تافرع  تایاور ؛  هدومرف  هب 
هاتوک ار  دوخ  يوم  دنک و  یم  هیده  دـنوادخ  هاگرد  هب  ینابرق  ینم  رد  دـنک و  یم  رتشیب  ار  دوخ  یگدامآ  يراز  اعد و  اب  ناسنا  هک 

.دیامن یم  فاوط  روضح و  هدامآ  كاپ و  ار  دوخ  و 

ینم

فقوت هلزنم  هب  جـح  رد  ینم  ّنَمَت .))  )) نک راهظا  ار  دوخ  يوزرآ  دومرف : مالّـسلا )  هیلع   ) میهاربا ترـضح  هب  ناکم  نیا  رد  لیئربج 
یم ادـیپ  نیقی  دوخ  یگدوشخب  هب  دـیا ، هدـش  دراو  یـسک  هچ  هب  دـینادب  رگا  میناوـخ :  یم  تاـیاور  رد  و  تسا .  هناـخ  يورهار  رد 

.دینک

 . مدش یضار  موش ،  یضار  امش  زا  نم  دیتساوخ  یم  رگا  هک  دنک  یم  ادن  یهلا  يدانم  ینم  رد 

 . تسا مایا  نیرتگرزب  زا  دنتسه ، ینم  نیمزرس  رد  مدرم  هک  نآ  زادعب  زور  نابرق و  دیع  زور  تایاور ؛  هدومرف  هب 

تارمج یمر 

 : هلمج زا  تسا  هدمآ  تایاور  رد  یتاریبعت  ینم  نیمزرس  رد  ناطیش  نوتس  هب  هزیرگنس  باترپ  يارب 

 . تسا تمایق  رد  امش  هریخذ  لمع  نیا 

تسا رون  لمع  نیا 

 . تسا هانگ  زا  جورخ  لمع  نیا  رد 
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 . تسا باوث  بسک  لمع  نیا  رد 

.دنک یمر  وضو  اب  ناسنا  تسا  رتهب  دشاب و  تشگنا  دنب  هزادنا  هب  كاپ ،  رکب ، مکحم ،  دیاب  اه  هزیرگنس  تایاور ؛  هدومرف  هب 

ینابرق

ار ینابرق  نوخ  نتخیر  دنوادخ  تسا .  ندرک  ینابرق  دنا ) هدشن  فرـشم  جح  هب  هک  یناسک  يارب  یتح   ، ) نابرق دیع  رد  راک  نیرتهب 
.دراد تسود 

.دوش یم  هدیشخب  ناسنا  ناهانگ  ینابرق ،  نوخ  هرطق  نیلوا  نتخیر  اب  دوش و  یم  خزود  هب  نتفر  زا  ناسنا  يادف  ینابرق 

 . تسا نامیا  ياه  هناشن  زا  ندرک  ینابرق 

( دوش یم  داش  ارقف  لد  ینابرق  تشوگ  میسقت  اب  اریز  )

ینم رد  فیخ  دجسم 

 . تسا هدش  یتاشرافس  سدقم  ناکم  نآ  رد  زامن  رکذ و  يارب  دنا و  هدناوخ  زامن  فیخ  دجسم  رد  ربمایپ  رازه  تایاور ؛  هدومرف  هب 

مزمز بآ  عادو و  فاوط 

 . تسا هدش  دراو  ییاهاعد  هدش و  شرافس  مزمز  بآ  ندیماشآ  عادو و  فاوط  هب  تایاور  رد 

 . تسا مزمز  نیمز ،  بآ  نیرتهب  دومرف : مالّسلا )  هیلع   ) یلع ترضح 

هدومرف هب  .دندروآ  یم  هیده  ناشیا  يارب  ار  مزمز  بآ  دندوب ، هدرک  ترجه  هنیدم  هب  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  هک  ینامز 
 . تسا يدرد  ره  يوراد  مزمز  بآ  تایاور ؛ 

جح رد  گرم 

: ًالثم .دنراد  یصاخ  هرهب  دنورب ، ایند  زا  جح  رفس  رد  هک  یناسک 

.دوش یم  هدیشخب  دشاب ، هکم  هب  نتفر  لاح  رد  رگا 

.دوش یم  روشحم  نایوگ  کیّبل  تمایق  رد  دشاب ، مارحا  لاح  رد  رگا 

 . تسا ناما  رد  تمایق  رد  دورب ، ایند  زا  هنیدم )  هکم و   ) مرح ود  زا  یکی  رد  رگا 

.دوش یم  هدیشخب  شناهانگ  مامت  دورب ، ایند  زا  تشگرب  لاح  رد  رگا  و 
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تشهب تنامض 

رد يا  هدنمزر  رگا  هک  هنوگنامه  .دنک  یم  تبث  وا  يارب  ار  جـح  باوث  تمایق  زور  ات  دـنوادخ  دورب ، ایند  زا  جـح  رفـس  رد  سک  ره 
.دهد یم  رارق  وا  يارب  تمایق  ات  ار  داهج  شاداپ  دنوادخ  دورب ، ایند  زا  ههبج  هار 

ایند زا  هعمج  زامن  جح و  داهج ، نارامیب ،  تدایع  تاکز ،  جح ،  هار  رد  هک  یناسک  يارب  نم  دومرف : مالّـسلا )  هیلع   ) یلع ترـضح 
وا زا  باسح  تمایق  رد  دورب ، ایند  زا  هنیدم  ای  هکم  رد  سک  ره  هک  تسا  يرگید  ثیدح  رد  و  منک .  یم  تنامض  ار  تشهب  دنورب ،

.دوش یم  هتشادرب 

هظحل یسک  رگا  دیامرف : یم  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) ربمایپ هک  اجنآ  ات  تسا .  هدش  یـصاخ  هجوت  هنیدم  رد  ندرم  يارب  تایاور  رد 
.دوب مهاوخ  وا  عیفش  نم  دشاب ، هنیدم  رد  ار  شرمع  رخآ 

 : میناوخ یم  هماقا  ناذا و  نیب  هدجس و  ياعد  رد 

(( ًارارَق ًاّرقتسُم َو  َکِّیبَن  ِْربَق  ْدنَع  یل  ْلَعْجا  ًاّراد َو  یقزر  ًاّراب و  یبلَق  ْلَعْجا  َّمُهّللَا  ))

هنیدم

مرکا ربمایپ  ترایز  جـح ،  مامت  اریز  دـیورب ، هنیدـم  هب  دـعب  دـیهد و  ماجنا  ار  جـح  لاـمعا  لوا  تسا  رتهب  میناوخ :  یم  تاـیاور  رد 
 . تسا افج  هنیدم  هب  نتفرن  تسا و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص  )

قطانم رد  هعمج  رازه  زا  هنیدم  رد  هعمج  کی  ندوب  تسا و  رتهب  رگید  ياهرهـش  رد  ناضمر  هام  رازه  زا  هنیدم  رد  ناضمر  هام  کی 
.رتهب رگید 

 (( مالّـسلاامهیلع  ) بلاط یبا  نبا  یلع  مرح  هفوک  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) ربمایپ مرح  هنیدم  ادـخ و  مرح  هکم  تایاور ؛  هدومرف  هب 
عمق علق و  دیامن ، يدصق  ءوس  يرگمتس  ره  تسا و 
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.دوش یم 

هک هنوگنامه  تساوخ ،  تکرب  هنیدـم  لها  يارب  لاـعتم  دـنوادخ  زا  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ  تسا ؛  هدـمآ  تاـیاور  رد 
.داتسرف تنعل  دهد ، هانپ  یلتاق  هب  ای  دنزب  لتق  هب  تسد  هنیدم  رد  هک  یسک  يارب  و  هکم .  لها  يارب  مالّسلا )  هیلع   ) میهاربا ترضح 

هّللا یّلـص   ) ربمایپ لزنم  نیبام  تسا و  هدوب  عارذ  ترضح 3600  نامز  رد  یبّنلا  دجـسم  تحاسم  دومرف : مالّـسلا )  هیلع   ) قداص ماما 
.دیآ یم  باسح  هب  زامن  رازه  هد  ربارب  یبّنلا  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  تسا و  تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  دجسم ، ربنم  و  هلآو )  هیلع 

 ( هلآو هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  ترایز 

ترایز تسا و  تشهب  وا  يازج  بجاو و  وا  زا  نم  تعافـش  دـنک ، ترایز  ارم  سک  ره  دومرف : هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ 
هب هک  دینک  مالس  نم  هب  رود  هار  زا  دینک ، ترایز  ارم  دیتسناوتن  رگا  و  دشاب ، یم  متایح  نامز  رد  نم  ترایز  لثم  متافو ،  زا  دعب  نم 

.دوب دهاوخ  نم  هیاسمه  تمایق  رد  نم  رئاز  .دسر  یم  نم 

.داد مهاوخ  تاجن  دیادش  زا  ار  وا  مور و  یم  شترایز  هب  تمایق  رد  دنک ، ترایز  ار  ما  هیّرذ  زا  یکی  ای  نم و  سک  ره  دومرف : و 

مهیلع  ) نیـسح ماما  نسح و  ماما  بلاط و  یبا  نب  یلع  و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ  ترایز  يارب  تایاور  رد  تشهب  هدـعو 
 . تسا هدمآ  اج  کی  رد  مالّسلا ،) 

هنیدم ياهراگدای 

دنا هداد  رییغت  ار  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلص   ) مرکا ربمایپ  راثآ  هک  دنتشاد  هیالگ  ام  ناماما  هک  میناوخ  یم  تایاور  رد 

.دینکن شومارف  ار  نکاما  نیا  هب  نتفر  امش  و  تسا .  هدنام  یقاب  خیضف  دجسم  میهاربا و  ُّما  هبرشَم  بازحا و  دجسم  ابق و  دجسم  اهنت 

ابق دجسم 

 (( يوقَّتلا یَلَع  سُِّسا   )) هک تسا  يدجـسم  نامه  نیا  دنتفر و  یم  دجـسم  نیا  هب  هدایپ  هراوس و  هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربمایپ 
 . تسا هرمع  کی  ماجنا  اب  يواسم  اجنآ  رد  زامن  و  تسا . 

ریدغ دجسم 

نآ رد  هک  دـنداد  یم  روتـسد  ام  ناماما  هک  هدوب  ریدـغ  دجـسم  مان  هب  يدجـسم  ریدـغ  نیمزرـس  رانک  رد  هکم ،  زا  نتـشگرب  ماگنه 
.دوش هدناوخ  زامن  دجسم 

جح یلوبق  تمالع 

هدـش یم  بکترم  رفـس  زا  لبق  هک  یناهانگ  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  جـح  یلوبق  تمـالع  دومرف : هلآو )  هیلع  هّللا  یّلـص   ) مرکا ربماـیپ 
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.دوش یم  هدنادرگرب  وا  جح  دهد ، ماجنا  ار  یلبق  ناهانگ  راتفر و  نامه  رگا  درادرب و  تسد  تسا 

هام راهچ  ات  همیب 

َهَعبْرَا ِضرَالا  ِیف  اوحیـسَف   : )) هیآ هب  ام  ناـماما  دـنک و  یمن  تبث  ار  یجاـح  هاـنگ  هاـم  راـهچ  اـت  دـنوادخ  میناوخ :  یم  یتاـیاور  رد 
.دراد دوجو  فیفخت  نیا  زین  نینم  ؤم  يارب  تشاذگ ،  دازآ  ار  هام  راهچ  نیکرشم  يارب  دنوادخ  رگا  هک  دنا  هدرک  لالدتسا  ٍرُهْشا ))

ردام زا  هک  يزور  دننام  دهد ، ماجنا  ار  جح  هک  یسک  دراد و  دوجو  وا  رد  جح  رون  دنکن ، هانگ  ناسنا  ات  میناوخ :  یم  تایاور  رد  و 
 . تسا هدیشخب  كاپ و  هدش  دلوتم 

.دنشاب ناما  رد  یجاح  نابز  تسد و  زا  مدرم  هک  تسا  نآ  ششخب  نیا  طرش  تسا :  هدمآ  تایاور  یضعب  رد 

تارّکذت

.دوشن مک  هکم  هب  امش  قشع  هقالع و  ات  دیدرگزاب  دوخ  نطو  هب  دوز  جح  مسارم  ماجنا  زا  دعب  تایاور  یضعب  هدومرف  هب  - 1

.دوب دهاوخ  رمع  لوط  ببس  هک  دیشاب  هتشاد  هدنیآ  لاس  رد  ار  هکم  هب  نتشگرب  ّتین  - 2

رمع ات  میوش ،  جراخ  هکم  زا  رگا  هک  نومـضم  نیا  هب  تفگ ؛  يراعـشا  داد ، ماجنا  ار  دوخ  جح  هک  یماگنه  هیلع )  هّللا  هنعل   ) دـیزی
.درک هاتوک  ار  شرمع  دنوادخ  .دمآ و  مهاوخن  هرمع  جح و  يارب  یلاس  چیه  رد  مراد 

.دهد همیلو  دنیآ  یم  وا  ندید  هب  هک  یناسک  هب  جحزا  تشگ  زاب  رد  ادخ  هناخ  رئاز  هک  تسا  بحتسم  - 3

یجاح ات  سپ  تسا .  هدیـشک  تسد  ار  دوسالا  رجح  ایوگ  دشاب ، وا  رب  رفـسرابغ  هک  یلاح  رد  دیآ  یجاح  ترایز  هب  هک  یـسک  - 4
.دیسوبب ار  وا  یناشیپ  مشچ و  نایم  دییامن و  مارتحا  ار  وا  دیورب و  وا  ندید  هب  رتدوز  هچ  ره  تسا ،  هدشن  بکترم  یهانگ 

 (( مالّسلا و  ))
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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