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مرحم هام  هب  طوبرم  تالاوس 

: هدنسیون

ینیسحریم نسح 

: یپاچ رشان 

رون نایهار  هشوت  هر 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مرحم هام  هب  طوبرم  7تالاوس 

باتک 7تاصخشم 

يرادازع 7هفسلف 

7هراشا

7اهاعد

يرادازع 7مسارم 

؟ تسیچ ناماما  رب  يرادازع  8هفسلف 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  8هفسلف 

هیرگ 8هفسلف 

؟ دنکیم هیرگ  ناسنا  ارچ  تسیچ و  8هیرگ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  مدآ  ترضح  9هیرگ 

ینز 9همق 

؟ دنام هدنز  یسک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناهارمه  زا  9ایآ 

؟ دندرک نفد  اجک  رد  ار  البرک  يادهش  10ياهرس 

؟ تسویپ دیزی  رکشل  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاپس  زا  یسک  10ایآ 

؟ دوب گنج  رگزاغآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  11ایآ 

؟ دندوب رفن  دنچ  البرک  گنج  هنحص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  11يادهش 

؟ تشاد روضح  البرک  رد  اروشاع  زور  رقاب ، ماما  11ایآ 

؟ تفرگ ماجنا  یناسک  هچ  طسوت  البرک  رد  ادهش  داسجا  11نفد 

؟ دش هچ  نشوجلا  يذ  نب  رمش  12تبقاع 

؟ دش هچ  دایز  نبا  12تبقاع 

؟ دش هچ  دعس  رمع  12تبقاع 
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؟ مینک يراوگوس  13ارچ 

13هراشا

قوش 13ياههیرگ 

یفطاع 13ياههیرگ 

فده دنویپ  13هیرگ 

تسکش تلذ و  14هیرگ 

هک دینادیم  14ایآ 

15یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  15هرابرد 
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مرحم هام  هب  طوبرم  تالاوس 

باتک تاصخشم 

مرحم هام  هب  طوبرم  تالاؤس  ناونع : 
( رگ نیودت  ) ینیسحریم نسح  ناگدنروآدیدپ : 

لاس 1379/1421 مرحم  هژیو  رون  نایهار  هشوت  هر  هلاقم : رشان 
نتم عون : 

هلاقم سنج : 
یکینورتکلا

یسراف نابز : 
[1] اه يراوگوس  رگفیصوت : 

مارحلا مرحم  هام 

يرادازع هفسلف 

هراشا

ره ینید  تاسلج  مسارم و  ؟ تسیچ اهنآ  يرازگرب  هفـسلف  يرادازع و  لسوت و  لیمک ، ياعد  دننامیبهذم  مسارم  یعامتجا  یناور -  تارثا 
: دنتسه یسررب  لباق  هناگادج  کی  ره  هک  دنراد  ياهژیو  جیاتن  راثآ و  هفسلف ، کی 

اهاعد

 - 1: هلمج زا  تسا  يدنمـشزرا  راـثآ  ياراد  و  [ 1 « ] ةدابعلا خـم  ءاعدـلا  : » هدـمآ تیاور  رد  تسا -  تیمها  اب  رایـسب  تادابع  زا  دوخ  اـعد 
 - 3. یبوـبر ماـقم  تمظع  هب  تبـسن  تفرعم  شنیب و  هعـسوت   - 2. یلاـعت قحاـب  لد  تفلا  سنا و  ادـخ و  اـب  يونعم  هطبار  يرارقرب  هلیـسو 

سفن لد و  هب  قح  تاداـقتعا  نیقلت   - 5. تسا هبوت  تقیقح  هک  اهیگدولآ  اهینامرفان و  زا  ینامیـشپ   - 4. لد سفن و  نوکـس  شمارآ و 
فوخ و تیوقت  لد و  يایحا  يزاـس و  هدـنز   - 7. لیاضف زا  لیاذر  نداد  زیمت  صیخـشت و   - 6. نیموصعم يربهر  تماما و  توبن ، دـننام 

داهج هب  قشع  یبلط و  تداهـش  نوچ  دنلب  ياهنامرآ  داجیا   - 8. تساهيژک زا  هدـنرادزاب  اهیبوخ و  يوس  هب  كرحم  نیرتمهم  هک  اـجر 
... یعامتجا و دهعت  حور  هدننک  داجیا   - 10. ناعونمه هب  تبسن  تفوطع  رهم و  حور  هدنزاس   - 9. ادخ هار  رد 

يرادازع مسارم 

رد تسا و  تابرق  لضفا  زا  هک  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیـس  ترـضح  يارب  هژیوب  . يرهطم دیهـش  ینیـسح  هسامح  ك : رتشیب ر . یهاگآ  يارب 
یمئاد جیورت  نتشادهگن و  هدنز  بجوم  اروشاع  تضهن  نتشاد  هدنز  ایحا و   - 1: هلمج زا  هدوب  يدنمشزرا  دیفم و  رثا  ياراد  خیرات  لوط 
دنویپ یعوـن  يرادازع   - 2. تسا راـثیا  هساـمح و  حور  هدـنهد  شرورپ  هدـننک و  تیبرت  تساـهتوغاط و  ربارب  رد  بـالقنا  ماـیق و  بـتکم 

 - 3 «. تسوا هسامح  رد  تکرـش  دیهـش  رب  هیرگ  : » يرهطم داتـسا  ریبعت  هب  تسا و  رگمتـس  هب  ضارتعا  رگبالقنا و  مولظم  اب  یفطاع  مکحم 
، یحور دـنویپ  کی  لکـش  رد  رگید  ترابع  هب  تسا . نانآ  فدـهو  بتکم  گنهرف و  مان و  دای ، يایحا  بجوم  تیب  لـها  يارب  يرادازع 
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راصعا نورق و  تشذـگ  رگید  دزاسیم و  رارقرب  نآ  ناربهر  بتکم و  ناوریپ  نیب  يرادـیاپ  یگتـسویپ  هتـشگ و  ماهلا  هعماـج  هب  ناـنآ  هار 
نانچمه ار  بتکم  ددرگیم و  نانمشد  تافارحنا  تاریثات و  زا  تما  يریذپان  ذوفن  بجوم  هلاسم  نیمه  . دنکفا ییادج  اهنآ  نیب  دناوتیمن 
یمالـسا للم  يدوبان  يارب  نارگرامعتـسا  هک  تسا  ور  نیمه  زا  دـناسریم . لقادـح  هب  ار  تاجاجوعا  تاـفیرحت و  درادیم و  هگن  ملاـس 

. دنروآ مهارف  ار  دوخ  گنهرف  ياقلا  هنیمز  ءالخ  نیا  داجیا  اب  ات  دنیامن  عطق  مالـسا  ردص  راختفا  رپ  خیرات  اب  ار  نانآ  هطبار  ات  دنـشوکیم 
. دراد زین  يرگید  یتیبرت  یناور و  راثآ  تسا و  يرادازع  یعامتجا  راثآ  زا  اهنیا 

؟ تسیچ ناماما  رب  يرادازع  هفسلف 

یتـیبرت شقن  اـهکشا  نیا  اـیآ  میرواـیب و  رد  ار  شکـشا  شتاـساسحا  نتخیگنارب  اـب  ارچ  سپ  دـیرگیم  دوخ  دـشاب ، قشاـع  رگا  قشاـع 
زا دراد  يددعتم  یتیبرت  هدنزاس و  ياههفسلف  تسا و  تابرق  لضفا  زا  مالسلا  هیلع  ادهشلا  دیـس  ترـضح  رب  يرادازع  هیرگ و  هلاسم  ؟ دراد
 - 3. ییوجتقیقح راثیا و  یبلطتداهـش ، یگدازآ ، بالقنا ، حور  ماهلا   - 2. ینیسحتضهن هوکشرپ  خیرات  دای و  نتـشاد  هدنز   - 1: هلمج
 - 5. ینید فراعم  اب  اههدوت  ندـش  انـشآ  عیـسو و  حطـس  رد  ینید  سلاجم  هماـقا   - 4. نیتسار ياهوگلا  تما و  نیب  یفطاـع  قیمع  دـنویپ 

دوجو هب  دوخ  هب  دوخ  هیرگ  کشا و  هکنیا  اما  ملاظ و ... اب  تفلاخم  مولظم و  هب  تبـسن  يرادافو  مـالعا   - 6. سفن هیکزت  حور و  شیالاپ 
ابا بئاصم  ندروآدای  اب  یتنیط  كاپ  ناملسم  ره  املـسم  . تسا يرگید  هلوقم  دوش ، داجیا  تاساسحا  نتخیگنارب  نیقلت و  اب  دیاب  ای  دیآیم 

راکذت شقن  یناوخ  هضور  سلاجم  یلو  دزیریم ، قوش  کشا  هاگ  زوس و  کشا  دروآ ، دوجو  هب  ترضح  نآ  هک  یتمظع  و  ع )  ) هللادبع
تیقالخ نمـض  رد  تافارخ . اههیاریپ و  هن  دـیآیم ، تسد  هب  یعقاو  حیحـص و  ياههضور  ندـناوخ  اب  نیا  نیقلت و  هن  دـنراد  يروآداـی  و 

باریس اههدوت و  بذج  رد  ياهدنزرا  رایـسب  شقن  تسا و  یمهم  هلاسم  زین  بوخ  يادص  ای  ابیز  راعـشا  اب  قیاقح  ندرک  نایب  دننام  يرنه 
نیرتابیز اب  هارمه  هدـش و  هتخیمآ  رنه  اب  شزیچ  همه  هک  تسا  نآ  مالـسا  هژیوب  نید  دـنلب  ياهشور  زا  یکی  الوصا  . دراد فطاوع  ندرک 

. دنک نیزگیاج  نانآ  دوجو  قامعا  رد  دزاس و  مدرم  ناج  هریش  ار  دنلب  قیاقحتسا  هتسناوت  يرنه  ياهشنیرفآ 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  مایق  هفسلف 

یفاـک عـالطا  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  ماـیق  هفــسلف  زا  تیبلـها : نادـناخ  هـب  تبــسن  یتـسود  تدارا و  هـمه  نـیا  راـهظا  اـب  مدرم  ارچ 
ماما نینوخ  مایق  هب  ندیـشخب  رارمتـسا  اروشاع و  هفـسلف  يایحا  مرحم ، مسارم  اهيرادازع و  زا  فدـه  دـش ، هتفگ  هک  روط  نامه  ؟ دـنرادن
حطـس مه  ناسکی و  همه  یبهذم  ناگدنیوگ  هتبلا  دشاب . یبهذم  ناگدنیوگ  نانخـس  روحم  هلاسم ، نیا  دـیاب  تسا و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 

مالـسلا و هیلع  نیـسح  ماما  مایق  هلمج  زا  مالـسا  فلتخم  داـعبا  ياـیحا  یپ  رد  ینید  نادنمـشناد  اـملع و  زا  يرایـسب  هراومه  یلو  دنتـسین ;
نانآ یللع  هب  تسا  نکمم  زین  عماجم  زا  یخرب  رد  نکل  دنتسه ، هدوب و  مالـسا  یخیرات  ياهدادیور  نید و  هرهچ  زا  تافارخ  رابغ  ندودز 

. ددرگ مهارف  رگید  رصانع  يرادنادیم  يارب  هنیمز  ور  نیا  زا  هدوب ، مدرم  سرتسد  زا  رود 

هیرگ هفسلف 

؟ دنکیم هیرگ  ناسنا  ارچ  تسیچ و  هیرگ 

رظن زا  دـنراد . ياهژیو  جـیاتن  راثآ و  کی  ره  هک  دـشابیم  ینوگانوگ  ماسقا  ياراد  تسا و  یفطاـع  ینورد و  تارثاـت  ینیع  مسجت  هیرگ 
مالآ زا  يرایسب  نامرد  دهاکیم و  ار  ناسنا  نورد  رد  هتشابنا  ياههدقع  زا  یشان  راشف  تسا و  يرایسب  تیمها  ياراد  هیرگ  یـسانشناور 

ینارحب طیارـش  رد  هک  تسا  یمدآ  مسج  حور و  يارب  یناـنیمطا  پاـپوس  مشچ  کـشا  تقیقح  رد  دـشابیم . ناـسنا  ینورد  ياهجـنر  و 
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زجع و راهظا  هدنب و  للذت  هولج  نیرتهوکشرپ  نیرتابیز و  هیرگ  زین ، افرع  رظن  زا  ددرگیم . وا  لداعت  بجوم  ناوارف ) ینامداش  ای  هودنا و  )
. تسا لاعتم  رداق  دوبعم  هاگشیپ  رد  تیدوبع  میلست و 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  رب  مدآ  ترضح  هیرگ 

هب یهلا  نیشیپ  ملع  ای  ثداوح  هنوگ  نیا  ؟ تسا یناسنا  یگدنز  رد  ربج  رگنایب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رب  مدآ  ترـضح  ندرک  هیرگ  ایآ 
هدارا اـب  هک  هتفرگ  قلعت   Determinism يزیچ هب  دراوم  نیا  رد  ادـخ  ملع  اریز  تسین . ربج  مزلتـسم  اهنآ  ییوگـشیپ  ناگدـنب و  لاعفا 

. دنیبیم یلولعم  تلع و  هطبار  ناگدـنب  لعف  یهلا و  نیـشیپ  ملع  نیب  راگناربج  رکفت  رگید  ترابع  هب  تفای . دـهاوخ  ققحت  ناگدـنب  دازآ 
رعاش هکنانچ  دوشیم . یهلا  قلطم  ملع  یفاـن  دوشن  ماـجنا  دـنادیم  ادـخ  هچنآ  رگا  دـنیبیم  اریز  دـنکیم . ضرف  تلع  ار  ادـخ  ملع  ینعی 

هک یلاح  رد  تسا . یلع  یبترت و  هطبار  نامه  نایب  نیا  ودوب  لهج  ادخ  ملع  مروخن  یم  رگ  تسنادیم  لزا  قح ز  نم  ندروخ  یم  : دـیوگ
دیزی رمش ، لمع  اهنآ  هلمج  زا  دنادیم و  دنوادخ  دنهدیم  ماجنا  دوخ  هدارا  اب  ار  یلاعفا  ناگدنب  نوچ  ینعی  تسا . نیا  فالخ  هیضق  عقاو 

هدارا و زا  رگا  دنناسرن و  لتق  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنتسناوتیم  هنادازآ  دیزی و ... رمش ، یلب  تسا . مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اب  و ...
رـس دوبیمن . راک  رد  مه  مدآ  هیرگ  درکیمن و  مه  رابجا  دننکیمن و  هک  تسنادیم  مه  ادـخ  دـندومنیم ، ياهدافتـسا  نینچ  دوخ  رایتخا 

رد لامعا  هب  وا  ملع  ور  نیا  زا  تسین ، يدـعب  لبق و  وا  يارب  تسا و  ناکم  ناـمز و  قوف  دـنوادخ  هک  تسا  نآ  یفـسلف  رظن  زا  هیـضق  نیا 
ام هدـهاشم  دروم  لامعا  ندوب  يربج  بجوم  یملع  نینچ  هک  نانچمه  تسا و  لاح  ناـمز  رد  هثداـح  کـی  هب  اـم  ملع  هیبش  اـهنامز  همه 

. تسا نینچ  زین  دنوادخ  دزن  لمع  روضح  تسین ،

ینز همق 

اروشاع هثداح  زا  سپ  اهنرق  نآ  عورش  درادن و  یمالسا  حیحـص  هفـسلف  ینزهمقتـسا  هدش  عورـش  ینامز  هچ  زا  تسیچ و  ینزهمق  هفـسلف 
هب دانتـسا  نآ  نداد  هولج  عورـشم  يارب  دننزیمرـس و  رب  همق  يدارفا  . درادن دوجو  نآ  يارب  یلوبق  لباق  دنتـسم  لیلد و  چـیه  و  تساهدوب .

همق اب  هطبار  رد  ؟ تسا تسرد  هیجوت  نیا  و  دراد ؟ تحـص  بلطم  نیا  ایآ  دـندز  لمحم  هب  ار  دوخ  رـس  هک  دـننکیم  بنیز  ترـضح  راک 
زا یلوقعمان  هرهچ  نآ  زا  رتدب  سفن و  يارب  ندوب  رـضم  تروص  رد  هکلب  تسا  هدیـسرن  نآ  رب  عرـش  هیحان  زا  يروتـسد  چیه  اهنت  هن  ینز 

ترضح هکنیا  الوا : : تفگ دیاب  دنهدیم  تبـسن  بنیز  ترـضح  هب  هک  یتیاور  اب  هطبار  رد  . تسا عورـشمان  مارح و  اعطق  نداد ، ناشن  نید 
هک اصوصخ  تسا ، تامولعم  دقاف  دارفا  یخرب  هتخادرپ  هتخاس و  هدماین و  یخیرات  ربتعم  بتک  رد  دشاب ، هدز  لمحم  هبوچ  هب  ار  رس  بنیز 

یلمع نینچ  هب  بنیز  ترضح  هک  مینک  ضرف  هچنانچ  ایناث : . دناد یمن  حیحص  ار  هلاسم  نیا  یمق  سابع  خیـش  جاح  موحرم  ققحم  ثدحم 
یلص ربمایپ  لمع  هریس و  اهنت  هک  ارچ  تسین ، یعرشتجح  يدروم  نینچ  رد  اهیلع  هللا  مالس  بنیز  ترـضح  لمع  دنـشاب ، هدرک  تردابم 

نآ تسا  نکمم  درادن ) هک   ) دشاب هتشاد  تحص  ربخ  نآ  رگا  اثلاث : . دشاب لمع  كالم  دناوتیم  مالسلا  هیلع  موصعم  ماما  هلآ و  هیلع و  هللا 
تسین و جاجتحا  لباق  لمع  نیا  زین  تروص  نیا  رد  دـشاب . هدرک  تردابم  یلمع  نینچ  هب  هودـنا  راـشف و  رثارد  راـیتخا و  نودـب  ترـضح 

. دشاب نارگید  لمع  كالم  دناوتیمن 

؟ دنام هدنز  یسک  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ناهارمه  زا  ایآ 

ۀبقع  - 1: دندنام هدنز  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  ناهارمه و  زا  رفن  تشه  هک : تسا  نیا  هدمآ  تسد  هب  خیرات  بتک  یـسررب  زا  هچنآ 
دندرب و دعس  رمع  دزن  دنتفرگ و  تراسا  هب  ار  وا  هک  دوب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رـسمه  سیقلا ، ءيرما  رتخد  بابر ، مالغ  يوناملـس  نب 
دـنتفرگ و تراسا  هب  زین  ار  واـهمامق  نب  عقرم   - 2. درک دازآ  ار  وا  دعـس  رمع  متـسه . ياهدرب  داد : خساپ  یتسیک »؟ وت  : » دیـسرپ وا  زا  نوچ 
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نیرحب هب  ار  وا  دایز  رـسپ  تفگ و  زاب  ار  وا  يارجام  دعـس  رمع  دـندرب و  دایز  هللادـیبع  دزن  دـنتفرگ و  ناما  وا  يارب  دعـس  رمع  زا  يو  هلیبق 
ار ترـضح  نآ  يراتـسرپ  دوب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ناهارمه  زا  زین  يوحایر  نب  ملـسم   - 3. دیزگ تنوکـس  اجنآ  رد  درک و  دـیعبت 

يارجام زا  ییاهتمـسق  هک  تسا  یناسک  هلمج  زا  حایر  نب  ملـسم  . تخیرگ البرک  زا  دـنام و  هدـنز  ترـضح  نآ  تداهـش  زا  سپ  درکیم .
دیدرگ حورجم  یمخز و  اروشاع  زور  رد  تسا  ینثم  نسح  هب  روهـشم  هک  نسح  نب  نسحنـسح  نب  نسح   - 4. تسا هدرک  لقن  ار  البرک 

هب ار  وا  و  دندرک ، رظن  فرص  وا  نتشک  زا  تشاد ، يدنواشیوخ  وا  اب  دوب و  دعس  رمع  رکشل  رد  هک  يرازف  هجراخ  نب  ءامـسا  تطاسو  ابو 
 - 8. لیقع نب  دمحم   - 7. هللادبع نب  مساق   - 6. نسح نب  رمع   - 5. تشگزاب هنیدم  هب  يدوبهب  زا  سپ  دـندرک و  هجلاعم  دـندروآ و  هفوک 

[ . 2 . ] دندیسرن تداهش  هب  هدنام و  هدنز  یلو  دندوب ، البرک  رد  خیرات  لها  زا  یخرب  هتفگ  هب  زین  نانیا  . نسح نب  دیز 

؟ دندرک نفد  اجک  رد  ار  البرک  يادهش  ياهرس 

نب ورمع  رمش و  طسوت  هب  و  دندومن . ادج  اهندب  زا  ار  دوب  رس  داتفه  هب  بیرق  هک  ادهش  ياهرس  مامت  يرجه  لاس 61  مرحم  مهدزای  زور 
طسوت ارسا  ریاس  نیدباعلا و  نیز  ترضح  اب  ار  ادهش  ياهرس  زین  دایزنبا  . دنداتسرف هفوک  هب  نارگید  ملسم و  نب  دیمح  یلوخ و  جاجح و 
سدقم رس   - 1: تسا لوق  جنپ  ادهـشلادیس  رهطم  رـس  نفد  لحم  دروم  رد  . داتـسرف هیواعم  نب  دـیزی  يارب  ماش  فرط  هب  رگید  دارفا  رمش و 

ار سدقم  رس  نآ   - 2. دومن نفد  همطاف  ترضح  شردام  دزن  عیقب  رد  داتسرف و  هنیدم  هب  دعس  نب  ورمع  يارب  دیزی  ار  هللادبع  یبا  ترضح 
نآ يو  سپـس  ناورم ، نب  کلملادبع  نب  نامیلـستفالخ  نامز  ات  دندراذگ  هیما  ینب  هنیزخ  رد  دعب  دندومن ، بولـصم  قشمد  رد  زور  هس 
نفد فرـشا  فجن  رد  نینمؤملاریما  شردـپ  رـس  يـالاب  رد  ار  ادهـشلادیس  رهطم  رـس   - 3. دوـمن نفد  ماـش  سیدارق  باـب  رد  ار  رهطم  رس 

زا ار  رهطم  رس  نآ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  ترـضح   - 5. تسا بحتسم  یلع  ترضح  رـس  يالاب  رد  كرابم  رـس  نآ  ترایز  اذل  دندرک .
رهطم رس  دروم  رد  [ . 3 . ] تسا هعیـش  ياملع  نیب  روهـشم  لوق  نیا  هک  تخاس . قحلم  ترـضح  نآ  فیرـش  ندب  هب  دروآ و  البرک  هب  ماش 
قحلم اهنآ  ياهندـب  هب  البرک  رد  تفرگ و  دـیزی  زا  ار  اهنآ  ياهرـس  عیمج  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دـنیوگیم  زین ، ـالبرک  يادهـش  ریاـس 

هک تسا  ياهیلاع  هبق  ماش  ناتـسربق  رد  زین  العف  هک  دـندومن . نفد  ماش  ناتـسربق  رد  ار  ادهـش  رگید  ياهرـس  هک  تسا  نیا  رگید  لوق  . درک
[ . 4 . ] دنوریم رهطم  ياهرس  نیا  ترایز  هب  اجنآ  رد  تراهط  تمصع و  تیب  لها  ناتسود  تسا و  البرک  يادهش  سوؤر  هب  بوسنم 

؟ تسویپ دیزی  رکشل  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هاپس  زا  یسک  ایآ 

هب هدش و  ادج  يو  زا  اروشاع  بش  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  باحصا و  هک  تسا  هدشن  رکذ  ربتعم  یخیرات  عبانم  زا  کی  چیه  رد 
ار دوخ  یگدامآ  یگمه  دنتفریذپن و  نتفر  هرابرد  ار  ترـضح  نآ  داهنـشیپ  باحـصا ، نارای و  همه  هکلب  دنـشاب . هدش  قحلم  دـیزی  رکـشل 

نب ملسم  تداهش  ربخ  ندیسر  زا  سپ  هک  تسا  نیا  تسا  ملسم  هچنآ  يرآ ، . دندرک مالعا  ربمغیپ  دنزرف  هار  رد  تداهـش  يزابناج و  يارب 
ملسم لتق  عیظف ، ربخ  اناتا  دق  هناف  دعب ، اما  میحرلا : نمحرلا  هللا  مسب  :» دومرف شناهارمه  هب  هلابز »  » لزنم رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لیقع ،

رثات سب  ربخ  مامذ » انم  هیلع  سیل  فرصنیلف ، فارصنالا  مکنم  بحا  نمف  انتعیش  انتلذخ  دقو  رطقی  نب  هللادبع  ةورع و  نب  یناه  لیقع و  نب 
ام يرای  زا  تسد  ام  نایعیش  تسا . رطقی  نب  هللادبع  و  [ 5  ] هورع نب  یناه  لیقع و  نب  ملسم  ندش  هتشک  نآ ، تسا و  هدیـسر  ام  هب  يزیگنا 

نیب رد  هک  یبارعا  نایم  نیا  رد  «. تسین شندرگ  رب  یقح  ام  يوس  زا  تسا و  دازآ  ددرگرب  دهاوخب  هک  امش  زا  کی  ره  کنیا  دنتـشادرب و 
دیهش . دندنام یقاب  دندوب  هدمآ  وا  هارمه  هب  هنیدم  زا  هک  شصاخ  نارای  زا  يدادعت  اهنت  دنتـشگرب . دندوب ، هدش  قحلم  ترـضح  نآ  هب  هار 

[6 « ] دندشن قحلم  نمشد  رکشل  هب  دنتشاد  هک  يراتفرگ  هب  هجوت  اب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نارای  باحصا و  زا  یسک  :» دیامرفیم يرهطم 
.
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؟ دوب گنج  رگزاغآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ایآ 

هک فرط  ره  زا  . دـندش لوغـشم  ینز  تشگ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ياههمیخ  رکـشل و  درگادرگ  اروشاع  زور  رد  دعـس  رمع  رکـشل 
يا : دز داـیرف  دـنلب  يادـص  اـب  هـنعللا  هـیلع  رمـش  ماـگنه  نـیا  رد  . دـندیدیم اـههمیخ  فارطا  رد  شتآ  ياههلعـش  زا  رپ  یقدـنخ  دـنتفریم 

رمــش نخــس  نـیا  هدــنیوگ  اـیوگ  : دوـمرف ترــضح  ! يدرک باتــش  خزود  شتآ  هـب  نـتفر  رد  دــسر  ارف  تماـیق  هـکنآ  زا  شیپ  ! نیــسح
نیـسح ماما  رانک  رد  هک  هجـسوع  نب  ملـسم  . يرتروازـس خزود  شتآ  هب  وت  نارچ  زب  نز  رـسپ  يا  : دومرف ! هللا لوسر  نب  ای  یلب  : دنتفگ . تسا
مالـسلا هیلع  ماما  . منک لـصاو  منهج  هب  ار  وا  اـت  هدـب  هزاـجا  تسا  نم  سار  ریت  رد  رمـش  ! هللا لوسر  نب  اـیتفگ  دوب  هتفرگ  رارق  مالـسلا  هیلع 

هنیمز اروشاع  زور  رد  مالسلا  هیلع  ماما  ياهینارنخس  دعبمشاب  گنج  رگزاغآ  هک  مرادن  شوخ  نم  لاتقلاب  مهادبا  نا  هرکا  ینا  : داد خساپ 
قح رکـشل  هب  دش و  رادیب  تلفغ  باوخ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هثاغتـسا  ندینـش  اب  یحایر  دیزی  نب  رح  . دش مهارف  گنج  تامدقم  و 
دایز نبا  ریما  دزن  : تفگ درک و  اهر  مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  ابا  هاپـس  يوس  هب  تشاذـگ و  ناـمک  هب  يریت  دعـس  رمع  ماـگنه  نیا  رد  . تسویپ

مالسلا هیلع  هللا  دبع  ابا  هاپس  يوس  هب  يریت  نتخادنا  اب  امسر  دعس  رمع  هجیتن  ردمدرک  عورـش  ار  گنج  همه  زا  شیپ  نم  هک  دیـشاب  دهاش 
ناشن تهارک  گنج  هب  عورـش  زا  هکلب  درکن  زاغآ  ار  گنج  مالـسلا  هیلع  ماما  هک  تسا  نیا  هدنهد  ناشن  دوخ  نیا  درک و  زاغآ  ار  گنج 

دادیم

؟ دندوب رفن  دنچ  البرک  گنج  هنحص  رد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تیب  لها  يادهش 

مالسلا هیلع  نیـسح  ماما  دوخ  زا  ریغ  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تیب  لها  زا  رفن  هدفه  دادعت  هک  تسا  نیا  تسا  هدرک  تبث  خیرات  هچنآ 
رغصا یلع  ربکا و  یلع  ياهمان  هب  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  نادنزرف  زا  رفن  ود   - 1: دندیسر تداهش  هب  دنتشاد و  روضح  گنج  هنحص  رد 
مهیلع هللا  مالس  نسح  نب  رکبوبا  نسح و  نب  هللادبع  نسح ، نب  مساق   - 2. تسا روکذم  هللادبع  یلع و  هب  تارایز  رد  هک  امهیلع  هللا  مالس 

یلع نب  دـمحم  نامثع و  رفعج ، هللادـبع ، سابعلا ، لضفلاوبا  ترـضح   - 3. دـندوب یبتجم  نسح  ماـما  شردارب  نادـنزرف  زا  رفن  هس  ره  هک 
 - 5. امهیلع هللا  مالس  دمحم  نوع و  ياهمان  هب  بنیز  ترـضح  نادنزرف  زا  رفن  ود   - 4. مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ناردارب  زا  مهیلع  هللا  مالس 

دمحم لیقع و  نب  نمحرلادبع  لیقع ، نب  رفعج  لیقع ، نب  ملـسم  نب  دمحم  لیقع ، نب  ملـسم  نب  هللادبع  ياهمان  هب  لیقع  دالوا  زا  رفن  جنپ 
[ . 7 . ] لیقع نب  دیعس  یبا  نب 

؟ تشاد روضح  البرک  رد  اروشاع  زور  رقاب ، ماما  ایآ 

رد مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  شردپ  قافتا  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  تسا  نیا  دیآیم  تسد  هب  اروشاع  خیرات  یـسررب  زا  هچنآ 
دش و دلوتم  هرونم  هنیدم  رد  تفه  هاجنپ و  لاس  رد  ترضح  نآ  نوچ  دوب ، لاس  راهچ  تقو  نآ  رد  شکرابم  نس  تشاد و  روضح  البرک 

تقو نآ  رد  تشاد و  روضح  البرک  هعقاو  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  :» دیوگیم یمق  ثدـحم  . داتفا قافتا  يرجه  لاس 61  رد  البرک  هعقاو 
ود تسیب و  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  اروشاع  زور  :» تسا هدمآ  خیراوتلا  بختنم  رد  [ . 8 .« ] دوب هتشذگ  شکرابم  نس  زا  لاس  راهچ 

[ . 9 .« ] تشاد ظوفحم  ار  ناشیا  یلاعت  قح  دندوب و  البرک  رد  ود  ره  هدوب و  هلاس  راهچ  مالسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  هدوب و  هلاس 

؟ تفرگ ماجنا  یناسک  هچ  طسوت  البرک  رد  ادهش  داسجا  نفد 

سپ دندش و  دراو  ادهش  هاگلتق  هب  دنتشاد  تنوکس  هیرضاغ  رد  هک  دسا  ینب  هفیاط  زا  یعمج  دش ، جراخ  البرک  زا  دعس  رمع  هک  یماگنه 
فورعم نونکا  هک  یعـضوم  نیمه  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  قیرط  نیا  هب  دـندومن . نفد  ار  نانآ  ادهـش ، داسجا  رب  زامن  هماقا  زا 
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نآ مدق  ریز  رد  ار  ینیعم ) رفن  دنچ  رگم   ) ادهـش هیقب  دـندرپس و  كاخ  هب  ردـپ  ياپ  نییاپ  رد  ار  ربکا  یلع  شدـنزرف  دـندرک و  نفد  تسا 
ثیداحا قبط  اما  . دـندرپس كاخ  هب  دوب  هدیـسر  تداهـش  هب  هک  یناـکم  رد  هیرـضاغ  هار  رد  ار  ساـبع  ترـضح  دـندومن و  نفد  ترـضح 
ترـضح دـسا  ینب  هفیاط  رهاظ  بسح  هب  هچرگ  هک  میراد  تیاور  اذـل  دـیامن ، نفد  نفک و  لسغ و  دـناوتیمن  ماما  زج  ار  ماـما  هحیحص ،

مالسلا هیلع  اضر  ترضح  هچنانچ  درک . نفد  ار  ترضح  نآ  دمآ و  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  عقاو  رد  اما  دندرک  نفد  ار  ادهشلادیس 
[ . 10 . ] تسا هدومرف  حیرصت  بلطم  نیا  هب 

؟ دش هچ  نشوجلا  يذ  نب  رمش  تبقاع 

هدهع هب  ار  هورگ  دـنچ  یهدـنامرف  هک  راتخم ، اب  هفوک  نایـشروش  گنج  زا  سپ  البرک ، هثداح  کی  هرامـش  یناج  نشوجلا ، يذ  نب  رمش 
هدنزرا رایسب  دارفا  زا  هک  هرمعوبا  اذل  دوب . ثیبخ  رصنع  نیا  بیقعت  رد  راتخم  اما  . داد حیجرت  رارقرب  ار  رارف  دش و  يراوتم  هفوک  زا  تشاد 

اب هرمعوبا  دـش . رمـش  نتـشک  روماـم  راـتخم  فرط  زا  تشاد ، لد  رد  ار  یلع  نب  نیـسح  نـالتاق  هنیک  دوـب و  راـتخم  یمیمـص  ناراـی  زا  و 
درک یمخز  ار  رمش  هناحلسم ، يریگرد  کی  یط  هرمعوبا  دومن . ادیپ  هرصب  ياهاتـسور  زا  یکی  رد  ار  وا  تفر و  رمـش  بیقعت  هب  یهورگ 

هدیشوج نغور  گید  رد  ار  وا  دسج  دندز و  ندرگ  ار  وا  داد  روتسد  راتخم  دروآ ، راتخم  دزن  هب  ار  وا  دروآ . رد  دوخ  تراسا  هب  سپـس  و 
مدرم ناعاجش  نارس و  زا  نشوجلا ، يذ  نب  رمـش  [ . 11 . ] درک بوک  دگل  دوخ  ياپ  اب  ار  رمـش  رـس  راتخم ، نایفارطا  زا  یکی  دنداد و  رارق 

هیواعم هاپس  اب  یلع  باکر  رد  نیفص  گنج  رد  دمآیم و  رامش  هب  شترضح  نارادفرط  نایعیش و  زا  یلع  ترضح  نامز  رد  هک  دوب  هفوک 
هک یقافن  حور  رطاخ  هب  دنامن و  راوتسا  دوخ  هار  رد  هفوک ، مدرم  زا  يرایسب  دننامه  رمش  اما  داد . ناشن  دوخ  زا  یبوختعاجـش  دیگنج و 

. تسویپ يوما  تموکح  هب  دمآ و  رد  تلاسر  نادناخ  نانمشد  ءزج  تشاد ، دوجو  وا  رد 

؟ دش هچ  دایز  نبا  تبقاع 

دوب هتفرگ  تسد  هب  ار  ماش  تردق  هزات  هک  ناورم  کلملادبع  فرط  زا  دربیم ، رس  هب  ماش  رد  هک  البرک  هثداح  ود  هرامـش  یناج  دایز  نبا 
نب میهاربا  هب  ار  نانآ  لک  یهدـنامرف  درک و  هدامآ  ار  شیاهورین  راتخم  دـش . راـتخم  ماـیق  یبوکرـس  روماـم  قارع ، رب  ندـش  طلـسم  يارب 

زا يدادعت  تخاس و  يراوتم  ار  دایز  نبا  رکشل  تشاد ، هک  یتعاجش  اب  رتشا  میهاربا  دندش و  ریگرد  مه  اب  رکـشل  ود  نیا  . داد رتشا  کلام 
اب تـفر و  هـیما -  ینب  فیثـک  رـصنع  نـیا  داـیز - ، نـبا  تـقو  رـس  هـب  ماجنارــس  اـت  . درک لـصاو  كرد  هـب  ار  وا  نازابرــس  ناهدـنامرف و 

دایز نبا  دندنازوس . شتآ  اب  ار  ثیبخ  نآ  دسج  دروا و  هیده  هب  راتخم  يارب  ار  شاهدیرب  رس  تخاس و  مین  ود  ار  وا  دوخ ، ریشیمشتبرض 
هب دایز  نبا  ندـش  هتـشک  زور  يرجه و  لاس 67  ياروشاع  زور  دایز ، نبا  اب  راـتخم  نایرکـشل  گـنج  زور  تشاد . لاـس  زور 39  نآ  رد 
زور نامه  رد  تسرد  هک  دوب  هتساوخ  دنوادخ  هکلب  تسین ، یفداصت  قافتا  کی  نیا  دوب . اروشاع  زور  تسرد  رتشا  میهاربا  ياناوت  تسد 

وا لتاق  زا  ار  مولظم  نآ  نوخ  ماقتنا  زور  نامه  رد  دیسر ، تداهـش  هب  هنامولظم  دایز ، نبا  ياهورین  تسد  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک 
. درخ نابحاص  يارب  دشاب  یتربع  ات  راصبالا » یلوال  ةربعل  اهنا  و  . » دریگب

؟ دش هچ  دعس  رمع  تبقاع 

هب البق  یفرط ، زا  دوب ، ساسح  همه  زا  شیب  دعـس » رمع   » هب تبـسن  دز ، البرک  يادهـش  نوخ  ماقتنا  هب  تسد  هک  ییاـهزور  نآ  رد  راـتخم 
هیلع شروش  رد  هدادـن و  راتخم  تسد  هب  ياهناـهب  مه  دعـسرمع  رگید  فرط  زا  دوب و  هداد  دعـس » رمع   » هب ياهماـنناما  یحلاـصم  رطاـخ 

رد راتخم  هک  دش  هجوتم  دعـس  رمع  هک  یماگنه  . داتفا ریخات  هب  يو  تازاجم  يریگتـسد و  يردق  تهج  نیا  زادوب  هدرکن  تکرـش  راتخم ،
يارب ار  رارف  هیضق  دش و  وربور  یصخش  اب  هفوک  رهش  نوریب  رد  تشاذگ . رارف  هب  اپ  هفوک  زا  هنابش  تسا ، وا  تازاجم  يریگتـسد و  ددص 
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هب دعـس  رمع  هک  دـش  ربخاب  راتخم  . تشگرب دوخ  لزنم  هب  دعـس  رمع  درک و  فرـصنم  رارف  زا  ار  دعـس  رمع  یمیمت  درم  نآ  درک . لـقن  وا 
دنزرف صفح »  » لابند هب  ار  یسک  اذل  تفرگ . هناهب  ار  هثداح  نیا  دش و  لاحـشوخ  راتخم  تسا . هتـشگرب  هتفر و  رهـش  جراخ  هب  رارف  دصق 

« هرمعوبا  » راتخم . تسا هناخ  رد  مردپ  تفگ : صفح  درک ، لاؤس  دعس  رمع  شردپ  زا  راتخم  دمآ . راتخم  دزن  هب  اروف  وا  . داتسرف دعـس  رمع 
تفگ دوب  هدیـسرت  هک  دعـس  رمع  درک . بلج  راـتخم  يارب  ار  دعـس » رمع  درک و« تکرح  اروـف  هرمعوـبا  درک . دعـس  رمع  بلج  روماـم  ار 

ار وا  دروآ و  دورف  دعس  رمع  قرف  رب  ار  دوخ  هدنرب  ریشمش  و  دادن ، وا  هب  یتلهم  دش و  هاگآ  شروظنم  زا  هرمعوبا  [ . 12 . ] دیروایب ار  ماهبج 
نیا تفگ : راکتیانج و  نآ  دنزرف  صفح »  » هب درک  ور  راتخم  . دروآ راتخم  يارب  درک و  ادج  شندب  زا  ار  شرس  دعب  درک . لصاو  كرد  هب 

شردپ هب  ار  وا  دننک و  ادج  زین  ار  دعس  رمع  دنزرف  صفح »  » رس هک  داد  روتسد  اجنامه  رد  راتخم  . تسا مردپ  رس  نیا  تفگ : تسیک ؟ رس 
. دندیسر دوخ  لامعا  يازس  هب  شدنزرف  دعس و  رمع  تروص  نیدب  . دنیامن قحلم 

؟ مینک يراوگوس  ارچ 

هراشا

يزوریپ نآ  ربارب  رد  هیرگ  همه  نیا  اـیآ  مینکیم ؟ هیرگ  ارچ  میریگیمن  نشج  ارچ  دـش  زوریپ  مالـسلا  هـیلع  نیـسح  ماـما  رگا  دـنیوگیم 
الوصا . دننکیم هابتشا  هنالیلذ  ياههیرگ  اب  ار  نآ  دننادیمن و  ار  يرادازع  هفسلف  دننکیم ، یلاؤس  نینچ  هک  ییاهنآ  ؟ تسا هتـسیاش  گرزب 

: تسا هنوگ  راهچ  تسا  یمدآ  بلق  هچیرد  هک  مشچ  زا  کشا  ياههرطق  نایرج  هیرگ و 

قوش ياههیرگ 

راب تیاضرو  نیرفآ  يداش  هیرگ  ای  دوشیم ، هداد  رـس  لاـس ، نیدـنچ  زا  سپ  شیوخ  هدـشمگ  دـنبلد  دـنزرف  ندـید  زا  هک  يرداـم  هیرگ 
قوش البرک  ياههسامح  زا  يدایز  تمـسق  . تسا قوش  هیرگ  دـباییم ، ار  دوخ  قوشعم  تیمورحم  رمع  کـی  زا  سپ  هک  يزاـبکاپ  قشاـع 

و اـهیدرم ، دازآ  اهتعاجـش ، اهیراکادـف ، اـهتداشر ، هـمه  نآ  رطاـخ  هـب  قوـش  کـشا  بالیـس  نآ  لاـبند  هـب  تـسا و  زیگناروـش  نـیرفآ و 
؟ تسا تسکش  رب  لیلد  هیرگ  نیا  ایآ  ددرگیم ، ریزارس  هدنونش  ناگدید  زا  ریسا ، رهاظ  هب  نانز  نادرم و  نیشتآ  ياهینارنخس 

یفطاع ياههیرگ 

هدهاشم ماگنه  هب  تسا  یناسنا  فطاوع  جاوما  هدننک  میسرت  هک  بلق  نیاو  گنـس ! هن  تسا  بلق  دراد ، ياج  ناسنا  هنیـس  نورد  رد  هچنآ 
ندرک ریزارـس  ابو  دیآیم  رد  هزرل  هب  دهدیم  ناج  ردـپ  قارف  زا  یناتـسمز  درـس  بش  کی  رد  ردام  شوغآ  رد  هک  یمیتی  كدوک  هرظنم 

ایآ . تسا یمدرم  فطاوع  زا  راشرسو  هدنز  یبلق  دهدیم  ناشن  دنکیم و  میسرت  تروص  هحفـص  رد  ار  جاوما  نیا  طوطخ  کشا ، بالیس 
یبلق البرک ، هثداح  رد  نوخ  بالیـس  نایم  رد  ندز  اپو  تسدو  ردـپ ، شوغآ  رد  راوخریـش  لفط  کی  ندرپس  ناج  هثداح  ندینـش  اـب  رگا 

يرادیب رب  تسا  لیلد  ایتسا  یناوتانو  فعض  هناشن  دنک ، باترپ  جراخ  هب  کشا  ياههرطق  تروص  هب  ار  دوخ  نیـشتآ  ياههرارـشو  دپتب ،
؟ ساسحا رپ  بلق  نآ 

فده دنویپ  هیرگ 

گنهامه وا  فده  ابو  هارمه  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مارم  اب  دنیوگب  دـنهاوخیم  هک  اهنآ  تساهفدـه ، روآمایپ  کشا  ياههرطق  یهاگ 
نکمم یهاگ  اما  دنراد ، زاربا  اههسامحو  راعـشا  ندورـس  اب  نیـشتآ ، ياهراعـش  نداد  اب  ار  راک  نیا  تسا  نکمم  میتسه ، وا  بتکم  وریپو 
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، رتهناقداص دتسرفیم ، نوریب  لد ، نورد  زا  یکشا  هرطق  زوسناج  هثداح  نیا  ندینش  اب  انایحا  هک  سک  نآ  یلو  دشاب ، یگتخاس  اهنآ  تسا 
اهنآ اب  ناجو  لد  دنویپ  مالسلا و  هیلع  نیـسح  ماما  نارای  سدقم  فادها  هب  يرادافو  نالعا  کشا ، هرطق  نیا  دنکیم ، نایب  ار  تقیقح  نیا 

 - وا كاپ  فادها  اب  یئانشآ  نودب  هیرگ -  عون  نیا  ایآو  تساهیگدولآ ، زا  يرازیب  نالعا  متسو ، ملظو  یتسرپ  تب  اب  گنج  نالعا  تسا ،
؟ تسا نکمم 

تسکش تلذ و  هیرگ 

، دـننیبیمن دوـخ  رد  تفرـشیپ  يارب  یتماهـش  حورو و  دـناهدناماو  دوـخ  فادـها  هب  ندیـسر  زا  هـک  تـسا  یناوتاـنو  فیعـض  دارفا  هـیرگ 
، تسا رفنتمو  رازیب  هیرگ  نیا  زا  وا  هک  نکم  ياهیرگ  نینچ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يارب  زگره  دنهدیم ، رس  هیرگ  هنازجاع  دننیـشنیم و 

نارای مالسلا و  هیلع  نیسح  ماما  بتکم  هب  ییانشآ  يراوگوس ، زا  رتمهم  یلو  دشاب . فده  دنویپو  هفطاع ، قوش ، هیرگ  ینکیم  هیرگ  رگا 
. دشابیم ندرک  لمعو  ندیشیدنا  تسردو  نتسیز  كاپو  ندوب  كاپ  هک  تسا ، راوگرزب  نآ  فادها  هب  یلمع  یگتسویپ  وا و 

هک دینادیم  ایآ 

ماما رب  بسا  هک  يرفن  هد  ؟2 -  دندش بلطواد  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هنیسو  تشپ  رب  ندنار  بسا  يارب  رفن  هد  دعـسرمع  روتـسد  هب   - 1
البرک نیمزرس  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ؟4 -  دوب رس  البرک 78  رد  هدش  هدیرب  ياهرس  دادعت  ؟3 -  دندوب انزلادلو  همه  دندنار  ع )  ) نیسح

تداهش زا  دعب  ؟6 -  نزب ار  شندرگ  ای  ریگب ، تعیب  نیـسح  زا  ایتشون  همان  دیلو  هب  دیزی  ؟5 -  دندیشخب اجنآ  یلاها  هب  سپس  هدیرخ ، ار 
کی رد  ؟8 -  دیشوجیم نوخ  یگنس  ره  ریز  زا  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تداهش  زا  دعب  ؟7 -  دیراب نوخ  نامسآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما 

 - ؟10 داتسرف لیقع  نب  ملسم  يریگتـسد  يارب  هدایپ  هراوس و 500  داـیز 1000  نبا  ؟9 -  ایب اقآ  هک  دنتشون  ترـضح  يارب  همان  زور 600 
دوب رتکچوک  ردارب  رظتنم  بآ  يور  ندب  تخادنا ، تارف  طش  رد  ار  وا  دیرب و  ار  ملـسم  نالفط  ود  رتگرزب  ردارب  رـس  ثراح  هکنآ  زا  دعب 
همان مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هب  شتداهش  زا  لبق  زور  لیقع 27  نب  ملسم  ؟11 -  دنتفر بآ  ریز  هبو  هتفرگ  شوغآ  رد  ار  رگیدکی  هکنآ  ات 

رد مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  رـس  ؟12 -  ام يوس  هب  باتـشب  سپ  دـندرک  تعیب  وت  اب  هفوک  لـها  زا  رفن  رازه  هللا 80  لوسر  نباـی  هک  تشون 
دقعنم مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مان  هب  هک  یلفاحم  سلاجم و  رد  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  ؟13 -  تفگ نخس  لحم  تسیب  دص و 

هیلع نیـسح  ماما  هژیوب  مالـسلا  مهیلع  همئا  مان  هب  یناوخ  هضور  لـفاحم  سلاـجم و  يرازگرب  لیکـشت و  ؟14 -  دننکیم تکرش  دوشیم 
 - ؟16 دندرک دیهش  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  شردپ  اب  توادع  رطاخ  هب  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ؟15 -  دراد رب  رد  يدئاوف  هچ  مالسلا 
ره دومن -؟ يرامیب  ره  يافـش  ار  وا  تبرت  داهن -؟ شاهیرذ  لسن  رد  ار  تماما  مالـسلا - هیلع  نیـسح  ماما  تداهـش  ضوع  لاعتم  دـنوادخ 

ياـهزور ءزج  تشگرب -  هچو  تفر ، هـچ  دوریم -  شتراـیز  هـب  وا  رئاز  هـک  ییاـهزور  ددرگیم -؟ باجتـسم  دوـش  وا  مرح  رد  یئاـعد 
یصو تسیودو  یبن  تسیود  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  زا  لبق  البرک  رد  ؟18 -  تسا رطعم  البرک  كاـخ  ؟17 -  دوشیمن باسح  شرمع 

ار مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  نالتاق  ناگداون  دیامرف  روهظ  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  رگا  ؟19 -  دناهدیسر تداهش  هب  یبن  طبستسیودو  یبن 
ماما باحصا  ؟21 -  داد ناشن  اهنآ  هب  تداهش  زا  لبق  ار  شباحصا  ناکم  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ؟20 -  دشکیم ناشناردپ  لمع  رطاخ  هب 

راب و ود  اینغا  يارب  لاس  رد  مالـسلا ، هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  ؟22 -  دندادیم هقباسم  رگیدکی  اب  ندش  دیهش  يارب  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
هیلع نیـسح  ماما  ؟24 -  دومنیم ظوفحم  حول  هعلاطم  یگراوخریـش  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ؟23 -  تسا بجاو  راـبکی ، ارقف  يارب 

 - ؟26 دومنیم ادخ  دـیجمت  لیلهت و  حـیبست و  دـلوت  زا  دـعب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ؟25 -  تسا هدش  دلوتم  یگهام  شـش  رد  مالـسلا 
هب نیبرقم  هکئالم  زا  یکیتعافش  دلوت ، زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ؟27 -  تسا هدوب  ادخ  طسوت  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  يراذگمان 

راختفا سرطف  ؟29 -  دومن شرع ) هلمح  هکئالم  زا  یکی   ) سرطف تعافش  دلوت ، زا  دعب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ؟28 -  دومن لیئاصلص  مان 
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 - ؟31 دـش ماـجنا  ادـخ  طـسوت  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  يارب  يرادازع  نیلوا  ؟30 -  تسا مالـسلا  هیلع  نیـسح  هدـش  دازآ  هک  دوـمنیم 
دعـس نب  رمع  زور  نآ  دـشکیم و  ارم  دـنزرف  هک  تسا  ياهچب  زب  وت  هناـخ  رد  دومرف : صاـقو  یبا  نب  دعـس  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما 

؟ تفریم هار  اپ  تسدراهچ و 

یقرواپ

29 و 40 و 203. یعادلا : ةدع  ، 278 نیدلا : مالعا  90 و 148 ، بولقلا : داشرا  ، 18 يدنوار : تاوعد  ص300 ، ج93 ، راونالاراحب ، [ 1]
ص 548. یتالحم ، یلوسر  مشاه  دیس  نیسح 7 7 1  ماما  یناگدنز  باتک  هب  دوش  عوجر  [ 2]

شاهلیبق هک  یحایر  دـیزی  نبرح  بانج  رـس  رگید  و  رغـصایلع ، بانج  ع )  ) نیـسح ماـما  راوخریـش  دـنزرف  یکی  هک  رفن  ود  زا  ریغ  هب  [ 3]
ص 274. خیراوتلابختنم ، دندرب . نوریب  ادهش  نایم  زا  ار  وا  دسج 

.238 ص 239 -  خیراوتلا ، بختنم  ص 440 ، ج 1 ، لامالا ، یهتنم  [ 4]
ص 403. عومدلا ، جاهنم  [ 5]

ص 223. دیفم ، داشرا  ص 294 ، ج 7 ، يربط ، خیرات  [ 6]
ص 74. ج 3 ، ینیسح ، هسامح  [ 7]

ج 1 ص 400. لامالا ، یهتنم  [ 8]
ص 86. ج 2 ، لامالا ، یهتنم  [ 9]
ص 297. خیراوتلا ، بختنم  [ 10]

ص 338. ج 45 ، راونالاراحب ، . - 405 ص 406 ، ج 1 ، لامالا ، یهتنم  [ 11]
. دوب ریشمش  هبج  زا  دعس  رمع  روظنم  [ 12]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 18زکرم  هحفص 15 

http://www.ghaemiyeh.com


هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها
هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
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هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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