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انورک نارحب  رد  ریدغ  غیلبت  ياه  هویش 

باتک تاصخشم 

هیلع و هللا  یلص  یبن  رثوک  ناتسریدغ  يرنه  یگنهرف  هسسوم  فیلات  انورک /  نارحب  رد  ریدغ  غیلبت  ياه  هویش  : روآدیدپ مان  ناونع و 
هلآ

ناهفصا 1399 ش هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  : رشن تاصخشم 

.ص 28: يرهاظ تاصخشم 

ریدغ : عوضوم

انورک اه -  يرامیب  : عوضوم

نید غیلبت  : عوضوم

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبن  رثوک  ناتسریدغ  يرنه  یگنهرف  هسسوم  : هدوزفا هسانش 

ص:1
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تسرهف

ریوصت

2 ص :
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ریوصت

3 ص :
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میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

همدقم

 ، هدوبن رادرب  فاعم  یطیارـش  چیه  تحت  ریدغ  غیلبت  هک  دوش  یم  حضاو  ام  ۀمه  يارب  مالـسلا ،  مهیلع  تیب  لها  تایاور  رد  تقد  اب 
 . تشاذگ ارجا  ۀلحرم  هب  هعماج  رد  هدرتسگ  تروص  هب  دومن و  تیریدم  صاخ  ياه  نارحب  رد  فلتخم  ياه  هویش  هب  ناوت  یم  و 

هک تسا  نیا  دراد  ینارگن  ياج  هچنآ  اما  دشاب ،  یم  یعیبط  ینالقع و  مدرم ،  مومع  يارب  انورک  يرامیب  زا  فوخ  یلعف  طیارـش  رد 
تروص هب  هعماج  رد  یبهذـم  ياه  تیلاـعف  يرـس  کـی  يرازگرب  زا  عناـم  هک  هدـش  هفاـضا  زین  بذاـک  یفوخ  فوخ ،  نیا  هارمه  ، 

ام هب  هدـش و  غیلبت  ریدـغ  تالکـشم ،  ثداوح و  ِدوجو  اب  ریدـغ ،  اب  نرق  هدراهچ  لوط  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  هدـش و  هدرتسگ 
هب ار  تناما  نیا  هداد و  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  ریدغ  ِغیلبت  ِراک  يوق  ِتیریدم  کی  اب  ینامز  عطقم  نیا  رد  دیاب  زین  ام  تسا .  هدیـسر 

.میناسرب هدنیآ  لسن 

داجیا ییازفا و  تفرعم  ریدغ ،  غیلبت  موزل  ّتیمها و  نیموصعم : تایاور  زا  دانتسا  اب  ًالوا  هک :  هدش  نیا  رب  یعـس  هاتوک  ةوزج  نیا  رد 
نارحب نیا  رد  ریدغ  غیلبت  ياه  هویش  ۀئارا  اب  ًایناث  دوش و  هزیگنا 

4 ص :
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ياه نشج  مسارم و  يرت  هدوسآ  لایخ  اب  رادمتیالو  مدرم  ات  دوش  هتشادرب  مدرم  زا  هدش  داجیا  ِبذاک  فوخ  ناکمالا  یتح  ینونک ، 
 . دنیامن رازگرب  شیپ  زا  شیب  هوکش  تمظع و  اب  ار  ریدغ 

تحاس زا  دادمتـسا  لسوت و  یتشادـهب ،  ياه  لکتورپ  تیاـعر  يزیر و  هماـنرب  رب  هوـالع  صاـخ  ناـمز  نیا  رد  تسا  رکذ  هب  مزـال 
 ، ریدغ نارازگتمدخ  نایرجم و  ددرگ  یم  ثعاب  مالسلا  امهیلع  اضر  ترضح  ادهـشلادیس و  ترـضح  هصاخ  ریدغ  نابحاص  سّدقم 

نامز ماما  روهظ  یتمالـس و  دـصق  هب  مایا  نیا  رد  ریدـغ  هب  تمدـخ  ًاعطق  هک  دـنریگ  رارق  ناراوگرزب  نآ  تظاـفح  تیاـمح و  تحت 
رد ار  مالسلا  هیلع  ادهشلادیس  ترضح  هب  تمدخ  يرادازع و  تاقیفوت  هدش و  ترـضح  نآ  تیاضر  دنخبل  بلج  ثعاب  هادف  یحور 

 . درک دهاوخ  مهارف  رفص  مرحم و  مایا 

یلدـمه و کی  يارجا  يارب  ار  مزال  یگدامآ  ریدـغ  گرزب  دـیع  ماـیا  رد  اـه  حرط  اـه و  هویـش  نیا  يارجا  اـب  تسا  مزـال  نیارباـنب 
ادهشلادیس ترضح  ابع  لآ  سماخ  يرادازع  تامسارم  ِندومن  رازگرب  رت  تمظع  اب  رت و  هوکش  اب  هچ  ره  تهج  گرزب  یگتـسبمه 

.مییامن هنیداهن  یمومع  ناهذا  رد  ار  فلتخم  ياه  نارحب  رد  هدش  یسدنهم  تیریدم  نیا  هدروآ و  تسد  هب  مالسلا  هیلع 

ناتسریدغ

1399 ش ق.ه /  ریدغ 1441 

5 ص :
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هزیگنا داجیا  ییازفا و  تفرعم 

هراشا

هدمآ دوجو  هب  صخش  رد  یهلا  ۀفیظو  نیا  ماجنا  يوس  هب  تکرح  ياه  هزیگنا  ددرگ  یم  ثعاب  نآ  غیلبت  تیمها  ریدغ و  هب  تفرعم 
 : مینک یم  هراشا  ددرگ  یم  داجیا  ییازفا  تفرعم  زا  هک  هزیگنا  دنچ  هب  لیذ  رد  دنادرگب .  مدق  تباث  تکربرپ  هار  نیا  رد  ار  وا  و 

تسا بجاو  ریدغ  غیلبت  لوا :  هزیگنا 

نارضاح دیاب  ِهَماَیِْقلا ؛  ِمْوَی  َیلِإ  ََدلَْولا  ُِدلاَْولا  َِبئاَْغلا َو  ُرِـضاَْحلا  ِغِّلَُبْیلَف  زارف «  رد  نآ  ندوب  بجاو  و  ریدغ »  غیلبت  يارب «  یلـصا  نامرف 
 «. دنناسرب ار  مایپ  نیا  تمایق  ات  دوخ  نادنزرف  هب  ناردپ  نابئاغ و  هب 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیرتالاب  مود :  هزیگنا 

نارگید هب  نآ  ندناسر  تیالو و  لوبق  هب  رما  ار ،  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نیرتالاب  ریدغ  ۀبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
 : دندومرف هنوگنیا  هدرک و  یفرعم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  ینمشد  زا  یهن  و 

 «. دینک كرد  بوخ  ارم  مالک  هک  تسا  نیا  فورعم  هب  رما  نیرتالاب  دینادب  ِیلوَق ؛  َیلِإ  اوُهَْتنَت  ْنأ  ِفوُْرعَْملِاب  ِْرمألا  َسأَر  َّنِإ  الأ َو  »

مالسا رد  هیاپ  نیرتالاب  نیرتمهم و  موس :  هزیگنا 

 : دیامرف یم  ریدغ  تیمها  باب  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

6 ص :
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ٍَعبْرِأب ُساَّنلا  َذَخأَف  ِهَیالَْولِاب  َيِدُون  اَمَک  ْیَِـشب ٍء  َداَُنی  َْمل  ِهَیالَْولا َو  ِّجَْحلا َو  ِمْوَّصلا َو  ِهاَکَّزلا َو  ِهالَّصلا َو  یَلَع  ٍسْمَخ  یَلَع  ُمالْـسِإلا  َِیُنب  » 
هَیَالَْولا ِینْعَی  ِهِذَه  اوُکَرَت  َو 

، تیالو يارب  دایرف  دـننام  يزیچ  يارب  هدـشن  دایرف  تیالو و  جـح و  هزور و  تاکز و  زامن و  رب  هدـش : هداهن  انب  هیاـپ  جـنپ  رب  مالـسا 
(1)  .« ار تیالو  ینعی  دندرک  اهر  ار  یکی  نیا  دنتفرگ و  ار  ات  راهچ  مدرم 

مالسلا مهیلع  نیموصعم  هریس  ریدغ  غیلبت  مراهچ :  هزیگنا 

 : دندومرف نیدناعم  هب  باطخ  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترضح 

َِهلِْزنَِمب یّنِم  َْتنَا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  َُهلْوَقَو  ُهالْوَم ؟ یلَعَف  ُهالْوَم  ُْتنک  ْنَم  ٍّمُخ  ِریدَغ  َمْوی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هّللا  ِلوُسَر  َلْوَق  ُْمتیسَنَا  » 
نم هک  ره  دومرف ]: هک   ] ار مخ  ریدغ  دیع  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نانخـس  دیدرک  شومارف  ایآ  یـسُوم ؛ ْنِم  َنُوراه 

! یلع ای  دومرف ]: مالسلا  هیلع  یلع  هب  هک   ] ار وا  نخس  و  تسوا ، يالوم  مالسلا  هیلع  یلع  سپ  مشاب  یم  وا  ربهر  الوم و 

7 ص :

 . ص 18 ج2 ،  یفاک ،  - . 1
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(1)  « .تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ياسوم  هب  نوراه  دننامه  نم  هب  تبسن  وت  تیعقوم 

ادف ار  دوخ  ۀـهام  شـش  دـنزرف  دنداتـسیا و  ناج  ياپ  ات  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریدـغ و  زا  عافد  رد  مالـسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
 . دندومن

نآ طـسوت  هبطخ  داریا  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  تموـکح  ناـمز  رد  دوـب  ریدـغ  دـیع  اـب  فداـصم  هک  يا  هـعمج  زور  رد 
 . دندش توعد  ماعطا  فرص  هب  مالسلا  هیلع  یبتجم  ماما  لزنم  رد  مدرم  ۀمه  ناشیا  رما  هب  ترضح و 

 : دندومرف دندومن و  زور  نیا  تمظع  رکذتم  ار  مدرم  ایاده ،  ماعطا و  اب  ریدغ  زور  بش و  رد  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هک تسا  یـسک  دننام  دهدب ، اذغ  ینمؤم  هب  ریدـغ  زور  رد  سک  ره  نیِقیِّدِّصلا ؛  ِءاَِیْبنألا َو  َعیِمَج  َمَعْطأ  ْنَمَک  َناَک  ًانِمُْؤم  َمَعْطأ  ْنَم  » 
(2)« .دشاب هداد  اذغ  نیقیدص  ایبنا و  مامت  هب 

8 ص :

ص197. ج1 ، ریدغلا ، - . 1
 . ص 465 ج1 ، لامعالا ،  لابقا  - . 2
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انورک نارحب  رد  ریدغ  غیلبت  ياه  هویش 

هراشا

ۀتسد هس  هب  ناوت  یم  ار  ریدغ  غیلبت  يارب  هدامآ  ياهرتسب  یلعف  تیعقوم  رد 

 ، يرهش فقس  نودب  ياهاضف   : 1

هدیشوپرس ياهاضف  : 2

يزاجم ياضف   : 3

 : ددرگ یم  نایب  اهاضف  نیا  رد  ریدغ  غیلبت  ياه  هویش  راصتخا  تروص  هب  لیذ  رد  هک  دومن  میسقت 

يرهش فقس  نودب  ياهاضف  : 1

هراشا

ار دنتـسه  دوخ  تاـقوا  ندـنارذگ  اـی  ددرت  لاـح  رد  نآ  رد  نادنورهـش  زا  يا  هدرتسگ  فیط  ًـالومعم  هک  ار  رهـش  زا  یگرزب  شخب 
غیلبت ياه  هویـش  يارجا  هئارا و  اب  ناوت  یم  نارحب  نیا  رد  قفوم  غیلبت  کی  يارب  نیارباـنب  دـهد .  یم  لیکـشت  يرهـش  زاـب  ياـهاضف 

 : تمسق هس  هب  ار  يرهش  فقس  نودب  ياضف  نیا  ناوت  یم  هک  تفرگ  ار  هرهب  نیرتهب  بسانم  ياضف  نیا  زا  قفوم 

 ، يرهش ياضف  اه و  نابایخ  فلا : 

 ، دجاسم اه و  هینیسح  هسدقم ،  نکاما  نحص  تایح و  ب : 

 ، رهش رد  دوجوم  عیسو  ياه  ناکم  اه و  كراپ  ج : 

 : میزادرپ یم  اهنآ  هب  لیذ  رد  هک  دومن  میسقت 

يرهش ياضف  اه و  نابایخ  فلا : 

هراشا

رد زاب  رـس  تروص  هب  اضف  نیا  هتـشاد و  روضح  هدرتسگ  تروص  هب  نادنورهـش  يرهـش  ياـضف  اـه و  ناـبایخ  رد  هکنیا  هب  هجوت  اـب 
تیریدم دشاب  یم  عیسو  تروص  هب  غیلبت  لباق  انورک  ینونک  نارحب 
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ۀمه هتفرگ و  تروص  ریدـغ  غـیلبت  دـیدج  باذـج و  ياـه  هویـش  اـب  اـضف  نیا  زا  هک  دـنک  یم  باـجیا  ریدـغ  غـیلبت  ثحب  رد  نارحب 
ياهدرکلمع زا  هنومن  دـنچ  هب  ناوت  یم  هک  دـندرگ  دـنم  هرهب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریدـغ و  هب  تمدـخ  تاکرب  زا  نادـنورهش 

 : دومن هراشا  هراب  نیا  رد  ریدغ  غیلبت  رد  هدش  یسدنهم 

يداش ياه  ناوراک   : 1

هراشا

هتبلا داش  ياهدورس  شخپ  ناگدننک و  تکرش  طسوت  لگ  ياه  هخاش  یگنر و  ياه  مچرپ  لمح  اب  يداش  ياه  ناوراک  يزادنا  هار 
 : دشاب یم  ارجا  لباق  تروص  ود  هب  یتشادهب  ياه  لکتورپ  تیاعر  یعرش و  نیزاوم  قبط  یقیسوم  زا  هدافتسا  نودب 

رهش گرزب  ياه  نابایخ  رد  گرزب  نیدامن  ناوراک  کی  فلا :

 . فلتخم تائیه  تیریدم  اب  یعرف  ياه  نابایخ  رد  يداش  ناوراک  نیدنچ  تکرح  ب : 

يداش ياه  ناوراک  يارب  ییاوتحم  حرط 

هراشا

 : مییامن فیرعت  هلحرم  هس  رد  ار  يداش  ناوراک  يور  هدایپ  ياوتحم  ددرگ  یم  داهنشیپ 

: لوا هلحرم 

سیون تسد  تروص  هب  هتشاد و  تسد  رد  تراکالپ  کی  رفن  هد  ره  ًالثم  تیعمج  دادعت  هب  هتسب  دینک  یم  تکرح  هک  یلحم  زا 
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لاح رد  هک  دوش ،  هنگنم  اه  تراکالپ  يور  توافتم  یگنر  ياهدغاک  اب  هتـشون و   A3 ياه هگرب  يور  رب  یتالمج  دشابن ،) یپاچ  )
تینهذ اب  دـننک  یم  تکرـش  ییامیپهار  رد  هک  يدارفا  ینعی  ندوب  سیون  تسد  نیا  یناور  رثا  دـشاب ،  هتـشاد  ییابیز  هولج  تکرح 

ياه تراکالپ  رد  ار  هدـیقع  نیا  هدـناسر و  ریدـغ  ربنم  هب  ار  ناشدوخ  فلتخم  ياه  هدـیقع  اب  ریدـغ و  ربنم  زا  لبق  ات  فلتخم  ياـه 
.دنراذگ یم  شیامن  هب  یگنر 

: اه تراکالپ  يور  ياهراعش  اما  و 

 . میور یم  ریدغ  يداو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رما  هب   : 1

؟  میورب هدایپ  زور  دودح 4  دیاب  هک  تسا  ربخ  هچ  ریدغ  رد  رگم   : 2

 . میورب ریدغ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رما  هب  دیاب  اما  میا  هتسخ  جح  رفس  زا  هچرگ   : 3

؟ تفگ دهاوخ  هچ  ریدغ  رد  شیوخ  رمع  رخآ  لاس  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   : 4

.میونشب ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مهم  نخس  ریدغ ، ربنم  ياپ  میور  یم   : 5

؟  دیوگ یمن  ار  شیوخ  نخس  هکم  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ارچ  میونشب ،  ار  ادخ  نامرف  ریدغ  رد  دیاب  ارچ   : 6

.میتسه يرفن  رازه  عامتجا 120  تکرح و  نیا  تلع  ندیمهف  قاتشم   : 7

 . مینامب هیقب  رظتنم  دندرگ و  رب  ناگتفر  دیاب  هک  تسا  یمهم  رما  ًامتح  اما  میا  هتسخ  جح  رفس  زا  هچرگ   : 8
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 : مود هلحرم 

اب مدرم  تعیب  هب  طوـبرم  تمـسق  ًاـصوصخ   ) دوـش هدـناوخ  ریدـغ  هبطخ  زا  یتمـسق  ییاـمیپهار  ریـسم  ياـهتنا  رد  یبساـنم  لـحم  رد 
هبترم ود  تیعمج  دادـعت  هب  هتـسب  راـب  نیا  ددرگ و  عـمج  هدروآ و  نییاـپ  یلبق  ياـه  تراـکالپ  هاـگنآ  مالـسلا ) هـیلع  نینموـملاریما 

زا سپ  ینعی   ) دیآ یم  الاب  هدش و  نشور  گنر  کی  هب  لیدبت  لبق  یگنر  ياهذغاک  راب  نیا  هدش و  هدرب  الاب  دـیدج  ياه  تراکالپ 
تکرـش يارب  دـیدج  تالمج  نیا  اه ،  تراـکالپ  يور  و  دـنراد ) دـحاو  هدـیقع ا ي  هدـش و  گـنرکی  همه  ریدـغ ،  هبطخ  ندـینش 

 : دوش یم  نایامن  ییامیپهار  رد  ناگدننک 

.میدینش دیدومرف  هللا  لوسر  ای  امش  هک  ار  هچنآ   : 1

.مینک یم  تعاطا  دیدومرف  هللا  لوسر  ای  امش  هک  ار  هچنآ   : 2

.میروآ یم  دورف  میلست  رس  دیدومرف  هللا  لوسر  ای  امش  هک  هچنآ  هب   : 3

.میتسه یضار  دیدومرف  هللا  لوسر  ای  امش  هک  هچنآ  هب   : 4

.درک میهاوخ  تعاطا  نینمؤملاریما  ناونع  هب  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ام  هللا  لوسر  ای  مشچ   : 5

.درک میهاوخن  ینادرگور  بلاطیبا  نب  یلع  زا  ام  هللا !  لوسر  ای  مشچ   : 6

 . مینک یم  مالس  وا  رب  نینمؤملاریما »  بقل «  اب  ام  دیدومرف  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  دروم  رد  امش  هچنآ  قبط  هللا !  لوسر  ای   : 7

 . درک میهاوخ  لمع  دیدومرف  ناشیا  ندرک  يرای  مالسلا و  هیلع  یلع  دروم  رد  امش  هک  هچنآ  هب  ام  هللا ! لوسر  ای   : 8
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.مینک یم  تعیب  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  اب  ام  هللا !  لوسر  ای   : 9

.مینکش یمن  مالسلا  هیلع  یلع  اب  ار  نامتعیب  ام  هللا !  لوسر  ای  : 10

.مینک یم  تعیب  زین  ناشرگید  نیشناج  اب 11  هکلب  مالسلا  هیلع  یلع  اب  اهنت  هن   : 11

.مینک یم  تعیب  ریدغ  رد  زورما  زین  ریدغ ،  ثراو  امش و  یصو  نیرخآ  مالسلا ،  هیلع  يدهم  ترضح  اب  ام  هللا !  لوسر  ای   : 12

 : موس هلحرم 

هراشا

تکرـش دارفا  دادعت  هب  مدرم  ندش  قرفتم  زا  لبق  دیاب  فلتخم  ياهراعـش  اب  یگنر  ياه  تراکالپ  ندرب  الاب  زا  سپ  تمـسق  نیا  رد 
تالمج نامه  دوش ، هداد  لیوحت  اهنآ  هب  رابتعا ) تهج  یتسد  رهم  مودنَر و  ياه  هرامـش  اب   ) هدش هدامآ  ًالبق  هک  ار  يا  هگرب  هدننک 

«. ریدغ ییامیپهار  همانعطق  ای  نایریدغ  روشنم   » ناونع اب  دوش ، پیات  هگرب  يور  دوب ، هدش  هتشون  اه  تراکالپ  يور  هک  مود  هلحرم 

.دش دهاوخ  ادها  هزیاج  هعرق  دیق  هب  وا  هب  دهد  لیوحت  ریدغ  زور  هدنیآ  لاس  ار  هگرب  نیا  سکره  دوش  هتشون  هگرب  ياهتنا  هتبلا 

رکذت 1:

اـصوصخ دسر ، یم  رظن  هب  هداس  رما  يادتبا  رد  هچرگ  دراد  يا  هداعلا  قوف  يراذگ  رثا  يداش  ناوراک  حرط  نیا  زا  هلحرم  ره  ماجنا 
( هدنیآ لاس  ات  دیراد  هگن  ار  هگرب  نیا   ) موس هلحرم  رد  رخآ  تمسق  ۀتشون 
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.مییامن هدایپ  نامیگدنز  همه  رد  ار  ریدغ  نامیپ  دهع و  نیا  لاس ، لوط  رد  دوش  یم  ثعاب 

 : رکذت 2

اب تشاد  دهاوخ  لابند  هب  ار  راذگرثا  يرکذت  يور  هدایپ  ماجنا  زا  سپ  فلتخم  ياه  هقیلس  هب  نآ  هباشم  ای  ییاوتحم  نینچ  يارجا  اب 
يورین کی  ددرگ و  رت  هفاضا  هدشن و  عطق  هدنیآ  لاس  ات  ریدغ  هب  وا  تفرعم  دیاب  دیآ  یم  ییامیپهار  رد  هک  یصخش  هک  فده  نیا 

توق ورین  نیارب  هلاس  ره  تعیب  دـیدجت  نیا  دـیامن و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  اب  تعیب  ۀـمیب  هدـنیآ  لاـس  اـت  ار  وا  رازگرثا  تبثم و 
.دشخب

 : رکذت 3

.دربب لبق  لاس  ریدغ 1400  ياوه  لاح و  رد  ار  هدننک  تکرش  ات  دشاب  ریدغ  هبطخ  نومضم  زا  طقف  اه  تراکالپ  يور  رب  تالمج 

 : رکذت 4

تالمج تیروحم  اب  يریدـغ  عبیـشت  هّقح  دـئاقع  تیوقت  تهج  رد  رتشیب  یتیبثت  رثا  اب  رت  هاتوک  تالمج  زا  ناوت  یم  لمات  تقد و  اب 
 . درب ار  رتشیب  هرهب  ریدغ  زور  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
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ناراوس روتوم  رونام   : 2

اب یتوص  یگدولآ  داجیا  نودـب  اه  غارچ  ندومن  نشور  یگنر و  داش و  ياه  مچرپ  نتفرگ  تسد  رد  هارمه  هب  اهراوس  روتوم  روناـم 
 : دشاب یم  ارجا  لباق  تروص  ود  هب  هک  ینمیا .  هالک 

رهش گرزب  ياه  نابایخ  رد  گرزب  نیدامن  ناوراک  کی  فلا :

 . فلتخم تائیه  تیریدم  اب  یعرف  ياه  نابایخ  رد  يداش  ناوراک  نیدنچ  تکرح  ب : 

اه هزاغم  لزانم و  برد  رس  نیئزت   : 3

ۀبسک ناراد و  هزاغم  طسوت  یگنر  ياه  پمال  هسیر  اه و  مچرپ  اب  رهش  حطس  رد  اه  نابایخ  هب  فرـشُم  ياه  ناکم  اه و  هزاغم  نیئزت 
طـسوت لزاـنم  برد  رـس  رب  هاوـخلد  ياـه  هقیلـس  اـب  یگنر  پمـال  هسیر  ریدـغ و  مچرپ  بصن  نـینچمه  هدوـب و  ارجا  لـباق  مرتـحم 

 . ددرگ یم  رهش  ةرهچ  رییغت  ییابیز و  ثعاب  یمارگ  نادنورهش 

 ( هدش نیئزت  ياه  نیشام  راّیس (  ياه  هاگتسیا   : 4

هک مالسلا »  هیلع  نینمؤملاریما  ناسحا  ياه  هرفس  حرط «  نینمؤملاریما ، »  سدقم «  مان  هب  نّیزم  هدش و  نیئزت  ياه  نیشام  زا  هدافتسا 
 : دشاب یم  لیذ  حرش  هب  اه  نیشام  نیا  درکلمع  مهم و  شقن 

 . یمومع ماعطا  مرگ و  ياذغ  عیزوت  فلا : 

 . هدش هتخانش  فیعض  ياه  هداوناخ  هب  یتشیعم  ياه  هتسب  عیزوت  ب : 
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 ( یگنر ياهروشورب  باتک ، يد ، یس  یگنهرف (  ياه  کپ  عیزوت  ج : 

 . هدننار کمکو  هدننار  طسوت  مچرپ  رتسوپ و  بصن  د : 

 . ریدغ ۀیده  بلاق  رد  زاین  دروم  مالقا  سابل و  عیزوت  ه : _

 . الاب دراوم  يارجا  يارب  یمدرم  ياه  کمک  يروآ  عمج  و : 

یتسد و يوگدنلب  کی  اب  فلتخم  ياه  لحم  رد  ریدغ  تلیضف  تیمها و  رـصتخم  نایب  يارب  نیـشام  رد  ریدغ  غّلبم  کی  روضح  ز : 
 . نیشام رانک  رد  هیاپراهچ  کی  يور  رب  تبحص 

ریدغ تباث  ياه  هاگتسیا   : 5

ریدغ ياوتحم  هئارا  اب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ریدغ و  مان  اب  یگنر  ياه  مچرپ  هب  نّیزم  اه  نابایخ  رد  تمالس  ياه  هاگتـسیا  داجیا 
 . ریدغ ياه  توص  شخپ  هدننک و  ینوفعدض  داوم  کسام ،  عیزوت  اب  هارمه 

يرهش ياه  نویزیولت  اهولبات و   : 6

ار هدافتسا  نیرشتیب  ریدغ  یغیلبت  ياه  هنحص  پیلک و  شخپ  تهج  رد  يرهـش  نویزیولت  زا  ناوت  یم  هطوبرم  نیلوئـسم  یگنهامه  اب 
رد داش  ياه  حرط  اب  ار  ریدـغ  ياوتحم  ناوت  یم  رهـش  حطـس  ياهولبات  يریگراک  هب  اب  نینچمه  دومن .  ریدـغ ،  یناسر  عـالطا  يارب 

 . داد رارق  مدرم  شیامن  ضرعم 
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اه نیشام  یسیون  هشیش   : 7

 . اه نیشام  ياه  هشیش  يور  رب  ابیز  تالمج  ریدغ و  یسامح  ياهراعش  نتشون  يارب  ناوج  لاعف  ياه  هورگ  ندومن  گنهامه 

اه هناسر  طسوت  یمومع  یناسر  عالطا   : 8

يرادربوگلا تهج  اهرهـش  اه و  ناتـسا  رگید  هب  انورک  نارحب  رد  ریدـغ  ةدـش  تیریدـم  ياه  همانرب  یناسر  عالطا  يربخ و  شـشوپ 
 . یهورگ ياه  هناسر  یلم و  ۀناسر  طسوت 

دجاسم اه و  هینیسح  هسّدقم ،  نکاما  نحص  تایح و  ب : 

اه و هینیـسح  هسّدـقم و  نکاما  فقـس  ریز  زا  ار  تامـسارم  تاسلج و  ناوت  یم  انورک  دوجو  اب  نارحب  ناـمز  نیا  رد  تیریدـم  يارب 
اه بش  رد  مسارم  يرازگرب  ناتسبات و  لصف  هب  هجوت  اب  تسا  رکذ  هب  مزال  هتبلا  دومن .  تیاده  فقس  نودب  زاب و  ياضف  هب  دجاسم 
هک دش  دهاوخ  یصاخ  یباداش  عونت و  داجیا  ثعاب  زاب  ياضف  رد  روضح  دوب .  دهاوخن  تامـسارم  نیا  یلیطعت  ینارگن و  چیه  ياج 

عویش زا  سرتسا  بارطـضا و  هاوخان  هاوخ  درک و  دهاوخ  کمک  طاشن  یباداش و  عونت ،  ياه  هصخاش  اب  ریدغ  غیلبت  هب  عوضوم  نیا 
 . دناسر دهاوخ  ناکما  لقادح  هب  ار  يرامیب 
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رهش رد  دوجوم  عیسو  ياه  ناکم  اه و  كراپ  ج : 

اه كراپ  زبسرـس  ابیز و  ياهاضف  دنتـسه  مه  رانک  یمیمـص  یعمج  رد  اه  هداوناخ  ناتـسبات  لصف  رد  ًالومعم  هک  ییاهاضف  رگید  زا 
باذج ياه  هویش  هب  هجوت  اب  ریدغ  مایا  رد  ناوت  یم  نآ  توارط  اه و  بش  رد  صوصخ  طیحم  نیا  یباداش  هب  هجوت  اب  هک  دشاب  یم 

تهج عونتم  ياه  همانرب  يداقتعا ،  ینید و  ةرواشم  اـه ،  هداوناـخ  روضح  اـب  ناـمتفگ  ياـه  هاگتـسیا  هلمج :  زا  دومن  ریدـغ  غیلبت  ، 
 . اه كراپ  رد  دوجوم  يزاب  لیاسو  رازبا  هب  هجوت  اب  ناکدوک 

هدیشوپرس ياهاضف   : 2

هراشا

روضح نکاما  نیا  رد  يدارفا  هکنیا  ای  هتشاد  روضح  میقتسم  تروص  هب  بطاخم  هک  تسا  ینکاما  ریدغ  غیلبت  يارب  مهم  ياهاضف  زا 
هجوت اب  نکاما  نیا  رد  ریدغ  غیلبت  تیریدم  اذل  دنناسرب ؛  ناشناتسود  دوخ و  ياه  هداوناخ  هب  ار  یغیلبت  مایپ  نآ  دنناوت  یم  هک  دنراد 

غیلبت يارب  تیریدم  عون  هدومن و  هراشا  نکاما  نیا  زا  هنومن  دنچ  هب  لیذ  رد  هک  تسا  رادروخرب  يا  هژیو  تیمها  زا  انورک  نارحب  هب 
 : مییامن یم  رکذ  ار  نارحب  نیا  رد 
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( هداوناخ رد  ریدغ  غیلبت  لزانم (  فلا : 

هراشا

 : زارف ریدغ  غیلبت  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامرف  رد 

ۀمه فیلکت  ناشخرد  ینیگن  نوچمه  دلولا » دلاولا   » ترابع هک  مینیب  یم  ار  ِهَماَیِْقلا »  ِمْوَی  َیلِإ  ََدلَْولا  ُِدلاَْولا  َِبئاَْغلا َو  ُرِضاَْحلا  ِغِّلَُبْیلَف  » 
نیرتکچوک ناونع  هب  هداوناـخ  اذـل  .دـیامن  یم  تاـبثا  یهلا  رما  نیا  بوجو  ریدـغ و  غیلبت  يارب  ار  ناردـپ  صوصخ  ار  اـه  هداوناـخ 

يریدغ نادنزرف  تیبرت  رد  ییازـس  هب  شقن  عامتجا  وضع  نیرت  ساسح  نینچمه  هعماج و  زا  شخب  نیرتراذـگ  رثا  هعماج و  عامتجا 
.دیشیدنا هدش  یسدنهم  يا  هراچ  نیداینب  یلو  کچوک  رهاظ  هب  عامتجا  نیا  يارب  دوب و  ساسح  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  دیاب  هتـشاد و 

تیباذـج اب  یملع  يداقتعا و  تروص  هب  مه  هدوب و  یفطاع  تروص  هب  دـیاب  مه  ریدـغ  غیلبت  يارب  نادـنزرف  ردـپ و  نیب  طابترا  اذـل 
لاح نیع  رد  ابیز و  هداس و  رایسب  يریبادت  یناحور  تمظع و  اب  رایـسب  داقتعا  نیا  ندرک  هنیداهن  يارب  لیذ  رد  هک  دوخ  صاخ  ياه 

 : ددرگ یم  میدقت  هک  تسا  هدش  هدیشیدنا  قیقد 

ریدغ هنادیع  ياه  هرفس  يرازگرب   : 1

موزل فادها و  تیمها ، 

اه هناخ  هب  ریدغ  توعد  ینعی  لزانم  رد  ریدغ  هنادیع  هرفس  ندیچ   : 1
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 . رگید ياه  نامز  رد  غیلبت  زا  تلفغ  دیاش  هناخ و  ردپ  ياه  يراتفرگ  هب  هجوت  اب  نادنزرف  هب  ریدغ  ندناسر  رما  رد  لیهست   : 2

« ...دلولا دلاولا   ... غلبیلف  » نامرف یمسر  يارجا  هداوناخ و  رد  ریدغ  ندش  هنیداهن   : 3

غیلبت عون  نیا  یجورخ  جیاتن و 

؛  هرفس نیرتهب  ندیچ  رد  اه  هداوناخ  نیب  تباقر   : 1

؛  قیالس ددعت  هب  هجوت  اب  ییارآ  هرفس  دایز  عونت   : 2

؛  هناخ لها  هب  ردپ  نداد  هیده   : 3

؛  مه رود  لیماف  ندش  عمج   : 4

؛  دوش یم  ماجنا  یناکت  هناخ  دوخب  دوخ   : 5

؛  ون ياه  سابل  ندیشوپ   : 6

؛  هناخ مناخ  تخپ  تسد  ندومن  لیم  ماعطا و  نیرتهب  هرفسرس  هداوناخ  ندش  عمج   : 7

؛  اهدیدزاب دید و   : 8

 . ریدغ دیع  لامعا  يوس  هب  نتفر  دوخ  هب  دوخ   : 9

 : حرط نیا  يارجا  هرابرد  هتکن  دنچ 

لزانم و رد  ریدغ  هنادیع  هرفس  ییاپرب  هب  ار  نارگید  دنک  قیوشت  دیوگب و  طقف  يرگید  يارب  یسک  ره  ار  عوضوم  نیمه  لوا :  هتکن 
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امیس ینویزیولت  هدنز  ياه  همانرب  و  یمومع ...  ياه  لحم  اه ،  لته  اه ،  ناروتسر  یتح 

 . دوش یم  هدرتسگ  اج  همه  هدش و  زورون  دیع  زا  يدامن  هک  نیس  تفه  هرفس  لثم  مود :  هتکن 

دشاب ریدغ  دامن  مه  هرفس  نیا 

دیع نیرتالاب  ندیـسر  دامن  دشاب و  هدرتسگ  هلهابم  دیع  زور  ات  ریدغ و  هب  زور  دنچ  زا  دناوت  یم  زین  ریدغ  هنادـیع  هرفـس  موس :  هتکن 
.دنک ییامندوخ  لزنم  رد  ملاع  زور  نیرتابیز  ناناملسم و 

 : دناوت یم  هرفس  ءازجا  مراهچ :  هتکن 

ياه نادـلگ  هالوم ، » یلع  اذـهف  الوم  تنک  نم   » يولبات ریدـغ ،  هبطخ  هغالبلا ،  جـهن  نآرق ،  جرفلا ، » کیلول  لجع  مهللا   » يولباـت
 . دشاب هزبس و ...  ینیریش ،  امرخ و  فرظ  هویم ،  ایاده ،  اه ،  نادعمش  هنیآ  ابیز و  لگ 

ریدغ ماعطا  رد  تکراشم   : 2

رد ناگیاسمه  اـی  ماوقا  نیب  نآ  عیزوت  ناوت و  رادـقم  هب  لزنم  رد  اذـغ  سرپ  دـنچ  يزاـس  هداـمآ  تخپ و  اـب  دـناوت  یم  هداوناـخ  ره 
لها نآ ،  نیئزت  ریدغ و  هنادیع  هرفس  ندنارتسگ  اب  ریدغ  هب  زور  دنچ  زا  دناوت  یم  هداوناخ  ره  هب  تنوکس  لحم  نامتراپآ  هعومجم 

 . دیامن گرزب  قافنا  کی  هجوتم  ار  هناخ 
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اه هینیسح  دجاسم و  ب : 

هراشا

 . اه نحص  اه و  تایح  زاب  ياضف  رد  اه  لکتورپ  تیاعر  اب  ریدغ  دیع  مسارم  يرازگرب 

 : هک ددرگ  یم  داهنشیپ  تاعامج  همئا  ابطخ و  هب  دروم  نیا  رد 

اه هینیسح  دجاسم و  ءانما  تئیه  نیغلبم ، تاعامج ، همئا  هب  يداهنشیپ  دراوم 

مومع هیجوت  .مسارم  يرازگرب  رد  بارطـضا  ندومن  مک  فلتخم و  قطانم  اه و  هینیـسح  دجاسم و  رد  نشج  يرازگرب  تیریدـم   : 1
.یتشادهب ياه  لکتورپ  تیاعر  اب  ریدغ  دیع  ياه  همانرب  يرازگرب  هب  مدرم 

.رصتخم هداتسیا و  تروص  هب  زامن  ود  نیب  ریدغ  يدیلک  تاکن  نایب   : 2

.رت فیعض  ياه  هداوناخ  تمس  هب  تاروذن  ایاده و  تیاده  تیریدم و  مدرم و  ياه  کمک  يروآ  عمج   : 3

.يزاجم ياضف  رد  نآ  رشن  ریدغ و  هب  تمدخ  راثآ  تیمها و  دروم  رد  رکذت  .هاتوک  ياه  پیلک  هیهت   : 4

نارحب رد  هدش  تیریدم  تروص  هب  اما  ریدغ  مسارم  يرازگرب  هب  یبهذـم  تائیه  هینیـسح و  دجـسم ، انما  تئیه  بیغرت  هیجوت و   : 5
.ینونک

رازگرب یعامتجا ) يراذگ  هلـصاف  شکتـسد و  کسام و  زا  هدافتـسا   ) نایرجم طسوت  یتشادـهب  ياه  لکتورپ  تیاعر  هب  رکذـت   : 6
.اه نشج  ةدننک 
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 ... ( . ینیریش و هویم ،  دنق ،  ) ییاریذپ يدنب  هتسب  اذغ ، فرصم  رابکی  فورظ  فرصم ،  رابکی  ناویل  زا  هدافتسا   : 7

تهج رد  نیبطاخم  رظن  بلج  يارب  هداتسیا  تروص  هب  یحادم  ینارنخـس و  رد  هاتوک  ياوتحم  زا  هدافتـسا  اب  ریدغ  مایپ  ندناسر   : 8
.درادن ناکما  نتفر  ربنم  هک  ییاه  ناکم  رد  هیاپراهچ  زا  هدافتسا  نینچمه  نامز و  تیریدم 

هدامآ يارب  هینیسح  ایاکت ،  دجاسم ،  تایح  نیئزت  تهج  تائیه  دجاسم و  رد  روضح  يارب  ناناوج  ناناوجون و  بیغرت  قیوشت و   : 9
 . اهنآ نیب  مسارم  يارجا  تهج  راک  میسقت  ریدغ و  ياه  همانرب  يرازگرب  يزاس 

ناکما نینمؤم  زا  یضعب  هکنیا  هب  هجوتاب  ریدغ  ياه  نشج  يرازگرب  يارب  یگنهامه  مدرم و  فلتخم  ياه  تیفرظ  زا  هدافتـسا   : 10
يارب یناکم  تاناکما  دارفا  زا  یـضعب  سکعلاب  دـشاب و  یم  اراد  ار  هریغ  یلام و  تاناکما  اما  هتـشادن  ار  یناـکم  رد  هسلج  يرازگرب 

.دنشاب یم  فیعض  تازیهجت  ای  یلام  ظاحل  زا  نکیل  هتشاد و  ار  تاسلج  يرازگرب 

ای رهـش  حطـس  رد  هدـش  نیئزت  ياه  نیـشام  اب  نآ  عیزوت  یمدرم و  ياه  کمک  اـب  ربتعم  ياـه  هناـخزپشآ  رد  مرگ  ياذـغ  هیهت   : 11
 . اتسور

.هطوبرم لوئسم  طسوت  سلاجم  يدورو  رد  ناگدننک  تکرش  ياه  تسد  ندومن  ینوفع  دض  لرتنک و   : 12
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 . تاسلج رد  تکرش  يارب  یغیلبت  ياهرنب  رد  کسام  نتشاد  هارمه  هب  هیصوت   : 13

.دنرادن هارمه  کسام  هک  یناگدننک  تکرش  هب  کسام  نداد  هیده   : 14

 . يراذگ هلصاف  اب  دازآ  ياضف  رد  رودقملا  یتح  تاسلج  يرازگرب   : 15

اه ناتسرامیب  ج : 

ياه هخاش  یگنهرف و  ياه  کپ  هلمج  زا  ییایاده  ندناسر  تهج  ناتسرامیب  نیلوئسم  یگنهامه  اب  يداهج  ياه  هورگ  لیکشت   : 1
 . هطوبرم نیلوئسم  طسوت  لنسرپ  نارامیب و  هب  لگ 

 . دنراد هعلاطم  ییاناوت  هک  ینارامیب  لنسرپ و  ياضعا  يارب  یناوخباتک  هقباسم  يرازگرب   : 2

 . نارامیب لنسرپ و  هب  روشورب  ءادها  يرادا و  ياه  لحم  اهور و  هار  رد  رتسوپ  بصن   : 3

اه هاگنامرد  د : 

دیع ندیـسر  ارف  رطاخ  هب  تیزیو  ةژیو  فیفخت  رتسوپ «  بصن  هاگنامرد و  ناکم  رد  ریدـغ  دـیع  کـیربت  ياـهرنب  اـهرتسوپ و  بصن 
 . ناکشزپ نیلوئسم و  يراکمه  یگنهامه و  اب  ریدغ » 
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تارادا ه : _

.اهنآ ياه  هداوناخ  لنسرپ و  يارب  ریدغ  ناونع  اب  ایاده  یتشیعم و  ششوپ  تهج  رد  تاجناخراک  تارادا و  نیلوئسم  اب  يزیر  همانرب 

يربرفاسم ياه  لانیمرت  و : 

هب تامدـخ  هئارا  رد  طـیلب  غلبم  فیفخت  هب  هطوبرم  نیلوئـسم  قیوشت  ریدـغ و  یغیلبت  ياـهرتسوپ  هب  اـه  سوبوتا  اـه ، یـسکات  نیئزت 
.ریدغ مایا  رد  نارفاسم 

يزاجم ياضف   : 3

یعمج طابترا  لیاسو  اب  يژولونکت  تفرـشیپ  هظحل و  ره  رد  تاعالطا  هب  يزاجم  ياضف  رد  ناربراک  یـسرتسد  تلوهـس  هب  هجوت  اب 
تخادرپ و ریدـغ  غیلبت  هب  يروضح  ریغ  تروص  هب  بطاخم  اه  نویلیم  روضح  اضف و  نیا  زا  ناوت  یم  هارمه  ياـه  یـشوگ  هلمج  زا 

يدرکلمع غیلبت و  ياـه  هویـش  دراوم  زا  یـضعب  هب  لـیذ  رد  اذـل  داد ؛  شـشوپ  فـلتخم  نینـس  اـه و  هورگ  رد  ار  يداـیز  نیبطاـخم 
 : مینک یم  هراشا  اضف  نیا  رد  ناربراک  نادنم و  هقالع  يارب  هدش  یسدنهم 
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ناونع لیافورپ  اب  مارگتسنیا و ) ...  پاس ،  تاو  شورس ، اتیا ، مارگلت ،   ) یعامتجا ياه  هکبش  رد  یگداوناخ  ياه  هورگ  لیکـشت  : 1
 . ریدغ دروم  رد  ینتم  يریوصت و  یتوص ،  ياهاوتحم  يرازگ  راب  ریدغ و 

 . ریدغ ناونع  اب  اه  لیافورپ  ریواصت  رییغت  هب  قیوشت   : 2

 . یعامتجا تاکبش  رد  هدافتسا  يارب  ریدغ  ياهاوتحم  رتسوپ و  پیلک ،  رزیت ، دیلوت   : 3

 . زیاوج يادها  هنازور و  فلتخم  حوطس  رد  تاقباسم  يرازگرب   : 4

.ریدغ ياه  نشج  يرازگرب  تهج  هرواشم  ریدغ  هب  طوبرم  تاسسؤم  ریدغ و  ياه  باتک  یفرعم   : 5

 . اه هورگ  رگید  هب  ریدغ  ياه  همانرب  تامسارم و  یناسر  عالطا   : 6

.میقتسم تروص  هب  ینارنخس  تامسارم و  ویال  شخپ   : 7

 : دننام هاتوک  ياهراعش  اب  باذج  ياه  کتشه  داجیا   : 8

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  ناسحا  ياه  هرفس  * 

ریدغ دوعوم  راظتنا  رد  * 

 . ما يریدغ  * 

! ... زگره ریدغ  نودب  * 
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اروشاع مرحم و  ریدغدیع ، ياه  همانرب  ندش  رازگرب  رتهب  تهج  ییاهراک  هار 

.لزانم اه و  هزاغم  برد  رس  رب  پمال  مچرپ و  بصن   : 1

.فلتخم ینس  حوطس  يارب  ندومن  ارجا  هقباسم و  باتک ،  یفرعم   : 2

.اه نیشام  ياه  هشیش  يور  رب  ابیز  تالمج  نتشون   : 3

 . یمومع ماعطا  مرگ و  ياذغ  عیزوت   : 4

.فیعض ياه  هداوناخ  هب  یتشیعم  ياه  هتسب  عیزوت   : 5

 (. روشورب باتک ،  يد ،  یس  یگنهرف (  ياه  کپ  عیزوت   : 6

 . دیامن عیزوت  ناگیاسمه  ای  ماوقا  نیب  ار  نآ  خبط و  اذغ  سرپ  دنچ  ناوت  رادقم  هب  هداوناخ  ره   : 7

 . زاب ياضف  رد  یتشادهب  ياه  لکتورپ  تیاعر  اب  يرادازع  نشج و  مسارم  يرازگرب   : 8

 . يرادازع نشج و  ياه  همانرب  يرازگرب  رد  مدرم  بارطضا  ندرب  نیب  زا  و  مسارم ،  ندومن  تیریدم   : 9

 . دجسم تعامج  ماما  هلیسو  هب  هداتسیا  تروص  هب  زامن  ود  نیب  يدیلک  تاکن  نایب   : 10

.رت فیعض  ياه  هداوناخ  تمس  هب  نآ  تیریدم  یمدرم و  تاروذن  اه و  کمک  يروآ  عمج   : 11
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 . يزاجم ياضف  رد  نآ  رشن  مرحم و  ریدغ و  تبسانم  يارب  هاتوک  باذج و  ياه  پیلک  هیهت   : 12

 . مسارم نایرجم  طسوت  یتشادهب  ياه  لکتورپ  تیاعر  هب  رکذت   : 13

اه و يرادازع  یبهذـم و  ياه  همانرب  يرازگرب  تهج  تائیه  دـجاسم و  رد  روضح  يارب  ناناوج  ناـناوجون و  بیغرت  قیوشت و   : 14
 . اهنآ نیب  مسارم  يارجا  تهج  راک  میسقت 

 . تاسلج رد  تکرش  يارب  اه  هیمالعا  اهرنب و  رد  کسام  نتشاد  هارمه  هب  ندومن  هیصوت   : 15

 . دنرادن هارمه  کسام  هک  یناگدننک  تکرش  هب  کسام  نداد  هیده   : 16

 . يراذگ هلصاف  اب  دازآ  ياضف  رد  رودقملا  یتح  تاسلج  يرازگرب   : 17

 ... مرحم و ریدغ و  دننامه   ) مهم ياه  تبسانم  رد  اه  لیافورپ  ریواصت  رییغت  هب  قیوشت   : 18

 . هطوبرم لوئسم  طسوت  سلاجم  يدورو  رد  ینوفع  دض  داوم  زا  هدافتسا   : 19

 . لزانم رد  یگتفه  تاسلج  ندرک  رازگرب   : 20

 . يرهش ياه  نویزیولت  اهولبات و  رد  اروشاع  ریدغ و  غیلبت  يارب  ابیز  ياه  حرط  زا  هدافتسا   : 21
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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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