
ػؿك اّل 
اُويت هجبصج اٝت٪بػي 

. اُويت ّ اؿفه ُـ ٝلوي ثنتگي ثَ هّْْٛ آى ػاؿػ ّ ػؿ هيبى توبم ٝلْم ٝلن اٝت٪بػات ىـي٤ تـيي ّ ثب اؿفه تـيي هّْْٛ ؿا ػاؿػ
امبك ّ فيـ ثٌبي توبم صـکبت هبػي ّ هٌْٞي ُـ اًنبًي اٍْل ٝ٪بيؼ اّمت کَ اگـ مبلن ّ ٍضيش، ٩ْي ّ ثي ٝيت ثبىؼ اٝوبل ّ صـکبت، ا٥کبؿ 

. ّ ثيٌو ُبي هغتل٤ اّ ٍضيش ّ ىبينتَ عْاُؼ ثْػ
اف ٕـ٣ . ثنتگي ثَ هيقاى اٝت٪بػ ّي ثَ اٍْل ػيي ػاؿػ (کَ ثـًبهَ ُبي ٝولي امالم امت)ثٌبثـايي کي٦يت ّ کويت تْرَ ُـ اًنبًي ثَ ٥ـّٛ ػيي 

ػيگـ ػؿ هيبى اٍْل اٝت٪بػي هنبلَ عؼاىٌبمي اف اُويت ّ ىـ٣ عبٍي ثـعْؿػاؿ امت، فيـا امبك ّ ؿييَ ُوَ هنبئل ٝ٪يؼتي ّ ُنتَ هـکقي 
. توبم ا٥کبؿ رِبى ثيٌي اًنبى هْصؼ، عؼاىٌبمي اّمت

لْ يٞلن الٌبك هب ٥ي ٥ْل هٞـ٥َ اهلل هب هؼّا اٝيٌِن الي هب هتٜ ثَ االٝؼاء هي فُـٍ الضيبٍ الؼًيب ّ ًٞيوِب ّ کبًت ػًيب ُن : ٩بل الَبػ٧ ٝليَ النالم
اگـ هـػم هي ػاًنتٌؼ کَ ىٌبعت عؼا چ٪ؼؿ ثب اؿفه امت ثَ ىک٥َْ ُبي ؿًگيي ػًيب چين ًوي ػّعتٌؼ ّ ػًيب ًقػ )ا٩ل ٌٝؼُن هوب يٖئًَْ ثبؿرلِن 

 1(آًبى ثي اؿفىتـ اف عبک ثْػ
. ثب ايي ه٪ؼهَ کْتبٍ اُويت ثضج ػؿ اٍْل ٝ٪بيؼ ثَ ّيژٍ اٍل تْصيؼ ؿا آ١بف کٌين ٥ْايؼ ّ ًتبيذ اٝت٪بػ ثَ ػيي ؿا ثيبى هي کٌين

 
آحبؿ اٝت٪بػ ثَ ػيي 

.   ـ ػيي ثَ فًؼگي هضتْي هي ػُؼ، اگـ ػيي ؿا اف فًؼگي رؼا کٌين رق پْچي ّ مـگـػاًي ّ تکـاؿ، چيقي ًوي يبثين1
ؿصن اهلل اهـء ٝلن هي ايي : ٩بل ٝلي ٝليَ النالم. کزب ثْػم ـ کزب ُنتن ـ ثـاي چَ ُنتن ـ ثَ کزب هيـّم:   ـ ػيي ؿ٥ٜ تضيـ هي کٌؼ، تضيـ افايٌک2َ

. عؼاًّؼ ؿصوت کٌؼ کني ؿا کَ ثؼاًؼ کزب ثْػٍ ّ کزب ُنتْ کزب عْاُؼ ؿ٥ت: صْـت ٝلي ٝليَ النالم ٥ـهْػٍ. ّ ٥ي ايي ّالي ايي
الکوبل کل : ٩بل الجب٩ـ ٝليَ النالم ٝليَ النالم.   ـ اًنبى ؽاتب تيٌَ ّ ٝبى٨ کوبل امت ّ تٌِب ػيي امت کَ اًنبى ؿا ثَ کوبل ّا٩ٞي ُؼايت هي کٌؼ3

کوبل کبهل ػؿ ثَيـت ػؿ ػيي ّ ٍجـ ثـ هيکالت ّ : الکوبل الت٦٪َ ٥ي الؼيي ّ الَجـ ٝلي الٌبئجَ ّ ت٪ؼيـ الوٞييَ اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم ٥ـهْػ
 2.ا٩تَبػ ّ اهْؿ فًؼگي امت

اگـ تْرِي .   ـ آؿاهو ؿّاًي تٌِب ػؿ پٌبٍ ػيي امت، اًنبى ٥ب٩ؼ ػيي ُوييَ ُوـاٍ ثب اّٖـاة، تـك، ًبؿاصتي، پـييبًي ّ مـگـػاًي هي ثبىؼ4
الؾيي آهٌْا ّ لن يلجنْا ايوبًِن . ثَ آهبؿُبي رِبًي کٌين ثييتـيي ثيوبؿيِبي ؿّاًي ّ َٝجي ػؿ ربهَٞ ُبيي امت کَ ػؿ آًِب اف ػيي عجـي ًينت

 3.ثٚلن اّلئک لِن االهي ّ ُن هِتؼّى آًِب کَ ايوبى آّؿػًؼ عْػ ؿا ثب متن آلْػٍ ًکـػًؼ آؿاهو ّ اهٌيت ثـاي آًِبمت ّ آًِب ؿٍ يب٥تگبًٌؼ
  ـ تاله ّ اهيؼ ػؿ پٌبٍ ػيي، آًگبٍ کَ صْاػث مغت ّ پيچيؼٍ ػؿ فًؼگي اًنبى ؿط هي ػُؼ ّ ُوَ ػؿُب ؿا ثَ ؿّي عْػ ثنتَ هي ثيٌؼ ّ ػؿ ثـاثـ 5

هيکالت اصنبك ٤ّٞ ّ ًبتْاًي هي کٌؼ تٌِب ايوبى ثَ هجؼا ّ هٞبػ امت کَ ثَ يبؿي اّ ىتب٥تَ ّ ثَ اّ ًيـّ هي ػُؼ ّ ػؿايي ٌُگبم هي ٥ِوؼ کَ 
ثٌبثـايي ايوبى ثَ هجؼا ّ هٞبػ . تٌِب ًينت ّ تکيَ گبُي ثقؿگ ػاؿػ، پل ثب ٝي٨ ّ اهيؼ ثَ تاله ّ کْىو اػاهَ هي ػُؼ ّ ثـ مغتيِب چيـٍ هي ىْػ

الوْهي کبلزجل الـامظ التضـکَ : تکيَ گبٍ ثقؿگي ثـاي اًنبى ّ هبيَ امت٪بهت ّ پبيوـػي اّمت ّ اف ُويي ؿّ ؿمْل گـاهي امالم هي ٥ـهبيؼ
 4چٌؼ صؼيج اف صْـت ٝلي ٝليَ النالم ػؿ ٥ْايؼ ػيي  . الْٞا٤ٍ هْهي ُوبًٌؼ کٍْ امتْاؿ امت کَ اّ ؿا ثبػُبي مغت صـکت ًوي ػُؼ

.   ـ الؼيي ا٩ْي ٝوبػ ػيي ٩ْي تـيي تکيَ گبٍ امت1
.   ـ ٍيبًَ الوـء ٝلي ٩ؼؿ ػيبًتَ ص٦٘ ىؼى اًنبى ثَ ه٪ؼاؿ ػيبًت اّمت2
.   ـ الؼيي ا٥ْل هٖلْة ػيي ثِتـيي ٕلت ىؼٍ امت3
.   ـ ارٞل الؼيي ک٦ِک ػيي ؿا پٌبُگبٍ عْػت ٩ـاؿ ػ4ٍ
.   ـ الؼيي يَؼ ٝي الوضبؿم ػيي اًنبى ؿا اف گٌبُبى ثبف هي ػاؿػ5
.   ـ مجت الْؿٛ ٍضَ الؼيي ػؿمتي ػيي ثبٝج پـُيقکبؿي امت6
.   ـ ينيـ الؼيي عيـ هي کخيـ الؼًيب ه٪ؼاؿ کوي اف ػيي، اف ػًيبي ٥ـاّاى ثِتـ امت7
.   ـ هي ؿف٧ الؼيي ٥٪ؼ ؿف٧ عيـ الؼًيب ّ االعـٍ ثَ ُـ کل ػيي ؿّفي ىؼ ُوبًب عيـ ػًيب ّ آعـت ػاػٍ ىؼٍ امت8
.   ـ الؼيي ًْؿ ػيي ًْؿ امت9

.   ـ ًٞن ال٪ـيي الؼيي ػيي ُوـاٍ عْثي امت10
ػيي ّ تبهيي ٝؼالت ارتوبٝي ص٪ي٪تب ٩لن ّ ثيبى اف تجييي آحبؿ ىٌبعت عؼاًّؼ ّ ً٪و آى ػؿ فًؼگي ٥ـػي ارتوبٝي اًنبى ًبتْاى امت ّ اگـ اًنبى 

. اؿفه ايي ىٌبعت ؿا ثَ ػؿمتي ثؼاًؼ ثَ ُيچ چيقي رق آى ًوي اًؼييؼ
لٞلل کخيـٍ هٌِب اى : اف اهبم ؿّب ٝليَ النالم پـميؼًؼ ٥لن٦َ ٝ٪يؼٍ ثَ عؼا ّ پي٢وجـاى ّ اهبهبى ّ آًچَ اف ربًت اّ آهؼٍ چينت؟ صْـت ٥ـهْػًؼ
، ٝلتِبي ثنيبؿي 5....هي لن ي٪ـ ثبهلل ٝقّرل لن يزتٌت هٞبٍيَ ّ لن يٌتَ ٝي اؿتکبة الکجبئـ ّ لن يـا٩ت اصؼا ٥يوب ييتِي ّ ينتلؾ هي ال٦نبػ ّالٚلن

ػاؿػ يکي اف آًِب ايي امت کَ کني کَ هٞت٪ؼ ثَ عؼا ًينت اف گٌبُبى ارتٌبة ًوي کٌؼ ّ هـتکت هَٞيتِبي ثقؿگ هي ىْػ ّ ػؿ اًزبم ُـ ٙلن ّ 
ٕجيٞي امت کني کَ اٝت٪بػ ثَ عؼا ّ ٩يبهت ًؼاؿػ٣ ٝؼالت ـ ثـاثـي ـ ايخبؿ ـ اف . ٥نبػي کَ ثـايو لؾت ثغو امت اف ُيچ کني صنبة ًوي ثـػ

عْػ گؾىتگي ّ ثْٖؿ کلي ُوَ هنبئل اعال٩ي اف ًٚـ اّ پْچ ّ ثي هضتْي ّ عبلي اف ه٦ِْم امت، ثـاي چٌيي ٥ـػي ٥ـ٩ي ثيي ٙبلن ّ ٝبػل ـ 
ًيکْکبؿ ّ رٌبيتکبؿ ًينت فيـا ػؿ ًٚـ اّ ُوَ ثب هـگ ثَ يک ً٪َٖ هنبّي هي ؿمٌؼ، پل چَ چيقي هي تْاًؼ هبًٜ ايي اًنبى اف ٥نبػ ّ 

ُْمـاًي ثبىؼ؟ ػؿ ًتيزَ اٝت٪بػ ثَ عؼا ّ ٩يبهت ثبٝج هي ىْػ اًنبى عْػ ؿا ػؿ ثـاثـ ُـ صـکتي هنئْل ثؼاًؼ، اًنبى هٞت٪ؼ ثبّؿ ػاؿػ کَ کْچک 
  ُـ کل ثَ اًؼافٍ ؽؿٍ اي عْثي يب ثؼي ٥6وي يٞول هخ٪بل ؽؿٍ عيـا يـٍ ّ هي يٞول هخ٪بل ؽؿٍ ىـا يـٍ  . تـيي ٝول فىت ّ فيجبي اّ صنبة ػاؿػ

. کٌؼ آًـا عْاُؼ ػيؼ
ايي اٝت٪بػ فهيٌَ مبف ٝؼالت ارتوبٝي امت ايٌزبمت کَ ثبيؼُب ّ ًجبيؼُبي اعال٩ي هٌٞب پيؼا هي کٌؼ ّ هٞت٪ؼيي ثَ ػيي اًنبًِبيي ايخبؿگـ ـ هت٪ي ّ 

چـا ثنيبؿي اف هنلوبًبى ثَ ًتبيذ ٧ْ٥ ًـميؼٍ اًؼ؟ . پـُيقکبؿ ـ رؼي ّ کْىب عْاٌُؼ ثْػ
پل اف ثيبى هجبصج گؾىتَ ّ ًتبيذ ّ ٥ْايؼي کَ ثـاي ػيي ّ اٝت٪بػ ثَ آى ثيبى کـػين ايي مْال هٖـس هي ىْػ کَ اگـ ػيي ثَ فًؼگي هضتْي هي 

ػُؼ ّ اًنبى ؿا اف تضيـ ّ مـگـػاًي ًزبت هي ػُؼ ّ مجت کوبل ّ مٞبػت امت ّ اگـ ػيي هْرت آؿاهو ّ فهيٌَ مبف ٝؼالت ارتوبٝي امت پل 
االيوبى ا٩ـاؿ : رْاة ايي مْال ؿا ثب ؿّايتي اف اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ثيبى هي کٌين کَ ٥ـهْػًؼ! چـا ثييتـ هنلوبًبى ثَ ايي ًتبيذ ًـميؼٍ اًؼ؟

. ، ايوبى ا٩ـاؿ ثَ فثبى ّ ىٌبعت ٩لجي ّ ٝول ثب اْٝب ّ رْاؿس امت7ثبللنبى ّ هٞـ٥َ ثبل٪لت ّ ٝول ثبلزْاؿس
ؿّىي امت کَ ػيي ّ ايوبى ا١لت هنلوبًبى اف هـصلَ اّل تزبّف ًکـػٍ ّ ػؿ ًتيزَ ايوبى فثبًي ثؼّى هٞـ٥ت ّ ثؼّى ٝول احـ ّ ٥بيؼٍ اي ًؼاؿػ ّ 



ال هٞـ٥َ اال ثبلٞول ٥وي ٝـ٣ ػلتَ الوٞـ٥َ ٝلي الٞول ّ هي لن يٞول ٥ال هٞـ٥َ لَ، ىٌبعت ّ هٞـ٥ت ًينت : ثَ ٥ـهبيو اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم
. 8هگـ ثب ٝول ّ ُـ کل هٞـ٥ت پيؼا کـػ ثَ ٝول ؿاٌُوبئي هي ىْػ پل ُـ کل ٝول ًؼاؿػ هٞـ٥ت ًؼاؿػ

. ػؿ ًتيزَ آى ٥ْايؼ ّ آحبؿ ٌُگبهي ٙبُـ هي ىْػ کَ ايوبى ثَ ٩لت ؿميؼٍ ّ اف ٩لت ثْميلَ ٝول ػؿ رْاؿس ّ اْٝب ٙبُـ ىْػ
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ػؿك ػّم 
تْصيؼ ٥ٖـي 

: ٥ٖـت ػؿ ل٢ت ثَ هٌٞبي مـىت يب ٕجيٞت ّ ػؿ اٍٖالس ثَ هٌٞبي ١ـيقٍ هٌْٞي ُـ اًنبى هي ثبىؼ، اًنبى ػاؿاي ػّ ًْٛ ١ـيقٍ امت
...   ـ ١ـايق هبػي کَ ثـاي تبهيي اصتيبربت هبػي ػؿ ػؿّى اًنبى ٦ًِتَ امت هبًٌؼ صت ؽات، تيٌگي، گـمٌگي، تـك، اهيؼ ّ  1
  ـ ١ـايق هٌْٞي هبًٌؼ کوبل ٕلجي، ًْٛ ػّمتي، ايخبؿ ّ اف عْػ گؾىتگي، اصنبى ّ ى٦٪ت، ّ ثبالعـٍ ّرؼاى اعال٩ي، کَ ايي ١ـايق ػؿ ّرْػ 2

. اًنبى ثـاي ٝجْؿ اف هـف صيْاًيت ّ ؿميؼى ثَ کوبل ّا٩ٞي ًِبػٍ ىؼٍ امت
 

٥ٖـت يب ١ـيقٍ هٌْٞي 
. ١ـيقٍ هٌْٞي يب ٥ٖـت يٌٞي آًچَ اًنبى ؿا اف عْػ هي يبثؼ ّ ًيبف ثَ ٥ـاگيـي ػؿ هْؿػ آى ًؼاؿػ

٦ًٖـت يکي اف هٌبثٜ الِبم ثغو هٞـ٥ت ّ ىٌبعت امت، گبُي اف ايي هٌجٜ ىٌبعت ثَ ٩لت ًيق تٞجيـ هي ىْػ ّ ثب ٝ٪ل کَ هـکق ت٦کـ ّ اػؿاکبت 
. ًٚـي امت ت٦بّت ؿّىٌي ػاؿػ ّ ُوَ ايٌِب ىبعَ ُبي يکي ػؿعت ّ حوـٍ ُبي ىزـٍ هجبؿکَ ؿّس اًنبى ُنتٌؼ

ايي ٥ٖـت هٌْٞي ػؿ ّرْػ ُـ اًنبًي ُنت ٥٪ٔ گبُي صزبثِبي ٙلوبًي هبًٜ ثـّف آى هي ىْػ ّ ثٞخت اًجيبء ّ آهؼى اهبهبى هَْٞم ثـاي ؿ٥ٜ 
٥ب٩ن ّرِک للؼيي صٌي٦ب ٥ٖـٍ اهلل التي ٥ٖـ . ايي صزبثِب ّ ؿىؼ ايي ٥ٖـت الِي ثْػٍ امت ّ گـًَ ُـ اًنبًي ثب ٥ٖـت پبک تْصيؼي ثَ ػًيب هي آيؼ

  هلتقم ّ پؾيـا ثبه ػيي ص٪ي کَ عؼاًّؼ آ٥ـيٌو اًنبًِب ؿا ثـ امبك 1الٌبك ٝليِب ال تجؼيل لغل٨ اهلل ؽلک الؼيي ال٪ين ّ لکي اکخـ الٌبك ال يٞلوْى  
. آى ٩ـاؿ ػاػٍ امت کَ ُيچ تجؼيل ّ ػگـگًْي ػؿ آ٥ـيٌو عؼاًّؼ ًينت ايي امت ػيي ّ آييي هضکن ّلي اکخـ هـػم ًوي ػاًٌؼ

 
٥ٖـت ػؿ ؿّايبت 

  ؿمْل عب ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ 2کل هْلْػ يْلؼ ٝلي ال٦ٖـٍ صتي يکْى اثْاٍ يِْػ اًَ اّ يٌَـ اًَ  : ٩بل ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن
هتْلؼ هي ىْػ ّ ايي ٥ٖـت ُوچٌبى ُنت تب پؼؿ ّ هبػؿ اّ ؿا ثَ آييي يِْػ يب ًَـاًيت ثبؿ  (تْصيؼ ّ امالم)ملن ٥ـهْػ ُـ ًْفاػي ثـ ٥ٖـت 

. آّؿًؼ
  فؿاؿٍ هي گْيؼ ٥.3ٖـُن رويٞب ٝلي التْصيؼ: ٝي فؿاؿٍ ٩بل مبلت اثب ٝجؼْا ٝليَ النالم ٝي ٩ْل اهلل ٝقّرل ٥ٖـٍ اهلل التي ٥ٖـ الٌبك ٝليِب ٩بل

. عؼاًّؼ ُوَ ؿا ثـ ٥ٖـت عؼاىٌبمي آ٥ـيؼ: پـميؼم، صْـت ٥ـهْػًؼ (...٥ٖـٍ اهلل)اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم اف ت٦نيـ ٩ْل عؼاي ٝقّرل 
ه٪َْػ امالم امت کَ ٩ّتي عؼاًّؼ پيوبى ثـ تْصيؼ : اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم مْال ىؼ ه٪َْػ اف ٥ٖـت ػؿ آيَ هؾکْؿ چينت؟ صْـت ٥ـهْػًؼ

 4.ّ ىٌبمبيي عْػ ؿا اف ثيـ گـ٥ت ًيبف ثَ ػيي ؿا ُن ػؿ ّرْػىبى ٩ـاؿ ػاػ



٥ٖـٍ اهلل التي ٥ٖـ الٌبك ٝليِب ٩بل ُْ : ٝي ٝلي ثي هْمي الـّب ٍْالت اهلل ٝليَ ٝي اثيَ ٝي رؼٍ هضوؼ ثي ٝلي ثي الضنيي ٝليِن النالم ٥ي ٩ْلَ
  اهبم ؿّب ٝليَ النالم اف پؼؿىبى ّ 5.ال الَ اال اهلل هضوؼ ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٝلي اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم الي ُيٌب التْصيؼ

ال الَ اال اهلل هضوؼ ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٝلي  (...٥ٖـٍ اهلل )اييبى اف رؼىبى اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم ً٪ل کـػٍ کَ ٥ـهْػٍ ه٪َْػ اف 
يٌٞي اٝت٪بػ کبهل ثَ تْصيؼ، ثبّؿهٌؼي ثَ پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ اهبهت ّ ّاليت ٝلي ٝليَ النالم . اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم امت

. ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ
 6. اثْ ثَيـ اف اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم ً٪ل کـػٍ کَ ٥ـهْػًؼ هٌْٚؿ اف آيَ ٥ب٩ن ّرِک للؼيي صٌي٦ب ّاليت امت

ػؿ ًتيزَ هي ثيٌين ُـ اًنبًي ػؿ ّرْػ عْػ اصنبك ًيبف ثَ آ٥ـيؼگبؿ هي کٌؼ ّ ايي صبلتي امت کَ عؼاًّؼ ػؿ مـىت ّ ٥ٖـت اًنبًِب ٩ـاؿ ػاػٍ 
. امت ايي هنبلَ اي امت کَ صتي ػاًيوٌؼاى ١يـ هنلوبى ُن ثَ آى اٝتـا٣ کـػٍ اًؼ کَ ثَ ًوًَْ ُبيي اف آى اىبؿٍ هي کٌين

 
٥ٖـت هؾُجي ػؿ کلوبت ػاًيوٌؼاى 

ػؿ ايي هؾُت اًنبى کْچک ثْػى آؿفُّب ّ ... هي آًـا اصنبك هؾُجي آ٥ـيٌو ًبم هي گؾاؿم... يک ٝ٪يؼٍ ّ هؾُت ثؼّى امتخٌب ػؿ ُوَ ّرْػ ػاؿػ
 7(اًييتيي). ُؼ٥ِبي ثيـي، ٝٚوت ّ راللي کَ ػؿ هبّؿاي ايي اهْؿ ّ پؼيؼٍ ُب ٦ًِتَ امت صل هي کٌؼ

 9(ّيليبم ريوق)...   هي ثَ عْثي هي پؾيـم کَ مـچيوَ فًؼگي هؾُجي ػل امت8(پبمکبل). ػل ػاليلي ػاؿػ کَ ٝ٪ل ؿا ثَ آى ػمتـمي ًينت
( 10هبکل هْلـ). امال٣ هب اف آى ه٩ْٜ ثَ ػؿگبٍ عؼاًّؼ مـ ٥ـّػ آّؿػٍ ثْػًؼ کَ صتي ثـاي عؼا ًبم ُن ًتْاًنتَ ثْػًؼ ثگؾاؿًؼ

اًنبى ... ص٪ي٪تب چٌيي ثَ ًٚـ هي ؿمؼ کَ اصنبك ٝـ٥بًي رٌجيي امت کَ اف اٝوب٧ ٥ٖـت هب مـچيوَ گـ٥تَ امت ّ يک ١ـيقٍ اٍلي امت
  اًنبى ػؿک هي کٌؼ کَ اصتيبد ثَ آة ّ ١ؾا ػاؿػ ُوچٌيي 11(الکنيل کبؿل). ُوچٌبًکَ ثَ آة ّ اکنيژى ًيبفهٌؼ امت يَ عؼا ًيق هضتبد امت

ػليل ايي هٖلت . ؿّس هب ػؿک هي کٌؼ کَ اصتيبد ٥ـاّاًي ثَ ١ؾاي ؿّس ػاؿػ، ايي اصنبك ٝجبؿت امت اف ػيٌي کَ اّليي اًنبى ثَ آى ُؼايت ىؼ
اگـ ثچَ اي ؿا اف ّصيي تـيي ا٩ْام ػًيب ثگيـين ّ اّ ؿا آفاػ ثگؾاؿين کَ ُـ گًَْ کَ هي عْاُؼ فًؼگي کٌؼ ّ صتي ُيچ ػيٌي ثَ اّ تل٪يي : ايٌکَ

ًکٌين ٩ّتي ثقؿگ ىؼ ّ کبهل گيت هيبُؼٍ هي کٌين کَ ػًجبل گويؼٍ اي هي گـػػ ّ ػائوب ؿّي اٍل ١ـيقٍ ّ اًؼييَ ٥ٖـتو ثَ ايي ٕـ٣ ّ آى 
 (م٪ـآ صکين). ٕـ٣ هي فًؼ تب ػؿ ه٢ق عْػ چيقي تَْؿ کٌؼ کَ هب آى ؿا ٝ٪يؼٍ يب ػيي هي ًبهين

ىْؿه ٝي٨ تْ ػؿ ُيچ مـي ًينت کَ ًينت هٌٚـ ؿّي تْ فيت ًٚـي ًينت کَ ًينت 
ًَ ُويي اف ١ن تْ ميٌَ هب ٍؼ چبک امت ػاٟ تْ اللَ ٦ٍت، ثـ رگـي ًينت کَ ًينت 

 
اً٪ٖبٛ ّ ِْٙؿ ٥ٖـت  

اف آيبت ّ ؿّايبت ثنيبؿ ؿّىي هي ىْػ کَ ٌُگبم اّٖـاؿ ّ اً٪ٖبٛ اف هب مْي الل٤ِ ُـ اًنبًي ثَ عؼاًّؼ ٩بػؿ هتٞبل تْرَ پيؼا هي کٌؼ ّ 
 ٥.12ٖـتب عْػ ؿا ًيبفهٌؼ ثَ آى ّرْػ ثي ًيبف هي ثيٌؼ ّ اگـ ػؿ ُـ فهبى ايي صبلت پيؼا ىْػ اًنبى هي يبثؼ کَ ثيي اّ ّ هٞجْػه ٥بٍلَ ًينت

ُْ الؾي يتبلَ اليَ ٌٝؼ الضْائذ ّ اليؼائؼ کل هغل٧ْ ٌٝؼ اً٪ٖبٛ الـربء هي رويٜ هي ُْ : هي ٥ـهبيٌؼ (اهلل)اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ػؿ ت٦نيـ کلوَ 
٩ّتي اهيؼه اف ١يـ اّ ٩ٖٜ ىؼ ّ اف امجبة )عؼا کني امت کَ ُـ آ٥ـيؼٍ اي ثَ ٌُگبم ًيبفُب ّ مغتيِب . ػًَّ ّ ت٪ٖٜ االمجبة هي کل هي مْاٍ

 13.ثَ اّ پٌبٌٌُؼٍ هي ىْػ (ٕجيٞي هبيْك ىؼ
ىغَي ثَ اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٝـُ کـػ اي ٥ـفًؼ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن عؼا ؿا ثَ هي هٞـ٥ي کي فيـا اُل هزبػلَ ثب هي 

ثـايت ات٦ب٧ ا٥تبػٍ کَ کيتي : آيب تب کٌْى کيتي مْاؿ ىؼٍ اي؟ گ٦ت آؿي، ٥ـهْػ: صْـت ٥ـهْػًؼ. مغي ثنيبؿ گ٦تَ اًؼ ّ هـا مـگـػاى کـػٍ اًؼ
. ػچبؿ مبًضَ ىْػ ّ ػؿ آًزب ًَ کيتي ػيگـي ّ ًَ ىٌبگـي ثبىؼ کَ تْ ؿا ًزبت ػُؼ؟ ٝـُ کـػ آؿي

ٌُگبم اصنبك ًوْػي کَ ُن اکٌْى ًيق ٩ؼؿتي ُنت کَ هي تْاًؼ تْ ؿا اف آى ّؿَٕ ُْلٌبک ًزبت ػُؼ؟ گ٦ت آؿي، » آيب ػؿ آ: صْـت ٥ـهْػ
 14.ُوبى عبمت کَ هي تْاًؼ تْ ؿا ًزبت ػُؼ آًزب کَ ًزبت ػٌُؼٍ اي ًينت ّ ثَ ٥ـيبػ ؿمؼ آًزب کَ ٥ـيبػؿمي ًينت: ٥ـهْػ

عؼاًّؼي کَ ثي ٩ـى ّ ٝؼيل امت ّرْػ اّ ًَ هضتبد ػليل امت 
اگـ ا٥تي ثَ ػام اثتالئي ثَ رق اّ اف کَ هي رْئي ؿُبيي 

ليکي، چَ ثنب تيـٍ تجلي٢بت، تل٪يٌبت، . ثٌبثـايي ٥ٖـت عؼاىٌبمي اف مـهبيَ ُبي اٍيل ّ امبمي ّرْػ اًنبى امت کَ آيٌَ مبى ص٪ي٪ت ؿا هي ًوبيؼ
. گٌبٍ، ايي آيٌَ ٍب٥ي ؿا فًگبؿي ّ ١جبؿ اًؼّػ هي کٌؼ. گٌبٍ، هبًٜ ص٨ ًوبئي ٥ٖـت هي گـػػ: هضئ ٥بمؼ ّ ػؿ يک کلوَ

حن کبى ٝب٩جَ الؾيي امبّا النْاي اى کؾثْا ثبيبت اهلل ّ کبًْا ثِب ينتِقّى مـ اًزبم کنبًي کَ ثنيبؿ گٌبٍ کـػًؼ ايي ىؼ کَ ًيبًَ ُبي عؼا ؿا تکؾيت 
 15.ّ هنغـٍ کـػًؼ
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ػؿك مْم 
ًيبًَ ُبي عؼاًّؼ ػؿ ّرْػ اًنبى 

 1.مٌـيِن آيبتٌب ٥ي اال٥ب٧ ّ ٥ي ا٦ًنِن صتي يتجيي لِن اًَ الض٨
ّ ٥ي عل٪کن ّ هب يجج هي ػاثَ آيبت . هب ًيبًَ ُبي عْػ ؿا ػؿ مـامـ رِبى ّ ػؿ ّرْػ عْػ اًنبًِب ثَ آًِب ًيبى هي ػُين تب ثؼاًٌؼ اّ ثـ ص٨ امت

 2. ل٪ْم ي٩ٌْْى
ّ هي آيبتَ اى عل٪کن هي تـاة تن اؽا اًتن ثيـ . ّ ػؿ آ٥ـيٌو ىوب ّ رٌجٌؼگبًي کَ ُوَ رب هٌتيـًؼ ًيبًَ ُبئي امت ثـاي گـُّي کَ اُل ي٪يي اًؼ

 3. تٌتيـّى
ثب ايٌکَ ػاًيوٌؼاى ػاًيِبي گًْبگًْي . ّ اف ًيبًَ ُبي عؼاًّؼ ايي امت کَ ىوب ؿا فا عبک آ٥ـيؼ مپل اًنبى ىؼيؼ ّ ػؿ ؿّي فهيي پـاکٌؼٍ ىؼيؼ

ؿا ٥ـا گـ٥تَ اًؼ ّ ػؿ فهيٌَ ُبي هغتل٤ مـگـم تض٪ي٨ ّ ثـؿمي ُنتٌؼ ّلي عْػ اًنبى ثَ ٍْؿت يک هْرْػ ًبىٌبعتَ ثب٩ي هبًؼٍ امت ّ 
مبليبًي ػؿاف هي ٕلجؼ تب ػاًيوٌؼاى رِبى ثتْاًٌؼ ايي هٞوبي ثقؿگ ٝبلن ُنتي ؿا گيبيٌؼ ّ فّايبي آًـا ؿّىي مبفًؼ ّ ىبيؼ ُيچگبٍ ًتْاًٌؼ ايي کبؿ 

. ؿا اًزبم ػٌُؼ
ٌُْف فينت ىٌبمبى ثَ ص٪ي٪ت امـاؿ ثؼى اًنبى پي ًجـػٍ اًؼ ّ ًبم کٌتبثو : ػکتـ کبؿل ٥ـاًنْي پل اف مبلِب هٖبلَٞ ّ ثـؿمي ثبالعـٍ هي گْيؼ

ّ ايٌزبمت کَ ثبيؼ اٝتـا٣ کٌين ٩جل اف ُـ چيق ّرْػ عْػ اًنبى ًيبًَ اي ثقؿگ . ؿا کَ ػؿ ايي فهيٌَ ًْىتَ، اًبمي هْرْػ ًبىٌبعتَ گؾاىتَ امت
. اف ٝٚوت عؼاًّؼ امت

 
ىٌبعت عْييتي 

. يکي اف ًيبًَ ُبي هِن ٝلن ّ صکوت ّ تؼثيـ پـّؿػگبؿ آ٥ـيٌو اًنبى امت کَ ىٌبعت اّ هْرت ىٌبعت عبل٨ ّ آ٥ـيٌٌؼٍ اه هي ثبىؼ
ٝزجت لوي يزِل ٦ًنَ کي٤ يٞـ٣ ؿثَ  . ، ُـ کل عْػه ؿا ىٌبعت عؼايو ؿا ىٌبعتَ امت4هي ٝـ٣ ٦ًنَ ٥٪ؼ ٝـ٥َ ؿثَ: ٩بل ٝلي ٝليَ النالم

. ، تٞزت ػاؿم اف کني کَ عْػه ؿا ًيٌبعتَ چگًَْ عؼايو ؿا هي ىٌبمؼ5
. ، ُـ کل عْػه ؿا ىٌبعت ثَ تض٪ي٨ ثَ ُـ ىٌبعت ّ ٝلوي ؿميؼٍ امت6هي ٝـ٣ ٦ًنَ ٥٪ؼ اًتِي الي ١بيَ کل هٞـ٥َ ّ ٝلن

. ، ىٌبعت ٦ًل ثِتـيي ىٌبعتِب امت7هٞـ٥َ ال٦ٌل ا٦ًٜ الوٞبؿ٣  
، ػؿ ىگ٦تن اف کني کَ ػًجبل گويؼٍ اه هي گـػػ ػؿ صبلي کَ عْػه ؿا گن کـػٍ ّ آًـا ٕلت 8ٝزجت لوي يٌيؼ ّبلتَ ّ ٩ؼ اّل ٦ًنَ ٥ال يٖلجِب  

. ًوي کٌؼ
اىبؿٍ هي کٌين تب ثيبؿي عؼا فهيٌَ اي ثـاي هٞـ٥ت پـّؿػگبؿ کَ آ٥ـيٌٌؼٍ  (اًنبى)ػؿ ايي ثغو ثَ گْىَ اي اف اثٞبػ ّرْػ ايي هْرْػ امـاؿآهيق 

. ايي ُوَ امـاؿ امت پؼيؼ آيؼ
پـميؼم اگـ کني اف هي پـميؼ چگًَْ عؼايت ؿا  (اف ىبگـػاى اهبم ٍبػ٧)يکي اف اٍضبة اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم هي گْيؼ اف ُيبم ثي صکن 

هي عؼاًّؼ رل راللَ ؿا ثْميلَ عْػم ىٌبعتن فيـا اّ ًقػيکتـيي چيقُب ثَ هي امت، هي ثيٌن : ىٌبعتي ثَ اّ چَ پبمغي ثؼُن؟ ُيبم گ٦ت، هي گْين
مبعتوبى ثؼًن ارقاء هغتل٦ي ػاؿػ کَ ُـ کؼام ثب ًٚن عبٍي ػؿ ربي عْػ ٩ـاؿ گـ٥تَ اًؼ، تـکيت ايي ارقاء ٩ٖٞي ّ ؿّىي امت آ٥ـيٌو آًِب هتيي 

ّ ػ٩ي٨ امت ّ اًْاٛ ّ ا٩نبم ً٪بّي ُب ػؿ آى ثکبؿ ؿ٥تَ امت، هي ثيٌن ثـاي هي صْاك هغتل٤ ّ اْٝبء گًْبگًْي اف ٩جيل چين، گْه، ىبهَ، 
ؽائ٪َ ّ الهنَ ايزبػ ىؼٍ امت ّ ٝ٪ل ُوَ ٝب٩الى هضبل هي ػاًؼ کَ تـکيت هٌٚوي ثؼّى ًبٙن، ّ ً٪يَ ػ٩ي٪ي ثؼّى ً٪به ثْرْػ آيؼ، اف ايي ؿاٍ پي 

 9.ثـػم کَ ًٚبم ّرْػم ّ ً٪بىي ُبي ثؼًن اف ايي ٩بًْى هنتخٌي ًينت ّ ًيبفهٌؼ ثَ آ٥ـيؼگبؿ امت
ٝلوت اى الِؾا الجٌيبى ثبًيب ٥ب٩ـؿت ثَ، هي : ىغَي اف اهبم ؿّب ٝليَ النالم ت٪بّب کـػ کَ ػليل ثـ ّرْػ عؼاًّؼ ؿا ثيبى ًوبيٌؼ، صْـت ٥ـهْػًؼ

 10.ػؿ مبعتوبى ّرْػم ًٚـ کـػم ػاًنتن کَ ايي ثٌب ثٌيبًگؾاؿي ػاؿػ پل ثَ آى ا٩ـاؿ کـػم
اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم هي ٥وـايؼ تٞزت اف هغل٩ْي کَ هي پٌؼاؿػ عؼا اف ثٌؼگبًو پٌِبى امت ػؿ صبليکَ آحبؿ آ٥ـيٌو ؿا ػؿ ّرْػ عْػ هي ثيٌؼ ثب 

تـکيجي کَ ٝ٪لو ؿا هجِْت ّ اًکبؿه ؿا ثبٕل هي مبفػ ّ ثزبى عْػم مْگٌؼ اگـ ػؿ ًٚبم آ٥ـيٌو ٥کـ هي کـػًؼ ٩ٖٞب ثب ػالئلي ٩بًٜ کٌٌؼٍ ثَ 
 11.آ٥ـيؼگبؿ رِبى ؿٌُوْى هي ىؼًؼ

مبعتوبى امـاؿ آهيق ثؼى اًنبى ػاًيوٌؼاى ثـاي ىٌبمبًؼى عٍَْيبت اًنبى ٝلْهي ؿا پبيَ گؾاؿي کـػٍ ّ تْاًنتَ اًؼ ثَ گْىَ اي اف امـاؿ آى 
: آگبٍ گـػًؼ فيـا ػؿ ُـ ْْٝي اف اْٝبء اًنبى يک رِبى امـاؿ تْصيؼ ٦ًِتَ امت ايي امـاؿ ؿا هي تْاى ػؿ اهْؿ ؽيل رنتزْ ًوْػ

ثؼى اًنبى هبًٌؼ يک مبعتوبى اف ملْلِبئي تيکيل يب٥تَ کَ ُـ کؼام ثَ تٌِبئي هْرْػ فًؼٍ اي امت :   ـ مبعتوبى امـاؿ آهيق ملْلِبي ثؼى اًنبى1
ػؿ ثؼى يک اًنبى هٞوْلي تٞؼاػ ايي ملْلِب کَ هـتجب ثْميلَ عْى ّ ثَ کوک ٩لت . کَ هبًٌؼ مبيـ ربًؼاؿاى فًؼگي، ُْن، رؾة، ػ٥ٜ ّ تْليؼ ػاؿًؼ



ت٢ؾيَ هي ىًْؼ هٞبػل ػٍ هيليْى هيليبؿػ هي ثبىؼ، ُـ يک اف ايي ملْلِب ه٦ٌْٙؼ ثَ گًَْ اي عبً ػؿآيٌؼ، گبُي ثَْؿت گْىت، گبُي ثَ 
ٍْؿت پْمت، گبٍ هيٌبي ػًؼاى ّ گبُي اىک چين ؿا تيکيل هي ٌُؼ، ٕجيٞي امت کَ ُـ کؼام ١ؾاي عبٍي هي عْاٌُؼ کَ ٩لت ثبيؼ ثْميلَ عْى 

. ثَ آًِب ثـمبًؼ
.   ـ ػمتگبٍ گْاؿه کَ آثؼاؿعبًَ ّ آىپقعبًَ ثؼى ثيوبؿ هي ؿّػ2
.   ـ ػمتگبٍ گـػه عْى کَ مـّيل مـيٜ پغو ١ؾاي کيْؿ تي صنبة هي ىْػ3
.   ـ ػمتگبٍ ت٦ٌل کَ ت٦َيَ عبًَ عْى ثؼى اًنبى امت4
.   ـ ػمتگبٍ ه٢ق ّ اَٝبة کَ متبػ ٥ـهبًؼُي کل ٩ْاي اًنبى امت5
.   ـ گْه ّ چين ّ ثيٌي کَ ىجکَ آگبُي ّ مبفهبى إالٝبت ه٢ق هضنْة هي ىْػ6
.   ـ مبيـ اْٝبء ثؼى7

 12.مبفهبى ُـ يک اف ايي ػمتگبُِبي ىگ٦ت آّؿ هب ؿا ثَ ّرْػ آ٥ـيؼگبؿي ػاًب ّ تْاًب ؿاٌُوبئي هي کٌؼ
ثـاي پي ثـػى ّ چگًْگي ٥ٞبليت ّ ٥يقيْلْژي ُـ يک اف اْٝبء ثؼى اًنبى ُقاؿاى ػاًيوٌؼ هٖبلَٞ کـػٍ ّ ُقاؿاى کتبة ػؿثبؿٍ آى ًْىتَ اًؼ، 
آيب ُيچکل ثبّؿ هي کٌؼ کَ ثـاي ىٌبعت ُـ يک اف ايي اْٝبء ايي ُوَ ٝ٪ل ّ ُْه ّ ػؿايت الفم ثبىؼ اهب ثـاي مبعتي آًِب ٝلن ّ ٝ٪لي الفم 

ًجْػٍ ثبىؼ؟ چگًَْ هوکي امت پي ثـػى ثَ ٕـف کبؿ ّ ٥ٞبليت ُـ يک اف ايي اْٝبء ثؼى اًنبى مبلِب هٖبلَٞ الفم ثبىؼ اهب آ٥ـيٌو آًِب ثؼمت 
ٍْؿت گيـػ؟ کؼام ٝ٪لي ثبّؿ هي کٌؼ؟ آ٥ـيٌو ىگ٦ت اًگيق ه٢ق هِوتـيي ّ ػ٩ي٨ تـيي ػمتگبٍ ثؼى اًنبى ه٢ق اّمت،  (ٕجيٞت)ْٝاهل ثييْٞؿ 

ه٢ق ثـاي کنت إالٝبت الفم، ػؿک اصتيبربت اْٝبء ّ . ه٢ق ّميلَ اي ثـاي ٥ـهبًؼُي ٩ْاي ثؼى ّ اػاؿٍ توبم ػمتگبُِبي ّرْػ اًنبى هي ثبىؼ
ؿمبًؼى ػمتْؿُبي الفم ثَ توبم ثؼى اف ؿىتَ ُبي ثبؿيکي کَ ػؿ مـامـ ثؼى پغو امت امت٦بػٍ هي کٌؼ ايي ؿىتَ ُب ملنلَ اَٝبة ًبهيؼٍ هي 

. ىًْؼ
تْرَ ثَ چگًْگي ٥ٞبليت ايي ػمتگبٍ ٝٚين کَ ػؿ روزوَ اًنبى ثب صزوي کْچک ٩ـاؿ گـ٥تَ هب ؿا ثَ ٝٚوت ّ ٩ؼؿت ّ صکوت آ٥ـيؼگبؿ رِبى 

. ؿٌُوْى هي مبفػ
 

ؿّس اًنبًي اٝزْثَ ٝبلن عل٪ت 
ثٞؼ ػيگـ ّرْػ اًنبى ؿّس اّمت، ؿّس اف ٝزيت تـيي ّ امـاؿ آهيقتـيي پؼيؼٍ ُبي ٝبلن ُنتي هضنْة هي گـػػ ّ ٝليـ١ن ايٌکَ اف ُوَ چيق 

ثَ هب ًقػيکتـ امت اف هٞـ٥ت ّ ىٌبعت آى ثنيبؿ ًبتْاًين، ثب ايٌکَ ػاًيوٌؼاى تاله ّ کْىو ٥ـاّاًي ثـاي ىٌبعت ؿّس ػاىتَ ّ ػاؿًؼ ّلي 
، اف تْ ػؿثبؿٍ 13ّ ينئْلٌک ٝي الـّس ٩ل الـّس هي اهـ ؿثي ّ هب اّتيتن هي الٞلن اال٩ليال. ُوچٌبى چِـٍ امـاؿآهيق ؿّس ػؿ پـػٍ اثِبم امت

ايي پبمظ مـثنتَ، اىبؿٍ اي پـ هٌٞي . ؿّس اف ٥ـهبى پـّؿػگبؿ هي امت ّ رق اًؼکي اف ػاًو ثَ ىوب ػاػٍ ًيؼٍ امت: ؿّس مْال هي کٌٌؼ؟ ثگْ
ثَ امـاؿ آهيق ثْػى ايي پؼيؼٍ ثقؿگ ٝبلن ُنتي امت ّ ثب ايي ػاًو کن ربي تٞزت ًينت کَ اف امـاؿ ؿّس آگبٍ ًيْين، ايي اٝزْثَ ًيبًَ اي 

٥ٞبليتِبي هغتل٤ ؿّس اًنبى هب ٥ٞبليتِبي ؿّصي ّ ٥کـي ٥ـاّاًي ػاؿين، چَ ػؿ ثغو عْػ آگبٍ ّ چَ ػؿ . ثقؿگ اف ّرْػ عؼاي ٩بػؿ هتٞبل امت
٩نوتي اف ايي ٥ٞبليتِب ثَ ىـس فيـ . ثغو ًبعْػآگبٍ کَ ُـ کؼام هّْْٛ ثضج رؼاگبًَ اي ُنتٌؼ ّ ػؿ کتبثِبي ٥ـاّاًي اف آًِب ثضج ىؼٍ امت

: امت
. ثـاي ؿاُيبثي ثَ هزِْالت ّ صل هيکالت:   ـ اًؼيييؼى1
. ثـاي ؿ٥ٜ ًيبفُبي هغتل٤، ه٪بثلَ ثب صْاػث گًْبگْى، اعتـاٝبت ّ اکتيب٥بت:   ـ اثتکبؿ2
ثـاي ًگِؼاؿي اًْاٛ هٞلْهبت کَ اف ٕـي٨ صل يب ت٦کـ ّ اًؼييَ ثـاي اًنبى صبٍل ىؼٍ امت ّ ثٞؼ ٕج٪َ ثٌؼي ّ ثبيگبًي آًِب ّ :   ـ صب3َٚ٥

. مپل ثَ ٌُگبم لقّم
ثـاي پيؼا کـػى ٝلل ّ ؿييَ ُبي صْاػث اف ٕـي٨ رؼا کـػى ه٦بُين ؽٌُي اف يکؼيگـ ّ ثٞؼ تـکيت آًِب ثب ُن ّ مپل :   ـ تزقيَ ّ تضليل هنبئل4

. ؿميؼى ثَ ٝلل ّ ًتبيذ صْاػث
. يٌٞي ايزبػ ٍْؿتِبي ؽٌُي کَ اصيبًب ػؿ عبؿد ّرْػ ًؼاؿػ ثٌْٞاى ه٪ؼهَ اي ثـاي ٥ِن هنبئل رؼيؼ:   ـ تغيل5
. ثـاي اًزبم کبؿُب، يب هت٤٩ْ مبعتي ّ يب ػگـگْى کـػى آًِب:   ـ تَوين ّ اؿاػ6ٍ
 14.  ـ هضجت ّ ػّمتي، ػىوٌي ّ ػُِب پؼيؼٍ ػيگـ کَ ػؿ اٝوبل اًنبى احـات هخجت يب ه٦ٌي ػاؿػ7
 

: توـيي
  ـ يک صؼيج اف صْـت ٝلي ٝليَ النالم ػؿثبؿٍ هٞـ٥ت ٦ًل ثٌْينيؼ؟   1
  ـ ػليل ُيبم ثي صکن ثـاي ىٌبعت عؼاًّؼ چَ ثْػ؟   2
  ـ ثْٖؿ عالٍَ ثٌْينيؼ ثؼى اًنبى اف چَ چيقُبيي تيکيل يب٥تَ امت؟ 3
  ـ عالٍَ اي اف ٥ٞبليتِبي ؿّس ؿا ثيبى کٌيؼ؟  4
 
 .53  ـ مْؿٍ ٥َلت، آيَ  1
 .4  ـ مْؿٍ ربئيَ، آيَ  2
 .20  ـ مْؿٍ ؿّم، آيَ  3
.   ـ ١ـؿ ّ ػؿؿ، ّاژٍ ٝـ8٣  الي  4
 .50، ٦ٍضَ  3  ـ ثضبؿ االًْاؿ، رلؼ  9

 .3، صؼيج  1  ـ اٍْل کب٥ي، کتبة التْصيؼ، ثبة  10
 .152، ٦ٍضَ  3  ـ ثضبؿ االًْاؿ، رلؼ  11
.   ـ ؿاٍ عؼاىٌبمي، امتبػ مجضبًي12
 .85  ـ مْؿٍ امـاء، آيَ  13
. ، ثضج ؿّس2  ـ پيبم ٩ـآى، رلؼ  14

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػؿك چِبؿم 
 (ثغو اّل)ًيبًَ ُبي عؼاًّؼ ػؿ آ٥ب٧ 

فهيي 
  هـتجَ ػؿثبؿٍ آ٥ـيٌو فهيي ثضج ىؼٍ ّ اف پيـّاى 80، ػؿ ٩ـآى صؼّػ  1ّ ٥ي االؿُ آيبت للو٩ٌْيي ّ ػؿ فهيي ًيبًَ ُبيي ثـاي اُل ي٪يي ُنت

٥کـ کي ػؿ عٍَْيبت آ٥ـيٌو ايي : اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم عٖبثَ ثَ ه٦ْل هي ٥ـهبيٌؼ. ٩ـآى ػْٝت ثَ ىٌبعت ٝٚوت عل٪ت فهيي ىؼٍ امت
فهيي کَ ثگًَْ اي ٩ـاؿ ػاػٍ ىؼٍ کَ هضکن ّ امتْاؿ هضل امت٪ـاؿ اىيبء ثبىؼ ّ هـػم ثتْاًٌؼ ػؿ اصتيبربتيبى ثـ آى کْىو کٌٌؼ ّ ٌُگبم آؿاهو ّ 

ّ ٝجـت ثگيـ، اف آًچَ ٌُگبم فلقلَ ُب ثوـػم هي ؿمؼ کَ ػيگـ فهيي آؿاهيي ًؼاؿػ ّ هـػم ... امتـاصت ثـّي فهيي ًينتَ ّ يب ثغْاة ؿًّؼ
 2. ًبچبؿ ثَ تـک عبًَ ُب ىؼٍ ّ ٥ـاؿ هي کٌٌؼ

تٞزت ايٌزبمت کَ ايي م٦يٌَ ٥ْبيي ثب ايي ٝٚوت ّ هيليبؿػُب هنب٥ـ ّ ثب مـٝتي ٧ْ٥ الٞبػٍ هبًٌؼ گِْاؿٍ اي ثب ٩ـاؿ ّ آؿام هي ثبىؼ ث٦ـهْػٍ 
. يب هي اؿ٩ؼًي ٥ي هِبػ اهٌَ ّ اهبًَ، اي کني کَ هـا ثغْاة ثـػي ػؿ گِْاؿٍ اهي ّ آؿام: هْال ٝلي ٝليَ النالم ػؿ ػٝبي ٍجبس

٩نوت ٝوؼٍ فهيي ؿا ا٩يبًْمِب ّ ػؿيبُب گـ٥تَ، ٝزبيجي ػؿ آًِب ّرْػ ػاؿػ کَ عْػ اصتيبد ثَ ثضج ه٦َل ّ رؼاگبًَ اي ػاؿػ يب هي ٥ي الجضبؿ 
 3.ٝزبيجَ اي کنيکَ ىگ٦تيِبي ٩ؼؿتت ػؿ ػؿيبُبمت

اًت الؾي ٥ي النوبء ٝٚوتک ّ ٥ي االؿُ ٩ؼؿتک ّ ٥ي الجضبؿ ٝزبئجک عؼايب تْ ُنتي کَ : اف صْـت ٝلي ٝليَ النالم ػؿ هٌبربت ػيگـي آهؼٍ
اگـ هي عْاُي :   اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم عٖبة ثَ ه٦ْل هي ٥ـهبيؼ4.ٝٚوتت ػؿ آموبى ّ ٩ؼؿتت ػؿ فهيٌْ ىگ٦تيِبي عل٪تت ػؿ ػؿيبُبمت

ّمٞت صکوت آ٥ـيؼگبؿ ّ کْتبُي ػاًو هغل٩ْبت ؿا ثؼاًي ًٚـ کي ثَ آًچَ ػؿ ا٩يبًْمِب اف اًْاٛ هبُيبى ّ رٌجٌؼگبى آة ّ ٍؼ٥ِب ّرْػ ػاؿػ 
 5. اًْاٝي کَ ىوبؿٍ ًؼاؿػ ّ هٌب٥ٜ آى تؼؿيزب ثـاي ثيـ ؿّىي هي ىْػ

 
عْؿىيؼ ّ هبٍ 

اّ عؼايي :   ّ ػؿ مْؿٍ يًْل هي ٥ـهبيؼ6ّ هي آيبتَ الليل ّ الٌِبؿ ّ اليول ّ ال٪وـ ّ اف ًيبًَ ُبي عؼاًّؼ ىت ّ ؿّف ّ عْؿىيؼ ّ هبٍ امت  
امت کَ عْؿىيؼ ؿا ؿّىٌبيي ّ هبٍ ؿا ًْؿ ٩ـاؿ ػاػ ّ ثـاي آًِب ربيگبُبيي ٩ـاؿ ػاػ تب تٞؼاػ مبلِب ّ صنبة ؿا ثؼاًيؼ ّ عؼاًّؼ ايي ؿا رق ثَ ص٨ 

. ًيب٥ـيؼٍ، اّ ًيبًَ ُب ؿا ثـاي گـُّي کَ اُل ػاًو ُنتٌؼ ثيبى هي کٌؼ
عْؿىيؼ ثب ًْؿ رِبًتبة عْػ ًَ تٌِب ثنتـ هْرْػات ؿا گـم ّ ؿّىي هي مبفػ ثلکَ مِن ثقؿگي ػؿ پـّؿه گيبُبى ّ فًؼگي صيْاًبت ػاؿػ ـ 

. اهـّف ايي ص٪ي٪ت حبثت ىؼٍ کَ ُـ صـکت ّ رٌجيي ػؿ کـٍ فهيي اف ثـکت تبثو ًْؿ عْؿىيؼ امت
کـٍ عْؿىيؼ يک هيليْى ّ ميَؼ ُقاؿ هـتجَ اف فهيي ثقؿگتـ امت، صـکت هٌٚن عْؿىيؼ ػؿ ثـرِبي آموبًي، ّ ٕلْٛ ّ ١ـة صنبة ىؼٍ آى 
کَ ثب ًٚن ػ٩ي٪ي ٍْؿت هي گيـػ ٝالٍّ ثـ تيکيل ٥َلِبي هغتل٤ ثَ پيؼايو ت٪ْين ّ صنبة هٌٚن فهبى کَ ثـاي فًؼگي ارتوبٝي ثيـ ٧ْ٥ الٞبػٍ 

يک ثبؿ ثَ  (  ؿّف29کوي ثيو اف  )  کيلْهتـ ثَ ػّؿ فهيي هي گـػػ کَ ػؿ ُـ هبٍ ٩وـي 3600هبٍ ػؿ ُـ مبٝت  . اُويت ػاؿػ کوک هي کٌؼ
. ػّؿ فهيي گـػه هي کٌؼ ّ ُوـاٍ فهيي مبلي يکجبؿ ثَ ػّؿ عْؿىيؼ هي چـعؼ

آًچَ هب هي يبثين ايٌنت کَ ايي . ثـاي صـکت ُـ يک اف هبٍ ّ عْؿىيؼ ّ فهيي عْاً ٧ْ٥ الٞبػٍ اي امت کَ ٥کـ ّ ػؿک ثيـ اف آى ٝبرق امت
. صـکت هٌٚن ّ ػ٩ي٨ ّميلَ هضبمجَ فهبى ّ مجت پيؼايو ىت ّ ؿّف ّ هبٍ ّ مبل امت

. ػؿ ٕلْٛ ّ ١ـّة عْؿىيؼ اًؼييَ کي کَ عؼاًّؼ صبکويت ؿّف ّ ىت ؿا ثب آى ثـپب هي کٌؼ: اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ػؿ ؿّايت ه٦ْل هي ٥ـهبيؼ
ًجْػ » ّ اگـ ١ـّة آ... ّ فًؼگي يب ًجْػى ًْؿ عْؿىيؼ ّ آحبؿ آى ًبگْاؿ هي ىؼ... اگـ ٕلْٛ عْؿىيؼ ًجْػ ًٚن رِبى ثَ کلي ثَ ُن هي عْؿػ

. هـػم آؿاهو ّ ٩ـاؿ ًؼاىتٌؼ ثب ايٌکَ اصتيبد فيبػي ثـاي آمبيو رنن ّ آؿاهو ؿّس ػاؿًؼ
ثْميلَ هبٍ عؼا ؿا . ...   ـ مپل ػؿ اؿت٦بٛ ّ اًغ٦بُ عْؿىيؼ کَ مجت پيؼايو ٥َْل چِبؿگبًَ امت ّ هٌب٥ٜ ّ آحبؿي کَ ثـاي آًنت ثيٌؼيو1

ثيي چگًَْ ىجِبي تبؿيک ؿا ؿّىي هي مبفػ ّ چَ . ثيٌبك کَ هـػم ثب ًٚبم هغٍَْو هبٍ ُب ؿا هي ىٌبمٌؼ ّ صنبة مبل ؿا ًگَ هي ػاؿًؼ
.   هب آموبى پبييي ؿا ثَ فيْؿ متبؿگبى فيٌت ػاػين8اًبى فيٌب النوبء الؼًيب ثقيٌَ الکْاکت:   متبؿگبى7. ٥بيؼٍ اي ػؿ آى ٦ًِتَ امت

ايي متبؿگبًي کَ ػؿ آموبًٌؼ ىِـُبيي ُوچْى ىِـُبي ؿّي فهيٌٌؼ کَ ُـ ىِـي اف آى ثب ىِـ ػيگـ : ٝلي ٝليَ النالم ػؿ صؼيخي هي ٥ـهبيٌؼ
 9. ثبمتًْي اف ًْؿ هـثْٓ امت

 



ٝٚوت کِکيبًِب 
ثب متًِْبي ًبهـئي ّ ًٚبهبتي کَ ثـ ٩بًْى ربؽثَ ّ ػا٥َٞ صکو٦ـهبمت کـات آموبًي ؿا ثـپب ػاىتَ : يکي اف ًيبًَ ُبي ثقؿگ عؼاًّؼ ايي امت کَ

کَ اگـ کوتـيي ت٢ييـي ػؿ ايي هْافًَ پيؼا ىْػ ّ تٞبػل آًِب ثَ ُن ثغْؿػ يب ثب ىؼت ثَ يکؼيگـ ثـعْؿػ هي کٌٌؼ ّ هتالىي هي ىًْؼ ّ يب ثَ کلي 
. ػّؿ هي ىًْؼ ّ ؿاثَٖ آًِب اف ُن گننتَ هي ىْػ

تب آًزب کَ ػاًيوٌؼاى تض٪ي٨ کـػٍ اًؼ کِکيبًي کَ هٌْٚهَ ىوني هب ػؿ آى ّا٩ٜ ىؼٍ امت يکَؼ هيليبؿػ متبؿٍ ػؿ آى هي ثبىؼ کَ عْؿىيؼ يکي اف 
ثـپبيَ آعـيي تض٪ي٪بت صؼا٩ل يک هيليبؿػ کِکيبى ػؿ ٝبلن ّرْػ ػاؿػ، ايٌزبمت کَ ٝ٪ل ّ ػاًو ثيـي ثب . متبؿگبى هتْمٔ آى هضنْة هي ىْػ

.  تضيـ ٤ٍّ ًبپؾيـي اٝتـا٣ هي کٌؼ کَ ٝٚوت ّ ثقؿگي اف آى عؼاًّؼي امت کَ ايي ٝبلن ثي ًِبيت ثقؿگ ؿا آ٥ـيؼٍ امت
 

توـيي 
  ـ اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ػؿثبؿٍ آ٥ـيٌو فهيي چَ هي ٥ـهبيؼ؟ 1
  ـ اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ػؿثبؿٍ عْؿىيؼ چَ هي ٥ـهبيٌؼ؟ 2
  ـ تٞؼاػ کِکيبًِب ّ تٞؼاػ متبؿٍ ُبي کِکيبى هب چ٪ؼؿ امت؟ 3
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ػؿك پٌزن 
 (ثغو ػّم)ًيبًَ ُبي عؼاًّؼ ػؿ آ٥ب٧ 

ثـاي اُل  (عؼاىٌبمي)  ثؼّى ىک ػؿ آموبًِب ّ فهيي ًيبًِبي ٥ـاّاًي 1اى ٥ي النوْات ّ االؿُ اليبت اللوْهٌيي  : عؼاي هتٞبل هي ٥ـهبيؼ
. ايوبى ُنت

  ُوبًب ػؿ آ٥ـيٌو آموبًِب ّ فهيي ّ ؿ٥ت ّ آهؼ ىت ّ ؿّف ًيبًَ 2اى ٥ي عل٨ النوْات ّ االؿُ ّ اعتال٣ اليل ّ الٌِبؿ اليبت الّلي االلجبة  
. ُبيي ثـاي اًؼييوٌؼاى ُنت

! کني کَ آموبًِب ّ فهيي ؿا آ٥ـيؼٍ امت؟! آيب ػؿعؼا ىک امت؟:   ؿمْالى آًِب گ٦تٌؼ٩3بلت ؿملِن ا٥ي اهلل ىک ٥بٕـ النوْات ّ االؿُ  
 

ػ٩ت ػؿ آ٥ـيٌو آموبًِب 
  آل ٝوـاى ؿميؼٍ امت، ىجي اف ىجِب پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن پل اف امتـاصت کْتبُي اف رب 191ػؿ صؼيج هٞـ٥ّي ػؿ ؽيل آيَ  

ثـعبمتَ ّّْ گـ٥ت ّ هي٢ْل ًوبف ىؼ آً٪ؼؿ ػؿ ًوبف اىک ؿيغت کَ رلْي لجبك آًضْـت تـ ىؼ مپل مـ ثَ مزؼٍ گؾاىت ّ چٌؼاى گـينت 
کَ فهيي اف اىک چيوو هـْٕة ىؼ ّ ُوچٌبى تب ٕلْٛ ٍجش هٌ٪لت ّ گـيبى ثْػ ٌُگبهيکَ ثالل هْؽى هغًَْ پيبهجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ 
ملن اّ ؿا ثَ ًوبف ٍجش عْاًؼ صْـت ؿا گـيبى ػيؼ ٝـُ کـػ يب ؿمْل عؼا چـا گـيَ هي کٌي ػؿ صبليکَ هيوْل ل٤ٖ ّ ٦ْٝ عؼاًّؼ ُنتي؟ 

٥ـهْػ آيب هي ثٌؼٍ ىبکـ عؼاًّؼ ًجبىن؟ چـا ًگـين؟ ػؿ صبليکَ ػؿ ايي ىت آيت تکبى ػٌُؼٍ اي ثـ هي ًبفل ىؼ، مپل آيَ ٧ْ٥ اف مْؿٍ آل ٝوـاى ّ 
 4. ّيل لوي ٩ـا ُبّلن يت٦کـ ٥يِب ّاي ثـ کني کَ آًِب ؿا ثغْاًؼ ّ ػؿ آى اًؼييَ ًکٌؼ: چِبؿ آيَ پيت مـ آى ؿا تالّت ٥ـهْػ ّ ػؿ پبيبى ٥ـهْػ

اّليي ًکتَ اي کَ ػؿ هٖبلَٞ ٥ْب هْؿػ تْرَ ّا٩ٜ هي ىْػ ّمٞت صيـت آّؿ آى هي ثبىؼ اگـ ىجي تبؿيک کَ ًْؿ هبٍ ػؿ آموبى ًوي ػؿعيؼ 
ًٚـي ثَ آموبى ثيٌؼافين هٌٖ٪َ اي ْٕالًي هبًٌؼ ٩ْمي کَ اف ا٨٥ تب ا٨٥ کييؼٍ ىؼٍ هالصَٚ هي کٌين کَ ثَ م٦يؼي آة ًِـي ػؿ ميبُي فهيي 

کَ هٌْٚهَ ىوني هب ػؿ آى ٩ـاؿ )ػؿ ُـ کِکيبى متبؿگبى ثي ىوبؿي ّرْػ ػاؿػ، ٩ٖـ کِکيبى هب . ىجبُت ػاؿػ ّ ثَ آى کِکيبى گ٦تَ هي ىْػ
يکَؼ ُقاؿ مبل ًْؿي امت يٌٞي اگـ ثغْاٌُؼ ثب مـٝت ميَؼ ُقاؿ کيلْهتـ ػؿ حبًيَ اف ٕـ٥ي تب ٕـ٣ ػيگـ ايي کِکيبى هنب٥ـت کٌٌؼ  (ػاؿػ

  هيليْى مبل ْٕل هي کيؼ 250ٍؼ ُقاؿ مبل ْٕل هي کيؼ ّ عْؿىيؼ ثب مـٝت ٧ْ٥ الٞبػٍ اي کَ ػاؿػ ّ ثَ ػّؿ ايي کِکيبى ػؿ صـکت امت  
٩جال ثيبى کـػين کَ ٕج٨ آعـيي تض٪ي٪بت ػاًيوٌؼاى صؼا٩ل يک هيليبؿػ کِکيبى ػؿ ٝبلن ّرْػ ػاؿػ ّ )  5کَ يک ػّؿ گـػ ايي کِکيبى ثچـعؼ  

 6.(تٌِب ػؿ کِکيبى هب يکَؼ هيليبؿػ متبؿٍ ّرْػ ػاؿػ



  313ػؿ ُـ ٍْؿت يکي اف آيبت ّ ًيبًَ ُبي ثب ٝٚوت عؼاًّؼ هتٞبل آ٥ـيٌو آموبًِبمت کَ ٩ـآى ُن ثب ٝٚوت عبٍي اف آى يبػ ًوْػٍ ّ  
هـتجَ ًبم آموبى ثَ ل٦٘ ه٦ـػ ّ روٜ ػؿ آيبت ٩ـآى آهؼٍ امت ّ ػؿ هْاؿػي آىکبؿات ثيـ ؿا ػْٝت کـػٍ کَ ػؿ عل٪ت آموبًِب ػ٩ت کٌؼ تب ثـ 

. هٞـ٥ت اّ ا٥قّػٍ ىْػ
ا٥لن يٌٚـّا الي النوبء ٩ْ٥ِن کي٤ ثٌيبًبُب ّ فيٌبُب ّ هبلِب هي ٥ـّد آيب ثَ آموبًي کَ ثـ ٥ـاف آًبى امت تْرَ ًکـػًؼ کَ : هي ٥ـهبيؼ (٧)ػؿ مْؿٍ 

هغٍَْب ػؿ ؿّايبت امالهي آهؼٍ امت کَ مضـ عيقاى ٩ّتي . چگًَْ آًـا ثٌب کـػين ّ ثْميلَ متبؿگبى فيٌت ثغييؼين ّ ُيچ ىکب٥ي ػؿ آى ًينت
. ثـاي ًوبف ىت ثـ هي عيقًؼ ًغنت ثَ آموبى ًگبٍ کٌٌؼ ّ آيبت آعـ مْؿٍ آل ٝوـاى ؿا ثغْاًٌؼ

 
ثَ آ٥ـيٌو آموبًِب : تْرَ ّ ًٚـ هَْٞهيي

پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن آًگبٍ کَ ثـاي ًوبف ىت ثـ هي عبمت ًغنت هنْاک هي کـػ ّ مپل ًٚـي ثَ آموبى هي ا٥کٌؼ ّ ايي آيبت 
 7... .اى ٥ي عل٨ النوْات ّ االؿُ: ؿا تالّت هي کـػ

 
هٌبربت ٝلي ٝليَ النالم ٌُگبم هٖبلَٞ آموبى 

يکي اف اٍضبة اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ثٌبهضجَ ٝـًي هي گْيؼ ىجي هي ثب ٣ًْ ػؿ صيبٓ ػاؿ االهبؿٍ ک٥َْ عْاثيؼٍ ثْػين اّاعـ ىت ًبگِبى 
اى ٥ي عل٨ : هتْرَ ىؼين ٝلي ٝليَ النالم ػؿ ٍضي ػاؿ االهبؿٍ هبًٌؼ ا٥ـاػ ّ الَ ّ صيـاى ػمتِب ؿا ثَ ػيْاؿ ًِبػٍ ّ ايي آيبت ؿا تالّت هي ٥ـهْػ

النوْات ّ االؿُ ّ اعتال٣ الليل ّ الٌِبؿ اليبت الّلي االلجبة يؾکـّى اهلل ٩يبهب ّ ٩ْٞػا ّ ٝلي رٌْثِن ّ يت٦کـّى ٥ي اعل٨ النوْات ّ االؿُ 
ؿثٌب هب عل٪ت ُؾا ثبٕال مجضبًک ٥٪ٌب ٝؾاة الٌبؿ اًک هي تؼعل الٌبؿ ٥٪ؼ اعقيتَ ّ هب للٚبلويي هي اًَبؿ ؿثٌب اًٌب موٌٞب هٌبػيب يٌبػي لاليوبى اى 
آهٌْا ثـثکن ٥بهٌب ؿثٌب ٥ب٦١ـ لٌب ؽًْثٌب ّ ک٦ـ ٌٝب ميئبتٌب ّ ت٥ٌْب هٜ االثـاؿ ؿثوب ّ اًٌب هب ّٝؼتٌب ٝلي ؿملک ّ ال تغقًب يْم ال٪يوَ اًک ال تغل٤ 

صْـت ايي آيبت ؿا هکـؿ تالّت هي ٥ـهْػ ّ چٌبى هزؾّة هٖبلَٞ آموبى فيجب صْـت ايي آيبت ؿا هکـؿ تالّت هي ٥ـهْػ : صجَ گْيؼ. الويٞبػ
ّ چٌبى هزؾّة هٖبلَٞ آمبى فيجب ّ عبل٨ ايي فيجبئيِب ثْػ کَ گْيب ُْه اف مـه پـيؼٍ ثْػ کن کن ثبالي مـم ؿميؼٍ ّ پـميؼًؼ صجَ عْاثي يب 

ثيؼاؿ؟، رْاة ػاػم ثيؼاؿم، آ٩ب ىوب کَ ثب ايي رِبػ ّ کْىو ّ ثب آًِوَ مْاث٨ ػؿعيبى ّ آًِوَ فُؼ ّ ت٪ْي، چٌيي اىک هي ؿيقي هب ثيچبؿگبى چَ 
اي صجَ ُوگي هب ػؿ ثـاثـ عؼاًّؼ اينتگبُي ػاؿين کَ ُيچ يک اف : کٌين؟ صْـت چيوِب ؿا ثَ پبييي اًؼاعتَ ّ ىْؿٛ ثَ گـيَ کـػًؼ ّ ٥ـهْػًؼ

اٝوبل هب ثـ اّ پْىيؼٍ ًينت اي صجَ ثْٖؿ ٩ٖٜ عؼاًّؼ اف ؿگ گـػى ثَ هي ّ تْ ًقػيکتـ امت، اي صجَ ُيچ چيق ًوي تْاًؼ هي ّ تـا اف عؼا 
ًَ يب ٝلي صبلت صيـت اًگيق ّ ىگ٦ت آّؿ : اي ٣ًْ عْاثي؟ رْاة ػاػ: پٌِبى ػاؿػ آًگبٍ صْـت ؿ٥ي٪ن ٣ًْ ؿا هْؿػ عٖبة ٩ـاؿ ػاػٍ ّ ٥ـهْػ

اي ٣ًْ اگـ اهيت اف ع٣ْ عؼا ٥ـاّاى گـيَ کـػي ٥ـػا ػؿ پييگبٍ عؼا چيوبًت ؿّىي : ىوب هْرت ىؼ کَ اهيت ٥ـاّاى ثگين صْـت ٥ـهْػ
آعـيي رولَ . ُيچ ٩ٖـٍ اىکي اف ػيؼگبٍ کني اف ع٣ْ عؼا ربؿي ًوي ىْػ هگـ آًکَ ػؿيبيي اف آتو ؿا عبهْه هي کٌؼ: عْاُؼ ىؼ، اي ٣ًْ

عؼايب اي کبه : اف عؼاًّؼ ػؿ تـک اًزبم هنئْليتِب ثتـميؼ آًگبٍ ػؿ صبليکَ فهقهَ هي کـػ اف رلْي هب گؾىت ّ ٥ـهْػ: صْـت ثَ هب ايي ثْػ کَ
هي ػاًنتن ٌُگبهيکَ ١ب٥لن تْ اف هي اٝـاُ ًوْػٍ اي يب ثَ هي تْرَ ػاؿي ّ اي کبه هي ػاًنتن ثب ايي عْاة ْٕالًين ّ کْتبُي ػؿ مپبمگقاؿي 

 ٣ًْ.8 هي گْيؼ ثغؼا ٩نن صْـت تب ٍجش ػؿ ُويي صبل ثْػ. ًٞوتِبيت صبلن ػؿ ًقػ تْ چگًَْ امت 
ثـاي ًوبف ىت ثيؼاؿ ىؼًؼ ػمت ػؿ آة ًوْػٍ کَ ّّْ ثگيـًؼ ثَ آموبى ًٚـ ًوْػٍ ّ هي٢ْل ت٦کـ ػؿ اّّبٛ آًِب هي : اهبم مزبػ ٝليَ النالم

. ىْيؼ ّ ُوچٌبى هجِْت ٝٚوت آموبًِب ىؼٍ ّ ٥کـ هي کـػًؼ تب ٍجش ىؼ ّ هْؽى اؽا گ٦ت ّ ٌُْف ػمت صْـت ػؿ آة ثْػ
مجضبًک هب اٝٚن هب ًـي هي عل٪ک ّ هب ا٢ٍـ کل ٝٚيوَ ٥ي رٌت ٩ؼؿتک ّ هب اُْل هب ًـي هي هلکْتک : اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ين ٥ـهبيؼ

عؼاًّؼا هٌقُي تْ چ٪ؼؿ ثقؿگ امت آًچَ اف 9ّ هب اص٪ـ ؽلک ٥يوب ١بة ٌٝب هي ملٖبًک ّ هب امج٠ ًٞوک ٥ي الؼًيب ّ هب ام٢ـُب ٥ي ًٞن االعـٍ
آ٥ـيٌو تْ هيبُؼٍ هي کٌين ّ چ٪ؼؿ ُـ ثقؿگي کٌبؿ ٩ؼؿت تْ کْچک امت ّ چ٪ؼؿ ىگ٦ت اًگيق امت آًچَ اف هلکْت تْ هي ثيٌين ّ چ٪ؼؿ ايٌِب 

ًنجت ثَ آًچَ اف ملٌٖت تْ ثـ هب پٌِبى امت کْچک هي ثبىؼ ّ چ٪ؼؿ ًٞوتِبي تْ ػؿ ػًيب ٥ـاّاى امت ّ چَ ايٌِب ًنجت ثَ ًٞوتِبي آعـت اًؼک 
. هي ثبىؼ
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ػؿك ىين 
ثـُبى ًٚن 

اف هجبصج گؾىتَ ؿّىي ىؼ کَ ًٚن عبٍي ػؿ ُوَ هْرْػات رِبى ثَ چين هي عْؿػ ّ تَْؿ ًوي ىْػ ُيچ ٝب٩لي ػؿ ّرْػ ًٚوي کَ ػؿ 
تب ثقؿگتـيي کِکيبًِب ّ مضبثيِب ػؿ ُوَ رب ّ ثـ ُوَ چيق ًٚبهي  (اتن)اف کْچکتـيي هْرْػ هبػي رِبى . هْرؼات گًْبگْى ثـپبمت تـػيؼ کٌؼ

صنبة ىؼٍ ّ ػ٩ي٨ ٥ـهبى هي ؿاًؼ، اف اًنبى تب ربًْؿاى ّ اف گيبُبى تب روبػات ّ اف هْرْػات فهيي تب آموبًِب ُوَ ّ ُوَ ثـ امبك ُؼ٥ي عبً 
ؿّىي امت کَ اگـ ًٚن ثـ رِبى صکْهت ًوي کـػ ٝلن ػؿ ػًيب يب٥ت ًوي ىؼ . ثْرْػ آهؼٍ ّ يک ؿىتَ ٩ْاًيي ػ٩ي٨ ثـ ُوَ آًِب صکْهت هي کٌؼ

اگـ رٌت ّ رْه ملْلِبي ثؼى اًنبى ّ گـػه . چـا کَ ٝلْم ٝجبؿت اف کي٤ ُوبى ًٚبم ّ ٩ْاًيي ٝوْهي امت کَ ثـ رِبى صکو٦ـهبمت
چـعِبي رنن ثـ يک ؿّال ّ ًٚبم عبٍي ٍْؿت ًوي گـ٥ت ٥يقيْلْژي ّ تيـيش ّ ٝلن ٕت چگًَْ پؼيؼ هي آهؼ؟ ّ يب اگـ گـػه ميبؿات ّ 

صـکت کـات ثـ امبك ًٚوي ػ٩ي٨ امتْاؿ ًجْػ ٝلن ًزْم ّ متبؿٍ ىٌبمي چگًَْ پؼيؼ هي آهؼ؟ ّ يب اگـ ًٚن ػ٩ي٨ ًجْػ هٌزويي چگًَْ هي تْاًنتٌؼ 
ع٣ْ ّ کن٣ْ ؿا پييي ثيٌي کٌٌؼ؟ ّ چگًَْ ت٪ْين ُوييگي ثـاي ٕلْٛ ّ ١ـّة عْؿىيؼ هي ًْىتٌؼ؟ ّ ػؿ احـ ُويي ًٚن کَ ثـ رِبى صبکن امت 

ػؿ ًتيزَ ٝلن تجييي . ػاًيوٌؼاى ثب امت٦بػٍ اف هضبمجبت ؿيبّي ّ ٥يقيکي م٦يٌَ اي ؿا ثؼّى مـًييي ثـاي م٦ـي ْٕالًي ثَ کـات ثبال هي ٥ـمتٌؼ
٩ـآى هزيؼ ػؿ آيبت ٥ـاّاًي ثـاي هنبلَ عؼاىٌبمي ؿّي . ُوبى ًٚبم امت کَ ػؿ ُـ ؿىتَ اي ّرْػ ػاؿػ ّ ؿاثَٖ ًٚن ّ ٝلن اف ثؼيِيبت امت

ثـُبى ًٚن تکيَ کـػٍ کَ ثَ هْاؿػي اف آًِب ٩جال اىبؿٍ کـػين يٌٞي اف ًٚـ ٩ـآى ثِتـيي ّ ؿّىٌتـيي ؿاٍ ثـاي ىٌبعت عؼاًّؼ هٖبلَٞ ًٚبم آ٥ـيٌو 
.  ّ آحبؿ ُنتي امت
امبك ثـُبى ًٚن 

  ـ رِبى ُنتي ثـ امبك يک ًٚبم ػ٩ي٨ ّ صنبة ىؼٍ اي آ٥ـيؼٍ 1: ّ يک ًتيزَ ٩ـاؿ گـ٥تَ امت (٢ٍـي ّ کجـي)ايي ثـُبى ثـ ػّ پبيَ اٍلي 
. ىؼٍ ّ ثـ ُـ ؽؿٍ اي اف هْرْػات يک ملنلَ ٩ْاًيي ت٢ييـ ًبپؾيـي صکْهت هي کٌؼ

.   ـ ُـ رب ًٚن ّ تؼثيـ صنبة ىؼٍ اي ُنت هوکي ًينت فاييؼٍ ؿّيؼاػُبي تَبػ٥ي ثبىؼ ّ صتوب ثبيؼ اف ٝلن ّ ٩ؼؿتي مـچيوَ گـ٥تَ ىؼٍ ثبىؼ2
ًٚن ّ تؼثيـ رِبى آ٥ـيٌو گْاٍ ايٌنت کَ ٍبًٞي تْاًب ّ مبفًؼٍ اي ػاًب ثب هضبمجبتي ػ٩ي٨ ً٪يَ آى ؿا ٕـس ّ مپل کبط ٝٚين ٝبلن ُنتي : ًتيزَ

.  ؿا ثـ پبيَ آى ثٌب ًِبػٍ امت
پؼيؼٍ ًيبًگـ پؼيؼآّؿًؼٍ 

اگـ ّرْػ اتْهجيل گْاٍ مبفًؼٍ آى ّ کتبة ىبٌُبهَ صبکي اف مـايٌؼٍ آى امت ّ اگـ ّرْػ مبعتوبًي گْاٍ مبفًؼٍ آى امت ايي ًٚبم ثقؿگ ّ ايي 
. عل٪ت ٝٚين رِبى آ٥ـيٌو ًيبًَ ثقؿگي ثـ ّرْػ صکيوي ػاًب ّ ه٪تؼؿ يٌٞي عؼاًّؼ هتٞبل امت

ثـاي مبعتي يک ٩وـ هٌَْٝي ٍؼُب ػاًيوٌؼ هؼتِب تاله هي کٌٌؼ ّ مپل ثب هضبمجبت ػ٩ي٨ ؿيبّي آًـا ثَ ٥ْب پـتبة کـػٍ ّ ثَ صـکت ػؿ هي 
آّؿًؼ آيب ّرْػ هيليًِْب کِکيبى کَ ُـ کؼام ػاؿاي هيليًِْب هٌْٚهَ ىوني کَ ُـ کؼام ػاؿاي هيليًِْب کـٍ ّ متبؿٍ امت ّ ُوگي ػؿ ٥ْب ثؼّى 

! کْچکتـيي اًضـا٣ ّ تَبػم ثب ًٚوي ػ٩ي٨ صـکت هي کٌٌؼ ػليل ثـ ّرْػ عؼاي ٩بػؿ هتٞبل ًينت؟
 

هجبصخَ ًيْتي ثب ػاًيوٌؼ هبػي 
ًيْتي هٌزن ّ ؿيبّي ػاى هيِْؿ ثَ يک هکبًيک هبُـ ػمتْؿ ػاػ کَ هبکت کْچکي اف هٌْٚهَ ىوني ثنبفػ ميبؿات ايي هٌْٚهَ تْپِبي 

کْچکي ثْػًؼ کَ ثب تنوَ ثَ يکؼيگـ پيْمتَ ثْػًؼ ّ ثـاي آى ٌُؼل کْچکي ٩ـاؿ ػاػٍ کَ ثب صـکت آى توبم تْپِب ثَ ٕـف ثنيبؿ ربلجي ػؿ هؼاؿ عْػ 
يکـّف ًيْتي کٌبؿ هيق هٖبلَٞ عْػ ًينتَ ثْػ ّ ايي هبکت ُن ػؿ ه٪بثلو ٩ـاؿ . صـکت هي کـػًؼ ّ ػّؿ ُنتَ هـکقي ثَ گـػه ػؿ هي آهؼًؼ

ػاىت ػؿ ايي ٌُگبم ػّتل اّ کَ يک ػاًيوٌؼ هبتـيبلينت ثْػ ّاؿػ ىؼ ٌُگبهيکَ چيوو ثَ آى هبکت فيجب ا٥تبػ تٞزت کـػ ّ فهبًيکَ ًيْتي ٌُؼل 
چَ چيق ربلجي چَ ! ٍّ: هبکت ؿا صـکت ػاػ ّ آى ميبؿات ثب مجکي ربلت ثَ ػّؿ ُنتَ هـکقي صـکت کـػ تٞزت آى ػاًيوٌؼ ثييتـ ىؼ ّ ٥ـيبػ فػ

ػاًيوٌؼ هبػي گ٦ت آ٩بي ًيْتي ٥کـ کـػيؼ هي اصو٪ن چگًَْ . ًيْتي رْاة ػاػ ُيچکل، عْػه تَبػ٥ب ثْرْػ آهؼٍ امت! کني ايي ؿا مبعتَ امت؟
هوکي امت ايي هبکت ثب ايي مجک ربلت عْػه تَبػ٥ب ثْرْػ آهؼٍ ثبىؼ ًَ تٌِب مبفًؼٍ ػاؿػ ثلکَ مبفًؼٍ اه ًبث٢َ ثْػٍ امت، ايٌزب ثْػ کَ ًيْتي 

ثَ آؿاهي ثـعبمت ّ ػمت ؿّي ىبًَ آى هبػي گؾاىت ّ گ٦ت ػّمت هي آًچَ ىوب هي ثيٌيؼ رق يک هبکت کْچک ًينت کَ اف ؿّي مينتن ّا٩ٞي 
ٝٚين هٌْٚهَ ىوني مبعتَ ىؼٍ امت ثب ايي صبل ىوب صبّـ ًينتيؼ ثپؾيـيؼ کَ تَبػ٥ب ّ عْػثغْػ ثْرْػ آهؼٍ ثبىؼ پل چگًَْ اٝت٪بػ ػاؿيؼ عْػ 

هٌْٚهَ ىوني ثب ُوَ ّمٞت ّ پيچيؼگي کَ ػاؿػ آ٥ـيٌٌؼٍ اي ٝب٩ل ّ ٩بػؿ ًؼاىتَ ّ ثؼّى مبفًؼٍ امت ايٌزب ثْػ کَ ػاًيوٌؼ هبػي ىـهٌؼٍ ىؼ ّ » آ
 1.رْاثي ثـاي گ٦تي ًؼاىت آؿي ايي ُوبى ثـُبى ًٚن ثـاي ّرْػ آ٥ـيؼگبؿ ٩بػؿ ّ تْاًبمت

 
ثـُبى ّفيـ هْرؼ ثـاي پبػىبٍ هٌکـ 

پبػىبُي هٌکـ عؼا ّفيـي هْرؼ ػاىت ُـ چَ ّفيـ ثـايو امتؼالل تْصيؼ ّ عؼا ىٌبمي هي کـػ احـي ًؼاىت تب ايٌکَ ثؼّى إالٛ پبػىبٍ ػمتْؿ 
ػاػ ػؿ هکبًي عْه آة ّ ُْا ٩َـي ثب ىکٍْ ّ ربلت مبعتٌؼ ّ اًْاٛ ّ ا٩نبم ػؿعتبى هيٍْ ّ گلِبي هغتل٤ ػؿ آى ٩ـاؿ ػاػًؼ ؿّفي پبػىبٍ ؿا ثَ 

ايي ٩َـ ُيچ ! پبػىبُب: ثبفػيؼ ٩َـ ػْٝت ًوْػ، پبػىبٍ ثنيبؿ عْىو آهؼ ّ پـميؼ هٌِؼك ّ ثٌبُبي ايي ٩َـ چَ کنبًي ُنتٌؼ؟ ّفيـ گ٦ت
هٌِؼمي ّ مبفًؼٍ اي ًؼاؿػ هب ًبگبٍ ػيؼين ايي ٩َـ ايٌزب پيؼا ىؼٍ امت پبػىبٍ گ٦ت هـا هنغـٍ هي کٌي هگـ هوکي امت چيقي ػؿ ٝبلن عْػه 
ثْرْػ ثيبيؼ؟ ّفيـ گ٦ت اگـ هوکي ًينت ايي ٩َـ کْچک ثؼّى مبفًؼٍ ثبىؼ چگًَْ هوکي امت ايي رِبى ثقؿگ ثب ُوَ ٝٚوتو اف آموبى ّ 

. فهيي ّ ػؿيبُب ّ آًِوَ هْرْػاتي کَ ػؿ آًِبمت ثؼّى آ٥ـيؼگبؿ ثبىؼ پبػىبٍ هتٌجَ ىؼ ّ ثـ ّفيـ آ٥ـيي گ٦تَ ّ عؼاىٌبك گـػيؼ
 

عالٍَ ّ ًتيزَ ثـُبى ًٚن 
  4  ـ اتوِب، هلکْلِب ّ ملْلِب  3  ـ اًنبى ثب توبم ؿهْفي کَ ػؿ عل٪تو ثکبؿ ؿ٥تَ  2  ـ کِکيبًِب، هٌْٚهَ ُب ّ کـات  1: هزوَْٝ کل آ٥ـيٌو اف

  ـ ًٚبهِب 7  ـ ا٩يبًْمِب، ػؿيبُب ثب ٝزبيت هْرْػ ػؿ آًِب  6  ـ رِبى گيبُبى ثب عْاً ّ تـکيجبت آًِب  5ـ رِبى صيْاًبت ثب اًْاٛ ثي ىوبؿ آًِب  
.   ـ آًچَ ػؿ رِبى ُنتي ٝ٪ل ّ ٝلن ثيـ ٌُْف ثَ آى ًـميؼٍ امت8ّ ٩ْاًيي ػ٩ي٨ کَ ػؿ کل رِبى آ٥ـيٌو ُنت  

. ُوگي ػاللت ثـ عؼاًّؼي ػاًب ّ صکين ٩بػؿ هتٞبل عْاٌُؼ ػاىت
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ػؿك ٦ُتن 
تْصيؼ ّ يگبًگي عؼاًّؼ 

  ثب عؼاًّؼ، عؼاي 2ال تزٞل هٜ اهلل الِب آعـ  .   عؼاي ىوب يکي امت پل ُوَ ػؿ ثـاثـه مـ تنلين ٥ـّػ آّؿيؼ1الِکن الَ ّاصؼ ٥لَ املوْا  
.   اگـ ػؿ آموبى ّ فهيي ١يـ اف عؼاًّؼ، عؼاي ػيگـي ثْػ ثَ ٥نبػ ّ ّيـاًي کييَ هي ىؼ3لْ کبى ٥يِب الَِ اال اهلل ل٦نؼتب  . ػيگـي ٩ـاؿ هؼٍ

٩ْلْا ال الَ اال اهلل ت٦لضْا ّ ػؿ : تْصيؼ ىٞبؿ اٍلي ُوَ پيبهجـاى الِي ثْػٍ امت ّ صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ثب ايي ىٞبؿ اف کٍْ صـاء آهؼ
. ا٥ْل الٞجبػٍ ٩ْل ال الَ اال اهلل: صؼيخي ٥ـهْػ

 
ػالئل تْصيؼ ّ يگبًگي 

  ـ عؼاًّؼي کَ کوبل هٖل٨ امت ّ ُيچ صؼ ّ هـف ّ اًؼافٍ اي ػؿ اّ ؿاٍ ًؼاؿػ، آ٥ـيؼگبؿي کَ افلي ّ اثؼي امت، پـّؿػگبؿي کَ فهبى ّ هکبى 1
هغل٧ْ اّمت رق يکي ًوي تْاًؼ ثبىؼ اگـ ثَ هٌٞبي ًبهضؼّػ ّ ًبهتٌبُي ثْػى عؼاًّؼ تْرَ کٌين هي ٥ِوين کَ ًبهضؼّػ رق يکي ًوي تْاًؼ ثبىؼ 

  ـ ػؿ رِبى ًٚن ّاصؼي ّرْػ ػاؿػ ّ ًٚن ّاصؼ، ػليل ثـ ًبٙن ّاصؼ امت ُوبى ًٚبهبت ّ 2. فيـا تٞؼػ هْرت هضؼّػيت ّ هتٌبُي ثْػى امت
٩ْاًيٌي کَ ػاًيوٌؼاى متبؿٍ ىٌبك ػؿ کـات ّ کِکيبًِب هي ثيٌٌؼ ُوبًب ؿا ػاًيوٌؼاى اتن ىٌبك ػؿ ػل اتن هيبُؼٍ هي کٌٌؼ ّ ُويي ًٚن ػؿ مـامـ 

کيْؿ تي ّ رنن اًنبى ّرْػ ػاؿػ ٩ِـا اگـ رق يک هٌٚن ّرْػ ػاىت ًٚبم ٝبلن ثَ ُن هي عْؿػ ّ ايي امت هٌٞبي لْ کبى ٥يِوب الَِ اال اهلل 
 4ل٦نؼتب  

  ـ اعجبؿ ُوَ اًجيبء ثـ يگبًگي عؼاًّؼ ػليل ٩بٕٞي ثـ ّاصؼاًيت اّمت، توبم پيبهجـاًي کَ اف ربًت عؼاًّؼ هبهْؿ تجلي٠ ّ اؿىبػ ىؼُبًؼ اّ ؿا 3
ّ اٝلن يب ثٌي اًَ لْ کبى لـثک ىـيک ال تتک ؿملَ ّ لـايت آحبؿ هلکَ ّ ملٖبًَ ّ لٞـ٥ت ا٥ٞبلَ ّ ٦ٍبتَ ّ : يگبًَ عْاًؼٍ اًؼ ٩بل ٝلي ٝليَ النالم

 5.لکٌَ اهلل ّاصؼ کوب ٤ٍّ ٦ًنَ
ثؼاى اي پنـم اگـ پـّؿػگبؿت ىـيک ّ ُوتبيي ػاىت ؿمْالى اّ ثَ : ٝلي ٝليَ امالم ػؿ ٍّيت ثَ ٥ـفًؼه اهبم صني ٝليَ النالم هي ٥ـهبيؼ

مْي تْ هي آهؼًؼ ّ آحبؿ هلک ّ ٩ؼؿتو ؿا هي ػيؼي ّ ا٥ٞبل ّ ٦ٍبتو ؿا هي ىٌبعتي اهب اّ عؼاًّؼي يکتبمت ُوبًگًَْ کَ عْيو ؿا تٍْي٤ 
. کـػٍ امت

ّ هب اؿملٌب هي ٩جلک هي ؿمْل اال ًْصي اليَ اًَ ال الَ اال اًبى ٥بٝجؼّى هب پيو اف تْ ُيچ پي٢وجـي ؿا ٦ًـمتبػين هگـ ايٌکَ ثَ اّ ّصي کـػين کَ 
  هنبلَ تْصيؼ فيـثٌبي ىٌبعت توبم ٦ٍبت عؼاًّؼ امت فيـا يگبًگي اّ اف ًبهضؼّػ ثْػى ّرْػ 6.هٞجْػي رق هي ًينت پل ٥٪ٔ هـا پـمتو کٌيؼ

اّ مـچيوَ هي گيـػ ّ ايي ّرْػ امت کَ ربهٜ رويٜ کوبالت ّ عبلي اف ُـ گًَْ ٝيت ّ ً٪ٌ هي ثبىؼ ػؿ ًتيزَ اگـ هب عؼاًّؼ ؿا ثَ تْصيؼ 
. ص٪ي٪ي ثيٌبمين ُوَ ٦ٍبتو ؿا ىٌبعتَ اين

. هي ٩بل ال الَ اال اهلل هغلَب ػعل الزٌَ ّ اعالٍَ اى تضزقٍ ال الَ اال اهلل ٝوب صـم اهلل ٝقّرل: ٝي اثي ٝجؼاهلل ٝليَ النالم ٩بل
ُـ کل ثب اعالً ثگْيؼ ال الَ اال اهلل ػاعل ثِيت هي ىْ ّ اعالٍو ايٌنت کَ ال الَ اال اهلل اّ ؿا اف آًچَ عؼاي : اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٥ـهْػ
 7.ٝقّرل صـام کـػٍ ثبف ػاؿػ

ُـ کل ٍؼ : هي ٩بل ال الَ اال اهلل هبٍ هـٍ کبى ا٥ْل الٌبك ؽلک اليْم ٝوال اال هي فاػ اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٥ـهْػ: ٩بل اثْٝجؼاهلل ٝليَ النالم
 8. هـتجَ ال الَ اال اهلل ثگْيؼ اف رِت ٝول ػؿ آًـّف ا٥ْل هـػم امت هگـ ايٌکَ کني ثييتـ گ٦تَ ثبىؼ

ُيچ کالهي ًقػ عؼاًّؼ ٝقّرل هضجْثتـ اف گ٦تي ال الَ اال اهلل ًينت ّ ُـ کل ٍؼايو ؿا ثَ ال الَ : پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٥ـهْػ
 9. اال اهلل ثکيؼ گٌبُبًو فيـ ٩ؼهِبيو هي ؿيقػ ُوبًگًَْ کَ ثـگ ػؿعت فيـ آى هي ؿيقػ

 
هـاتت تْصيؼ 

  ُوبًٌؼ اّ چيقي ًينت ّ اّ ىٌْا ّ 10يٌٞي ثي ًٚيـ اف ُـ رِت ّ هٖل٨ اف رويٜ رِبت ليل کوخلَ ىيي ّ ُْ النويٜ الجَيـ  :   ـ تْصيؼ ؽات1
.   ُـگق ثـاي عؼاًّؼ ىجيَ ّ هبًٌؼي ًينت11ثيٌب امت، ّ لن يکي لَ ک٦ْا اصؼا

. امت... يٌٞي ُوَ ٦ٍبت اّ ثَ يک چيق ثـ هي گـػػ ّ ٝيي ؽات عؼاًّؼ امت يٌٞي اّمت کَ ٝبلن ّ ٩بػؿ ّ صي ّ :   ـ تْصيؼ ٦ٍبت2
هٞـ٥َ اهلل ص٨ هٞـ٥تَ ىٌبعت عؼا آًچٌبى کَ : ىغَي ًقػ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن آهؼ ّ پـميؼ امبك ٝلن چينت؟ صْـت ٥ـهْػًؼ

اى تٞـ٥َ ثال هخبل ّ ال ىجَ ّ تٞـ٥َ الِب ّاصؼا عبل٪ب ٩بػؿا اّال ّ آعـا ّ ٙبُـا ّ : پـميؼ ص٨ هٞـ٥ت عؼا چينت؟ صْـت ٥ـهْػًؼ. ىبينتَ اّمت
ايٌکَ ثؼاًي اّ ًَ هخلي ػاؿػ ّ ًَ ىجيِي، ّ اّ ؿا هٞجْػ ّاصؼ ّ عبل٨ ّ ٩بػؿ ّ اّل ّ آعـ . ثبٌٕب ال ک٦ْلَ ّ ال هخل لَ ٥ؾاک هٞـ٥َ اهلل ص٨ هٞـ٥تَ

 12. ّ ٙبُـ ّ ثبٕي ثيٌبمي کَ هخل ّ هبًٌؼي ًؼاؿػ ايي امت ص٨ هٞـ٥ت عؼاًّؼ
هٌْٚؿ اف تْصيؼ ا٥ٞبل ايٌنت کَ ُوَ کبؿُب ػؿ ػّ رِبى ٥ٞل عؼاًّؼ امت ّ ُـ هْرْػي ُـ عبٍيتي کَ ػاؿػ اف ؽات پبک :   ـ تْصيؼ ا٥ٞبل3

عؼاًّؼ امت، فيجبيي گل، ػؿعيٌؼگي آ٥تبة ّ ػؿهبى ػؿػُب، ُوَ ّ ُوَ اف اّمت يٌٞي ُيچ هْرْػي ػؿ ٝبلن اف عْػ امت٪الل ًؼاؿػ ّ هْحـ هنت٪ل 
. ػؿ ٝبلن ٥٪ٔ عؼاًّؼ امت ثَ تٞجيـ ػيگـ ُوبًگًَْ کَ هْرْػات ػؿ اٍل ّرْػ عْػ ّاثنتَ ثَ ؽات اّ ُنتٌؼ ػؿ تبحيـ ّ ٥ٞل عْػ ًيق چٌيي ُنت

اة يبلِل اى يزـي االىيبء اال ثبمجبة : الجتَ ايي هٌٞي ُـگق ٦ًي ٩بًْى ٝليت ّ ٝبلن امجبة ؿا ًين کٌؼ ّ ٕج٨ ٥ـهبيو اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم
  ّ ًيق اٝت٪بػ ثَ تْصيؼ ا٥ٞبلي ُـگق هْرت اٝت٪بػ ثَ رجـ ّ ملت آفاػي اف 13عؼاًّؼ عْامتَ امت کَ ُوَ کبؿُب اف ٕـي٨ امجبة آى ربؿي گـػػ



اى ىبء اهلل ثٞؼا ثَ آى اىبؿٍ هي کٌين کَ اًنبى ػؿ اًزبم ا٥ٞبل عْػ هغتبؿ ّ آفاػ امت ّلي توبم ٩ؼؿت ّ ًيـّ ّ صتي آفاػي اؿاػٍ )اًنبى ًوي گـػػ 
  ؽلکن اهلل ؿثکن ال الَ اال ٩14ل اهلل عبل٨ کل ىيي ّ ُْ ّاصؼ ال٪ِبؿ ثگْ عؼاًّؼ عبل٨ ُوَ چيق امت ّ اّ يکتبي پيـّف امت   (اّ اف مْي عؼامت

ُْ عبل٨ کل ىيي ٥بٝجؼٍّ ّ ُْ ٝلي کل ىيي ّکيل عؼاًّؼ پـّؿػگبؿ ىوبمت ُيچ هٞجْػي رق اّ ًينت آ٥ـيؼگبؿ ُوَ چيق امت پل اّ ؿا ثپـمتيؼ 
 15. ّ اّ صب٥٘ ّ هؼيـ ُوَ هْرْػات امت

تْصيؼ ػؿ . صنبمتـيي ثغو تْصيؼ، تْصيؼ ٝجبػت امت کَ رق عؼاًّؼ ؿا ًپـمتين ّ ػؿ ثـاثـ ١يـاّ مـ تنلين ٥ـّػ ًيبّؿين:   ـ تْصيؼ ػؿ ٝجبػت4
ٝجبػت الفهَ تْصيؼ ؽات ّ ٦ٍبت امت فيـا ٩ّتي هنلن ىؼ کَ ّارت الْرْػ تٌِب عؼامت ّ ُـ چَ ١يـ اّمت هوکي ّ هضتبد ّ ًيبفهٌؼ امت پل 

ّ ١يـ اف اّ کوبل هٖل٨ ّرْػ ًؼاؿػ ّ ٝجبػت ُن ثـاي ؿميؼى ثَ کوبل امت ثٌبثـايي ٝجبػت . ٝجبػت هغًَْ اّمت ّ اّ کوبل هٖل٨ امت
. هغًَْ عؼاًّؼ امت مـ لْصَ ػْٝت پيبهجـاى هنبلَ تْصيؼ ػؿ ٝجبػت ثْػٍ ّ ٩ـآى آيبت ٥ـاّاًي ػؿ هْؿػ تْصيؼ ٝجبػت ػاؿػ

 
٩ـآى ّ تْصيؼ ػؿ ٝجبػت 

. ّ ل٪ؼ ثٞخٌب ٥ي کل اهَ ؿمْال اى اٝجؼّاهلل ّ ارتٌجْا الٖب١ْت هب ػؿ ُـ اهتي ؿمْلي ٥ـمتبػين کَ عؼاي يکتب ؿا ثپـمتيؼ ّ اف ٕب١ْت ارتٌبة کٌيؼ
16 

ّ هب اؿملٌب هي ٩جلک هي ؿمْل اال ًْصي اليَ اًَ ال الَ اال اًب ٥بٝجؼّى هب پيو اف تْ ُيچ پيبهجـي ؿا ٦ًـمتبػين هگـ ايٌکَ ثَ اّ ّصي کـػين کَ 
 17.هٞجْػي رق هي ًينت ٥٪ٔ هـا ٝجبػت کٌيؼ

 18. ّ اى اهلل ؿثي ّ ؿثکن ٥بٝجؼٍّ ُؾا ٍـآ هنت٪ين عؼاًّؼ پـّؿػگبؿ هي ّ ىوبمت اّ ؿا پـمتو کٌيؼ ايي امت ؿاٍ ؿامت
تْرَ ثَ ايي ًکتَ الفم امت کَ اصتـام ّ تْاّٜ ّ عيْٛ هـاتت ّ ػؿربتي ػاؿػ ّ آعـيي ػؿرَ ّ ثبالتـيي هـصلَ آى ُوبى پـمتو ّ ٝجْػيت 
امت ّ ايي هـصلَ هغًَْ عؼاًّؼ امت کَ هَؼا٧ ؿّىي آى ُوبى مزؼٍ هي ثبىؼ ّ ثَ ُويي ػليل مزؼٍ ثـاي ١يـ عؼاًّؼ ربيق ًينت ثؼيِي 
امت کَ اگـ اًنبى ثَ ايي هـصلَ اف ٝجْػيت ثـمؼ ّ ػؿ ه٪بثل عؼاًّؼ ثَ عبک ا٥تبػٍ مزؼٍ ًوبيؼ ثقؿگتـيي گبم ؿا ػؿ هنيـ إبٝت عؼا ّ تکبهل 

چٌيي ٝجبػت عبلَبًَ اي آهيغتَ ثب هضجت هضجْة امت ّ ربؽثَ ايي هضجت ٝبهل هِن صـکت ثَ مْي عؼاًّؼ امت ّ صـکت . عْيو ثـػاىتَ امت
. ثَ مْي آى کوبل هٖل٨ ٝبهل رؼايي اف گٌبٍ ّ مبيـ آلْػگيِبمت

ٝجبػت کٌٌؼٍ ص٪ي٪ي تاله هي کٌؼ عْػ ؿا ثَ هٞجْػ ّ هضجْثو ىجيَ مبفػ ّ اف ايي ٕـي٨ پـتْئي اف ٦ٍبت روبل ّ رالل ؿا ػؿ عْػ هٌٞکل هي 
. کٌؼ ايي اهْؿ ػؿ تـثيت ّ تکبهل اًنبى ً٪و هِوي ػاؿػ
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ػؿك ُيتن 
 (ثغو اّل)٦ٍبت عؼاًّؼ هتٞبل 



فيـت ػؿ هـصلَ ىٌبعت عؼاًّؼ، ثَ . ثَ آى اًؼافٍ کَ ىٌبعت عؼاًّؼ ّ پي ثـػى ثَ اٍل ّرْػه آمبى امت پي ثـػى ثَ ٦ٍبت اّ آمبى ًينت
عْػ ايٌِب آيَ ُب ّ ًيبًَ ُبي )تٞؼاػ متبؿگبى آموبى، ثـگِبي ػؿعتبى، اًْاٛ گيبُبى ّ ربًؼاؿاى ثلکَ ثَ تٞؼاػ ؽؿات اتن ػليل ثـ ّرْػ اّ ػاؿين 

اهب ػؿ ؿاٍ ىٌبمبيي ٦ٍبت عؼاًّؼ ثبيؼ ػ٩ت کٌين تب اف عٖـ تيجيَ ّ ٩يبك ػؿ اهبى ثبىين ّ ًغنتيي ىـٓ ىٌبعت ٦ٍبت،  (ّرْػ ّ ٝٚوت اّ ُنتٌؼ
٦ًي توبم ٦ٍبت هغل٩ْبت اف عؼاًّؼ ّ تيجيَ ًکـػى اّ ثَ هغل٩ْبت امت فيـا ُيچيک اف ٦ٍبت عؼاًّؼ ثب ٦ٍبت هغل٩ْبت ٩بثل ه٪بينَ ًينت ّ 

اّ ُنتي . ُيچ ٦ٍتي اف ٦ٍبت هبػٍ ػؿ ؽات ه٪ؼمو ؿاٍ ًؼاؿػ، چْى ُـ ٦ٍت ّ کي٦يت هبػي هْرت هضؼّػيت امت ّ عؼاًّؼ ًبهضؼّػ امت
هضِ امت ّ ُيچ هـفي ثـايو تَْؿ ًوي ىْػ ّ ػاؿاي ُوَ هـاتت کوبل امت ثٌبثـايي هب ُـگق ثَ ؽات عؼاًّؼ پي ًغْاُين ثـػ ّ ًجبيؼ چٌيي 

. اًتٚبؿي ػاىتَ ثبىين
 

ك ـ چـا ٝ٪ل ثَ کٌَ ؽات ّ ٦ٍبت عؼاًّؼ ًوي ؿمؼ؟ 
د ـ فيـا اّ ّرْػي امت اف ُـ ًٚـ ثي ًِبيت، ٝلن ّ ٩ؼؿت ّ ُوَ ٦ٍبت عؼاًّؼ هبًٌؼ ؽات اّ ثي ًِبيت امت ّ اف مْي ػيگـ هب ّ ُـ چَ 

ُوَ هضؼّػ ّ هتٌبُي امت، ثٌبثـايي ثب ايي ُوَ هضؼّػيت  (ٝلن ّ ٩ؼؿت ّ صيبت ّ فهبى ّ هکبًي کَ ػؿ اعتيبؿ ػاؿين)هـثْٓ ثَ هب هي ىْػ 
. چگًَْ هي تْاًين ثَ کٌَ آى ّرْػ ًبهضؼّػ ّ ٦ٍبتو ثـمين ّ چگًَْ هي تْاًين ثَ کٌَ ّرْػي پي ثجـين کَ ُيچ گًَْ هخل ّ هبًٌؼي ًؼاؿػ

 
٦ٍبت حجْتيَ ّ ملجيَ 

٦ٍبت حجْتيَ ّ ٦ٍبت ملجيَ، اهب ػؿ ص٪ي٪ت، ٦ٍبت ملجي ؿا ًوي تْاى ٦ٍت ًبهيؼ فيـا ه٣ٍْْ ثَ : ٦ٍبت عؼاًّؼ ؿا ثَ ػّ ثغو ت٪نين هي کٌٌؼ
. آًِب هت٤َ ًينت هخال ليل ثزنن ؿا ًوي ىْػ يک ٦ٍت ًبهيؼ

 
: ٦ٍبت حجْتيَ يب روبليَ

ٝبلن ّ ٩بػؿ ّ صتي امت ّ هـيؼ ّ هؼؿک ُن مويٜ امت ّ ثَيـ ّ هتکلن ٍبػ٧ 
ُن ٩ؼين ّ اثؼي ػاى هتکلن ٍبػ٧ : يب

. عؼاًّؼ هتٞبل ثي ًِبيت کوبل امت ّ آًچَ ثَ ٌْٝاى ٦ٍبت حجْتيَ گ٦تَ هي ىْػ اٍْل ٦ٍبت اّمت ًَ ايٌکَ هٌضَـ ػؿ آًِب ثبىؼ
 

: ٦ٍبت ملجيَ يب رالليَ
ًب هـکت ثْػ ّ رنن ًَ هـئي ًَ هضل ثي ىـيک امت ّ هٞبًي تْ ١ٌي ػاى عبل٨ 

 (ثي هٌٞبي يٌٞي ٦ٍبت اّ ٝيي ؽات اّمت ّ فايؼ ثـ ؽات اّ ًينت)
 

٦ٍبت ؽات ّ ٦ٍبت ٥ٞل 
: ٦ٍبت حجْتيَ ثـ ػّ ٩نن امت

٦ٍبت ؽات ٝجبؿتٌؼ اف ٝلن ّ ٩ؼؿت ّ صيبت ّ ُـ چَ ثَ . کَ ٝيي ؽات عؼاًّؼ امت ّ ًوي ىْػ آًِب ؿا اف عؼاًّؼ هتٞبل ملت ًوْػ: ٦ٍبت ؽات
....  مويٜ، ثَيـ، ٩ؼين، افلي، اثؼي، هؼؿک، صکين، ١ٌي، کـين، ٝقيق ّ : ايي مَ ثبفگيت کٌؼ هبًٌؼ

: ٦ٍبت ٥ٞل
٦ٍبتي امت کَ ثَ ا٥ٞبل عؼاًّؼ ثنتگي ػاؿػ يٌٞي تب آى ٥ٞل اف اّ ٍبػؿ ًيْػ آى ٤ٍّ ثـ اّ إال٧ ًوي گـػػ هبًٌؼ عبل٨ ّ ؿاف٧ ّ اهخبل آى کَ 

کبى اهلل ّ لن يغل٨ ىيئب حن عل٨ ـ اؿاػ اهلل ىيئب ّ لن يـػ ىيئب آعـ ـ ىبء ّ : گبٍ عؼاًّؼ ثَ آًِب هت٤َ هي ىْػ ّ گبُي ُن اف اّ ملت هي ىْػ هبًٌؼ
لن ييبء يٌٞي عؼاًّؼ ثْػ ّ عل٨ ًکـػٍ ثْػ ّ مپل عل٨ کـػ ـ عؼاًّؼ چيقي ؿا اؿاػٍ کـػ ّ چيق ػيگـي ؿا اؿاػٍ ًکـػ ـ عْامت ّ ًغْامت، تکلن 
هٜ هْمي ّ لن يتکلن هٜ ٥ـْٝى ـ يضت هي إبَٝ ّ ال يضت هي َٝبٍ ثب هْمي ٝليَ النالم تکلن کـػ ّ ثب ٥ـْٝى تکلن ًکـػ ـ ػّمت هي ػاؿػ ُـ 

ػؿ ٦ٍبت ٥ٞل اؽا ّ اى ػاعل هي ىْػ هبًٌؼ اؽا اؿاػ ىيئب ّ اى ىبء اهلل ّ ػؿ . کل کَ إبٝتو کٌؼ ّ ػّمت ًوي ػاؿػ ٍ ؿکل ؿا کَ هَٞيتو کٌؼ
. ٦ٍبت ؽات ًوي تْاى گ٦ت اؽا ٝلن اهلل يب اى ٝلن

 
ٝلن عؼاًّؼ 

ُنتي ثي ًِبيت ٝلن ثي ًِبيت ػاؿػ، ًٚن ّ ُوبٌُگي صيـت اًگيقي کَ ػؿ ُوَ ربي ٝبلن امت ػليل ٝلن ثي ًِبيت اّمت، ًنجت ثَ ٝلوغؼاًّؼ، 
گؾىتَ ّ صبل ّ آيٌؼٍ يکي امت، آگبُي ثـ اّ افل ّ اثؼ يکنبى ّ اصبَٕ ٝلوي اّ ثَ هيليًِْب مبل گؾىتَ ّ يب آيٌؼٍ ُوچْى آگبُي اف اّ اهـّف 

ُوچٌيي اف ايٌـّ کَ آ٥ـيؼگبؿ ُوَ ُنتي، عؼاًّؼ هتٞبل امت تٞؼاػ توبم هْرْػات ّ امـاؿ ّ ػ٩بي٨ آًِب ؿا هي ػاًؼ، اف ا٥ٞبل عْة ّ ثؼ . امت
. اًنبى ّ صتي اف ًيبت ّ ه٪بٍؼ ّ ؿاف ػل اّ ًيق کبهال آگبٍ امت، ٝلن عؼاًّؼ ٝيي ؽات اّمت ّ اف ؽات اّ رؼا ًينت

  ّ ٌٝؼٍ ه٦بتش ال٢يت ال يٞلوِب اال ُْ ّ يٞلن هب ٥ي الجـ ّ الجضـ ّ هب تن٪ٔ 1. ّ اٝلوْا اى اهلل ثکل ىيي ٝلين ثؼاًيؼ عؼاًّؼ ثَ ُـ چيقي آگبٍ امت
هي ّؿ٩َ اال يٞلوِب ّ ال صجَ ٥ي ٙلوبت االؿُ ّ ال ؿٕت ّ ال يبثل اال ٥ي کتبة هجيي کليؼُبي ١يت ٥٪ٔ ًقػ اّمت ّ رق اّ کني ًوي ػاًؼ، آًچَ 

آگبٍ امت ّ ُيچ ػاًَ اي ػؿ هغ٦يگبٍ فهيي ّ ُيچ تـ ّ عيکي ًينت هگـ » ػؿ عيکي ّ ػؿيبمت هي ػاًؼ ُيچ ثـگي ًوي ا٥تؼ هگـ ايٌکَ اف آ
 2.حجت امت (ٝلن عؼاًّؼ)ايٌکَ ػؿ کتبثي آىکبؿ 

ّ ُْ اهلل ٥ي النوْات ّ ٥ي االؿُ يٞلن مـکن ّ رِـکن ّ يٞلن هب تکنجْى اّمت عؼاًّؼ ػؿ آموبًِب ّ ػؿ فهيي، پٌِبى ّ آىکبؿ ىوب ؿا هي ػاًؼ ّ 
  اال يٞلن هي عل٨ ّ ُْ اللٖي٤ الغجيـ آيب کنيکَ هْرْػات ؿا آ٥ـيؼ اف صبل آًِب آگبٍ ًينت ػؿ صبليکَ اّ 3. اف آًچَ اًزبم هي ػُيؼ ثب عجـ امت

 4. لٖي٤ عجيـ امت
  ـ چـا ٝ٪ل ثَ کٌَ ؽات ّ ٦ٍبت عؼاًّؼ ًوي 1:   توـيي5. ّ يٞلن هب ٥ي اموْات ّ هب ٥ي االؿُ اف آًچَ کَ ػؿ آموبى ّ فهيي امت آگبٍ امت
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ػؿك ًِن 
 (ثغو ػّم)٦ٍبت عؼاًّؼ هتٞبل 

ُنتي هٖل٨ ٩ؼؿت ثي ًِبيت ػاؿػ، رِبى ُنتي ثب پؼيؼٍ ُبي ٝٚين ّ ىگـ٥و، کـات ٝٚين آموبًِب، کِکيبًِب، هٌْٚهَ ُب، ا٩يبًْمِب ّ ػؿيبُب ّ 
. عؼاًّؼ ثـ ُـ چيقي ٩بػؿ امت ّ ٩ؼؿت اّ ثـ توبم اىيبء يکنبى امت. ُبمت ًيبًَ ُبيي اف ٩ؼؿت عؼاًّؼ امت»هْرْػات هغتل٦ي کَ ػؿ آ

تجبؿک الؾي ثيؼٍ الولک ّ ُْ ٝلي کل ىيي ٩ؼيـ پـ ثـکت ّ فّال ًبپؾيـ امت عؼاًّؼيکَ صکْهت رِبى ُنتي ثؼمت اّمت ّ اّ ثـ ُوَ چيق ٩بػؿ 
  هلل هلک الونْات ّ االؿُ ّ هب ٥يِي ّ ُْ ٝلي کل ىييء ٩ؼيـ صکْهت آموبًِب ّ فهيي ّ آًچَ ػؿ آًِبمت اف آى عؼاًّؼ امت ّ اّ ثـ 1امت  

 ٥.3ال ا٩نن ثـة الويبؿ٧ ّ الو٦بؿة اًب ل٪بػؿّى مْگٌؼ ثَ پـّؿػگبؿ هيـ٧ ُب ّ ه٢ـة ُب کَ هب ٩ؼؿين. 2ُـ چيقي تْاًب امت
اف آيبت ٥ـاّاًي کَ ػؿ ٩ـآى ٩ؼؿت عؼاًّؼ ؿا ثيبى هي کٌؼ ٥ِويؼٍ هي ىْػ کَ ٩ؼؿت عؼاًّؼ ُيچ گًَْ صؼ ّ هـفي ًؼاؿػ ُـ فهبى اؿاػٍ کٌؼ اًزبم 
هي ػُؼ ّ ُـ فهبى اؿاػٍ هضْ ّ ًبثْػي چيقي ؿا ثکٌؼ آى چيق اف هيبى هي ؿّػ ّ ثْٖؿ کلي ُيچ گًَْ ٤ّٞ ّ ًبتْاًي ػؿ اّ تَْؿ ًوي ىْػ، 

. آ٥ـيٌو کـات ٝٚين آموبًِب ثب عل٪ت هْرْػ کْچکي ثـاي اّ يکنبى امت
ّ هب الزليل ّ اللٖي٤ ّ الخ٪يل ّ الغ٦ي٤ ّ ال٪ْي ّالْٞي٤ هي عل٪َ االمْاء آىکبؿ ّ ًِبى، مٌگيي ّ مجک، ٩ْي ّ ًبتْاى، : ٝي ٝلي ٝليَ النالم

 4. اف رِبى آ٥ـيٌو ػؿ ثـاثـ ٩ؼؿت عؼاًّؼ يکنبى ّ هنبّي امت
ُوبًب : ٩ّتي هْمي ٝليَ النالم ثَ مْي ْٕؿ ؿ٥ت گ٦ت پـّؿػگبؿا عقائٌت ؿا ثَ هي ًيبى ػٍ پل عؼاًّؼ ٥ـهْػ: اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٥ـهْػ

 5. عقائي هي چٌيي امت کَ ُـ فهبى اؿاػٍ کٌن ثَ چيقي ثگْين ثْػٍ ثبه پل آى چيق عْاُؼ ثْػ
 

مْال ػؿ هْؿػ ٩ؼؿت عؼاًّؼ 
گبُي مْال هي ىْػ آيب عؼا هي تْاًؼ هْرْػي هبًٌؼ عْػه ثيب٥ـيٌؼ؟ اگـ ثگْييؼ هي تْاًؼ پل تٞؼػ عؼايبى هوکي امت ّ اگـ ثگْييؼ ًوي تْاًؼ 
٩ؼؿت عؼاًّؼ ؿا هضؼّػ کـػٍ ايؼ ّ يب ايٌکَ عؼاًّؼ هي تْاًؼ ايي رِبى پٌِبّؿ ؿا ػؿّى تغن هـ١ي ربي ػُؼ ثؼّى ايٌکَ رِبى ؿا کْچک کٌؼ يب 
تغن هـٟ ؿا ثقؿگ؟ ػؿ رْاة ثبيؼ گ٦ت ػؿ ايٌگًَْ هْاؿػ کلوَ ًوي ىْػ ثکبؿ هي ؿّػ ًَ کلوَ ًوي تْاًؼ ّ ثَ ٝجبؿتي ؿّىي تـ ٕـس مْال 

ًبػؿمت امت فيـا ٩ّتي هي گْيين آيب عؼاًّؼ هي تْاًؼ هْرْػي هبًٌؼ عْػه ثيب٥ـيٌؼ کلوَ آ٥ـيؼى هٌٞبيو ايي امت کَ آى ىيي هوکي الْرْػ ّ 
ّ ًتيزَ اه ايي هي ىْػ کَ آيب عؼاًّؼ هي تْاًؼ . هغل٧ْ امت ّ ٌُگبهي کَ هي گْيين هخل عؼاًّؼ هٌٞبيو ايي امت کَ آى ىيي ّارت الْرْػ ثبىؼ

ٕـس ايي مْال ًبػؿمت . (ُن عبل٨ ثبىؼ ّ ُن هغل٧ْ)چيقي ثيب٥ـيٌؼ کَ ُن ّارت الْرْػ ثبىؼ ّ ُن ًجبىؼ، ُن هوکي الْرْػ ثبىؼ ّ ُن ًجبىؼ 
. امت ّ عؼاًّؼ ثـ ُـ چيقي ٩بػؿ امت

ُوچٌيي ٩ّتي گ٦تَ هي ىْػ آيب عؼا هي تْاًؼ رِبى اؿ ػؿ تغن هـ١ي ٩ـاؿ ػُؼ ثْٖؿيکَ ًَ رِبى کْچک ىْػ ّ ًَ تغن هـٟ ثقؿگ؟ هٌٞبيو ايي 
امت کَ رِبى ػؿ ُوبى صبل کَ ثي ًِبيت ثقؿگ امت ثي ًِبيت کْچک ثبىؼ ّ ثب تْرَ ثَ ١لٔ ثْػى ايي مْال ًْثتي ثَ رْاة ًوي ؿمؼ فيـا 

. تٞل٨ ثَ هضبل هضبل امت
اى اهلل تجبؿک ّ تٞبلي ال يٌنت الي الٞزق ّ الؾي مبلتٌي ال يکْى : ُويي مْال ؿا هـػي اف اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ًوْػ صْـت ٥ـهْػًؼ

 6. ثؼؿمتيکَ عؼاًّؼ تجبؿک ّ تٞبلي ثَ ٝزق ّ ًبتْاًي ًنجت ػاػٍ ًوي ىْػ ّلي آًچَ تْ هي پـمي ًيؼًي امت
ثلَ عؼا هي تْاًؼ ّ ػؿ کْچکتـ اف تغن هـٟ ُن هي تْاًؼ، عؼاًّؼ ػًيب ؿا ػؿ چين تْ : ّ ػؿ ؿّايتي اف اهبم ؿّب ٝليَ النالم ً٪ل ىؼٍ کَ ٥ـهْػ

الجتَ ايي يک ًْٛ رْاة ا٩ٌبٝي امت فيـا مْال کٌٌؼٍ ٩ؼؿت تضليل ايي گًَْ هنبئل ؿا ًؼاىتَ )٩ـاؿ ػاػٍ ػؿ صبليکَ اف تغن هـٟ کْچکتـ امت 
 7.(امت

 
عؼاًّؼ صي ّ ٩يْم 

عؼاًّؼ ػاؿاي صيبت ربّيؼاى ّ حبثت ّ ثـ٩ـاؿ امت اّ ثَ ؽات عْيو ٩بئن امت ّ هْرْػات ػيگـ ٩بئن ثَ اّ ُنتٌؼ صيبت ػؿ هْؿػ عؼاًّؼ ثب آًچَ 
ػؿ هْؿػ هْرْػات ػيگـ گ٦تَ هي ىْػ هت٦بّت امت فيـا صيبت عؼاًّؼ ٝيي ؽات اّمت ًَ ٝبؿّي امت ّ ًَ ه٩ْت، صيبت عؼاًّؼ ثَ هٌٞي ٝلن ّ 

٩يْم امت يٌٞي اهْؿ هغتل٤ هْرْػات ثؼمت . صيبت عؼاًّؼ ؽاتي، افلي، اثؼي، ت٢ييـ ًبپؾيـ ّ عبلي اف ُـ گًَْ هضؼّػيت امت. ٩ؼؿت اّمت
اهلل ال الٍ اال ُْ الضي ال٪يْم هٞجْػي رق عؼاًّؼ يگبًَ، فًؼٍ ّ پبيؼاؿ ّ ًگِؼاؿًؼٍ . اّمت اؿفا٧ ّ ٝوـ صيبت ّ هـگ هغل٩ْبت ثَ تؼثيـ اّمت

. کبئٌبت ًينت
 9.   ّ ٌٝت الْرٍْ للضي ال٪يْم ُوَ چِـُب ػؿ ثـاثـ عؼاًّؼ صي ٩يْم عبّٜ هي ىًْؼ8

ثٞؼ اف آًکَ ٝلن ّ ٩ؼؿت عؼاًّؼ حبثت ىؼ صي ّ ٩يْم ثْػى ُن حبثت امت فيـا ُوَ ٦ٍبت ثَ صيبت ثـ هي گـػػ اگـ ٝلن هضؼّػ ّ ٩ؼؿت ًبچيق 



اًنبى ػليل ثـ صيبت اّمت عؼاًّؼي کَ ٝولو ثي پبيبى ّ ٩ؼؿتو ثي اًتِبمت ػاؿاي ثـتـيي ّ کبهلتـيي صيبت امت ثلکَ صيبت ٝيي ؽات اّمت ثَ 
ايي تـتيت ؽکـ يب صي يب ٩يْم يکي اف ربهٞتـيي ؽکـُبمت فيـا صي اىبؿٍ ثَ ٝوؼٍ تـيي ٦ٍبت ؽات يٌٞي ٝلن ّ ٩ؼؿت ّ ٩يْم هزوَْٝ ٦ٍبت 

هب ُـگق کٌَ . ٥لنٌب ًٞلن کٌَ ٝٚوتک اال اًب ًٞلن اًک صي ٩يْم ال تبعؾک مٌَ ّ ال ًْم: لؾا اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم هي ٥ـهبيؼ. ٥ٞل هي ثبىؼ
 10. ٝٚوت تْ ؿا ػؿک ًوي کٌين تٌِب ايي ؿا هي ػاًين کَ تْ صي ّ ٩يْم ُنتي ّ ُيچگبٍ اف صبل ثٌؼگبى عْػ ١ب٥ل ًينتي

اف ٝلي ٝليَ النالم ً٪ل ىؼٍ کَ ؿّف رٌگ ثؼؿ آهؼم ثجيٌن پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن چَ هي کٌؼ ػيؼم مـ ثـ مزؼٍ گؾاىتَ ّ پيْمتَ هي گْيؼ 
 11. يب صي يب ٩يْم چٌؼ هـتجَ ؿ٥تن ّ ثـگيتن ّ اّ ؿا ػؿ ُويي صبل ػيؼم تب عؼاًّؼ پيـّفي ؿا ًَيت اّ مبعت

. آًچَ ثيي ىؼ اٍْل ٦ٍبت عؼاًّؼ هتٞبل امت ّ ٦ٍبت ػيگـ ثَ آًِب ثـ هيگـػػ کَ تٌِب ثَ تـروَ اي اف آًِب اکت٦ب هي کٌين
ثـاي اّ آ١بف ّ پبيبًي تَْؿ ًوي ىْػ، ُْ االّل ّ االعـ ّ الٚبُـ ّ الجبٕي ّ ُْ ثکل ىيي . يٌٞي ُوييَ ثْػٍ ّ ُوييَ عْاُؼ ثْػ: ٩ؼين ّ اثؼي

يٌٞي ٍبصزت اؿاػٍ هي ثبىؼ ّ ػؿ کبؿُبيو هزجْؿ ًينت ّ ُـ :   هـيؼ12.ٝلين اّل ّ آعـ ّ ٙبُـ ّ ثبٕي اّمت ّ اّ اف ُـ چيق آگبٍ امت
 (صکين امت). کبؿي اًزبم هي ػُؼ ػاؿاي ُؼ٣ ّ صکوت امت

يٌٞي عؼاًّؼ هي تْاًؼ اهْاد ٍؼا ؿا : هتکلن. (مويٜ ّ ثَيـ امت)ُوَ چيق ؿا ػؿک هي کٌؼ ُوَ ؿا هي ثيٌؼ ّ ُوَ ٍؼاُب ؿا هي ىٌْػ : هؼؿک
يٌٞي ُـ چَ عؼاًّؼ هي گْيؼ ؿامت ّ ٝيي : ٍبػ٧. ػؿ ُْا ايزبػ کٌؼ ّ ثب پيبهجـاى عْػ مغي ثگْيؼ ًَ ايٌکَ تکلن اف فثبى ّ لت ّ صٌزـٍ ثبىؼ

. ّا٩يٞت امت فيـا ػؿّٟ يب اف رِل ّ ًبػاًي ّ يب اف ٤ّٞ هي ثبىؼ ّ عؼاًّؼ هٌقٍ امت
ػؿ ًتيزَ عؼاًّؼ کوبل ثي ًِبيت امت ّ ُيچ گًَْ ً٪َي ػؿ ؽات ا٩ؼمو ؿاٍ ًؼاؿػ ّ هب ثبيؼ ػؿثبؿٍ ىٌبعت ٦ٍبت ُن ثَ ٝزق عْػ اٝتـا٣ کٌين ّ 

: ثب کوبل اػة ٝـُ هي کٌين
اي ثـتـ اف عيبل ّ ٩يبك ّ گوبى ّ ُّن ّف ُـ چَ عْاًؼٍ اين ّ ىٌيؼٍ اين ّ گ٦تَ اين 

هزلل توبم گيت ّ ثَ آعـ ؿميؼ ٝوـ هب ُوچٌبى ػؿ اّل ٤ٍّ تْ هبًؼٍ اين 
 

ت٦کـ ػؿ ؽات هوٌْٛ 
ثٞؼ اف ثيبى هغتَـي کَ ػؿثبؿٍ ٦ٍبت ػاىتين ثبيؼ ثؼاًين ٦ٍبت عؼاًّؼ ٝيي ؽات اّمت ثٌبثـايي ًَ ػؿثبؿٍ ؽات ّ ًَ ػؿثبؿٍ ٦ٍبت عؼاًّؼ ًجبيؼ 

. ُيچ ت٦کـي ػاىتَ ثبىين فيـا هْرت تضيـ ّ مـگـػاًي امت ّ ٥٪ٔ ػؿ هغل٩ْبت ٥کـ کٌين
ػؿ آ٥ـيٌو : تکلوْا ٥ي عل٨ اهلل ّ ال تکلوْا ٥ي اهلل ٥بى الکالم ٥ي اهلل ال يـاػ ٍبصجَ اال تضيـا اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم ٥ـهْػ: ٩بل اثْر٦ٞـ ٝليَ النالم

. عؼا تکلن کٌيؼ ّ ػؿ عؼا تکلن ًکٌيؼ فيـا تکلن ػؿ عؼا فيبػ ًوي کٌؼ هگـ تضيـ ٍبصجو ؿا
ايبکن ّ الت٦کـ ٥ي : ّ ٩بل ٝليَ النالم. هـصْم ٝالهَ هزلني ّ ػيگـاى گ٦تَ اًؼ هٌْٚؿ هٌٜ ت٦کـ ّ تکلن ػؿ ؽات ّ ٦ٍبت عؼاًّؼ ّ ػؿ کي٦يت امت

اهلل ّ لکي اؽا اؿػتن اى تٌٚـّا الي ٝٚوتَ ٥بًٚـّا الي ٝٚين عل٪َ ّ ٥ـهْػ ثـ صؾؿ ثبىيؼ اف ت٦کـ ػؿ عؼاًّؼ ّ لکي ُـ ٩ّت عْامتيؼ ٝٚوتو ؿا 
   13.ثٌگـيؼ ثَ ثقؿگي رِبى عل٪ت ثٌگـيؼ
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ػؿك ػُن 
٦ٍبت ملجيَ 

ػؿ يک رولَ هي تْاى گ٦ت هٌْٚؿ اف ٦ٍبت ملجيَ ايي امت کَ عؼاًّؼ اف ُـ گًَْ ٝيت ّ ً٪َي ّ ْٝاؿُ ّ ٦ٍبت هوکٌبت پبک ّ هٌقٍ 
امت، ّلي ٩نوتِبي هِوي اف ايي ٦ٍبت هْؿػ ثـؿمي ٩ـاؿ گـ٥تَ اف رولَ ايٌکَ اّ هـکت ًينت، رنن ًؼاؿػ، ٩بثل ؿّيت ًوي ثبىؼ، هکبى ّ 

فهبى ّ هضل ّ رِت ثـاي اّ ًينت، اف ُـ گًَْ ًيبف ّ اصتيبد هجـا امت، ُـگق ؽات اّ هضل صْاػث ّ ْٝاؿُ ّ ت٢ييـ ّ ػگـگًْي ًوي ثبىؼ، 
. ّ ٦ٍبت عؼاًّؼ ٝيي ؽات اّمت ّ فائؼ ثـ ؽاتو ًينت



ال يي٢لَ ىبى ّ ال ي٢يـٍ فهبى ّ ال يضْيَ هکبى ّ ال ي٦ََ لنبى ُيچ چيقي اّ ؿا ثَ عْػ : اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ػؿ آ١بف عٖجَ اي هي ٥ـهبيؼ
 1.هي٢ْل ًوي ػاؿػ ّ گؾتيت فهبى ػؿ اّ ػگـگًْي ايزبػ ًوي کٌؼ ُيچ هکبًي اّ ؿا ػؿ ثـ ًوي گيـػ ّ ُيچ فثبًي ؿا يبؿاي تٍْي٦و ًينت

اى اهلل تجبؿک ّ تٞبلي ال ي٤ٍْ ثقهبى ّ ال هکبى ّ ال صـکَ ّ ال اًت٪بل ّ ال : ػؿ صؼيج ػيگـي اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم آهؼٍ امت کَ ٥ـهْػ
مکْى ثل ُْ عبل٨ القهبى ّ الوکبى ّ الضـکَ ّ النکْى ّ االًت٪بل تٞبلي اهلل ٝوبي٪ْل الٚبلوْى ٝلْا کجيـا عؼاًّؼ تٍْي٤ ثَ فهبى ّ هکبى ّ 

صـکت ّ اًت٪بل ّ مکْى ًوي ىْػ ثلکَ اّ عبل٨ فهبى ّ هکبى ّ صـکت ّ مکْى ّ اًت٪بل امت، عؼاًّؼ ثنيبؿ ثـتـ امت اف آًچَ ٙبلوبى ّ 
 2. متوگـاى ػؿ ص٨ اّ هي گْيٌؼ

 
تّْيش ٦ٍبت ملجي 

ػؿ ثضج . عؼاًّؼ هـکت ًينت يٌٞي ارقاء تـکيجي ًؼاؿػ فيـا ُـ هـکجي هضتبد ارقاء عْيو امت ػؿ صبليکَ عؼاًّؼ اصتيبد ثَ ُيچ چيق ًؼاؿػ
پل ثبيؼ ػ٩ت کٌين کَ آًچَ هْرت هضؼّػيت ّ يب ًيبف امت . يگبًگي عؼاًّؼ گ٦تين عؼاًّؼ کوبل هٖل٨ امت ّ ُيچ صؼ ّ هـفي ػؿ اّ ؿاٍ ًؼاؿػ

. هغًَْ هوکٌبت امت ّ عؼاًّؼ اف آًِب هٌقٍ امت تٞبلي اهلل ٝي ؽلک ٝلْا کجيـا
 

. عؼاًّؼ رنن ًينت ّ ػيؼٍ ًوي ىْػ
ال تؼؿکَ االثَبؿ ّ ُْ يؼؿک االثَبؿ ّ ُْ اللٖي٤ الغجيـ چيوِب اّ ؿا ػؿک ًوي کٌٌؼ ّلي اّ ُوَ چيوِب ؿا ػؿک هي کٌؼ ّ اّ لٖي٤ ّ آگبٍ 

 3.امت
 

چـا ػيؼى عؼاًّؼ هضل امت؟ : مْال
فيـا الفهَ ػيؼٍ ىؼى اهْؿي امت کَ ُيچيک اف آًِب ػؿ هْؿػ عؼاًّؼ اهکبى پؾيـ ًينت يٌٞي اگـ ثغْاُؼ ػيؼٍ ىْػ ثبيؼ رنن ػاىتَ ثبىؼ، : رْاة

ثٞالٍّ ُوَ . هکبى ػاىتَ ثبىؼ، رِت ػاىتَ ثبىؼ، ػاؿاي ارقاء ثبىؼ، فيـا ُـ رنوي ػاؿاي ارقاء ّ ْٝاؿّي هبًٌؼ ؿًگ ّ صزن ّ اثٞبػ امت
ارنبم ػؿ صبل ت٢ييـ ّ ػگـگًْي ثْػٍ ّ اصتيبد ثَ هکبى ػاؿًؼ ّ توبم ايٌِب اف ّيژگيِبي هوکٌبت امت ّ هْرت ايٌِب اف ّيژگيِبي هوکٌبت امت ّ 

گـُّي اف اُل تنٌي هي گْيٌؼ )ػؿ ًتيزَ عؼاًّؼ هتٞبل ًَ رنن امت ّ ًَ ػيؼٍ هي ىْػ . هْرت ًيبف ّ اصتيبد ثْػٍ ّ عؼاًّؼ اف آًِب هٌقٍ امت
. (عؼاًّؼ ؿّف ٩يبهت تزنن پيؼا کـػٍ ّ ػيؼٍ هي ىْػ ػؿ ايي فهيٌَ هٖبلجي اف آًِب ً٪ل ىؼٍ کَ هْضک امت ّ يب ُيچ هٌٖ٪ي مبفگبؿ ًينت

اًَ ليل هٌب هي فٝن اى اهلل ٝقّرل رنن ّ ًضي هٌَ ثـاء ٥ي الؼًيب ّ االعـٍ کني کَ گوبى کٌؼ : اف اهبم ؿّب ٝليَ النالم ً٪ل ىؼٍ کَ ٥ـهْػًؼ
 4.عؼاًّؼ هتٞبل رنن امت اف هب ًينت ّ هب ػؿ ػًيب ّ آعـت اف اّ ثيقاؿين

 
ثي هضل امت ّ ػؿ ُوَ رب ُنت 

ىٌبعتي يک ّرْػ هزـػ اف هبػٍ ثـاي اًنبًِبئيکَ ُوييَ ػؿ فًؼاى ٝبلن هبػٍ اميـًؼ ّ ثَ آى عْ گـ٥تَ اًؼ ثنيبؿ هيکل امت ّ ًغنتيي گبم ػؿ 
ىٌبعتي عؼاًّؼ هٌقٍ ىوـػى اّ اف ّيژگيِبي هغل٩ْبت امت ّ تب عؼاًّؼ ؿا ثي هکبى ّ ثي هضل ًؼاًين اّ ؿا ثَ ػؿمتي ًيٌبعتَ اين اٍْال هضل ّ 

. هکبى ػاىتي الفهَ رنوبًي ثْػى امت ّ ٩جال ثيبى کـػين کَ عؼاًّؼ رنن ًينت
 

ػؿ ُن رب ُنت 
عؼا امت ّ ثَ ُـ مْ ؿّ کٌيؼ عؼا آًزبمت عؼاًّؼ ثي ًيبف » ّ هلل الويـ٧ ّ الو٢ـة ٥بيٌوب تْلْا ٥خن ّرَ اهلل اى اهلل ّامٜ ٝلين هيـ٧ ّ ه٢ـة اف آ

 5.ّ ػاًبمت
 6.ّ ُْ هٞکن ايٌوب کٌتن ّ اهلل ثوب تٞلوْى ثَيـ اّ ثب ىوبمت ُـ رب کَ ثبىيؼ ّ عؼاًّؼ ثَ آًچَ اًزبم هي ػُيؼ ثَيـ امت

اى اهلل تجبؿک ّ تٞبلي کبى لن يقل ثال فهبى ّ ال هکبى ّ ُْ االى کوب کبى ال يغلْا هٌَ هکبى ّ ال يي٢ل ثَ هکبى : ٩بل هْمي اثي ر٦ٞـ ٝليَ النالم
ّ ال يضل ٥ي هکبى ثؼؿمتيکَ عؼاًّؼ هتٞبل ُوييَ ّرْػ ػاىت ثؼّى فهبى ّ هکبًي ّ االى ًيق ُوبًگًَْ امت ُيچ هکبًي اف اّ عبلي ًينت ّ ػؿ 

 7.ٝيي صبل ُيچ هکبًي ؿا اى٢بل ًوي کٌؼ ّ ػؿ ُيچ هکبًي صلْل ًکـػٍ امت
کزب، مْال اف هکبى امت : صْـت ٥ـهْػًؼ! ىغَي اف ٝلي ٝليَ النالم پـميؼ پـّؿػگبؿ هب ٩جل اف آًکَ آموبى ّ فهيي ؿا ثيب٥ـيٌؼ کزب ثْػ؟

   8.عؼاًّؼ ّرْػ ػاىت ّ ُيچ هکبًي ّرْػ ًؼاىت
عؼاًّؼ کزبمت 

ّ گ٦ت تْ ربًييي پي٢وجـي؟ گ٦ت آؿي پـميؼ  (اثْثکـ ثب ٝوـ)ػؿ کتبة اؿىبػ ّ اصتزبد آهؼٍ امت کَ يکي اف ػاًيوٌؼاى يِْػ ًقػ يکي اف عل٪ب آهؼ 
عؼاًّؼ کزبمت آيب ػؿ آموبى يب ػؿ فهيي امت؟ علي٦َ گ٦ت ػؿ آموب ثـ ٝـه ٩ـاؿ ػاؿػ يِْػي گ٦ت ثٌبثـايي فهيي اف اّ عبلي امت علي٦َ گ٦ت اف 

هي ػّ ىْ ّ اال تْ ؿا ثَ ٩تل هي ؿمبًن يِْػي ثب تٞزت ثـگيت ّ امالم ؿا هنغـٍ هي کـػ ٝلي ٝليَ النالم ثب عجـ ىؼ ّ ثَ اّ ٥ـهْػ هي اف 
مْال تْ ّ اف رْاثي کَ ىٌيؼي ثب عجـم ّلي هب هي گْيين عؼاًّؼ هتٞبل هکبى ؿا آ٥ـيؼ ثٌبثـايي هوکي ًينت عْػه هکبًي ػاىتَ ثبىؼ ّ ثـتـ اف آى 

آيب ػؿ يکي اف کتبثِبي عْػ ًؼيؼٍ اي کَ ؿّفي هْمي ثَ ٝوـاى ٝليَ النالم ًينتَ ثْػ ٥ـىتَ اي اف ... امت کَ هکبًي اّ ؿا ػؿ عْػ ربي ػُؼ
تْ اف کزب آهؼٍ اي؟ گ٦ت اف ًقػ : ىـ٧ آهؼ صْـت هْمي ٥ـهْػ اف کزب آهؼٍ اي؟ گ٦ت اف ًقػ پـّؿػگبؿ، مپل ٥ـىتَ اي ١ـة آهؼ ٥ـهْػ

تْ اف کزب آهؼٍ اي؟ گ٦ت اف فهيي ٦ُتن اف ًقػ پـّؿػگبؿ، ػؿ ايٌزب ٥ـهْػ هٌقٍ امت کني کَ ُيچ هکبًي : پـّؿػگبؿ، ٥ـىتَ اي ػيگـ اف آهؼ ٥ـهْػ
هي گْاُي هي ػُن کَ، ص٨ هجيي ُويي امت ّ تْ اف ُوَ : يِْػي گ٦ت: اف اّ عبلي ًينت ّ ُيچ هکبًي ثَ اّ ًقػيکتـ اف هکبى ػيگـ ًوي ثبىؼ

 9.ىبينتَ تـ ثَ ه٪بم پيبهجـت ُنتي
چـا ٌُگبم ػٝب ػمت ثَ مْي آموبى ثـ هي ػاؿين؟ 

کب٥ـي عؼهت اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم آهؼ ّ اف ت٦نيـ آيَ الـصوي ٝلي الٞـه امتْي مْال کـػ، اهبم ٝليَ النالم ّوي : ُيبم ثي صکن هي گْيؼ
عؼاًّؼ هتٞبل ًيبف ثَ ُيچ هکبًي ّ ُيچ هغل٩ْي ًؼاؿػ کَ ٌُگبم ػٝب ػمت ثَ مْي آموبى ثلٌؼ کٌيؼ يب ثَ مْي فهيي ٥ـّػ : تّْيضي ٥ـهْػًؼ

ايي هّْْٛ ػؿ ٝلن ّ اصبَٕ ّ ٩ؼؿت عؼا يکنبى امت ّلي عؼاًّؼ هتٞبل ػّمتبى ّ ثٌؼگبى عْػ ؿا ػمتْؿ ػاػٍ کَ ػمتِبي : آّؿيؼ، صْـت ٥ـهْػ
عْػ ؿا ثَ مْي آمبى ثَ ٕـ٣ ٝـه ثـػاؿًؼ فيـا هٞؼى ؿف٧ آًزبمت هب آًچَ ؿا ٩ـآى ّ اعجبؿ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن احجبت کـػٍ 

 10.ات٦ب٧ ًٚـ ػاؿًؼ» ػمتِبي عْػ ؿا ثَ مْي عؼاًّؼ هتٞبل ثـػاؿيؼ ّ ايي مغٌي امت کَ توبم اهت ثـ آ: امت تخجيت هي کٌين آًزب کَ ٥ـهْػ
ٌُگبهيکَ يکي اف ىوب ًوبفه ؿا توبم هي کٌؼ ػمت ثَ مْي آموبى ثـػاؿػ ّ هي٢ْل ػٝب ىْػ، هـػي گ٦ت هگـ عؼاًّؼ : ٝلي ٝليَ النالم ٥ـهْػ



ػؿ آموبى ؿف٧ ىوبمت ّ )ًغْاًؼٍ اي  (ػؿ ٩ـآى)ُوَ رب ًينت ٥ـهؼ آؿي پـميؼ پل چـا ثٌؼگبى ػمت ثَ مْي آموبى ثـ هي ػاؿًؼ؟ ٥ـهْػ آيب 
 11.پل اف کزب اًنبى ؿّفي ؿا ثٖلجؼ رق اف هضلو، هضل ؿف٧ ّ ّٝؼٍ الِي آموبى امت (آًچَ ثَ ىوب ّٝؼٍ ػاػٍ هي ىْػ

  ـ هٌْٚؿ اف ٦ٍبت ملجيَ چينت؟ 1: توـيي
  ـ چـا ػيؼى عؼاًّؼ هضبل امت؟ 2
  ـ صْـت ٝلي ٝليَ النالم ػؿ رْاة ػاًيوٌؼ يِْػي کَ پـميؼٍ ثْػ عؼاًّؼ کزبمت چَ ٥ـهْػًؼ؟ 3
  ـ چـا ٌُگبم ػٝب ػمت ثَ آموبى ثـ هي ػاؿين؟ 4

هکبؿم ىيـافي، مجضبًي، : اٍْل کب٥ي ـ ًِذ الجال١َ ـ پيبم ٩ـآى ـ اٍْل ٝ٪بيؼ آ٩بيبى: ػؿ ثضج تْصيؼ اف ايي کتبثِب امت٦بػٍ ّ ا٩تجبك ىؼٍ امت
. امتبػي، هضؼي ؿي ىِـي، ىِيؼ ُبىوي ًژاػ
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ػؿك يبفػُن 
ٝؼل الِي 

اٍل ػّم اف اٍْل اٝت٪بػي امالم ٝؼل عؼاًّؼ هتٞبل امت، ٝؼل يکي اف ٦ٍبت روبليَ عؼاًّؼ هتٞبل امت هنبلَ ٝؼل الِي اف يک مْ ثب اٍل 
ايوبى ثَ عؼا اؿتجبٓ ػاؿػ ّ اف مْي ػيگـ ثب هنبلَ هٞبػ، ّ اف مْيي ثب هنبلَ ًجْت ّ اهبهت ّ اف ٕـ٥ي ثب هنبلَ ٥لن٦َ اصکبم، پبػاه ّ رقا، رجـ 

هي تْاًؼ چِـٍ توبم هٞبؿ٣ ّ اٝت٪بػات ػيٌي ؿا ػگـگْى مبفػ، اّب٥َ ثـ » ّ ت٦ْيِ هـثْٓ هي ىْػ اف ايي رِت اٝت٪بػ ثَ اٍل ٝؼالت يب ٦ًي آ
ايي ثبفتبة ٝؼل الِي ػؿ هنبلَ ٝؼالت ارتوبٝي ّ ٝؼالت اعال٩ي ّ هنبئل تـثيتي ًيق ٩بثل اًکبؿ ًينت ثَ عبٕـ ايي ّيژگيِبمت کَ ػؿ ثيي ٦ٍبت 

.  عؼاًّؼ ٝؼل اف اٍْل اٝت٪بػي ىوـػٍ ىؼٍ امت
تبؿيغچَ هنبلَ ٝؼل 

ٕبي٦َ اي اف اُل مٌت کَ اىٞـي ًبهيؼٍ هي ىًْؼ ثَ ايي اٍل هٞت٪ؼ ًينتٌؼ ايٌِب هٌکـ ٝؼالت عؼاًّؼ ًينتٌؼ ّلي هي گْيٌؼ اف ايي ًٚـ کَ عؼاًّؼ 
ٝيي ٝؼالت امت اٝت٪بػ ايي گـٍّ ايي امت  (صتي اف ًيکْکبؿاى ؿا هزبفت کـػٍ ّ ثؼکبؿاى ؿا پبػاه ػُؼ)هبلک رِبى ُنتي امت ُـ کبؿي ثکٌؼ 

ٍ صني ّ ٩جش ػؿ ؿاثَٖ ثب ا٥ٞبل عؼاًّؼ ؿاٍ ًؼاؿػ ّ ُـ چَ اًزبم ػُؼ صني ّ ًيکْ امت ؿئيل ايي ٕبي٪َ اثْالضني اىٞـي اف ًْاػگبى اثْهْمي 
اًگيقٍ اٍلي پيؼايو ايي ٝ٪يؼٍ اف يک مْ گـ٥تبؿي آًِب ػؿچٌگبل هنبلَ رجـ ثْػ فيـا اىبٝـٍ اف ٕـ٥ؼاؿاى مـ مغت رجـ، ّ . اىٞـي امت

اعتيبؿ ًؼاىتي ثٌؼگبى ػؿ ا٥ٞبل عْػ ثْػًؼ آًِب هي گْيٌؼ اًنبى هضکْم مـًْىت ّ اؿاػٍ عؼاًّؼ امت ّ ُـ چَ اًزبم ػُؼ عْامت عؼاًّؼ ثْػٍ 
امت، اف ٕـ٣ ػيگـ آًِب ػؿ ثـاثـ ايي مْال ٩ـاؿ هي گـ٥تٌؼ کَ چگًَْ اًنبًي کَ ػؿ کبؿُبيو هزجْؿ امت ٝؾاة هي ىْػ ّ چگًَْ ثب ٝؼالت 

ىيَٞ ثب الِبم اف ٩ـآى ّ کلوبت . عؼاًّؼ ُـ کبؿي ثکٌؼ ٝيي ٝؼالت امت: عؼاًّؼ مبفگبؿ امت لؾا ًبچبؿ ىؼًؼ ٝؼل الِي ؿا اًکبؿ کـػٍ ّ ثگْيٌؼ
هَْٞهيي ٝليِن النالم ٝؼالت عؼاًّؼ ؿا يکي اف اٍْل اٝت٪بػي امالم هٞـ٥ي ًوْػٍ ّ هي گْيؼ اٝت٪بػ ثَ ٝؼل اف اٍْل ػيي امت ىيَٞ هٞت٪ؼ 

. امت کَ صنٌْ ٩جش ٝ٪لي ّرْػ ػاؿػ ّ هنلک رجـيْى ؿا ؿػ هي کٌؼ
التْصيؼ اى التتْ ُوَ ّ الٞلؼ اى ال : اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ػؿ ٝجبؿت ٥يـػٍ ّ پـهضتْايي تْصيؼ ّ ٝؼل ؿا ػؿ کٌبؿ ُن ٩ـاؿ ػاػٍ ّ هي ٥ـهبيٌؼ

اٝوبل )ّ ٝؼل آى امت کَ اّ ؿا هتِن ًنبفي  (فيـا ُـ چَ ػؿ ُّن آيؼ هضؼّػ امت)تتِوَ تْصيؼ آًنت کَ اّ ؿا ػؿ ُّن ّ اًؼييَ عْيو ًيبّؿي 
   1.(٩جيضي کَ اف تْ مـ فػٍ ثَ اّ ًنجت ًؼُي

ػالئل ٝؼل الِي 
. ٙلن ٩جيش امت ّ عؼاًّؼ صکين ُـگق کبؿ ٩جيش اًزبم ًوي ػُؼ، فيـا ْٝاهل ٙلن چٌؼ چيق امت ّ عؼاًّؼ هٌقٍ اف آًِبمت: ػليل ٝ٪لي

: ْٝاهل ّ ؿييَ ُبي ٙلن
. کني ٙلن هي کٌؼ کَ ثـاي ؿميؼى ثَ اهْؿي ًيبفهٌؼ ثبىؼ ّ اف ؿاٍ ٙلن ثتْاًؼ ثَ آًِب ثـمؼ:   ـ ًيبف1
. کني ٙلن هي کٌؼ کَ فىتي ّ ٩جيش ثْػى ٙلن ؿا ًؼاًؼ:   ـ رِل ّ ًبػاًي2
. کني ٙلن هي کٌؼ کَ ػؿ ّرْػه کيٌَ، ٝؼاّت، صنؼ، عْػعْاُي ّ ُْاپـمتي ثبىؼ:   ـ ؿفائل اعال٩ي3
. کني ٙلن هي کٌؼ کَ اف ػ٥ٜ ّـؿ ّ عٖـ اف عْػه ٝبرق امت ّ ثـاي ؿميؼى ثَ ُؼ٣ ؿاُي رق ٙلن ًؼاؿػ:   ـ ٝزق ّ ًبتْاًي4

ُـ ٙلوي ػؿ ٝبلن ّا٩ٜ هي ىْػ ػؿ احـ يکي اف ايي ْٝاهل امت ّ اگـ ايي ْٝاهل ًجْػ ُيچ ٙلن ّ متوي ػؿ ُيچ کزب ّا٩ٜ ًوي ىؼ ّ ُيچ يک اف 



: ْٝاهل هؾکْؿ ثَ مبصت ٩ؼك پـّؿػگبؿ ؿاٍ ًؼاؿػ فيـا عؼاًّؼ
. ال٤ ـ ١ٌي ّ ثي ًيبف هٖل٨ امت

. ة ـ ٝلوو ًبهضؼّػ ّ ثي پبيبى امت
. د ـ توبم ٦ٍبت کوبل ؿا ػاؿا امت ّ اف توبم ٝيْة ّ ًْا٩ٌ پبک ّ هجـي امت

. ػ ـ ػاؿاي ٩ؼؿت ًبهتٌبُي ّ ثي صؼ هي ثبىؼ پل اّ ٝبػل امت
ّ ٦ْٝک ت٦ْل ّ ٝ٪ْثتک ٝؼل عؼايب ٦ْٝ تْ ت٦ْل امت ّ هزبفات تْ ٝيي ٝؼالت هي : ػ ؿػٝبي چِل ّ پٌزن ٍضي٦َ مزبػيَ چٌيي آهؼٍ امت

. ثبىؼ
ّ ٩ؼ ٝلوت يب الِي اًَ ليل ٥ي ً٪وتک ٝزلَ ّ ال ٥ي صکوک : ّ اف ائوَ هَْٞهيي ٝليِن النالم ً٪ل ىؼٍ کَ ػؿ پبيبى ًوبف ىت ايي ػٝب عْاًؼٍ ىْػ

ٙلن ّ اًوب يٞزل هي يغب٣ ال٦ْت ّ اًوب يضتبد الي ٙلن الْٞي٤ ّ ٩ؼ تٞبليت يب الِي ٝي ؽلک ٝلْا کجيـا عؼاي هي، هي هي ػاًن کَ ػؿ هزبفات تْ 
ٝزلَ ًينت ّ ػؿ صکن تْ ٙلوي ّرْػ ًؼاؿػ کني ٝزلَ هي کٌؼ کَ هي تـمؼ ٥ـٍت اف ػمت ثـّػ ّ کني ٙلن هي کٌؼ کَ ّٞي٤ ّ ًبتْاى امت 

 2.ّ تْ اي عؼاي هي اف ايٌِب ثـتـ ّ ثبالتـي
 

هٌٞبي ٝؼالت عؼاًّؼ 
  ـ ٝؼل ػؿ عؼاًّؼ 1: هٌٞبي ّميٞتـي ُن ّرْ ػاؿػ (عؼاًّؼ ٝبػل امت ّ ثَ کني ٙلن ًوي کٌؼ)١يـ اف هٌٞبي هيِْؿي کَ ثـاي ٝؼل ُنت 

ُوَ اًنبًِب ػؿ پييگبٍ عؼاًّؼ اف ُـ رِت يکنبى :   ـ ٝؼل يٌٞي2. يٌٞي ػّؿي آ٥ـيؼگبؿ اف اًزبم ُـ ٝولي کَ ثـ عال٣ هَلضت ّ صکوت امت
اى اکـهک ٌٝؼ اهلل . ّ ثـاثـًؼ ّ ُيچ اًنبًي ًقػ اّ ثـ ػيگـي ثـتـيٌؼاؿػ هگـ کنيکَ ثب ت٪ْا ّ اٝوبل ًيک عْػ ؿا اف ٥نبػ ّ تجبُي ػّؿ ثؼاؿػ

 3.ات٪يکن اى اهلل ٝلين عجيـ ُوبًب گـاهي تـيي ىوب ًقػ عؼاًّؼ کني امت کَ پـُيقکبؿتـ ثبىؼ ثؼؿمتي کَ عؼاًّؼ ػاًبي عجيـ امت
يٌٞي عؼاًّؼ ُيچ ٝولي ؿا ُـ چٌؼ عيلي ًبچيق ّ کْچک ثبىؼ اف ُيچ کل ّبيٜ ًکـٍ ّ ثي ارـ ّ پبػاه ًين گؾاؿػ :   ـ ٩ْبّت ّ پبػاه ثَ ص3٨

٥وي يٞول هخ٪بل ؽؿٍ عيـٍ يـٍ ّ هي يٞول هخ٪بل ؽؿٍ ىـا يـٍ پل ُـ کل ؽؿٍ اي کبؿ عْة . ّ ثؼّى تجٞيِ ثَ ُـ کل رقاي ٝولو ؿا عْاُؼ اػ
 4.اًزبم ػُؼ آًـا عْاُؼ ػيؼ ّ ُـ کل ؽؿٍ اي کبؿ ثؼ کٌؼ آًـا عْاُؼ ػيؼ

 5.الٞبػل الْاّٜ کل ىيي هَّْٞ ٝبػل کني امت کَ ُـ چيقي ؿا ػؿ ربي عْػ ٩ـاؿ هي ػُؼ:   ـ ٩ـاؿ ػاػى ُي چيق ػؿ هضل عْػه4
عؼاًّؼ ُـ پؼيؼٍ ّ هغل٩ْي ؿا ػؿ ربي عْػ آ٥ـيؼٍ ّ هْاػ تـکيجي ُـ هْرْػي ؿا ثَ اًؼافٍ الفم آى هٞيي کـػٍ امت ّ تٞبػل ّ تٌبمت ػؿ توبم 

 6.پؼيؼٍ ُبي رِبى آ٥ـيٌو ّرْػ ػاؿػ ّ اًجتٌب ٥يِب هي کل ىيي هْفّى ّ ؿّيبًؼين ػؿ ؿّي فهيي اف ُـ چيقي ثَ اًؼافٍ ّ صنبة ىؼٍ
رِبى چْى عؼ ّ عبل ّ چين ّ اثـّمت کَ ُـ چيقي ثَ ربي عْيو ًيکْمت 

يٌٞي توبم آ٥ـيٌو ػؿ رِبى ُنتي ثـ هجٌبي ُؼ٣ امت ّ ػؿ ايزبػ ُوَ ٝبلن امـاؿ ّ ػالئلي ٦ًِتَ امت ّ ُيچ چيق :   ـ ٝول ثـ هجٌبي ُؼ5٣
ا٥ضجنتن اًوب عل٪بًکن ٝجخب ّ اًکن اليٌب ال تـرْٞى آيب گوباى کـػيؼ هب ىوب ؿا ٝجج ّ ثيِْػٍ آ٥ـيؼين ّ ىوب ثَ مْي هب ثبفگيت . ثيِْػٍ ّ ٝجج ًينت

 7.ًوي کٌيؼ
.  (ٝبػل ٝؼالت عْاٍ امت)اٝت٪بػ ّ ي٪يي ثَ ٝؼل ثب هٞبًي هؾکْؿه ّ پيبػٍ کـػى ُـ يک اف هٞبًي ؿا ػؿ عْييتي آحبؿ اعال٩ي ٧ْ٥ الٞبػٍ اي ػاؿػ 

: توـيي
  ـ چـا ٝؼل اف اٍْل اٝت٪بػي ىوـػٍ هي ىْ؟ 1
  ـ ػليل ٝ٪لي ٝؼل عؼاًّؼ چينت؟ 2
  ـ ْٝاهل ّ ؿييَ ُبي ٙلن چينت؟ 3
.   ـ ثْٖؿ ٥يـػٍ هٞبًي ٝؼالت ؿا ثيبى کٌيؼ4
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ػؿك ػّافػُن 
 (ثغو اّل)٥لن٦َ ثالُب ّ هَبئت 

ثٞؼ اف ثضج ػؿ ايٌکَ عؼاًّؼ ٝبػل امت ّ توبم کبؿُبي اّ ثـ هجٌبي صکوت امت ثْٞي هنبئل ٙبُـا اثِبم ػاؿػ کَ ثبيؼ پبمظ آًِب ؿّىي ىْػ 
ثب کوي ػ٩ت ؿّىي هي ىْػ . يٌٞي ثؼاًين چگًَْ آ٥بت ّ ثالُب، ػؿػُب ّ ؿًزِب، ًبکبهيِب ّ ىکنتِب، ً٪َِب ّ کجْػُب ثب ٝؼالت عؼاًّؼ مبفگبؿ امت

: ػؿ ثـاثـ مْاالت هؾکْؿ ػّ پبمظ ٝوؼٍ ّرْػ ػاؿػ. کَ ايي اهْؿ ُوَ ػؿ هنيـ ٝؼل الِي ثْػٍ ّ هغبل٤ ٝؼالت ًينت
  ـ ت٦َيلي 2  ـ کْتبٍ ّ اروبلي  1



٩ّتي ثب ػالئل ٝ٪لي ّ ً٪لي حبثت ىؼ کَ عؼاًّؼ صکين ّ ٝبػل امت ّ توبم آ٥ـيٌو اّ اف ؿّي ُؼ٣ ّ صکوت امت ّ ايٌکَ عؼاًّؼ : پبمظ اروبلي
ُيچگًَْ ًيبف ثَ ُيچ کل ّ ُيچ چيق ًؼاؿػ ّ اف ُوَ چيق آگبٍ امت ػؿ ًتيزَ ُيچ کبؿي ثـ عال٣ صکوت اًزبم ًوي ػُؼ ّ ٙلن کَ فائيؼٍ رِل ّ 
ٝزق امت ػؿثبؿٍ ؽات ه٪ؼك اّ تَْؿ ًوي ىْػ پل اگـ هب ًتْاًنتين ٥لن٦َ صْاػث هؾکْؿ ؿا ث٦ِوين ثبيؼ اٝتـا٣ کٌين کَ ايي اف هضؼّػيت آگبُي 

. هبمت، ُـ کل عؼاًّؼ ؿا ثب ٦ٍبتو ىٌبعت ايي پبمظ ثـايو کب٥ي ّ ٩بًٜ کٌٌؼٍ امت
ػؿ فًؼگي هَبئت فيبػي ػاهي اًنبى ؿا هي گيـػ کَ ٝبهل اٍليو عْػ اّمت ٝبهل ثنيبؿي افًبکبهيِب، : (هَبئت عْػ مبعتَ)پبمظ ت٦َيلي 

منتي ّ تٌجلي ّ تـک تاله ّ کْىو امت، ثنيبؿي اف ثيوبؿُب ًبىي اف ىکن پـمتي ّ ُْاي ٦ًل امت، ثي ًٚويِب ُوييَ ٝبهل ثؼثغتي ثْػٍ ّ 
اعتال٣ ّ پـاکٌؼگي ُوييَ هَيجت فا ّ ثؼثغتي آ٥ـيي امت ّ ٝزت ايي امت کَ ثنيبؿي اف هـػم ايي ؿّاثٔ ٝلت ّ هٞلْلي ؿا ٥ـاهْه کـػٍ ّ 

 (کْؿ، کـ ّ الل، ٥لذ ىؼى)ُوَ ؿا ثَ صنبة ػمتگبٍ آ٥ـيٌو هي گؾاؿًؼ، ٝالٍّ ثـ ايٌِب ثنيبؿي اف ً٪َِب ّ کوجْػُب، اف ٩جيل ًب٩ٌ الغل٪َ ثْػى 
ثْٞي اف ًْفاػاى ػؿ احـ مِل اًگبؿي پؼؿ ّ هبػؿ ّ هـاٝبت ًکـػى ػمتْؿات ىـٛ ّ اهْؿ ثِؼاىتي امت، گـچَ کْػک ثي ت٪َيـ امت ّلي 

عْىجغتبًَ اف پييْايبى هَْٞم ٝليِن النالم ػمتْؿاتي ثـاي رلْگيـي اف ً٪َِب ؿميؼٍ، صتي ثـاي )ايي احـ ٕجيٞي ٙلن ّ رِل پؼؿ ّ هبػؿ امت، 
ٕجيٞي امت اگـ ّالؼيي ايي ػمتْؿات ؿا هـاٝبت ًکٌٌؼ هنئْل ًْا٩ٌ عْاٌُؼ ثْػى . (عْه امتٞؼاػ ىؼى ّ يب فيجبيي ًْفاػ ػمتْؿاتي ٥ـهْػٍ اًؼ

ّ ُيچ يک اف ايٌِب ؿا ًوي ىْػ ثَ صنبة کبؿ عؼاًّؼ گؾاىت ثلکَ ُوَ ايٌِب هَبئت عْػ مبعتَ امت کَ اًنبى ثـاي عْػه يب ػيگـاى ٥ـاُن 
 (عْثيِب ّ پيـّفيِب)هب اٍبثک هي صنٌَ ٥وي اهلل ّ هب اٍبثک هي ميئَ ٥وي ٦ًنک آًچَ اف صنٌبت : مبعتَ امت، ٩ـآى ػؿ ايي ؿاثَٖ هي ٥ـهبيؼ

  ػؿ ربي ػيگـ هي 1.ػاهٌگيـ تْ هي ىْػ اف ًبصيَ عْػ تْ امت (ًبؿاصتيِب ّ ىکنتِب)ثَ تْ هي ؿمؼ اف ًبصيَ عؼاًّؼ امت ّ آًچَ اف ثؼيِب 
ِٙـ ال٦نبػ ٥ي الجـ ّ الجضـ ثوب کنجت ايؼي الٌبك ليؾي٪ِن ثِٞ الؾي ٝولْا لٞلِن يـرْٞى ٥نبػ ػؿ عيکي ّ ػؿيب ثَ عبٕـ کبؿُبيي کَ : ٥ـهبيؼ

 2.هـػم اًزبم هي ػٌُؼ آىکبؿ ىؼٍ عؼاًّؼ هي عْاُؼ ًتيزَ ثْٞي افاٝوبل آًِب ؿا ثَ آًِب ثچيبًؼ ىبيؼ ثبفگـػًؼ
 

صْاػث ًبگْاؿ ّ هزبفات الِي 
. ثغو فيبػي اف هَبئجي کَ ػاهٌگيـ اًنبًِب اًنبًِب هي ىْػ رٌجَ هزبفات ّ کي٦ـ گٌبُبى ػاؿػ: ػؿ اصبػيج امالهي ًيق ثَ ْٕؿ گنتـػٍ چٌيي آهؼٍ

کلوب اصؼث الٞجبػ هي الؾًْة هبلن يکًْْا يٞولْى اصؼث لِن هي الجالء هبلن يکًْْا يٞـ٥ْى ُـ فهبى : ػؿ صؼيخي اف اهبم ؿّب ٝليَ النالم ؿميؼٍ
 3. ثٌؼگبى گٌبُبى تبفٍ اي کَ ٩جال ًوي کـػًؼ اًزبم ػٌُؼ، عؼاًّؼ ثالُبي تبفٍ ّ ًبىٌبعتَ اي ثـ آًِب هنلٔ هي مبفػ

اى الـرل ليؾًت الؾًت ٥يضـم ٍالٍ الليل ّ اى ٝول اليـ امـٛ ٥ي ٍبصجَ هي النکيي ٥ي اللضن گبٍ اًنبى : اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ً٪ل ىؼٍ
 4. گٌبُي هي کٌؼ ّ اف ًوبف ىت هضـّم هي گـػػ تبحيـ ىْم ٝول ىـ ػؿ ٍبصجو اف کبؿػ ػؿ گْىت مـيٞتـ امت

ثَ عؼا ٩نن ؿ٥بٍ ّ عْىي اف هلتي فائل ًوي گـػػ هگـ ثَ ّامَٖ کـػاؿ فىتي کَ اًزبم ػاػًؼ فيـا عؼاًّؼ ثَ ثٌؼگبى : ٝلي ٝليَ النالم هي ٥ـهبيٌؼ
 5. متن ًوي کٌؼ

اف گٌبُبى ارتٌبة کٌيؼ کَ توبم ثالُب ّ کجْػ ؿّفي ثَ ّامَٖ گٌبٍ امت صتي عـاه ثؼى ّ : ػؿ ربي ػيگـ اهيـالوْهٌيي ٝليَ النالم هي ٥ـهبيٌؼ
 6.ُـ هَيجتي کَ ثَ ىوب هي ؿمؼ ًتيزَ ّ اٝوبل عْػ ىوبمت: فهيي عْؿػى ّ هَيجت ػيؼ، عؼاًّؼ ٝقّرل هي ٥ـهبيؼ

 
مْال ػؿ هْؿػ ٝوْهيت هزبفات 

اف ًٚـ ٩ـآى ّ ؿّايبت ّ ىْاُؼ تبؿيغي ثنيبؿي اف هَبئت ّ ثالُب رٌجَ هزبفات ّ کي٦ـ ػاؿػ، مْالي کَ هٖـس هي ىْػ ايي امت کَ ا٩ْام 
گـ٥تبؿ ٝؾاة ّ هزبفات اف ػّ ٕج٪َ ٙبلن ّ هٚلْم، هْهي ّ کب٥ـ ثْػًؼ چـا ُوَ گـ٥تبؿ ٝؾاة ىؼٍ ّ ُالک ىؼًؼ؟ 

اف ػيؼگبٍ امالم هَبئت ّ گـ٥تبؿيِبي هٚلْهيي ّ يب هْهٌيي ثَ عبٕـ تـک ًوْػى ًِي اف هٌکـ ّ هجبؿفٍ ًکـػى ثب ٥نبػ ّ ٙبلويي اك، : رْاة
 7ات٪ْا ٥تٌَ ال تَجيي الؾيي ٙلوْا هٌکن عبٍَ ثپـُيقيؼ اف ٥تٌَ ايٌکَ آحبؿه ٥٪ٔ ثـاي متوگـاى ًينت ثلکَ ُوَ ؿا هي گيـػ؟  

٩بل ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن لتبهـى ثبلوٞـ٣ّ ّ لتٌِي ٝي الوٌکـ اّليٞوٌکن ٝؾاة اهلل صتوب اهـ ثَ هٞـ٣ّ ّ ًِي اف هٌکـ کٌيؼ ّ 
 8. گـًَ ٝؾاة ٝوْهي عؼاًّؼ ىوب ؿا ٥ـا هي گيـػ

گبُي متوگـاى ّ گٌِکبؿاى ؿا هي ثيٌين ّّٜ فًؼگي ػًيْي آًِب عيلي عْة امت ّ ُيچ گـ٥تبؿي ّ ٝؾاثي ثـ آًِب ًينت ّ ػؿ : مْال ػيگـ ايٌکَ
. ه٪بثل اًنبًِب ىبينتَ ّ هْهٌي ؿا گـ٥تبؿ هي ثيٌين

ّ ال يضنجي الؾيي ک٦ـّا : اف آيبت ّ ؿّايبت امت٦بػٍ هي ىْػ کَ ًٞوتِب ّ هِلتِب ثـاي، متوگـاى ّ گٌِکبؿاى هْرت ىؼت ٝؾاة آًِبمت: رْاة
اًوب ًولي لِن عيـ ال٦ًنِن اًوب ًولي لِن ليقػاػ ّ ا احوب ّ لِن ٝؾاة هِيي ُـگق گوبى ًکٌٌؼ کنبًيکَ کب٥ـ ىؼًؼ هِلتي کَ ثَ آًِب ػاػٍ اين عيـ 

 9.آًِبمت هب ثَ آًِب هلِت ػاػين تب گٌبُبًيبى ؿا ثييتـ کٌٌؼ ّ ثـاي آًِب ٝؾاثي عْاؿ کٌٌؼٍ امت
فهبًيکَ ػيؼي پـّؿػگبؿت : يبثي آػم اؽا ؿايت ؿثک مجضبًَ يتبثٜ ٝليک ًٞوَ ّ اًت تَٞيَ ٥بصؾؿٍ ٝلي ٝليَ النالم ٥ـهْػ: ٩بل ٝلي ٝليَ النالم

 10.هـتت ثَ تْ ًٞوت هي ػُؼ ّ تْ هَٞيت اّ ؿا هي کٌي پل ثـصؾؿ ثبه اف اّ
اؽا اؿاػ اهلل ثٞيؼ عيـا ٥بؽًت ؽًجب تجَٞ ثٌ٪وَ ٥يؾکـٍ االمت٦٢بؿ ّ اؽا اؿاػ اهلل ثٞجؼ ىـا ٥بؽًت ؽًجب تجَٞ ثٌٞوَ ليٌنيَ االمت٦٢بؿ : ٝي الَبػ٧ ٝليَ النالم

ثبلٌٞن ٌٝؼ الوٞبٍي ٌُگبهيکَ کَ عؼاًّؼ عيـ ّ مٞبػتي ثـاي ثٌؼٍ اي  (مٌنتؼ ؿرِن هي صيج ال يٞلوْى): ّ يتوبػي ثَ ّ ُْ ٩بل اهلل ٝقّرل
ىـي  (ثـ احـ ٢ٕيبًگـي اّ)ثغْاُؼ اگـ گٌبُي کـػ اّ ؿا ثَ ًبؿاصتي هجتال هي کٌؼ ّ امت٦٢بؿ ؿا ثَ يبػ اّ هي آّؿػ ّ فهبًيکَ ثـاي ثٌؼٍ اي 

هب آًِب : ثغْاُؼ اگـ گٌبُي کـػ ًٞوتي ثَ اّ هي ػُؼ تب امت٦٢بؿ ؿا ٥ـاهْه کٌؼ ّ ثَ ؿاٍ عْػ اػاهَ ػُؼ ّ ايي ُوبى چيقي امت کَ عؼاًّؼ ٥ـهْػٍ
   11. ؿا اف آًزب کَ ًوي ػاًٌؼ تؼؿيزب ثَ مْي ٝؾاة هي ثـين ثَ ايٌگًَْ کَ ٌُگبم هَٞيت ثَ آًِب ًٞوت هي ػُين

: توـيي
.   ـ پبمظ اروبلي کَ ثـاي صْاػث ًبگْاؿ ُنت ثيبى ٥ـهبئيؼ1
  ـ هٌْٚؿ اف صْاػث عْػ مبعتَ چينت؟ 2
.   ـ هَبئت ّ گـ٥تبؿيِبي هٚلْهيي ّ هْهٌيي ثـاي چينت صؼيج پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ؿا ثيبى کٌيؼ3
.   ـ امتؼؿاد يب ٝؾاة تؼؿيزي ؿا تٞـي٤ کٌيؼ4
 
 .79  ـ مْؿٍ ًنبء، آيَ  1
 .41  ـ مْؿٍ ؿّم، آيَ  2
 .354، ٦ٍضَ  70  ـ ثضبؿ االًْاؿ، رلؼ  3



 .358  ـ ُوبى هٌجٜ، ٦ٍضَ  4
 .178  ـ ًِذ الجال١َ، عٖجَ  5
  ّ ًْؿ الخ٪ليي ؽيل 127، ٦ٍضَ  4ثـاي تّْيش ثييتـ ثَ ت٦نيـ ثـُبى، رلؼ  )  350، ٦ٍضَ  83  ـ ثضبؿ االًْاؿ، رلؼ  79  ـ مْؿٍ ًنبء آيَ  6

. (  هـارَٞ ىْػ52، ٦ٍضَ  78  ّ ثضبؿ االًْاؿ، رلؼ  78آيَ  
 .15  ـ مْؿٍ ا٦ًبل، آيَ  7
 .407، ٦ٍضَ  11  ـ ّمبئل الييَٞ، رلؼ  8
 .173  ـ مْؿٍ آل ٝوـاى، آيَ  9

 .275، ٦ٍضَ  19  ـ ىـس اثي اثي الضؼيؼ، رلؼ  10
. 1، ثبة امتؼؿاد، صؼيج  2  ـ اٍْل کب٥ي، رلؼ  11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػؿك ميقػُن 
 (ثغو ػّم اثتالء هْهٌيي)٥لن٦َ ثالُب ّ هَبئت 

ثالُب ّ هَبئت هْهٌيي ثبٝج فيبػ ىؼى ػؿربتيبى ّ گبُي ثـاي تٌجَ ّ ثيؼاؿي آًِب ّ ػؿ هْاؿػي ک٦بؿٍ گٌبُبى آًِبمت کَ توبهو ل٤ٖ عؼاًّؼ ثـ 
ٝي الَبػ٧ ٝليَ النالم اى ٝٚين االرـ لوٜ ٝٚين الجالء ّ هب اصت اهلل ٩ْهب اال اثتالُن اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ً٪ل ىؼٍ کَ ارـ : هْهٌيي امت

 1. ُب ؿا هجتال هي کٌؼ»فيبػ ثب ثالي فيبػ امت ّ ػّمت ًوي ػاؿػ عؼاًّؼ ٩ْهي ؿا هگـ ايٌکَ آ
اگـ هي هي : لْ يٞلن الوْهي هبلَ ٥ي الوَبئت هي االرـ لتوٌي اًَ ي٪ـُ ثبلو٪بؿيِ اف اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم امت کَ: ٝي اثي ر٦ٞـ ٝليَ النالم

 2. ػاًنت کَ چَ ارـي ػؿ هَبئت ّاؿػٍ هي ثـػ آؿفّ هي کـػ کَ ثب ٩يچي ُب ٩َٖٞ ٩َٖٞ ىْػ
ٍ ؿکل ػؿ ٝول : هي ٩َـ ٥ي الٞول اثتلي ثبلِن ّ ال صبرَ هلل ٥يوي ليل اهلل ٥ي ٦ًنَ ّ هبلَ ًَيت ٝلي ٝليَ النالم ٥ـهْػ: ٩بل ٝلي ٝليَ النالم

 3.کْتبُي کـػ ثَ ١ن ّ ١ََ هجتال هي ىْػ ّ ُـ کَ ػؿ عْػه ّ هبلو هيکلي پيو ًيبيؼ هنتض٨ ل٤ٖ عؼاًّؼ ًينت
مبٝبت ػؿػ هي ثـػ مبٝبت عٖبُب ؿا : مبٝبت االّربٛ يؾُجي ثنبٝبت الغٖبيب اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ً٪ل ىؼٍ: ٝي الَبػ٧ ٝليَ النالم

 4. (اهـاُ ک٦بؿٍ گٌبُبى امت)
هْهي ُوييَ گـ٥تبؿ ١ن ّ ١ََ : ال تقال ال٢وْم ّ الِوْم ثبلوْهي صتي ال تؼٛ لَ ؽًجب اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ً٪ل امت کَ: ّ ٌَٝ ٝليَ النالم

 5.امت تب ثـايو گٌبُي ًوبًؼ
الوـُ للوْهي تِٖيـ ّ ؿصوَ ّ للکب٥ـ تٞؾيت ّ لٌَٞ ّ اى الوـُ اليقال ثبلوْهي صتي ال يکْى ٝليَ ؽًت اهبم ؿّب ٝليَ : ٩بل الـّب ٝليَ النالم

هـيْي هْهي ثبٝج ؿصوت ّ پبک ىؼى اّمت ّ ثـاي کب٥ـ ٝؾاة ّ لٌٞت ثـاي اّمت ّ ُوييَ ثـاي هْهي هـيْي ُنت تب : النالم ٥ـهْػ
 6.ثـايو گٌبُي ًوبًؼ

ُوبًب هْهي ػؿ ػًيب ثَ ه٪ؼاؿ : اًوب يجتلي الوْهي ٥ي الؼًيب ٝلي ٩ؼؿ ػيٌَ اّ ٩بل ٝلي صنت ػيٌَ اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم ٥ـهْػ: ٩بل اثْر٦ٞـ ٝليَ النالم
 7. ػيٌو هجتال هي ىْػ

ُـ کَ ػؿ ايي ثقم ه٪ـة تـ امت ربم ثال ثييتـه هي ػٌُؼ 
هْهي چِل ىت ثـ اّ ًوي گؾؿػ هگـ ايٌکَ صبػث ١ن اًگيقي ثـاي اّ ؿط هي ػُؼ کَ : ّ ػؿ صؼيخي ػيگـي اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم هي عْاًين

 8.هب ثَ تؾکـ ّ ثيؼاؿي اّ گـػػ
 

ثال ّ اهتضبى 
صؼّػ ثينت هـتجَ ػؿ ٩ـآى اف هنبلَ آفهبيو الِي مغي ثَ هيبى آهؼٍ امت، ايي آفهبيو رِت آگبُي عؼاًّؼ اف ّّٜ هب ًينت فيـا عؼاًّؼ اف اثتؼا 
ثـ ُوَ چيق آگبٍ امت ثلکَ آفهبيو رٌجَ پـّؿىي ػاؿػ يٌٞي آفهًِْبي الِي ّميلَ تکبهل ّ پـّؿه ؿّس ّ رنن اًنبى ّ اف ٕـ٣ ػيگـ امتض٪ب٧ 

ّلٌجلًْکن ثييء هي الغ٣ْ ّ الزْٛ ّ ً٪ٌ هي االهْال ّ اال٦ًل ّ الخوـات ّ ثيـ الَبثـيي ٩ٖٞب ىوب ؿا ثب . پبػاه ّ کي٦ـ ثٞؼ اف اهتضبى امت
 9.چيقي اف تـك، گـمٌگي، فيبى هبلي ّ ربًي ّ کوجْػ هيٍْ ُب آفهبيو هي کٌين ّ ثيبؿت ػٍ ٍبثـاى ّ امت٪بهت کٌٌؼگبى ؿا

 10.ّ ًجلْکن ثبليـ ّ الغيـ ٥تٌَ ّ اليٌب تـرْٞى هب ىوب ؿا ثب ثؼيِب ّ ًيکيِب آفهبيو هي کٌين ّ مـ اًزبم ثَ مْي هب ثبف هي گـػيؼ
ّ لکي اهلل يغتجـ ٝجبػٍ ثبًْاٛ اليؼائؼ ّ يتٞجؼُن ثبًْاٛ الوزبُؼ ّ يجتليِن ثْـّة الوکبؿٍ ّلي : .... اف اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم چٌيي ً٪ل ىؼٍ

 11.عؼاًّؼ ثٌؼگبًو ؿا ثَ اًْاٛ ىؼايؼ ّ مغتيِب هي آفهبيؼ ّ ثب ا٩نبم هيکالت ثَ ٝجبػت ٥ـا هي عْاًؼ ّ ثَ اًْاٛ گـ٥تبؿيِب هجتال هي ًوبيؼ
 

عالٍَ ّ ًتيزَ ٥لن٦َ هَبئت 
ثنيبؿي اف اىکبالت ػؿ هْؿػ ٝؼل ثَ عبٕـ رِل ّ ػؿک ًکـػى ٥لن٦َ ٩ّبيٜ ّ هَبئت امت هخال عيبل هي کٌين هـگ ًبثْػي امت ّ اىکبل هي 

گيـين کَ چـا ٥الًي رْاى هـػ ّ ًبکبم ىؼ؟، عيبل هي کٌين ػًيب ربي هبًؼى امت ّ هي گْيين چـا ميل ّ فلقلَ ٝؼاي ؿا ًبثْػ کـػ؟، ّ ٥کـ هي 
کٌين ػًيب ربي آمبيو امت ّ هي گْيين چـا گـُّي هضـّهٌؼ؟ 

هبًٌؼ کني کَ ػؿ کالك ىـّٛ ثَ ايـاػ ّ اىکبل هي کٌؼ کَ چبي چْٖؿ ىؼ؟ چـا ١ؾا ًوي آّؿًؼ؟ چـا ؿعتغْاة ًينت؟ کَ ٥٪ٔ ثبيؼ ثَ اّ گ٦ت 
. ػؿ ًتيزَ ثِتـيي ؿاٍ ثـاي صل اىکبالت ىٌبعت ػًيب ّ پي ثـػى ثَ ُؼ٣ اف آ٥ـيٌو هْرْػات امت! ايٌزب کالك ػؿك امت ًَ مبلي پؾيـائي



 
: توـيي

  ـ چـا هْهٌيي ػؿ ػًيب گـ٥تبؿ ثالُب ّ هَيجتِب هي ىًْؼ؟ 1
  ـ آفهبيو عؼاًّؼ اف ثٌؼگبى ثـاي چينت؟ 2
.   ـ عالٍَ ّ ًتيزَ ٥لن٦َ هَبئت ؿا ثيبى کٌيؼ3
 
 .207، ٦ٍضَ  67  ـ ثضبؿ االًْاؿ، رلؼ  1
 .192، ٦ٍضَ  81  ـ ثضبؿ االًْاؿ، رلؼ  2
 .191  ـ ُوبى هٌجٜ، ٦ٍضَ  3
.   ـ ُوبى هٌج4ٜ
. ، ثبة اثتالء الوْهي67  ـ ثضبؿ االًْاؿ، رلؼ  5
 .183، ٦ٍضَ  81  ـ ثضبؿ االًْاؿ، رلؼ  6
 .196  ـ ُوبى هٌجٜ، ٦ٍضَ  7
. ، ثبة اثتالء الوْهي67  ـ ثضبؿ االًْاؿ، رلؼ  8
 .155  ـ مْؿٍ ث٪ـٍ، آيَ  9

 .35  ـ مْؿٍ اًجيبء، آيَ  10
. 192  ـ ًِذ الجال١َ، عٖجَ  11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػؿك چِبؿػُن 
اعتيبؿ ّ اهـ ثيي االهـيي 

ىيَٞ ثَ پيـّي اف هَْٞهيي ٝليِن النالم ٝ٪يؼٍ ػاؿػ کَ ثب ّرْػ هييت الِي، اًنبى ػؿ کبؿُب ّ ا٥ٞبلو ػاؿاي اعتيبؿ امت ٩جال اىبؿٍ کـػين کَ 
گـُّي اف اُل تنٌي ثَ عبٕـ اًگيقٍ ُبي ميبمي ّ ١يـ هٞت٪ؼ ثَ رجـ ىؼًؼ ايٌِب ثب ايي اٝت٪بػ ثـ مـ ػّؿاُي ٩ـاؿ گـ٥تٌؼ فيـا ٕج٨ آيبت ٍـيش 

. ّ ّـّؿت ػيي امالم ُؼاًّؼ ًيکْکبؿاى ؿا ثَ ثِيت ّ ک٦بؿ ّ ثؼکبؿاى ؿا ثَ ػّفط هي ثـػ» ٩ـآ
ػؿ ثـاثـ اٝوبل ١يـ اعتيبؿي چَ  (ثِيت ّ ػّفط)ايٌزب ػؿ ثـاثـ ايي مْال ٩ـاؿ گـ٥تٌؼ کَ اگـ اًنبى ػؿ کبؿُبي عْػ هزجْؿ امت حْاة ّ ٝ٪بة 

هٌٞبيي ػاؿػ ّ چگًَْ ثب ٝؼالت عؼاًّؼ مبفگبؿ امت؟ 
لؾا هٞت٪ؼيي ثَ رجـ ًبچبؿ ىؼًؼ ٍ يب رجـ ؿا ثپؾيـًؼ ّ ٝؼالت ؿا اًکبؿ کٌٌؼ ّ يب ٝؼل ؿا پؾيـا ىؼٍ ّ رجـ ؿا ؿػ کٌٌؼ ّ ُوبًگًَْ کَ ػؿ ثضخِبي ٩جل 

ّرْػ اعتيبؿ ّ ٩ؼؿت اًتغبة ّ تَوين گيـي، يک اهـ ثؼيِي ّ ١يـ ٩بثل اًکبؿ امت ػؿ . گ٦تين ايٌِب ٝؼالت ؿا ؿُب کـػًؼ ّ هٞت٪ؼ ثَ رجـ ىؼًؼ
ٝيي صبل گـُّي ثب ٥ـت ّ ّرؼاى عْيو ُن هغبل٦ت کـػٍ ّ ًپؾيـ٥تٌؼ ّ گـٍّ ػيگـي ػؿ ه٪بثل ت٦ْيْي ىؼًؼ ػؿ ًتيزَ ػؿ ايي ثضج مَ ًٚـيَ 

: ّرْػ ػاؿػ
پيـّاى ايي ًٚـيَ هي گْيٌؼ اًنبًِب ػؿ اٝوبل ّ ؿ٥تبؿ عْػ کْچکتـيي اؿاػٍ اي ًؼاؿًؼ ّ ثيـ هبًٌؼ اثقاؿي ثي ىْٞؿ ػؿ :   ـ رجـ ّ ثي اؿاػگي1

. ػمت امتبػ امت ّ آًچَ ّا٩ٜ هي ىْػ ُوبى هييت عؼاًّؼ امت
پيـّاى ايي ًٚـيَ هي گْيٌؼ عؼاًّؼ اًنبى ؿا آ٥ـيؼ ّ اّ ؿا ثب ػمتگبٍ ه٢ق ّ اَٝبة هزِق کـػٍ ّ کبؿُبيو ؿا ثَ :   ـ ت٦ْيِ يب ّاگؾاؿي2

. عْػه ّاگؾاؿ ًوْػ ثٌبثـ ايي عؼاًّؼ ُيچ تبحيـي ػؿ ا٥ٞبل ّ ؿ٥تبؿ اًنبى ًؼاؿػ ّ ٥ْب ّ ٩ؼؿ ُن احـي ًؼاؿًؼ
 

هؾُت اعتيبؿ 
مـًْىت اًنبى ثَ ػمت عْػ اّمت ّ ػؿ اٝوبل ّ ؿ٥تبؿه : ايي ٝ٪يؼٍ ؿا ىيَٞ ثَ پيـّي اف ثيبًبت اهبهبى هَْٞهو اعتيبؿ کـػٍ امت يٌٞي

ٍبصت اعتيبؿ هي ثبىؼ اهب ثب عْامت عؼاًّؼ ّ ثب احـي کَ ثـاي ٩ْب ّ ٩ؼؿ الِي ُنت، يٌٞي ػؿ يک پؼيؼٍ ّ يک ٝول اًنبًي ػّ اؿاػٍ تبحيـ هي 
يٌٞي اف ثبة تبحيـ ػّ )ّ تب ايي ػّ اؿاػٍ ًجبىؼ ٝولي ّا٩ٜ ًغْاُؼ ىؼ، الجتَ ايي ػّ اؿاػٍ ػؿ ٝـُ يکؼيگـ ًينت  (اؿاػٍ عؼاًّؼ ّ اؿاػٍ اًنبى)کٌؼ 

ثلکَ ػؿ ْٕل يکؼيگـ امت يٌٞي ُوبًگًَْ کَ ّرْػ ُـ هْرْػي ػؿ مبيَ ّرْػ الِي ّ ٩ؼؿت ُـ ٩بػؿي ثنتَ ثَ  (ٝلت ػؿ هٞلْل ّاصؼ ًينت
. ٩ؼؿت عؼاًّؼ امت ّ ٝلن ُـ ٝبلوي ػؿ پـتْ ٝلن اّمت ُويي ْٕؿ اؿاػٍ ّ اعتيبؿ ُـ هغتبؿي ػؿ پـتْ اؿاػٍ ّ اعتيبؿ عؼاًّؼ هتٞبل امت



ثٌبثـايي اًنبى ثـاي اًزبم اٝوبل ّ ؿ٥تبؿ عْػه اؿاػٍ ّ اعتيبؿ هي کٌؼ اهب ايي اعتيبؿ ّ ٩ؼؿت اؿ اف عؼاًّؼ هتٞبل ػاؿػ يٌٞي ػؿ مبيَ ٩ؼؿت ّ 
ّ هب تيبّّى اال اى ييبء اهلل ؿة الٞبلويي ىوب ًوي عْاُيؼ ّ اؿاػٍ ًوي : اؿاػٍ عؼاًّؼي هي تْاًؼ اؿاػٍ کـػٍ ّ کبؿي ؿا اًزبم ػُؼ ايي امت هٌٞبي

 2.   يٌٞي اؿاػٍ ىوب عْامت عؼاًّؼ امت ًَ ايٌکَ ٝول ىوب عْامت ّ اؿاػٍ عؼاًّؼ ثبىؼ1کٌيؼ رق آًکَ عؼا ثغْاُؼ  
 (ت٦ْيِ)اىبٝـٍ ثب تکيَ ًبػؿمت ثـ تْصيؼ ا٥ٞبلي ٩بئل ثَ رجـ ىؼٍ ّ ٝؼل عؼاًّؼ ؿا فيـ مْال ثـػًؼ ّ هٞتقلَ ٩بئل ثَ امت٪الل هٖل٨ اًنبى ىؼًؼ 

ّ ٝوال تْصيؼ ا٥ٞبلي ؿا هْؿػ اًکبؿ ٩ـاؿ ػاػٍ ّ ػچبؿ ىـک ا٥ٞبلي ىؼًؼ ّلي ىيَٞ ثَ پيـّي اف اهبهبى هَْٞهو ؿاُي ؿا ػؿ پيو گـ٥ت کَ اف 
. ا٥ـآ ّ ت٦ـئ ػّؿ امت ايي ؿاٍ ُوبًنت کَ ػؿ ؿّايبت ّ اصبػيج اُل ثيت ٝليِن النالم ثَ اهـ ثيي االهـيي تٞجيـ ىؼٍ امت

 
اصبػيج هَْٞهيي ػؿ هؾُت اعتيبؿ 

ُنتٌؼ  (ت٦ْيِ)ثْٞي اٍضبة هب ٩بئل ثَ رجـ ّ ثْٞي ٩بئل ثَ امتٖبٝت : اصوؼ ثي هضوؼ هي گْيؼ ثَ اهبم ؿّب ٝليَ النالم ٝـُ کـػم
يب ثي آػم ثوييتي کٌت اًت الؾي تيبء ّ ث٪ْتي اػيت الي ٥ـايْي ّ ثٌٞوتي : ثٌْيل ٩بل ٝلي ثي الضنيي ٝليَ النالم ٩بل اهلل ٝقّرل: صْـت ٥ـهْػ

٩ْيت ٝلي هَٞيتي رٞلتک مويٞب ثَيـا هب اٍبثک هي صنٌَ ٥وي اهلل ّ هب اٍبثک هي ميئَ ٥وي ٦ًنک ّ ؽلک اًي اّلي ثضنٌبتک هٌک ّ اًت 
اّلي ثنيئبتک هٌي ّ ؽلک اًي ال امئل ٝوب ا٥ٞل ّ ُن ينئلْى ٩ؼ ًٚوت لک کل ىيي تـيؼ ٝلي ثي الضنيي ٝليَ النالم ٥ـهْػ عؼاي ٝقّرل 

اي ٥ـفًؼ آػم ثَ عْامت هي، تْ اؿاػٍ هي کٌي ّ ثَ ٩ٍْ ّ ٩ؼؿت هي ّارجبت هـا اًزبم هي ػُي ّ يب ًٞوت هي ثـ هَٞيت هي ٩ْت ّ : ٥ـهْػ
٩ؼؿت پيؼا کـػي، تْ ؿا ىٌْاي ثيٌب ٩ـاؿ ػاػم، ُـ عْثي کَ ثَ تْ هي ؿمؼ اف عؼاًّؼ امت ّ ُْ ثؼي کَ ثَ تْ هي ؿمؼ اف عْػ تْمت فيـا هي ثَ 

عْثيِبي تْ اف تْ مقاّاؿتـم ّ تْ ثَ ثؼيِبيت اف هي مقاّاؿتـي فيـا هي اف آًچَ اًزبم هي ػُن مْال ّ ثبفعْامت ًوي ىْم ّ آًِب مْال ّ 
 3.ثبفعْامت هي ىًْؼ، آًچَ اؿاػٍ ػاىتي ثـايت هٌٚن کـػم

اهلل اٝؼل هي : يکي اف اٍضبة اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم پـميؼ؟ آيب عؼاًّؼ ثٌؼگبًو ؿا ثـ اٝوبليبى هزجْؿ مبعتَ امت؟ صْـت ػؿ پبمظ ٥ـهْػ
 4. اى يزجـ ٝجؼا ٝلي ٥ٞل حن يٞؾثَ ٝليَ عؼاًّؼ ٝبػلتـ اف آى امت کَ ثٌؼٍ اي ؿا هزجْؿ ثَ کبؿي کٌؼ مپل اّ ؿا ثـ اًزبم آى هزبفات ًوبيؼ

ػؿ صؼيج ػيگـي اهبم ؿّب ٝليَ النالم رجـ ّ ت٦ْيِ ؿا ؿػ کـػٍ ّ ػؿ رْاة يکي اف اٍضبة کَ پـميؼ آيب عؼاًّؼ کبؿُب ؿا ثَ ثٌؼگبى ّاگؾاؿ ّ 
اهلل اٝؼل ّ اصکن : اهلل اٝق هي ؽلک عؼاًّؼ تْاًبتـ اف آى امت کَ چٌيي کٌؼ پـميؼ آيب آًِب ؿا هزجْؿ ثـ گٌبُبى کـػٍ؟ ٥ـهْػ: ت٦ْيِ ًوْػ؟ ٥ـهْػ

 5.هي ؽلک عؼاًّؼ ٝبػلتـ ّ صکيوتـ اف آى امت کَ چٌيي کٌؼ
 

ؿا صل ؿّىي ثـاي هنبلَ رجـ ّ عتيبؿ 
ّرؼاى ٝوْهي ّ ٥ٖـت ُوگبًي يکي اف ؿّىٌتـيي ػالئل اعتيبؿ امت ّ ٕـ٥ؼاؿاى اعتيبؿ ّ صتي رجـيْى ٝوال اٍل اعتيبؿ ّ آفاػي ؿا پؾيـ٥تَ 

: اًؼ لؾا هي ثيٌين
  ـ ُوَ ًيکْکبؿاى ؿا هؼس ّ توزيؼ هي کٌٌؼ ّ ثؼکبؿاى ؿا هالهت ّ مـفًو هي کٌؼ، اگـ رجـ ثْػ ّ اًنبًِب ػؿ ؿ٥تبؿىبى ثي اعتيبؿ ثْػًؼ، توزيؼ 1

. ّ تٞـي٤ ًيکْکبؿاى يب مـفًو ثؼکبؿاى هٌٞبيي ًؼاىت
  ـ اًنبى گبُي اف اٝوبل 3.   ـ ُوَ ػؿ تٞلين ّ تـثيت ٥ـفًؼاى عْػ کْىو هي کٌٌؼ اگـ اًنبًِب هزجْؿ ثْػًؼ تٞلين ّ تـثيت ه٦ِْهي ًؼاىت2

گؾىتَ عْيو پييوبى هي ىْػ ّ تَوين هي گيـػ ػؿ آيٌؼٍ اف تزـثَ گؾىتَ امت٦بػٍ کٌؼ اگـ ػؿ کبؿُبيو هزجْؿ ثْػ پييوبًي ًؼاىت ّ تَوين ثـاي 
  ـ ػؿ توبم ػًيب هزـهبى ّ ثؼکبؿاى ؿا هضبکوَ ّ هزبفات هي کٌٌؼ ّ اگـ آًِب ػؿ ؿ٥تبؿىبى هزجْؿ ثْػٍ اًؼ، هضبکوَ ّ 4. آيٌؼٍ هٌٞبيي ًؼاىت

. هزبفات آًِب ٍضيش ًينت
  ـ اًنبى ػؿ عيلي اف کبؿُب ٥کـ هي کٌؼ ّ اگـ ٥کـه ثَ ربيي ًـمؼ ثب ػيگـاى هيْؿت هيکٌؼ، اگـ اًنبى هزجْؿ ثْػ ٥کـ ّ هيْؿت چَ تبحيـي 5

 6.ػاىت
 

: توـيي
.   ـ ًٚـيَ ُبي رجـ، ت٦ْيِ ّ اعتيبؿ ؿا هٌٞي کٌيؼ1
  ـ ًٚـ ىيَٞ ػؿثبؿٍ اعتيبؿ اًنبى چينت؟ 2
  ـ صؼيج صْـت ٝلي ثي الضنيي ٝليَ النالم ػؿ هؾُت اعتيبؿ چينت؟ 3
.   ـ ؿاٍ صل ؿّىي هنبلَ رجـ ّ اعتيبؿ ؿا ثيبى کٌيؼ4

هضوؼي ؿي : اٍْل کب٥ي ـ ًِذ الجال١َ ـ پيبم ٩ـآى ـ ت٦نيـ ًوًَْ ـ اٍْل ٝ٪بيؼ آ٩بيبى: ػؿ ثضج ٝؼل اف ايي کتبثِب امت٦بػٍ ّ ا٩تجبك ىؼٍ امت
.  ىِـي، يقػي، ٩ـائتي، مجضبًي

.   ـ مْؿٍ تکْيـ، آيَ آعـ1
.   ـ گويؼٍ ىوب، هضوؼ يقػي2
 .12  ـ اٍْل کب٥ي، ثبة اهـثيي االهـيي، صؼيج  3
 .51، ٦ٍضَ  5  ـ ثضبؿ االًْاؿ، رلؼ  4
 .3  ـ اٍْل کب٥ي، ثبة اهـثيي االهـيي، صؼيج  5
. (ثب تلغيٌ)  64، ٦ٍضَ  26  ـ ت٦نيـ ًوًَْ، رلؼ  6
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ػؿك پبًقػُن 
 (ثغو اّل)ًجْت ٝبهَ 

اٍل مْم اف اٍْل اٝت٪بػي امالم ًجْت امت، پل اف ثضج تْصيؼ ّ ٝؼل ٥ٖـتب اًنبى هتْرَ هي ىْػ کَ ثَ ؿُجـ ّ ؿاٌُوب ّ پييْاي هَْٞم 
. ّ ايٌزب هنبلَ ّصي ّ ىٌبعت صبهالى ّصي کَ ُؼايت ربهَٞ ّ اؿائَ ٕـس تکبهل اًنبًِب ؿا ثـ ِٝؼٍ گـ٥تَ اًؼ، هٖـس هي ىْػ. ًيبفهٌؼ امت

ػؿ ايي ثضج اثتؼا اٍل ًيبف اًنبى ثَ ّصي ّ لقّم ثٞخت اًجيبء ّ عَبئٌ ّ ٦ٍبت اًجيبء هٖـس هي ىْػ کَ ػؿ اٍٖالس ٝلن کالم لَ آى ًجْت 
. ٝبهَ هي گْيٌؼ ّ مپل احجبت ًجْت پيبهجـ امالم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ عبتويت ّي کَ ثَ آى ًجْت عبٍَ هي گْيٌؼ

 
ّـّؿت ّصي ّ لقّم ثٞخت اًجيبء 

٩ّتي اًنبى ثَ رِبى آ٥ـيٌو ًٚـ کٌؼ ًوي تْاًؼ ثبّؿ کٌؼ کَ رِبى آ٥ـيٌو ثي ُؼ٣ آ٥ـيؼٍ ىؼٍ امت ػؿ :   ـ لقّم ثٞخت رِت ىٌبعت آ٥ـيٌو1
ثضخِبي ٩جل ؿّىي ىؼ کَ عؼاًّؼ صکين امت ّ ُـگق کبؿ ٝجج ّ ثيِْػٍ ًوي کٌؼ، ًٚبم ّ پيْمتگي رِبى آ٥ـيٌو ّ ُوبٌُگي ُوَ هْرْػات 

صکبيت اف يک ُؼ٣ هيغٌ ّ هٞيي ػؿ اٍل آ٥ـيٌو ػاؿػ ػؿ ًتيزَ ايي مْال هٖـس هي ىْػ کَ؟ 
ال٤ ـ عؼاًّؼ صکين ثـاي چَ رِبى آ٥ـيٌو ؿا آ٥ـيؼٍ ّ ُؼ٣ اف عل٪ت هب چينت؟ 

ة ـ اف چَ ؿاُي هي تْاى ثَ ُؼ٣ اف عل٪ت عْيو ثـمين ّ ؿاٍ مٞبػت ّ کوبل چينت ّ چگًَْ ثبيؼ پيوْػ؟ 
 (آيب ثب هـػى ًبثْػ هي ىْين ثب صيبت ػيگـي ػؿ کبؿ امت ّ فًؼگي پل اف هـگ چگًَْ عْاُؼ ثْػ؟)د ـ پل اف هـگ چَ عْاُؼ ىؼ؟ 

ثـاي آگبُي اف پبمظ ايٌگًَْ مْاالت هتْرَ هي ىْين کَ ثبيؼ ىغَي اف ٕـ٣ عؼاًّؼ هجْٞث گـػػ کَ ٥لن٦َ آ٥ـيٌو ّ ؿاٍ ؿميؼى ثَ کوبل ّ 
. مٞبػت ّ چگًْگي رِبى پل اف هـگ ؿا ثَ هب يبػ ػُؼ

اًنبى ثب ٝ٪ل عْػ هنبئل هـثْٓ ثَ فًؼگي ػًيْي ؿا ػؿک هي کٌؼ اهبم ػؿ هنبئل هـثْٓ ثَ مٞبػت ّ کوبل، آيٌؼٍ فًؼگي ّ رِبى گنتـػٍ پل اف 
. هـگ ًبتْاى امت اف ايٌـّ عؼاًّؼ صکين ثبيؼ پيبهجـاًي هَْٞم ؿا ثـاي ؿاٌُوبئي اًنبًِب رِت ؿميؼى ثَ کوبل ّا٩ٞي ث٦ـمتؼ

: يک هـػ ١يـ هؾُجي اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم پـميؼ لقّم ثٞخت پيبهجـاى ؿا چگًَْ حبثت هي کٌيؼ؟ صْـت ٥ـهْػًؼ: ُيبم ثي صکن هي گْيؼ
چْى حبثت کـػين کَ هب آ٥ـيٌٌؼٍ ّ ٍبًٞي ػاؿين کَ اف هب ّ ُوَ هغل٩ْبت ثـتـ ّ ثب صکوت ّ ؿ٥ٞت امت ّ ثب تْرَ ثَ ايي کَ هـػم ًوي تْاًٌؼ ثب 

اّ توبك ثگيـًؼ ثَ ايي ًتيزَ هي ؿمين کَ اّ ػؿ هيبى هغل٩ْبت عْػ پيبهجـاًي ػاؿػ کَ هـػم ؿا ثَ هَبلش ّ هٌب٥ٜ آىٌب هي مبفػ ّ ُوچٌيي اف 
اهْؿي کَ ث٪بي اًنبًِب ّاثنتَ ثَ آًنت ّ تـکو هْرت ًبثْػي آًِبمت آًبى ؿا آگبٍ مبفًؼ ثٌبثـايي حبثت ىؼ کَ آهـاى ّ ًبُيبًي اف مْي عؼاًّؼ 

 1.صکين ٝلين ػؿ هيبى عل٨ اّ ُنتٌؼ کَ ٥ـهبًِبي اّ ؿا ثَ هـػم هي ؿمبًٌؼ ّ آًِب ُوبى پيبهجـاى ُنتٌؼ
چْى ػؿ هتي آ٥ـيٌو اًنبى ّ ػؿ هيبى ١ـائق ّ ًيـُّبي هـهْف ّ هغتل٦ي کَ ػؿ ّرْػ اًنبى امت ًيـّيي : اهبم ؿّب ٝليَ النالم هي ٥ـهبيٌؼ

ًينت کَ ثتْاًؼ ؿمبلت تکبهل اًنبى ؿا ثَ ِٝؼٍ ثگيـًؼ چبؿٍ اي رق ايي ًينت کَ عؼاًّؼ پيبهجـي ػاىتَ ثبىؼ کَ پيبم اّ ؿا ثَ هـػم اثالٟ کٌؼ ّ 
 2.آًِب ؿا ثَ آًچَ هْرت ؿميؼى ثَ هٌب٥ٜ ّ ػّؿي اف ّـؿُبمت آگبٍ مبفػ

ثـاي ايٌکَ اًني ثَ ُؼ٣ اٍلي عل٪تو کَ ُوبى کوبل ّا٩ٞي امت ثـمؼ اصتيبد ثَ :   ـ ًيبف ثَ پيبهجـاى رِت آّؿػى ٩بًْى تکبهل اًنبى2
: ٩بًًْگؾاؿي ػاؿػ کَ ىـائ فيـ ؿا ثْٖؿ کبهل ػاؿا ثبىؼ

.   ـ کبهال اًنبى ؿا ثيٌبمؼ ّ اف توبم ؿهْف ّ امـاؿ رنن ّ ربى اًنبى، ْٝا٤ٕ ّ ١ـائق، اهيبى ّ ىِْات اّ آگبُي کبهل ػاىتَ ثبىؼ1
.   ـ اف توبم امتٞؼاػُب ّ ىبينتگي ُبئي کَ ػؿ ّرْػ اًنبًِب ٦ًِتَ امت ّ ُوَ کوبالتي کَ ثبالهکبى ثـاي آًبى هينـ امت هٖلٜ ثبىؼ2
.   ـ ًنجت ثَ ُوَ اٍْليکَ هْرت تکبهل اًنبى امت هٖلٜ ثْػٍ ّ هْاًٜ کوبل اّ ؿا ثيٌبمؼ ّ آگبٍ ثَ ىـائ کوبلو ثبىؼ3
.   ـ ُـگق عٖب ّ ل٢قه گٌبٍ ّ اىتجبٍ اف اّ مـ ًقػًؼ ثَ ٝالٍّ ٥ـػي ػلنْف ّ هِـثبى، ٩ْي ّ ثب ىِبهت ثْػٍ ّ اف ُيچ ٩ؼؿتي ًِـامؼ4
.   ـ عْػه ُيچ گًَْ هٌب٥ٞي ػؿ ارتوبٛ ًؼاىتَ ثبىؼ تب تضت تبحيـ هٌب٥ٜ ىغَي، ثـ عال٣ هَبلش ارتوبٛ ٩بًْى ّّٜ ًکٌؼ5

. کنيکَ ىـائ هؾکْؿ ؿا ػاؿا ثبىؼ ثِتـيي ٩بًًْگؾاؿ امت
آيب هي تْاًيؼ کني ؿا پيؼا کٌيؼ کَ ثب رـات ثگْيؼ هي اف توبم ؿهْف ّ مبعتوبى ّرْػ اًنبى ثبعجـم؟ ثب ايٌکَ ُوَ ػاًيوٌؼاى ثقؿگ اٝتـا٣ هي 

. کٌٌؼ کَ ٌُْف ثَ گْىَ اي اف امـاؿ عل٪ت اًنبى پي ًجـػٍ اًؼ ّ ثْٞي اًنبى ؿا هْرْػي ًبىٌبعتَ ًبهيؼٍ اًؼ
آيب کني ؿا پيؼا هي کٌيؼ کَ ثتْاًؼ ثگْيؼ هي توبم امتٞؼاػُبي ّرْػ اًنبى ؿا کي٤ کـػٍ ام ّ ىـائ ّ هْاًٜ کوبلو ؿا هي ػاًن؟ آيب کني ؿا پيؼا 

هي کٌيؼ کَ اف عٖب ّ ل٢قه هَْى ثْػٍ ّ ُـگق اىتجبٍ ًکٌؼ؟ هنلن امت کَ اگـ ػؿ توبم رِبى رنتزْ کٌين کني کَ ىـائ هؾکْؿ ّ صتي ثْٞي 
اف آًِب ؿا ػاىتَ ثبىؼ ًغْاُين پيؼا کـػ ّ ُويي ػليل اعتال٣ ٩ْاًيي ػؿ فهبًِب ّ هکبًِبي هغتل٤ امت، پل ًتيزَ عْاُين گـ٥ت کَ تٌِب ٩بًًْگؾاؿ 
ثب ٍالصيت، آ٥ـيؼگبؿ اًنبى امت کَ اف ُوَ امـاؿ ّرْػ هغل٧ْ آگبٍ امت، اّمت کَ گؾىتَ ّ آيٌؼٍ رِبى ؿا هي ػاًؼ ّ اّمت کَ اف ُوگبى ثي 

. ًيبف ثْػٍ ّ ُيچ ه٦ٌٞتي ػؿ ربهَٞ ًؼاؿػ عؼاًّؼي کَ ًنجت ثَ ُوَ هي٨٦ ّ هِـثبى امت ّ آگبٍ ثَ ىـائ ّ ْٝاهل کوبل اًنبًِب امت
ٍالصيت ٩بًًْگؾاؿي ثـاي اًنبى ؿا ػاؿًؼ ّ اٍْل ّ ٩ْاًيي ؿا ثبيؼ اف هکتت  (پيبهجـاى)پل تٌِب عؼاًّؼ ّ آًبى کَ هنت٪يوب ثب اّ اؿتجبٓ ػاؿًؼ 

. اًجيبء ّ اف هزـاي ّصي آهْعت
: ٩ـآى ثَ ايي ص٪ي٪ت ايٌگًَْ اىبؿٍ هي کٌؼ

 3. صتي آًچَ کَ ػؿ عبٕـه هي گؾؿػ هي ػاًين (پٌِبى ّ آىکبؿ اّ)ّ ل٪ؼ عل٪ٌب االًنبى ّ ًٞلن هب تْمْك ثَ ٦ًنَ ُوبًب اًنبى ؿا آ٥ـيؼين ّ 
 4.ّ هب ٩ؼؿّا اهلل ص٨ ٩ؼؿٍ اؽ٩بلْا هب اًقل اهلل ٝلي ثيـ هي ىيي عؼاًّؼ ؿا ػؿمت ًيٌبعتٌؼ کَ گ٦تٌؼ عؼاًّؼ ثـ ثيـي پيبم ٦ًـمتبػٍ امت

 5. اى الضکن اال اهلل صکن ّ ٩بًْى ػؿ اًضَبؿ عؼاًّؼ امت: ػؿ ًتيزَ
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ػؿك ىبًقػُن 
 (ثغو ػّم)ًجْت ٝبهَ 

ُؼايت ٥ٖـت ّ تٞؼيل ١ـائق 
تـػيؼي ًينت کَ اًنبى اف ٥ٖـيبت ّ ١ـائقي ثـعْؿػاؿ امت کَ ُـ کؼام عْامتَ ُبيي . ه٪تْبي ثٞخت اًجيبء ُؼايت ٥ٖـت ّ تٞؼيل ١ـائق امت

ػاؿًؼ، ١ـائق ثـاي تبهيي اصتيبربت هبػي ػؿ ػؿّى اًنبًِب ٦ًِتَ اًؼ ّ ٥ٖـيبت ثـاي ٝجْؿ اًنبى اف هـف صيْاًيت ّ ؿميؼى ثَ کوبل ّا٩ٞي ػؿ 
. ّرْػ ثيـ ٩ـاؿ گـ٥تَ امت

ثٌبثـايي ١ـائق ثبيؼ تٞؼيل . اگـ ٥ٖـت ُؼايت ىْػ اًنبى ثَ اّد کوبل هي ؿمؼ ّ گـًَ تضت تبحيـ ١ـائق صيْاًي تب ام٦ل النب٥ليي م٪ْٓ هي کٌؼ
ىًْؼ ّ ٥ٖـيبت ًيبف ثَ ُؼايت ػاؿًؼ ّ ثؼّى تـػيؼ کني هي تْاًؼ ايي اهـ هِن ؿا ثَ ِٝؼ گيـػ کَ کبهال ثَ امـاؿ ّ ؿهْف عل٪ت اًنبى آگبٍ ثْػٍ ّ 

چگًْگي تٞؼيل ١ـائق ّ ُؼايت ٥ٖـيبت ؿا ثؼاًؼ ّ ُوبًگًَْ کَ گ٦تَ ىؼ ػاًيوٌؼاى اٝتـا٣ کـػٍ اًؼ کَ اًنبى هْرْػي ًبىٌبعتَ ّ امـاؿ آهيق 
. امت

ػؿ ًتيزَ تٌِب عبل٨ اًنبى کَ پـّؿػگبؿ ُوَ هْرْػات امت آگبٍ ثَ ُوَ عٍَْيبت اّمت ّ ل٤ٖ اّ ايزبة هي کٌؼ کَ ثـاي تکويل ًٞوتِبيو ّ 
. ثـاي ؿميؼى اًنبى ثَ ٝبليتـيي هؼاؿد اًنبًيت، پيبهجـاًي ؿا کَ اف ٕـي٨ ّصي هنت٪يوب ثب اّ اؿتجبٓ ػاؿًؼ ثـاي ُؼايت اًنبًِب ث٦ـمتؼ

ُؼ٣ اف ثٞخت پيبهجـاى 
. ػؿ ٩ـآى کـين اٍْلي ثَ ٌْٝاى ُؼ٣ اف ثٞخت اًجيبء ؽکـ ىؼٍ امت

ُْ الؾي ثٞج ٥ي االهييي ؿمْال هٌِن يتلْا ٝليِن آيبتَ ّ يقکيِن ّ يٞلوِن الکتبة ّ الضکوَ ّ اى کبًب هي ٩جل ل٦ي ّالل :   ـ پـّؿه ّ آهْفه1
هجيي اّمت عؼايي کَ ػؿ هيبى ٝـة اهي پيبهجـي اف عْػىبى ثـ اًگيغت تب ثـ آًِب آيبت ّصي عؼاًّؼ ؿا تالّت کٌؼ ّ آًِب ؿا پبک ًوْػٍ ّ کتبة ّ 

 1.پيو اف ايي ػؿ رِبلت ّ گوـاُي ثْػًؼ. صکوت ؿا ثيبهْفػ
تـػيؼي ًينت کَ ًغنتيي پبيَ تکبهل هبػي ّ هٌْٞي اًنبى ٝلن امت فيـا يب٥تي ؿاٍ کوبل ثؼّى ٝلن هوکي ًينت ّ ٩ٖٞب هٌْٚؿ اف ٝلن ػؿ آيبت 

. ٧ْ٥ ٝلْم هبػي ًينت فيـا ٝلْم هبػي تٌِب ّبهي آمبيو ػًيبمت ّ اًجيبء ّبهي مٞبػت ّ آمبيو ػًيب ّ آعـت اًنبًِب ُنتٌؼ
ثَ تض٪ي٨ ٥ـمتبػين ػؿ ُـ ... ّ ل٪ؼ ثٞخٌب ٥ي کل اهَ ؿمْال اى اٝجؼّا اهلل ّ ارتٌجْا الٖب١ْت :   ـ ٝجبػت عؼاًّؼ ّ ارتٌبة ّ هجبؿفٍ ثب ٕب١ْت2

 2.اهتي ؿمْلي کَ هـػم ؿا ثَ ٝجبػت عؼاًّؼ ّ ػّؿي اف ٕب١ْت ػْٝت کٌؼ
هب يبهجـاى ؿا ثب ػليلِبي ؿّىي ٥ـمتبػين ... ل٪ؼ اؿملٌب ؿملٌب ثبلجيٌبت ّ اًقلٌب هِٞن الکتبة ّ الويقاى لي٪ْم الٌبك ثبل٪نٔ :   ـ تبهيي ٝؼالت ّ آفاػي3

 3. ّ ُوـاٍ آًِب کتبة ّ هيقاى ًبفل کـػين تب هـػم گـايو ثَ ٝؼالت پيؼا کٌٌؼ
اٍْليکَ ثَ ٌْٝاى ٥لن٦َ ثٞخت پيبهجـاى ثيبى ىؼ ُوَ ثـاي تکبهل اًنبى امت يٌٞي ٥لن٦َ ًِبيي آهؼى اًجيبء الِي عؼا گْى ىؼى اًنبى : ُؼ٣ ًِبيي

هب عل٪ت الزي ّ االًل اال ليٞجؼّى ًيب٥ـيؼم : امت کَ آى ُن اف ؿاٍ ٝجبػت ثب هٞـ٥ت عؼاًّؼ هينـ هي ىْػ ُؼ٣ اف آ٥ـيٌو اًنبى ُويي ثْػٍ امت
 4. ري ّ اًل ؿا هگـ ثـاي ايٌکَ ٝجبػت کٌٌؼ هـا

ؿاٍ ىٌبمبيي پيبهجـاى 
ثٞؼ اف ثضج ػؿ ّـّؿت ثٞخت اًجيبء رِت ُؼايت ثيـ ايي ثضج هٖـس هي ىْػ کَ اف کزب ث٦ِوين هؼٝي ًجْت ّ پيبهجـ ػؿ اػٝبيو ؿامتگْمت؟ 

م٦بؿت، ٥ـهبًؼاؿي، امتبًؼاؿي ّ اهخبل آًـا اػٝب کٌٌؼ تب مٌؼ فًؼٍ اي ثَ هـػم ًيبى ًؼٌُؼ اصؼي فيـ ثبؿ آًِب ًوي ؿّػ چَ : اگـ کنبًي ه٪بهبتي هبًٌؼ
ؿمؼ ثَ هؼٝيبى ه٪بم ؿمبلت ّ ًوبيٌؼگي افربًت عؼاًّؼ هتٞبل، چَ ه٪بم ّ هٌَجي ثبالتـ اف ايٌکَ ٥ـػي اػٝب کٌؼ هي م٦يـ الِي ّ ًوبيٌؼٍ عؼاًّؼ ػؿ 

. ؿّي فهيي ُنتن ّ ُوَ ثبيؼ اف هي پيـّي کٌٌؼ
٥ٖـت ُيچ اًنبًي اربفٍ ًوي ػُؼ اػٝبي ثؼّى ػليلي ؿا ثپؾيـػ فيـا ٦ٍضبت تبؿيظ ُن گْاٍ امت کَ ػؿ گؾىتَ ٝؼٍ اي ربٍ ٕلت گـُّي مبػٍ ػل 

ؿا ٥ـيت ػاػٍ ّ هؼٝي ًجْت ّ ؿمبلت ىؼًؼ، اف ايي رِت ػاًيوٌؼاى ٝ٪بيؼ ثـاي ىٌبمبيي پيبهجـاى ؿاُِب ّ ًيبًَ ُبيي ؿا هٞيي کـػٍ اًؼ کَ ُـ 
. کؼام هي تْاًؼ مٌؼ فًؼٍ اي ثـاي ص٪بًيت اًجيبء ثبىؼ

ػاًيوٌؼاى ٝ٪بيؼ ّ هؾاُت هي گْيٌؼ هزقٍ کبؿ عبؿ٧ الٞبػٍ اي امت کَ هؼٝي ًجْت آى ؿا ثـاي احجبت اؿتجبٓ عْػ ثب عؼاًّؼ : (هٞزقٍ)ًيبًَ اّل 
: ػ ّ ُوَ ؿا ثـاي ه٪بثلَ ّ هٞبؿَّ ػْٝت هي کٌؼ ّ ُيچ کل ًوي تْاًؼ هبًٌؼ آًـا اًزبم ػُؼ ثٌبثـايي هٞزقٍ مَ رِت ػاؿػ9هتٞبل اًزبم هي ػٍ

. عبؿد ثبىؼ (صتي ًْاث٠)  ـ کبؿي کَ اف تْاًبيي ًْٛ ثيـ 1
.   ـ آّؿًؼٍ هٞزقٍ اػٝبي هٌَت ًجْت ّ ؿمبلت ًوْػٍ ّ ٝول اّ هٖبث٨ اػٝبي اّ ثبىؼ2
. ٝبرق ّ ًبتْاى ثبىٌؼ (آّؿػى هبًٌؼ آى)  ـ رِبًيبى اف ه٪بثلَ ّ هٞبؿَّ 3

. پل صتي اگـ يکي اف رِبت مَ گبًَ ػؿ آى ًجبىؼ هٞزقٍ ًينت
اثْثَيـ هي گْيؼ اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم پـميؼم ثَ چَ ٝلت عؼاًّؼ ٝقّرل ثَ اًجيبء ّ ؿمْالى ّ ثَ ىوب هٞزقٍ ٖٝب کـػٍ امت؟ صْـت 



ثـاي ايٌکَ ػليل ثـ ؿامتگْيي آّؿًؼٍ اه ثبىؼ ّ هٞزقٍ ٝالهتي امت کَ عؼاًّؼ ٥٪ٔ ثَ اًجيبء ّ ؿمْالى ّ اهبهبى هي ػُؼ تب ثْميلَ آى : ٥ـهْػًؼ
 5. ؿامتگْيي ٍبػ٧ ّ ػؿ١ّگْيي کبؽة ىٌبعتَ ىْػ

: توـيي
  ـ چـا ثـاي ُؼايت ٥ٖـت ّ تٞؼيل ١ـائق ّرْػ اًجيبء الفم امت؟ 1
  ـ ُؼ٣ ثٞخت اًجيبء اف ًٚـ ٩ـآى چينت؟ 2
  ـ ؿاٍ ىٌبمبيي پيبهجـاى چينت؟ 3
  ـ هٞزقٍ چينت رِبت آى ؿا ثيبى کٌيؼ؟ 4
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ػؿك ٦ُؼُن 
 (ثغو مْم)ًجْت ٝبهَ 

٥ـ٧ هٞزقٍ ثب مضـ ّ ربػّ ّ کبؿُبي هـتبّبى 
ٌُگبهي کَ مغي افهٞزقٍ ثَ هيبى هي آيؼ ّ گ٦تَ هي ىْػ هٞزقٍ يک کبؿ عبؿ٧ الٞبػٍ اي امت کَ اف تْاًبيي ػيگـاى مب٩ٔ امت، ايي مْال 

هٖـس هي ىْػ کَ چگًَْ هٞزقٍ ؿا اف کبؿُبي ىگ٦ت اًگيق هـتبّبى ّ مبصـاى تويق ػُين؟ 
: هٞزقٍ ثب کبؿُبي ػيگـ چٌؼيي ٥ـ٧ ػاؿػ: رْاة

  ـ کبؿُبي هـتبّبى ّ مبصـاى توـيٌي امت ّ آًِب امتبػ هي ثيٌٌؼ اف ايي رِت کبؿُبي آًِب هضؼّػ ثَ اهْؿي امت کَ امتبػه ؿا ػيؼٍ ّ توـيي 1
کـػٍ اًؼ ّ ٩بػؿ ثَ اًزبم ُـ کبؿي ًينتٌؼ اهب پيبهجـاى هٞلن ّ امتبػي ًؼاىتَ اًؼ ّ ٩بػؿ ثبًزبم ُـ کبؿي ثْػٍ اًؼ هخال اف صْـت ٍبلش هي عْاٌُؼ 

کَ اف کٍْ ىتـي عبؿد کٌؼ ّ اّ اًزبم ػاػ، ّ يب ٩ّتي اف هـين ػؿثبؿٍ ٥ـفًؼه مْال هي کٌٌؼ صْـت ٝيني ٝليَ النالم کَ ػؿ گِْاؿٍ کْػکي 
  يب 1اًي ٝجؼ اهلل اتيٌي الکتبة ّ رٞلٌي ًجيب هي ثٌؼٍ عؼا ُنتن کَ عؼاًّؼ ثَ هي کتبة ػاػٍ ّ هـا پي٢وجـ کـػٍ امت  : چٌؼ ؿّفٍ امت هي ٥ـهبيؼ

. ٩ّتي اف صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن هٞزقٍ عْامتٌؼ مٌگـيقٍ ُب ػؿ ػمت صْـت ىِبػت ثَ ؿمبلت آى صْـت ػاػ
  ـ کبؿُبي مبصـاى ّ هـتبّبى هضؼّػ ثَ فهبى ّ هکبى ّ ىـائ عبٍي امت ّ هضتبد ثَ اثقاؿ هٞيٌي هي ثبىٌؼ ّلي هٞزقات پيبهجـاى چًْکَ 2

. اف ًيـّي اليقال الِي مـچيوَ گـ٥تَ ُيچ هضؼّػيتي ًؼاؿػ ّ ُـ هٞزقٍ اي ؿا ػؿ ُـ ه٩ْٞيتي اًزبم هي ػاػًؼ
اهب ُؼ٣ اًجيبء مغتي اًنبًِبي  (يب ثـاي روٜ هبل يب رلت ًٚـ هـػم ّ اهْؿ ػيگـ)  ـ کبؿ مبصـاى ّ هـتبّبى ١بلجب ثب ُؼ٣ هبػي ُوـاٍ امت 3

ّ هب امتئلکن ٝليَ هي ارـاى ارـي االٝلي ؿة الٞبلويي هي اف ىوب هقػ ًوي عْاُن هقػ هي ٥٪ٔ ثـ : ىبينتَ ّ ربهَٞ ايؼٍ آل ثْػ هي ٥ـهْػًؼ
 2.پـّؿػگبؿ ٝبلويبى امت

  ـ ٝول مبصـاى ّ هـتبّبى ٩بثل هٞبؿَّ امت يٌٞي ػيگـاى ُن هي تْاًٌؼ هخل آى ؿا اًزبم ػٌُؼ اهب کني ًوي تْاًؼ هبًٌؼ هٞزقٍ پيبهجـاى ؿا 4
. ثيبّؿػ

چـا ُـ پيبهجـي هٞزقٍ اي هغًَْ ثَ عْػ ػاىت؟ 
يکي اف . ثب ايٌکَ پيبهجـاى ُـ کبؿ عبؿ٧ الٞبػُبي ؿا هي تْاًنتٌؼ اًزبم ػٌُؼ ّ ُـ کؼام هٞزقات ثنيبؿي ػاىتٌؼ اهب ثَ يکي اف آًِب هيِْؿًؼ

ّ کبؿُبيي کَ ىجيَ  (ثيْبء)اف اهبم ُبػي ٝليَ النالم پـميؼ چـا عؼاًّؼ هْمي ثي ٝوـاى ٝليَ النالم ؿا ثب َٝب ّ يؼ  (اثي مکيت)ػاًيوٌؼاى 
ٝول مبصـاى ثْػ ثـ اًگيغت؟ ّ صْـت هنيش ٝليَ النالم ؿا ثب ى٦بي ثيوبؿاى ّ فًؼ ُکـػى هـػگبى؟، ّ صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ 

ٌُگبهي کَ عؼاًّؼ صْـت هْمي ٝليَ النالم : ثَ مْي هـػم هجْٞث کـػ؟ صْـت ػؿ پبمظ ٥ـهْػًؼ (٩ـآى)ملن ؿا ثب کالم ّ مغي عبؿ٧ الٞبػٍ 
ؿا ثَ ؿمبلت ثـاًگيغت ٥ي ؿايذ ػؿ فهبى اّ مضـ ثْػ اّ ُن اف ٕـ٣ عؼاًّؼ هٞزقاتي ىجيَ ٥ي ؿايذ آى َٝـ آّؿػ کَ ه٪بثلَ ثب آى ثـاي کني 

هوکي ًجْػ ّ ثب هٞزقات عْػ مضـُبي مبصـاى ؿا ثبٕل مبعت ّ صزت ؿا ثـ آًِب توبم ًوْػ، ٩ّتي صْـت ٝيني ٝليَ النالم ثـاي ُؼايت هـػم 
هجْٞث ىؼ ٕجبثت ّ پقىکي ؿ٨ًّ ثنقايي ػاىت اّ اف ٕـ٣ عؼاًّؼ ثب هٞزقاتي ىجيَ ٥ي ؿايذ فهبى عْػ ثـاًگيغتَ ىؼ ّ کني ًوي تْاًنت ثب اّ 

ه٪بثلَ کٌؼ اّ ثب فًؼٍ کـػى هـػگبى ّ ى٦ب ثغييؼى ثَ ًبثيٌبيبى ّ ثويبؿاى هجتال ثَ ثـً صزت ؿا ثـ هـػم آى فهبى توبم ًوْػ، ٩ّتي کَ صْـت 
هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن اف ًبصيَ عؼاًّؼ هجْٞث گـػيؼ ٥َبصت ّ ثال١ت، عٖجَ ّ اًيبء، ٥ي ؿايذ َٝـ اّ ثْػ، صْـت اف ربًت عؼاًّؼ 

ّ صزت ؿا ثـ آًِب توبم ًوْػ ّ ٩ْل آًِب ؿا ثبٕل  (٩ـآى)ثـاي آًبى ًَبيش ّ صکن ّ هْاٝ٘ ّ ًَبيش عْػ ؿا ػؿ ٩بلت کالم ٥َيش ّ ثلي٠ ؿيغت 



. مبعت
: ًيبًَ ػّم

ؿاٍ ػّم ثـاي ىٌبعت پيبهجـ آًنت کَ پيبهجـ ٩جلي کَ ًجْت اّ ثب ػليل حبثت ىؼٍ امت ثب ؽکـ ًبم ّ هيغَبت پيبهجـ آيٌؼٍ ؿا هٞـ٥ي ًوبيؼ اف ثبة 
ًوًَْ ثيبؿتِبيي کَ ػؿ تْؿات ّ اًزيل ػؿثبؿٍ ِْٙؿ ّ ؿمبلت پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن آهؼٍ امت ٩ـآى اف ايي ثيبؿتِب ًوًَْ اي اف 

ّ اؽ ٩بل ٝيني ثي هـين يب ثٌي امـائيل اًي ؿمْل اهلل اليکن هَؼ٩ب لوب ثيي يؼي هي التْؿات ّ : ٩ْل صْـت ٝيني ٝليَ النالم ثيبى هي کٌؼ کَ
ٝيني گ٦ت اي ثٌي امـائيل هي ؿمْل عؼا ثَ مْي ىوب ُنتن تَؼي٨ کٌٌؼٍ تْؿات ّ ثيبؿت ػٌُؼٍ ثَ ... هجيـا ثـمْل يبتي هي ثٞؼي اموَ اصوؼ 

. (...الؾيي يتجْٞى )  157  ّ ُوچٌيي مْؿٍ اٝـا٣، آيَ  3ؿمْلي کَ ثٞؼ اف هي هي آيؼ ّ اموو اصوؼ امت  
: ًيبًَ مْم

. ؿاٍ مْم ثـاي ىٌبعت اًجيبء، ٩ـائي ّ ىْاُؼي امت کَ ثَ ْٕؿ ٩ٖٜ ًجْت ّ ؿمبلت ؿا حجت کٌؼ
: ثْٖؿ عالٍَ

اف ٩ـيٌَ ُبي ٍؼا٩ت هؼٝي ًجْت ػاىتي ٦ٍبت ٝبلي ّ اعال٧ ٥بّلَ )  ـ ثـؿمي عٍَْيبت ؿّصي ّ اعال٩ي کني کَ اػٝبي پيبهجـي ػاؿػ 1
. (اًنبًي امت ثْٖؿيکَ ثيي هـػم هيِْؿ ثَ پبکي ّ ٥ْيلت ثْػٍ ثبىؼ

.   ـ ثـؿمي هضتْيبت آئيي ّ ػمتْؿات اّ اف ًٚـ ٝ٪لي ّ هٌٖج٨ ثْػى ائيٌو ثب هٞبؿ٣ الِي ّ ٥ْبئل اًنبًي، ٩ـيٌَ ػيگـي امت2
.   ـ حجبت ّ امت٪بهت اّ ػؿ ػْٝت ّ هٖبث٪ت ٝول اّ ثب ٩ْلو3
.   ـ ثـؿمي ّّٜ پيـّاى اّ ّ ىٌبعت هغبل٦يٌو4
.   ـ چگًْگي تجلي٠ اّ ّ ُوچٌيي تْرَ ثَ ايٌکَ ثـاي احجبت آئيٌو اف چَ ّمبئل ّ چَ ؿاُِبيي امت٦بػٍ هي کٌؼ5

. ايي ٩جيل ٩ـائي کَ ػمت ثَ ػمت ُن ثؼٌُؼ هوکي امت هْرت ي٪يي ثَ ًجْت هؼٝي ًجْت گـػػ
: توـيي

  ـ ٥ـ٩ِبي هٞزقٍ ّ مضـ ّ کبؿُبي هـتبّبى ؿا ثيبى کٌيؼ؟ 1
  ـ چـا ُـ پي٢وجـي هٞزقٍ اي هغًَْ ثَ عْػ ػاىت؟ 2
  ـ ٩ـائي ّ ىْاُؼ ٩ٖٞي ىٌبعت اًجيبء چينت؟ 3
 
 
 .32  ـ مْؿٍ هـين، آيَ  1
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ػؿك ُزؼُن 
 (ثغو چِبؿم)ًجْت ٝبهَ 

َٝوت پيبهجـاى 
يکي اف هِوتـيي ّيژگيِبي اًجيبء، هَْٞم ثْػى آًِبمت، َٝوت ػؿ ل٢ت ثَ هٌٞبي هٌٜ، ص٦٘، رلْگيـي ّ پييگيـي اف ًبهاليوبت امت ّ ػؿ 

هجبصج ٝ٪يؼتي ٩ّتي َٝوت اًجيبء ّ يب اهبهبى هٖـس هي ىْػ يٌٞي هًَْيت آًِب اف گٌبٍ ّ هًَْيت آًِب اؿ عٖب ّ اىتجبٍ، ثٌبثـايي اًجيب ّ اهبهبى 
. ًَ گٌبٍ هي کٌٌؼ ّ ًَ ٥کـ گٌبٍ ّ ُيچگبٍ اف آًِب اىتجبٍ مـ ًوي فًؼ

چـا اًجيبء ثبيؼ هَْٞم ثبىٌؼ ّ اف عٖب ّ اىتجبٍ هَْٞم ثبىٌؼ؟ : مْال
  ـ ُؼ٣ اف ثٞخت اًجيبء تـثيت ّ ؿاٌُوبيي اًنبًِبمت ّ هٞلْم هي ثبىؼ کَ ػؿ تـثيت ٝول هـثي ثيو اف گ٦تبؿ ّ ؿاٌُوبئيِبي اّ هْحـ امت 1د  

. پل اگـ هـثي عْػه گـ٥تبؿ گٌبٍ ّ آلْػگيِب ىْػ چگًَْ هي تْاًؼ ػيگـًبى ؿا ثـ صؾؿ ػاؿػ
  ـ اًجيبء کَ هـثيبى ّا٩ٞي ثيـ ُنتٌؼ ثبيؼ هْؿػ اٝتوبػ ّ پؾيـه هـػم ثبىٌؼ ّ ثَ ٩ْل هـصْم مي ػهـتْي، کنيکَ ػؿثبؿٍ اّ اّ اصتوبل 2د  

آلْػگي هي ػُين ّ إويٌبى ًؼاؿين کَ عْػ ؿا ثَ گٌبٍ آلْػٍ ًوي کٌؼ ُـگق ثب ٩لجي آؿام ثَ گ٦تَ ُبيو گْه ًوي ػُين ّ ثَ ُويي ػليل اًجيبء ثبيؼ اف 
. عٖب ّ اىتجبٍ هَْى ثبىٌؼ فيـا عٖب ّ اىتجبٍ هْرت ثي اٝتوبػي هـػم هي ىْػ ّ آًِب ثبيؼ هْؿػ اٝتوبػ ثبىٌؼ

٥لن٦َ َٝوت 
چگًَْ هوکي امت اًنبًي ػؿ ثـاثـ گٌبٍ هَْٞم ثبىؼ ّ صتي ٥کـ ّ عيبل اًزبم گٌبٍ ػؿ ّرْػه ؿاٍ پيؼا ًکٌؼ؟ ػؿ پبمظ ايي مبل هي گْيين عْػ هب 

آيب ُيچ اًنبى ٝب٩لي ثَ ٥کـ عْؿػى . ػؿ اهْؿي کَ ٝلووبى اف ه٢ق ثَ ػل ؿميؼ ّ ثَ اٍٖالس ثَ ي٪يي ؿميؼين هـتکت عال٣ ّ عٖبئي ًوي ىْين
آتو ّ کخب٥بت هي ا٥تؼ؟ آيب ُيچ اًنبى ثب ىْٞؿي عْػ ؿا ػؿ گْػالي اف آتو هي اًؼافػ يب کبمَ اي پـ اف من ّ فُـ ؿا هي ًْىؼ؟ صتوب ػؿرْاة 

ايي مْاالت عْاُيؼ گ٦ت ُيچ ٝب٩لي ايي کبؿُب ؿا ًکـػٍ ّ صتي آؿفّ يب ٥کـ آًـا ُن ػؿ مـ ًؼاؿػ ّ اگـ کني چٌيي کـػ هجتال ثَ يک ًْٛ ثيوبؿي 
. امت

ػؿ ًتيزَ ُـ اًنبى ٝب٩ل ػؿ ثـاثـ چٌيي اٝوبلي يک ًْٛ هًَْيت ّ يب ثَ تٞجيـ ػيگـ يک ًْٛ َٝوت ػاؿػ ّ اگـ اف ىوب ثپـمٌؼ چـا اًنبى ػؿ 
ه٪بثل ايي کبؿُب هَْٞم امت هي گْييؼ ثَ ٝلت ايٌکَ ٝيت ّ ّـؿ صتوي آًِب ؿا ي٪يي ّ ثبّؿ ػاؿػ ّ هي ػاًؼ کَ اؿتکبة آى اٝوبل رق ًبثْػي ّ 



ًينتي چيقي ثَ ػًجبل ًؼاؿػ ثٌبثـ ايي اگـ اًنبًي ثَ ه٦بمؼ ّ فيبًِبي گٌبٍ ي٪يي ّ ثبّؿ پيؼا کٌؼ ثب ١لجَ ًيـّي ٝ٪ل ثـ ىِْات ُـگق گـػ گٌبٍ ًوي 
. گـػػ ّ صتي ٥کـ آًـا ػؿ ه٢ق ؿاٍ ًوي ػُؼ

چٌيي اًنبًي چٌبى ثَ عؼا ّ ػاػگبٍ ٝؼل اّ ايوبى ّ ي٪يي ػاؿػ کَ گْيي ُوَ آًِب ؿا ػؿ ثـاثـ چيوبى عْػ هي ثيٌؼ ثـاي چٌيي کني گٌبٍ ّ صـام 
. ُوبى آتو ّ ُوبى فُـ کيٌؼٍ امت پل ُـگق ثَ آى ًقػيک ًگيتَ ّ ٥ـاؿ هي کٌؼ

. پيبهجـاى الِي ثب ايي ي٪يي ّ اٝتوبػ کَ ثَ ًتيزَ ّ آحبؿ گٌبٍ ػاىتٌؼ ًَ تٌِب اف گٌبٍ ثلکَ اف ٥کـ گٌبٍ ًيق هَْٞم ثْػًؼ
هي اي٪ي اًَ ي٦بؿ٧ االصجبة ّ : ربلت امت ثـاي تْرَ ثَ احبؿ ٝول ّ رؼيت ػؿ عْثيِب ّ تـک گٌبُبى ثَ ؿّايتي اف ٝلي ٝليَ النالم ػ٩ت کٌين

ينکي التـاة ّ يْارَ الضنبة ّ ينت٢ٌي ٝوب عل٤ ّ ي٦ت٪ـ الي هب ٩ؼم کبى صـيب ث٪َـ االهل ّ ْٕل الٞول ُـ کل ي٪يي پيؼا کٌؼ کَ صتوب اف 
ػّمتبى رؼا هي ىْػ ّ ػؿ عبک مبکي هي ىْػ ّ ثب صنبة ؿّثـّ هي ىْػ ّ اف آًچَ گؾاىتَ ثي ًيبف ّ ثَ آًچَ پيو ٥ـمتبػٍ هضتبد هي ىْػ صتوب 

 1. آؿفّيو کْتبٍ ّ ٝولو ْٕالًي هي گـػػ
َٝوت اًجيبء ّ اهبهبى اکتنبثي يب عؼاػاػي امت؟ 

ػؿثبؿٍ َٝوت هَْٞهيي ٝليِن النالم هجبصج ثنيبؿي اف ٕـ٣ ػاًيوٌؼاى ٝلن ٝ٪بيؼ هٖـس ىؼٍ امت آًچَ ًقػ ُوَ آًِب هنلن ىؼٍ امت ايٌکَ 
ًيـّي َٝوت ػؿ اًجيبء ّ اهبهبى ارجبؿي ًينت يٌٞي ايٌْٖؿ ًينت کَ آًِب ثَ پبکي هزجْؿ ثبىٌؼ ثلکَ هبًٌؼ ُوَ هـػم کبهال تْاًبيي ثـ اًزبم گٌبٍ 
ػاؿًؼ ّلي چْى اف يک ٕـ٣ ه٦بمؼ ّ عٖـات گٌبٍ ؿا هي ػاًٌؼ ّ اف مْي ػيگـ هٞـ٥ت ّ ىٌبعت آًِب ًنجت ثَ عؼاًّؼ هتٞبل ثنيبؿ ّميٜ امت 

ثْٖؿيکَ ُوييَ عْييتي ؿا ػؿ هضْـ عؼاًّؼ هي ثيٌٌؼ اف ايي ًٚـ ثب اؿاػٍ ّ اعتيبؿ عْيو گٌبٍ ّ تب پبکي ؿا تـک کـػٍ ّ گـػ آى ًوي ؿًّؼ 
. ثٌبثـايي َٝوت اًجيبء ّ اهبهبى ٝليِن النالم ًتيزَ اؿاػٍ ّ اًتغبة عْػىبى ّ تالىِي پيگيـ ّ ٥ؼاکبؿيِبي ثي ػؿي٢يبى ػؿ ؿاٍ عؼاًّؼ هتٞبل امت
الجتَ چْى عؼاًّؼ هتٞبل ٩جل اف عل٪ت آًِب هي ػاًل تکَ ايٌگًَْ ٥ؼاکبؿ ّ ايخبؿگـ ُنتٌؼ اف ًغنتيي ؿّف فًؼگي آًِب ؿا هْؿػ ل٤ٖ ٩ـاؿ ػاػٍ ّ اف 

ل٢قىِب ص٦ٚيبى کـػٍ ّ ثَ آًِب ٝلْم ّ آگبُيِب ّ اهتيبفاتي ٌٝبيت هي کٌؼ اف ايي رِت ُيچ ايـاػي ًؼاؿػ کَ اًجيبء ّ اهبهبى اف يک ملنلَ اهتيبفات 
رنوي ّ ؿّصي ثـعْؿػاؿ ثبىٌؼ فيـا ؿييَ ايي اهتيبفات ٝول عْػ عْػ آًِبتل ّ ايي پبػاىي امت کَ عؼاًّؼ هتٞبل ٩جل اف ٝول ثَ آًِب ٌٝبيت 

. کـػٍ امت
ٝلوي کَ تغل٤ ًؼاؿػ ّ ٩ٖٞب )عؼاًّؼ ثب ٝلوي کَ ثَ آيٌؼٍ ُوَ اًنبًِب ػاؿػ هي ػاًؼ کَ ػؿ ثيي آًِب ٝؼٍ اي ىبينتگي عبٍي عْاٌُؼ ػاىت : ًتيزَ

٩بل الجب٩ـ ٝليَ . لؾا آًِب ؿا ثَ عبٕـ ؿُجـي ربهَٞ اهتيبفاتي ػاػٍ امت فيـا ًوبيٌؼٍ ّ ربًييي عؼاًّؼ ايي اهتيبفات ؿا الفم ػاؿػ (تض٪٨ پيؼا هي کٌؼ
٩ّتي عؼاًّؼ صني ًيت ّ اًتغبة کني ؿا ػاًنت اّ ؿا ثَ ّميلَ : اؽا ٝلن اهلل صني ًيَ هي اصؼ اکت٦ٌَ ثبلَٞوَ اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم ٥ـهْػًؼ: النالم

 2.َٝوت ص٦٘ هي ًوبيؼ
٥لن٦َ اهتيبف هَْٞهيي ٝليِن النالم 

اى اهلل اّصي الي هْمي ٥٪بل يب هْمي اًي إلٞت الي عل٪ي إالَٝ ٥لن ارؼ ٥ي عل٪ي اىؼ تْاّٞبلي هٌک ٥وي حن : ٝي اثي ٝجؼاهلل ٝليَ النالم
عؼاًّؼ ثَ هْمي ّصي ٥ـمتبػ کَ هي ثَ ُوَ اًنبًِب تْرِي کـػم ّ : اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٥ـهْػًؼ.... عََتک ثْصيي ّ کالهي هي ثيي عل٪ي 

 3.ػؿ ثيي آًِب تْاّٜ تْ ؿا ًنجت ثَ عْػم اف ُوَ کل ثييتـ يب٥تن پل ثَ ُويي رِت تْ ؿا ثَ ّصي عْػ اعتَبً ػاػٍ ّ اف ثيي ُوگبى ثـگقيؼم
 4. ٌٝبيت ّ ٖٝبي عؼاًّؼ ثَ اًؼافٍ ًيت اًنبى امت: ٝلي ٩ؼؿ الٌيَ تکْى هي اهلل الٖٞيَ ٝلي ٝليَ النالم ٥ـهْػًؼ: ٩بل ٝلي ٝليَ النالم

ّ الؾيي ربُؼّا ٥يٌب لٌِؼيٌِن مجلٌب ّ اى اهلل لوٜ الوضنٌيي کنبًيکَ ػؿ ؿاٍ هب : ٩ـآى ػؿ آيَ آعـ اف مْؿٍ ٌٝکجْت ثَ ُويي ًکتَ اىبؿٍ هي ٥ـهبيؼ
. هزبُؼٍ ّ کْىو هي کٌٌٌؼ صتوب آًِب ؿا ثَ ؿاُِبي عْػهبى ُؼايت هي کٌين ّ ثؼؿمتيکَ عؼاًّؼ ثب ًيکْکبؿاى امت

هجبصخَ هـػ هبػي ثب اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم 
هـػ هبػي اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم پـميؼ؟ چـا عؼاًّؼ يک ػمتَ ؿا ىـي٤ ّ ثب ّيژگيِبي ًيک ّ ػمتَ ػيگـ ؿا پنت ّ ثب عَبئٌ فىت پؼيؼ 

پـميؼ آيب ػؿ هيبى هـػم ؽاتب گـُّي . ىـي٤ کني امت کَ إبٝت عؼاًّؼ کٌؼ ّ پنت کني امت کَ ًب٥ـهبًي اّ کٌؼ: آّؿػٍ امت؟ صْـت ٥ـهْػ
ًَ، تٌِب هالک ٥ْيلت ّ ثـتـي ت٪ْا امت هـػ هبػي پـميؼ؟ ثَ ٝ٪يؼٍ ىوب ُوَ ٥ـفًؼاى آػم : ثِتـ اف گـٍّ ػيگـ ًينتٌؼ؟ اهبم ٝليَ النالم ٥ـهْػًؼ

چٌيي يب٥تن کَ آ٥ـيٌو ُوَ اف عبک امت، پؼؿ ّ هبػؿ ُوَ آػم ّ صْا ُنتٌؼ عؼاي : ػؿ اٍل يکنبًٌؼ ّ هالک اهتيبف تٌِب ت٪ْا امت؟ صْـت ٥ـهْػ
يکتب آًِب ؿا آ٥ـيؼٍ ّ آًِب ثٌؼگبى عؼايٌؼ الجتَ عؼاي ٝقّرل اف ٥ـفًؼاى آػم گـُّي ؿا اًتغبة کـػٍ تْلؼ آًِب ؿا پبکيقٍ مبعتَ ّ ثؼًِب آًبى ؿا پبک 
ًوْػٍ ّ ػؿ ٍلت پؼؿاى ّ ؿصن هبػؿاى آًِب ؿا اف آلْػگي ص٦٘ کـػٍ ّ اف هيبى آًِب پيبهجـاى ؿا ًتغبة ًوْػٍ امت کَ آًِب پبکيقٍ تـيي ىبعَ ُبي 

آػم ُنتٌؼ ّ ٥لن٦َ ايي اهتيبف ايي امت کَ عؼاًّؼ ٌُگبم آ٥ـيٌو آًِب هي ػاًنت کَ آًِب اف اّ إبٝت هي کٌٌؼ ّ ُوتبيي ثـاي اّ ًوي گيـًؼ پل 
 5... ٝلت ايي اهتيبف ّ ه٪بم ثلٌؼ إبٝت ّ ٝول آًِبمت  

  ـ چگًَْ هوکي امت اًنبًِب اف گٌبٍ ّ صتي ٥کـ ّ عيبل آى هَْٞم ثبىٌؼ؟ 1: توـيي
  ـ َٝن اًجيبء ّ اهبهبى اکتنبثي يب عؼاػاػي امت؟ 2
  ـ ٥لن٦َ اهتيبف هَْٞهيي ثَ ٥ـهبيو اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم چينت؟ 3
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ػؿك ًْفػُن 
 (ثغو پٌزن)ًجْت ٝبهَ 

آيب ٩ـآى ثَ پيبهجـاى ًنجت گٌبٍ ػاػٍ امت؟ 
ؽًت، َٝيبى ّ ٙلن ثـ ٦ًل کَ ػؿثبؿٍ ثْٞي پيبهجـاى ػؿ ٩ـآى : ثٞؼ اف ثضج ػؿثبؿٍ َٝوت پيبهجـاى ايي مْال هٖـس هي ىْػ کَ ه٪َْػ اف

: آهؼٍ چينت؟ ثـاي ؿّىي ىؼى هٖلت ثَ چٌؼ ًکتَ ثبيؼ تْرَ کٌين
  ـ ه٪َْػ اف َٝوت اًجيبء ُوبى گًَْ کَ ٩جال تّْيش ػاػين ايي امت کَ اًجيبء کبؿ صـام ّ گٌبٍ ًوي کٌٌؼ اهب کبؿي کَ تـک آى ثِتـ امت ّلي 1

. اًزبم آى صـام ًينت اف اًجيبء گؾىتَ هوکي ّ ربيق امت ّ ُيچ هٌب٥بتي ثب َٝوت آًبى ًؼاؿػ
  ـ ًکتَ هِن تْرَ کـػى ثَ هٌٞبي ٍضيش کلوبت ٩ـآى امت فيـا ٩ـآى ثـ ل٢ت ٝـة ًبفل ىؼٍ امت ّ ثبيؼ ػيؼ کَ ٥ـٌُگ ٝـة کلوبت ٩ـآى ؿا 2

. چگًَْ هٌٞي کـػٍ امت ّلي هتبم٦بًَ گبُي ػؿ احـ ثي تْرِي ثَ ايي هِن ثـعي آيبت ٩ـآى ًبػؿمت هٌٞي هي ىْػ
.   ـ تْرَ رؼي ثَ ت٦نيـُبيي کَ اف اُل ثيت َٝت ّ ِٕبؿت ٝليِن النالم ثـاي آيبت ٩ـآى ىؼٍ امت، فيـا آًبى ه٦نـ اٍلي ٩ـآًٌؼ3

.  هب اکٌْى ثَ چٌؼ هْؿػ اف آيبتي کَ ثْٞي تَْؿ کـػ ُبًؼ ػؿ آًِب ثَ پيبهجـاى ًنجت گٌبٍ ػاػٍ ىؼٍ اىبؿٍ هي کٌين تب ؿ٥ٜ اىکبل گـػػ
آػم هَٞيت کـػ پـّؿػگبؿ عْػ ؿا پل گوـاٍ ىؼ ػؿ صبليکَ هٌٞبي ٍضيش : ثْٞي ايي آيَ ؿا ايٌگًَْ هٌٞي کـػٍ اًؼ: ال٤ ـ ّ َٝي آػم ؿثَ ٢٥ْي

. ّ ًب٥ـهبًي کـػ آػم پـّؿػگبؿه ؿا پل ثي ثِـٍ ىؼ: آيَ چٌيي امت
آػم هغبل٦ت ًوْػ اهـ پـّؿػگبؿه ؿا پل اف حْاة آى ثي ثِـٍ ىؼ ّ هـاػ اف هَٞيت ّ َٝيب، : هـصْم ٕجـمي ػؿ هزوٜ الجيبى ؽيل آيَ هي گْيؼ

اى تـک : هغبل٦ت ثب اهـ امت عْاٍ آى اهـ ّارت ثبىؼ يب هنتضت، هضؼث ٩وي ػؿ م٦يٌَ الجضبؿ، ّاژٍ َٝن اف هـصْم هزلني چٌيي ً٪ل هي کٌؼ
. الونتضت ّ ٥ٞل الوکـٍّ ٩ؼموي ؽًجب تـک هنتضت يب اًزبم هکـٍّ ؿا ًيق گبُي ؽًت ّ َٝيبى هي گْيٌؼ

هي ًْينؼ َٝيبى تـک إبٝت ّ ٥ـهبًجـػاؿي ًکـػى  (يکي اف ٥ـٌُگِبي هيِْؿ)الوٌزؼ : ثـاي احجبت آًچَ گ٦تَ ىؼ اثتؼا ثَ ل٢ت هـارَٞ هي کٌين
. يٌٞي ثي ثِـٍ ىؼى ّ ػچبؿ ّـؿ ىؼى امت (عبة): امت ّ ُوچٌيي يکي اف هٞبًي ١ْي

. اًزبم صـام يب تـک ّارت ًجْػٍ امت (َٝي)اگـ ثَ ػامتبى آػم ّ صْا ػؿ ايي هْؿػ تْرَ ىْػ هٞلْم هي ىْػ کَ هٌْٚؿ اف َٝيبى 
َٝيبى آػم چَ ثْػ؟ 

ىيٖبى ػىوي تْ ّ ُونـ تْ امت پل ثيـّى ًکٌؼ ىوب ؿا اف ثِيت،تب ػؿ ؿًذ ّ فصوت ٩ـاؿ : هب ثَ آػم گ٦تين: ٩ـآى ػامتبى ؿا ايٌگًَْ ثيبى هي کٌؼ
پل آػم ًب٥ـهبًي کـػ ّ اف ػؿعت )گيـيؼ، پل ىيٖبى آػم ؿا ّمْمَ کـػ ّ آًِب اف آى ػؿعت عْؿػًؼ پل لجبمِبي ثِيتي اف ثؼًيبى ٥ـّ ؿيغت 

 1. (ًِي ىؼٍ عْؿػ ّ ػؿ ًتيزَ اف ًٞوتِبي ثِيت ثي ثِـٍ ىؼ
ُوبًگًَْ کَ هالصَٚ هي کٌيؼ ًِي عؼاًّؼ ًنجت ثَ آػم ّ صْا ٥٪ٔ رٌجَ اؿىبػ ّ ؿاٌُوبيي ػاىت ّ ًغْؿػى اف ػؿعت ٥٪ٔ ىـٕي ثْػ ثـاي ربّيؼ 

. هبًؼى ػؿ ثِيت
پل اف آيبت هؾکْؿ ٥ِويؼين کَ ًب٥ـهبًي آػم يک گٌبٍ ًجْػ ثلکَ حوـٍ آى تٌِب اعـاد اف ثِيت ّ ػچبؿ هيکالت فًؼگي ػًيب ىؼى ثْػ ّ اگـ مْال 

يک گٌبٍ  (عْؿػى اف آى ػؿعت)ىْػ کَ اگـ آػم گٌبٍ ًکـػ پل تْثَ اّ کَ ػؿ ػًجبل ُويي آيبت ثَ آى اىبؿٍ ىؼ چينت؟ ػؿرْاة هي گْيين ُـ چٌؼ 
ًجْػ اهبم ثَ ُويي اًؼافٍ کَ آػم تـک يک ٥ـهبى اؿىبػي کـػ اف ه٪بم ٩ـة پـّؿػگبؿ تٌقل کـػ لؾا صْـت آػم ثـاي ػمت يب٥تي ثَ ُوبى ه٪بم اّل 

. تْثَ کـػ ّ عؼاًّؼ تْثَ اه ؿا پؾيـ٥ت
ّ لن يک ؽلک ثؾًت کجيـ ينتض٨ ثَ ػعْل الٌبؿ ّ اى کبى هي : اهبم ؿّب ٝليَ النالم ػؿ رْاة هبهْى کَ اف َٝيبى آػم مْال کـػ چٌيي ٥ـهْػًؼ

آًچَ آػم اًزبم ػاػ گٌبُي ًجْػ تب ػؿ ثـاثـ آى هنتض٨ ػعْل آتو ثبىؼ ثلکَ اف ... ال٢َبئـ الوـُْثَ التي تزْف ٝلي االًجيبء ٩جل ًقّل الْصي ٝليِن
 2. ل٢قىِبي کْچکي ثْػ کَ ثغييؼٍ ىؼ ّ اًجيبء ٩جل اف ًقّل ّصي، هوکي امت هـتکت ىًْؼ

ٙلن چينت ّ ٦١ـاى ثَ چَ هٌٞبمت؟ 
  اف هْاؿػ ػيگـي کَ ثبف تَْؿ ىؼٍ 3.ؿة اًي ٙلوت ٦ًني ٥ب٦١ـلي پـّؿػگبؿا هي ثَ ٦ًل عْػ ٙلن کـػم پل تْ ٦١ـاًت ؿا ىبهل هي گـػاى

ؿا کيت  (ُوکبؿ ٥ـْٝى)٩ـآى ًنجت گٌباٍ ثَ اًجيبء ػاػٍ ايي آيَ امت، آيَ هـثْٓ ثَ ػامتبى صْـت هْمي ٝليَ النالم امت کَ ٩ّتي آى ٩جٖي 
.... ؿة اًي: چٌيي گ٦ت

٥ـ٧ ًوي کٌؼ  (ٝولي ؿا ػؿ ١يـ هْؿػ اًزبم ػاػى)الٚلن ّّٜ الييي ٥ي ١يـ هضلَ ٙلن يٌٞي ٩ـاؿ ػاػى چيقي ػؿ ١يـ هْؿػه : الوٌزؼ هي ًْينؼ
. آى ٝول ٍضيش ثبىؼ ّ ػؿ ١يـ هْؿػه اًزبم گيـػ يب ايٌکَ ٝول عال٣ ّ صـاهي ثبىؼ پل ُـ ٙلوي صـام ًينت

٦١ـ الييي ١ٖبٍ ّ متـٍ يٌٞي ٌُگبهي ٦١ـ گ٦تَ هي ىْػ کَ چيقي ؿا پْىبًؼٍ ّ هغ٦ي کـػٍ ثبىٌؼ ثٌبثـ ايي : ّ الوٌزؼ ػؿ ّاژٍ ٦١ـ هي ًْينؼ
پـّؿػگبؿا هي ثب کيتي يکي اف يبؿاى ٥ـْٝى ٝولي ػؿ ١يـ هْؿػ اًزبم ػاػم ُـ چٌؼ کيتي اّ ثـ هي : هٌٞبي آيَ چٌيي هي ىْػ کَ هْمي هي گْيؼ

٥ب٦١ـلي يٌٞي عؼاًّؼ ثـ ايي کبؿ هي پـػٍ ثپْىبى تب ػىوٌبى ثـ هي ٦ٙـ ًيبثٌؼ پل ُيچ گًَْ گٌبٍ ّ ٙلن صـام ثَ . ربيق ثْػ اهب االى ه٩ْٞو ًجْػ
. هْمي ًنجت ػاػٍ ًيؼٍ امت

اًي ّّٞت ٦ًني ٥ي ١يـ : صْـت ؿّب ٝليَ النالم ػؿ رْاة هبهْى کَ ػؿ ثبؿٍ آيَ ٧ْ٥ ّ هٌٞبي ٙلن اف صْـت مْال کـػٍ ثْػ ٥ـهْػًؼ
ّ )هِّْٞب ثؼعْل ُؾٍ الوؼيٌَ ٥ب٦١ـلي اي امتـلي هي اٝؼائک لئال ي٦ٚـّا اثي ٥ي٪تلًْي يٌٞي هْمي ثَ عؼاًّؼ گ٦ت هي ثب ػاعل ىؼى ػؿ ايي ىِـ 

. ٝولي ػؿ ١يـ هْؿػ اًزبم ػاػم ٥ب٦١ـلي يٌٞي هـا اف ػىوٌبى هنتْؿ ثؼاؿ تب ثـ هي ػمت پيؼا ًکـػٍ ّ ثَ ٩تلن ًـمبًٌؼ (٩تل يکي اف يبؿاى ٥ـْٝى
ه٪َْػ اف ٙلن ّ ٦١ـاى ُوبى هٌٞبي کلي ّ ل٢ْي آًِبمت ًَ آى هٞبًي عبٍي کَ هب اف ايي ال٦بٗ تَْؿ هي کٌين پل ايي آيَ ُن هٌب٥بت : ػؿ ًتيزَ

. ثب َٝوت ًؼاؿػ
: توـيي

  ـ ثـاي ايٌکَ ث٦ِوين ٩ـآى ًنجت گٌبٍ ثَ اًجيبء ًؼاػٍ ثَ چَ ًکبتي ثبيؼ تْرَ کٌين؟ 1
  ـ هٌْٚؿ اف َٝي آػم ؿثَ ٢٥ْي چينت؟ 2
  ـ هٌْٚؿ اف ٙلوت ٦ًني ٥ب٦١ـلي چينت؟ 3
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ػؿك ثينتن 
 (ثغو ىين)ًجْت ٝبهَ 

ه٪َْػ اف ؽًت ػؿ مْؿٍ ٥تش چينت؟ 
ايي ُن اف . 1... اًب ٥تضٌب لک ٥تضب هجيٌب لي٦٢ـ لک اهلل هب ت٪ؼم هي ؽًجک ّ هب تبعـ هب ٥تش کـين ثـاي تْ ٥تضي آىکبؿ تب ثپْىبًين ؽًت گؾىتَ تْ ؿا

هْاؿػي امت کَ تَْؿ ىؼٍ ٩ـآى ًنجت گٌبٍ ثَ پيبعوجـ ٝقيق امالم ػاػٍ ّ مپل ثغييؼٍ ىؼٍ امت ػؿ ايي هْؿػ ًيق هٞبًي اٍلي ؽًت ّ ٦١ـاى 
. ػؿ ًٚـ گـ٥تَ ًيؼٍ امت ّ هتبم٦بًَ اف اٍل هٌٞي ٦١لت ىؼٍ امت

: ٥ـٌُگ ٝـة هٌٞبي اٍلي ّ ه٦ِْم اٍلي ّ ه٦ِْم کلي ؽًت ؿا ػًجبلَ يب احـ ّ ثَ ٝجبؿت ػيگـ ًتيزَ ّ ٝکل الٞول هي ػاًؼ الوٌزؼ هي ًْينؼ
تجَٞ ٥لن ي٦بؿ٧ احـٍ ؽًت ٝجبؿت امت اف ًتبيذ ٝول ّ آحبؿي کَ اف آى رؼُا ًوي گـػػ، ّ ايٌکَ ثَ گٌبٍ ؽًت گ٦تَ هي ىْػ ثَ ٝلت ايي امت : ؽًت ؽًجب

ثيبى کـػين هٌٞبي آيَ ؿّىي هي ىْػ  (پْىو)ثٌبثـايي ثب تْرَ ثَ هٌٞبيي کَ ٩جال ثـاي ٦١ـاى . کَ گٌبٍ ػًجبلَ ٝول ًبػؿمت ّ احـ ّ ًتيزَ آًنت
: ثـاي تّْيش ثييتـ ثَ صؼيخي تْرَ کٌيؼ

اف ًٚـ هيـکيي هکَ ُيچ ٥ـػي گٌبُو ثييتـ اف پي٢وجـ امالم ًجْػ فيـا ٌُگبهيکَ آى : اهبم ؿّب ٝليَ النالم ػؿ تّْيش آيَ هؾکْؿ ٥ـهْػٍ اًؼ
صْـت ٩ْم عْػ ؿا ثَ تْصيؼ ّ عؼاي يگبًَ ػْٝت هي کـػ آًِب ػاؿاي ميَؼ ّ ىَت ثت ثْػًؼ ّ آًِب ؿا ٝجبػت هي کـػى، پل ٩ّتي صْـت 

آًِب ؿا ثَ عؼاي يگبًَ عْاًؼ ثنيبؿ ثـ آًِب گـاى آهؼ ّ گ٦تٌؼ آيب عؼايبى هتٞؼػ ؿا يک عؼا ٩ـاؿ ػاػ؟ ُوبًب ايي چيقي ىگ٦ت آّؿ امت هب چٌيي چيقي 
. ًيٌيؼٍ اين پل ثـّيؼ ّ ثـ ٝجبػت ثتِب ثوبًيؼ

يٌٞي ٥تضي آىکبؿ ثـاي تْ کـػين تب ثپْىبًين ثـاي تْ آى ... اًب ٥تضٌب لک : پل فهبًي کَ عؼاًّؼ هکَ ؿا ثـاي پيبهجـ عْػ ٥تش کـػ ثَ اّ ٥ـهْػ
ؽًجي کَ ػؿ ًقػ هيتـکيي ػاىتي ّ آًِب ؿا ثَ عؼاي يگبًَ عْاًؼٍ ثْػي، فيـا ؿّف ٥تش هکَ روٞي اف هـػم هکَ هنلوبى ىؼًؼ ّ ثْٞي عبؿد ىؼًؼ 
ّ آًِب ُن کَ هبًؼًؼ ٩ؼؿت ًؼاىتٌؼ کَ يگبًگي عؼاًّؼ ؿا اًکبؿ کٌٌؼ پل گٌبٍ ّ ؽًجي کَ هـػم هکَ ثـاي پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن هي 

 2.ىوـػًؼ ثب پيـّفي ّ ١لجَ آى صْـت ثـ آًبى پْىيؼٍ ىؼ ّ هنتْؿ گـػيؼ
پيبهجـاى ُوـاٍ تبؿيظ 

اف ًٚـ ٩ـآى تبؿيظ اًنبى ثب تبؿيظ ّصي ّ ًجْت يکي امت ّ اف ُوبى فهبى کَ ثيـ پؼيؼ آهؼٍ ّصي ًيق ثَ ٌْٝاى ثـًبهَ تکبهل اّ ّرْػ ػاىتَ 
 3.ّ اى هي اهَ اال عال ٥يِب ًؾيـ ُيچ اهتي ػؿ تبؿيظ ًجْػٍ هگـ ايٌکَ ُيؼاؿ ػٌُؼٍ اي ػاىتَ امت. امت

عؼاًّؼ ػؿ ْٕل ... ّ لن يغل اهلل مجضبًَ عل٪َ هي ًجي هـمل اّ کتبة هٌقل اّ صزَ الفهَ اّ هضزَ ٩بئوَ: صْـت ٝلي ٝليَ النالم هي ٥ـهبيؼ
  اف 93  ّ ػؿ عٖجَ  4. تبؿيظ ُيچگبٍ ربهَٞ ثيـ ؿا اف پيبهجـ يب کتبثي آموبًي يب ثـُبًي هضکن ّ يب ؿاُي هتيي ّ امتْاؿ عبلي ًگؾاىتَ امت

ُـ . کلوب هْي هٌِن مل٤ ٩بم هٌِن ثؼيي اهلل عل٤ صتي ا٥ْت کـاهَ اهلل مجضبًَ تٞبلي الي هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ: آًزٌبة ً٪ل ىؼٍ کَ ٥ـهْػًؼ
گبٍ پيبهجـي ؿمبت عْيو ثَ پبيبى ؿمبًؼٍ ّ اف ػًيب ؿ٥ت پيبهجـ ػيگـي ثـاي ثيبى ػيي عؼا ثـ هي عْامت ّ ايي ؿّه ُوچٌبى اػاهَ ػاىت تب 

. کـاهت عؼاًّؼ هتٞبل ثَ هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن تٞل٨ گـ٥ت
تٞؼاػ پيبهجـاى 

کبى ٝؼػ رويٜ االًجيبء هبٍ ال٤ ًجي ّ اؿثَٞ ّ ٝيـيي ال٤ ًجي عونَ ... ٩بل ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن : ٝي اثي ر٦ٞـ ٝليَ النالم ٩بل
تٞؼاػ ُوَ پيبهجـاى : ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝلي ّ آلَ ّ ملن ٥ـهْػ... ًْس ّ اثـاُين ّ هْمي ّ ٝيني ّ هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ: هٌِن اّلْا الٞقم

. ًْس، اثـاُين، هْمي، ٝيني، هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن: يکَؼ ّ ثينت ّ چِبؿ ُقاؿ ٦ًـ امت کَ پٌذ ٦ًـ اف آًبى اّلْالٞقم ُنتٌؼ
 5.  ؽکـ ىؼٍ امت11ؿّايت ػيگـي ثَ ُويي هْوْى ػؿ ثضبؿ االًْاؿ رلؼ  

٩ْلْا آهٌب ثبهلل ّ هب اًقل اليٌب ّ هب اًقل الي اثـاُين ّ اموبٝيل ّ امض٨ ّ يٞ٪ْة : اف ًٚـ ٩ـآى کـين اٝت٪بػ ثَ ُوَ پيبهجـاى ّـّؿي ّ الفم امت
ّ االمجبٓ ّ هب اّتي هْمي ّ ٝيني ّ الٌجيْى هي ؿثِن ال ٦ًـ٧ ثيي اصؼ هٌِن ّ ًضي لَ هنلوْى ثگْييؼ ايوبى آّؿػين ثَ عؼاًّؼ ّ آًچَ ًبفل ىؼٍ 
ثـاي اثـاُين ّ اموبٝيل ّ امض٨ ّ يٞ٪ْة ّ ٥ـفًؼاًو ّ آًچَ هْمي ّ ٝيني ّ پيبهجـاى اف ٕـ٣ عؼا آّؿػًؼ ٥ـ٩ي ثيي آًِب ًوي گؾاؿين ّ هب 

 6.تنلين عؼا ُنتين
: توـيي

  ـ ه٪َْػ اف ؽًت ّ ٦١ـاى ػؿ اّل مْؿٍ ٥تش چينت؟ 1
  ـ تٞؼاػ پيبهجـاى ّ امبهي اّلْاالٞقم ؿا ثيبى کٌيؼ؟ 2
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ػؿك ثينت ّ يکن 
 (ثغو اّل)ًجْت عبٍَ 

ًجْت عبٍَ ّ ثٞخت صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن 
ػؿ فهبًيکَ ىـک ّ ثت پـمتي مـامـ رِبى ؿا ٥ـا گـ٥تَ ثْػ ّ اًنبًِبي هٚلْم فيـ ٥يبؿ ٕج٪َ صبکن  (  هيالػي610مبل  )چِبؿػٍ ٩ـى پيو 

ػمت ّ پب هي فػًؼ ّ ُوَ هـػم گـ٥تبؿ يبك ّ ًب اهيؼي ثْػًؼ اف عبًؼاًي ىـي٤ هـػي ثـعبمت ّ عْػ ؿا صبهي هٚلْهبى، عْامتبؿ ٝؼل ّ 
آفاػي، پبؿٍ کٌٌؼٍ فًزيـُبي امبؿت ّ ٕـ٥ؼاؿ ٝلن ّ ػاًو عْاًؼٍ ّ امبك ؿمبلت عْػ ؿا ٥ـهبًِبي الِي ّ ّصي آموبًي هٞـ٥ي ًوْػ ّ عْػ ؿا 

. عبتن پيبهجـاى ًبهيؼ
اّ هضوؼ ثي ٝجؼاهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن امت اّ اف ثٌي ُبىن امت، يٌٞي ُوبى ٕبي٦َ اي کَ ػؿ ىزبٝت ّ مغبّت ّ پبکي ّ ٍبلت ػؿ ثيي 
ُوَ ٩جبيل ٝـة هيِْؿ ثْػٍ اًؼ ىبينتگي ّ کوبل ؿّصي آى ثقؿگْاؿ تب آًزب ثْػ کَ ُوَ تْاؿيظ رِبى اف ػّمت ّ ػىوي ثـ آى گْاُي ػاػٍ اًؼ 
تبؿيظ چِل مبلَ صيبت پـ ا٥تغبؿ صْـت پيو اف ؿمبلت آموبًي ّي ػؿ ػمتـك امت، صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ػؿ آى هضئ 

ًبهنبٝؼ ّ تيـٍ رقيـٍ الٞـة ػؿ ُوَ رٌجَ ُبي ٥ْيلت فثبًقػ عبً ّ ٝبم ثْػ ّ آًچٌبى هْؿػ اٝتوبػ ُوگبى ثْػ کَ هضوؼ اهيي ىِـت يب٥تَ ثْػ، 
. ػؿّػ ٥ـاّاى عؼاًّؼ ثـ اّ ّ عبًؼاى پبکو ثبػ

مٌؼ ُبي ؿمبلت صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن 
يٌٞي اٝزبف، هٞـ٥ي پيبهجـاى ٩جلي، )ؿاُِبيي کَ ثـاي ىٌبعت پيبهجـاى ثيبى کـػين ػليل ؿمبلت صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن امت 

تبؿيظ گْاٍ ٩ـائي ّ ىْاُؼ ؿمبلت ّ ثٞخت صْـت امت ّ کتبثِبي آموبًي ّ اًجيبء ٩جل ثيبؿت ثٞخت پيبهجـ گـاهي امالم ؿا  (٩ـائي ّ ىْاُؼ ٩ٖٞي
. ػاػٍ اًؼ

: اهب هٞزقات پيبهجـ گـاهي امالم ػّ ًْٛ امت
ًْٛ اّل هٞزقاتي کَ ثَ ت٪بّبي ٥ـػي يب روٞي اًزبم هي گـ٥ت ّ صْـت ُن اف عؼاًّؼ هي عْامت ّ مپل آى هٞزقٍ ثؼمت صْـت ٝولي هي 
ىؼ هبًٌؼ مالم کـػى مٌگ ّ ػؿعت ثـ آى صْـت، ىِبػت ػاػى مْموبؿ ثَ ؿمبلت صْـت، ى٨ ال٪وـ، فًؼٍ کـػى هـػگبى ّ اعجبؿ صْـت اف 

.   هٞزقٍ ثـاي پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثْػٍ کَ مَ ُقاؿ اف آًِب ؽکـ ىؼٍ امت4440ه٢يجبت، کَ اثي ىِـ آىْة هي گْيؼ  
٩ـآى هٞزقٍ ػائوي پيبهجـ امالم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن 

٩ـآى هٞزقٍ ػائوي صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن امت کَ ربّيؼاى ّ ثـاي ُوَ فهبًِب ّ هکبًِب تب ٩يبهت هي ثبىؼ ت٦بّتي کَ : ًْٛ ػّم
هيبى پيبهجـ امالم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ مبيـ پيبهجـاى ّرْػ ػاؿػ ايي امت کَ ؿمبلت آًبى اف رِبًي هضؼّػ ثْػ، هخال آًبى ثـاي اهت ّ 

گـٍّ هضؼّػي هجْٞث ىؼٍ ثْػًؼ ثْٞي هضؼّػ ثَ فهبى ّ هکبى عبٍي ثْػًؼ ّ اگـ ثْٞي اف آًبى اف ًٚـ هکبًي هضؼّػ ًجْػًؼ ّلي هؼت ّ فهبى 
. ؿمبلت آًِب کبهال هضؼّػ ّ ه٩ْت ثْػ ّ ُـگق هؼٝي ؿمبلت ػائوي ًجْػًؼ

افايي رِت هٞزقات آًبى ُن، ٥َلي ّ ه٪ٖٞي ثْػ ّ اهب صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ؿمبلتو ػائوي ّ ُوييگي امت لؾا ١يـ اف 
. ػاؿػ کَ ثـاي ُوييَ ثب٩ي امت ّ ثـاي ُوييَ ػاللت ثـ ؿمبلت آى رٌبى ػاؿػ (٩ـآى)هٞزقات ٥َلي، هٞزقٍ ػائوي 

: ػؿ ًتيزَ اف ّيژگيِبي ٩ـآى ايي امت کَ
.   ـ هـف فهبى ّ هکبى ؿا ػؿ ُن ىکنتَ ّ تب ٩يبهت هٞزقٍ امت1
.   ـ ٩ـآى هٞزقٍ اي ؿّصبًي امت يٌٞي هٞزقات ػيگـ چين ّ گْه ؿا تنغيـ هي کٌؼ ّلي ٩ـآى ػؿ اٝوب٧ ربى ّ ؿّاى ٦ًْؽ هي کٌؼ2
  ـ ٩ـآى يک هٞزقٍ گْيب امت کَ ثـاي ُوييَ تب ٩يبهت هغبل٦بى ؿا ثَ هجبؿفٍ ػْٝت هي کٌؼ ّ هي گْيؼ اگـ هي تْاًيؼ مْؿٍ اي هبًٌؼ هي ثيبّؿيؼ 3

. ّ چِبؿػٍ ٩ـى اف ايي ػْٝت گؾىتَ ّ کني ًتْاًنتَ ه٪بثلَ کٌؼ ّ تب ٩يبهت ُن ًوي تْاًٌؼ
٩ل لئي ارتوٞت االًل ّ الزي ٝلي اى يبتْا ثوخل ُؾا ال٪ـآى ال يبتْى ثوخلَ ّلْ کبى ثِْٞن لجِٞ ِٙيـا ثگْ اگـ ري ّ اًل پيت ػؿ پيت يکؼيگـ 

اگـ ؿامت هي گْييؼ ػٍ : ػؿ هـصلَ ػّم ثـاي احجبت ٝزق اف ه٪بثلَ هي ٥ـهبيؼ. 1روٜ ىًْؼ تب هخل ايي ٩ـآى ؿا ثيبّؿًؼ ُـگق ًغْاٌُؼ تْاًنت  
ّ اى کٌتن ٥ي ؿيت هوب ًقلٌب ٝلي ٝجؼًب ٥بتْا ثنْؿٍ هي هخلَ ّ اػْٝا ىِؼائکن هي ػّى اهلل : ّ ػؿ هـتجَ مْم هي ٥ـهبيؼ2مْؿٍ هبًٌؼ ٩ـآى ثيبّؿيؼ  

ىک ػاؿيؼ پل يک مْؿٍ هبًٌؼ ٩ـآى ثيبّؿيؼ ّ گْاُبى ّ ُو٦کـاى عْػ ؿا ُن ػْٝت  (٩ـآى)اى کٌتن ٍبػ٩يي اگـ ػؿ آًچَ ثـ ثٌؼٍ عْػ ٥ـمتبػين 
.   ًتيزَ ايٌکَ صتي اف آّؿػى يک مْؿٍ هبًٌؼ ٩ـآى ٝبرقًؼ3.کٌيؼ اگـ ؿامت هي گْييؼ

عيلي ؿّىي ّ ّاّش امت کَ اگـ ٥َضب ّ ثل٢بء آى فهبى هي تْاًنتٌؼ صتي مْؿٍ اي هبًٌؼ ٩ـآى ثيبّؿًؼ آى ُوَ رٌگِب ثـ ٝليَ پيبهجـ گـاهي 
ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ هنلوبًِب ؿاٍ ًوي اًؼاعتٌؼ ّ ثب ُوبى مْؿٍ ثَ ه٪بثلَ ّ هٞبؿَّ ثب امالم ثـ هي عْامتٌؼ ّ ُويٌْٖؿ ػؿ ْٕل چِبؿػٍ 

٩ـى ثٞؼ اف ثٞخت، هيليًِْب ػىوي لزْد ّ مـ عت امالم کَ ثَ ٌٝبّيي هغتل٤ ثب هنلوبًِب متيقٍ رْيي هي کـػًؼ اگـ تْاًنتَ ثْػًؼ مْؿٍ اي هبًٌؼ 
. ٩ـآى ثيبّؿًؼ صتوب اف ايي ؿاٍ ثَ هجبؿفٍ ثـ عْامتَ ثْػًؼ



امتبػاى ثال١ت اٝتـا٣ ًوْػٍ اًؼ کَ ُـگق هجبؿفٍ ثب ٩ـآى هوکي ًينت، ٥َبصت ّ ثال١ت آى عبؿ٧ الٞبػٍ، ٩ْاًيي آى هضکن ّ امتْاؿ، گقاؿىِب ّ 
پييگْئيِبي آى صتوي ّ ٍضيش ّ ثْٖؿ کلي ٧ْ٥ فهبى ّهکبى ّ ٝلن امت ّ ايي عْػ ػليل ثـ آى امت کَ مبعتَ ّ پـػاعتَ ٥کـ اًنبًِب ًجْػٍ ّ 

. هٞزقٍ ُوييگي امت
يک ػامتبى تبؿيغي ػؿ اٝزبف ٩ـآى 

ثٞؼ اف آًکَ ٩ـآى ثب آى آيبت، ُوگبى ؿا ثَ هجبؿفٍ ػْٝت کـػ ػىوٌبى االم اف توبم هـػاى ٥َيش ّ ثلي٠ ٝـة کوک عْامتٌؼ ّلي ُـ ثبؿ کَ ثَ 
هجبؿفٍ آهؼًؼ ىکنت عْؿػًؼ ّ ثَ مـٝت ٝ٪ت ًييٌي کـػًؼ، اف رولَ کنبًيکَ ثـاي ايي هجبؿفٍ ػْٝت ىؼ ّليؼ ثي ه٢يـٍ ثْػ اف اّ عْامتٌؼ 

٥کـي کـػٍ ّ ًٚـه ؿا اٝالم کٌؼ ّليؼ اف پيبهجـ امالم عْامت آيبتي اف ٩ـآى ؿا ثـ اّ ثغْاًؼ صْـت ٩نوتي اف آيبت مْؿٍ صن مزؼٍ ؿا تالّت 
ثَ عؼا مْگٌؼ اف هضوؼ مغٌي : ٥ـهْػ ايي آيبت چٌبى ىْؿ ّ ُيزبى ػؿ ّليؼ ايزبػ کـػ کَ ثي اعتيبؿ اف رب ثـعبمت ّ ثَ هض٦ل ػىوٌبى آهؼٍ ّ گ٦ت

ّ اى لَ لضالٍّ ّ اى ٝليَ لٖالٍّ ّ اى اٝالٍ لوخوـ ّ اى ام٦لَ لو٢ؼ٧ ّ اًَ يٞلْا ّ ال يٞلي ٝليَ ... ىٌيؼم کَ ًَ ىجيَ گ٦تبؿ اًنبًِب امت ّ ًَ پـيبى
گ٦تبؿ اّ ىيـيٌي عبً ّ فيجبئي هغًَْ ػاؿػ ثبالي آى ُوچْى ىبعَ ُبي ػؿعت پـ حوـ ّ ؿييَ آى پـهبيَ امت گ٦تبؿي امت کَ ثـ ُن چيق 

. پيـّف هي ىْػ ّ چيقي ثـ آى پيـّف ًغْاُؼ ىؼ ايي مغي مجت ىؼ کَ ػؿ هيبى ٩ـيو گ٦تٌؼ ّليؼ ػلجبعتَ هضوؼ ىؼٍ ّ هنلوبى ىؼٍ امت
ايي اِٙبؿ ًٚـ ّـثَ مغتي ثـاي هيـکبى ثْػ لؾا اثْرِل هبهْؿ ىؼ چبؿٍ اي ثيٌؼييؼ اّ ُن ًقػ ّليؼ آهؼ ّ هبرـاي هيـکبى ٩ـيو ؿا گ٦ت ّ اّ 

ؿا ثَ هزلل آًِب ػْٝت کـػ، ّليؼ ثَ هزلل آًِب ػْٝت کـػ، ّليؼ ثَ هزلل آًِب آهؼٍ ّ گ٦ت آيب ٥کـ هي کٌيؼ هضوؼ ػيْاًَ امت؟ آيب ُـگق آحبؿ 
گ٦ت تَْؿ هي کٌيؼ ػؿ١ّگْ امت هگـ اّ ثيي ىوب ثَ ؿامتگْ ّ اهيي هٞـ٣ّ ًجْػ؟ ثْٞي اف مـاى . ًَ: رٌْى ػؿ اّ ػيؼٍ ايؼ؟ صبّـاى گ٦تٌؼ

پل ثبيؼ چَ ًنجتي ثَ اّ ثؼُين؟ ّليؼ ٥کـي کـػ ّ گ٦ت ثگْييؼ اّ مبصـ امت فيـا ُـ کل ثَ اّ ايوبى آّؿػ ػؿ ؿاٍ اّ اف ُوَ چيق : ٩ـيو گ٦تٌؼ
هيـکبى ايي ىٞبؿ ؿا ُوَ رب پغو کـػًؼ تب تْػٍ ُبي هـػم ؿا کَ ىي٦تَ ٩ـآى ىؼٍ ثْػًؼ اف پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ػّؿ . هي گؾؿػ

کٌٌؼ ّلي ثب ُوَ تالىي کَ اًزبم ػاػًؼ ً٪يَ آًبى احـ ًکـػ ّ تيٌگبى ص٪ي٪ت گـٍّ ثَ گـٍّ ثَ مْي صْـت هي آهؼًؼ ّ اف ايي پيبم آموبًي ّ 
. رؾاثيتو ميـاة هي ىؼًؼ ػؿ مْؿٍ هؼحـ اىبؿٍ ثَ ىيٌٖت ٩ـيو ّ ّليؼ ثي ه٢يـٍ ىؼٍ امت

. آًِب امن ايي ربؽثَ ؿا مضـ گؾاىتٌؼ ػؿ صبليکَ ؿثٖي ثَ مضـ ًؼاؿػ. ًنجت مضـ ػؿ ص٪ي٪ت يک اٝتـا٣ ثَ رؾاثيت ٩ـآى ثْػ
٩ـآى عقيٌَ ُوَ ٥ْبئل ّ ٝلْم امت، کتبة ٥٪َ ًينت اهب ػاؿاي ٩ْاًيي ٝجبػي، ميبمي، ارتوبٝي، کي٦ـي، رـائي ّ ١يـٍ امت، ٩ـآى کتبة ٥لن٦َ 
ًينت اهب ثـاُيي ٥لن٦ي ثنيبؿ ػاؿػ، کتبة ًزْم ًينت ّلي ًکبتي ثنيبؿ ػ٩ي٨ ػؿثبؿٍ متبؿٍ ىٌبمي ّ ٝلْم ًزْم ػاؿػ کَ ُوَ ػاًيوٌؼاى ؿا ثَ عْػ 

. رؾة کـػٍ امت ٩ـآى کتبة ٝلْم ٕجيٞي ًينت ّلي آيبت ٥ـاّاًي ػؿثبؿٍ ٝلْم ٕجيٞي ػاؿػ پل ٩ـآى هٞزقٍ امت ّ ٧ْ٥ ٝلن ّ ػاًو امت
ّ اى ال٪ـآى ٙبُـٍ اًي٨ ّ ثبٌَٕ ٝوي٨ الت٦تي ٝزبئجَ ّ ال تٌ٪ْي ١ـائجَ ثؼؿمتيکَ ٩ـآى : صْـت ٝلي ٝليَ النالم ػؿثبؿٍ ٩ـآى هي ٥ـهبيؼ

 4.ٙبُـي فيجب ّ ثبٌٕي ٝوي٨ ػاؿػ ىگ٦تيِبيو پبيبى ًؼاؿػ ّ ١ـائت ّ تبفگيِبيو توبم ًوييْػ
٥يَ ؿثيٜ ال٪لت ّ يٌبثيٜ الٞلن ّ هب لل٪لت رالء ١يـٍ ثِبؿ ػلِب ػؿ ٩ـآى امت، چيوَ ُبي ٝلن ػاؿػ ّ ثـاي ػل ؿّىٌي ١يـ :   آهؼ175ٍّ ػؿ عٖجَ  
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ػؿك ثينت ّ ػّم 
 (ثغو ػّم)ًجت عبٍَ 

رِبى ثيٌي ٩ـآى 
. اگـ تْرَ ثَ هضيٖي کَ ٩ـآى ػؿ آى ًبفل ىؼ ثکٌين ثييتـ ثَ ٝٚوت ٩ـآى ّ پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن پي هي ثـين

مـفهيي صزبف ثَ اٝتـا٣ ُوَ هْؿعبى اف ٝ٪ت ا٥تبػٍ تـيي هٌب٨ٕ رِبى ػؿ آى فهبى ثْػ، اف ًٚـ ٝ٪يؼتي ثَ ثت پـمتي ٝال٩َ ٥ـاّاى ػاىتٌؼ اف 
تْصيؼ ّ يگبًَ پـمتي مغت تٞزت هي کـػًؼ ّ ٌُگبهيکَ پيبهجـ گـاهي امالم آًِب ؿا ثَ يکتب پـمتي ػْٝت هي کـػ هي گ٦تٌؼ ارٞل االلَِ الِب 



 1. ّاصؼ اى ُؾا ليييء ٝزبة آيب ايي ُوَ عؼايبى ؿا هيغْاُؼ تجؼيل ثَ عؼاي ّاصؼي کٌؼ ايي ؿامتي چيق ٝزيت ّ ثبّؿ ًکـػًي امت
ػؿ هضيٖي کَ کوتـ کني پيؼا هي ىْػ کَ صتي مْاػ عْاًؼى ّ ًْىتي ػاىتَ ثبىؼ ٥ـػي ػؿك ًغْاًؼٍ ّ کتت ّ امتبػ ًؼيؼٍ ثـعبمت ّ کتبثي آّؿػ 

تـميوي کَ ٩ـآى اف . آًچٌبى پـهضتْا کَ ثٞؼ اف چِبؿػٍ ٩ـى ٌُْف ػاًيوٌؼاى ثَ ت٦نيـ آى هي٢ْلٌؼ ّ ُـ فهبى ص٪بي٨ تبفٍ اي اف آى کي٤ هي کٌٌؼ
رِبى ُنتي هي کٌؼ ثنيبؿ ػ٩ي٨ ّ صنبة ىؼٍ امت تْصيؼ ؿا ثَ کبهلتـيي ٍْؿت ثيي هي کٌؼ، امـاؿ آ٥ـيٌو فهيي ّ آموبى ّ عل٪ت ىت ّ ؿّف 

ؿا ثَ ٌْٝاى ًيبًَ ُبي ّرْػ عؼاًّؼ ثب ثيبًبت ثنيبؿ هتٌْٛ هي ىوـػ گبٍ مغي اف تْصيؼ ٥ٖـي ّ گبٍ ثَ تْصيؼ امتؼاللي هي ... ّ ّرْػ اًنبى ّ 
پـػافػ پيـاهْى اصبَٕ عؼاًّؼ ثَ ُوَ چيق تٞجيـات ثلٌؼ ػاؿػ، ٌُگبهي کَ مغي اف هٞبػ ّ ٩يبهت ثَ هيبى هي آّؿػ ػؿ ثـاثـ تٞزت هيـکبى 

آيب کني کَ آموبًِب ّ فهيي ؿا ثب آًِوَ ٝٚوت آ٥ـيؼ ًوي تْاًؼ هخل ىوب ؿا ثيب٥ـيٌؼآؿي اّ ٩بػؿ ّ آ٥ـيٌٌؼٍ ػاًبمت ٩ؼؿتو تب صؼي امت کَ : هيگْيؼ
ّ  (پيبهجـ)ُـ چيقي ؿا اؿاػٍ کٌؼ، ٥ـهبى هي ػُؼ هْرْػ ثبه ّ آى ٥ْؿي هْرْػ هي ىْػ ّ عالٍَ ٩ـآى کتبثي امت کَ ٥٪ٔ آّؿًؼٍ اه 

آًـا ثْٖؿ کبهل ىٌبعتٌؼ ّ ػؿ ٝيي صبل ٩ـآى ُوييَ ثـاي هب ُن ٕـاّت ّ ىباثي عبٍي ػاؿػ ُـ چَ ثغبًين ىبػاثتـ  (اهبهبى هَْٞم)ه٦نـيٌو 
. هي ىْين چْى ثِبؿ ػلِب امت آؿي ٩ـآى ُوييَ تبفٍ امت ّ تب اثؼ فًؼٍ امت فيـا هٞزقٍ ربّيؼاى صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن امت

عبتويت پيبهجـ گـاهي امالم ٍلي اهلل ٝليَ ّ الَ ّ ملن 
عبتن ثَ . صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن آعـيي پيبهجـ عؼامت ّ ملنلَ ًجْت ثَ اّ عتن هي ىْػ ّ اف ال٪بة صْـت، عبتن االًجيبء امت

هي گْيؼ چًْکَ اًگيتـ  (ثَ ٥تش)ُـ ػّ ثَ هٌٞبي توبهيت ّ پبيبى ُـ چيقي امت اف ايي ًٚـ ٝـة ثَ اًگيتـ عبتن  (عبتن، عبتن)کنـ يب ٥تش تبء 
. ػؿ آى فهبى هِـ ّ ثَ هٌقلَ اهْبي ا٥ـاػ ثْػٍ ّ چْى ًبهَ اي هي ًْىتٌؼ اعـ آى ؿا ثب اًگيتـ عْػ هِـ هي کـػًؼ

عبتويت پيبهجـ گـاهي امالم اف ّـّؿيبت امالم امت ّ ُـ هنلوبًي هي ػاًؼ کَ ثٞؼ اف صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن تب ٩يبهت 
. پيبهجـي ًغْاُؼ آهؼ

: ثـاي ايي اٍل مَ ػليل ُنت
.   ـ ّـّؿي ثْػى عبتويت1
.   ـ آيبت ٩ـآى2
.   ـ اصبػيج ٥ـاّاى3
:   ـ ّـّؿي ثْػى1

اگـ کني امالم ؿا اف ٕـي٨ ػليل ّ ه٨ٌٖ کب٥ي پؾيـ٥ت، عبتويت پيبهجـ امالم ؿا ُن پؾيـ٥تَ امت ّ ُيچ گـُّي اف هنلوبًبى ػ ؿاًتٚبؿ آهؼى 
. پيبهجـ رؼيؼي ًينت يٌٞي عبتويت اف ّـّؿيبت ّ ثؼيِيبت ػؿ ًٚـ هنلويي امت

:   ـ آيبت ٩ـآى2
هب کبى هضوؼ اثب اصؼ هي ؿربلکن ّ لکي ؿمْل اهلل ّ عبتن الٌجييي هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن پؼؿ ُيچ يک اف ىوب ًينت اّ ٥٪ٔ ؿمْل عؼا ّ 

 2.عبتن پيبهجـاى امت
 3.ّ هب اؿملٌبک اال کب٥َ للٌبك ٦ًـمتبػين تْ ؿا هگـ ثـاي ُوَ اًنبًِب

:   ـ اصبػيج3
اًت : ػؿ صؼيج هٌقلت کَ ىيَٞ ّ مٌي اف پيبهجـ امالم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ً٪ل کـػٍ اًؼ صْـت عٖبة ثَ ٝلي ٝليَ النالم چٌيي ٥ـهْػ

. هٌي ثوٌقلَ ُبؿّى هي هْمي اال اًَ ال ًجي ثٞؼي تْ ًنجت ثَ هي ُوچْى ُبؿّى ًنجت ثَ هْمي ُنتي رق ايٌکَ ثٞؼ اف هي پيبهجـي ًغْاُؼ ثْػ
هخل هي ػؿ هيبى پيبهجـاى ُوبًٌؼ کني : کَ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٥ـهْػ: ّ ػؿ صؼيج هٞتجـي اف ربثـ ثي ٝجؼ اهلل اًَبؿي ً٪ل ىؼٍ

امت کَ عبًَ اي ؿا ثٌب کـػٍ ّ کبهل ّ فيجب ىؼٍ، تٌِب هضل يک عيت آى عبلي امت ُـ کل ًگبٍ ثَ آى عبًَ کٌؼ هي گْيؼ چَ فيجبمت ّلي ايي 
 4.ربي عبلي ؿا ػاؿػ هي ُوبى عيت آعـم ّ پيبهجـاى ُوگي ثَ هي عتن ىؼٍ اًؼ

  اى اهلل عتن ثٌجيکن الٌجيي ٥ال ًجي ثٞؼٍ اثؼا 5.صالل هضوؼ صالل اثؼا الي يْم ال٪يوَ ّ صـاهَ صـام اثؼا الي يْم ال٪يوَ: اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٥ـهْػ
اًب عبتن الٌجيي ّ :   پيبهجـ اکـم ّوي عٖجَ اي چٌيي ٥ـهْػ6.عؼاًّؼ ثب پيبهجـ ىوب پيبهجـي ؿا عتن ٥ـهْػ ثٌبثـايي پيبهجـي ثٞؼ اف اّ ًغْاُؼ ثْػ

الوـمليي ّ الضزَ ٝلي رويٜ الوغل٩ْيي اُل النوْات ّ االؿّيي هي آعـيي پيبهجـ ّ ٥ـمتبػٍ ىؼٍ الِي ّ صزت ثـ توبم هغلْيي اُل آموبًِب ّ 
 7.فهيي ُنتن

صتي توت ًجيٌب هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن صزتَ ّ ثل٠ الو٪ٖٜ ٝؾؿٍ ّ :   ًِذ الجال١َ ً٪ل ىؼٍ کَ ٥ـهْػًؼ91اف ٝلي ٝليَ النالم اف عٖجَ  
. ًؾؿٍ تب ايٌکَ عؼاًّؼ ثَ پيبهجـ هب صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن صزتو ؿا ثَ پبيبى ؿمبًيؼ ّ توبم ػمتْؿات الفم ؿا ثـاييبى ثيبى ًوْػ

اهيي ّصيَ ّعبتن ؿملَ ّ ثييـ ؿصوتَ هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ :   ػؿ تٍْي٤ پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن چٌيي هي عْاًين173ّ ػؿ عٖجَ  
. ّ آلَ ّ ملن اهيي ّ صي عؼا ّ عبتن ؿمْالى ّ ثيبؿت ػٌُؼٍ ؿصوت اّمت

٥لن٦َ عبتويت 
هوکي امت مْال ىْػ ثب ايٌکَ ربهَٞ ثيـي ػائوب ػؿ صبل تضْل ّ ػگـگًْي امت چگًَْ هي ىْػ ثب ٩ْاًيي حبثت ّ ثؼّى ت٢ييـ پبمغگْي ًيبفُبي 

: ربهَٞ ثْػٍ ّ چگًَْ هي ىْػ پيبهجـ امالم عبتن پيبهجـاى ثبىؼ ّ ػيگـ ًيبف ثَ پيبهجـي ًجبىؼ؟ ػّ رْاة هي ػُين
٥ب٩ن ّرِک للؼيي صٌي٦ب ٥ٖـٍ اهلل التي .   ـ ػيي امالم ثب ٥ٖـت اًنبًِب ُوبٌُگ امت ّ ؿّىي هي ثبىؼ کَ ػؿ ٥ٖـيبت ُيچگًَْ ت٢ييـي ًينت1

٩ٖـ الٌبك ٝليِب ال تجؼيل لغ٨ اهلل ؽلک الؼيي ال٪ين ّ لکي اکخـ الٌبك ال يٞلوْى پبيؼاؿ ثبه ثـاي ػيي صٌي٦ي کَ هٖبث٨ ٥ٖـت امت آى ٥ٖـتي کَ 
  ّ عالٍَ ػيي امالم ربهٜ ّ ٥ٖـي امت ّ هي تْاًؼ ػؿ ُـ فهبى ّ 8عؼاًّؼ اًنبًِب ؿا ثـ امبك آى آ٥ـيؼ ّ ُيچ تجؼيل ّ ت٢ييـي ػؿ آى ًينت  

. هکبى ّ ػؿ ُـ صبلي رْاثگْي ثيـيت ثبىؼ
اهبهبى )  ـ ىکي ًينت کَ عؼاًّؼ کـين ثيـيت ؿا ثؼّى ؿُجـ ؿُب ًکـػٍ ّ ُوبًگًَْ کَ اى ىبء اهلل ػؿ ثضج اهبهت ثيبى عْاُين کـػ، ربًييٌبًي 2

( ٝذ)ثـاي صْـت هضوؼ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ُنت ّ تب ٩يبهت اًنبًِب اهبم ػاؿًؼ ّ صتي ثٞؼ اف صْـت هِؼي  (هَْٞم ٝليِوب النالم
 9.ؿرٞت امت

: توـيي
  ـ ثْٖؿ ٥يـػٍ تـميوي کَ ٩ـآى اف رِبى ُنتي ػاؿػ ثيبى کٌيؼ؟ 1
  ـ ػالئل عبتويت پيبهجـ گـاهي امالم ؿا ثيبى کٌيؼ؟ 2
  ـ ثب تْرَ ثَ تضْل ّ ػگـگًْي کَ ُوييَ ػ ربهَٞ ُنت چگًَْ هي ىْػ امالم عبتن اػيبى ّ پيبهجـه عبتن پيبهجـاى ثبىؼ؟ 3
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، عؼا ّ پيبهجـ ّ پيبهجـاى (ؿي ىِـي)ّصي ّ ًجْت  (هکبؿم ىيـافي)اٍْل ٝ٪ل :   ـ ػؿ ثضج ًجْت اف ايي کتبثِب امت٦بػٍ ّ ا٩تجبك ىؼٍ امت9

. (ىِيؼ ُبىوي ًژاػ)، ؿُجـاى ؿامتيي (اهبهي، آىتيبًي، صنٌي)، اٍْل ٝ٪بيؼ ؿا ايٌگًَْ تؼؿيل کٌين (مجضبًي، امتبػي)امالم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػؿك ثينت ّ مْم 
اهبهت 

چِبؿهيي اٍل اف اٍْل اٝت٪بػي امالم اهبهت امت، اهبم ػؿ ل٢ت ثَ هٌٞبي پييْا ّ ؿُجـ ّ ػؿ اٍٖالس، ربًييٌي پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ 
. آلَ ّ ملن ّ ؿُجـي ّ اهبهت اهبهبى هَْٞم ٝليِن امالم امت

اهبهت ػؿ هکتت تييٜ يکي اف اٍْل ػيي امت ّ ّٙبي٤ اهبم ػؿ ايي هکتت، اهتؼاػ ّٙبي٤ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن هي ثبىؼ يٌٞي 
٥لن٦َ ثٞخت پيبهجـاى ثب ٥لن٦َ ًَت ّ تٞييي اهبم اف ٕـ٣ عؼاًّؼ يکي امت ّ ُوبى ػالئل کَ ايزبة هي کٌؼ عؼاًّؼ ؿمْلي ؿا ث٦ـمتؼ ُوبًِب 

. ايزبة هي کٌؼ کَ پل اف پيبهجـ امالم اهبهي ؿا هٌَْة کٌؼ تب ِٝؼٍ ػاؿ ّٙبي٤ ؿمبلت ثبىؼ
ٝلن ّميٜ ّ گنتـػٍ، َٝوت ّ هًَْيت اف گٌبٍ ّ عٖب اف ىـائ اٍلي ّ امبمي اهبم امت ّ ىٌبمبيي چٌيي ٥ـػي رق اف ؿاٍ ّصي هوکي ًينت 

. اف ايي رِت ىيَٞ هٞت٪ؼ امت کَ ه٪بم اهبهت يک هٌَت الِي امت ّ اهبم ثبيؼ اف ربًت عؼاًّؼ هٌَْة ّ هٞيي گـػػ
پل ثضج ػؿثبؿٍ عال٥ت ّ اهبهت يک ثضج تبؿيغي ًينت ثلکَ ثضج ػؿ هبُيت صکْهت امالم ّ ىيٍْ ٥ـهبًـّايي پل اف ؿصلت پيبهجـ اکـم ٍلي 
اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن تب پبيبى رِبى امت ّ ثب مـًْىت هب اؿتجبٓ کبهل ػاؿػ ُوچٌيي ثبيؼ ػيؼ کَ هـػم ثٞؼ اف ؿصلت پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ 

. ّ ملن ػؿ هنبئل ٥کـي ّ ٝ٪يؼتي ّ ١يـ آًِب ثَ چَ کني ثبيؼ ؿرْٛ کٌٌؼ
ىيَٞ هٞت٪ؼ امت پل اف پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن صْـت ٝلي ٝليَ النالم ّ يبفػٍ ٦ًـ اف ٥ـفًؼاًو يکي پل اف ػيگـي ربًييٌبى 

. ثض٨ پيبهجـ هي ثبىٌؼ ّ ُويي اٍل امبمي ػؿ اعتال٣ ثيي ىيَٞ ّ مٌي هي ثبىؼ
ُؼ٣ هب ػؿ ايي ثضج ايي امت کَ اهبهت ؿا ثـ پبيَ ػالئل ٝ٪لي ّ تبؿيغي، آيبت ٩ـآًي ّ مٌت پيبهجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن پي گيـي کٌين ّ 
چْى هٞت٪ؼين کَ تجلْؿ امالم ؿامتيي ػؿ هؾُت ىيَٞ امت ّ ايي ىيَٞ امت کَ هي تْاًؼ امالم ؿامتيي ؿا ػؿ توبم اثٞبػه ثَ رِب هٞـ٥ي کٌؼ، ثبيؼ 

. ص٪بًيتو ؿا ثب ػليل ّ ه٨ٌٖ ثيبهْفين
ػالئل لقّم اهبم، اهبهت ٝبهَ 

:   ـ ػليل ل1٤ٖ
ثَ ٝ٪يؼٍ ىيَٞ ل٤ٖ ّ هضجت گنتـػٍ عؼاًّؼ ّ صکوت ثي اًتِبي اّ ايزبة هي کٌؼ کَ پل اف پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ًيق هـػم ثي 

ؿُجـ ًجبىٌؼ يٌٞي ُوبى ػليلي کَ ثـاي لقّم ثٞخت ثيبى ىؼ ايزبة هي کٌؼ کَ پل اف پيبهجـ امالم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّملن ًيق اهبهي ثبىؼ کَ 
ثتْاًؼ ربهَٞ ؿا ُوبًٌؼ عْػ آى صْـت ثنْي مٞبػت ػًيْي ّ اعـّي ؿُجـي کٌؼ ّ هوکي ًينت کَ عؼاًّؼي چٌيي هِـثبى ربهَٞ اًنبًِب ؿا پل 

. اف ؿصلت پيبهجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثي مـپـمت ّ ؿُجـ گؾاؿػ
هٌبٙـٍ ُيبم ثي صکن 

اف ػاًيوٌؼاى اُل )ُيبم اف ىبگـػاى اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم امت، هي گْيؼ ؿّف روَٞ اي ّاؿػ ثَـٍ ىؼم ثَ هنزؼ ؿ٥تن ٝوـّ ثي ٝجيؼ هٞتقلي 
ًينتَ ثْػ ّ گـٍّ فيبػي إـا٥و ثْػًؼ ّ اف اّ پـميِبيي هي کـػًؼ، هي ُن ػؿ آعـ روٞيت ًينتَ ّ پـميؼم اي ػاًيوٌؼ هي اُل ايي ىِـ  (تنٌي

گ٦تن ! گ٦تن آيب چين ػاؿي گ٦ت هگـ ًوي ثيٌي اي چَ مْال امت؟: ًينتن اربفٍ هي ػُي مْالي هٖـس کٌن؟ گ٦ت ُـ چَ هي عْاُي ثپـك
پـمتيِبي هي ايٌگًَْ امت گ٦ت ثپـك گـچَ ثي ٥بيؼ ُبمت آؿي چين ػاؿم گ٦تن ثب چين چَ هي کٌي گ٦ت ػيؼًيِب ؿا هي ثيٌن ّ ؿًگ ّ ًْٛ آًِب ؿا 

تيغيٌ هي ػُن، گ٦تن آيب فثبى ػاؿي؟ گ٦ت ػاؿم پـميؼم ثب آى چَ هي کٌي گ٦ت ٕٞن ّ هقٍ ١ؾاُب ؿا تيغيٌ هي ػُن گ٦تن آيب ىبهَ ػاؿي؟ گ٦ت 
آؿي گ٦تن ثب آى چَ هي کٌي گ٦ت ثُْب ؿا امتيوبم کـػٍ ّ ثْي عْة ّ ثؼ ؿا تويق هي ػُن گ٦تن آيب گْه ُن ػاؿي؟ گ٦ت آؿي پـميؼم ثب آى چَ هي 

ُن ػاؿي گ٦ت ػاؿم گ٦تن ثب آى چَ هي کٌي گ٦ت اگـ  (ٝ٪ل)کٌي گ٦ت ٍؼاُب ؿا هي ىٌْم ّ اف يکؼيگـ تويق هي ػُن پـميؼم آيب ١ق اي ايٌِب ٩لت 
اّ ؿا : ُيبم هي گْيؼ (پل ٩لت ّ ٝ٪ل ؿاٌُوبي رْاؿس امت)ػيگـ اْٝب ّ رْاؿس هي ػچبؿ ىک ّ تـػيؼ ىًْؼ ٩لجن ىک آًِب ؿا ثـٕـ٣ هي کٌؼ 

تبييؼ کـػم ّ گ٦تن آؿي عؼاًّؼ هتٞبل ثـاي ؿاٌُوبيي اْٝبء ّ صْاك ٩لت ؿا آ٥ـيؼٍ امت، اي ػاًيوٌؼ آيب ٍضيش امت کني ثگْيؼ عؼائيکَ چين ّ 
گْه ّ ػيگـ اْٝبي اًنبى ؿا ثؼّى ؿاٌُوب ًگؾاىتَ امت، هنلوبًبى ؿا پل اف ؿصلت ؿمْل اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثؼّى ؿاٌُوب ّ پييْا 

! گؾاىتَ امت تب هـػم گـ٥تبؿ ىک ّ تـػيؼ ّ اعتال٣ ثبىٌؼ تب ًبثْػ ىًْؼ؟ آيب ُيچ ٝ٪ل مبلوي ايي هٖلت ؿا ٩جْل هي کٌؼ؟
:   ـ ُؼ٣ آ٥ـيٌو2



ػؿ ٩ـآى آيبت فيبػي اف ايي ٩جيل ُنت ُْ الؾي عل٨ لکن هب ٥ي االؿُ رويٞب اّ عؼاًّؼ امت کَ اًچَ ػؿ ؿّي فهيي امت ثـاي ىوب آ٥ـيؼٍ 
  پل ُوَ چيق ثـاي اًنبى امت 2.  مغـ لکن الليل ّ الٌِبؿ ّ اليول ّ ال٪وـ عؼاًّؼ هنغـ ًوْػ ثـاي ىوب ىت ّ ؿّف ّ عْؿىيؼ ّ هب ؿا1.امت

کَ گل مـ مجؼ هْرْػات امت ّ ُؼ٣ اف آ٥ـيٌو اًنبى ُن ٝجبػت ّ صـکت ثَ مْي عؼا ّ ػؿ ًتيزَ ؿميؼى ثَ تکبهل امت ّ ثـاي ؿميؼى ثَ 
: چٌيي ُؼ٥ي ثَ چيقُبيي ًيبف امت

  ـ ؿاٍ 1
  ـ ّميلَ 2
  ـ ُؼ٣ 3
  ـ ؿُجـ 4

فيـا اگـ ؿُجـ ًجبىؼ اًنبى ُن ؿاٍ ؿا گن هي کٌؼ ّ ُن ُؼ٣ ؿا، ّميلَ ُن ثي رِت ثکبؿ هي ا٥تؼ ّ . ػؿ ايي هيبى ً٪و ؿُجـ اف ث٪يَ هِوتـ امت
ًتيزَ اه ًبثْػي اًنبى امت ثٌبثـايي ُوَ هْرْػات ثـاي اًنبى آ٥ـيؼٍ ىؼٍ اًؼ ّ اًنبى ثـاي ٝجبػت ّ صـکت الي اهلل، تب ثَ تکبهل الي٨ عْيو 

. ثـمؼ ّ ػؿ ايي صـکت اصتيبد ثَ ؿاٌُوب ّ ؿُجـ ػاؿػ ّ اهبم ؿاٌُوب ّ ؿُجـ ايي صـکت امت
:   ـ پيبهجـ ػلنْف ّ هِـثبى ّ هنبلَ اهبهت3

ل٪ؼ ربئکن ؿمْل هي ا٦ًنکن ٝقيق ٝليَ هب ٌٝتن صـيٌ ٝليکن ثبلوْهٌيي ؿ٣ّ ؿصين پيبهجـي ثـايتبى آهؼٍ امت کَ اف عْػتبى هي ثبىؼ گـ٥تبؿي ّ 
  پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ُويي 3.مغتي ىوب ثـاي اّ ًبگْاؿ ّ مغت امت ثَ ُوَ ىوب ٝال٩وٌؼ ّ ثَ هْهٌبى ػلنْف ّ هِـثبى امت

کَ هي عْامت چٌؼ ؿّف ثـاي رٌگ يب صذ اف هؼيٌَ عبؿد ىْػ ثـاي اػاؿٍ هـػم کني ؿا ثَ ربي عْػ هي گوبىت ثـاي ىِـُب ٥ـهبًؼاؿ هي 
کَ ػؿ فهبى صيبتو صتي )٥ـمتبػ ثٌبثـايي ُـگق ًوي تْاى ثبّؿ کـػ پيبهجـي کَ ثَ تَـيش ٩ـآى ًنجت ثَ اهت عْػ ايٌگًَْ ػلنْف ّ هِـثبى امت 

هـػم ؿا ؿُب کـػٍ ّ ًنجت ثَ اهبهت ّ ربًييٌي ثٞؼ اف عْػ ثي ت٦بّت ثْػٍ ّ آًِب ؿا  (ثـاي هؼت کْتبُي هـػم ؿا ثؼّى مـپـمت ًوي گؾاىت
پيبهجـي کَ اف رقئي تـيي هنبئل هبػي ّ هٌْٞي هـػم ٦١لت ًؼاىتَ ّ : مـگـػاى ّ ثال تکلي٤ گؾاىتَ ثبىؼ ػؿ ًتيزَ ٝ٪ل ّ ٥ٖـت مبلن هي گْيؼ

ُوَ چيق ؿا ثيبى کـػٍ امت اف هِوتـيي هنبلَ يٌٞي ؿُجـي ّ ربًييٌي ثٞؼ اف عْػه ١ب٥ل ًجْػٍ ّ آى ؿا ثب ٍبصت ُـ چَ توبهتـ ثيبى ٥ـهْػٍ 
. امت

: توـيي
  ـ ػليل ل٤ٖ ثـاي لقّم اهبم ؿا تّْيش ػُيؼ؟ 1
  ـ ٥يـػٍ اي اف هٌبٙـٍ ُيبم ثي صکن ثب ٝوـّ ثي ٝجيؼ ؿا ثيبى کٌيؼ؟ 2
ثـاي اهبهت امتؼالل هي کٌيؼ؟ ... ل٪ؼ ربئکن ؿمْل :   ثـائت128  ـ چگًَْ ثب آيَ  3
 
 
 .28  ـ مْؿٍ ث٪ـٍ، آيَ  1
 .13  ـ مْؿٍ ًضل، آيَ  2
. 128  ـ مْؿٍ ثـائت، آيَ  3
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػؿك ثينت ّ چِبؿم 
َٝوت ّ ٝلن اهبم، ّ ؿّه تٞييي اهبم 

اف ًٚـ ٩ـآى ّ مٌت ّ ّـّؿت ٝ٪لي، َٝوت يکي اف ىـائ امبمي اهبهت هي ثبىؼ ّ ١يـ هَْٞم ُـگق الي٨ ايي ه٪بم ًوي ثبىؼ ثَ ػالئلي کَ 
. ػؿ ثضج ًجْت ثـاي لقّم َٝوت اًجيبء ثيبى کـػين تْرَ ىْػ

٩ـآى ّ َٝوت اهبم 
ّ اؽا اثتلي اثـاُين ؿثَ ثکلوبت ٥بتوِي ٩بل اًي ربٝلک للٌبك اهبهب ٩بل ّ هي ؽؿيتي ٩بل ال يٌبل ِٝؼي الٚبلويي ّ فهبًيکَ عؼاًّؼ اثـاُين ؿا ثب 

ص٪بي٪ي اهتضبى کـػ ّ آًِب ؿا ثَ اتوبم ؿمبًيؼ ثَ اّ گ٦ت تْ ؿا ثَ ه٪بم اهبهت هي ؿمبًن اثـاُين گ٦ت اف ًنل هي ُن کني ثَ اهبهت هي ؿمؼ عؼاًّؼ 
 1. ٥ـهْػ ِٝؼ هي اهبهت ثَ متوگـاى ًوي ؿمؼ

متوگـ ّ ٙبلن کينت؟ 
ثـاي ايٌکَ ؿّىي ىْػ چَ کنبًي هي تْاًٌؼ ه٪بم ثقؿگ اهبهت ؿا ػاىتَ ثبىٌؼ ّ چَ کنبًي الي٨ ًينتٌؼ ثبيؼ ثجيٌين اف ًٚـ ٩ـآى ٙبلن کينت فيـا 

: عؼاًّؼ ٥ـهْػ اهبهت هي ثَ ٙبلويي ًوي ؿمؼ ٩ـآى مَ گـٍّ ؿا ٙبلن ًبهيؼٍ امت
يب ثٌي ال تيـک ثبهلل اى اليـک لٚلن ٝٚين ل٪وبى ثَ ٥ـفًؼه هي گْيؼ ىـک ثَ عؼاًّؼ ًيبّؿ ثؼؿمتيکَ :   ـ کنبًيکَ ىـک ثَ عؼاًّؼ ثيبّؿًؼ1

 2.ىـک ٙلن ثقؿگي امت
اًوب النجيل ٝلي الؾيي يٚلوْى الٌبك ّ يج٢ْى ٥ي االؿُ ث٢يـ الض٨ اّلئک لِن ٝؾاة الين ؿاٍ تٞـُ ثـ ٝليَ :   ـ ٙلن اًنبًي ثـ اًنبى ػيگـ2

 3. کنبًي امت کَ ثَ هـػم ٙلن هي کٌٌؼ ّ ػؿ فهيي ثَ تب ص٨ مـکيي هي ًوبيٌؼ ثـاي آًِب ٝؾاثي ػؿػًبک امت
٥وٌِن ٙبلن ل٦ٌنَ ّ ًِن ه٪تَؼ ّ هٌِن مبث٨ ثبلغيـات ثْٞي هـػم ثَ ٦ًل عْيو ٙلن هي کٌٌؼ ّ ثْٞي هٞتؼلٌؼ ّ :   ـ ٙلن اًنبى ثـ ٦ًل عْيو3

 4. گـُّي اف آًِب ثَ ًيکي مج٪ت هي گيـًؼ
ّ هي يتٞؼ ... اًنبى ثـاي ؿميؼى ثَ مٞبػت ّ کوبل آ٥ـيؼٍ ىؼٍ امت پل ُـ کل اف ايي هنيـ ٝؼّل کـػ ّ اف صؼّػ الِي تزبّف کـػ ٙبلن امت 



 5. صؼّػ اهلل ٥٪ؼ ٙلن ٦ًنَ ُـ کل اف صؼّػ الِي تزبّف کٌؼ ثـ عْػه ٙلن کـػٍ امت
. ػؿ ٩ـآى ٙلن ثَ ايي مَ إال٧ ىؼٍ امت ّلي ػؿ ص٪ي٪ت ٩نن اّل ّ ػّم ُن ثـگيتو ثَ ٙلن ثـ عْييتي امت

: هـػم چِبؿ ػمتَ اًؼ: ًتيزَ
.   ـ کنبًيکَ اف اّل تب آعـ ٝوـ هـتکت عال٣ ّ هَٞيت هي ىًْؼ1
.   ـ کنبًيکَ اّل ٝوـ گٌبٍ کـػٍ ّلي آعـ ٝوـ گٌبٍ ًوي کٌٌؼ2
.   ـ کنبًيکَ اّل ٝوـ گٌبٍ ًکـػٍ ّلي آعـ ٝوـ هـتکت گٌبٍ هي ىًْؼ3
.   ـ کنبًيکَ اف اّل ٝوـ تب آعـ ٝوـ گٌبٍ ًوي کٌٌؼ4

اف ًٚـ ٩ـآى مَ ػمتَ اّل ُـگق ًوي تْاًٌؼ ثَ ه٪بم اهبهت ثـمٌؼ فؿا اف ٙبلويي ُنتٌؼ ّ عؼاًّؼ ثَ صْـت اثـاُين ٝليَ النالم ٥ـهْػ ٙبلويي ثَ 
ّ اف ُـ عٖب ّ اىتجبٍ  (٩نن چِبؿم)ه٪بم اهبهت ًين ؿمٌؼ پل اف آيَ هؾکْؿ ثغْثي امت٦بػٍ هي ىْػ کَ اهبم ّ پييْاي هـػم صتوب ثبيؼ هَْٞم ثبىؼ 

. هَْى ثبىؼ
ثٌبثـايي صتي اگـ ثَ اصبػيج ٍـيضي کَ اف پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثـاي اهبهت صْـت ٝلي ٝليَ النالم ّ يبفػٍ ٥ـفًؼه ؿميؼٍ 

تْرَ ًکٌين، اف ًٚـ ٩ـآى هؼٝيبى عال٥ت الي٨ ربًييٌي پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ًجْػٍ اًؼ فيـا ثَ ىِبػت ٩ٖٞي تبؿيظ آًِب اف 
  ـ آيب کنبًيکَ الا٩ل ٩نوتي اف ٝوـىبى 1: ّ ايٌک ىوب ٩ْبّت کٌيؼ. هَبػي٨ ّا٩ٞي ٙبلويي ثْػًؼ ّ عؼاًّؼ ٥ـهْػ ٙبلويي ثَ اهبهت ًوي ؿمٌؼ 

. ؿا هيـک ثْػًؼ
.   ـ کنبًيکَ ثَ ثيـيت ٝوْهب ّ ثَ صْـت ٝلي ّ ٥بٕوَ مالم اهلل ٝليِب عٍَْب ٙلوِب کـػًؼ2
.   ـ کنبًيکَ صتي ثَ اٝتـا٣ عْػىبى تٞؼي ّ تزبّف اف صؼّػ عؼاًّؼ کـػٍ ّ ثـ عْػىبى ٙلن کـػًؼ3

! هي تْاًٌؼ علي٦َ ّ ربًييي پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثبىٌؼ؟
: ٝلن اهبم

اهبم ثبيؼ اصکبم ّ ٩ْاًيٌي کَ ثـاي مٞبػت ػًيْي ّ اعـّي هـػم ّـّؿت ػاؿػ ثؼاًؼ يٌٞي اهبم ثبيؼ اف ُوَ هـػم ؿّي فهيي ٝلوو ثييتـ ثبىؼ تب 
. ليب٩ت ؿُجـي آًِب ؿا ػاىتَ ثبىؼ

٩ـآى ثَ ايي هّْْٛ ايٌگًَْ . ُوبى ػالئلي کَ ثـاي احجبت لقّم اهبم ثيبى کـػين ثـاي احجبت ايٌکَ اهبم ثبيؼ اٝلن ّ ا٥ْل اف ُن ثبىؼ کب٥ي امت
ا٥وي يِؼي الي الض٨ اص٨ اف يتجٜ اهي ال يِؼي اال اى يِؼي ٥وب لکن کي٤ تضکوْى آيب کنيکَ ثَ مْي ص٨ ُؼايت هي کٌؼ مقاّاؿتـ : اىبؿٍ هي کٌؼ

 6.امت کَ پيـّي ىْػ يب کنيکَ عْػه ًيبفهٌؼ ُؼايت امت ىوب چگًَْ صکن هي کٌيؼ
ىيٍْ تٞييي اهبم 

ػؿ رْاهٜ اهـّف ثِتـيي ؿاٍ تٞييي ُـ ه٪بم . ثٞؼ اف ايٌکَ ٦ٍبت ّ ّيژگيِبي اهبم ؿا ىٌبعتين ثبيؼ ثؼاًين کَ چٌيي اهبهي چگًَْ تٞييي هي گـػػ
هنئْلي اًتغبثبت امت اهب ايي اًتغبثبت هوکي امت ؿاٍ صل ثبىؼ اهب ُوييَ ؿاٍ ص٨ ًينت فيـا اًتغبثبت ُـگق ّا٩ٞيبت ؿا ت٢ييـ ًوي ػُؼ ًَ ص٪ي 

. ؿا ثبٕل ّ ًَ ثبٕلي ؿا ص٨ هي کٌؼ گـ چَ ػؿ ه٪بم ٝول اکخـيت هْؿػ ًٚـ ٩ـاؿ هي گيـػ ّلي ايي ػليل ص٪بًيت اًتغبة ىؼٍ ًوي ثبىؼ
ثبؿُب تبؿيظ ًيبى ػاػٍ کَ ػؿ اًتغبثبت ا٥ـاػي ثب ؿاي اکخـيت اًتغبة ىؼٍ اًؼ ّ مپل ػيـ يب فّػ اىتجبٍ ايٌگًَْ اًتغبثبت ؿّىي ىؼٍ امت، ؿامتي 

هب ثب ًؼاىتي ٝلن ١يت ّ ثي عجـي اف آيٌؼٍ ّ ثبٕي ا٥ـاػ چگًَْ هي تْاًين ًٚـ ٩ٖٞي ّ ٍضيضي ػؿثبؿٍ ىغَي ػاىتَ ثبىين؟ پل ُيچ ٩ّت 
اکخـيت ػليل ص٪بًيت ّ ا٩ليت ػليل ثبٕل ثْػى ًينت اف مْي ػيگـ ٩ـآى صؼّػ ُيتبػ هـتجَ اف اکخـيت هؾهت ًوْػٍ امت ّ ػؿ مْؿٍ اًٞبم آيَ  

ّ اى تٖٜ اکخـ هي ٥ي االؿُ يْلْک ٝي مجيل اهلل اى يتجْٞى اال الٚي ّ اى ُن اال يغـٍْى اگـ اف اکخـ آًِب کَ ؿّي فهيي :   هي ٥ـهبيؼ115
ُنتٌؼ إبٝت کٌي تْ ؿا اف ؿاٍ عؼا گوـاٍ هي کٌٌؼ فيـا آًبى اف گوبى ّ صؼك ىغَي عْػ پيـّي هي کٌٌؼ ثٞالٍّ اهبهت ّ ؿُجـي ػيٌي ربهَٞ 

٥٪ٔ اػاؿٍ فًؼگي ربهَٞ ًينت ثلکَ اهبم صب٥٘ ّ ًگِجبى ػيي ّ ػًيبي هـػم امت اف ايي ؿّ ثبيؼ اف ُـ عٖب ّ ل٢قىي هَْٞم ثبىؼ ّ اٝلن ّ ا٥ْل 
اف ُوَ اًنبًِب ثْػٍ ثبىؼ ّ هـػم ٩ٖٞب ًوي تْاًٌؼ چٌيي ىغَي ؿا اًتغبة کٌٌؼ، هـػم اف کزب هي ػاًٌؼ کَ چَ ىغَي اف ًيـّي هلکْتي َٝوت 

ّ ه٪بم ىبهظ ٝلْم الِي ّ ػيگـ ٥ْبئل اًنبًي ثـعْؿػاؿ امت تب اّ ؿا اًتغبة کٌٌؼ؟ پل ٥٪ٔ ثبيؼ عؼاًّؼ هتٞبل کَ اف ثبٕي ّ آيٌؼٍ ُوَ اًنبًِب آگبٍ 
. امت مقاّاؿتـيي ىغٌ ؿا ثـاي اهبهت اًتغبة کـػٍ ّ ىئْى الفم ؿا ثَ اّ ٌٝبيت ًوْػٍ ّ ثَ هـػم هٞـ٥ي ًوبيؼ

اهبم چگًَْ تٞييي هي ىْػ؟ 
اهبهت ّ پييْايي پل اف پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ُوبى اًزبم ّٙبي٤ ه٪بم ؿمبلت امت ّ تٌِب ت٦بّتي کَ ثيي ؿمْل ّ اهبم امت ايي 

امت کَ پيبهجـ پبيَ گؾاؿ ّ هْمل ػيي ّ ػاؿاي کتبة امت ّ اهبم ثٌْٞاى ربًييي اّ صب٥٘ ّ ًگِجبى ػيي ّ هجيي اٍْل ّ ٥ـّٛ ّ تٞ٪يت کٌٌؼٍ توبم 
  اف مْؿٍ 124ّٙبي٤ ه٪بم ًجْت امت ّ ُوبًگًَْ کَ اًتغبة پي٢وجـ اف ٕـ٣ عؼامت تٞييي اهبم ُن ثبيؼ اف ٕـ٣ عؼاًّؼ ثبىؼ ّ ثَ تٞجيـ آيَ  

. ث٪ـٍ اهبهت ِٝؼ عؼاًّؼ امت
ال يٌبل ِٝؼي الٚبلويي ًوي ؿمؼ : عؼا هي ٥ـهبيؼ! لؾا صْـت اثـاُين ٝليَ النالم کَ هي پـمؼ آيب اف ؽؿيَ هي ُن کني ثَ ه٪بم اهبهت هي ؿمؼ

عؼاًّؼ اهبهت ؿا ِٝؼ عْػ هي ػاًؼ ّ ِٝؼ عؼاًّؼ ثب اًتغبة ّ ىْؿي تٞييي ًوي گـػػ فيـا ىْؿي ّ اًتغبة هـثْٓ ثَ کبؿُبي هـػم امت ّ ػؿ 
ّ اهـُن ىْؿي ثيٌِن ّ ىبّؿُن ٥ي االهـ هيْؿت ػؿ ػّ آيَ هـثْٓ ثَ اهْؿ ارتوبٝي ّ : ػّ آيَ اي کَ هنبلَ ىْؿي ثيبى ىؼٍ کلوَ اهـ آهؼٍ

ّ ؿثکن يغل٨ هب ييبء ّ يغتبؿ هب کبى لِن :   مْؿٍ ٩ٌَ هي ٥ـهبيؼ67کبؿُبي هـػم امت ّ ُـگق ىبهل ِٝؼ ّ پيوبى عؼاًّؼ ًوي ىْػ ػؿ آيَ  
. الغيـٍ ّ پـّؿػگبؿ تْ هي آ٥ـيٌؼ ُـ چَ ؿا ثغْاُؼ ّ اعتيبؿ هي کٌؼ ّ هـػم ػؿ ثـاثـ اعتيبؿ عؼاًّؼ ص٨ اعتيبؿ ًؼاؿًؼ

عؼاًّؼ ُـ گبٍ کني ؿا ثَ اهبهت ثـگقيؼ هـػم ًجبيؼ ثَ مـاٟ ػيگـي : هـصْم ٥يِ کبىبًي ػؿ ت٦نيـ ٍب٥ي ؽيل آيَ هؾکْؿ اصبػيخي ً٪ل هي کٌؼ کَ
ثـًّؼ ّ ػؿ صؼيج ػيگـي هي عْاًين ثب ّرْػ اهکبى اًضـا٣ ػؿ اًتغبة اؿفه آى اف ثيي هي ؿّػ ّ اًغبثي هي تْاى کبهال اؿفه ػاىتَ ثبىؼ کَ 

. اف ٕـ٣ عؼاًّؼ ثبىؼ، عؼاًّؼي کَ آگبٍ ثـ ثبٕي ّ آيٌؼٍ اًنبًِبمت
االهـ هلل ٥بى : ًجبيٞک ٝلي اى يکْى لٌب االهـ ثٞؼک ٥٪بل: لوب کبى الٌجي ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن يٞـُ ٦ًنَ ٝلي ال٪جبئل ربء الي ثٌي کالة ٥٪بلْا

فهبًيکَ پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن عْػه ؿا ثـ ٩جيلَ ُب ثـاي ػْٝت هـػم ٝـَّ هي کـػ ثنْي ٕبي٦َ .... ىبء کبى ٥يکن اّ ٥ي ١يـکن
اهـ اهبهت ثب عؼاًّؼ امت پل اگـ عْامت : ثٌي کالة آهؼ آًِب گ٦تٌؼ ثب تْ ثيٞت هي کٌين ثيـٕي کَ اهبهت ثٞؼ اف تْ ثـاي هب ثبىؼ صْـت ٥ـهْػ

 7.... .ثيي ىوب ٩ـاؿ هي ػُؼ يب ػؿ ١يـ ىوب  
: توـيي

.   ـ ػليل ٩ـآًي َٝوت اهبم ؿا ثيبى کٌيؼ1
  ـ اف ًٚـ ٩ـآى ٙبلويي چَ کنبًي ُنتٌؼ؟ 2



؟ "  ـ چـا اهبم اف ٕـي٨ ىْؿي ّ يب اًتغبثبت تٞييي ًوي گـػػ3
  ـ اهبم چگًَْ تٞييي هي ىْػ؟ 4
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ػؿك ثينت ّ پٌزن 
اهبهت عبٍَ 

احجبت اهبهت ّ ّاليت صْـت ٝلي ّ يبفػٍ ٥ـفًؼه ٝليِن النالم 
آىٌب ىؼين اکٌْى ثبيؼ ثـؿمي کٌين کَ اهبم ثض٨ ثٞؼ  (اف ًٚـ ٩ـآى، اصبػيج، ٝ٪ل)ػؿ هجبصج ٩جل ثب ٦ٍبت ّ ّيژگيِبيي کَ اهبم صتوب ثبيؼ ػاؿا ثبىؼ 

اف پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن کينت ّ آى ّيژگيِب ػؿ چَ کني ثْػٍ تب آًچَ ٝ٪يؼٍ ػاؿين ثب امتؼاللِبي ً٪لي ّ ٝ٪لي ت٪ْيت ىؼٍ ّ ػؿ ّوي 
. ثتْاًين ؿاًوبي گوـاُبى ثبىين

ػليل ٝ٪ل ثـ اهبهت ّ ّاليت ٝلي ٝليَ النالم  
ٝلن، ت٪ْي، ي٪يي، ٍجـ، :   ـ صْـت اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ػاؿاي رويٜ کوبالت ٦ًنبًي ّ ٥ْبئل اًنبًي ُوچْى1: ػّ ه٪ؼهَ ّ يک ًتيزَ

ػؿ ُوَ کوبالت اف ػيگـاى ا٥ْل ّ  (صتي ثَ اٝتـا٣ ػىوي)فُؼ، ىزبٝت، مغبّت، ٝؼالت، َٝوت ّ مبيـ اعال٧ صويؼٍ ثْػٍ ّ ثؼّى تـػيؼ 
. ثبالتـ ثْػٍ ّ ايي ٥ْبئل ػؿ کتبثِبي ىيَٞ ّ مٌي ٥ـاّاى ؽکـ ىؼٍ امت

  ـ اف ػيؼگبٍ ٝ٪ل تـريش هـرْس ثـ ؿارش ًبؿّامت ّ ُـ گبٍ کني کَ ٥ْبئل يبػ ىؼٍ ؿا ًؼاؿػ ثغْاُؼ پييْاي کني ىْػ کَ ػاؿاي ايي ٥ْبئل 2
. امت تـريش هـرْس ثـ اؿرش هي ىْػ

. ٝالٍّ ثـ آى ُؼ٣ اف گقيٌو اهبم ُؼايت اهت ّ تکويل اعال٧ ّ ايوبى آًِبمت ّ ػؿ هبهت ًب٩ٌ ثـ کبهل ايي ُؼ٣ ثؼمت ًوي آيؼ
. اف ايي ؿّ اف ػيؼگبٍ ٝ٪ل اهبم ثبيؼ اٝلن ّ ا٥ْل اف ُوَ هـػم ثبىؼ تب ثتْاًؼ ُبػي ّ ؿاٌُوبي آًبى ٩ـاؿ گيـػ

ثب تْرَ ثَ ايٌکَ صْـت ٝلي ٝليَ النالم اٝول ّ ا٥ْل اف ُوَ هـػم ثٞؼ اف پي٢وجـ ٍلي اهلل : ثٞؼ اف ػّ ه٪ؼهَ اي کَ ؿّىي ىؼ هي گْيين: ًتيزَ
ٝالٍّ ثـ آى ٩جال . ٝليَ ّ آلَ ّ ملن امت صتوب اّ علي٦َ ّ ربًييي پي٢وجـ امت ّ گـًَ تـريش هـرْس ثـ ؿارش هي ىْػ ّ ١ـُ صبٍل ًوي گـػػ

اف )ثيبى کـػين کَ اف ًٚـ ٝ٪ل ّ ً٪ل، اهبم ثبيؼ هَْٞم ثْػٍ ّ اف ُـ عٖب ّ اىتجبُي هٌقٍ ّ هجـي ثبىؼ ّ ثْٖؿيکَ کَ ػؿ ثضج ثٞؼي اى ىبء اهلل 
حبثت عْاُين کـػ ايي ّيژگي ُن هغًَْ اُل ثيت َٝوت ّ ِٕبؿت هي ثبىؼ ثٌبثـايي ١يـ اف صْـت ٝلي ٝليَ النالم ّ  (ًٚـ ٩ـآى ّ صؼيج

. يبفػٍ ٥ـفًؼه ُيچ کل الي٨ ه٪بم اهبهت ًغْاُؼ ثْػ
: َٝوت ّ آيَ تِٖيـ

گ٦تين اهبم صتوب ثبيؼ هَْٞم ثبىؼ ٥ٞال ثجيٌين هَْٞم کينت؟ اًوب يـيؼ اهلل ليؾُت ٌٝکن الـرل اُل الجيت ّ يِٖـکن تِٖيـا ُوبًب عؼاًّؼ اؿاػٍ کـػٍ 
 1. امت کَ ًبپبکي ّ آلْػگي ؿا اف ىوب اُل ثيت ثـ ٕـ٣ کـػٍ ّ ىوب ؿا پبک ّ ٕبُـ گـػاًؼ

اُل الجيت چَ کنبًي ُنتٌؼ؟ 
ٕج٨ اصبػيج هتْاتـ ّ ثييوبؿي کَ اف ٕـي٨ ىيَٞ ّ مٌي ّاؿػ ىؼٍ امت آيَ تِٖيـ ػؿثبؿٍ پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ اُل ثيت اّ ًبفل 

ٍضيش هنلن، هنٌؼ اصوؼ، ػؿالوٌخْؿ، هنتؼؿک صبکن، يٌبثيٜ الوْػٍ، ربهٜ االٍْل، : ىؼٍ امت ايي اصبػيج ػؿ کتت هٞتجـ اُل تنٌي اف ٩جيل
. هْرْػ امت ّ ػؿ کتت ىيَٞ کَ ٥ـاّاى هي ثبىؼ... الَْا٨ٝ الوضـ٩َ، مٌي تـهؾي، ًْؿ االثَبؿ، هٌب٩ت عْاؿفهي ّ 

اًوب يـيؼ اهلل ليؾُت ٌٝکن الـرل : هب اُل ثيتي ُنتين کَ عؼا ػؿثبؿٍ آًِب ٥ـهْػ: اهبم صني ٝليَ النالم ّوي عٖجَ اي ٥ـهْػ: اف رولَ ايي اصبػيج
 2. اُل الجيت ّ يِٖـکن تِٖيـا

اي اُل ثيت : هي ؿميؼ هي ٥ـهْػ (ك)ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن تب هؼت ىو هبٍ ٌُگبم ًوبف کَ ثَ عبًَ فُـا : اًل ثَ هبلک هي گْيؼ
 3. ثـاي ًوبف ثـعيقيؼ، اًوب يـيؼ اهلل ليؾُت ٌٝکن الـرل اُل الجيت ّ يِٖـکن تِٖيـا

ػيؼين کَ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن تب هؼت ًَ هبٍ ٩ّت ُـ ًوبفي ػؿة عبًَ ٝلي ٝليَ النالم هي ؿ٥تٌؼ ّ هي : اثي ٝجبك هي گْيؼ
 4. اًوب يـيؼ اهلل ليؾُت ٌٝکن الـرل اُل الجيت ّ يِٖـکن تِٖيـا: مالم ٝليکن يب اُل الجيت: ٥ـهْػًؼ

ؿمْل عؼا ُـ ؿّف ٍجش ػؿة هٌقل هب تيـي٤ آّؿػٍ ّ هي ٥ـهْػ عؼا ىوب ؿا ؿصوت کٌؼ ثـاي ًوبف ثـعيقيؼ، : صْـت ٝلي ٝليَ النالم ٥ـهْػ
 5. اًوب يـيؼ اهلل ليؾُت ٌٝکن الـرل اُل الجيت ّ يِٖـکن تِٖيـا

پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن هؼتي ثـًبهَ هؾکْؿ ؿا اػاهَ ػاػ کَ هَؼا٧ اُل الجيت ثـاي ُن هيغٌ ىْػ ّ ثَ اُويت هّْْٛ تْرَ 
. پيؼا کٌٌؼ

ثٞؼ اف ؿصلت پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن صْـت ٝلي ٝليَ النالم عٖجَ عْاًؼٍ ّ ٥ـهْػ ىوب ؿا ثَ عؼا : ىـيک اثي ٝجؼاهلل هي گْيؼ
اًوب يـيؼ اهلل ليؾُت ٌٝکن الـرل اُل الجيت ّ يِٖـکن تِٖيـا ػؿثبؿٍ اه ًبفل ىؼٍ ثبىؼ : مْگٌؼ آيب رق هي ّ اُل ثيتن کني ؿا مـٟ ػاؿيؼ کَ آيَ

 6. هـػم ٝـُ کـػًؼ ًَ
تْ ؿا ثَ عؼا مْگٌؼ آيَ تِٖيـ ػؿثبؿٍ هي ّ ُونـ ٥ّـفًؼاًن ًبفل ىؼٍ يب ػؿثبؿٍ تْ ّ عبًْاػٍ ات؟ : صْـت ٝلي ٝليَ النالم ثَ اثْثکـ ٥ـهْػ

 7... .رْاثؼاػ ػؿثبؿٍ تْ ّ عبًْاػٍ ات  



ثْٞي گ٦تَ ايٌؼ آيَ تِٖيـ ػؿثبؿٍ فًبى پي٢وجـ ًبفل ىؼٍ فيـا آيبت ٩جل ّ ثٞؼ اف آى ُن ػؿثبؿٍ فًِبي پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن : اىکبل
امت يب الا٩ل فًبى پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ُن هيوْل آيَ تِٖيـ هي ىًْؼ ّ ثٌبثـايي ػليل َٝوت ًينت فيـا کني فًبى پي٢وجـ ؿا 

. هَْٞم ًوي ػاًؼ
: ثَ چٌؼ ّرَ رْاة ػاػٍ اًؼ (ؿٍ)ٝالهَ ميؼ ٝجؼالضنيي ىـ٣ الؼيي : رْاة

  ـ ايي اصتوبل ارتِبػ ػؿ ه٪بثل ًٌ امت فيـا ؿّايبت فيبػي کَ ثَ صؼ تْاتـ ؿميؼٍ ّ ػؿ ىبى ًقّل آيَ آهؼٍ هي گْيؼ ػؿثبؿٍ پي٢وجـ ّ ٥بٕوَ ّ 1
. ٝلي ّ صني ّ صنيي ٝليِوب النالم هي ثبىؼ

اًوب يـيؼ اهلل :   ـ اگـ ػؿثبؿٍ فًِبي پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثْػ ثبيؼ ثَ ٍْؿت عٖبة هًْت آهؼٍ ثبىؼ ًَ هؾکـ يٌٞي ثبيؼ چٌيي ثبىؼ2
. ليؾُت ٌٝکي الـرل اُل الجيت ّ يِٖـ کي تِٖيـا

٥لوب ؿاي ٩ويََ ٩ؼ هي ػثـ :   ـ آيَ تِٖيـ ثيي آيَ ُبي ٩جل ّ ثٞؼ رولَ هٞتـَّ امت ّ ايي ثيي ٝـثِبي ٥َيش هـمْم امت ّ ػؿ ٩ـآى ُن آهؼ3ٍ
عٖبة  (يْم٤ اٝـُ ٝي ُؾا)  کَ رولَ ٩8بل اًَ هي کيؼکي اى کيؼکي ٝٚين يْم٤ اٝـُ ٝي ُؾا ّ امت٦٢ـي لؾًجک اًک کٌت هي الغبٕئيي  

. ثَ يْم٤ ّ هٞتـَّ امت ّ ٩جل ّ ثٞؼه عٖبة ثَ فليغب هي ثبىؼ
آيَ تِٖيـ ّ َٝوت ّ اهبهت ٝلي ّ يبفػٍ ٥ـفًؼه ٝليِن النالم 

هي ػؿ عبًَ ام النلوَ ػؿ عؼهت ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثْػم کَ آيَ، اًوب يـيؼ اهلل ليؾُت ٌٝکن : صْـت ٝلي ٝليَ النالم هي ٥ـهبيؼ
الـرل اُل الجيت ّ يِٖـکن تِٖيـا ًبفل ىؼ، ثَ هي ٥ـهْػ ايي آيَ ػؿثبؿٍ تْ ّ ٥ـفًؼاًت صني ّ صنيي ّ اهبهبًيکَ اف ًنل تْ ثْرْػ هي آيٌؼ 

ًبفل ىؼٍ امت گ٦تن يب ؿمْل اهلل ٍلي ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثٞؼ اف تْ چٌؼ ٦ًـ ثَ اهبهت هي ؿمٌؼ؟ ٥ـهْػ ثٞؼ اف هي تْ اهبم هي ىْي ثٞؼ اف تْ صني 
ّ ثٞؼ اف صني صنيي ثٞؼ اف صنيي ٥ـفًؼه ٝلي ثٞؼ اف ٝلي ٥ـفًؼه ٥ـفًؼه هضوؼ ثٞؼ فا هضوؼ ٥ـفًؼه ر٦ٞـ ثٞؼ اف ر٦ٞـ ٥ـفًؼه هْمي ثٞؼ 
اف هْمي ٥ـفًؼه ٝلي ثٞؼ اف ٝلي ٥ـفًؼه هضوؼ ثٞؼ اف هضوؼ ٥ـفًؼه ٝلي ثٞؼ اف ٝلي ٥ـفًؼه صني ّ ثٞؼ اف صني ٥ـفًؼه صزت ثَ اهبهت 

هي ؿمٌؼ ًبهِبي اييبى ثَ ُويي تـتيت ثـ مب٧ ٝـه ًْىتَ ىؼٍ ثْػ اف عؼا پـميؼم ايٌِب کينتٌؼ؟ ٥ـهْػ اهبهِبي ثٞؼ اف تْ هي ثبىٌؼ پبک ّ 
 9. هَْٞهٌؼ ّ ػىوٌبًيبى هلْٞى ُنتٌؼ

کَ اى ىبء اهلل ثَ ثْٞي اف آًِب اىبؿٍ )ثٌبثـايي آيَ تِٖيـ ػؿ ىبى چِبؿػٍ هَْٞم ٝليِن النالم هي ثبىؼ ّ ؿمْل گـاهي امالم ػؿ اصبػيج هتٞؼػي 
. ثَ هـػم ٥ِوبًؼًؼ کَ هٌَت اهبهت تب ٩يبهت ثـاي ايي ّٝؼٍ هٞيي ثب٩ي هي هبًؼ فيـا آًِب ػاؿاي َٝوت ّ ىـائ ػيگـ ايي ه٪بم ُنتٌؼ (هي کٌين

: ػّ صؼيج ػؿ َٝوت
اًب ّ ٝلي ّ الضني ّ الضنيي ّ تنَٞ هي ّلؼ الضنيي هِٖـّى هَْٞهْى : ٝي اثي ٝجبك ٩بل موٞت ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ي٪ْل

 10. هي ّ ٝلي ّ صني ّ صنيي ّ ًَ ٦ًـ اف اّالػ صنيي پبک ّ هَْٞم ُنتين: اثي ٝجبك هي گْيؼ اف ؿمْل عؼا ىٌيؼم هي ٥ـهْػ
اى اهلل تجبؿک ّ تٞبلي ِٕـًب ّ َٝوٌب ّ رٞلٌب ىِؼاء ٝلي عل٪َ ّ صزَ ٥ي اؿَّ ّ رٞلٌب هٜ ال٪ـآى ّ رٞل ال٪ـآى : ٩بل اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم

ثؼؿمتيکَ عؼاي تجبؿک ّ تٞبلي هب ؿا پبک ّ هَْٞم ٩ـاؿ ػاػٍ ّ هب ؿا : هٌٞب ال ٦ًبؿ٩َ ّ الي٦بؿ٩ٌب صْـت اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ٥ـهْػًؼ
. ىبُؼاى ثـ عل٪تو ّ صزت عْػه ػؿ ؿّي فهيي ٩ـاؿ ػاػٍ امت هب ؿا ثب ٩ـآى ّ ٩ـآى ؿا ثب هب ٩ـاؿ ػاػٍ ًَ هب اف ٩ـآى ّ ًَ اّ اف هب رؼا هي ىْػ

11 
: توـيي

ػليل ٝ٪لي اهبهت ٝلي ٝليَ النالم ؿا ثيبى کٌيؼ؟ 
  ـ هٌْٚؿ اف اُل الجيت ػؿ آيَ تِٖيـ چَ کنبًي ُنتٌؼ صؼيخي ً٪ل کٌيؼ؟ 2
  ـ چـا ًوي ىْػ آيَ تِٖيـ ػؿ ىبى فًِبي پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثبىؼ؟ 3
  ـ صؼيج صْـت ٝلي ٝليَ النالم ؿا ػؿ اهبهت ػّافػٍ اهبم ثيبى کٌيؼ؟ 4
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ػؿك ثينت ّ ىين 

٩ـآى ّ اهبهت صْـت ٝلي ٝليَ النالم 
: آيَ ّاليت

اًوب ّليکن اهلل ّ ؿمْلَ ّ الؾيي آهٌْا الؾيي ي٪يوْى الَلٍْ ّ يْتْ القکبت ّ ُن ؿاکْٞى ّلي ّ ؿُجـ ىوب تٌِب عؼامت ّ پيبهجـه ّ آًِب کَ ايوبى 
 1. آّؿػٍ ّ ًوبف ثـ پب هي ػاؿًؼ ّ ػؿ صبل ؿکْٛ فکبت هي پـػافًؼ

عؼا، پيبهجـ، کنبًيکَ )عؼاًّؼ ػؿ ايي آيَ ثب تْرَ ثَ کلوَ اًوب کَ ثـاي اًضَبؿ امت ّلي ّ مـپـمت هنلوبًبى ؿا ػؿ مَ هْؿػ عالٍَ هي کٌؼ 
. (ايوبى آّؿػٍ ّ ًوبف ؿا ثَ پب ػاىتَ ّ ػؿ صبل ؿکْٛ فکبت هي پـػافًؼ

اف ٕـي٨ ىيَٞ ّ مٌي اصبػيج ثنيبؿي ّاؿػ  (ّ الؾيي آهٌْا)اف عْػ آيَ ّاليت ّ ؿُجـي عؼا ّ ؿمْلو هٞلْم امت اهب ٩نوت مْم : ىبى ًقّل آيَ
. ىؼٍ کَ آيَ ػؿ ىبى صْـت ٝلي ٝليَ النالم ػؿ صبليکَ ػؿ ؿکْٛ اًگيتـي ثَ مبئل ػاػ ًبفل ىؼ

٥غـ ؿافي ػؿ ت٦نيـ کجيـ فهغيـي ػؿ کيب٣، حٞلجي ػؿ الکي٤ ّ الجيبى ًييبثْؿي ّ ثيْبّي : ىيَٞ ػؿ ايي هْؿػ ات٦ب٧ ًٚـ ػاؿػ ّ اف اُل مٌت
تب ربئيکَ ت٦تبفاًي ّ ٩ْىچي ... ّ ثيِ٪ي ّ ًٚيـي ّ کلجي ػؿ ت٦بميـىبى، ٕجـي ػؿ عَبيٌ عْاؿفهي ػؿ هٌب٩ت، اصوؼ ثي صٌجل ػؿ هنٌؼ ّ 

  صؼيج ػؿ ايي ثبؿٍ اف ٕـي٨ اُل مٌت ً٪ل ىؼٍ ثـاي إالٛ ثييتـ ثَ رلؼ ػّم اال٢ؼيـ ّ 24ػؿ ١بيَ الوـام  )اػٝبي ات٦ب٧ ه٦نـيي ؿا کـػٍ اًؼ 
. (کتبة الوـارٞبت هـارَٞ ىْػ

هْوْى رـيبى ؿا ػؿ  (ىبٝـ هٞـ٣ّ َٝـ پيبهجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن)ايي هنبلَ ث٪ؼؿي ىبيٜ ّ هٞـ٣ّ ثْػٍ ّ ُنت کَ صنبى ثي حبثت 
: اىٞبؿ عْػ مـّػٍ ّ عٖبة ثَ ٝلي ٝليَ النالم هي گْيؼ

٥بًت الؾي اٖٝيت اؽکٌت ؿاکٞب فکبتب ٥ؼتک ال٦ٌل يب عيـ ؿاکٜ 
٥بًقل ٥يک اهلل عيـ ّاليَ ّ ثيٌِب ٥ي هضکوبت اليـايٜ 

يب ٝلي تْ ثْػي کَ ػؿ صبل ؿکْٛ فکبت ثغييؼي ربى ٥ؼاي تْ اي ثِتـيي ؿکْٛ کٌٌؼگبى ّ عؼاًّؼ ثِتـيي ّاليت ؿا ػؿثبؿٍ تْ ًبفل کـػٍ ّ ػؿ 
. ٩ـآى ثيبى ًوْػ

اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ّاليت کليَ ثـ رويٜ ٕج٪بت هْهٌيي ػاؿػ ّ ثَ صکن ٝ٪ل چٌيي کني ًوي ىْػ تبثٜ اهـ اثْثکـ ّ ٝوـ ّ ٝخوبى : ثٌبثـايي
. ثبىؼ ثلکَ اگـ آًِب رقء هْهٌيي ثْػًؼ ثبيؼ تضت اهـ اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم هي ثْػًؼ

ػّ اىکبل ّ رْاة آًِب 
. ثْٞي اف اُل تنٌي گ٦تَ اًؼ ّلي ثَ هٌٞبي ػّمت ّ يبّؿ امت ًَ اّلي ثَ تَـ٣ ّ ٍبصت اعتيبؿ

اّال ايي مغي عال٣ ٙبُـ ّ عال٣ ًٌ آيَ امت، ثَ ٝالٍّ ل٦٘ ّلي ثَ صنت ّّٜ لْٞي ّ امتٞوبل ٝـ٥ي ػؿ ّاليت ّ ٍبصت اعتيبؿ : رْاة
هي کٌت : الٌجي اّلي ثبلوْهٌيي هي ا٦ًنِن ّ هْلي، ػؿ صؼيج ١ؼيـ: ثْػى امت ّ هٞبًي ػيگـ هضتبد ثَ ٩ـيٌَ امت چٌبًچَ ل٦٘ اّلي ػؿ آيَ ىـي٦َ

. هْالٍ ُن ٍـيش ػؿ هٌٞبي ّاليت امت
ػؿ آيَ ّاليت کلوَ اًوب ثـاي صَـ امت ّ ػّمتي ّ يبّؿي هٌضَـ ثَ عؼا ّ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ ٝلي ٝليَ النالم ًوي : حبًيب

 2. ثبىؼ ثلکَ رويٜ هْهٌيي ثب يکؼيگـ ػّمت ُنتٌؼ چٌبًچَ عؼاًّؼ هي ٥ـهبيؼ ّ الوْهٌيي ّ الوْهٌبت ثِْٞن اّليبء ثِٞ
ثٌبثـايي چًْکَ ٦ٍت ػّمتي ّ يبؿي هٌضَـ ثَ عؼا ّ ؿمْلو ّ ٝلي ٝليَ النالم ًينت ّ ايي ٦ٍت ثـاي ُوَ هْهٌيي امت ّ ثب تْرَ ثَ ايٌکَ 

. اًوب ّ ليکن اهلل ثـاي صکوي اًضَبؿي امت پل صتوب ثَ هٌٞبي ّاليت ّ ؿُجـي امت: آيَ
ثْٞي اف هتَٞجبى اف اُل مٌت ايـاػ کـػٍ اًؼ کَ ٝلي ٝليَ النالم ثب آى تْرَ عبٍي کَ ػؿ صبل ًوبف ػاىت ّ صتي تيـ ؿا اف پبيو ػؿ آّؿػًؼ ّ 

هتْرَ ًيؼ چگًَْ هوکي امت ٍؼاي مبئلي ؿا ىٌيؼٍ ّ ثَ اّ تْرَ پيؼا کٌؼ؟ 
ٝلي ٝليَ النالم ػؿ صبل ًوبف کبهال هتْرَ عؼامت ّ اف عْػه ّ اهْؿ هبػي کَ ثب ؿّس ٝجبػت مبفگبؿ ًينت ثـ کٌبؿ ثْػٍ امت ّلي : رْاة

ىٌيؼى ٍؼاي ٥٪يـ ّ کوک کـػى ثَ اّ تْرَ ثَ عْييتي ًينت ثلکَ ٝيي تْرَ ثَ عؼامت ّ ثَ تٞجيـ ػيگـ کبؿ صْـت، ٝجبػت ػؿ ّوي ٝجبػت 
. امت

ثٞالٍّ ١ـ٧ ىؼى ػؿ تْرَ ثَ عؼاًّؼ ايي ًينت کَ اعتيبؿ عْػ ؿا اف ػمت ثؼُؼ ّ يب ثي اصنبك ىْػ ثلکَ ثب اؿاػٍ عْيو تْرَ عْػ ؿا اف آًچَ ػؿ 
ؿاٍ عؼا ّ ثـاي عؼا ًينت ثـ هي گيـػ ايٌزب ًوبف ٝجبػت ّ فکبت ُن ٝجبػت امت ّ ُـ ػّ ػؿ هنيـ ؿّب عؼامت ثٌبثـايي تْرَ صْـت ٝلي 

. ٝليَ النالم ٍـ٥ب ثـاي عؼا ثْػٍ امت ّ ػليلو ًقّل آيَ هي ثبىؼ کَ ثَ تْاتـ حبثت امت
آيَ إبٝت اف اّلْ االهـ 

يب ايِب الؾيي آهٌْا إيْٞا اهلل ّ إيْٞا الـمْل ّ اّلي االهـ هٌکن اي کنبًيکَ ايوبى آّؿػيؼ عؼا ّ ؿمْل اّ ّ ٍبصجبى اهـ عْػتبى ؿا إبٝت کٌيؼ  
.   ػؿ ايي آيَ إبٝت اف ٍبصجبى اهـ ثؼّى ُيچ ٩يؼ ّ ىـٓ ػؿ کٌبؿ إبٝت عؼا ّ ؿمْل ٩ـاؿ گـ٥تَ ّ ّارت ىوـػٍ امت3

روبٝت ىيَٞ ات٦ب٧ ًٚـ ػاؿًؼ کَ هٌْٚؿ اّ اّلْ االهـ اهبهبى هَْٞم ٝليِن النالم هي ثبىٌؼ ّ اف اُل تنٌي ُن ؿّايبتي ً٪ل ىؼٍ کَ هٌْٚؿ اهبهبى 
اثْصيبى اًؼلني ه٢ـثي ه٦نـ هيِْؿ ػؿ ت٦نيـ ثضـ الوضئ ّ اثْثکـ هْهي ىيـافي ػؿ ؿمبلَ اٝت٪بػي عْيو ّ مليوبى ٩ٌؼّفي ػؿ )هَْٞهٌؼ، 

، ػؿ ت٦بميـ ىيَٞ ُن هي تْاًيؼ ؽيل آيَ ىـي٦َ ثَ ت٦نيـُبي ثـُبى، ًْؿ الخ٪ليي، (کتبة يٌبثيٜ الوْػٍ، ًوًَْ اي اف ايي ؿّايبت ؿا ؽکـ کـػٍ اًؼ
. ت٦نيـ ٝيبىي ّ کتبة ١بيَ الوـام ّ کتت هتٞؼػ ػيگـ هـارَٞ کٌيؼ ػؿ ايٌزب ثَ ثْٞي اف آى اصبػيج اىبؿٍ هي کٌين

ربثـ ثي ٝجؼ اهلل اًَبؿي اف پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن مْال هي کٌؼ اّلْ االهـ کَ هبهْؿين اف آًِب إبٝت کٌين چَ صنبًي ُنتٌؼ؟ 
صْـت ٥ـهْػًؼ عل٦ب ّ هتَؼيبى اهـ ثٞؼ اف هي، اّل آًِب ثـاػؿم ٝلي امت ثٞؼ اف اّ صني ّ صنيي ٝليَ النالم مپل ٝلي ثي الضنيي آًگبٍ هضوؼ 

ثٞؼ اف اّ ر٦ٞـ ٍبػ٧ ثٞؼ اف اّ هْمي کبٙن ثٞؼ اف اّ  (تْ اّ ؿا ػؿک هي کٌي اي ربثـ ٩ّتي کَ هال٩بتو ًوْػي مالم هـا ثَ اّ ثـمبى)ثب٩ـ 
ٝلي الـّب ثٞؼ اف اّ هضوؼ رْاػ ثٞؼ اف اّ ٝلي ُبػي ثٞؼ اف اّ صني ٝنگـي ثٞؼ اف اّ ٩بئن هٌتٚـ هِؼي ٝليَ النالم ثٞؼ اف هي اهبم ّ پييْا 

 4. عْاٌُؼ ثْػ
.   آهؼٍ امت499صؼيج هؾکْؿ يب ؽيل ثييتـ ػؿثبؿٍ اهبم فهبى ٝليَ النالم ػؿ رلؼ اّل ت٦نيـ ًْؿ الخ٪ليي ٦ٍضَ  

اٍّي ؿمْل اهلل الي ٝلي ّ الضني ّ الضنيي ٝليِن النالم حن ٩بل ٥ي ٩ْل اهلل ٝقّرل يب ايِب الؾيي آهٌْا إيْٞا اهلل ّ : ٝي اثي ر٦ٞـ ٝليَ النالم
ٍّيت کـػ : االئوَ هي ّلؼ ٝلي ّ ٥بٕوَ الي اى ي٪ْم النبَٝ اف اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم ً٪ل ىؼٍ کَ ٥ـهْػ: إيْٞا الـمْل ّ اّلي االهـ هٌکن ٩بل
يب ايِب الؾيي آهٌْا : ثَ ٝلي ّ صني ّ صنيي ٝليِب النالم مپل اىبؿٍ ثَ ٩ْل عؼاي ٝقّرل (ثـاي اهبهت)ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن 

 5. اهبهبى اف ٥ـفًؼاى ٝلي ّ ٥بٕوَ ُنتٌؼ تب ٩يبهت ثـ پب ىْػ: کـػٍ ّ ٥ـهْػ.... 



. ثٌبثـ ايي آيَ إبٝت اّلي االهـ اف چٌؼ رِت ثـ اهبهت ٝلي ٝليَ النالم ّ يبفػٍ ٥ـفًؼه ػاللت هي کٌؼ
.   ـ إبٝت اف اّلْ االهـ ه٪ـّى ثَ إبٝت عؼا ّ ؿمْل عؼا هي ثبىؼ ّ چْى إبٝت ثْٖؿ هٖل٨ ّارت امت ثبيؼ آًِب ؿا ثيٌبمين1
  ـ ُوبًگًَْ کَ عؼاًّؼ إبٝت ؿمْل ؿا ّارت کـػٍ ّ ىغٌ ؿمْل ؿا هٞيي کـػٍ امت، ٩ّتي ثَ إبٝت اّلْ االهـ اهـ هي کٌؼ ثبيؼ آًِب ؿا 2

. (يٌٞي إبٝت اف ىغَي کَ ًوي ىٌبمين هوکي ًينت)هٞيي کٌؼ ّ گـًَ تکلي٤ هب ال يٖب٧ هي ىْػ 
. ؿا ٝلي ّ يبفػٍ ٥ـفًؼه هٞيي کـػٍ امت (اّلي االهـ)  ـ ؿّايبت هتٞؼػ ىبى ًقّل آيَ 3

آيَ اًؾاؿ ّ صؼيج يْم الؼاؿ ّ اهبهت ٝلي ٝليَ النالم 
پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن مبل مْم ثٞخت هبهْؿ ىؼ کَ ػْٝت عْػ ؿا ػؿ هْؿػ امالم، ٝلٌي مبفػ ّ اًؾؿ ٝييـتک : صؼيج يْم الؼاؿ

 6. اال٩ـثيي ثنتگبى ًقػيک عْػ ؿا اًؾاؿ کي
اي ٥ـفًؼاى : ثَ ػًجبل ايي هبهْؿيت پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثنتگبًو ؿا ثَ عبًَ اثْٕبلت ػْٝت کـػ ثٞؼ اف ٕـ٣ ١ؾا چٌيي ٥ـهْػ

ٝجؼالوٖلت ثَ عؼا ٩نن ُيچ کل ؿا ػؿ ٝـة ًوي ىٌبمن کَ ثـاي ٩ْهو چيقي ثِتـ اف آًچَ هي آّؿػٍ ام آّؿػٍ ثبىؼ هي عيـ ػًيب ّ آعـت ؿا 
ثـاي ىوب آّؿػ ُبم ّ عؼاًّؼ ثَ هي ػمتْؿ ػاػٍ امت کَ ىوب ؿا ثَ تْصيؼ ّ يگبًگي ّي ّ ؿمبلت عْػم ػْٝت کٌن، کؼاهيک اف ىوب هـا يبؿي 
عْاُيؼ کـػ تب ثـاػؿ هي ّ ٍّي ّ ربًييي هي ثبىيؼ ُيچ کل توبيلي ثَ ايي اهـ ًيبى ًؼاػ هگـ ٝلي ٝليَ النالم کَ ثـعبمت ّ ٝـُ کـػ يب 

ؿمْل اهلل هي ػؿ ايي ؿاٍ يبؿ ّ يبّؿ تْ ُنتن، تب مَ هـتجَ پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ايي روالت ؿا تکـاؿ کـػ ّ کني رق ٝلي ٝليَ 
اى ُؾا اعي ّ ٍّيي ّ : النالم پبمظ ًؼاػ ػؿ ايي ه٩ْٜ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ػمت ثـ گـػى ٝلي ٝليَ النالم گؾاىت ّ ٥ـهْػ

. علي٦تي ٥يکن ٥بموْٞا لَ ّ إيٍْٞ ثؼؿمتيکَ ايي ٝلي ثـاػؿ ّ ٍّي ّ ربًييي هي ػؿ هيبى ىوبمت مغي اّ ؿا ثيٌْيؼ ّ ٥ـهبًو ؿا إبٝت کٌيؼ
اثي اثي رـيـ، اثْ ًٞين، ثيِ٪ي، حٞلجي، اثي احيـ، ٕجي ّ ػيگـاى ً٪ل کـػٍ اًؼ ثـاي آگبُي : ايي صؼيج ؿا ثنيبؿي اف ػاًيوٌؼاى اُل مٌت هبًٌؼ

  ثَ ثٞؼ هـارَٞ ىْػ ايي صؼيج ُن ثَ ٍـاصت ّاليت ّ اهبهت 62  ٦ٍضَ  4  ثَ ثٞؼ ّ اص٪ب٧ الض٨ رلؼ  130ثييتـ ثَ کتبة الوـارٞبت ٦ٍضَ  
. ٝلي ٝليَ النالم ؿا حبثت هي کٌؼ

: توـيي
ثـاي اهبهت صْـت ٝلي ٝليَ النالم امتؼالل هيکٌيؼ؟ ... اًوب ّليکن اهلل:   ـ چگًَْ ثَ آيَ ّاليت1
  ـ ّلي ػؿ آيَ اًوب ّليکن ثَ چَ هٌٞبيي امت ّ ػليلو چينت؟ 2
إبٝت اّلْ االهـ ؿا ثيبى کٌيؼ؟ :   ـ ّرَ ػاللت آي3َ
  ـ چگًَْ ثَ آيَ اًؾاؿ ّ صؼيج يْم الؼاؿ ثـاي اهبهت ٝلي ٝليَ النالم امتؼالل هي ىْػ؟ 4
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ػؿك ثينت ّ ٦ُتن 
آيَ تجلي٠ ّ اهبهت ٝلي ٝليَ النالم 

يب ايِب الـمْل ثل٠ هب اًقل اليک هي ؿثک ّ اى لن ت٦ٞل ٥وب ثل٢ت ؿمبلتَ ّ اهلل يَٞوک هي الٌبك اى اهلل ال يِؼي ال٪ْم الکب٥ـيي اي پي٢وجـ آًچَ اف 
مْي پـّؿػگبؿت ثـ تْ ًبفل ىؼٍ ثَ هـػم ثـمبى ّ اگـ ايي کبؿ ؿا ًکٌي ؿمبلت عؼا ؿا اًزبم ًؼاػٍ اي ّ عؼاًّؼ تْ ؿا اف هـػم ص٦٘ هي کٌؼ ّ 

عؼاًّؼ کب٥ـاى ؿا ُؼايت ًوي کٌؼ، لضي آيَ مغي اف هبهْؿيتي مٌگيي امت کَ ثب تـک آى ؿمبلت ًب٩ٌ امت ّ صتوب هـثْٓ ثَ تْصيؼ ّ هجبؿفٍ ّ 
١يـ آى ًجْػ فيـا تب فهبى ًقّل آيَ ايي هنبئل کبهال صل ىؼٍ ثْػ ّ ثب تْرَ ثَ ايٌکَ آيَ ػؿ مبل آعـ ٝوـ پيبهجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ًبفل 

اٝتـا٣  (اف ه٦نـاى ّ هْؿعبى)ىؼٍ ثؼّى تـػيؼ هـثْٓ ثَ هنبلَ اهبهت ّ ربًييٌي پيبهجـ هي ثبىؼ ّ صتي گـٍّ ٝٚيوي اف ػاًيوٌؼاى اُل مٌت 
. کـػٍ اًؼ کَ آيَ هؾکْؿ ػؿثبؿٍ صْـت ٝلي ٝليَ النالم ّ ػامتبى ؿّف ١ؼيـ ًبفل ىؼٍ امت

هـصْم ٝالهَ اهيٌي ػؿ کتبة ىـي٤ ال٢ؼيـ صؼيج ١ؼيـ ؿا اف ٍؼ ّ ػٍ ٦ًـ اف ٍضبثَ ّ اف ميَؼ ّ ىَت ػاًيوٌؼ ّ کتبة هٞـ٣ّ امالهي ً٪ل 
کـػٍ اًؼ ّ ُيچ کل ػؿ ٍؼّؿ صؼيج تـػيؼ ًکـػٍ امت ثگًَْ اي کَ اگـ رق ايي آيَ تجلي٠ ّ صؼيج ١ؼيـ ُيچ آيَ ّ صؼيج ػيگـي ُن ًجْػ ثـاي 

. احجبت عال٥ت ثال٥َل ٝلي ٝليَ النالم کب٥ي ثْػ



الجتَ آيبت ثنيبؿ ػيگـي ػؿ ىبى ٝلي ٝليَ النالم ّ ٥ـفًؼاًو ّ اهبهت آًِب ًبفل ىؼٍ امت ّ هٞت٪ؼين کَ ثْٖؿ کلي ٩ـآى ه٦نـ اُل ثيت ّ اُل 
. ثيت ه٦نـ ٩ـآى ُنتٌؼ ّ ايي ػّ ٕج٨ صؼيج ح٪ليي ُـگق اف يکؼيگـ رؼا ًغْاٌُؼ ىؼ

ػؿ ايي ؿاثَٖ هي تْاًيؼ ثَ ت٦نيـُبي ؿّاًيي اف ٩جيل ًْؿ الخ٪ليي، ت٦نيـ ثـُبى، ت٦نيـ ٝيبىي ّ کتبة ١بيَ الوـام، ّ کتبثِبي ػيگـ هـارَٞ 
٥ـهبئيؼ، هب ثَ ُويي ه٪ؼاؿ اکت٦ب هي کٌين ّ ثـاي تکويل ػيگـ هـارَٞ ٥ـهبئيؼ، هب ثَ ُويي ه٪ؼاؿ اکت٦ب هي کٌين ّ ثـاي تکويل ثضج صؼيج هيِْؿ 

. ١ؼيـ ؿا ً٪ل هي کٌين
صؼيج ىـي٤ ١ؼيـ ّ اهبهت ٝلي ٝليَ النالم 

پيبهجـ گـاهي امالم ػؿ مبل ػُن ُزـت ثَ هکَ ٝقيوت ًوْػٍ تب ٥ـيَْ صذ ثگؾاؿًؼ ايي آعـيي صذ صْـت ثْػ لؾا ػؿ تبؿيظ ثَ آى صزَ الْػاٛ 
هي گْيٌؼ ُوـاُبى پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ؿا ػؿ ايي م٦ـ تب ٍؼ ّ ثينت ُقاؿ ً٪ل کـػٍ اًؼ ٌُگبم ثبفگيت ثَ هؼيٌَ ؿّف ُيزؼُن 

يب ايِب الـمْل ثل٠ هب اًقل اليک هي ؿثک ّ اى لن ت٦ٞل ٥وب ثل٢ت : رجـئيل ًبفل ىؼ ّ ايي آيَ ؿا آّؿػ (هضلي ثيي هکَ ّ هؼيٌَ)ؽيضزَ ػؿ ١ؼيـ عن 
.  ؿمبلتَ ّ اهلل يَٞوک هي الٌبك اى اهلل ال يِؼي ال٪ْم الکب٥ـيي

1 
پيو اف آًکَ هنلوبًبى هت٦ـ٧ ىًْؼ پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ػمتْؿ ت٤٩ْ ػاػًؼ آًِب کَ گؾىتَ ثْػًؼ ثَ ثبفگيت ػْٝت ىؼًؼ ّ آًِب کَ 
ٝ٪ت ثْػًؼ ؿميؼًؼ ُْا ثنيبؿ ػاٟ ّ مْفاى ثْػ هنلوبًبى ًوبف ِٙـ ؿا ثب پيبهجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن اػاء کـػًؼ، ثٞؼ اف ًوبف صْـت عٖجَ 

هي ثَ فّػي ػْٝت عؼا ؿا اربثت کـػٍ ّ اف هيبى ىوب هي ؿّم مپل ٥ـهْػ اي هـػم آيب ٍؼاي هـا هي : اي عْاًؼًؼ ّ ػؿ ّوي آى ٥ـهْػًؼ
يب ايِب الٌبك هي اّلي الٌبك ثبلوْهٌيي هي ا٦ًنِن هـػم چَ کني ثَ هْهٌيي اف عْػىبى مقاّاؿتـ امت گ٦تٌؼ عؼا ّ : ىٌْيؼ گ٦تٌؼ آؿي پيبهجـ ٥ـهْػ
عؼا هْلي ّ ؿُجـ هي امت ّ هي هْلي ّ ؿُجـ هْهٌبًن ّ ًنجت ثَ هْهٌبى افعْػىبى مقاّاؿتـم مپل ػمت ٝلي : پيبهجـ ػاًبتـًؼ صْـت ٥ـهْػ

هي کٌت هْالٍ ٥ٞلي هْالٍ ُـ کل هي هْال ّ ؿُجـ اّ ُنتن ٝلي : ٝليَ النالم ؿا ثلٌؼ کـػٍ چٌبًچَ م٦يؼي فيـ ث٢ل ُـ ػّ ًوبيبى ىؼ مپل ا٥قّػ
اللِن ّ ال هي ّاالٍ ّ ٝبػ هي ٝبػاٍ ّ اًَـ هي : هْال ّ ؿُجـ اّمت ايي مغي ؿا مَ ثبؿ تکـاؿ کـػ مپل مـ ثَ ربًت آموبى ثلٌؼ کـػٍ ّ ٥ـهْػ

ًَـٍ ّ اعؾل هي عؾلَ، ٥ـهْػ ُوَ صبّـاى ايي عجـ ؿا ثَ ١بئجبى ثـمبًٌؼ ٌُْف ٣ْ٦ٍ روٞيت اف ُن هت٦ـ٧ ًيؼٍ ثْػ کَ رجـئيل ًبفل ىؼ ّ ايي 
اليْم اکولت لکن ػيٌکن ّ اتووت ٝليکن ًٞوتي ّ ؿّيت لکن االمالم ػيٌب اهـّف ػيٌتبى ؿا کبهل : آيَ ؿا ثـ پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن آّؿػ

 2. کـػم ّ ًٞوتن ؿا ثـ ىوب توبم کـػم ّ ؿاّي ىؼم کَ امالم ػيي ىوب ثبىؼ
اهلل اکجـ ٝلي اکوبل الؼيي ّ اتوبم الٌٞوَٞ ّ ؿّي الـة ثـمبلتي ّ الْاليَ لٞلي هي : ػؿ ايي ٌُگبم پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٥ـهْػ

ثٞؼي عؼا ثقؿگتـ امت عؼا ثقؿگتـ امت ثـ کبهل ًوْػى ػيي ّ توبم کـػى ًٞوت ّ ؿّبيت پـّؿػگبؿ ثَ ؿمبلت هي ّ ّاليت ٝلي ٝليَ النالم ثٞؼ 
اف هي ػؿ ايي ٌُگبم ىْؿ ّ ١ْ١بيي ػؿ هيبى هـػم ا٥تبػ ّ ُوگبى ثَ ٝلي ٝليَ النالم ايي ه٪بم ؿا تجـيک گ٦تٌؼ صتي ٝوـ ػؿ صْْؿ هـػم ثَ ٝلي 

ٝليَ النالم گ٦ت ثظ ثظ لک يبثي اثيٖبلت اٍجضت ّ اهنيت هْالي ّ هْال کل هْهي ّ هْهٌَ آ٥ـيي ّ تجـيک ثـ تْ يب ٝلي کَ ٍجش ّ َٝـ 
. کـػي ػؿ صبليکَ هْالي هي ّ ُـ هْهي ّ هْهٌَ ُنتي

ايي صؼيج ثب ٝجبؿت هغتل٤ گبُي ه٦َل ّ گبُي ٥يـػٍ اف ٕـي٨ گـٍّ کخيـي اف ػاًيوٌبى امبلن ً٪ل ىؼ ُبمت ثْٖؿيکَ اصؼي ػؿ ٍؼّؿ آى 
  مٌؼ اف ىيَٞ ً٪ل کـػٍ امت ّ ثِتـيي کتبثي 43  مٌؼ اف اُل مٌت ّ  89تـػيؼ ًکـػٍ امت هـصْم ثضـاًي ػؿ کتبة ١بيَ الوـام ايي صؼيج ؿا ثب  
. امت (ؿٍ)کَ ػؿ ايي هْؿػ ًْىتَ ىؼٍ امت کتبة ىـي٤ ال٢ؼيـ تبلي٤ ٝالهَ اهيٌي 

اىکبل ّ رْاة ػؿ هٌٞبي کلوَ هْلي 
. تـػيؼ کـػٍ ّ گ٦تٌؼ ثَ هٌٞبي ػّمت امت (هْلي)روٞي اف کنبًيکَ ػيؼًؼ مٌؼ صؼيج ُيچ ٩بثل اًکبؿ ًينت ػؿ هٌٞبي کلوَ 

: ثَ ػٍ ػليل کلوَ هْلي ٥٪ٔ ثَ هٌٞبي ّاليت ّ ؿُجـي امت ّ ًوي ىْػ ثَ هٌٞبي ػّمت ثبىؼ: رْاة
هي اّلي الٌبك ثبلوْهٌيي هي ا٦ًنِن ّ مپل رولَ هي کٌت :   ـ عْػ پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٩جل اف هٞـ٥ي ٝلي ٝليَ النالم ٥ـهْػ1

. پل ُوبًْٖؿ کَ رولَ ٩جل ػؿ ّاليت امت رولَ ثٞؼ ُن ثبيؼ چٌيي ثبىؼ تب اؿتجبٓ ػّ رولَ هض٦ْٗ ثبىؼ: هْالٍ ٥ٞلي هْالٍ ؿا ٥ـهْػ
اگـ ّٙي٦َ ات ؿا اًزبم ًؼُي ؿمبلت ًب٩ٌ امت، آيب اگـ :   ـ آيَ تجلي٠ کَ ٩جل اف هٞـ٥ي ٝلي ٝليَ النالم ًبفل ىؼ عٖبة ثَ پي٢وجـ هي ٥ـهبيؼ2

پي٢وجـ اٝالم ػّمتي ًوي کـػ ؿمبلت ًب٩ٌ ثْػ؟ ثٞالٍّ پيبهجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثبؿُب هضجت ّ ػّمتي ىؼيؼه ؿا ًنجت ثَ صْـت ٝلي 
. ٝليَ النالم ثيبى ٥ـهْػٍ ّ ايي هٖلت ًبگ٦تَ ّ رؼيؼ ًجْػ

هـػم ُـ کل هي : هب ي٨ٌٖ ٝي الِْي ػؿ آى ثيبثبى مْفاى ّ گـهبي ىؼيؼ ُقاؿاى ٦ًـ ؿا هٖٞل کـػٍ ّ يگْيؼ:   ـ آيب هٞ٪ْل امت پيبهجـي ک3َ
! ػّمت اّ ُنتن ٝلي ُن ػّمت اّمت؟

اليْم :   ّ آيَ ػيگـ3. اهـّف ػيي کبهل ىؼ ًٞوتِب ؿا ثـ ىوب توبم کـػم، امالم ؿا ثـ ىوب پؾيـ٥تن.... اليْم :   ـ آيَ اي کَ ثٞؼ اف هٞـ٥ي ًبفل ىؼ4
  آيب ُوَ ايٌِب ثَ عبٕـ ايي ثْػ کَ پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٝلي ٝليَ النالم ؿا ثَ ػّمتي 4اهـّف ک٦بؿ اف ىوب هبيْك ىؼًؼ، ... يئل 

! عْػ هٞـ٥ي کـػٍ امت؟
آيب ثـاي ػّمتي پيبهجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ ٝلي ٝليَ النالم ثْػٍ آيب ايي هٖلت تبفٍ اي  (صتي اف ٝوـ)  ـ آى ُوَ ىبػثبه ّ تجـيک 5

! ثْػ؟
  ـ پيبهجـ گـاهي امالم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ اهبهبى هَْٞم ؿّف ١ؼيـ ؿا اف ثقؿگتـيي اٝيبػ ؿموي هنلوبًبى اٝالم کـػًؼ تب ُـ مبل ايي 6

! عبٕـٍ تزؼيؼ ىْػ آيب اٝالم ػّمتي ثبٝج ىؼ ايي ؿّف اف ثقؿگتـيي اٝيبػ امالم ىْػ؟
ّ اهلل ًَٞوک هي الٌبك، آيب پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن اف اٝالم ػّمتي ًنجت ٝلي ٝليَ النالم ػلِـٍ :   ـ ػؿ آيَ ٩جل اف هٞـ٥ي آهؼ7ٍ

! عؼا تْ ؿا اف ػىوٌبى ص٦٘ هي کٌؼ يب هنبلَ هِن اهبهت ّ ربًييٌي اّ ثْػٍ امت؟: ػاىت کَ عؼاًّؼ ٥ـهْػ
  ـ اىٞبؿي کَ ىبٝـاى ّ اػيجبى اف اى فهبى تب االى ػؿثبؿٍ ١ؼيـ مـّػٍ اًؼ ُوَ آًِب عٖجَ ١ؼيـ ؿا هـثْٓ ثَ ّاليت ّ اهبهت ػاًنتَ اًؼ ّ 8

. ربًييٌي صْـت ٝلي ٝليَ النالم ؿا ثيبى کـػٍ اًؼ ايي اىٞبؿ ؿا هـصْم ٝالهَ اهيٌي ػؿ رلؼ اّل ال٢ؼيـ آّؿػٍ امت
  ـ اهيـ الوْهٌيي ّ اهبهبى ٝليِن النالم ػؿ هْاؿػ هتٞؼػي ثَ صؼيج ١ؼيـ ثـاي اهبهت عْػ اصتزبد هي کـػًؼ ّ ُوَ اف کالم آًِب ّاليت ّ 9

. ؿُجـي ٥ِويؼٍ ّ هزبة هي ىؼًؼ
ً٪ل هي کٌؼ کَ پيبهجـ  (هضوؼ ثي رـيـ ٕجـي)  اف ه٦نـ ّ هْؿط هٞـ٣ّ اُل مٌت 214  ـ هـصْم ٝالهَ اهيٌي ػؿ رلؼ اّل ال٢ؼيـ ٦ٍضَ  10

رجـئيل اف ٕـ٣ عؼا ػمتْؿ آّؿػ کَ ػؿ ايي ربيگبٍ ثبينتن ّ ثَ ُـ ميبٍ ّ م٦يؼ : اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثٞؼ اف ًقّل آيَ تجلي٠ ٥ـهْػ
. ٝلي ٥ـفًؼ اثي ٕبلت ثـاػؿ هي، ٍّي هي، ربًييي ّ اهبم پل اف هي امت: اٝالم کٌن کَ

: توـيي



  ـ چـا آيَ تجلي٠ ثـ اهبهت ٝلي ٝليَ النالم ػاللت هي کٌؼ؟ 1
  ـ عالٍَ اي اف صؼيج ىـي٤ ١ؼيـ ؿا ثيبى کٌيؼ؟ 2
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ػؿك ثينت ّ ُيتن 
 (ثغو اّل)صْـت هِؼي ٝليَ النالم 

پل اف هجبصخي کَ ؿارٜ ثَ اهبهت ػاىتين ًْثت آى ؿميؼُکَ ثضج هغتَـي ؿارٜ ثَ صْـت هِؼي ٝليَ النالم ػاىتَ ثبىين اثتؼا چٌؼ ؿّايت کَ 
. اف ٕـي٨ اُل مٌت ّاؿػ ىؼٍ ً٪ل هي کٌين تب ثـ آًبى صزت ثبىؼ

يغـد ٥ي آعـ القهبى ؿرل هي ّلؼي اموَ کبموي ّ کٌيتَ ککٌيتي يوال االؿُ ٝؼال کوب هلئت رْؿا : ٩بل ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن
٥ؾلک ُْ الوِؼي ػؿ آعـ فهبى هـػي اف ٥ـفًؼاى هي ٩يبم هي کٌؼ کَ اموو هبًٌؼ امن هي ّ کٌيَ اه هبًٌؼ کٌيَ هي امت فهيي ؿا پـ اف ٝؼل هي 

 1. کٌؼ ُوبًْٖؿ کَ اف ٙلن پـ ىؼٍ امت ّ آى هـػ صْـت هِؼي امت
لْ لن يج٨ هي الؼُـ اال يْم لجٞج اهلل ؿرال هي اُل ثيتي يوالُب ٝؼال کوب هلئت رْؿا اگـ اف ٝوـ ػًيب ثب٩ي : ٩بل الٌجي ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن

 2. ًوبًؼ هگـ يک ؿّف عؼاًّؼ ثـ هي اًگيقػ هـػي اف اُل ثيت هـا تب ػًيب ؿا پـ اف ٝؼل کٌؼ ُوبًگًَْ کَ اف ٙلن پـ ىؼٍ امت
ال تؾُت الؼًيب صتي ي٪ْم هي اهتي ؿرل هي ّلؼ الضنيي يوال االؿُ ٝؼال کوب هلئت ٙلوب ػًيب اف ثيي ًوي : ٩بل ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن

 3. ؿّػ تب ايٌکَ هـػي اف اهت هي ّ اف ٥ـفًؼاى صنيي ٩يبم کٌؼ کَ فهيي ؿا پـ اف ٝؼل کٌؼ ُوبًگًَْ کَ اف ٙلن پـ ىؼٍ امت
. الجتَ ػاًيوٌؼاى ىيَٞ کتبثِب ّ اصبػيج ثنيبؿ فيبػي ػؿثبؿٍ صْـت هِؼي ٝليَ النالم آّؿػٍ اًؼ کَ ّاّش ثْػٍ ّ اصتيبد ثَ ً٪ل ًينت

تْلؼ هغ٦يبًَ صْـت هِؼي ٝليَ النالم 
  ُزـي ٩وـي ػؿ پبًقػُن ىٞجبى ثَ ػًيب آهؼ هبػؿه ًـرل ّ پؼؿك اهبم صني 255صْـت صزَ صزَ اثي الضني الوِؼي ٝليَ النالم مبل  

هيالػ آى صْـت ه٪بؿى فهبًي ثْػ کَ عل٦بي متوگـ ّ ربثـ ٝجبمي ثـ هوبلک امبلن : ٝنگـي ٝليَ النالم امت، ٝلت هغ٦ي ثْػى تْلؼه ايي ثْػ
ميٖـٍ ػاىتٌؼ آًِب ثَ هَؼا٧ اصبػيج ثنيبؿ هي ػاًنتٌؼ کَ اف اهبم صني ٝنگـي ٝليَ النالم ٥ـفًؼي ثَ رِبى عْاُؼ آهؼ ّ ؿييَ متوگـاى ؿا 

  ُزـي ٩وـي ٥ـهبى ػاػ ٩235ٖٜ هي کٌؼ لؾا آًِب ػؿ کويي ثْػًؼ تب ُـ گًَْ احـي ؿا اف ٩بئن آل هضوؼ ًبثْػ کٌٌؼ چٌبًچَ هتْکل ٝجبمي ػؿ مبل  
آّؿػًؼ ّ ػؿ هضلَ اي ثَ ًبم ٝنکـ تضت ًٚـ ٩ـاؿ ػاػًؼ ّ ًيق  (پبيتغت صکْهت)صْـت ُبػي ٝليَ النالم ّ ثنتگبًو ؿا اف هؼيٌَ ثَ مبهـاء 

هٞتوؼ ٝجبمي ثَ ىؼت ػؿ پي يب٥تي ًْفاػ اهبم ٝنگـي ٝليَ النالم ثْػ ّ ثَ گـُّي ه٦تو ّ ٩بثلَ تکلي٤ کـػٍ ثْػ کَ هٌبفل ٝلْييي ّ هغٍَْب 
عبًَ اهبم صني ٝنگـي ٝليَ النالم ؿا گبٍ ّ ثي گبٍ ثبفؿمي کٌٌؼ تب اگـ ًْفاػي يب٥تٌؼ کَ گوبى امت هٌزي ثيـيت ثباىؼ اّ ؿا ثي ػؿًگ ًبثْػ 

. کٌٌؼ
اف ايي رِت، ػؿ اصبػيج هَْٞهيي ّالػت پٌِبًي صْـت هِؼي ٝليَ النالم ثَ تْلؼ هغ٦ي صْـت هْمي ٝليَ النالم تيجيَ ّ توخيل ىؼٍ امت ّ 

ثَ ُويي رِت ػؿ ّرْػ هبػؿ آى صْـت ُوبًٌؼ هبػؿ صْـت هْمي ٝليَ النالم آحبؿ عبؿري صول پيؼا ًجْػ ّ کني اؿ صبهلگي ّي آگبُي 
کَ آى هْْٝػ رِبًي ثَ )ىت ًيوَ ىٞجبى کَ اهبم ٝليَ النالم اف اّ عْامتٌؼ اهيت ػؿ عبًَ ثوبى  (ٝوَ اهبم ٝنگـي)ًؼاىت، صتي صکيوَ عبتْى 

تٞزت کـػ فيـا ُيچ گًَْ ٝالهتي اف صول ػؿ ًـرل عبتْى هيبُؼٍ ًوي کـػ، پل اف آًکَ صْـت هِؼي ٝليَ النالم ثَ ػًيب آهؼ  (ػًيب هي آيؼ
. پؼؿه اّ ؿا پٌِبى ّ پْىيؼٍ هي ػاىت ّ رق ثَ ٝؼّػي اف عْاً اٍضبة اّ ؿا ًيبى ًؼاػًؼ

 (اصوؼ ثي امض٨)ىيظ ٍؼ٧ّ ٩ؼك مـٍ ػؿ کتبة اکوبل الؼيي اف اصوؼ ثي صني ٩وي ؿّايت هي کٌؼ کَ اف اهبم ٝنگـي ٝليَ النالم ًبهَ اي ثَ رؼم 
. ٥ـفًؼي ثـاين فاػٍ ىؼ عجـه اف هـػم پْىيؼٍ ثبىؼ کَ آى ؿا ٥٪ٔ ثَ عْييبى ًقػيک يب ػّمتبى عبً عْػ اٝالم هي کٌين: ؿميؼ ًْىتَ ثْػًؼ

 (ٝذ)عٍَْيبت صْـت هِؼي 
.   ـ ًْؿ آى صْـت ػؿ هيبى اًْاؿ اهبهبى ٝليِن النالم هبًٌؼ متبؿٍ ػؿعيبى ػؿ هيبى کْاکت امت1
  ـ ىـا٥ت ًنت اف ٕـ٣ پؼؿ ملنلَ اهبهبى ّ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ اف ٕـ٣ هبػؿ ٩جَـ ؿّم تب ىوْٞى ال٦َب ٍّي 2

. صْـت ٝيني ٝليَ النالم هي ثبىؼ
  ـ ؿّف ّالػت آى صْـت ؿا ثَ ٝـه ثـػًؼ ّ اف ٕـ٣ عؼاًّؼ عٖبة ىؼ هـصجب ثَ تْ اي ثٌؼٍ هي ثـاي ًَـت ػيي هي ّ اِٙبؿ اهـ هي 3

. هِؼي ثٌؼگبى هي
.   ـ هيبى کٌيَ ّ امن ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثـاي صْـت روٜ ىؼٍ امت4
  ـ ٍّبيت ثَ آى صْـت عتن ىؼٍ امت ّ ُوبًگًَْ کَ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن عبتن االًجيبء امت صْـت هِؼي ٝليَ النالم 5

. عبتن االٍّيبء امت
.   ـ اف ؿّف ّالػت ثَ ؿّس ال٪ؼك مپـػٍ ىؼٍ ّ ػؿ ٝبلن ًْؿ ٥ّْبي ٩ؼك تـثيت ىؼٍ ّ هزبلنت ثب هال اٝلي ّ اؿّاس ٩ؼميَ ػاؿػ6



.   ـ ثيٞت اصؼي اف رجبؿاى ّ ٕب١ْتِب ػؿ گـػى آى صْـت ًجْػٍ ّ ًينت ّ ًغْاُؼ ثْػ7
.   ـ ثـاي ِْٙؿ آى صْـت آيبت ١ـيجَ ّ ٝالهبت موبّيَ ّ اؿّيَ ٙبُـ هي ىْػ کَ ثـاي ُيچ صزتي ًجْػٍ امت8
.   ـ ًقػيک ِْٙؿه هٌبػي آموبًي ثب امن آى صْـت ًؼا هي کٌؼ9

.   ـ هَض٦ي کَ اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ثٞؼ اف ؿصلت ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن روٜ کـػٍ ّ هغ٦ي ثْػ ٙبُـ هي ىْػ10
.   ـ اثـ م٦يؼي ُوييَ ثـ مـ آى صْـت ػيؼٍ هي ىْػ11
  ـ ْٕل ٝوـ ّ گـػه ىت ّ ؿّف ػؿ هقاد ّ اْٝبء ّ ُيبت آى صْـت تبحيـ ًوي کٌؼ ثَ ْٕؿي کَ ٌُگبم ِٙـ ثَ ٍْؿت يک هـػ مي يب 12

. چِل مبلَ هي ثبىؼ
.   ـ فهيي ػؿ فهبى ِْٙؿه گٌزِب ّ ػعيـٍ ُبيو ؿا ٙبُـ هي کٌؼ13
  ـ ٝ٪لِبي هـػم ثَ ثـکت ّرْػ آى صْـت تکويل هي ىْػ ػمت هجبؿکو ؿا ثـ مـ هـػم هي گؾاؿػ ّ کيٌَ ّ صنؼ اف ػلِبي هـػم ثيـّى هي 14

. ؿّػ ّ ٝلن ػؿ ػلِبي هْهٌيي ربي هي گيـػ
.   ـ اٍضبة آى صْـت ٝوـىبى ثنيبؿ ْٕالًي هي ىْػ15
.   ـ ًبؿاصتي ّ اهـاُ ّ ثالُب ّ ٤ّٞ اف ثؼى يبؿاى آى صْـت فائل هي ىْػ ثَ ْٕؿيکَ ُـ کؼام ٩ؼؿت چِل هـػ ؿا ػاؿًؼ16
.   ـ هـػم ثَ ًْؿ آى صْـت اف ًْؿ آ٥تبة ّ هبٍ ثي ًيبف هي ىًْؼ17
.   ـ ؿايت ّ ٝلن ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ًقػ آى صْـت امت18
.   ـ ملٌٖت ّ صکْهت آى صْـت هيـ٧ ّ ه٢ـة ّ ٝبلن ؿا ٥ـا هي گيـػ19
.   ـ توبم فهيي پـ اف ٝؼل ّ ػاػ هي ىْػ20
ثينت ّ ٦ُت ٦ًـ اف اٍضبة هْمي ٝليَ النالم ّ ٦ُت ٦ًـ :   ـ روٞي اف هـػگبى فًؼٍ ىؼٍ ّ ػؿ ؿکبة صْـت صبّـ هي ىًْؼ، اف رول21َ

اٍضبة ک٤ِ ّ يْىٜ ثي ًْى، ملوبى، اثْؽؿ، ه٪ؼاػ، هبلک اىتـ، ّ آًبى صبکوبى ىِـُب هي ىًْؼ ّ ُـ کل چِل ٍجبس ػٝبي ِٝؼ ؿا ثغْاًؼ اف 
. يبؿاى آى صْـت امت ّ اگـ پيو اف ِْٙؿ صْـت ثويـػ عؼاًّؼ اّ ؿا فًؼٍ هي کٌؼ تب ػؿ عؼهت آى ثقگْاؿ ثبىٌؼ

.   ـ اصکبم هغٍََْ اي کَ تب ِٝؼ آى صْـت ارـا ًيؼٍ ثْػ ارـاء هي کٌؼ22
.   ـ توبم ٝلْم ؿا کَ ثينت ّ ٦ُت صـ٣ امت ّ تب آى فهبى ػّ صـ٥و ٙبُـ ىؼٍ هٌتيـ ّ ٙبُـ هي کٌؼ23
.   ـ فؿٍ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّْ آلَ ّ ملن کَ ثـ ٩بهت ُيچ کل اًؼافٍ ًينت ثَ اًؼافٍ ٩ؼ ّ ٩بهت آى صْـت امت24
.   ـ ت٪يَ کـػى اف ک٦بؿ ّ هيـکيي ػؿ فهبى اّ ثـػاىتَ هي ىْػ25
.   ـ ثيٌَ ّ ىبُؼ اف ُيچ کل ًوي عْاُؼ ّ آى صْـت هبًٌؼ صْـت ػاّػ ثَ ٝلن اهبهت صکن هي کٌؼ26
.   ـ ثبؿاى ّگيبٍ ّ ػؿعتبى ّ هيٍْ ُب ّ ػيگـ ًٞوتِبي فهيي ٥ـاّاى هي ىْػ27
.   ـ اف پيت ک٥َْ کَ ه٪ـ ملٌٖت آى صْـت امت ػّ ًِـ آة ّ ىيـ اف مٌگ صْـت هْمي ٝليَ النالم ُوييَ ثيـّى هي آيؼ28
.   ـ صْـت ٝيني ٝليَ النالم ثـاي يبؿي صْـت اف آموبى ًقّل هي کٌؼ ّ پيت مـ آى صْـت ًوبف هي عْاًؼ29
.   ـ ملٌٖت رجبؿاى ّ ػّلت ٙبلويي ػًيب ثَ ِْٙؿ صْـت ثَ پبيبى هي ؿمؼ30

لکل اًبك ػّلَ يـ٩جًِْب ّ ػّلتٌب ٥ي آعـ الؼُـ يِٚـ 
يٌٞي ثـاي ُوَ هـػم ػؿ ُـ فهبى ػّلتي امت کَ ثَ آى چين ػاىتَ ّ )ً٪ل ىؼٍ امت کَ اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم هکـؿ ثَ ايي ثيت ىٞـ هتـًن ثْػ 

ثٞؼ اف ػّلت ّ صکْهت صْـت هِؼي ٝليَ النالم ؿرٞت مبيـ اهبهبى ٝليِن  (اًتٚبؿه ؿا ػاؿًؼ ّ ػّلت هب ػؿ آعـ ؿّفگبؿ ٙبُـ عْاُؼ ىؼ
 4.النالم عْاُؼ ثْػ

: توـيي
  ـ صؼيخي اف پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ػؿثبؿٍ ِْٙؿ ّ ٝؼالت گنتـي صْـت هِؼي ٝليَ النالم ثيبى کٌيؼ؟ 1
  ـ چـا تْلؼ صْـت هِؼي ٝليَ النالم هغ٦يبًَ ثْػ؟ 2
  ـ ٥يـػٍ اي اف عٍَْيبت صْـت هِؼي ٝليَ النالم ؿا ثٌْينيؼ؟ 3
 
 
 .211  ّ هٌِبد النٌَ، ٦ٍضَ  204  ـ التؾکـٍ، ٦ٍضَ  1
 .229  ـ ًْؿ االثَبؿ، ٦ٍضَ  99، ٦ٍضَ  1  ـ هنٌؼ، رلؼ  151، ٦ٍضَ  4  ـ مٌي مزنتبًي، رلؼ  89، ٦ٍضَ  3  ـ يٌبثيٜ الوْػٍ، رلؼ  2
 .455  ّ يٌبثٜ الوْػٍ، ٦ٍضَ  96  ـ هْػٍ ال٪ـثي، ٦ٍضَ  3
.   ـ عالٍَ اي اف عٍَْيبت ثَ ً٪ل هضؼث ٩وي ػؿ هٌتِي االهبل4
 
 
 

 (ثغو ػّم)صْـت هِؼي ٝليَ النالم 
ىوبئل اهبم فهبى ٝليَ القهبى 

ؿّايت ىؼٍ کَ صْـت هِؼي ٝليَ النالم ىجيَ تـيي هـػم ثَ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن امت ّ آًچَ اف ىوبئل صْـت ؿميؼٍ چٌيي 
: امت

.   ـ م٦يؼ ؿّ کَ مـعي ثَ آى آهيغتَ امت1
.   ـ گٌؼم گْى کَ اف ثيؼاي ىت هبيل ثَ فؿػي امت2
.   ـ پييبًي ٥ـاط ّ م٦يؼ ّ تبثبى3
.   ـ ايـّاى ثِن پيْمتَ ّ ثيٌي هجبؿک ثبؿيک ّ ثلٌؼ4
.   ـ عْه ٍْؿت5
.   ـ ًْؿ ؿعنبه ١بلت ثـ ميبُي هضبمي ّ مـ هجبؿکو هي ثبىؼ6
.   ـ ثـ گًَْ ؿامت صْـت عبلي امت هبًٌؼ متبؿ7ٍ



.   ـ هيبى ػًؼاًِب گيبػ8ٍ
.   ـ چيوبى ميبٍ ّ مـهَ گْى ّ ػؿ مـ صْـت ٝالهتي امت9

.   ـ هيبى ػّ کت٤ ٝـي10ِ
.   ـ ػؿ ىکن ّ مب٧، هبًٌؼ اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم11
صْـت هِؼي ٝليَ النالم ٕبّّك اُل ثِيت امت چِـٍ )الوِؼي ٕبّّك اُل الزٌَ ّرَِ کبال٪وـ الؼؿي ٝليَ رالثيت الٌْى :   ـ ؿّايت ىؼ12ٍ

. (اه هبًٌؼ هبٍ ػؿعيٌؼٍ ّ ثـ ثؼى هجبؿکو ربهَ ُب اف ًْؿ امت
.   ـ ًَ ثلٌؼ ّ ًَ کْتبٍ ثلکَ هٞتؼل ال٪بهَ امت13
.   ـ ُيبت عْىي ػاؿػ ثْٖؿيکَ ُيچ چيوي ثَ آى اٝتؼال ّ تٌبمت ًؼيؼٍ امت ٍلي اهلل ٝليَ ّ ٝلي آيبئَ الٖبُـيي14

١يجت ٢ٍـاي اهبم فهبى ٝليَ النالم 
١يجت ٢ٍـاي صْـت هِؼي ٝليَ النالم پل اف ىِبػت پؼؿ ثقؿگْاؿه ّ عْاًؼ ًوبف ثـ رٌبفٍ پؼؿ ىْؿٛ ىؼ ػؿ ايي ١يجت صْـت ثـاي عْػ 
ًبئت ّ ًوبيٌؼٍ عبً تٞييي کـػًؼ کَ ثْميلَ اّ صْايذ ّ مْاالت ىيٞيبى ؿا ػؿيب٥ت کـػٍ ّ رْاة هي ػاػًؼ تب هؼتي ثَ ُويي ٍْؿت چِبؿ ًبيت 

. يکي پل اف ػيگـي ػمتْؿات ّ اّاهـ صْـت ؿا اف صْـتو هي گـ٥تٌؼ ّ ثَ ىيٞيبى هي ؿمبًؼًؼ
.   اف ٕـ٣ صْـت ًوبيٌؼٍ عبً ثْػ280  ُزـي ٩وـي تب  260اثْ ٝوـ ّ ٝخوبى ثي مٞيؼ الٞوـي االمؼي کَ اف مبل  : ًبئت عبً اّل

.   ًيبثت کـػ305  تب  280پنـ اّ هضوؼ ثي ٝخوبى الٞوـي کَ ثٞؼ اف ٥ّبت پؼؿه اف مبل  : ًبئت ػّم
. 326  تب  305اثْال٪بمن الضنيي ثي ؿّس ًْثغتي اف مبل  : ًبئت مْم

.   کَ ًيوَ ىٞجبى ايي مبل ٥ّبت کـػ329  تب مبل  326اثْالضني ٝلي ثي هضوؼ موـي اف مبل  : ًبئت چِبؿم
. هضل ًيبثت ايي چِبؿ ٦ًـ ث٢ؼاػ ثْػٍ ّ ػؿ ُوبًزب هؼ٥ًٌْؼ ّ ثٞؼ اف ايي ١يجت کجـي ىـّٛ ىؼ

١يجت کجـاي اهبم فهبى ٝليَ النالم 
ثنن اهلل الـصوي الـصين يب : ىو ؿّف پيو اف ٥ّبت ٝلي ثي هضوؼ موـي ت٩ْيٞي ىـي٤ اف ٕـ٣ اهبم فهبى ٝليَ النالم ثَ ايي ٌْٝاى ٍبػؿ ىؼ

ٝلي ثي هضوؼ النوـي اٝٚن اهلل ارـاعْائک ٥يک ٥بًک هيت هب ثيٌک ّ ثيي متَ ايبم ٥بروٜ اهـک ّ ال تًْ الي اصؼ ٥ي٪ْم ه٪بهک ثٞؼ ٥ّبتک ٥٪ؼ 
٩ّٞت ال٢يجَ التبهَ ٥ال ِْٙؿ اال ثٞؼ اؽى اهلل تٞبلي ؽکـٍ ّ ؽلک ثٞؼ ْٕل االهؼ ّ ٩نٍْ ال٪لْة ّ اهتالء االؿُ رْؿا ّ ميبتي هي ىيٞتي هي يؼٝي 

الويبُؼٍ اال٥وي اػٝي الويبُؼٍ ٩جل عـّد الن٦يبًي ّ الَيضَ ٥ِْ کؾاة ه٦تـ ّ الصْل ّ ال ٩ٍْ اال ثبهلل الٞلي الٞٚين اي ٝلي ثي هضوؼ موـي 
عؼاًّؼ ثـاػؿاى ػيٌي تْ ؿا ػؿ هَيجت تْ ارـ ٝٚين ػُؼ تْ ثٞؼ اف ىو ؿّف اف ػًيب هي ؿّي اهـ عْػ ؿا روٜ کي ّ آهبػٍ ثبه ّ ثَ اصؼي 

ٍّيت ثـاي ًيبثت ًکي ُوبًب ١يجت کجـي ّا٩ٜ گـػيؼ ّ هـا ِْٙؿي ًغْاُؼ ثْػ هگـ ثَ اؽى عؼاًّؼ هتٞبل ّ ايي ِْٙؿ ثٞؼ اف ايي امت کَ ١يجت 
ْٕل ثکيؼ ّ ػلِب ؿا ٩نبّت هي گيـػ ّ فهيي پـ اف ٙلن ّ متن هي ىْػ ّ هي آيٌؼ ثْٞي اف ىيٞيبى هي کَ اػٝبي هيبُؼٍ هـا هي ًوبيٌؼ آگبٍ 
 1. ثبىيؼ کَ ُـ کل پيو افعـّد م٦يبًي ّ ٍيضَ آموبًي اػٝبي هيبُؼٍ ًوبيؼ اّ کؾاة ّ ا٥تـا فًٌؼٍ امت ّ ال صْل ّال٩ٍْ اال ثبهلل الٞلي الٞٚين

ثٌبثـايي ػؿ فهبى ١يجت کجـي هـػم ثبيؼ ثَ ٝلوب ّ هزتِؼيي هـارَٞ کٌٌؼ، چٌبًچَ عْػ اهبم فهبى ٝليَ النالم ػؿ ت٩ْيٞي ػؿ رْاة هنبئل امضب٧ 
ّ اهب الضْاػث الْا٩َٞ ٥بؿرْٞا ٥يِب الي ؿّاٍ اصبػيخٌب ٥بًِن صزتي ٝليکن ّ اًب صزَ : ثي يٞ٪ْة ثَ تْمٔ هضوؼ ثي ٝخوبى ثي مٞيؼ ٝوـّي ٥ـهْػًؼ

اللِن ٝزل  (ػؿ صْاػحي کَ ّا٩ٜ هي ىْػ ثَ ؿاّيبى اصبػيج هـارَٞ کٌيؼ ُوبًب آًِب صزت هي ثـ ىوب ّ هي صزت عؼاًّؼ ثـ آًِب ُنتن)اهلل ٝليِن 
 2. ٥ـرَ ّ ارٞلٌب هي اًَبؿٍ ّ اْٝاًَ آهيي

: توـيي
.   ـ ٥يـػٍ اي اف ىوبئل اهبم فهبى ٝليَ النالم ؿا ثيبى کٌيؼ1
  ـ هٌْٚؿ اف ١يجت ٢ٍـي چينت ّ تب چَ مبلي ْٕل کييؼ؟ 2
.   ـ امبهي ًْاة اؿثَٞ ؿا ثٌْينيؼ3
 
 
.   هٌتِي االهبل ثَ ً٪ل اف ىيظ ْٕمي ّ ىيظ ٍؼ1٧ّ
، (ىيغضـ ٝبهلي)، احجبت الِؼاٍ (هـصْم هزلني)ثضبؿ االًْاؿ ّ ص٨ الي٪يي :   ـ ػؿ تؼّيي ثضج اهبهت اف کتبثِبي ؽيل امت٦بػٍ ّ ا٩تجبه ىؼ2ٍ

، کتبثِبي (اهبهي ـ آىتيبًي ـ صنٌي)، اٍْل ٝ٪بيؼ ؿا ايٌگًَْ تؼؿيل کٌين (اثـاُين اهيٌي)، ثـؿمي هنبئل کلي اهبهت (ميؼ ىـ٣ الؼيي)الوـارٞبت 
. (کلن الٖيت اف هـصْم ٕيت)، (هکبؿم ىيـافي ـ مجضبًي ـ امتبػي ـ ؿي ىِـي ـ ٩ـائتي)ٝ٪بيؼ آ٩بيبى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػؿك ثينت ّ ُيتن 
 (ثغو اّل)صْـت هِؼي ٝليَ النالم 

پل اف هجبصخي کَ ؿارٜ ثَ اهبهت ػاىتين ًْثت آى ؿميؼُکَ ثضج هغتَـي ؿارٜ ثَ صْـت هِؼي ٝليَ النالم ػاىتَ ثبىين اثتؼا چٌؼ ؿّايت کَ 
. اف ٕـي٨ اُل مٌت ّاؿػ ىؼٍ ً٪ل هي کٌين تب ثـ آًبى صزت ثبىؼ

يغـد ٥ي آعـ القهبى ؿرل هي ّلؼي اموَ کبموي ّ کٌيتَ ککٌيتي يوال االؿُ ٝؼال کوب هلئت رْؿا : ٩بل ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن
٥ؾلک ُْ الوِؼي ػؿ آعـ فهبى هـػي اف ٥ـفًؼاى هي ٩يبم هي کٌؼ کَ اموو هبًٌؼ امن هي ّ کٌيَ اه هبًٌؼ کٌيَ هي امت فهيي ؿا پـ اف ٝؼل هي 



 1. کٌؼ ُوبًْٖؿ کَ اف ٙلن پـ ىؼٍ امت ّ آى هـػ صْـت هِؼي امت
لْ لن يج٨ هي الؼُـ اال يْم لجٞج اهلل ؿرال هي اُل ثيتي يوالُب ٝؼال کوب هلئت رْؿا اگـ اف ٝوـ ػًيب ثب٩ي : ٩بل الٌجي ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن

 2. ًوبًؼ هگـ يک ؿّف عؼاًّؼ ثـ هي اًگيقػ هـػي اف اُل ثيت هـا تب ػًيب ؿا پـ اف ٝؼل کٌؼ ُوبًگًَْ کَ اف ٙلن پـ ىؼٍ امت
ال تؾُت الؼًيب صتي ي٪ْم هي اهتي ؿرل هي ّلؼ الضنيي يوال االؿُ ٝؼال کوب هلئت ٙلوب ػًيب اف ثيي ًوي : ٩بل ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن

 3. ؿّػ تب ايٌکَ هـػي اف اهت هي ّ اف ٥ـفًؼاى صنيي ٩يبم کٌؼ کَ فهيي ؿا پـ اف ٝؼل کٌؼ ُوبًگًَْ کَ اف ٙلن پـ ىؼٍ امت
. الجتَ ػاًيوٌؼاى ىيَٞ کتبثِب ّ اصبػيج ثنيبؿ فيبػي ػؿثبؿٍ صْـت هِؼي ٝليَ النالم آّؿػٍ اًؼ کَ ّاّش ثْػٍ ّ اصتيبد ثَ ً٪ل ًينت

تْلؼ هغ٦يبًَ صْـت هِؼي ٝليَ النالم 
  ُزـي ٩وـي ػؿ پبًقػُن ىٞجبى ثَ ػًيب آهؼ هبػؿه ًـرل ّ پؼؿك اهبم صني 255صْـت صزَ صزَ اثي الضني الوِؼي ٝليَ النالم مبل  

هيالػ آى صْـت ه٪بؿى فهبًي ثْػ کَ عل٦بي متوگـ ّ ربثـ ٝجبمي ثـ هوبلک امبلن : ٝنگـي ٝليَ النالم امت، ٝلت هغ٦ي ثْػى تْلؼه ايي ثْػ
ميٖـٍ ػاىتٌؼ آًِب ثَ هَؼا٧ اصبػيج ثنيبؿ هي ػاًنتٌؼ کَ اف اهبم صني ٝنگـي ٝليَ النالم ٥ـفًؼي ثَ رِبى عْاُؼ آهؼ ّ ؿييَ متوگـاى ؿا 

  ُزـي ٩وـي ٥ـهبى ػاػ ٩235ٖٜ هي کٌؼ لؾا آًِب ػؿ کويي ثْػًؼ تب ُـ گًَْ احـي ؿا اف ٩بئن آل هضوؼ ًبثْػ کٌٌؼ چٌبًچَ هتْکل ٝجبمي ػؿ مبل  
آّؿػًؼ ّ ػؿ هضلَ اي ثَ ًبم ٝنکـ تضت ًٚـ ٩ـاؿ ػاػًؼ ّ ًيق  (پبيتغت صکْهت)صْـت ُبػي ٝليَ النالم ّ ثنتگبًو ؿا اف هؼيٌَ ثَ مبهـاء 

هٞتوؼ ٝجبمي ثَ ىؼت ػؿ پي يب٥تي ًْفاػ اهبم ٝنگـي ٝليَ النالم ثْػ ّ ثَ گـُّي ه٦تو ّ ٩بثلَ تکلي٤ کـػٍ ثْػ کَ هٌبفل ٝلْييي ّ هغٍَْب 
عبًَ اهبم صني ٝنگـي ٝليَ النالم ؿا گبٍ ّ ثي گبٍ ثبفؿمي کٌٌؼ تب اگـ ًْفاػي يب٥تٌؼ کَ گوبى امت هٌزي ثيـيت ثباىؼ اّ ؿا ثي ػؿًگ ًبثْػ 

. کٌٌؼ
اف ايي رِت، ػؿ اصبػيج هَْٞهيي ّالػت پٌِبًي صْـت هِؼي ٝليَ النالم ثَ تْلؼ هغ٦ي صْـت هْمي ٝليَ النالم تيجيَ ّ توخيل ىؼٍ امت ّ 

ثَ ُويي رِت ػؿ ّرْػ هبػؿ آى صْـت ُوبًٌؼ هبػؿ صْـت هْمي ٝليَ النالم آحبؿ عبؿري صول پيؼا ًجْػ ّ کني اؿ صبهلگي ّي آگبُي 
کَ آى هْْٝػ رِبًي ثَ )ىت ًيوَ ىٞجبى کَ اهبم ٝليَ النالم اف اّ عْامتٌؼ اهيت ػؿ عبًَ ثوبى  (ٝوَ اهبم ٝنگـي)ًؼاىت، صتي صکيوَ عبتْى 

تٞزت کـػ فيـا ُيچ گًَْ ٝالهتي اف صول ػؿ ًـرل عبتْى هيبُؼٍ ًوي کـػ، پل اف آًکَ صْـت هِؼي ٝليَ النالم ثَ ػًيب آهؼ  (ػًيب هي آيؼ
. پؼؿه اّ ؿا پٌِبى ّ پْىيؼٍ هي ػاىت ّ رق ثَ ٝؼّػي اف عْاً اٍضبة اّ ؿا ًيبى ًؼاػًؼ

 (اصوؼ ثي امض٨)ىيظ ٍؼ٧ّ ٩ؼك مـٍ ػؿ کتبة اکوبل الؼيي اف اصوؼ ثي صني ٩وي ؿّايت هي کٌؼ کَ اف اهبم ٝنگـي ٝليَ النالم ًبهَ اي ثَ رؼم 
. ٥ـفًؼي ثـاين فاػٍ ىؼ عجـه اف هـػم پْىيؼٍ ثبىؼ کَ آى ؿا ٥٪ٔ ثَ عْييبى ًقػيک يب ػّمتبى عبً عْػ اٝالم هي کٌين: ؿميؼ ًْىتَ ثْػًؼ

 (ٝذ)عٍَْيبت صْـت هِؼي 
.   ـ ًْؿ آى صْـت ػؿ هيبى اًْاؿ اهبهبى ٝليِن النالم هبًٌؼ متبؿٍ ػؿعيبى ػؿ هيبى کْاکت امت1
  ـ ىـا٥ت ًنت اف ٕـ٣ پؼؿ ملنلَ اهبهبى ّ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ اف ٕـ٣ هبػؿ ٩جَـ ؿّم تب ىوْٞى ال٦َب ٍّي 2

. صْـت ٝيني ٝليَ النالم هي ثبىؼ
  ـ ؿّف ّالػت آى صْـت ؿا ثَ ٝـه ثـػًؼ ّ اف ٕـ٣ عؼاًّؼ عٖبة ىؼ هـصجب ثَ تْ اي ثٌؼٍ هي ثـاي ًَـت ػيي هي ّ اِٙبؿ اهـ هي 3

. هِؼي ثٌؼگبى هي
.   ـ هيبى کٌيَ ّ امن ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثـاي صْـت روٜ ىؼٍ امت4
  ـ ٍّبيت ثَ آى صْـت عتن ىؼٍ امت ّ ُوبًگًَْ کَ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن عبتن االًجيبء امت صْـت هِؼي ٝليَ النالم 5

. عبتن االٍّيبء امت
.   ـ اف ؿّف ّالػت ثَ ؿّس ال٪ؼك مپـػٍ ىؼٍ ّ ػؿ ٝبلن ًْؿ ٥ّْبي ٩ؼك تـثيت ىؼٍ ّ هزبلنت ثب هال اٝلي ّ اؿّاس ٩ؼميَ ػاؿػ6
.   ـ ثيٞت اصؼي اف رجبؿاى ّ ٕب١ْتِب ػؿ گـػى آى صْـت ًجْػٍ ّ ًينت ّ ًغْاُؼ ثْػ7
.   ـ ثـاي ِْٙؿ آى صْـت آيبت ١ـيجَ ّ ٝالهبت موبّيَ ّ اؿّيَ ٙبُـ هي ىْػ کَ ثـاي ُيچ صزتي ًجْػٍ امت8
.   ـ ًقػيک ِْٙؿه هٌبػي آموبًي ثب امن آى صْـت ًؼا هي کٌؼ9

.   ـ هَض٦ي کَ اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ثٞؼ اف ؿصلت ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن روٜ کـػٍ ّ هغ٦ي ثْػ ٙبُـ هي ىْػ10
.   ـ اثـ م٦يؼي ُوييَ ثـ مـ آى صْـت ػيؼٍ هي ىْػ11
  ـ ْٕل ٝوـ ّ گـػه ىت ّ ؿّف ػؿ هقاد ّ اْٝبء ّ ُيبت آى صْـت تبحيـ ًوي کٌؼ ثَ ْٕؿي کَ ٌُگبم ِٙـ ثَ ٍْؿت يک هـػ مي يب 12

. چِل مبلَ هي ثبىؼ
.   ـ فهيي ػؿ فهبى ِْٙؿه گٌزِب ّ ػعيـٍ ُبيو ؿا ٙبُـ هي کٌؼ13
  ـ ٝ٪لِبي هـػم ثَ ثـکت ّرْػ آى صْـت تکويل هي ىْػ ػمت هجبؿکو ؿا ثـ مـ هـػم هي گؾاؿػ ّ کيٌَ ّ صنؼ اف ػلِبي هـػم ثيـّى هي 14

. ؿّػ ّ ٝلن ػؿ ػلِبي هْهٌيي ربي هي گيـػ
.   ـ اٍضبة آى صْـت ٝوـىبى ثنيبؿ ْٕالًي هي ىْػ15
.   ـ ًبؿاصتي ّ اهـاُ ّ ثالُب ّ ٤ّٞ اف ثؼى يبؿاى آى صْـت فائل هي ىْػ ثَ ْٕؿيکَ ُـ کؼام ٩ؼؿت چِل هـػ ؿا ػاؿًؼ16
.   ـ هـػم ثَ ًْؿ آى صْـت اف ًْؿ آ٥تبة ّ هبٍ ثي ًيبف هي ىًْؼ17
.   ـ ؿايت ّ ٝلن ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ًقػ آى صْـت امت18
.   ـ ملٌٖت ّ صکْهت آى صْـت هيـ٧ ّ ه٢ـة ّ ٝبلن ؿا ٥ـا هي گيـػ19
.   ـ توبم فهيي پـ اف ٝؼل ّ ػاػ هي ىْػ20
ثينت ّ ٦ُت ٦ًـ اف اٍضبة هْمي ٝليَ النالم ّ ٦ُت ٦ًـ :   ـ روٞي اف هـػگبى فًؼٍ ىؼٍ ّ ػؿ ؿکبة صْـت صبّـ هي ىًْؼ، اف رول21َ

اٍضبة ک٤ِ ّ يْىٜ ثي ًْى، ملوبى، اثْؽؿ، ه٪ؼاػ، هبلک اىتـ، ّ آًبى صبکوبى ىِـُب هي ىًْؼ ّ ُـ کل چِل ٍجبس ػٝبي ِٝؼ ؿا ثغْاًؼ اف 
. يبؿاى آى صْـت امت ّ اگـ پيو اف ِْٙؿ صْـت ثويـػ عؼاًّؼ اّ ؿا فًؼٍ هي کٌؼ تب ػؿ عؼهت آى ثقگْاؿ ثبىٌؼ

.   ـ اصکبم هغٍََْ اي کَ تب ِٝؼ آى صْـت ارـا ًيؼٍ ثْػ ارـاء هي کٌؼ22
.   ـ توبم ٝلْم ؿا کَ ثينت ّ ٦ُت صـ٣ امت ّ تب آى فهبى ػّ صـ٥و ٙبُـ ىؼٍ هٌتيـ ّ ٙبُـ هي کٌؼ23
.   ـ فؿٍ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّْ آلَ ّ ملن کَ ثـ ٩بهت ُيچ کل اًؼافٍ ًينت ثَ اًؼافٍ ٩ؼ ّ ٩بهت آى صْـت امت24
.   ـ ت٪يَ کـػى اف ک٦بؿ ّ هيـکيي ػؿ فهبى اّ ثـػاىتَ هي ىْػ25
.   ـ ثيٌَ ّ ىبُؼ اف ُيچ کل ًوي عْاُؼ ّ آى صْـت هبًٌؼ صْـت ػاّػ ثَ ٝلن اهبهت صکن هي کٌؼ26



.   ـ ثبؿاى ّگيبٍ ّ ػؿعتبى ّ هيٍْ ُب ّ ػيگـ ًٞوتِبي فهيي ٥ـاّاى هي ىْػ27
.   ـ اف پيت ک٥َْ کَ ه٪ـ ملٌٖت آى صْـت امت ػّ ًِـ آة ّ ىيـ اف مٌگ صْـت هْمي ٝليَ النالم ُوييَ ثيـّى هي آيؼ28
.   ـ صْـت ٝيني ٝليَ النالم ثـاي يبؿي صْـت اف آموبى ًقّل هي کٌؼ ّ پيت مـ آى صْـت ًوبف هي عْاًؼ29
.   ـ ملٌٖت رجبؿاى ّ ػّلت ٙبلويي ػًيب ثَ ِْٙؿ صْـت ثَ پبيبى هي ؿمؼ30

لکل اًبك ػّلَ يـ٩جًِْب ّ ػّلتٌب ٥ي آعـ الؼُـ يِٚـ 
يٌٞي ثـاي ُوَ هـػم ػؿ ُـ فهبى ػّلتي امت کَ ثَ آى چين ػاىتَ ّ )ً٪ل ىؼٍ امت کَ اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم هکـؿ ثَ ايي ثيت ىٞـ هتـًن ثْػ 

ثٞؼ اف ػّلت ّ صکْهت صْـت هِؼي ٝليَ النالم ؿرٞت مبيـ اهبهبى ٝليِن  (اًتٚبؿه ؿا ػاؿًؼ ّ ػّلت هب ػؿ آعـ ؿّفگبؿ ٙبُـ عْاُؼ ىؼ
 4.النالم عْاُؼ ثْػ

: توـيي
  ـ صؼيخي اف پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ػؿثبؿٍ ِْٙؿ ّ ٝؼالت گنتـي صْـت هِؼي ٝليَ النالم ثيبى کٌيؼ؟ 1
  ـ چـا تْلؼ صْـت هِؼي ٝليَ النالم هغ٦يبًَ ثْػ؟ 2
  ـ ٥يـػٍ اي اف عٍَْيبت صْـت هِؼي ٝليَ النالم ؿا ثٌْينيؼ؟ 3
 
 
 .211  ّ هٌِبد النٌَ، ٦ٍضَ  204  ـ التؾکـٍ، ٦ٍضَ  1
 .229  ـ ًْؿ االثَبؿ، ٦ٍضَ  99، ٦ٍضَ  1  ـ هنٌؼ، رلؼ  151، ٦ٍضَ  4  ـ مٌي مزنتبًي، رلؼ  89، ٦ٍضَ  3  ـ يٌبثيٜ الوْػٍ، رلؼ  2
 .455  ّ يٌبثٜ الوْػٍ، ٦ٍضَ  96  ـ هْػٍ ال٪ـثي، ٦ٍضَ  3
.   ـ عالٍَ اي اف عٍَْيبت ثَ ً٪ل هضؼث ٩وي ػؿ هٌتِي االهبل4
 
 
 

 (ثغو ػّم)صْـت هِؼي ٝليَ النالم 
ىوبئل اهبم فهبى ٝليَ القهبى 

ؿّايت ىؼٍ کَ صْـت هِؼي ٝليَ النالم ىجيَ تـيي هـػم ثَ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن امت ّ آًچَ اف ىوبئل صْـت ؿميؼٍ چٌيي 
: امت

.   ـ م٦يؼ ؿّ کَ مـعي ثَ آى آهيغتَ امت1
.   ـ گٌؼم گْى کَ اف ثيؼاي ىت هبيل ثَ فؿػي امت2
.   ـ پييبًي ٥ـاط ّ م٦يؼ ّ تبثبى3
.   ـ ايـّاى ثِن پيْمتَ ّ ثيٌي هجبؿک ثبؿيک ّ ثلٌؼ4
.   ـ عْه ٍْؿت5
.   ـ ًْؿ ؿعنبه ١بلت ثـ ميبُي هضبمي ّ مـ هجبؿکو هي ثبىؼ6
.   ـ ثـ گًَْ ؿامت صْـت عبلي امت هبًٌؼ متبؿ7ٍ
.   ـ هيبى ػًؼاًِب گيبػ8ٍ
.   ـ چيوبى ميبٍ ّ مـهَ گْى ّ ػؿ مـ صْـت ٝالهتي امت9

.   ـ هيبى ػّ کت٤ ٝـي10ِ
.   ـ ػؿ ىکن ّ مب٧، هبًٌؼ اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم11
صْـت هِؼي ٝليَ النالم ٕبّّك اُل ثِيت امت چِـٍ )الوِؼي ٕبّّك اُل الزٌَ ّرَِ کبال٪وـ الؼؿي ٝليَ رالثيت الٌْى :   ـ ؿّايت ىؼ12ٍ

. (اه هبًٌؼ هبٍ ػؿعيٌؼٍ ّ ثـ ثؼى هجبؿکو ربهَ ُب اف ًْؿ امت
.   ـ ًَ ثلٌؼ ّ ًَ کْتبٍ ثلکَ هٞتؼل ال٪بهَ امت13
.   ـ ُيبت عْىي ػاؿػ ثْٖؿيکَ ُيچ چيوي ثَ آى اٝتؼال ّ تٌبمت ًؼيؼٍ امت ٍلي اهلل ٝليَ ّ ٝلي آيبئَ الٖبُـيي14

١يجت ٢ٍـاي اهبم فهبى ٝليَ النالم 
١يجت ٢ٍـاي صْـت هِؼي ٝليَ النالم پل اف ىِبػت پؼؿ ثقؿگْاؿه ّ عْاًؼ ًوبف ثـ رٌبفٍ پؼؿ ىْؿٛ ىؼ ػؿ ايي ١يجت صْـت ثـاي عْػ 
ًبئت ّ ًوبيٌؼٍ عبً تٞييي کـػًؼ کَ ثْميلَ اّ صْايذ ّ مْاالت ىيٞيبى ؿا ػؿيب٥ت کـػٍ ّ رْاة هي ػاػًؼ تب هؼتي ثَ ُويي ٍْؿت چِبؿ ًبيت 

. يکي پل اف ػيگـي ػمتْؿات ّ اّاهـ صْـت ؿا اف صْـتو هي گـ٥تٌؼ ّ ثَ ىيٞيبى هي ؿمبًؼًؼ
.   اف ٕـ٣ صْـت ًوبيٌؼٍ عبً ثْػ280  ُزـي ٩وـي تب  260اثْ ٝوـ ّ ٝخوبى ثي مٞيؼ الٞوـي االمؼي کَ اف مبل  : ًبئت عبً اّل

.   ًيبثت کـػ305  تب  280پنـ اّ هضوؼ ثي ٝخوبى الٞوـي کَ ثٞؼ اف ٥ّبت پؼؿه اف مبل  : ًبئت ػّم
. 326  تب  305اثْال٪بمن الضنيي ثي ؿّس ًْثغتي اف مبل  : ًبئت مْم

.   کَ ًيوَ ىٞجبى ايي مبل ٥ّبت کـػ329  تب مبل  326اثْالضني ٝلي ثي هضوؼ موـي اف مبل  : ًبئت چِبؿم
. هضل ًيبثت ايي چِبؿ ٦ًـ ث٢ؼاػ ثْػٍ ّ ػؿ ُوبًزب هؼ٥ًٌْؼ ّ ثٞؼ اف ايي ١يجت کجـي ىـّٛ ىؼ

١يجت کجـاي اهبم فهبى ٝليَ النالم 
ثنن اهلل الـصوي الـصين يب : ىو ؿّف پيو اف ٥ّبت ٝلي ثي هضوؼ موـي ت٩ْيٞي ىـي٤ اف ٕـ٣ اهبم فهبى ٝليَ النالم ثَ ايي ٌْٝاى ٍبػؿ ىؼ

ٝلي ثي هضوؼ النوـي اٝٚن اهلل ارـاعْائک ٥يک ٥بًک هيت هب ثيٌک ّ ثيي متَ ايبم ٥بروٜ اهـک ّ ال تًْ الي اصؼ ٥ي٪ْم ه٪بهک ثٞؼ ٥ّبتک ٥٪ؼ 
٩ّٞت ال٢يجَ التبهَ ٥ال ِْٙؿ اال ثٞؼ اؽى اهلل تٞبلي ؽکـٍ ّ ؽلک ثٞؼ ْٕل االهؼ ّ ٩نٍْ ال٪لْة ّ اهتالء االؿُ رْؿا ّ ميبتي هي ىيٞتي هي يؼٝي 

الويبُؼٍ اال٥وي اػٝي الويبُؼٍ ٩جل عـّد الن٦يبًي ّ الَيضَ ٥ِْ کؾاة ه٦تـ ّ الصْل ّ ال ٩ٍْ اال ثبهلل الٞلي الٞٚين اي ٝلي ثي هضوؼ موـي 
عؼاًّؼ ثـاػؿاى ػيٌي تْ ؿا ػؿ هَيجت تْ ارـ ٝٚين ػُؼ تْ ثٞؼ اف ىو ؿّف اف ػًيب هي ؿّي اهـ عْػ ؿا روٜ کي ّ آهبػٍ ثبه ّ ثَ اصؼي 

ٍّيت ثـاي ًيبثت ًکي ُوبًب ١يجت کجـي ّا٩ٜ گـػيؼ ّ هـا ِْٙؿي ًغْاُؼ ثْػ هگـ ثَ اؽى عؼاًّؼ هتٞبل ّ ايي ِْٙؿ ثٞؼ اف ايي امت کَ ١يجت 



ْٕل ثکيؼ ّ ػلِب ؿا ٩نبّت هي گيـػ ّ فهيي پـ اف ٙلن ّ متن هي ىْػ ّ هي آيٌؼ ثْٞي اف ىيٞيبى هي کَ اػٝبي هيبُؼٍ هـا هي ًوبيٌؼ آگبٍ 
 1. ثبىيؼ کَ ُـ کل پيو افعـّد م٦يبًي ّ ٍيضَ آموبًي اػٝبي هيبُؼٍ ًوبيؼ اّ کؾاة ّ ا٥تـا فًٌؼٍ امت ّ ال صْل ّال٩ٍْ اال ثبهلل الٞلي الٞٚين

ثٌبثـايي ػؿ فهبى ١يجت کجـي هـػم ثبيؼ ثَ ٝلوب ّ هزتِؼيي هـارَٞ کٌٌؼ، چٌبًچَ عْػ اهبم فهبى ٝليَ النالم ػؿ ت٩ْيٞي ػؿ رْاة هنبئل امضب٧ 
ّ اهب الضْاػث الْا٩َٞ ٥بؿرْٞا ٥يِب الي ؿّاٍ اصبػيخٌب ٥بًِن صزتي ٝليکن ّ اًب صزَ : ثي يٞ٪ْة ثَ تْمٔ هضوؼ ثي ٝخوبى ثي مٞيؼ ٝوـّي ٥ـهْػًؼ

اللِن ٝزل  (ػؿ صْاػحي کَ ّا٩ٜ هي ىْػ ثَ ؿاّيبى اصبػيج هـارَٞ کٌيؼ ُوبًب آًِب صزت هي ثـ ىوب ّ هي صزت عؼاًّؼ ثـ آًِب ُنتن)اهلل ٝليِن 
 2. ٥ـرَ ّ ارٞلٌب هي اًَبؿٍ ّ اْٝاًَ آهيي

: توـيي
.   ـ ٥يـػٍ اي اف ىوبئل اهبم فهبى ٝليَ النالم ؿا ثيبى کٌيؼ1
  ـ هٌْٚؿ اف ١يجت ٢ٍـي چينت ّ تب چَ مبلي ْٕل کييؼ؟ 2
.   ـ امبهي ًْاة اؿثَٞ ؿا ثٌْينيؼ3
 
 
.   هٌتِي االهبل ثَ ً٪ل اف ىيظ ْٕمي ّ ىيظ ٍؼ1٧ّ
، (ىيغضـ ٝبهلي)، احجبت الِؼاٍ (هـصْم هزلني)ثضبؿ االًْاؿ ّ ص٨ الي٪يي :   ـ ػؿ تؼّيي ثضج اهبهت اف کتبثِبي ؽيل امت٦بػٍ ّ ا٩تجبه ىؼ2ٍ

، کتبثِبي (اهبهي ـ آىتيبًي ـ صنٌي)، اٍْل ٝ٪بيؼ ؿا ايٌگًَْ تؼؿيل کٌين (اثـاُين اهيٌي)، ثـؿمي هنبئل کلي اهبهت (ميؼ ىـ٣ الؼيي)الوـارٞبت 
. (کلن الٖيت اف هـصْم ٕيت)، (هکبؿم ىيـافي ـ مجضبًي ـ امتبػي ـ ؿي ىِـي ـ ٩ـائتي)ٝ٪بيؼ آ٩بيبى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػؿك ثينت ّ ًِن  
ّاليت ٥٪يَ 

  ـ ٌُگبهي کَ ّاليت ػؿ هْؿػ ٥٪يَ ثکبؿ 1  ـ ملٌٖت ّ چيـگي  2  ـ ؿُجـي ّ صکْهت  1ػؿ فثبى ٝـثي ثـاي ّاليت، ػّ هٌٞب ؽکـ کـػٍ اًؼ  
اگـ ًٚبم ميبمي امالم تيـيش گـػػ ّ هکتت ميبمي آى ثبف ىٌبمبًؼٍ ىْػ يکي اف . هي ؿّػ، هـاػ اف آى صکْهت ّ فهبهؼاؿي اهْؿ ربهَٞ امت

. هجبًي ايي هکتت ّاليت ٥٪يَ ػؿ َٝـ ١يجت اهبهبى هَْٞم ٝليِن النالم عْاُؼ ثْػ
اف ػيؼگبٍ ىيَٞ، ّاليت ٥٪يَ ػؿ َٝـ ١يجت اػاهَ ّاليت اهبهبى هَْٞم ٝليِن النالم امت، ُوبًگًَْ کَ ّاليت اهبهبى ػؿ اهتؼاػ ّاليت ؿمْل اکـم 

ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٩ـاؿ ػاىت ّ صبٍل آى اٝت٪بػ ثَ ايي ًکتَ امت کَ ػؿ ؿاك ُـم ٩ؼؿت ػؿ ربهَٞ امالهي ثبيؼ يک امالم ىٌبك ٩ـاؿ 
گيـػ کَ اگـ هَْٞم صْْؿ ػاىت ىغٌ اّ ّ اگـ ًجْػ ٥٪يَ ربهٜ ىـائ، ايي هنئْليت ؿا ثـ ِٝؼٍ عْاُؼ ػاىت، فيـا ّٙي٦َ اٍلي صکْهت اف 

ػيؼگبٍ امالم ثنٔ اؿفىِب ّ اصکبم الِي ػؿ ربهَٞ هي ثبىؼ ّ ثـاي تض٪٨ ايي آؿهبى، الفم امت ػؿ ثبالتـيي هَؼؿ تَوين گيـي ىغَي آگبٍ ثَ 
. ػيي ٩ـاؿ گيـػ

: ػاليل ّيبت ٥٪يَ
ثؼّى ىک ُـ ربهَٞ اي ثَ فهبهؼاؿ ّ ؿُجـ ًيبف ػاؿػ، صبل اگـ صکْهت ّ فهبهؼاؿي ثـ يک ربهَٞ امالهي ثبىؼ ٝ٪ل صکن هي کٌؼ : ػليل ٝ٪لي

کَ ثـ ٩لَ چٌيي صکْهتي هي ثبينت کني ٩ـاؿ گيـػ کَ ثَ اصکبم ّ ّٙبي٤ امالم آگبُي ػاؿػ ّ هي تْاًؼ فهبهؼاؿ هـػم ثبىؼ اگـ هَْٞم ػؿ هيبى 
. هـػم ثْػ ٝ٪ل اّ ؿا مقاّاؿ ايي هٌَت هي ىوبؿػ ّلي ػؿ َٝـ ١يجت هَْٞم، ٥٪يَ ٝبػل ّ ٩بػؿ ثـ اؿاػٍ ربهَٞ، الي٨ ايي ه٪بم امت

  ـ ثِتـيي ه٦نـ ثـاي 2.   ـ ثِتـيي ٩بًْى ىٌبك1ثِتـيي ٥ـػ ثـاي ارـاي اصکبم ّ ٩ْاًيي امالم کني امت کَ مَ ّيژگي ػاؿػ  : ثَ ػيگـ مغي
  ـ ثِتـيي هزـي ثـاي ايي ٩ْاًيي کَ ُيچ اًگيقٍ اي ثـاي تغل٤ ًؼاؿػ ايي ّيژگيِب ؿا ػؿ َٝـ ١يجت ّلي ٥٪يَ ػاؿامت، ّاليت ٩3ْاًيي امالم  

. ٥٪يَ يٌٞي ؿرْٛ ثَ امالم ىٌبك ٝبػلي کَ اف ػيگـاى ثَ اهبم هَْٞم ًقػيکتـ امت
: ثـاي احجبت ّاليت ٥٪يَ ثَ اصبػيج ٥ـاّاًي امتٌبػ ىؼٍ کَ ثَ ثْٞي اف آًِب ىبؿٍ هي کٌين: ػليل ً٪لي

ػؿ پبمظ ثَ پـميِبي اّ ثَ عٔ هجبؿکيبى  (ٝذ)  ـ ت٩ْيٜ ىـي٦ي کَ هـصْم ٍؼ٧ّ اف امضب٧ ثي يٞ٪ْة ً٪ل هي کٌؼ کَ صْـت ّلي َٝـ 1
: ًْىتٌؼ

ػؿ ؿّيؼاػُبيي کَ ات٦ب٧ هي ا٥تؼ ثَ ؿاّيبى صؼيج هب )اهب الضْاػث الْا٩َٞ ٥بؿرْٞا ٥يِب الي ؿّاٍ صؼيخٌب ٥بًِن صزتي ٝليکن ّ اًب صزَ اهلل ٝليِن 
 2.(هـارَٞ کٌيؼ فيـا آًِب صزت هي ثـ ىوب ّ هي صزت عؼا ثـ آًبى ُنتن

هي صزَ عؼا ثـ ىوب ُنتن : اًب صزَ اهلل ٝليکن: هـصْم ىيظ ْٕمي ػؿ کتبة ال٢يجَ ُويي صؼيج ؿا آّؿػٍ ّ ثَ ربي اًب صزَ اهلل ٝليِن، چٌيي آهؼٍ
صْـت هِؼي ٝليَ النالم ػّ رولَ ٥بًِن صزتي ٝليکن ّ اًب صزَ اهلل ؿا ثگًَْ اي ٥ـهْػٍ اًؼ کَ ثَ ّّْس : ىيٍْ امتؼالل ثَ ايي صؼيج چٌيي امت

صکن ؿاّيبى صؼيج کَ ُوبى ٥٪يِبى ُنتٌؼ هبًٌؼ صکن عْػ اهبم ٝليَ النالم امت يٌٞي ٥٪يِبى، ًبئت اهبم فهبى ٝليَ النالم ػؿ ثيي هـػم : هي ؿمبًؼ
. ُنتٌؼ

:   ـ صؼيخي کَ اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ً٪ل ىؼٍ ّ ثَ ه٪جْلَ ٝوـ ثي عٌٚلَ هٞـ٣ّ امت2
هي کبى هٌکن ٩ؼ ؿّي صؼيخٌب ّ ًٚـ ٥ي صاللٌب ّ صـاهٌب ّ ٝـ٣ اصکبهٌب ٥ليـّْا ثَ صکوب ٥بًي ٩ؼ رٞلتَ ٝليکن صبکوب ٥بؽا صکن ثضکوٌب ٥لن ي٪جلَ 

. هٌَ ٥بًوب امتغ٤ ثضکن اهلل ّ ٝليٌب ؿػ ّ الـاػ ٝليٌب کبلـاػ ٝلي اهلل ّ ُْ ٝلي صؼ اليـک ثبهلل



ُـ کل اف ىوب صؼيج هب ؿا ً٪ل هي کٌؼ ػؿ صالل ّ صـام هب ًٚـ ػاؿػ ّ اصکبم هب ؿا هي ىٌبمؼ ثَ صکْهت اّ : اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٥ـهْػًؼ
ؿّبيت ػُيؼ ُوبًب هي اّ ؿا صبکن ىوب ٩ـاؿ ػاػم پل ٩ّتي اّ ثَ صکن هب صکن کـػ اگـ ٩جْل ًيْػ، مجک ىوـػى صکن عؼا ّ ؿػ ثـ هب امت ّ ؿػ 

   3. هب ؿػ عؼامت ّ آى ػؿ صؼ ىـک ثَ عؼامت
. ٥٪يَ ػؿ اٍٖالس اهـّف ُوبى ىغَي امت کَ ػؿ صؼيج ثب تٞجيـ ٝبؿ٣ ثَ صالل ّ صـام هٞـ٥ي ىؼٍ امت

٩ّتي ػؿ فهبى صْْؿ هَْٞم ٝليَ النالم ّ ػؿ ٍْؿت ػمتـمي ًؼاىتي ثَ هَْٞم ّ صبکويت ًؼاىتي اّ : ىيٍْ امتؼالل ثَ ايي صؼيج چٌيي امت
ّٙي٦َ هـػم هـارَٞ ثَ ٥٪يِبى ربم اليـائ امت، ػؿ فهبى ١يجت کَ اٍال هَْٞم صْْؿ ًؼاؿػ ثَ ٕـي٨ اّلي ّٙي٦َ هـػم هـارَٞ ثَ ٥٪يِبى 

. ربهٜ اليـائ امت
اللِن اؿصن عل٦بئي :   ـ صؼيخي کَ هـصْم ٍؼ٧ّ اف اهيـ الوْهٌيي ٝلي ٝليَ النالم ً٪ل هي کٌؼ کَ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٥ـهْػًؼ3
الؾيي يبتْى هي ثٞؼي : اف آى صْـت مْال ىؼ ربًييٌبى ىوب چَ کنبًي ُنتٌؼ؟ صْـت ٥ـهْػ (عؼايب ربًييٌبى هـا هْؿػ ؿصوت عْيو ٩ـاؿ ػٍ)

  ثـاي ػاللت ايي صؼيج ثـاي ّاليت ٥٪يَ ثبيؼ ثَ ػّ ًکتَ 4(آًبى کَ ثٞؼ اف هي هي آيٌؼ ّ صؼيج ّ مٌت هـا ً٪ل هي کٌٌؼ)يـّّى صؼيخي ّ متتي 
: تْرَ کـػ

  2  ـ تجلي٠ آيبت الِي ّ ؿمبًؼى اصکبم ىـٝيي ّ ؿاٌُوبيي هـػم  1ؿمْل اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن اف مَ ىبى ٝوؼٍ ثـعْؿػاؿ ثْػًؼ  : ال٤
.   ـ فهبهؼاؿي ربهَٞ امالهي ّ تؼثيـ آى يٌٞي ّاليت3ـ ٩ْبّت ػؿ هْاؿػ اعتال٣ ّ ؿ٥ٜ عَْهت  

هٌْٚؿ اف کنبًي کَ ثٞؼ اف صْـت هي آيٌؼ ّ صؼيج ّ مٌت اّ ؿا ً٪ل هي کٌٌؼ ٥٪يِبى ُنتٌؼ ًَ ؿاّيبى ّ هضؼحبى، فيـا ؿاّي ٥٪ٔ ً٪ل صؼيج : ة
هي کٌؼ ّ ًوي ػاًؼ آًچَ کَ ً٪ل هي کٌؼ صؼيج ّ مٌت عْػ صْـت امت يب ًَ؟ هٞبؿُ ّ هغٌَ ؿا ًوي ىٌبمؼ ّ کني ايي اهْؿ ؿا هي ىٌبمؼ 

. کَ ثَ ه٪بم ارتِبػ ّ ػؿرَ ٥٪بُت ؿميؼٍ ثبىؼ
٥٪يِبى ربًييٌبى پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن هي ثبىٌؼ ّ ىئًْي کَ ثـاي : ثب تْرَ ثَ ايي ػّ ًکتَ اف صؼيج چٌيي امت٦بػٍ هي کٌين

. ثـاي ربًييٌبى اّ ًيق عْاُؼ ثْػ (تجلي٠ ػيي ـ ٩ْبّت ـ فهبهؼاؿي ّ ّاليت)صْـت ثْػ 
: ىـائ ّلي ٥٪يَ

اف آى ؿّ کَ ػؿ صکْهت ػيٌي اػاؿٍ ربهَٞ ثـ امبك ٩ْاًيي امالهي امت کني کَ ػؿ ؿاك ٩ؼؿت ٩ـاؿ هي گيـػ ثبيؼ آگبُي :   ـ ارتِبػ ّ ٥٪بُت1
. کب٥ي ثَ ٩ْاًيي امالم ػاىتَ ثبىؼ تب ػؿ رـثبى اػاؿٍ ارتوبٛ اف ايي ٩ْاًيي مـپيچي ًيْػ ايي آىٌبيي ثبيؼ ػؿ صؼ ارتِبػ ثبىؼ

فيـا اگـ صبکن ّ ٥٪يَ اف ت٪ْي ّ ٝؼالت ثـعْؿػاؿ ًجبىؼ ٩ؼؿت، اّ ؿا تجبٍ هي کٌؼ ّ هوکي امت هٌب٥ٜ ىغَي يب گـُّي ؿا :   ـ ٝؼالت ّ ت٪ْي2
ثـ هٌب٥ٜ ارتوبٝي ّ هلي ه٪ؼم ثؼاؿػ ثـاي ّلي ٥٪يَ ػؿمتکبؿي ّ اهبًت ّ ٝؼالت ىـٓ امت تب هـػم ثب إويٌبى ّ اٝتوبػ فهبم اهْؿ ؿا ثَ اّ 

. ثنپبؿًؼ
.   ـ آگبُي ّاُتوبم ثَ ٍبلش ارتوبٝي، يٌٞي هؼيـ ّ هؼثـ ثبىؼ3

اي هـػم ىبينتَ تـيي : ٝلي ٝليَ النالم ٥ـهْػًؼ)  5ايِب الٌبك اى اص٨ الٌبك ثِؾا االهـ ا٩ْاُن ٝليَ ّ اٝلوِن ثبهـ اهلل ٥يَ  : ٩بل ٝلي ٝليَ النالم
 6 (هـػم ثـاي صکْهت کني امت کَ اف ػيگـاى تْاًبت ّ ثَ ػمتْؿ عؼ ػؿ اهـ صکْهت ػاًبتـ ثبىؼ

: توـيي
  ـ ّاليت ػؿ ل٢ت ٝـثي ثَ چَ هٌٞبيي آهؼٍ ّ هـاػ اف ّاليت ٥٪يَ چينت؟ 1
.   ـ ػليل ٝ٪لي ّاليت ٥٪يَ ؿا ثيبى کٌيؼ2
  ـ ت٩ْيٜ ىـي٤ اهبم فهبى ٝليَ النالم ػؿثبؿٍ ؿرْٛ ثَ ٥٪يِبى چينت؟ 3
.   ـ ىيٍْ امتؼالل ثَ ه٪جْلَ ٝوـ ثي صٌٚلَ ؿا ثيبى کٌيؼ4
  ـ ىئْى ّاليت ٥٪يَ ػؿ صؼيج اللِن اؿصن عل٦بئي چينت؟ 5
.   ـ ىـائ ّلي ٥٪يَ ؿا ثيبى کٌيؼ6
 
 
 .398، ً  10  ـ تبد الٞـّك، د  396  ً  2  ـ هَجبس الوٌيـ، د  1732  ـ ٩بهْك الوضئ ً  1
 .483، ً  2  ـ اکوبل اػيي ٍؼ٧ّ، د  2
 .67، ً  1  ـ اٍْل کب٥ي، د  3
 .65، ً  18  ـ ّمبئل الييَٞ، د  420، ً  4  ـ هي ال يضْـٍ ال٦٪يَ، د  4
 .173  ـ ًِذ الجال١َ، عٖجَ  5
.   ـ ثضج ّاليت ٥٪يَ ا٩تجبك اف ثضخِبي آيت اهلل هَجبس يقػي ّ رٌبة امتبػ ُبػّي تِـاًي6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ػؿك مي ام 
هٞبػ 

ثٞؼ اف هنبلَ تْصيؼ ُيچ يک اف هنبئل ٝ٪يؼتي ثَ اُويت هنبلَ هٞبػ ًوي ؿمؼ ػؿ ٩ـآى صؼّػ يکِقاؿ ّ ػّينت آيَ ػؿثبؿٍ هٞبػ امت ّ ت٪ـيجب ػؿ 
ّ : توبم ٦ٍضبت ٩ـآى ؽکـي اف هٞبػ ىؼٍ امت ّ ت٪ـيجب صؼّػ مي هْؿػ ثٞؼ اف ايوبى ثَ عؼاًّؼ هّْْٛ ايوبى ثَ رِبى ػيگـ هٖـس ىؼٍ امت هبًٌؼ



. يْهٌْى ثبهلل ّ اليْم االعـ، ثٌبثـايي ايوبى ثَ عؼاًّؼ ّ صکوت ّ ٩ؼؿت ّ ٝؼالت اّ ثؼّى ايوبى ثَ هٞبػ کبهل ًوي گـػػ
آحبؿ اٝت٪بػ ثَ هٞبػ 

.   ـ ايوبى ّ اٝت٪بػ ثَ هٞبػ ثَ فًؼگي اًنبى ه٦ِْم هي ثغيؼ ّ فًؼگي ايي رِبى ؿا اف پْچي ػؿ هي آّؿػ1
.   ـ اٝت٪بػ ثَ هٞبػ اًنبى ػؿ ؿًّؼ تکبهلي عْيو ٩ـاؿ ػاػٍ ّ اّ ؿا اف تضيـ ّ مـگؼاًي ًزبت هي ُؼ2
.   ـ ايوبى ثَ هٞبػ ّبهي ارـاي تبم ٩ْاًيي الِي، اص٪ب٧ ص٪٧ْ هي گـػػ ّ ثَ اًنبى ػؿ ثـاثـ مغتيِب ًيـّ هي ثغيؼ3
.   ـ اٝت٪بػ ثَ هٞبػ اًگيقٍ اٍل يتِؾيت ٦ًل، ٝول ثَ تکبلي٤ ىـٛ، ٥ؼاکبؿي ّ ايخبؿ هي ثبىؼ4
.   ـ ايوبى ثَ هٞبػ ؿّس ػًيب پـمتي ؿا کَ ؿييَ ُوَ عٖبيب ّ رٌبيبت امت اف ثيي هي ثـػ ّ عْػ ٝبهل تـک گٌبٍ امت5

ػؿ ًتيزَ ايبى ثَ هٞبػ تبحيـ ثنيبؿ ٝوي٨ ّ گنتـػٍ اي ػؿ اٝوبل اًنبًِب ػاؿػ فيـا اٝوبل اًنبى ثبفتبة اٝت٪بػات اّمت ّ ثَ تٞجيـ ػيگـ ؿ٥تبؿ ُـ 
اًنبًي ثب رِبًجيٌي اّ اؿتجبٓ ّ پيًْؼ هنت٪ين ػاؿػ، کني کَ ثَ ٩يبهت اٝت٪بػ ػاؿػ ػؿ اٍالس عْيو ّ اًزبم اٝوبل گًْبگْى ٧ْ٥ الٞبػٍ مغت گيـ ّ 

اّ ُـ لضَٚ ثغْاُؼ ُـ کبؿي اًزبم ػُؼ آحبؿ ٩ٖٞي آى ؿا ػؿ ه٪بثل ه٪بثل چيوبى عْػ هي ثيٌؼ ثٌبثـايي ُوييَ هـا٩ت ؿ٥تبؿ عْيو . هْىکب٣ امت
. امت

ػؿ ه٪بثل اًنبًِبئيکَ ٝ٪يؼٍ ّ تْرَ ثَ رِبى پل اف هـگ ًؼاؿًؼ فًؼگي ػًيب ثـاييبى پْچ ّ ثي هضتْاى ّ تکـاؿي امت اگـ فًؼگي ػًيب ؿا ثؼّى 
رِبى ػيگـ ػؿ ًٚـ ثگيـين ػؿمت هبًٌؼ ايي امت کَ فًؼگي ػّؿاى رٌيي ؿا ثؼّى فًؼگي ايي ػًيب ٥ـُ کٌين کَ چيقي رق يک فًؼاى تبؿيک 

ًغْاُؼ ثْػ، ؿامتي اگـ اًتِبي ايي ػًيب ٥ٌب ّ ًينتي ُوييگي ثبىؼ چ٪ؼؿ تبؿيک ّ ّصيتٌبک امت صتي هـ٥َ تـيي فًؼگي پْچ ّ ثي هٌٞي عْاُؼ 
!. ثْػ

پل ثـاي چَ فًؼٍ اين؟ عْؿػى ١ؾا، پْىيؼى لجبك، کبؿ ّ تاله، ايي فًؼگي تکـاؿي ؿا ػُِب مبل اػاهَ ػاػى کَ آعـ چي؟ آيب ّا٩ٞب ايي آموبى 
گنتـػٍ، ايي فهيي پٌِبّؿ ايي ُوَ تضَيل ٝلن ّ اًؼّعتي تزـثَ ّ ايي ُوَ امتبػاى ّ هـثيبى ُوَ ثـاي چٌؼ ؿّف فًؼگي ّ مپل ًبثْػي ُوييگي 

. ايٌزبمت کَ پْچي فًؼگي ثـاي آًِب کَ ٝ٪يؼٍ ثَ هٞبػ ًؼاؿًؼ ٩ٖٞي هي ىْػ! امت؟
اهب کنبًيکَ ٝ٪يؼٍ ثَ هٞبػ ػاؿًؼ، ػًيب ؿا هقؿَٝ اي ثـاي آعـت هي ػاًٌؼ، کيتقاؿي کَ ثبيؼ ػؿ آى ثؾؿ ا٥يبًي کـػٍ تب هضَْ آى ؿا ػؿ يک 

٥يِب هب : فًؼگي ربّيؼاى ّ اثؼي ثـػاىت کٌين، ػًيب گؾؿگبٍ ّ پلي امت کَ ثبيؼ اف آى ٝجْؿ کـػٍ ّ ثَ ه٪َؼ ثـمين آى ُن ه٪َؼي کَ ث٪ْل ٩ـآى
 1. (ػؿ ثِيت آًچَ اًنبًِب هيل ػاؿًؼ هْرْػ امت، آًچَ اف ػيؼًو چيوِب لؾت هي ثـًؼ)تيتِيَ اال٦ًل ّ تلؾ االٝيي 

، چ٪ؼؿ گْاؿا ّ ىيـيي امت ؿًذ ّ (ًَ ُيچ چيوي هبًٌؼه ؿا ػيؼٍ ّ ًَ ُيچ گْىي ىٌيؼٍ)ٝٚوت چٌيي ٝبلوي ؿا الٝيي ؿات ّ ال اؽى موٞت 
. تاله ثـاي ؿميؼى ثَ چٌيي ه٪بهي ّ چ٪ؼؿ آمبى امت تضول هيکالت ّ ًبؿصتيِب، فيـا ػؿ ًِبيت آؿاهو اثؼي ّ ربّػاًي امت

پل ًغنتيي احـ اٝت٪بػثَ رِبى پل اف هـگ، ه٦ِْم ػاػى ّ ُؼ٣ ثغييؼى ثَ فًؼگي امت فيـا اف ًٚـ هٞت٪ؼيي ثَ ٩يبهت، هـگ ًينتي ّ ًبثْػي 
. ثلکَ ػؿيچَ اي ثَ يک فًؼگي ربّيؼاى امت

احبؿ ٝ٪يؼٍ ثَ هٞبػ اف ًٚـ ٩ـآى 
اف آًزب کَ ٝ٪يؼٍ ثَ هٞبػ ٝبهلي هِن ػؿ تـثيت اًنبًِبمت ّ هضـکي ًيـّهٌؼ ثـاي اٝوبل ًيک ّ عؼهت ثَ ربهَٞ، ّ ػؿ ّوي ٝبهل ثبفػاؿًؼٍ 

٩ْي ػؿ ثـاثـ گٌبٍ ّ عٖب کبؿي هي ثبىؼ، ػؿ ٩ـآى ٩نوت هِوي اف هنبئل تـثيتي اف ايي ؿاٍ ػًجبل ىؼٍ امت، ػؿ ثْٞي آيبت هي ٥ـهبيؼ ًَ تٌِب 
. ايوبى ّ اٝت٪بػ ثلکَ ٙي ّ گوبى ثَ هٞبػ آحبؿي ٝوي٨ ػاؿػ

آيب گوبى ًوي کٌٌؼ آًِب کَ ػؿ ؿّف ثقؿگي ثـ اًگيغتَ عْاٌُؼ ىؼ ).   ـ اال يٚي اّلئک اًِن هجْٞحْى ليْم ٝٚين يْم ي٪ْم الٌبك لـة الٞبلويي1
 2. (ؿّفي کَ ُوَ هـػم ػؿ پييگبٍ پـّؿػگبؿ صبّـ هي ىًْؼ

٥وي کبى يـرْ ل٪بء ؿثَ :   ـ ػؿ آيَ ػيگـ هي ٥ـهبيؼ صتي اهيؼ ّ ؿربء ثَ رِبى ػيگـ ثـاي رلْگيـي اف گٌبٍ ّ اًزبم ٝول ٍبلش کب٥ي امت2
پل کنيکَ اهيؼ ثَ هال٩بت پـّؿػگبؿه ػاؿػ ثبيؼ ٝول ٍبلش اًزبم ػاػٍ ّ ُـگق ىـک ثَ اّ )٥ليٞول ٝوال ٍبلضب ّ ال ييـک ثٞجبػٍ فثَ اصؼا 

 3. (ًيبّؿػ
  ـ ٩ـآى تَـيش هي ٥ـهبيؼ کَ اٝوبل ّ ؿ٥تبؿ اًنبى ؿًگ اثؼيت ثَ عْػ هي گيـػ ّ ٥ـػاي ٩يبهت اف اّ رؼا ًغْاُؼ ىؼ، يْم تزؼ کل ٦ًل هب 3

ؿّفي کَ اًنبى ُـ کبؿ ًيک عْػ ؿا صبّـ هي ثيٌؼ ّ ُوچٌيي )ٝولت هي عيـ هضْـا ّ هب ٝولت هي مْء تْػلْ اى ثيٌِب ّ ثيٌَ اهؼا ثٞيؼا 
 4. (ثؼيِبه ؿا هي ثيٌؼ ثْٖؿيکَ آؿفّ هي کٌؼ اي کبه ثيي هي ّ ايي ثؼيِب ٥بٍلَ اي ْٕالًي ثْػ

  ـ هٞت٪ؼ ثَ ٩يبهت ُيچ کبؿ عْة يب ثؼي ؿا کْچک ًوي پٌؼاؿػ فيـا ٕج٨ آيبت ٩ـآى ثَ ؽؿات کْچک ُن ؿميؼگي هي ىْػ ٥وي يٞول هخبل ؽؿٍ 4
پل کنيکَ ثَ ه٪ؼاؿ ؽؿٍ اي کبؿ ًيک اًزبم ػُؼ هي ثيٌؼ آًـا ّ کنيکَ ه٪ؼاؿ ؽؿٍ اي ثؼي کٌؼ هي ثيٌؼ )عيـا يـٍ ّ هي يٞول هخ٪بل ؽؿٍ ىـايـٍ 

 5. (آًـا
ىغَي ّاؿػ هنزؼ پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ىؼ ّ گ٦ت يب ؿمْل اهلل ثَ هي ٩ـآى ثيبهْف صْـت يکي اف يبؿاى ؿا هٞـ٥ي کـػًؼ کَ 
ثَ اّ ٩ـآى تٞلين ػُؼ ُوبى ؿّف گْىَ اي اف هنزؼ ًينتٌؼ هٞلن مْؿٍ فلقال ؿا ثَ اّ تٞلين ػاػ ٩ّتي ثَ آيَ هؾکْؿ ؿميؼى آى هـػ کوي ٥کـ کـػ ّ 
پـميؼ ايي رولَ ّصي امت؟ هٞلن گ٦ت آؿي، گ٦ت ثل امت هـا، هي ػؿك عْػ ؿا اف ايي آيَ گـ٥تن صبال کَ ُوَ کبؿُبي هب اف کْچک ّ ثقؿگ، 
عْة ّ ثؼ صنبة ػاؿػ تکلي٤ هي ؿّىي ىؼ ّ ُويي رولَ ثـاي فًؼگي هي کب٥ي امت عؼاصب٥ٚي کـػٍ ّ ؿ٥ت، هٞلن عؼهت پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل 

. ٝليَ ّ آلَ ّ ملن آهؼٍ ّ رـيبى ؿا ثَ ٝـُ ؿمبًيؼ، صْـت ٥ـهْػًؼ ؿرٜ ٥٪يِب يٌٞي اگـ چَ ؿ٥ت ّلي ُوَ چيق ؿا ٥ِويؼ ّ ؿ٥ت
  ـ هٞت٪ؼ ثَ ٩يبهت ػؿ ؿاٍ عؼاًّؼ مغت تـيي هيکالت ؿا تضول ًوْػٍ ّ ثـاي ؿميؼى ثَ مٞبػت اعـّي صتي اف فًؼگي ػًيب هي گؾؿػ، هبًٌؼ 5

مبصـاى کَ ٩ّتي هٞزقٍ صْـت هْمي ٝليَ النالم ؿا ػيؼًؼ ّ ػاًنتٌؼ اّ اف ربًت عؼامت ُوَ ثَ ؿمبلتو ايوبى آّؿػًؼ ٥ـْٝى ثَ آًِب گ٦ت ػمت 
٥ب٩ِ هب اًت ٩بُ اًوب ت٪ْي ُؾٍ الضيٍْ الؼًيب اًب آهٌب ثـثٌب لي٦٢ـلٌب : ّ پبي ىوب ؿا ٩ٖٜ هي کٌن ّ ىوب ؿا ثـػاؿ هي کين آًِب ػؿ رْاة گ٦تٌؼ

ُـ چَ هي عْاُي ثکي کَ ًِبيت کبؿي کَ هي تْاًي ثکٌي ٥٪ٔ ثـ ػًيبي هبمت ثؼؿمتيکَ )عٖبيبًب ّ هب اکـُتٌب ٝليَ هي النضـ ّ اهلل عيـ ّ اث٪ي 
 6. (هب ايوبى ثَ پـّؿػگبؿهبى آّؿػين تب ثيبهـفػ گٌبُبى هب ؿا ّ آى مضـي کَ تْ هب ؿا ثـ آى هزجْؿ کـػي ّ عؼاًّؼ ثِتـ ّ پبيٌؼٍ تـ امت

ثگْ آيب عجـ ػُن ثَ ىب کَ فيبًکبؿتـيي ىوب کينت آًبًکَ توبم کْىو آًِب ػؿ فًؼگي ػًيب ٙبيٜ ىؼٍ ّ ٥کـ هي کٌٌؼ ): ػؿ ه٪بثل کنبًيکَ ٝ٪يؼٍ ًؼاؿًؼ
 7.(ػؿمت ٝول هي کٌٌؼ کنبًيکَ آيبت عؼاًّؼ ّ هال٩بت اّ ؿا اًکبؿ کـػًؼ پل کبؿُبييي تجبٍ ىؼ
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ػؿك مي ّ يکن 
ػالئل ٩ـآى ثـاي احجبت هٞبػ 

عؼاًّؼيکَ ايزبػ ًوْػ آ٥ـيٌو ؿا مپل آًِب ؿا ثـ هي گـػاًؼ ّ ثبفگـػاًؼى )ُْ الؾي يجؼا الغل٨ حن يٞيؼٍ ّ ُْاُْى ٝليَ : يبػآّؿي آ٥ـيٌو ًغنتيي
 1. (ثـاي عؼا آمبى امت

 2 .(ثبف هي گـػاًؼ (٩يبهت)ُوبًگًَْ کَ اّل ىوب ؿا آ٥ـيؼ ثبؿ ػيگـ )کوب ثؼاکن تْٞػّى 
اًنبى هي گْيؼ آيب ٩ّتي هـػم ػّ هـتجَ فًؼٍ هي )ّ ي٪ْل االًنبى اؽا هبهت لن٣ْ اعـد صيب اّ ال يؾکـ االًنبى اًب عل٪ٌبٍ هي ٩جل ّ لن يک ىيئب 

 3. (ىْم آيب ٥کـ ًوي کٌؼ کَ اّ ُيچ ثْػ ّ هب اّ ؿا آ٥ـيؼين
 4. (هي پـمٌؼ چَ کني هب ؿا ػّثبؿٍ ثـ هي گـػاًؼ ثگْ ُوبى عؼائيکَ ثبؿ اّل ىوب ؿا آ٥ـيؼ)٥ني٪ْلْى هي يٞيؼًب ٩ل الؾي ٥ٖـکن اّل هـٍ 

ٝـثي ثيبثبًي ٩َٖٞ امتغْاى پْميؼٍ اي اف اًنبًي ؿا پيؼا کـػ ّ ثب ٝزلَ ثَ مْي ىِـ آهؼٍ ّ مـاٟ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن آهؼ ّ 
ثگْ فًؼٍ هي کٌؼ آًِب ؿا ُوبى )٥ـيبػ فػ چَ کني ايي امتغْاًِبي پْميؼٍ ؿا فًؼٍ هي کٌؼ؟ ٩ل يضييِب الؾي اًيبُب اّل هـٍ ّ ُْ ثکل عل٨ ٝلين 

 5. (عؼائيکَ اّل ثبؿ اّ ؿا آ٥ـيؼ ّ اّ ثـ ُـ عل٪ي ػاًبمت
 6. (اي هٌکـاى هٞبػ ىوب کَ آ٥ـيٌو ًغنتيي ؿا هي ػاًيؼ چـا هتٌجَ هي ػاًيؼ چـا هتٌجَ ًوي ىْيؼ)ّ ٩ؼ ٝلوتن الٌيبٍ االّلي ٥لْ التؾکـّى 

. (ُوبًگًَْ کَ ايزبػ کـػين آ٥ـيٌو ؿا اٝؼٍ هي کٌين آًـا ّٝؼٍ اي امت ثـ هب کَ صتوب اًزبم ػُين)کوب ثؼاًب اّل عل٨ ًٞيؼٍ ّٝؼا ٝليٌب اًب کٌب ٥بٝليي 
7 

اف هزوْٛ آيبت هؾکْؿ ّ آيبت هيبثَ امت٦بػٍ هي کٌين کَ ثب تْرَ ثَ آ٥ـيٌو ًغنتيي ّ عل٪ت اًنبًِب ثبفگـػاى ػّثبؿٍ آًِب ثـاي عؼاًّؼ هتٞبل آمبى 
. (آ٥ـيؼى ػؿ هـتجَ اّل ّ ثبفگـػاًؼى آًِب ػؿ ٩يبهت يکي امت)امت يٌٞي ثـاي عؼاًّؼي کَ ٩ؼؿت ثي ًِبيت ػاؿػ ُوَ چيق آمبى امت 

چْى ٩ؼؿت اّ هٌقٍ اف ً٪َبى امت آّؿػى عل٨ ّ ثـػًو آمبى امت 
ًنجت ثَ هي ّ تْ ُـ چَ ػىْاؿ ثْػ ػؿ ٩ؼؿت پـ کوبل اّ آمبى امت 

هٞبػ ّ ٩ؼؿت هٖل٪َ عؼاًّؼ 
يکي اف ٦ٍبت عؼاًّؼ هتٞبل ٩ؼؿت ثي پبيبى اّمت کَ ػؿ ثضج تْصيؼ ثيبى ىؼ ّمٞت آموبًِب ّ کِکيبًِب ّ هٌْٚهَ ُب، کخـت ّ : ٩ؼؿت عؼاًّؼ

ُوَ ًيبًَ اي ٩ؼؿت ثي پبيبى عؼاًّؼ امت، ثب ٩جْل چٌيي اٍلي ربي مْال ًوي هبًؼ کَ چگًَْ ... ٝٚوت کـات، تٌْٛ گًْبگْى هْرْػات ّ 
. اًنبًِب ػّ هـتجَ فًؼٍ هي ىًْؼ

آيب ًؼاًنتٌؼ عؼاًّؼيکَ )اّ لن يـّا اى اهلل الؾي عل٨ النوْات ّ االؿُ ّ لن يٞي ثغل٪ِي ث٪بػؿ ٝلي اى يضي الوْتي ثلي اًَ ٝلي کل ىيئي ٩ؼيـ 
 8. (آموبًِب ّ فهيي ؿا آ٥ـيؼ ّ اف آ٥ـيٌو آًِب ًبتْاى ًيؼ ٩بػؿ امت هـػگبى ؿا فًؼٍ کٌؼ آؿي اّ ثـ ُوَ چيق تْاًب امت

آيب کنيکَ آموبًِب ّ فهيي ؿا آ٥ـيؼ ٩ؼؿت ًؼاؿػ ُوبًٌؼ آًِب )اّ ليل الؾي عل٨ النوْات ّ االؿُ ث٪بػؿ ٝلي اى يغل٨ هخلِن ثلي ّ ُْ الغال٧ الٞلين 
 9. (آؿي اّ آ٥ـيؼگبؿ ػاًبمت! ؿا ثيب٥ـيٌؼ؟

آيب گوبى هي کٌؼ اًنبى کَ هب امتغْاًِبيو ؿا روٜ ًوي کٌين آؿي ٩بػؿين صتي )ايضنت االًنبى اى لي ًزوٜ ٝٚبهَ ثلي ٩ؼؿيي ٝلي اى ًنْي ثٌبًَ 
 10. (مـ اًگيتبًو ؿا ػؿمت کٌين

ايضنت االًنبى اى يتـک مؼي الن يک ٦ًَٖ هي هٌي يوٌي حن کبى ٝل٪َ ٥غل٨ ٥نْي ٥زٞل هٌَ القّريي الؾکـ ّ االًخي اليل ؽلک ث٪بػؿ ٝلي اى يضي 
آيب اًنبى گوبى هي کٌؼ کَ هِول ّ ثي صنبة ؿُب هي ىْػ آيب اّ ٦ًَٖ اي اف هٌي ًجْػ کَ عْى ثنتَ ىؼ پل آ٥ـيؼ ّ ػؿمت ًوْػ پل اّ ؿا )الوْتي 

 11. (!هؾکـ ّ هًْت ٩ـاؿ ػاػ آيب آى عؼاًّؼ ٩بػؿ ًينت کَ فًؼٍ کٌؼ هـػگبى ؿا؟
ثگْ ػؿ فهيي ميـ کٌيؼ ّ ثٌگـيؼ عؼاًّؼ )٩ل ميـّا ٥ي االؿُ ٥بًٚـّا کي٤ ثؼا الغل٨ حن اهلل يٌيي ء الٌيبٍ االعـٍ اى اهلل ٝلي کل ىيي ٩ؼيـ 

 12 . (رِبى آعـت ؿا ايزبػ هي کٌؼ ُوبًبى عؼاًّؼ ثـ ُـ چيق ٩بػؿ امت (ُويي گًَْ)چگًَْ آ٥ـيٌو ؿا آ١بف کـػٍ مپل عؼاًّؼ 
ثـُبى ٝؼالت ّ هنبلَ ٩يبهت  

ّ ُويي ْٕؿ هـػم . گـُّي هٖيٜ ّ ٥ـهبًجـػاؿ ّ گـُّي ٝبٍي ّ گٌَ کبؿ: هـػم ػؿ ثـاثـ ػمتْؿات عؼاًّؼ ػّ ػمتَ اًؼ: هٞبػ ّ ٝؼالت عؼاًّؼ



ًنجت ثَ يکؼيگـ گـُّي ٙبلن ّ متوگـ ّ گـُّي هٚلْم ّ تضت آفاؿُب ّ ىکٌزَ ُب ُنتٌؼ ّ اف ًٚـ فًؼگي ُن ٝؼٍ اي اف ُـ ؿاٍ ىؼٍ ٝوـي ؿا 
ػؿ ؿ٥بٍ ّ آمبيو ثنـ هي ثـًؼ ّٝؼٍ اي ػؿ ه٪بثل، يک ٝوـ ػؿ ٥٪ـ ّ مغتي ّ هضـّهيت هي ثبىٌؼ، ٝؼالت پـّؿػگبؿ ا٩تْب هي کٌؼ کَ پل اف 

. ايي رِبى ٩يبهتي ثبىؼ ّ صنبة ّ رقائي ثْػٍ ثبىؼ کَ ثَ ُوَ ايي ثـًبهَ ُب ؿميؼگي ىْػ
ام صنت الؾيي ارتـصْا اليئبت اى ًزٞلِن کبؽيي آهٌْا ّ ٝولْا الَبلضبت مْاء هضيبُن ّ هوبتِن مبء هب يضکوْى ّ عل٨ اهلل النوْات ّ االؿُ 

آيب کنبًي کَ هـتکت گٌبٍ ىؼًؼ گوبى هي کٌٌؼ کَ هب آًِب ؿا ُوچْى کنبًي کَ ايوبى آّؿػٍ ّ )ثبلض٨ ّ لتزقي کل ٦ًل ثوب کنجت ّ ُن ال يٚلوْى 
چَ ثؼ ػاّؿي هي کٌٌؼ ّ عؼاًّؼ آموبًِب ّ فهيي ؿا ثض٨ آ٥ـيؼٍ امت تب ُـ ! ٝول ٍبلش اًزبم ػاػًؼ ٩ـاؿ هي ػُين کَ صيبت ّ هـگيبى يکنبى ثبىؼ؟

 13 . (کل ػؿ ثـاثـ اٝوبلي کَ اًزبم ػاػٍ امت رقاء ػاػٍ ىْػ ّ ثَ آًِب متوي ًغْاُؼ ىؼ
 14. (آيب کني کَ هْهي امت ثب ٥بم٨ يکنبى امت هنلوب هنبّي ًينتٌؼ)ا٥وي کبى هْهٌب کوي کبى ٥بم٪ب ال ينتّْى 

 15. (آيب هْهٌبى ؿا ُوچْى هزـهبى ٩ـاؿ هي ػُين ىوب ؿا چَ هي ىْػ چگًَْ صکن هي کٌيؼ)ا٥ٌٞزل الونلويي کبلوزـهيي هبلکن کي٤ تضکوْى 
آيب کنبًي ؿا کَ ايوبى آّؿػٍ ّ ٝول ٍبلش اًزبم ػاػًؼ )ام ًزٞل الؾيي آهٌْا ّ ٝولْا الَبلضبت کبلو٦نؼيي ٥ي االؿُ ام ًزٞل الوت٪يي کبل٦زبؿ 

 16. (!ُوچْى ه٦نؼاى ػؿ فهيي ٩ـاؿ ػُين يب پـُيقکبؿاى ؿا ُوچْى ٥برـاى؟
اليَ هـرٞکن رويٞب ّٝؼ اهلل ص٪ب اًَ يجؼا الغل٨ حن يٞيؼٍ ليزقي الؾيي آهٌْا ّ ٝولْا الَبلضبت ثبل٪نٔ ّ الؾيي ک٦ـّا لِن ىـاة هي صوين ّ ٝؾاة الين 

ثبفگيت ُوَ ثَ مْي عؼاًّؼ عْاُؼ ثْػ ايي ّٝؼٍ ص٨ عؼامت کَ عل٪ي آ٥ـيؼٍ ّ مپل ثَ مْي عْػ ثـ هي گـػاًؼ تب آًِب کَ )ثوب کبًْا يک٦ـّى 
ايوبى آّؿػٍ ّ ٝول ٍبلش اًزبم ػاػًؼ ثَ پبػاه عْيو ثَ ٝؼالت ثـمبًؼ ّ آًِب کَ کي٦ـ ک٦ـىبى، ىـاثي اف صوين ػّفط ّ ٝؾاثي ػؿػًبک هٞؾة 

 17. (گـػاًؼ
: توـيي
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  ـ ثـُبى ٝؼالت ثـاي احجبت هٞبػ چينت؟ 3
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ػؿك مي ّ ػّم 
٩ـآى ّ هٞبػ 

هٞبػ ٥لن٦َ آ٥ـيٌو 
ػؿ ٩ـآى صؼّػ ٍؼ هـتجَ عؼاًّؼ ثَ کلوَ صکين تٍْي٤ ىؼٍ امت ّ هب ًيبًَ ُبي صکوت عؼاًّؼ ؿا ػؿ ُوَ رِبى ُنتي هيبُؼٍ هي کٌين، صبل 
اگـ چٌيي ٥ـُ کٌين کَ هـگ ثـاي اًنبى پبيبى ُوَ چيق امت ّ اگـ ثٞؼ افايي رِبى ٩يبهتي ًجبىؼ آ٥ـيٌو پْچ ّ ٝجج ّ ثيِْػٍ عْاُؼ ثْػ ّ 

ُـگق عؼاًّؼ صکين کبؿ ٝجج ًوي کٌؼ آيب ٍضيش امت کَ کني ٥کـ کٌؼ آى ُوَ صکوتي کَ ػؿ عل٪ت رِبى ُنتي ثکبؿ ؿ٥تَ ٝجج ثْػٍ ّ ًِبيت 
ُنتي، ًينتي ّ ٥ٌب ثبىؼ؟ آيب ثبّؿ کـػًي امت کَ عؼاًّؼ م٦ـٍ اي ثَ اًؼافٍ رِبى ُنتي ثگنتـاًؼ ّ ُوَ ّمبئل ؿا ثـاي اًنبى ٥ـاُن کٌؼ ّ مپل 

 1.(عؼاًّؼا ايي رِبى ُنتي ؿا پْچ ّ ثبٕل ًيب٥ـيؼي)ؿثٌب هب عل٪ت ُؾا ثبٕال ! ثب هـػى ُوَ چيق توبم ىؼٍ ّ م٦ـٍ ثـچيؼٍ ىْػ؟
ػؿ ًتيزَ ايوبى ثَ عؼاًّؼ ٝلين ّ صکين هنبّي ثب ايوبى ثَ فًؼگي پل اف هـگ امت يٌٞي ُـ کل هٞت٪ؼ ثَ تْصيؼ ثْػ صتوب هٞت٪ؼ ثَ ٩يبهت ًيق 

. عْاُؼ ثْػ ٩ـآى ػؿ ايي ؿاثَٖ آيبتي ػاؿػ کَ ثَ ثْٞي اف آًِب اىبؿٍ هي کٌين
 2. (آيب گوبى کـػيؼ کَ ىوب ؿا ثيِْػٍ آ٥ـيؼين ّ ثَ مْي هب ثبفگيت ًغْاُيؼ کـػ)ا٥ضنجتن اًوب عل٪ٌبکن ٝجخب ّ اًکن اليٌب ال تـرْٞى 

ّ هب آموبى ّ فهيي ّ آًچَ ثيي آًِبمت ثيِْػٍ )ّ هب عل٪ٌب النوبء ّ االؿُ ّ هب ثيٌِوب ثبٕال ؽلک ٙي الؾيي ک٦ـّا ٥ْيل للؾيي ک٦ـّا هي الٌبؿ 



 3. (ًيب٥ـيؼين ايي گوبى آًِبمت کَ کب٥ـ ىؼًؼ پل ّاي ثـ آًبى اف آتو
ّ هب آموبًِب ّ فهيي ّ آًچَ ثيي آًِبمت رق ثَ ص٨ )ّ هب عل٪ٌب النوْات ّ االؿُ ّ هب ثيٌِوب اال ثبلض٨ ّ اى النبَٝ التيَ ٥ب ٦ٍش ال٦َش الزويل 

 4. (ًيب٥ـيؼين ّ ٩يبهت صتوب ٥ـا عْاُؼ ؿميؼ پل ػؿ گؾؿ ػؿگؾىتي عْة
ايضنت االًنبى اى يتـک مؼي الن يک ٦ًَٖ هي هٌي يوٌي حن کبى ٝل٪َ ٥غل٨ ٥نْي ٥زٞل هٌَ القّريي الؾکـ ّ االًخي اليل ؽلک ث٪بػؿ ٝلي اى 

آيب اًنبى گوبى هي کٌؼ ثيِْػٍ ؿُب هي ىْػ آيب اف هٌي ؿيغتَ ىؼٍ ًجْػ کَ عْى ثنتَ ىؼٍ پل آ٥ـيؼ ّ ر٦ت گـػاًيؼ آيب چٌيي کني )يضيي الوْتي 
 5. (!٩بػؿ ًينت کَ هـػگبى ؿا فًؼٍ کٌؼ؟ (عؼاًّؼ)

ًوًَْ ُبي ٝيٌي هٞبػ ػؿ ٩ـآى 
اّ کبلؾي هـ ٝلي ٩ـيَ ّ ُي عبّيَ ٝلي ٝـّىِب ٩بل اًي يضيي ُؾٍ اهلل ثٞؼ هْتِب ٥بهبتَ اهلل هبٍ ٝبم ٩بل کن لجخت : ػامتبى ٝقيق يب اؿهيبي پي٢وجـ

يْهب اّ ثِٞ يْم ٩بل ثل لجخت هبٍ ٝبم ٥بًٚـ الي ٕٞبهک ّ ىـاثک لن يتنٌَ ّ اًٚـ الي صوبؿک ّ لٌزٞلک آيَ للٌبك ٥بًٚـ الي الٞٚبم کي٤ 
اؿهيبيب ٝقيـ اف کٌبؿ ٩ـيَ اي گؾىت کَ عـاة ّ ّيـاى ىؼٍ ثْػ ثب تٞزت )ًٌيقُب حن ًکنُْب لضوب ٥لوب تجيي لَ ٩بل اٝلن اى اهلل ٝلي کي ىيي ٩ؼيـ 

گ٦ت عؼاًّؼ چگًَْ ايي هـػگبى ؿا فًؼٍ هي گـػاًؼ پل عؼاًّؼ اّ ؿا ٍؼ مبل هي هيـاًؼ مپل اّ ؿا فًؼٍ کـػ ّ پـميؼ چ٪ؼؿ ػؿًگ کـػٍ اي گ٦ت 
يک ؿّف يب ٩نوتي اف ؿّف ؿا، عؼا ٥ـهْػ ثلکَ ٍؼ مبل امت کَ تْ ػؿ ايٌزبيي ًگبٍ ثَ ١ؾا ّ ًْىيؼًي عْػ کي کَ اف ثيي ًـ٥تَ ّ ًگبُي ثَ االٟ 

اکٌْى ثَ امتغْاًِب ًگبٍ کي کَ چگًَْ آًِب ؿا  (ػؿثبؿٍ هٞبػ)عْػ کي کَ چگًَْ اف ُن هتالىي ىؼٍ تب ٩ـاؿ ػُين تْ ؿا ًيبًَ اي ثـاي هـػم 
 6. (ثـػاىتَ ّ ثَ آى گْىت هي پْىبًين چْى ايي هٖلت ثـاي اّ ؿّىي ىؼ گ٦ت هي ػاًن کَ عؼاًّؼ ثـ ُوَ چيق تْاًب ّ ٩بػؿ امت

ثْػٍ ّ ايي ّيـاًي ثَ ّميلَ ثغت الٌَـ ّا٩ٜ ىؼٍ امت صْـت ٝقيـ يب اؿهيب ٝليَ  (ثيت الو٪ؼك)آى ىِـ ّيـاى ىؼٍ ٕج٨ ثنيبؿي اف ؿّايبت 
النالم ػؿ صبليکَ ثـ االٟ عْػ مْاؿ ثْػ عْؿػًي ّ ًْىيؼًي ثَ ُوـاٍ ػاىت ّ اف کٌبؿ آى ىِـ هي گؾىت ػيؼ عبًَ ُب ّيـاى ىؼٍ ّ اُبلي آى اف 

ثيي ؿ٥تَ ّ امتغْاًِبي پْميؼٍ آًِب ػؿ فهيي پـاکٌؼٍ ىؼٍ امت آى هٌٚـٍ ١وٌبک ايي پي٢وجـ عؼا ؿا ثَ ٥کـ ٥ـّ ثـػ ّ ثب عْػ فهقهَ کـػ کَ 
چگًَْ ّ چَ فهبًي عؼاًّؼ ايٌِب ؿا فًؼٍ عْاُؼ کـػ؟ عؼاًّؼ ثَ اّ پبمظ ٝولي ػاػٍ اّ ّ هـکجو ؿا هي هيـاًؼ ّ ثٞؼ اف ٍؼ مبل اّل عْػ آى 

ّ فًؼٍ ىؼى هـػگبى ثب چين عْػ ثجيٌؼ ثٌبثـايي آيَ  (ثب ايٌکَ ١ؾا فّػ ٥بمؼ هي ىْػ)پي٢وجـ ؿا فًؼٍ کـػ تب ٩ؼؿت عؼاًّؼ ؿا ػؿ ت٢ييـ ًکـػى ١ؾاُب 
هؾکْؿ ّ ٩ْيَ ايي پي٢وجـ الِي ثِتـيي ػليل ثـا احجبت هٞبػ رنوبًي هي ثبىؼ ُوبًْٖؿ کَ صْـت ٝقيـ فًؼٍ ىؼى هـکت عْػ ؿا ػيؼ گ٦ت هي 

. ػاًن کَ عؼاًّؼ ثـ ُـ چيقي ٩ؼؿت ّ تْاًبيي ػاؿػ
ّ اؽ ٩بل اثـاُين ؿة اؿًي کي٤ تضيي الوْتي ٩بل اّ لن تْهي؟ ٩بل ثلي ّ لکي ليٖوئي ٩لجي ٩بل ٥غؾ اؿثَٞ هي : ػامتبى صْـت اثـاُين ٝليَ النالم

اثـاُين گ٦ت عؼايب ثَ هي ًيبى ثؼٍ کَ )الٖيـ ٥َـُي اليک حن ارٞل ٝلي کل رجل هٌِي رقا حن اػِٝي يبتيٌک مٞيب ّ اٝلن اى اهلل ٝقيق صکين 
چگًَْ هـػگبى ؿا فًؼٍ هي کٌي؟ عؼاًّؼ ٥ـهْػ هگـ ايوبى ًيبّؿػٍ اي ٝـُ کـػ چـا ّلکي هي عْاُن ٩لجن آؿام ىْػ ٥ـهْػ چِبؿ ًْٛ هـ١بى 

ؿا اًتغبة کـػٍ ّ پل اف ؽثش آًِبؿا ثَ مْي عْػ ثغْاى کَ ثَ مـٝت ثَ مْيت هي آيٌؼ ّ ثؼاى کَ عؼاًّؼ تْاًبي  (عـّك، ٕبّك، کجْتـ، کالٟ)
 7. (ػاًب امت

ػؿ ؽيل آيَ ىـي٦َ ه٦نـيي ًْىتَ اًؼ کَ صْـت اثـاُين ٝليَ النالم اف کٌبؿ ػؿيبيي هي گؾىت هـػاؿي ؿا ػيؼ کَ ػؿ مبصل ػؿيب ا٥تبػٍ امت ّ 
الىغْؿاى إـا٣ آى روٜ ىؼٍ ّ اف آى هـػاؿ هي عْؿًؼ ٩ّتي صْـت اثـاُين ٝليَ النالم ايي هٌٚـٍ ؿا ػيؼ ثَ ٥کـ چگًْگي فًؼٍ ىؼى هـػگبى 

صْـت اثـاُين ٝليَ النالم ثب ايٌکَ ثَ ٝلن  (فيـا ارقاء آى هـػاؿ پـاکٌؼٍ، ّ صتي رقء ثؼى ػيگـاى ىؼٍ ثْػ)ا٥تبػ کَ ثَ چَ کي٦يتي فًؼٍ هي ىًْؼ 
ايي آيَ ّ ىبى ًقّل آى ُن اف ثِتـيي . الي٪يي هي ػاًنت کَ عؼاًّؼ هـگبى ؿا فًؼٍ هي کٌؼ لکي هي عْامت آًچَ هي ػاًؼ ثب چين کي٦يت آًـا ثجيٌؼ

. ػالئل هٞبػ رنوبًي امت
ّ اؽ ٩تلتن ٦ًنب ٥بػاؿاتن ٥يِب ّ اهلل هغـد هب کٌتن تکتوْى ٥٪لٌب اّـثٍْ ثجِْٞب کؾالک يضيي اهلل الوْتي ّ يـيکن آيبتَ : ػامتبى ه٪تْل ثٌي امـائيل

ّ ٌُگبهي کَ يک ٦ًـ ؿا کيتيؼ مپل ػؿثبؿٍ اّ ثَ ًقاٛ پـػاعتيؼ، عؼاًّؼ آًچَ ؿا کتوبى کـػيؼ آىکبؿ هي کٌؼ پل گ٦تين ٩نوتي اف )لٞلکن تٞ٪لْى 
 8. (آى ؿا ثـ ثؼى ه٪تْل ثقًيؼ عؼاًّؼ هـػگبى ؿا ايٌگًَْ فًؼٍ هي کٌؼ ّ آيبت عْػ ؿا ثَ ىوب ًيبى هي ػُؼ ىبيؼ ػؿک کٌيؼ

يک ٦ًـ اف ا٥ـاػ مـىٌبك ثٌي امـائيل ثَ ٕـف هـهْفي کيتَ ىؼ ثـاي پيؼا کـػى ٩بتل ثيي ثٌي امـائيل اعتال٣ ىؼ ّ ُـ ٩جيلَ اي ثَ ػيگـي 
ًنجت هي ػاػ ًقػيک ثْػ ٥تٌَ ثقؿگي ثـپب ىْػ آًِب اف صْـت هْمي ٝليَ النالم کوک عْامتٌؼ اّ ُن ثب امتوؼاػ اف الٖب٣ عؼاًّؼ ػمتْؿ ػاػ 

گبّي ؿا مـثـيؼًؼ ّ ٩نوتي اف آًـا ثـ ثؼى ه٪تْل فًؼًؼ اّ ثـاي لضَٚ اي فًؼٍ ىؼ ّ ٩بتل ؿا هٞـ٥ي کـػ ّ ػؿ ّوي ػليلي ثـاي هٞبػ ّ فًؼٍ ىؼى 
. هـػگبى ىؼ

: ػامتبى فًؼٍ ىؼى ٦ُتبػ ٦ًـ اف ٩ْم صْـت هْمي ٝليَ النالم
ّ ٌُگبهيکَ کَ گ٦تيؼ اي ). ّ اؽ ٩لتن يب هْمي لي ًْهي لک صتي ًـي اهلل رِـٍ ٥بعؾتکن الَبٝ٪َ ّ اًتن تٌٚـّى حن ثٞخٌبکن هي ثٞؼ هْتکن تيکـّى

ىوب ؿا ٥ـاگـ٥ت ّ ىوب ًگبٍ هي کـػيؼ پل فًؼٍ کـػين ىوب  (هـگ)هْمي ثَ تْ ايوبى ًوي آّؿين هگـ ٩ّتي کَ عؼا ؿا آىکبؿا ثجيٌين پل ٍبٝ٪َ 
 9. (ؿا ثٞؼ اف هـگتبى ىبيؼ کَ ىوب ىکـ کٌيؼ

ًوبيٌؼگبى ثٌي امـائيل ُوـاٍ صْـت هْمي ٝليَ النالم ثَ کٍْ ْٕؿ ؿ٥تٌؼ ّ ت٪بّبي ػيؼى عؼا ؿا ثب چين ٙبُـ کـػًؼ کَ ٍبٝ٪َ اي هـگجبؿ ثَ 
کٍْ فػٍ ىؼ، کٍْ هتالىي ىؼ، صْـت هْمي ٝليَ النالم ثي ُْه گـػيؼ ّ ًوبيٌؼگبى ثٌي امـائيل هـػًؼ مپل عؼاًّؼ آًِب ؿا فًؼٍ کـػ ىبيؼ ىکـ 

. ًٞوت اّ ؿا ثزبي آّؿًؼ، ايي ُن ًوًَْ اي ػيگـ اف فًؼٍ ىؼى هـػگبى پل اف هـگ ػليلي ثـاي احجبت هٞبػ اف ًٚـ ٩ـآى هي ثبىؼ
: توـيي

  ـ چگًَْ اف ؿاٍ ٥لن٦َ آ٥ـيٌو احجبت هٞبػ هي کٌيؼ؟ 1
.   ـ ػامتبى ٝقيـ يب اؿهيبي پي٢وجـ ٝليَ النالم ؿا ثيبى کٌيؼ2
  ـ ػامتبى صْـت اثـاُين ٝليَ النالم ؿا ثيبى کٌيؼ؟ 3
.   ـ ػامتبى ه٪تْل ثٌي امـائيل ؿا ثيبى کٌيؼ4
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ػؿك مي ّ مْم 
ثـُبى ث٪بء ؿّس 

ُـگق گوبى ًجـيؼ کَ آًِبئيکَ ػؿ ؿاٍ عؼا کيتَ ىؼًؼ )ّ التضنجي الؾيي ٩تلْا ٥ي مجيل اهلل اهْاتب ثل اصيبء ٌٝؼ ؿثِن يـف٩ْى : ث٪بء ّ امت٪الل ؿّس
 1. (هـػگبًٌؼ ثلکَ آًِب فًؼٍ اًؼ ّ ًقػ پـّؿػگبؿىبى ؿّفي ػاػٍ هي ىًْؼ

ّ ثَ آًِبئيکَ ػؿ ؿاٍ عؼا کيتَ هي ىًْؼ هـػٍ ًگْييؼ ثلکَ آًِب فًؼٍ ُنتٌؼ ّلي ىوب )ّ الت٪ْلْا ث٪تل ٥ي مجيل اهلل اهْات ثل اصيبء ّ لکي التيٞـّى 
 2. (ًوي ٥ِويؼ

ثگْ ٥ـىتَ هـگ کَ ثـ ىوب هبهْؿ ىؼٍ ربى ىوب ؿا هي گيـػ مپل ثَ مْي )٩ل يت٥ْبکن هلک الوْت الؾي ّ کل ثکن حن الي ؿثکن تـرْٞى 
 3. (پـّؿػگبؿتبى ثبف هي گـػيؼ

ايي تٞجيـات ػؿ آيبت هؾکْؿ ثغْثي ػليل ث٪بء ؿّس هي ثبىؼ ّ اگـ فًؼگي اًنبى ثب هـگ پبيبى هي يب٥ت ايي تٞجيـات صتي ػؿثبؿٍ ىِيؼاى ُيچ 
ه٦ِْهي ًؼاىت، ػّ آيَ اّل هـثْٓ ثَ ىِؼاء ؿاٍ عؼا ّ ث٪بء ؿّس آًِبمت ّ آيَ مْم ٝوْهي امت ّ ثبفگيت ُوَ اًنبًِب ثنْي پـّؿػگبؿ کَ ػليل 

گـ٥تي  (ت٥ْي)ػؿ اٍل ثَ هٌٞبي چيقي امت کَ ثَ صؼ کوبل ثـمؼ ثٌبثـايي  (ّا٥ي)ث٪بء ُوَ اًنبًِب هي ثبىؼ ّ ثَ ٩ْل ؿا١ت ػؿ کتبة ه٦ـػات 
. (ػؿيب٥ت کبهل= ت٥ْي )کبهل امت ايي تٞجيـ ثَ ّّْس هي ٥ِوبًؼ کَ هـگ ثَ هٌٞبي ٥ٌب ّ ًبثْػي ًينت ثلکَ ًْٛ کبهلي اف ٩جِ ّ ػؿيب٥ت امت 

اي پي٢وجـ اف تْ اف ؿّس هي پـمٌؼ ثگْ ؿّس اف اهـ پـّؿػگبؿ هي )ّ ينئلًْک ٝي الـّس ٩ل الـّس هي اهـ ؿثي ّ هب اّتيتن هي الٞلن اال ٩ليال 
 4. (امت ّ ثَ ىوب ػاػٍ ًيؼٍ اف ٝلن هگـ اًؼکي

اًنبى صبلت عْاة ّ هـگ ؿا هي ثيٌؼ ّ هتْرَ هي ىْػ ثؼّى ايٌکَ رنن ت٢ييـي پيؼا کٌؼ ػگـگًْي ٝزيجي ػؿ ٌُگبم عْاة يب هـگ ػؿ ّرْػ 
. اًنبى پيؼا هي ىْػ ّ اف ُويي رب ٙبُـ هي ىْػ کَ گُْـ ػيگـي ١يـ اف رنن ػؿ اعتيبؿ اًنبى امت

ُيچ کل هٌکـ ّرْػ ؿّس ًيؼٍ ّ صتي هبػيِب ّرْػ ؿّس ؿا پؾيـ٥تَ اًؼ ّ ثـ ُويي امبك ؿّاًيٌبمي ّ ؿّاًکبّي اف ٝلْهي ُنتٌؼ کَ ػؿ 
ّ هبػيِب ُنت امت٪الل ّ ٝؼم امت٪الل ؿّس امت کَ  (عؼا پـمتبى)ػاًيگبُِبي ثقؿگ ػًيب هْؿػ تض٪ي٨ ّ ثـؿمي ُنتٌؼ، تٌِب ثضخي کَ ثيي الِيْى 
. ػاًيوٌؼاى امالهي ثب الِبم اف ٥ـٌُگ ١ٌي امالم ؿّس ؿا ثب٩ي ّ هنت٪ل هي ػاًٌؼ

ػالئل ٥ـاّاًي ثـاي امت٪الل ؿّس ُنت کَ اثتؼا ػالئل ٝ٪لي ّ مپل ػالئل ً٪لي آًـا ثيبى هي کٌين گـچَ هٞت٪ؼيي ثَ ٩ـآى ثِتـيي ػليل ؿا کالم 
. عؼاًّؼ هي ػاًٌؼ ّ ايي اٍل هنلن ؿا پؾيـ٥تَ اًؼ

ػالئل ٝ٪لي امت٪الل ؿّس 
هت٦کـ ّ هـيؼ ّ هؼؿک ١يـ اف ٥کـ ّ اػؿاک امت ثَ ػليل ايٌکَ هي گْيين ٥کـ هي ـ ػؿک هي ـ اؿاػٍ  (هي)  ـ هب ثبلْرؼاى اصنبك هي کٌين کَ 1

امت ّ ثبلْرؼاى ػؿک هي کٌين کَ هي ١يـ اف ه٢ق ّ ٩لت ّ اَٝبة ُنتن ايي  (هي)هي ـ پل هي ١يـ اف ٥کـ ّ اؿاػٍ ّ ػؿک ُنتن ّ ايٌِب اف 
. ُوبى ؿّس امت (هي)
  ـ ُـگبٍ اًنبى عْػ ؿا اف توبم ثؼى ١ب٥ل کٌؼ ّ ُوَ اْٝبيو ؿا اف عْػ هٌ٪ٖٜ ٥ـُ کٌؼ ثبف ُن هي يبثؼ کَ ُنت ثب آًکَ ارقاء ثؼى ًينت ّ 2

. ايي ّرْػ ؿّس امت کَ هنت٪ال هي تْاًؼ ثبىؼ
ُوبى هي ػٍ مبل ٩جل امت ّ پٌزبٍ مبل ثٞؼ ُن اگـ چَ ٝلن  (هي)اف اّل تب آعـ ٝوـ يکي امت ايي  (هي)ايي :   ـ ّصؼت ىغَيت ػؿ ْٕل ٝوـ3

ّ ٩ؼؿت ّ فًؼگي هي تکبهل ثبيؼ ّلي ُوبى هي ُنتن، ثب ايٌکَ ٝلن حبثت کـػٍ امت کَ ػؿ ْٕل ٝوـ ثبؿُب ملْلِبي ثؼى صتي ملْلِبي ه٢ق 
هبًٌؼ امتغـ ثقؿگي کَ اف )تْٞيِ هي گـػػ، ػؿ ُـ ىجبًَ ؿّف هيليًِْب ملْل ػؿ ثؼى هب هي هيـًؼ ّ هيليًِْب ملْل ػيگـ ربًييي آى هي ىْػ 

يک ٕـ٣ آة ّاؿػ هي ىْػ ّ اف ٕـ٣ ػيگـ عبؿد هي ىًْؼ ثؼيِي امت کَ آثِبي امتغـ هـتت ُْٝ هي ىْػ اگـچَ ا٥ـاػ ٙبُـثيي تْرَ 
.  (ًؼاىتَ ّ آًـا ُوييَ ثَ يک صبل هي ثيٌٌؼ

ًوي ثبينت هنئْل اٝوبل گؾىتَ عْػ ثبىؼ يٌٞي اگـ  (يٌٞي ؿّس ًؼاىت)اگـ اًنبى ٥٪ٔ ُوبى ارقاء ثؼى ثْػ ّ تٌِب ه٢ق ّ اَٝبة ثْػ : ػؿ ًتيزَ
هخال کني ػٍ مبل ٩جل هـتکت رـهي ىؼٍ امت االى ًوي ىْػ اّ ؿا هْاعؾٍ ّ هضبکوَ کـػ فيـا ٝلن حبثت کـػٍ امت کَ ت٪ـيجب ٦ُت مبل يک هـتجَ 
توبم ملْلِبي ثؼى ُْٝ هي ىًْؼ، پل اگـ اًنبى ُويِو هنئْل امت ّ صتي عْػ اًنبى ثَ ايي هنبلَ اٝتـا٣ ػاؿػ ثَ ػليل ايي امت کَ اگـ ُوَ 

ارقاء ثؼى ثـاي اًنبى امت ّ اًنبى ٥٪ٔ ه٢ق ّ اَٝبة ّ  (ايي ُوبى ؿّس امت)ملْلِبيو ُْٝ ىْػ عْػه ُوبى امت کَ ثْػٍ ّ عْاُؼ ثْػ 
آػهي  (ؿّس)رنن ًينت ُوَ ايٌِب تْٞيِ هي ىًْؼ ّ عْػ اًنبى ػؿ ْٕل ٝوـ يکي امت، گُْـي ١يـ اف ارقاء ثؼى ُوييَ ثب اّمت ايي گُْـ 

. امت
ػالئل ً٪لي امت٪الل ّ ث٪بء ؿّس 

. ػؿ تبؿيظ امالم هْاؿػ ثنيبؿي اف اؿتجبٓ ثب اؿّاس ثٞؼ اف هـگ آهؼٍ امت، کَ ثَ ثْٞي اف آًِب ىبؿٍ هي کٌين



: ثٞؼ اف رٌگ ثؼؿ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ػمتْؿ ػاػًؼ کيتگبى ػىوي ؿا ػؿ چبُي ثـيقًؼ مپل صْـت مـ ػؿچبٍ کـػٍ ّ ٥ـهْػًؼ
ثْٞي  (آيب ىوب ثَ ّٝؼٍ عؼاًّؼ ؿميؼيؼ؟ هب کَ ّٝؼٍ عؼا ؿا ثَ ص٨ يب٥تين)ُل ّرؼتن هب ّٝؼکن ؿثکن ص٪ب ٥بًي ٩ؼ ّرؼت هب ّٝؼًي ؿثي ص٪ب 

آًِب ثِتـ اف ىوب : پيبهجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٥ـهْػًؼ! صبّـاى گ٦تٌؼ آيب ثب ا٥ـاػ ثي ربى کَ ثَ ٍْؿت ري٦َ اي ػؿ آهؼٍ اًؼ مغي هي گْيي؟
 5. ىوب مغٌبى هـا ثِتـ اف آًِب ًوي ىٌْيؼ: مغي هـا هي ىًٌْؼ ّ ثَ ٝجبؿت ػيگـ ٥ـهْػًؼ

ؿّفي ثَ ػيؼى ملوبى ؿ٥تن هـيِ ثْػ ؿّف ثَ ؿّف : ملوبى ٥بؿمي اف ٕـ٣ اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ٥ـهبًؼاؿ هؼائي ثْػ اٍج٠ ثي ًجبتَ هي گْيؼ
هـّو ىؼت پيؼا کـػ تب ي٪يي ثَ هـگ ًوْػ ؿّفي ثَ هي ٥ـهْػ اي اٍجٜ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثَ هي ٥ـهْػٍ اًؼ ه٩ْٞي کَ 

هـگت ًقػيک هي ىْػ هيتي ثب تْ مغي هي گْيؼ هـا ثَ ٩جـمتبى ثجـيؼ ٕج٨ ػمتْؿه اّ ؿا ثَ ٩جـمتبى ثـػًؼ گ٦ت هـا هتْرَ ٩جلَ ًوبئيؼ آًگبٍ ثب 
مالم ثـ ىوب اي اُل ّاػي ثالء مالم ثـ ىوب اي ؿّ )النالم ٝليکن يب اُل ٝـٍَ الجالء النالم ٝليکن يب هضتزجيي ٝي الؼًيب : ٍؼاي ثلٌؼ گ٦ت
آًگبٍ ؿّس هـػٍ اي رْاة مالهو ؿا ػاػ ّ گ٦ت ُـ چَ هي عْاُي ثپـك، ملوبى پـميؼ آيب اُل ثِيتي يب ػّفط؟ گ٦ت عؼاًّؼ  (پْىيؼگبى اف ػًيب

هـا هيوْل ٦ْٝ ٩ـاؿ ػاػٍ ّ اُل ثِيتن ملوبى اف چگًْگي هـگو ّ اّّبٛ ّ اصْال ثٞؼ اف هـگ پـميؼ ّ اّ ُوَ ؿا رْاة گ٦ت ّ ثَ ػًجبل آى 
 6. ملوبى اف ػًيب ؿ٥ت

٩ّتي صْـت اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم اف رٌگ ٦ٍيي ثـ هي گيتٌؼ ػؿ کٌبؿ ٩جـمتبًي کَ پيت ىِـ ک٥َْ ٩ـاؿ ػاىت اينتبػٍ ّ ؿّ ثَ ٩جـُب 
ىوب پييـّ ايي ٩ب٥لَ ثْػيؼ ّ هب ثَ ػًجبل ىوب هي آئين اهبم عبًَ ُبي ىوب ثَ ػمت ػيگـاى ... اي مبکٌبى ٩جـُبي ّصيتٌبک ّ تبؿيک : ًوْػٍ ٥ـهْػًؼ

اهب لْ اؽى ٥ي الکالم ال : ا٥تبػٍ ّ ُونـاى ىوب افػّاد کـػًؼ ّ اهْال ىوب ت٪نين ىؼ، ايٌِب عجـُبي هب، ًقػ ىوب چَ عجـ؟ حن الت٦ت الي اٍضبثَ ٥٪بل
ثِتـيي : ثؼاًيؼ اگـ اييبى اربفٍ مغي ػاىتٌؼ ثَ ىوب عجـ هي ػاػًؼ کَ: مپل ثَ مْي اٍضبثو ًٚـ ا٥کٌؼٍ ّ ٥ـهْػًؼ)عجـّکن اى عيـ القاػ الت٪ْي 

 7. (تْىَ ت٪ْي ّ پـُيقکبؿي امت
: توـيي

  ـ ٩ـآى ػؿثبؿٍ ث٪بء ؿّس چَ هي گْيؼ آيَ اي ثيبى کٌيؼ؟ 1
  ـ ػالئل ٝ٪لي امت٪الل ؿّس ؿا ثيبى کٌيؼ؟ 2
  ـ يکي اف ػالئل ً٪لي ث٪بء ؿّس ؿا ثيبى ٥ـهبئيؼ؟ 3
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ػؿك مي ّ مْم 
ثـُبى ث٪بء ؿّس 

ُـگق گوبى ًجـيؼ کَ آًِبئيکَ ػؿ ؿاٍ عؼا کيتَ ىؼًؼ )ّ التضنجي الؾيي ٩تلْا ٥ي مجيل اهلل اهْاتب ثل اصيبء ٌٝؼ ؿثِن يـف٩ْى : ث٪بء ّ امت٪الل ؿّس
 1. (هـػگبًٌؼ ثلکَ آًِب فًؼٍ اًؼ ّ ًقػ پـّؿػگبؿىبى ؿّفي ػاػٍ هي ىًْؼ

ّ ثَ آًِبئيکَ ػؿ ؿاٍ عؼا کيتَ هي ىًْؼ هـػٍ ًگْييؼ ثلکَ آًِب فًؼٍ ُنتٌؼ ّلي ىوب )ّ الت٪ْلْا ث٪تل ٥ي مجيل اهلل اهْات ثل اصيبء ّ لکي التيٞـّى 
 2. (ًوي ٥ِويؼ

ثگْ ٥ـىتَ هـگ کَ ثـ ىوب هبهْؿ ىؼٍ ربى ىوب ؿا هي گيـػ مپل ثَ مْي )٩ل يت٥ْبکن هلک الوْت الؾي ّ کل ثکن حن الي ؿثکن تـرْٞى 
 3. (پـّؿػگبؿتبى ثبف هي گـػيؼ

ايي تٞجيـات ػؿ آيبت هؾکْؿ ثغْثي ػليل ث٪بء ؿّس هي ثبىؼ ّ اگـ فًؼگي اًنبى ثب هـگ پبيبى هي يب٥ت ايي تٞجيـات صتي ػؿثبؿٍ ىِيؼاى ُيچ 
ه٦ِْهي ًؼاىت، ػّ آيَ اّل هـثْٓ ثَ ىِؼاء ؿاٍ عؼا ّ ث٪بء ؿّس آًِبمت ّ آيَ مْم ٝوْهي امت ّ ثبفگيت ُوَ اًنبًِب ثنْي پـّؿػگبؿ کَ ػليل 

گـ٥تي  (ت٥ْي)ػؿ اٍل ثَ هٌٞبي چيقي امت کَ ثَ صؼ کوبل ثـمؼ ثٌبثـايي  (ّا٥ي)ث٪بء ُوَ اًنبًِب هي ثبىؼ ّ ثَ ٩ْل ؿا١ت ػؿ کتبة ه٦ـػات 
. (ػؿيب٥ت کبهل= ت٥ْي )کبهل امت ايي تٞجيـ ثَ ّّْس هي ٥ِوبًؼ کَ هـگ ثَ هٌٞبي ٥ٌب ّ ًبثْػي ًينت ثلکَ ًْٛ کبهلي اف ٩جِ ّ ػؿيب٥ت امت 

اي پي٢وجـ اف تْ اف ؿّس هي پـمٌؼ ثگْ ؿّس اف اهـ پـّؿػگبؿ هي )ّ ينئلًْک ٝي الـّس ٩ل الـّس هي اهـ ؿثي ّ هب اّتيتن هي الٞلن اال ٩ليال 



 4. (امت ّ ثَ ىوب ػاػٍ ًيؼٍ اف ٝلن هگـ اًؼکي
اًنبى صبلت عْاة ّ هـگ ؿا هي ثيٌؼ ّ هتْرَ هي ىْػ ثؼّى ايٌکَ رنن ت٢ييـي پيؼا کٌؼ ػگـگًْي ٝزيجي ػؿ ٌُگبم عْاة يب هـگ ػؿ ّرْػ 

. اًنبى پيؼا هي ىْػ ّ اف ُويي رب ٙبُـ هي ىْػ کَ گُْـ ػيگـي ١يـ اف رنن ػؿ اعتيبؿ اًنبى امت
ُيچ کل هٌکـ ّرْػ ؿّس ًيؼٍ ّ صتي هبػيِب ّرْػ ؿّس ؿا پؾيـ٥تَ اًؼ ّ ثـ ُويي امبك ؿّاًيٌبمي ّ ؿّاًکبّي اف ٝلْهي ُنتٌؼ کَ ػؿ 

ّ هبػيِب ُنت امت٪الل ّ ٝؼم امت٪الل ؿّس امت کَ  (عؼا پـمتبى)ػاًيگبُِبي ثقؿگ ػًيب هْؿػ تض٪ي٨ ّ ثـؿمي ُنتٌؼ، تٌِب ثضخي کَ ثيي الِيْى 
. ػاًيوٌؼاى امالهي ثب الِبم اف ٥ـٌُگ ١ٌي امالم ؿّس ؿا ثب٩ي ّ هنت٪ل هي ػاًٌؼ

ػالئل ٥ـاّاًي ثـاي امت٪الل ؿّس ُنت کَ اثتؼا ػالئل ٝ٪لي ّ مپل ػالئل ً٪لي آًـا ثيبى هي کٌين گـچَ هٞت٪ؼيي ثَ ٩ـآى ثِتـيي ػليل ؿا کالم 
. عؼاًّؼ هي ػاًٌؼ ّ ايي اٍل هنلن ؿا پؾيـ٥تَ اًؼ

ػالئل ٝ٪لي امت٪الل ؿّس 
هت٦کـ ّ هـيؼ ّ هؼؿک ١يـ اف ٥کـ ّ اػؿاک امت ثَ ػليل ايٌکَ هي گْيين ٥کـ هي ـ ػؿک هي ـ اؿاػٍ  (هي)  ـ هب ثبلْرؼاى اصنبك هي کٌين کَ 1

امت ّ ثبلْرؼاى ػؿک هي کٌين کَ هي ١يـ اف ه٢ق ّ ٩لت ّ اَٝبة ُنتن ايي  (هي)هي ـ پل هي ١يـ اف ٥کـ ّ اؿاػٍ ّ ػؿک ُنتن ّ ايٌِب اف 
. ُوبى ؿّس امت (هي)
  ـ ُـگبٍ اًنبى عْػ ؿا اف توبم ثؼى ١ب٥ل کٌؼ ّ ُوَ اْٝبيو ؿا اف عْػ هٌ٪ٖٜ ٥ـُ کٌؼ ثبف ُن هي يبثؼ کَ ُنت ثب آًکَ ارقاء ثؼى ًينت ّ 2

. ايي ّرْػ ؿّس امت کَ هنت٪ال هي تْاًؼ ثبىؼ
ُوبى هي ػٍ مبل ٩جل امت ّ پٌزبٍ مبل ثٞؼ ُن اگـ چَ ٝلن  (هي)اف اّل تب آعـ ٝوـ يکي امت ايي  (هي)ايي :   ـ ّصؼت ىغَيت ػؿ ْٕل ٝوـ3

ّ ٩ؼؿت ّ فًؼگي هي تکبهل ثبيؼ ّلي ُوبى هي ُنتن، ثب ايٌکَ ٝلن حبثت کـػٍ امت کَ ػؿ ْٕل ٝوـ ثبؿُب ملْلِبي ثؼى صتي ملْلِبي ه٢ق 
هبًٌؼ امتغـ ثقؿگي کَ اف )تْٞيِ هي گـػػ، ػؿ ُـ ىجبًَ ؿّف هيليًِْب ملْل ػؿ ثؼى هب هي هيـًؼ ّ هيليًِْب ملْل ػيگـ ربًييي آى هي ىْػ 

يک ٕـ٣ آة ّاؿػ هي ىْػ ّ اف ٕـ٣ ػيگـ عبؿد هي ىًْؼ ثؼيِي امت کَ آثِبي امتغـ هـتت ُْٝ هي ىْػ اگـچَ ا٥ـاػ ٙبُـثيي تْرَ 
.  (ًؼاىتَ ّ آًـا ُوييَ ثَ يک صبل هي ثيٌٌؼ

ًوي ثبينت هنئْل اٝوبل گؾىتَ عْػ ثبىؼ يٌٞي اگـ  (يٌٞي ؿّس ًؼاىت)اگـ اًنبى ٥٪ٔ ُوبى ارقاء ثؼى ثْػ ّ تٌِب ه٢ق ّ اَٝبة ثْػ : ػؿ ًتيزَ
هخال کني ػٍ مبل ٩جل هـتکت رـهي ىؼٍ امت االى ًوي ىْػ اّ ؿا هْاعؾٍ ّ هضبکوَ کـػ فيـا ٝلن حبثت کـػٍ امت کَ ت٪ـيجب ٦ُت مبل يک هـتجَ 
توبم ملْلِبي ثؼى ُْٝ هي ىًْؼ، پل اگـ اًنبى ُويِو هنئْل امت ّ صتي عْػ اًنبى ثَ ايي هنبلَ اٝتـا٣ ػاؿػ ثَ ػليل ايي امت کَ اگـ ُوَ 

ارقاء ثؼى ثـاي اًنبى امت ّ اًنبى ٥٪ٔ ه٢ق ّ اَٝبة ّ  (ايي ُوبى ؿّس امت)ملْلِبيو ُْٝ ىْػ عْػه ُوبى امت کَ ثْػٍ ّ عْاُؼ ثْػ 
آػهي  (ؿّس)رنن ًينت ُوَ ايٌِب تْٞيِ هي ىًْؼ ّ عْػ اًنبى ػؿ ْٕل ٝوـ يکي امت، گُْـي ١يـ اف ارقاء ثؼى ُوييَ ثب اّمت ايي گُْـ 

. امت
ػالئل ً٪لي امت٪الل ّ ث٪بء ؿّس 

. ػؿ تبؿيظ امالم هْاؿػ ثنيبؿي اف اؿتجبٓ ثب اؿّاس ثٞؼ اف هـگ آهؼٍ امت، کَ ثَ ثْٞي اف آًِب ىبؿٍ هي کٌين
: ثٞؼ اف رٌگ ثؼؿ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ػمتْؿ ػاػًؼ کيتگبى ػىوي ؿا ػؿ چبُي ثـيقًؼ مپل صْـت مـ ػؿچبٍ کـػٍ ّ ٥ـهْػًؼ

ثْٞي  (آيب ىوب ثَ ّٝؼٍ عؼاًّؼ ؿميؼيؼ؟ هب کَ ّٝؼٍ عؼا ؿا ثَ ص٨ يب٥تين)ُل ّرؼتن هب ّٝؼکن ؿثکن ص٪ب ٥بًي ٩ؼ ّرؼت هب ّٝؼًي ؿثي ص٪ب 
آًِب ثِتـ اف ىوب : پيبهجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٥ـهْػًؼ! صبّـاى گ٦تٌؼ آيب ثب ا٥ـاػ ثي ربى کَ ثَ ٍْؿت ري٦َ اي ػؿ آهؼٍ اًؼ مغي هي گْيي؟

 5. ىوب مغٌبى هـا ثِتـ اف آًِب ًوي ىٌْيؼ: مغي هـا هي ىًٌْؼ ّ ثَ ٝجبؿت ػيگـ ٥ـهْػًؼ
ؿّفي ثَ ػيؼى ملوبى ؿ٥تن هـيِ ثْػ ؿّف ثَ ؿّف : ملوبى ٥بؿمي اف ٕـ٣ اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ٥ـهبًؼاؿ هؼائي ثْػ اٍج٠ ثي ًجبتَ هي گْيؼ

هـّو ىؼت پيؼا کـػ تب ي٪يي ثَ هـگ ًوْػ ؿّفي ثَ هي ٥ـهْػ اي اٍجٜ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثَ هي ٥ـهْػٍ اًؼ ه٩ْٞي کَ 
هـگت ًقػيک هي ىْػ هيتي ثب تْ مغي هي گْيؼ هـا ثَ ٩جـمتبى ثجـيؼ ٕج٨ ػمتْؿه اّ ؿا ثَ ٩جـمتبى ثـػًؼ گ٦ت هـا هتْرَ ٩جلَ ًوبئيؼ آًگبٍ ثب 

مالم ثـ ىوب اي اُل ّاػي ثالء مالم ثـ ىوب اي ؿّ )النالم ٝليکن يب اُل ٝـٍَ الجالء النالم ٝليکن يب هضتزجيي ٝي الؼًيب : ٍؼاي ثلٌؼ گ٦ت
آًگبٍ ؿّس هـػٍ اي رْاة مالهو ؿا ػاػ ّ گ٦ت ُـ چَ هي عْاُي ثپـك، ملوبى پـميؼ آيب اُل ثِيتي يب ػّفط؟ گ٦ت عؼاًّؼ  (پْىيؼگبى اف ػًيب

هـا هيوْل ٦ْٝ ٩ـاؿ ػاػٍ ّ اُل ثِيتن ملوبى اف چگًْگي هـگو ّ اّّبٛ ّ اصْال ثٞؼ اف هـگ پـميؼ ّ اّ ُوَ ؿا رْاة گ٦ت ّ ثَ ػًجبل آى 
 6. ملوبى اف ػًيب ؿ٥ت

٩ّتي صْـت اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم اف رٌگ ٦ٍيي ثـ هي گيتٌؼ ػؿ کٌبؿ ٩جـمتبًي کَ پيت ىِـ ک٥َْ ٩ـاؿ ػاىت اينتبػٍ ّ ؿّ ثَ ٩جـُب 
ىوب پييـّ ايي ٩ب٥لَ ثْػيؼ ّ هب ثَ ػًجبل ىوب هي آئين اهبم عبًَ ُبي ىوب ثَ ػمت ػيگـاى ... اي مبکٌبى ٩جـُبي ّصيتٌبک ّ تبؿيک : ًوْػٍ ٥ـهْػًؼ

اهب لْ اؽى ٥ي الکالم ال : ا٥تبػٍ ّ ُونـاى ىوب افػّاد کـػًؼ ّ اهْال ىوب ت٪نين ىؼ، ايٌِب عجـُبي هب، ًقػ ىوب چَ عجـ؟ حن الت٦ت الي اٍضبثَ ٥٪بل
ثِتـيي : ثؼاًيؼ اگـ اييبى اربفٍ مغي ػاىتٌؼ ثَ ىوب عجـ هي ػاػًؼ کَ: مپل ثَ مْي اٍضبثو ًٚـ ا٥کٌؼٍ ّ ٥ـهْػًؼ)عجـّکن اى عيـ القاػ الت٪ْي 

 7. (تْىَ ت٪ْي ّ پـُيقکبؿي امت
: توـيي

  ـ ٩ـآى ػؿثبؿٍ ث٪بء ؿّس چَ هي گْيؼ آيَ اي ثيبى کٌيؼ؟ 1
  ـ ػالئل ٝ٪لي امت٪الل ؿّس ؿا ثيبى کٌيؼ؟ 2
  ـ يکي اف ػالئل ً٪لي ث٪بء ؿّس ؿا ثيبى ٥ـهبئيؼ؟ 3
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ػؿك مي ّ چِبؿم 
هٞبػ رنوبًي ّ ؿّصبًي امت 

آيب صيبت ثٞؼ اف هـگ ؿّصبًي امت؟ يٌٞي ثؼى هي پْمؼ ّ هتالىي هي ىْػ ّ فًؼگي آعـت تٌِب هـثْٓ ثَ ؿّس امت ّ يب ٥٪ٔ رنوبًي امت ّ 
؟ ّ يب فًؼگي پل اف (رنن لٖي٦ي کَ ثـتـ اف ايي رنن ػًيْي امت)ؿّس ُن اف عْاً ّ آحبؿ رنن امت؟ يب ايٌکَ ؿّصبًي ّ ًيوَ رنوبًي امت 

هـگ ُن ثب رنن هبػي ّ ُن ؿّس امت ّ ثبؿ ػيگـ ثب يکؼيگـ هتضؼ ىؼٍ ّ صبّـ هي ىًْؼ؟ 
ّ ػؿ : اهب ىيَٞ ٝ٪يؼٍ ػاؿػ کَ آيبتي اف ٩ـآى، ّ اصبػيج ٥ـاّاًي ػاللت ػاؿػ کَ هٞبػ رنوبًي ّ ؿّصبًي امت. ُـ چِبؿ ًٚـيَ، ٕـ٥ؼاؿاًي ػاؿػ
. ايي هْؿػ ربي ُيچ تـػيؼي ًينت

  ـ ػؿ هْاؿػ هتٞؼػي ٩ـآى ثَ هٌکـاًي کَ هي پـميؼًؼ چگًَْ هب ٩ّتي عبک ىؼين ّ يب ثَ ٍْؿت امتغْاًِبي پْميؼٍ ػؿ آهؼين فًؼٍ هي ىْين؟ 1
کَ ثب ٍـاصت هٞبػ رنوبًي ّ ؿّصبًي ؿا تجييي هي  (80هبًٌؼ مْؿٍ يل آيَ  )پبمظ هي گْيؼ کَ ػؿ ثغو امتؼاللِبي ٩ـآى ثـاي هٞبػ ثيبى کـػين 

. کٌؼ
آيب اًنبى هي پٌؼاؿػ کَ هب امتغْاًِبي اّ ؿا روٜ ًغْاُين کـػ، آؿي ٩بػؿين کَ صتي :   اف مْؿٍ ٩يبهت کَ هي ٥ـهبيؼ4  ّ  3  ـ ًوًَْ ػيگـ آيَ  2

. کَ ٩ؼؿت عؼاًّؼ ثـ روٜ امتغْاًِب ّ تنْيَ مـ اًگيتبى ػليل ػيگـي ثـ هٞبػ رنوبًي ّ ؿّصبًي هي ثبىؼ. عْٖٓ مـ اًگيتبًو ؿا هـتت کٌين
  ـ ًوًَْ مْم، آيبتي کَ هي گْيؼ اًنبًِب اف ٩جـُب ثـ هي عيقًؼ، ؿّىي امت کَ ٩جـُب ربيگبٍ رنن اًنبًِبمت الجتَ ػؿ ًقػ ػاًيوٌؼاى امالم هنلن 3

ػؿ ًتيزَ آيبتي اف ايي ٩جيل ػليل ؿّىٌي ثـ هٞبػ رنوبًي ّ . (رنن ثي ؿّس ُوبى هـػٍ امت)امت کَ ثبفگيت رنن ثؼّى ؿّس هوکي ًينت 
ىکي ػؿ ٩يبهت ًينت ّ صتوب عؼاًّؼ توبم کنبًيکَ ػؿ ٩جـُب ُنتٌؼ فًؼٍ )ّ اى النبَٝ آتيَ الؿيت ٥يِب ّ اى اهلل يجٞج هي ٥ي ال٪جْؿ : ؿّصبًي امت

.   ّ آيبت ػيگـ52  ـ  51  ّ مْؿٍ يل آيَ  1 (هي کٌؼ
مغي هي  (هيٍْ ُب ـ ًِـُب ـ عْؿػًيِب ّ ًْىيؼًيِب ـ لجبمِبي هغتل٤ ّ اًْاٛ لؾائؾ رنوبًي ػيگـ)  ـ آيبتي کَ اف اًْاٛ ًٞوتِبي هبػي ثِيت 4

الجتَ لؾتِب ّ ًٞوتِبي ثِيت هٌضَـ ثَ هبػيبت ًينت ّ لؾائؾ هٌْٞي ّ ؿّصي ٥ـاّاًي ػاؿػ کَ ػؿ ثضج ثِيت اى ىبء اهلل عْاُؼ آهؼ، ّلي . گْيؼ
ػؿمت . آيبتي اف ٩جيل آًچَ ػؿ مْؿٍ الـصوي آهؼٍ ثَ ّّْٛ هي ٥ِوبًؼ کَ هٞبػ ُن رنوبًي ّ ُن ؿّصبًي امت ّ ثـاي ؿّس ّ رنن لؾائؾي ُنت

. امت کَ ًٞوتِبي ثِيتي ثب آًچَ ػؿ ػًيب امت ٥ـ٧ ػاؿًؼ ّ عيلي ٝبلي تـ امت ليکي ُوَ ػليل هٞبػ رنوبًي ّ ؿّصبًي امت
  ـ آيبتي کَ اف اًْاٛ کي٦ـُب ّ ٝؾاثِبي هغتل٤ هزـهبى مغي هي گْيؼ کَ ثنيبؿي اف آًِب ثـ رنن امت ايي آيبت ػؿ ٩ـآى ٥ـاّاى امت کَ ثَ چٌؼ 5

: آيَ اىبؿٍ هي کٌين
ؿّفيکَ آًِب ؿا ػؿ آتو رٌِن گـم ّ مْفًؼٍ کـػٍ ّ ثب آًِب ٍْؿتِب ّ )يْم يضوي ٝليِب ٥ي ًبؿ رٌِن ٥تکْي ثِب رجبُِن ّ رٌْثِن ّ ِْٙؿُن 

 2. (پِلُْب ّ پيتِبييبى ؿا ػاٟ هي کٌٌؼ
ػؿ آى ؿّف کَ ػؿ آتو ػّفط ثـ ٍْؿتِبييبى کييؼٍ هي ىًْؼ ّ ثَ آًِب هي گْيٌؼ ثچييؼ آتو )يْم ينضجْى ٥ي الٌبؿ ٝلي ّرُِْن ؽّ ٩ْاهل م٪ـ 

 3. (ػّفط ؿا
ّ ػؿ آتو مْفاى ّاؿػ هي گـػًؼ ـ اف چيوَ اي )تَلي ًبؿا صبهيَ ـ تن٪ي هي ٝيي آًيَ ـ ليل لِن ٕٞبم اال هي ّـيٜ ال ينوي ّ ال ي٢ٌي هي رْٛ 

ًؼاؿًؼ ـ ١ؾايي کَ ًَ آًِب ؿا ٥ـثَ هي کٌؼ ّ ًَ ؿ٥ٜ گـمٌگي  (عبؿ عيک تلظ ّ ثؼثْ)٧ْ٥ الٞبػٍ ػاٟ ثَ آًِب هي ًْىبًٌؼ ـ ٕٞبهي ١يـ اف ّـيٜ 
 4. (هي کٌؼ

ُـ چَ پْمت ک٦بؿ پغتَ ّ مغتَ گـػػ ثزبي آى پْمت ػيگـىبى )کلوب ًْزت رلْػُن ثؼلٌبُن رلْػا ١يـُب ليؾ٩ّْا الٞؾاة اى اهلل کبى ٝقيقا صکيوب 
 5. (هي ػُين تب ثچيٌؼ ٝؾاة ؿا ثؼؿمتيکَ عؼاًّؼ تْاًبي ػؿمتکبؿ امت

اف ايي ٩جيل آيبت ثنيبؿ امت کَ ػؿ ثضج رٌِن ثَ آى اىبؿٍ هي ىْػ ّ ُوَ ػاللت ثـ هٞبػ رنوبًي ّ ؿّصبًي هي کي ػفيـا اگـ هٞبػ ٥٪ٔ رٌجَ 
ؿّصبًي ػاىت ٝؾاثِبي رنوبًي چَ هٌٞبيي ػاىت؟ 

  ـ آيبتي کَ ػؿ ٩ـآى اف مغي گ٦تي اْٝبي ثؼى اًنبى ػؿ ؿّف ٩يبهت مغي هي گْيؼ کَ ػليل ؿّىٌي ثـ رنوبًي ّ ؿّصبًي ثْػى هٞبػ هي ثبىؼ 6
: ايي آيبت ُن ٥ـاّاًٌؼ کَ ثَ ًوًَْ ُبيي اىبؿٍ هي کٌين

اهـّف ثـ ػُبى آًِب هِـ هي ًِين ّ ػمتِبييبى ثب هب مغي هي گْيٌؼ ّ )اليْم ًغتن ٝلي ا٥ْاُن ّ تکلوٌب ايؼيِن ّ تيِؼ اؿرلِن ثوب کبًْا يکنجْى 
 6. (پبُبييبى ثَ کبؿُبيي کَ اًزبم ػاػًؼ ىِبػت هي ػٌُؼ

٩ّتي ثَ آى هي ؿمٌؼ گْىت ّ چين ّ پْمت تٌيبى ثَ آًچَ ٝول کـػٍ )صتي اؽا ربئُْب ىِؼ ٝليِن موِٞن ّ اثَبؿُن ّ رلْػُن ثوب کبًْا يٞولْى 
. (اًؼ گْاُي هي ػٌُؼ

آًِب ثَ پْمت تٌيبى هي گْيٌؼ چـا ثـ ّؼ هب گْاُي ػاػي آًِب ػؿ رْاة هي )ّ ٩بلْا لزلْػُن لن ىِؼتن ٝليٌب ٩بلْا اًٖ٪ٌب اهلل الؾي ا٨ًٖ کل ىيي 
 7. (گْيٌؼ آى عؼايي کَ ُوَ ؿا ثَ ٨ًٖ آّؿػ هب ؿا گْيب کـػ

  ـ آيبتي کَ ًوًَْ ُبيي اف هٞبػ ؿا ػؿ ُويي ػًيب ثَ ٍْؿت رنوبًي ّ ؿّصبًي حبثت هي کٌؼ هبًٌؼ ػامتبى صْـت اثـاُين ّ هـ١ِبي چِبؿگبًَ 7
، ػامتبى ٝقيـ يب اؿهيبي پي٢وجـ ٝليَ النالم (71مْؿٍ ث٪ـٍ آيَ)، ػامتبى ه٪تْل ثٌي امـائيل کَ فًؼٍ ىؼ (260مْؿٍ ث٪ـٍ آيَ  )کَ فًؼٍ ىؼًؼ 

  ثَ آى اىبؿٍ ىؼٍ، فًؼٍ ىؼى 244، ػامتبى صق٩يل پي٢وجـ ّ فًؼٍ ىؼى گـُّي کخيـ ثٞؼ اف هـگيبى کَ ػؿ مْؿٍ ث٪ـٍ آيَ  (259مْؿٍ ث٪ـٍ آيَ  )
ّ فًؼٍ ىؼى ٦ُتبػ ٦ًـ ثٞؼ اف هـگيبى ػؿ  (  آهؼٍ امت48  ّ آل ٝوـاى  110کَ ػؿ مْؿٍ هبئؼٍ آيَ  )هـػگبى تْمٔ صْـت ٝيني ٝليَ النالم 

. ُوَ ايٌِب ػالئل هضکوي ثـاي رنوبًي ّ ؿّصبًي ثْػى هٞبػ امت (55ث٪ـٍ آيَ  )فهبى صْـت هْمي ٝليَ النالم 



: توـيي
  ـ ػؿثبؿٍ چگًْگي صيبت ثٞؼ اف هـگ چَ ًٚـيبتي ّرْػ ػاؿػ؟ 1
.   ـ ىيَٞ صيبت ثٞؼ اف هـگ ؿا چگًَْ هي ػاًؼ؟ يک ػليل ٩ـآى ثيبّؿيؼ2
.   ـ ًوًَْ ُبيي اف هٞبػ رنوبًي ّ ؿّصبًي کَ ػؿ ُويي ػًيب ات٦ب٧ ا٥تبػٍ ثيبى کٌيؼ3
 
 
 .7  ـ مْؿٍ صذ، آيَ  1
 .35  ـ مْؿٍ تْثَ، آيَ  2
 .48  ـ مْؿٍ ٩وـ، آيَ  3
 .7  تب  4  ـ مْؿٍ ١بىيَ، آيَ  4
 .56  ـ مْؿٍ ًنبء، آيَ  5
 .65  ـ مْؿٍ يل، آيَ  6
. 21  ّ  20  ـ مْؿٍ ٥َلت، آيَ  7
 
 
 
 
 
 
 
 

ػؿك مي ّ پٌزن 
ثـفط 

ثـاي ُـ )لکل ػاؿ ثبة ّ ثبة ػاؿ االعـٍ الوْت : لضَٚ هـگ اًنبى ػؿ هـف ػًيب ّ آعـت ٩ـاؿ هي گيـػ ّ ثَ ٥ـهبيو اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم
 1. (عبًَ اي ػؿي ُنت ّ ػؿة عبًَ آعـت هـگ امت

: ثْٖؿي کَ ثْٞي اف اصبػيج امت٦بػٍ هي ىْػ ٌُگبم هـگ اهْؿي ثـاي هب ؿّىي ّ آىکبؿ هي گـػػ
.   ـ ػيؼى هلک الوْت ّ هالئکَ ػيگـ1
.   ـ هيبػٍ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ اهبهبى هَْٞم ٝليِن النالم2
.   ـ ػيؼى ربيگبٍ عْػ ػؿ ثِيت يب ػّفط3
.   ـ تزنن اٝوبل ّ تْرَ ثَ پـًّؼٍ ٝوـ گؾىت4َ
.   ـ تزنن اهْالي کَ روٜ کـػ5ٍ
.   ـ تزنن اّالػ ّ عْييبى ّ ػّمتبى6
.   ـ تزنن ىيٖبى7
ػؿ ايي ٌُگبم اًنبى ٩ّتي ثْٞي اف امـاؿ پيت پـػٍ .   ـ ايي صبلتي امت کَ صتي عْثبى ّ ًيکْکبؿاى اف آى ػلِـٍ ػاؿًؼ ّ پٌبٍ ثـ عؼا هي ثـًؼ8

ؿا هي ثيٌؼ، ًتيزَ اٝوبلو آىکبؿ گيتَ ّ ػمت عْػ ؿا عبلي اف صنٌبت ّ پيت عْػ ؿا مٌگيي اف ثبؿ گٌبُبى هي ثيٌؼ، ثَ ىؼت  (رِبى ثـفط)ػًيب 
اف گؾىتَ عْيو پييوبى ىؼٍ ّ ت٪بّبي ثبفگيت ثـاي رجـاى گؾىتَ هي کٌؼ، صتيبؽا ربء اصؼُن الوْت ٩بل ؿة اؿرْٞى لٞلي اٝول ٍبلضب ٥يوب 

فهبًي کَ هـگ يکي اف آًِب هي ؿمؼ هي گْيؼ پـّؿػگبؿ هي هـا ثبف گـػاًيؼ ىبيؼ آًچَ تـک کـػم رجـاى کـػٍ )تـکت کال اًِب کلوَ ُْ ٩بئلِب 
 2. (ّٝول ٍبلضي اًزبم ػُن، ثَ اّ هي گْيٌؼ چٌيي ًينت ايي مغٌي امت کَ اّ هي گْيؼ

يٌٞي ايي مغي ؿا ثَ فثبى هي گْيؼ ّ اگـ ثـگـػػ اٝوبلو چْى گؾىتَ امت ُوبًگًَْ کَ ٩ّتي هزـهبى گـ٥تبؿ هزبفت هي ىًْؼ چٌيي هي گْيٌؼ 
. ّلي ٩ّتي گـ٥تبؿي يب هزبفات ثـ ٕـ٣ ىؼ ١بلجب اٝوبل ٩جل ؿا تکـاؿ هي کٌٌؼ

يب ثٌي اى الؼًيب ثضـ ٝوي٨ ّ ٩ؼ ُلک ٥يِب ٝبلن کخيـ، ٥برٞل م٦يٌتک ٥يِب االيوبى ثبهلل ّ ارٞل فاػک ٥يِب ت٪ْي اهلل ّ ارٞل ىـاِٝب : ٩بل ل٪وبى الثٌَ
: رٌبة ل٪وبى ثَ ٥ـفًؼه ٥ـهْػ).... التْکل ٝلي اهلل ٥بى ًزْت ٥جـصوَ اهلل ّ اى ُلکت ٥يَ ٥جؾًْثک ّ اىؼ مبٝبتَ يْم يْلؼ ّ يْم يوْت ّ يْم يجٞج

اي ٥ـفًؼ ٝقيقم ُوبًب ػًيب ػؿيبي ٝوي٪ي امت ّ ا٥ـاػ فيبػي ػؿ آى ١ـ٧ ىؼًؼ پل ٩ـاؿ ثؼٍ کيتي عْػت ؿا ػؿ ػًيب ايوبى ثَ عؼا ّ تْىَ عْػت 
ؿا پـُيقکبؿي ّ ثبػثبى آًـا تْکل ثـ عؼا پل اگـ ًزبت پيؼا کـػي ثَ ؿصوت عؼاًّؼ امت ّ اگـ ُالک ىؼي ثَ گٌبُبى تْمت ّ مغت تـيي 

 3. (مبٝبت اًنبى ؿّفي امت کَ ثَ ػًيب هي آيؼ ّ ؿّفي کَ هي هيـػ ّ ؿّفي کَ هجْٞث هي ىْػ
ثـفط يب ٩يبهت ٢ٍـي 

: ُـ کل ٩ؼم ثَ ايي رِبى هيگؾاؿػ ًبچبؿ چِبؿ ػّؿٍ ؿا عْاُؼ ػيؼ
.   ـ ػّؿاى تْلؼ تب هـگ کَ ٝبلن ػًيبمت1
.   ـ ػّؿٍ هـگ تب ثـپبيي ٩يبهت کَ ثَ آى ٝبلن ثـفط گ٦تَ هي ىْػ2
.   ـ ٩يبهت کجـي3
.   ـ ثِيت يب ػّفط4

ٌُگبهي کَ ؿّ اف ثؼى رؼا هي . ثـفط ثَ هٌٞبي ٥بٍلَ ّ صبئل ثيي ػّ چيق امت، ػؿ ايٌزب هٌْٚؿ اف ثـفط رِبًي اتل کَ ثيي ػًيب ّ آعـت امت
ػؿ يک رنن لٖي٦ي کَ ثَ آى ثؼى هخبلي هي گْيٌؼ ٩ـاؿ هي گيـػ ّ تب ثـپب ىؼى ٩يبهت  (٩جل اف آًکَ ثبؿ ػيگـ ػؿ ٩يبهت ثَ ثؼى اٍلي ثـگـػػ)ىْػ 

ُن ثَ احجبت  (اؿتجبٓ ثب اؿّاس)ثب اّ عْاُؼ ثْػ، ثـاي احجبت ٝبلن ثـفط آيبت ٩ـآى ّ اصبػيج ثنيبؿي ّاؿػ ىؼٍ امت گـچَ اف ٕـي٨ ٝ٪لي يب صني 
. ؿميؼٍ امت

صتي اؽا ربء اصؼُن الوْت ٩بل ؿة اؿرْٞى لٞلي اٝول ٍبلضب ٥يوب تـکت کال اًِب کلوَ ُْ ٩بئلِب ّ هي ّؿائِن ثـفط الي : آيبت ٩ـآى ػؿثبؿٍ ثـفط



هـا ثبفگـػاى ىبيؼ ٝول ٍبلضي ػؿ آًچَ تـک کـػم اًزبم ػُن، چٌيي ! پـّؿػگبؿ هي: فهبًي کَ هـگ يکي اف آًِب هي ؿمؼ هي گْيؼ)يْم يجٞخْى 
ايي آيَ ٍـيضب ثَ ثـفط اىبؿٍ کـػٍ )  4 (ًينت ايي مغٌي امت کَ اّ ثَ فثبى هي گْيؼ ّ پيت مـ آًِب ثـفط امت تب ؿّفي کَ هجْٞث ىًْؼ

. (امت
ُـگق گوبى هکي آًِب کَ ػؿ ؿاٍ عؼا کيتَ ىؼًؼ هـػگبًٌؼ ثلکَ آًِب فًؼٍ اًؼ ّ )ّ التضنجي الؾيي ٩تلْا ٥ي مجيل اهلل اهْاتب ثل اصيبء ٌٝؼ ؿثِن يـف٩ْى 

 5. (ًقػ پـّؿػگبؿىبى ؿّفي هي عْؿًؼ
ثَ آًِب کَ ػؿ ؿاٍ عؼا کيتَ هي ىًْؼ هـػٍ ًگْييؼ ثلکَ آًِب فًؼٍ اًؼ ّلي ىوب )ّ ال ت٪ْلْا لوي ي٪تل ٥ي مجيل اهلل اهْات ثل اصيبء ّ لکي ال تيٞـّى 

 6. (ًوي ٥ِويؼ
الٌبؿ يٞـّْى ٝليِب ١ؼّا ّ ٝييب ّ يْم ت٪ْم : ايي ػّ آيَ صيبت ثـفعي ؿا حبثت هي کٌؼ، ّ ؿّفي عْؿػى ىِؼا ؿا، ّ ػؿ ه٪بثل ٝؾاة کب٥ـاى

ٍجش ّ ىبم آتو ٝؾاة امت کَ ثـ آًبى ٝـَّ هي ىًْؼ ّ ؿّفي کَ ٩يبهت ثـپب ىؼ ػمتْؿ هي ػُؼ آل )النبَٝ اػعْا آل ٥ـْٝى اىؼ الٞؾاة 
اف اهبم ٍبػ٧ ؿّايتي ّاؿػ ىؼٍ امت کَ ػؿ ػًيب آل ٥ـْٝى ُـ ٍجش ّ ىبم ػؿ ثـاثـ آتو ٩ـاؿ )  7 (٥ـْٝى ؿا ػؿ مغت تـيي ٝؾاثِب ّاؿػ کٌيؼ

  ـ آتو ٍجش ّ ىبم ػؿ ثـفط  1: ، آيَ ثَ ّّْس ٝؾاة آل ٥ـْٝى ؿا ػّ ٩نوت کـػ8ٍّ اهب ػؿ ٩يبهت ّ يْم ت٪ْم النبَٝ امت   (ثـفط)هي گيـًؼ 
.   ـ ىؼيؼتـيي ٝؾاة ػؿ ٩يبهت2

٩جـ اّليي هٌقل رِبى ػيگـ 
ٌُگبهي کَ اًنبى ؿا ػؿ ٩جـ گؾاىتٌؼ ػّ ٥ـىتَ اف ٥ـىتَ ُبي الِي کَ ثَ آًِب ًکيـ ّ هٌکـ يب ًبکـ ّ ًکيـ هي گْيٌؼ ثَ مـاٟ اّ هي آيٌؼ : مْال ٩جـ

. ّ اف تْصيؼ ّ ًجْت ّ ّاليت ّ ًوبف ّ ١يـٍ مْال هي کٌٌؼ
اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ً٪ل ىؼٍ کَ )الوٞـاد ّ الونبلَ ٥ي ال٪جـ ّ الي٦بَٝ : ٩بل هي اًکـ حالحَ اىيبء ٥ليل هي ىيٞتٌب: ٝي اثي ٝجؼاهلل ٝليَ النالم

. (ُـ کل مَ چيق ؿا هٌکـ ىْػ اف ىيٞيبى هب ًينت هٞـاد ّ مْال ػؿ ٩جـ ّ ى٦بٝت: ٥ـهْػًؼ
اهبم فيي الٞبثؼيي ٝليَ النالم ُـ روَٞ اي ػؿ هنزؼ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن هـػم ؿا هَْٝٚ هي کـػ ثَ گًَْ اي کَ هـػم آى ؿا 

ايِب الٌبك ات٪ْا اهلل ّ اٝلوْا اًکن اليَ تـرْٞى ٥تزؼ کل ٦ًل هب ٝولت ٥ي ُؾٍ الؼًيب هي عيـ هضْـا ّ هب : ص٦٘ کـػٍ ّ هي ًْىتٌؼ هي ٥ـهْػ
ٝولت هي مْء تْػلْ اى ثيٌِب ّ ثيٌَ اهؼا ثٞيؼا ّ يضؾؿکن اهلل ٦ًنَ ّ يضک اثي آػم ال٢ب٥ل ّ ليل ثو٦٢ْل ٌَٝ اثي آػم اى ارلک امـٛ ىيي اليک ٩ؼ 
ا٩جل ًضْک صخيخب يٖلجک ّ يْىک اى يؼؿکک ّ کبى ٩ؼا ّ ٥يت ارلک ّ ٩جِ الولک ؿّصک ّ ٍـت الي هٌقل ّصيؼا ٥ـػ اليک ٥يَ ؿّصک ّ 

ا٩تضن ٝليک ٥يَ هلکبک هٌکـ ّ ًکيـ لونئلتک ّ ىؼيؼ اهتضبًک اال ّ اى اّل هب ينئالئک ٝي ؿثک الؾي کٌت تٞجؼٍ ّ ٝي ًجيک الؾي اؿمل اليک 
ّ ٝي ػيٌک الؾي کٌت تؼيي ثَ ّ ٝي کتبثک الؾي کٌت تتلٍْ ّ ٝي اهبهک الؾي کٌت تتْالٍ حن ٝي ٝوـک ٥يوب ا٥ٌيتَ ّ هبلک هي ايي اکتنجتَ ّ ٥يوب 

اي هـػم ت٪ْاي الِي ؿا پييَ کٌيؼ ّ ثؼاًيؼ کَ ثَ مْي اّ ثبف )... اتل٦تَ ٥غؾ صؾؿک ّ اًؾؿ ل٦ٌنک ّ اٝؼ للزْاة ٩جل االهتضبى ّ الونبلَ ّ االعتجبؿ
هي گـػيؼ پل ُـ کني عْثيِبي کَ ػؿ ايي ػًيب کـػٍ هي يبثؼ ّ ُوچٌيي ثؼيِبيو ؿا کَ آؿفّ هي کٌؼ اي کبه ثيي هي ّ گٌبُبى ٥بٍلَ اي ْٕالًي 
ثْػ ّ عؼاًّؼ ىوب ؿا ثـ صؾؿ هي ػاؿػ، ّاي ثـ تْ اي اًنبى ١ب٥ل کَ اف تْ ٦١لت ًيؼٍ، اي ٥ـفًؼ آػم هـگ تْ مـيٞتـيي چيق ثَ تْ امت ؿّ ثَ تْ 
ػاؿػ ّ ًقػيک امت کَ تْ ؿا ثگيـػ ّ گْيب ارل ؿميؼٍ ّ ٥ـىتَ ؿّصت ؿا گـ٥تَ ّ تْ ثَ هٌقل تٌِبيي ّاؿػ ىؼٍ اي ّ ؿّس ثَ تْ ثـگيتَ ّ ًکيـ ّ 

اّل چيقي کَ اف تْ هي پـمٌؼ اف عؼايي امت کَ ٝجبػت هي کـػي ّ اف پيبهجـي کَ ثَ : هٌکـ ثـاي مْال ّ اهتضبى ىؼيؼ تْ صبّـًؼ، آگبٍ ثبه
مْي تْ ٥ـمتبػٍ ىؼٍ ثْػ ّ اف ػيٌي کَ ثَ آى هٞت٪ؼ ثْػي ّ اف ٩ـآًي کَ هي عْاًؼي ّ اف اهبهي کِْاليتو ؿا پؾيـا ثْػي مپل اف ٝوـت کَ ػؿ 

چَ ٥ٌب کـػي؟ ّ هبلت ؿا کَ اف کزب ثؼمت آّؿػي؟ ّ ػؿ چَ تل٤ کـػي؟ پل اصتيبٓ ؿا هـاٝبت کي ّ ػؿثبؿٍ عْػ ثيٌؼيو ّ ٩جل اف آفهبيو ّ 
 9. (... مْال ّ اهتضبى عْػ ؿا آهبػٍ کي

: توـيي
  ـ اًنبى ػؿ لضَٚ هـگ چَ هي ثيٌؼ؟ 1
  ـ ُـ اًنبى اف تْلؼ ثَ ثٞؼ چٌؼ ػّؿٍ ؿا هي گؾؿاًؼ؟ 2
  ـ ثـفط يٌٞي چَ ّ چَ ػّؿٍ اي امت؟ 3
.   ـ ٩ـآى ػؿثبؿٍ ثـفط چَ هي گْيؼ؟ آيَ اي ثٌْينيؼ4
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ػؿك مي ّ ىين 



٦ًغَ ٍْؿ ـ ًبهَ اٝوبل 
پبيبى ػًيب ّ آ١بف رِبى ػيگـ ثب ٍيضَ اي ٝٚين 

: ػّ هـتجَ ػؿ ٍْؿ ػهيؼٍ هي ىْػ: ػؿ آيبت ٥ـاّاًي اف ٩ـآى هزيؼ اىبؿٍ ثَ ٦ًظ ٍْؿ ىؼٍ امت ّ اف هزوْٛ ايي آيبت امت٦بػٍ هي ىْػ کَ
.   ـ ػؿ پبيبى رِبى کَ ُوَ عالي٨ هي هيـًؼ ّ ايي ٦ًغَ هـگ امت1
٦ًظ ٍْؿ ـ :   ـ ػؿ آمتبًَ ثـپبيي ٩يبهت کَ ُوَ فًؼٍ هي ىًْؼ ّ ايي ٦ًغَ صيبت امت، ػؿثبؿٍ ايي ػّ صبػحَ هِن ٩ـآى تٞجيـات هغتل٦ي ػاؿػ2

. ٍيضَ ـ ً٪ـ ػؿ ًب٩ْؿ ـ ٍبعَ ـ ٩بؿَٝ ـ فرـٍ
ّ ػؿ ٍْؿ ػهيؼٍ هي ىْػ ّ توبم )ّ ٦ًش ٥ي الَْؿ ٨َٞ٥ هي ٥ي النوْات ّ هي ٥ي االؿُ اال هي ىبء اهلل حن ٦ًظ ٥يَ اعـي ٥بؽاُن ٩يبم يٌٚـّى 

کنبًي کَ ػؿ آموبًِب ّ فهيي ُنتٌؼ هي هيـًؼ هگـ کنبًي کَ عؼا ثغْاُؼ مپل ثبؿ ػيگـ ػؿ ٍْؿ ػهيؼٍ هي ىْػ کَ ًبگِبى ُوَ ثَ پب هي عيقًؼ 
  اف ک٤ِ، 99  اف مْؿٍ هْهٌْى، 101  اف مْؿٍ صب٩َ، 13  اف مْؿٍ يل، 51  اف مْؿٍ ًول، 87ّ آيَ ُبي   (ّ ػؿ اًتٚبؿ صنبة ّ رقا ُنتٌؼ

:   اف مْؿٍ يل اف ايي ّا٩َٞ ثَ ٌْٝاى ٍيضَ يبػ کـػٍ امت53  اًٞبم، ّ آيَ  73  ًجب، 18  َٕ، 102
ّ ًيق   (ٍيضَ ّاصؼي ثيو ًينت کَ ثب ايي ٍيضَ ّ ٥ـيبػ ُوگي ًقػ هب صبّـ هي ىًْؼ)اى کبًت اال ٍيضَ ّ اصؼٍ ٥بؽا ُن رويٜ لؼيٌب هضْـّى 

.   42٧  ً، 15  يل، 49
ٌُگبهي کَ ػؿ ًب٩ْؿ کْثيؼٍ هي ىْػ آى ؿّف، ؿّف مغتي )٥بؽا ً٪ـ ٥ي الٌب٩ْؿ ـ ٥ؾلک يْهئؾ يْم ٝنيـ :   اف مْؿٍ هؼحـ ً٪ـ ػؿ ًب٩ْؿ8ّ آيَ  

. (امت
. (ٌُگبهي کَ آى ٍؼاي هِيت ثيبيؼ)٥بؽا ربئت الَبعَ :   مْؿٍ ٝجل ٍبع33َّ آيَ  
آى صبػحَ کْثٌؼ ّ چَ )ال٪بؿَٝ هب ال٪بؿَٝ ّ هب اػؿاک هبال٪بؿَٝ :   مْؿٍ ٩بؿَٝ اف ايي ّا٩َٞ هِن ثَ ٌْٝاى ٩بؿَٝ يبػ کـػٍ امت1  ـ  3ّ آيَ  

 (صبػحَ کْثٌؼٍ اي ّ تْ چَ هي ػاًي کَ صبػحَ کْثٌؼ چينت؟
تٌِب يک ٥ـيبػ ٝٚين ّا٩ٜ هي ىْػ کَ ًبگِبى ُوَ ثـعبمتَ )٥بًوب فرـٍ ّاصؼٍ ٥بؽا ُن يٌٚـّى :   ٍب٥بت ثَ ٌْٝاى فرـٍ ثيبى کـػٍ امت19ّ آيَ  

. (ّ ًگبٍ هي کٌٌؼ
اف هزوْٛ آيبت هؾکْؿ امت٦بػٍ هي ىْػ کَ پبيبى ايي ػًيب ّ آ١بف رِبى ػيگـ ثَ ٍْؿت ًبگِبًي ّ ثب يک ٍيضَ ٝٚين ؿط هي ػُؼ ّ ٌٝبّيي 

، الجتَ ؿّىي امت ايي صبػيج ٝٚين ثْػٍ ّ ػهيؼى ػؿ يک ىيپْؿ (٦ًظ ثَ هٌٞبي ػهيؼى ّ ٍْؿ ثَ هٌٞبي ىيپْؿ امت)هؾکْؿ ُوَ کتبثي هي ثبىؼ 
ٝبػي ًينت ثلکَ ٍيضَ اي ٝزيت هي ثبىؼ کَ عؼاًّؼ ثقؿگ ثب يک ٥ـهبى ثَ مبػگي ػهيؼى ػؿ يک ىيپْ اُل آهنبى ّ فهيي ؿا هي هيـاًؼ ّ ثب 

. ٥ـهبًي ػيگـ ُوَ ؿا ثـاي ثـپب ىؼى ٩يبهت ًقػٍ هي کٌؼ، ٥بٍلَ ايي ػّ ٥ـهبى ثـاي هب هٞلْم ًينت
ٍضي٦َ يب ًبهَ اٝوبل 

ػؿ آيبت ٩ـآى ّ اصبػيج هَْٞهيي ٝليِن النالم ثضج گنتـػ ُبي ػؿثبؿٍ ًبهَ اٝوبل آهؼٍ امت ًبهَ ُبيي کَ توبم اٝوبل اًنبى ػؿ آى حجت هي ىْػ 
. ّ ؿّف ٩يبهت کي٤ ّ ٙبُـ هي ىْػ

ّ هي ًْينين آًچَ پيو ٥ـمتبػ ُبًؼ ّ ُوَ چيق ؿا ػؿ ). ّ ًکتت هب ٩ؼهْا ّ آحبؿُن ّ کل ىيي اصَيٌبٍ ٥ي اهبم هجيي:   ـ حجت ّ ّجٔ اٝوبل1
 1. (کتبثي ّجٔ کـػٍ اين

ّ ُـ چَ اًزبم ػاػٍ اًؼ ػؿ تبثي ًبهَ ُبي اٝوبل حجت امت ّ ُـ ٝول کْچک يب ثقؿگي )ّ کل ىيي ٥ٞلٍْ ٥ي القثـ ّ کل ٢ٍيـ ّ کجيـ هنتٖـ 
 2. (ًْىتَ هي ىْػ

 3. (صتوب ٥ـىتگبى هب آًچَ هکـ هي کٌيؼ هي ًْينٌؼ)اى ؿملٌب يکتجْى هب توکـّى 
آيب ٥کـ هي کٌٌؼ کَ هب ًوي ىٌْين مـ ّ ؿافىبى ؿا، آؿي ٥ـىتگبى هب ًقػ آًِب )ام يضنجْى اًب ال ًنوٜ مـُن ّ ًزْيِن ثلي ّ ؿملٌب لؼيِن يکتجْى 

 4. (ُنتٌؼ ّ کبؿُبييبى ؿا هي ًْينٌؼ
ُـ کل کبؿ ىبينتَ اي اًزبم ػُؼ ّ اّ هْهي ثبىؼ کْىو اّ ک٦ـاى ّ )٥وي يٞول هي الَبلضبت ّ ُْ هْهي ٥ال ک٦ـ اى لنٞيَ ّ اًب لَ کبتجْى 

 5. (ّبيٜ ًوي ىْػ ّ صتوب ثـايو هي ًْينين
ُـ اًنبًي هي ٥ِوؼ چَ آّؿػٍ ... ؿّفيکَ پـًّؼٍ ُب ثبف هي ىْػ)ٝلوت ٦ًل هب اصْـت ... ّ اؽا الَض٤ ًيـت :   ـ ِْٙؿ ّ کي٤ اٝوبل2

 7. (ثلکَ ٙبُـ هي ىْػ ثـ آًِب آًچَ ؿا کَ ٩جال پٌِبى هي کـػًؼ)، ثل ثؼالِن هب کبًْا يغ٦ْى هي ٩جل 6 (امت
 8. (ؿّف ٩يبهت اًنبى ثَ آًچَ ٩جال ٥ـمتبػٍ ّ ثَ ػًجبل ػاىتَ آگبٍ هي ىْػ)يٌجب االًنبى يْهئؼ ثوب ٩ؼم ّ اعـ 

ّ ًبهَ ٝول ُـ اًنبًي ؿا ثـ گـػًو آّيقاى هي کٌين ّ ؿّف ٩يبهت آى )ّ کل اًنبى القهٌبٍ ٕبئـٍ ٥ي ٌٝ٪َ ّ ًغـد لَ يْم ال٪يوَ کتبثب يل٪يَ هٌيْؿا 
 9. (ًبهَ ؿا ه٪بثلو ثبف کٌين

ّ ّّٜ الکتبة ٥تـي الوزـهيي هي٦٪يي هوب ٥يَ ّ ي٪ْلْى يب ّيلتٌب هبل ُؾا الکتبة ال ي٢بػؿ ٢ٍيـٍ ّ ال کجيـٍ اال اصَيِب ّ ّرؼّا هب ٝولْا صبّـا 
ًبهَ ٝول گيْػٍ هي ىْػ پل هي ثيٌي کَ گٌَ کبؿاى اف آًچَ ػؿ آى امت هي تـمٌؼ ّ هي گْيٌؼ ّاي ثـ هب ايي چَ ًبهَ اي )ّ ال يٚلن ؿثک اصؼا 

 10. (امت کَ ُـ کْچک ّ ثقؿگي ؿا ّجٔ کـػٍ ّ آًچَ ٝول کـػٍ ثْػًؼ صبّـ هي ثيٌٌؼ ّ پـّؿػگبؿت ثَ اصؼي ٙلن ًوي کٌؼ
ًبهَ اٝوبل ػؿ اصبػيج هَْٞهيي ٝليِن النالم 

عيـٍ ّ ىـٍ هَٞ صيج : هي ٥ـهبيؼ (ًبهَ ٝول ُـ اًنبًي ؿا ثـ گـػًو ٩ـاؿ هي ػُين)  اف مْؿٍ امـاء 14اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم ػؿ ت٦نيـ آيَ  
عيـ ّ ىـ اًنبى ثَ گًَْ اي ُوـاٍ اّمت کَ ًوي تْاًؼ اف آى رؼا ىْػ تب ايٌکَ کتبثو ؿا )کبى ال ينتٖيٜ ٥ـا٩َ صتي يٖٞي کتبثَ يْم ال٪يوَ ثوب ٝول

 11. (کَ صبّي آًچَ ٝول کـػٍ ثَ اّ هي ػٌُؼ
اؽا کبى يْم ال٪يبهَ ػ٥ٜ الي االًنبى کتبثَ حن ٩يل لَ ا٩ـء ٥٪بل الـاّي ٥يٞـ٣ هب ٥يَ؟ ٥٪بل اى اهلل يؾکـٍ ٥وب هي لضَٚ ّ : ٝي اثي ٝجؼ اهلل ٝليَ النالم

اهبم )الکلوَ ّ ال ً٪ل ٩ؼم ّ ال ىيي ٥ٞلَ اال ؽکـٍ کبًَ ٥ٞلَ تلک النبَٝ ٥لؾلک ٩بلْا يب ّيلتٌب هب لِؾا الکتبة ال ي٢بػؿ ٢ٍيـٍ ّ ال کجيـٍ اال اصَيِب 
ٌُگبهي کَ ٩يبهت ثـپب هي ىْػ ًبهَ ٝول اًنبى ؿا ثَ ػمت اّ هي ػٌُؼ مپل ثَ اّ گ٦تَ هي ىْػ ثغْاى، ؿاّي هي : ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٥ـهْػًؼ

عؼاًّؼ ثَ اّ يبػآّؿي هي کٌؼ ثْٖؿي کَ ُيچ لضَٚ ّ مغي گ٦تي ّ ٩ؼم ثـػاىتي ّ چيق : گْيؼ آيب آًچَ ػؿ آى ُنت هي ىٌبمؼ؟ صْـت ٥ـهْػًؼ
ػيگـي کَ ٝول کـػٍ ًينت هگـ ايٌکَ عؼاًّؼ ُوَ ؿا ثَ يبػ اّ هي آّؿػ يَ گًَْ اي کَ گْيب ػؿ ُوبى مبٝت اًزبم ػاػٍ امت ّ لؾا هي گْيٌؼ اي 

   12. (ايي چَ کتبثي امت کَ ُيچ کبؿ کْچک ّ ثقؿگي ًينت هگـ ايٌکَ آى ؿا ىوبؿه کـػٍ ّ حجت ًوْػٍ امت! ّاي ثـ هب
ًبهَ ٝول چينت؟ 

آًچَ صتوي ّ هنلن امت ايٌکَ توبم اٝوبل ّ ؿ٥تبؿ اًنبًِب حجت ّ ّجٔ هي ىْػ، آيب هبًٌؼ ّؿ٩ِب ّ کب١ؾُب ّ کتبة امت يب ثَْؿتي ػيگـ؟ 
ًبهَ اٝوبل کٌبيَ اف ؿّس آػهي امت کَ آحبؿ اٝوبلو ػؿ : ت٦نيـُبي هغتل٦ي ػؿ ايي ثبة آهؼٍ امت، هـصْم ٥يِ کبىبًي ػؿ ت٦نيـ ٍب٥ي هي گْيؼ



ًبهَ اٝوبل ص٪بي٨ اٝوبل اًنبى ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ ّ هبًٌؼ عْٖٓ ّ ً٪ْه : آى ً٪و هي ثٌؼػ ّ هـصْم ٝالهَ ٕجبٕجبيي ػؿ ت٦نيـ الويقاى هي ٥ـهبيؼ
هٞوْلي ػؿ کتبثِبي ػًيب ًينت ثلکَ آى ٦ًل اٝوبل اًنبًي امت کَ عؼاًّؼ آػهي ؿا آىکبؿا ثـ آى آگبٍ هي کٌؼ ّ ُيچ ػليلي ثِتـ اف هيبُؼٍ ًينت، 

 13. (ؿّفي کَ ُـ اًنبًي اٝوبل ًيک ّ ثؼ عْػ ؿا صبّـ هي ثيٌؼ):   مْؿٍ آل ٝوـاى امت٦بػٍ کـػٍ کَ هي ٥ـهبيؼ30اييبى اف آيَ  
ّ ثْٞي ًبهَ اٝوبل ؿا تيجيَ ثَ ٥يلوِبي ّيؼئْيي ّ ًْاؿُبي ّجٔ ٍْت ًوْػٍ اًؼ، ػؿ ُـ ٍْؿت چًْکَ ًبهَ اٝوبل ػؿ ٩ـآى ّ ؿّايبت 

. ثنيبؿي آهؼٍ امت هب ثبيؼ ثَ آى اٝت٪بػ ػاىتَ ثبىين ُـ چٌؼ کي٦يت آًـا ت٦َيال ًؼاًين
: توـيي

  ـ هٌْٚؿ اف ٦ًظ ٍْؿ چينت ّ چَ فهبًي ّا٩ٜ هي ىْػ؟ 1
  ـ اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم ػؿثبؿٍ ًبهَ ٝول چَ هي ٥ـهبيٌؼ؟ 2
  ـ ًبهَ ٝول چينت تّْيش ػُيؼ؟ 3
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ػؿك مي ّ ٦ُتن 
ىبُؼاى ٩يبهت ّ هيقاى اٝوبل 

عؼاًّؼ هتٞبل ثـ کليَ اٝوبل عْة ّ ثؼ هـػم آگبُي کبهل ػاؿػ چَ کبؿُبيي کَ آىکبؿا اًزبم ػاػٍ اًؼ ّ چَ آًِب کَ ػؿ ًِبى ثْػٍ امت ّلي هييت 
: صکيوبًَ عؼاًّؼ ثـ ايي تٞل٨ گـ٥تَ کَ ػؿ ٩يبهت صنبثِبي هـػم ثـ هٞيبؿ پـًّؼٍ اٝوبل ّ ىِبػت گْاُبى ؿميؼگي ىْػ، ايي ىبُؼاى ٝجبؿتٌؼ اف

ُوبًب عؼاًّؼ )، اى اهلل کبى ٝليکن ؿ٩يجب 1 (ُوبًب عؼاًّؼ ثـ ُوَ چيق گْا امت)اى اهلل ٝلي کل ىيي ىِيؼ : كَ ًغنتيي گْاٍ امت:   ـ عؼاًّؼ1
 3. (ثبفگيت ُوَ ثَ مْي هبمت پل عؼاًّؼ گْاٍ امت ثـ آًچَ اًزبم هي ػٌُؼ)، ٥بليٌب هـرَٞ حن اهلل ىِيؼ ٝلي هب ي٦ٞلْى 2 (هـا٩ت ىوبمت

ّ هي آّؿين تْ ؿا )، ّ رئٌبثک ٝلي ُْالء ىِيؼا 4(پي٢وجـ ثـ ىوب گْاٍ هي ثبىؼ)ّ يکْى الـمْل ٝليکن ىِيؼا :   ـ اًجيبء ّ اهبهبى ٝليِن النالم2
. (ّ ؿّفي کَ هي آّؿين ػؿ ُـ اهتي گْاٍ ّ ىبُؼي اف عْػىبى)، ّ يْم ًجٞج ٥ي کل اهَ ىِيؼا هي ا٦ًنِن 5(ػؿ صبليکَ ثـ آًِب گْاٍ ّ ىبُؼ ُنتي

6 
ّ کؾلک رٞلٌبکن اهَ ّمٖب لتکًْْا ىِؼاء ٝلي الٌبك ّ يکْى الـمْل ٝليکن : اثْثَيـ اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ػؿ ت٪نيـ ٩ْل عؼاًّؼ هتٞبل

هب ىبُؼاى ثـ هـػم ُنتين ثَ آًچَ ًقػ آًِب اؿ صالل )ًضي اليِؼاء ٝلي الٌبك ثوب ٌٝؼُن هي الضالل ّ الضـام ّ ثوب ّيْٞا هٌَ : ىِيؼا چٌيي ٥ـهْػًؼ
هب اهت ّمٖي ّ ىبُؼاى عؼاًّؼ ثـ عل٪و ّ صزتِبي عؼاًّؼ ػؿ فهيي ): ، ػؿ صؼيج ػيگـ ٥ـهْػًؼ7 (ّ صـام ُنت ّ آًچَ ؿا ّبيٜ کـػًؼ

 8. (ُنتين
، هب (ّ هي آيؼ ُـ اًنبًي ػؿ صبليکَ ٥ـىتَ اي اّ ؿا هي ثـػ ّ ٥ـىتَ اي ىبُؼ کبؿُبي اّمت)ّ ربئت کل ٦ًل هِٞب مبئ٨ ّ ىِيؼ :   ـ ٥ـىتگبى3

 9. (ُيچ کلوَ اي ثيبى ًوي ىْػ هگـ ايٌکَ ثـايو هـا٩جي صبّـ امت)يل٦٘ هي ٩ْل اال لؼيَ ؿ٩يت ٝتيؼ 
ّ کل ميئَ اهـت ثبحجبتِب الکـام الکبتجيي الؾيي ّکلتِن ثض٦٘ هب يکْى هٌي ّ رٞلتِن ىِْػا ٝلي هٜ : اهيـ الوْهٌيي ػؿ ػٝبي کويل هي ٥ـهبيؼ

. (ثجغو ُـ گٌبُي کَ ثَ ٥ـىتگبى ىبينتَ اهـ ٥ـهْػي حجت ّ ص٦٘ کٌٌؼ ّ آًِب ؿا ُوـاٍ اْٝبين ىبُؼاى هي ٩ـاؿ ػاػي! عؼاًّؼ... )رْاؿصي 
، پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٩ّتي آيَ هؾکْؿ ؿا عْاًؼًؼ (فهيي ػؿ ٩يبهت اعجبؿه ؿا ثبفگْ هي کٌؼ)يْهئؾ تضؼث اعجبؿُب :   ـ فهيي4

آيب هي ػاًيؼ اعجبؿ فهيي چينت؟ رجـئيل )اتؼؿّى هب اعجبؿُب؟ ربئتي رجـئيل ٩بل عجـُب اؽا کبى يْم ال٪يوَ اعجـت ثکل ٝول ٝلي ِٙـُب : ٥ـهْػًؼ
 10. (ثَ هي گ٦ت ؿّف ٩يبهت فهيي عجـ هي ػُؼ ثَ آًچَ ثـ آى اًزبم گـ٥تَ امت

ػؿ ٩نوتِبي : صْـت ٝلي ٝليَ النالم ٥ـهْػ)ٍلْا الونبرؼ ٥ي ث٪بٛ هغتل٦َ ٥بى کل ث٪َٞ تيِؼ للوَلي ٝليِب يْم ال٪يوَ : ٩بل ٝلي ٝليَ النالم
ّ ُوچٌيي اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم ٩ّتي هْرْػي ثيت  (هغتل٤ هنبرؼ ًوبف ثغْاًيؼ فيـا ُـ ٩نوتي ؿّف ٩يبهت ثـاي ًوبفگقاؿ ىِبػت هي ػُؼ

ػؿ ٩يبهت ىِبػت : الوبل ؿا ثيي ٍبصجبى ص٨ ت٪نين هي کـػ ّ عقيٌَ عبلي هي ىؼ ػّ ؿکٞت ًوبف هي عْاًؼّ عٖبة ثَ فهيي ثيت الوبل هي ٥ـهْػ
 11. ثؼٍ کَ هي ثَ ص٨ اهْال ؿا ػؿ تْ روٜ کـػٍ ّ ثَ ص٨ تْفيٜ کـػم

يبثي آػم اًب يْم رؼيؼ ّ اًب ٝليک ىِيؼ ٥٪ل ٥ي : هب هي يْم يبتي ٝلي اثي آػم اال ٩بل ؽلک اليْم: ٩بل اثْٝجؼ اهلل ٝليَ النالم: (ىت ّ ؿّف)  ـ فهبى 5



ُيچ ؿّفي ثـاي اًنبى ًوي آيؼ هگـ ايٌکَ آى ؿّف هي : اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٥ـهْػًؼ)عيـا اىِؼ لک يْم ال٪يبهَ ٥بًک لي تـاًي ثٞؼُب اثؼا 
هي ؿّف رؼيؼي ُنتن ّ ثـ تْ ىبُؼم پل ػؿ ايي ؿّف عيـ ثگْ تب ؿّف ٩يبهت ثـ تْ ىِبػت ػُن پل تْ ُـگق ثٞؼ اف ايي هـا ! اي ٥ـفًؼ آػم: گْيؼ

. (ًغْاُي ػيؼ
يبثي آػم اًي ٝلي هب ٥ي ىِيؼ ٥غؾ هٌي ٥بًي لْ ٕلٞت : ٩بل الليل اؽا ا٩جل ًبػ يوٌبػ ثَْت ينوَٞ اعالي٨ اال الخ٪ليي: ّ ٌَٝ ٝي اثيَ ٝليَ النالم

اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم اف پؼؿىبى اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم ً٪ل )اليول لن تقػ ٥ي صنٌَ ّ لن تنتٞتت ٥ي هي ميئَ ّ کؾلک ي٪ْل الٌِبؿ اؽا اػثـ الليل 
اي ٥ـفًؼ آػم ُوبًب هي ثـ آًچَ کَ : هي گْيؼ: فهبًي کَ ىت هي ىْػ هٌبػي ٥ـيبػ هي فًؼ کَ ١يـ اف ري ّ اًل ُوَ هي ىًٌْؼ: کـػٍ کَ ٥ـهْػًؼ

ػؿ هي ّا٩ٜ هي ىْػ ىبُؼ ُنتن پل تْىَ ات ؿا اف هي ثگيـ فيـا اگـ عْؿىيؼ ٕلْٛ کـػ ػيگـ ًوي تْاًي کبؿ عْثي ػؿ هي فيبػ کٌي ّ ًوي 
 12.(تْاًي اف گٌبُي ػؿ هي ثبف گـػي ّ ُويي ٥ـيبػ ؿا ؿّف ػاؿػ ٩ّتي کَ ىت گؾىت

ؿّفيکَ فثبًِب ّ ػمتِب ّ پبُبي هـػم ثـ آًِب گْاُي هي )يْم تيِؼ ٝليِن النٌتِن ّ ايؼيِن ّ اؿرلِن ثوب کبًْ يٞلوْى :   ـ اْٝبء ّ رْاؿس اًنبى6
ؿّيکَ ثـ لجِب هِـ هي فًين ّ ػمتِب ّ پبُبييبى ثَ آًچَ ٝول )، اليْم ًغتن ٝلي ا٥ْاُِن ّ تکلوٌب ايؼيِن ّ تيِؼ اؿرلِن ثوب کبًْا يکنجْى 13 (ػُؼ

ؿّف ٩يبهت گْه ّ چين ّ پْمتِبييبى ثَ آًچَ ٝول کـػٍ )، ىِؼ ٝليِن موِٞن ّ اثَبؿُن ّ رلْػُن ثوب کبًْا يٞولْى 14 (کـػًؼ گْاُي هي ػُؼ
 15. (اًؼ ىِبػت هي ػٌُؼ

يْهئؾ يَؼؿ الٌبك اىتبتب ليـّا اٝوبلِن ٥وي يٞول هخ٪بل ؽؿٍ عيـا يـٍ ّ هي يٞول هخ٪بل : (تزنن ٝول کَ ٧ْ٥ ىِبػت امت)  ـ صْْؿ عْػ ٝول 7
ػؿ آًـّف هـػم ثَ ٍْؿت گـُِّبي هغتل٤ اف ٩جـُب عبؿد هي ىًْؼ تب اٝوبليبى ثَ آًِب ًيبى ػاػٍ ىْػ، پل ُـ کل ؽؿٍ اي کبؿ )ؽؿٍ ىـا يـٍ 

ّ ُوَ اٝوبل عْػ ؿا )، ّ ّرؼّا هب ٝولْا صبّـا ّ ال يٚلن ؿثک اصؼا 16(عْة کـػٍ آًـا هي ثيٌؼ ّ ُـ کل ؽؿٍ اي کبؿ ثؼ کـػٍ آًـا هي ثيٌؼ
، يْم تزؼ کل ٦ًل هب ٝولت هي عيـ هضْـا ّ هب ٝولت هي مْء تْػلْ اى ثيٌِب ّ ثيٌَ 17 (صبّـ هي ثيٌٌؼ ّ پـّؿػگبؿت ثَ اصؼي ٙلن ًوي کٌؼ

 18. (ؿّفي کَ ُـ کل آًچَ کبؿ ًيک اًزبم ػاػٍ صبّـ هي ثيٌؼ ّ ػّمت ػاؿػ هيبى اّ ّ ثؼيِبيو کَ صبّـ ىؼٍ، ٥بٍلَ فيبػ ثْػ)اهؼا ثٞيؼا 
تزنن االٝوبل ٥ي الٌيبٍ االعـّيَ ٩ؼ : هنبلَ صْْؿ ّ تزنن ٝول ػؿ اصبػيج ثنيبؿي ّاؿػ ىؼٍ امت، ثَ گًَْ اي کَ هـصْم ىيظ ثِبئي هي گْيؼ

 19. (تزنن اٝوبل ػؿ رِبى ػيگـ ػؿ اصبػيج ثنيبؿي اف ىيَٞ ّ مٌي ً٪ل ىؼٍ امت)ّؿػ ٥ي اصبػيج هتکخـٍ هي ٕـ٧ الوغبل٤ ّ الوْال٤ 
ّ اؽا اعـرْا هي ٩جْؿُن عـد هٜ کل اًنبى ٝولَ الؾي کبى : ... ثـاي ًوًَْ ثَ يک صؼيج اف پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن اىبؿٍ هي کٌين

فهبًيکَ اًنبًِب اف ٩جـُبييبى عبؿد هي ىًْؼ ُوـاٍ ُـ اًنبى ٝولي کَ ػؿ ػًيب اًزبم ػاػٍ ُن )ٝولَ ٥ي الؼًيب الى ٝول کل اًنبى يَضجَ ٥ي ٩جـٍ 
 20. (هي آيؼ فيـا ٝول ُـ اًنبًي ػؿ ٩جـ ُوـاٍ اّمت

هيقاى اٝوبل ػؿ ٩يبهت 
ػؿ ٩ـآى ّ اصبػيج هَْٞهيي ٝليِن النالم اف هيقاى ٩يبهت مغي ثنيبؿ گ٦تَ ىؼٍ امت، هيقاى ّميلَ مٌزو امت، هيقاى ُـ چيق هٌبمت ثب ُوبى 
چيق امت، هيقاى ث٪بل تـافّي اّمت ّ هيقاى آة ّ ثـ٧ کٌتْؿ هغًَْ ُـ کؼام، ّ هيقاى گـهي ّ مـػي ُْا ػهبمٌذ امت ّ ثبالعـٍ هيقاى 

. ٩يبهت ّميلَ مٌزو اٝوبل هـػم هي ثبىؼ
: ٩جل اف ايٌکَ ثَ ت٦نيـ ّ هٌٞبي هقاي ٩يبهت ثپـػافين ثَ آيبت ٩ـآى ػؿ ايي اهْؿ ػ٩ت کٌين

ّ ٩ـاؿ هي ػُين هيقاًِبي ٝؼالت ثـاي )ّ ًْٜ الوْافيي ال٪نٔ ليْم ال٪يوَ ٥ال تٚلن ٦ًل ىيئب ّ اى کبى هخ٪بل صجَ هي عـػل ّ ک٦ي ثٌب صبمجيي 
 21.(ؿّف ٩يبهت پل ثَ اصؼي ٙلن ًوي ىْػ ّ اگـ ٝول ؽؿٍ اي کْچک ثبىؼ آى ؿا هي آّؿين ّ کب٥ي امت هب ؿا کَ صنبثگـ ُنتين

ّفى ّ )ّ الْفى يْهئؾ الض٨ ٥وي ح٪لت هْافيٌَ ٥بّلئک ُن الو٦لضْى ّ هي ع٦ت هْافيٌَ ٥بّلئک الؾيي عنـّا ا٦ًنِن ثوب کبًْا ثآيبتٌب يٚلوْى 
مٌزو ػؿ ٩يبهت ص٨ امت پل ُـ کل هيقاًو مٌگيي ثبىؼ اف ؿمتگبؿاى امت ّ ُـ کَ هيقاًو مجک ثبىؼ اف کنبًي امت کَ فيبى کـػٍ اًؼ 

 22. (چْى ثَ آيبت هب متن کـػًؼ
پل ُـ کل هيقاًو مٌگيي ثبىؼ اّ ػؿ يک فًؼگي پنٌؼيؼٍ اي امت )٥بهب هي ح٪لت هْافيٌَ ٥ِْ ٥ي ٝييَ ؿاّيَ ّ اهب هي ع٦ت هْايٌَ ٥بهَ ُبّيَ 

 23. (ّ ُـ کل هيقاًو مجک ثبىؼ پل ربيگبُو ػؿ ػّفط امت
ّفى ٝجبؿت اف ٝؼل ػؿ آعـت امت ّ ايٌکَ ثَ اصؼي ٙلن ًوي ىْػ يب هـاػ اف ّفى ِْٙؿ ه٪ؼاؿ : هيقاى ٩يبهت چينت؟ هـصْم ٕجـمي هي گْيٌؼ

٥ال ً٪ين لِن يْهئؾ ّفًب :   ػؿثبؿٍ هيـکيي چٌيي آهؼ105ٍٝٚوت ّ اؿفه هْهي، ّ ؽلت ّ ثي اؿفىي کب٥ـ امت ُوبًْٖؿ کَ ػؿ مْؿٍ ک٤ِ آيَ  
ح٪لت هْافيٌَ يٌٞي ثـتـي ػاىتَ ثبىؼ عْثيِبيو ّ فيبػ ثبىؼ عيـاتو، ّ هٌْٚؿ اف : ّ هٌْٚؿ اف آيَ (ثـاي آًبى ّفى ّ اؿىي ٩ـاؿ ًوي ػُين)

آًچَ اف هـصْم ٕجـمي ً٪ل ىؼ ػؿ ّوي ؿّايتي کَ ُيبم ثي صکن اف اهبم ٍبػ٧ )  24ع٦ت هْافيٌَ يٌٞي مجک ثبىؼ عْثيِب ّ کن ثبىؼ ٕبٝبتو  
 25. (ٝليَ النالم ً٪ل هي کٌؼ آهؼٍ امت

  اف رلؼ ٦ُتن ثضبؿ االًْاؿ، عالٍَ اي اف ت٦نيـ ٍب٥ي ػؿ ثيبى هٌٞبي هيقاى آّؿػٍ ىؼٍ ّ 242هْافيي ٩يبهت چَ کنبًي ُنتٌؼ؟ ػؿ ؽيل ٦ٍضَ  
هيقاى هـػم ػؿ ؿّف ٩يبهت آى چيقي امت کَ ٩ؼؿ ّ ٩يوت ُـ اًنبًي ثب آى چيق ثَ صنت ٝ٪يؼٍ ّ عل٨ ّ ٝولو مٌزيؼٍ هي : ػؿ ًِبيت چٌيي آهؼٍ

ايي ّميلَ مٌزو، اًجيبء ّ اٍّيبء ُنتٌؼ، فيـا ٩يوت ّ اؿفه ُـ اًنبًي ثَ ه٪ؼاؿ هتبثٞتو اف آًِب ّ . ىْػ تب ايٌکَ رقاي ُـ اًنبًي ػاػٍ ىْػ
ًقػيکي اّ ثَ ميـٍ آًِبمت ّ ثي ّفًي ُـ کني ثَ هيقاى ػّؿي اّ اف اًجيبء ّ اٍّيبء امت، ػؿ کب٥ي ّ هٞبًي االعجبؿ اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم 

ُن االًجيبء ّ االٍيبء : ٥ـهْػًؼ (هب هيقاًِبي ٝؼالت ؿا ػؿ ؿّف ٩يبهت ٩ـاؿ هي ػُين)ّ ًْٜ الوْافيي ال٪نٔ ليْم ال٪يوَ : ً٪ل ىؼٍ کَ ػؿ ت٦نيـ آيَ
 26. (هب هيقاًِبي ٝؼالت ُنتين)ًضي هْافيي ال٪نٔ : يٌٞي آًِب هيقاى ُب اًجيبء ّ اٍّيبء ُنتٌؼ، ػؿ ؿّايت ػيگـي ٥ـهْػًؼ

ُوبًب اهيـ الوْهٌيي ّ اهبهبى )اى اهيـ الوْهٌيي ّ االئوَ هي ؽؿيتَ ُن الوْافيي : هـصْم ٝالهَ هزلني اف ىيظ ه٦يؼ ً٪ل هي کٌؼ کَ ػؿ ؿّايت آهؼٍ
 27. (هيقاًِبي ٝؼل ػؿ ٩يبهت ُنتٌؼ (ٝليِن النالم)ّ ؽؿيَ اّ 

 28. (مالم ثـ تْ اي هيقاى اٝوبل)النالم ٝليک يب هيقاى االٝوبل : ػؿ فيبؿت هٖل٪َ اّل اف فيبؿات صْـت ٝلي ٝليَ النالم آهؼٍ امت
ثٌبثـ آًچَ ثيبى ىؼ هيقاى ُوبى ٝؼل الِي امت ّ پيبهجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ اهبهبى هَْٞم ٝليِن النالم ًوًَْ ّ هِٚـ ٝؼل اّ 

ُنتٌؼ ّ ثَ ٩ْل ثْٞي هض٪٪يي، پييْايبى هَْٞم ثَ هٌقلَ يک ک٦َ تـافّ ُنتٌؼ ّ اًنبًِب ثب اٝوبل ّ ٝ٪بيؼ ّ ًيبتيبى ثَ هٌقلَ ک٦َ ػيگـ ُنتٌؼ ّ 
ثب يکؼيگـ هْافًَ ّ ه٪بينَ هي ىًْؼ ّ ُـ اًؼافٍ اٝوبل ّ ٝ٪بيؼ هب ثَ ٝ٪بيؼ ّ اٝوبل آًِب ىجبُت ّ ًقػيکي ػاىتَ ثبىؼ هيقاى ٝول هب مٌگيي امت، 

ػؿ ؿّايت ٍضيش ػاؿين کَ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن :   مْؿٍ ک٤ِ هي گْيؼ105چٌبًچَ هـصْم ٕجـمي ػؿ هزوٜ الجيبى ؽيل آيَ  
ػؿ ؿّف ٩يبهت هـػاًي ٥ـثَ ّ ٝٚين الزخَ ؿا هي آّؿًؼ کَ ثَ اًؼافٍ ثبل )اًَ ليبتي الـرل الٞٚين النويي يْم ال٪يوَ ال يقى رٌبس ثَّْٞ : ٥ـهْػًؼ

، يٌٞي ثي ّفى ّ ثي اؿفه ُنتٌؼ چـا کَ اٝوبل ّ ا٥کبؿ ّ ىغَيت آًِب ثـ عال٣ ٩يب٥َ ٙبُـىبى کْچک ّ مجک ثْػٍ (هگني ّفى ًؼاؿًؼ
. امت

: توـيي
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ػؿك مي ّ ُيتن 
ػؿ ٩يبهت اف چَ چيقُبئي مْال هي ىْػ؟ 

. ؿّف ٩يبهت اثتؼا اف هْاؿػي مْال هي ىْػ کَ تْرَ ثَ آًِب اُويت ػاىتَ ّ مبفًؼٍ امت
اهبم ؿّب اف پؼؿاًو اف )٩بل الٌجي ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن اّل هبينبل ٌَٝ الٞجؼ صجٌب اُل الجيت : ٝي الـّب ٝي آثبئَ ٝي ٝلي ٝليَ النالم ٩بل

 1. (اّل چيقي کَ اف اًنبى مْال هي ىْػ هضجت هب اُلجيت امت: ٝلي ٝليَ النالم ً٪ل کـػٍ کَ پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٥ـهْػًؼ
اثْ ثَيـ هي گْيؼ اف اهبم ثب٩ـ ٝليَ )اّل هب يضبمت الٞجؼ الَالٍ ٥بى ٩جلت ٩جل هبمْاُب : موٞت اثبر٦ٞـ ٝليَ النالم ي٪ْل: ٝي اثي ثَيـ ٩بل

 2. (اّل چيقي کَ هْؿػ هضبمجَ ٩ـاؿ هي گيـػ ًوبف امت کَ اگـ ٩جْل ىؼ ػيگـ ٝجبػات ُن ٩جْل امت: النالم ىٌيؼم هي ٥ـهْػ



. صؼيج ٩جل اّليي مْال ػؿ ٝ٪يؼٍ امت ّ صؼيج ػّم اّليي مْال ػؿ ٝول هي ثبىؼ
اى النوٜ ّ الجَـ ّ ال٦ْاػ کل اّلئک کبى ٌَٝ هنْال ٩بل ينبل النوٜ ٝوب ينوٜ ّ الجَـ ٝوب يٖـ٣ ّ : ٥ي ٩ْل اهلل: ٝي اثي ٝجؼ اهلل ٝليَ النالم

مْال هي ىْػ اف آًچَ : ٥ـهْػًؼ (ُوبًب ًنجت ثَ گْه ّ چين ّ ٩لت هنئْليت امت)اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ػؿ ت٦نيـ ٩ْل عؼاًّؼ )الْاػ ٝ٪ؼ ٝليَ 
 3. (گْه ىٌيؼٍ ّ اف آًچَ چين ػيؼٍ ّ اف آًچَ کَ ٩لت ػلجنتگي پيؼا کـػٍ امت

٩بل ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن اًب اّل ٩بػم ٝلي اهلل حن ي٪ؼم ٝلي کتبة اهلل حن ي٪ؼم ٝلي اُل ثيتي حن ي٪ؼم : ٝي اثي ٝجؼاهلل ٝليَ النالم ٩بل
اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ً٪ل ىؼٍ کَ ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن )ٝلي اهتي ٥ي٪٦ْى ٥ينبلِن هب ٥ٞلتن ٥ي کتبثي ّ اُل ثيت ًجيکن؟ 

ثـ هي ّاؿػ هي ىْػ ّ آًگبٍ اُل ثيتن ّ مپل اهتن ثـ  (٩ـآى)هي اّليي کني ُنتن کَ ثَ پييگبٍ عؼاًّؼ صبّـ هي ىْم مپل کتبة عؼا : ٥ـهْػًؼ
 4. (هي ّاؿػ هي ىًْؼ آًِب هي اينتٌؼ ّ عؼاًّؼ اف آًِب هي پـمؼ ثب کتبة هي ّ اُلجيت پي٢وجـتبى چَ کـػيؼ؟

ال تقّل ٩ؼم ٝجؼ يْم ال٪يبهَ صتي ينبل ٝي اؿثٜ ٝي ٝوـٍ ٥يوب : ٩بل ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٩بل: ٝي الکبٙن ٝي آثبئَ ٝليَ النالم ٩بل
اهبم کبٙن ٝليَ النالم اف پؼؿاًيبى ً٪ل کـػٍ کَ ؿمْل عؼا )ا٥ٌبٍ ّ ىبثَ ٥يوب اثالٍ ّ ٝي هبلَ هي ايي کنجَ ّ ٥يوب ا٦ً٪َ ّ ٝي صجٌب اُل الجيت 

ػؿ ٩يبهت ُيچ ثٌؼٍ اي ٩ؼم اف ٩ؼم ثـ ًوي ػاؿػ تب اف چِبؿ چيق ثبفپـمي ىْػ اف ٝوـه کَ ػؿ چَ ؿاُي ٍـ٣ کـػٍ ّ اف رْاًيو کَ : ٥ـهْػًؼ
 5. (ػؿ چَ ؿاُي آًـا اف ػمت ػاػٍ؟ ّ اف هبلو کَ اف کزب آّؿػٍ ّ ػؿ چَ ؿاُي هَـ٣ کـػٍ؟ ّ اف هضجت هب اُلجيت

هضبمجَ ص٨ الٌبك ػؿ ؿّف ٩يبهت 
اف هْاؿػي کَ هضبمجَ اه ثنيبؿ مغت ّ ػ٩ي٨ امت ص٪٩ْي امت کَ هـػم ثـ يکؼيگـ ػاؿًؼ ايي ص٪٧ْ ؿا تب ٍبصت ص٨ ًجغيؼ عؼاًّؼ ًوي ثغيؼ 

: اصبػيج ثنيبؿي ػؿ ايي هْؿػ آهؼٍ امت کَ ثَ ثْٞي اف آًِب اىبؿٍ هي کٌين
اهب الؾًت الؾي ال ي٦٢ـ ٥وٚبلن الٞجبػ ثِْٞن لجِٞ اى اهلل تجبؿک ّ تٞبلي اؽا ثـف لغل٪َ ا٩نن ٩نوب ٝلي ٦ًنَ ٥٪بل ّ : .... ٩بل ٝلي ٝليَ النالم 

ٝلي ٝليَ النالم )٥ي٪تٌ للٞجبػ ثِْٞن هي ثِٞ صتي ال يج٪ي الصؼ ٝلي اصؼ هٚلوَ ... ٝقتي ّ راللي ال يزْفًي ٙلن ّ ٙبلن ّلْ ک٤ ثک٤ 
گٌبُي کَ ثغييؼٍ ًوي ىْػ ٙلن ّ متن ثٌؼگبى ًنجت ثَ يکؼيگـ امت ُوبًب عؼاًّؼ ؿّف ٩يبهت ثَ ٝقت ّ رالل عْػ مْگٌؼ يبػ هي کٌؼ : ... ٥ـهْػًؼ

کَ اف ٙلن ُيچ ٙبلوي ًوي گؾؿػ اگـ چَ ثَ ه٪ؼاؿ فػى ػمتي ثَ ػمت ػيگـ ثبىؼ پل عؼاًّؼ ثَ ْٕؿ کبهل ص٪٧ْ ّبيٜ ىؼٍ ؿا ثبف هي گيـػ تب اف 
 6. (کني ًقػ ػيگـي هٚلوَ اي ًوبًؼ

ؿّفي ؿمْل اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ثب اٍضبة عْػ ًوبف گقاؿػٍ مپل ٥ـهْػ ػؿ ايٌزب کني اف ٩جيلَ ثٌي ًزبؿ : ٝلي ٝليَ النالم ٥ـهْػ
ثَ عبٕـ مَ ػؿُن کَ ثَ ٥الى ىغٌ يِْػي ثؼُي ػاىتَ ثب  (ثَ اّ اربفٍ ّؿّػ ًؼاػٍ اًؼ)ًينت؟ ػّمت آًِب رلْي ػؿة ثِيت فًؼاًي گيتَ امت 

 7. آًکَ هؼيْى اف ىِؼاء امت
اهبم ثب٩ـ ٝليَ )کل ؽًت يک٦ـٍ ال٪تل ٥ي مجيل اهلل اال الؼيي ٥بًَ الک٦بؿٍ لَ اال اػائَ اّ ي٪ْي ٍبصجَ اّ ي٦ْٞ الؾي لَ الض٨ : ٩بل اثْر٦ٞـ ٝليَ النالم

کيتَ ىؼى ػؿ ؿاٍ عؼاًّؼ ک٦بؿٍ ُـ گٌبُي امت هگـ ثؼُي فيـا ثؼُي ُيچ ک٦بؿٍ اي ًؼاؿػ هگـ پـػاعت آى يب ػّمتو ثپـػافػ يب : النالم ٥ـهْػًؼ
 8. (ٕلجکبؿ ثجغيؼ

هب ثَ کني کَ هبل ّ : هي ػاًيؼ ٥٪يـ ّ ه٦لل کينت؟ ٝـُ کـػًؼ: ؿّفي ؿمْل گـاهي امالم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن عٖبة ثَ هـػم ٥ـهْػًؼ
ه٦لل اهت هي کني امت کَ ثب ػاىتي ًوبف ّ ؿّفٍ ّ فکبت ّاؿػ هضيـ هي ىْػ اهب کنبًي ؿا : هٌبل ًؼاؿػ ه٦لل هي گْيين، صْـت ٥ـهْػًؼ

ثـاي رجـاى گٌبُبًو اف صنٌبتو ثَ ايي ّ آى هي ػٌُؼ اگـ ... ػىٌبم يب ًنجت ًبؿّا ػاػٍ ّ ثَ هبل ثْٞي تزبّف کـٍ ّ ثَ ثْٞي کتک فػٍ 
 9. صنٌبتو توبم ىْػ اف گٌبُبى ٍبصجبى ص٨ ثَ صنبة اّ هي گؾاؿًؼ مپل اّ ؿا ػؿ آتو هي اًؼافًؼ

اهبم )اهب اًَ هب ٦ٙـ اصؼ ثغيـ هي ٦ٙـ ثبلٚلن اهب اى الوٚلْم يبعؾ هي ػيي الٚبلن اکخـ هوب يبعؼ الٚبلن هي هبل الوٚلْم : ٩بل اثْٝجؼاهلل ٝليَ النالم
آگبٍ ثبىيؼ کَ کني اف ؿاٍ ٙلن ثَ عجـي ًوي ؿمؼ ثؼاًيؼ کَ هٚلْم هي گيـػ اف ػيي ٙبلن ثييتـ اف آًچَ اف هبل هٚلْم : ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٥ـهْػًؼ

 10. (گـ٥تَ امت
ٍـآ ػًيب ّ آعـت چينت؟ 

ٍـآ ػؿ ل٢ت ثَ هٌٞبي ٕـي٨ ّ ؿاٍ امت ّ ػؿ اٍٖالس آيبت ٩ـآى ّ اصبػيج اُلجيت ٝليَ النالم ٍـآ ثـ ػّ هٌٞب امتٞوبل ىؼٍ امت يکي 
. ٍـآ ػًيْي ّ ػيگـ ٍـآ اعـّي

اى ُؾا ٍـإي هنت٪يوب ٥بتجٍْٞ ّ التتجْٞا النجل ٥ت٦ـ٧ ثکن : اف ؿاٍ مٞبػت ّ ًزبت ّ ؿمتگبؿي، چٌبًچَ ػؿ ٩ـآى آهؼٍ: ٍـآ ػًيب ٝجبؿت امت
 11. (ُوبًب ايي ؿاٍ هي امت کَ هنت٪ين هي ثبىؼ پل آًـا هتبثٞت کٌيؼ ّ ؿاُِبي ػيگـ ؿا پيـّي ًکٌيؼ کَ ىوب ؿا اف ص٨ رؼا هي کٌؼ)ٝي مجيلَ 

ؿاٍ : ، ايي ٍـآ ػًيب ػؿ اصبػيج ثَ تٞجيـات هغتل٦َ آهؼٍ، اف ٩جيل12 (ايي ؿاٍ پـّؿػگبؿ تْمت کَ هنت٪ين امت)ّ ُؾا ٍـآ ؿثک هنت٪يوب 
هٞـ٥ت عؼاًّؼ، امالم، ػيي، ٩ـآى، پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن، اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم، ائوَ ٕبُـيي ٝليِن النالم ّ ُوَ ثَ يک هٌٞي 

اف هٞـ٥ت عؼاًّؼ ّ ٦ٍبت اّ ّ هٞـ٥ت )اىبؿٍ ػاؿػ کَ ُوبى ٕـي٨ مٞبػت ّ ؿمتگبؿي امت ّ هـاػ اف ٝجْؿ اف ايي ٍـآ تضَيل ٝ٪بيؼ ص٪َ 
ّ ٝول ثَ ّٙبي٤ ػيٌي ّ تضَيل اعال٧ صويؼٍ امت، هٞلْم امت کَ ايي ٍـآ اف هْ ثبؿيکتـ ّ اف  (اًجيبء ّ ائوَ ٝليِن النالم ّ مبيـ اٝت٪بػات

. ىوييـ ثـًؼٍ تـ هي ثبىؼ ّ ُـ کل ثب ػ٩ت ّ تْرَ ميـ کـػ اف ٍـآ آعـت هي گؾؿػ
ٍـآ آعـت ٝجبؿت امت اف رنـ ّ پلي کَ ؿّي رٌِن کييؼٍ ىؼٍ امت ّ آعـ ايي پل ثِيت ثـيي هي ثبه ّ ُـ کل آًـا ثَ مالم ٕي کٌؼ ثَ 

. مٞبػت اثؼي ؿميؼٍ ّ ػؿ ثِيت ربّػاى هنت٪ـ هي گـػػ ّ ُـ کل ًتْاًؼ ثگؾؿػ ػؿ آتو ػّفط م٪ْٓ کـػٍ ّ هٞؾة عْاُؼ ثْػ
ّ ُيچ يک اف ىوب ًينت هگـ ايٌکَ ّاؿػ ػّفط هي )ّ اى هٌکن اال ّاؿػُب کبى ٝلي ؿثک صتوب ه٪ْيب حن ًٌزي الؾيي ات٪ْا ّ ًؾؿ الٚبلويي ٥يِب رخيب 

. (ىْػ ايي اهـ اف ٕـ٣ پـّؿػگبؿ تْ صتوي امت مپل پـُيقکبؿاى ؿا ًزبت هي ػُين ّ متوکبؿاى ؿاثَ صبل ؽلت ّ فثًْي ػؿ آى ؿُب هي کٌين
ثْٞي هبًٌؼ ثـ٧ اف ٍـآ ٝجْؿ هي کٌٌؼ ّ ثْٞي :   ؽيل آيَ هؾکْؿ صؼيخي اف پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ً٪ل ىؼٍ کَ ٥ـهْػًؼ13

چْى ثبػ ّ گـُّي هبًٌؼ امت ّ گـُّي هبًٌؼ کني کَ ػؿ صبل ػّيؼى امت ّ ثْٞي هبًٌؼ ؿاٍ ؿ٥تي اًنبى ّ ايي ثنتگي ثَ اٝوبل ُـ کؼام ػاؿػ ّ 
ُيچ ًيکْکبؿ ّ يب ٥برـي ًينت هگـ ايٌکَ ػاعل : اف ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ىٌيؼم کَ ٥ـهْػًؼ: ربثـ ثي ٝجؼاهلل اًَبؿي هي گْيؼ

ػّفط هي ىْػ اهب ثـاي هْهٌيي مـػ ّ مبلن امت ُويٌْٖؿ کَ آتو ثـاي اثـاُين ٝليَ النالم ثْػ مپل هت٪يي ًزبت پيؼا هي کٌٌؼ ّ متوکبؿاى ػؿ 
 14. آتو هي ا٥تٌؼ

ُـ کل ثـ ٍـآ ػًيب حبثت ثبىؼ ثـ ٍـآ آعـت ًوي ل٢قػ 
ُْ الٖـي٨ الي هٞـ٥َ اهلل ٝقّرل ّ ُوب ٍـإبى ٍـآ ٥ي الؼًيب ّ ٍـآ : ٝي ه٦ْل ثي ٝوـ ٩بل مبلت اثبٝجؼاهلل ٝليَ النالم ٝي الَـآ ٥٪بل

٥ي االعـٍ ٥بهب الَـآ الؾي ٥ي الؼًيب ٥ِْ االهبم الو٦ـُّ الٖبَٝ ّ هي ٝـ٥َ الؼًيب ّ ا٩تؼي ثِؼاٍ هـ ٝلي الَـآ الؾي ُْ رنـ رٌِن ٥ي االعـٍ 
ه٦ْل هي گْيؼ اف اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ػؿثبؿٍ ٍـآ مْال )ّ هي لن يٞـ٥َ ٥ي الؼًيب فلت ٩ؼهَ ٝي الَـآ ٥ي االعـٍ ٥تـػي ٥ي ًبؿ رٌِن 



ٍـآ ُوبى ٕـي٨ ثَ مْي هٞـ٥ت عؼاًّؼ هتٞبل امت ّ ػّ ٍـآ ُنت يکي ػؿ ػًيب ّ ػيگـي ػؿ آعـت، اهب ٍـآ ػًيب ُوبى : کـػم ٥ـهْػًؼ
اهبم ّارت االٕبَٝ امت ُـ کل اّ ؿا ثيٌبمؼ ّ اف ُؼايتو پيـّي کٌؼ اف ٍـآ آعـت کَ پلي ؿّي رٌِن امت هي گؾؿػ ّ ُـ کل اّ ؿا ًيٌبمؼ 

 15. (٩ؼهو ثـ ٍـآ آعـت هي ل٢قػ ّ ػؿ آتو رٌِن م٪ْٓ هي کٌؼ
. ؽيل آيَ اُؼًب الَـآ الونت٪ين الق مْؿٍ صوؼ اصبػيج ثنيبؿي ػؿ ت٦بميـ ؿّايي ّاؿػٍ ىؼٍ کَ ثَ ثْٞي اف آًِب اف ت٦نيـ ًْؿ الخ٪ليي اىبؿٍ هي کٌين

ؿمْل عؼا ٍلي اهلل ٝليَ ّ الَ ّ ملن )اُؼًب الَـآ الونت٪ين ٍـآ االًجيبء ّ ُن الؾيي اًٞن اهلل ٝليِن ... ٩بل ؿمْل اهلل ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن 
. (ٍـآ هنت٪ين، ؿاٍ اًجيبء امت ّ آًِب ُنتٌؼ کَ عؼاًّؼ ثـاييبى ًٞوت ػاػٍ امت: ٥ـهْػ

. اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٥ـهْػ ٍـآ هنت٪ين ؿاٍ ّ هٞـ٥ت اهبم امت
. ّ اهلل ًضي الَـآ الونت٪ين: ّ ػؿ صؼيج ػيگـ ٥ـهْػ

. يٌٞي هضوؼا ّ ؽؿيتَ ٍلْات اهلل ٝليِن: ّ ػؿ صؼيج ػيگـ ػؿ ت٦نيـ ٍـآ الؾيي اًٞوت ٝليِن ٥ـهْػ
. هب ٕـي٨ ّاّش ّ ٍـآ هنت٪ين ثَ مْي عؼاي ٝقّرل ُنتين ّ هب اف ًٞوتِبي عؼا ثـ عل٪و ُنتين: اهبم ثب٩ـ ٝليَ النالم ػؿ ت٦نيـ آيَ ٥ـهْػ

16 
. الَـآ الونت٪ين اهيـ الوْهٌيي ٝليَ النالم: ّ ػؿ صؼيج ػيگـ اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ٥ـهْػًؼ

اؽا کبى يْم ال٪يبهَ ّ ًَت الَـآ ٝلي رٌِن لن يزق ٝليَ اال هي کبى هَٞ رْاف ٥يَ ّاليَ ٝلي ثي اثيٖبلت : ٩بل الٌجي ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن
٩ّتي : پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ الَ ّ ملن ٥ـهْػًؼ)٦٩ُّْن اًِن هنئْلْى يٌٞي ٝي ّاليَ ٝلي ثي اثيٖبلت ٝليَ النالم : ٝليَ النالم ّ ؽلک ٩ْلَ

٩يبهت ثـپب ىْػ ّ ٍـآ ؿا ثـ رٌِن ٩ـاؿ ػٌُؼ ُيچ کل اف آى ٝجْؿ ًوي کٌؼ هگـ کني کَ ثب اّ رْافي ثبىؼ کَ ػؿ آى ّاليت ٝلي ثي اثيٖبلت 
. (ًگَ ػاؿيؼ آًِب ؿا کَ هنئْلٌؼ يٌٞي اف ّاليت ٝلي ثي اثيٖبلت مْال هي ىًْؼ: ٝليَ لنالم ثبىؼ ّ ايي امت ٩ْل عؼاًّؼ

 17. حبثت ٩ؼم تـيي ىوب ثـ ٍـآ کني امت کَ هضجتو ثَ اُلجيت هي ثييتـ ثبىؼ: ّ ػؿ صؼيج ػيگـ پي٢وجـ ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ٥ـهْػًؼ
: توـيي
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ػؿك مي ّ ًِن 
ثِيت ّ ثِيتيبى، ػّفط ّ ػّفعيبى 

مـًْىت ًِبيي اًنبى مـاًزبم ثِيت ّ يب ػّفط امت، ايي پبيبى ٩يبهت ّ اثتؼاي فًؼگي ًْيي امت ثِيت يٌٞي کبًْى اًْاٛ ًٞوتِبي هٌْٞي ّ 
هبػي ّ ػّفط يٌٞي کبًْى اًْاٛ ؿًزِب ّ ىکٌزَ ُب ّ مغتيِب، آيبت ّ اصبػيج ثنيبؿي ػؿثبؿٍ ٦ٍبت ثِيت ّ ثِيتيبى ّ ًٞوتِبي هغتل٤ آى آهؼٍ 

. امت ايي ًٞوتِب ؿّصبًي ّ رنوبًي امت ّ ٩جال ثيبى ىؼ کَ هٞبػ رنوبًي ّ ؿّصبًي امت ّ ثبيؼ رنن ّ ؿّس ثِـٍ هٌؼ گـػًؼ
. ٥٪ٔ ٥ِـمتي اف ايي ًٞوتِب ؿا ثيبى هي کٌين

: ًٞوتِبي رنوبًي
آهؼٍ امت، ثب١ِبيي کَ ٩بثل ه٪بينَ ثب ثب١ِبي ػًيب ًينت ّ اٍال ... کَ ػؿ ثيو اف يکَؼ آيَ ٩ـآى هزيؼ تٞجيـ رٌت ّ رٌبت ّ :   ـ ثب١ِبي ثِيتي1



. ثـاي هب ٩بثل ػؿک ًينت
. تٞجيـُبيي هبًٌؼ ّ هنبکي ٕيجَ هي ٥ِوبًؼ کَ هضل مکًْت ثِيتيبى توبم هقايب ؿا ػاؿػ:   ـ ٩َـُب ثِيت2
. اف ًٞوتِبي ربلت ثِيت ٥ـىِبي فيجب ّ ػل اًگيق امت کَ ثب تٞجيـُبي هغتل٤ ً٪ل ىؼٍ امت:   ـ ٥ـىِب ّ تغتِبي گًْبگْى3
هٌٞبي  (اف ُـ ًْٛ ثغْاٌُؼ)اف هزوْٛ آيبت ٩ـآى امت٦بػٍ هي ىْػ کَ ١ؾاُبي ثِيت کبهال هتٌْٛ امت ّ رولَ هوب ييتِْى :   ـ ١ؾاُبي ثِيتي4

. ّميٞي ػاؿػ ّ ٩نوت ٝوؼٍ آى هيٍْ ُبي هغتل٤ امت
ّ ُوييَ تبفٍ ّ ُيچ  (هبيَ لؾ ًْىٌؼگبى امت)ًْىيؼًيِبي ثِيت کبهال هتٌْٛ ّ ًيبٓ آ٥ـيي امت ّ ثَ ٩ْل ٩ـآى لؾٍ لليبؿثيي :   ـ ىـاثِبي ِْٕؿ5

. ٩ّت ٕٞن آى ت٢ييـ ًوي کٌؼ، فالل ّ عْىجْ امت
تٍْي٤ ىؼٍ امت کَ  (ػؿ آيبت ّ اصبػيج)لجبك فيٌت هِوي ثـاي اًنبى امت ثَ تٞجيـُبي هغتل٦ي اف لجبمِبي اُل ثِيت :   ـ لجبمِب ّ فيٌتِب6

. ُوَ صکبيت اف فيجبيي ّ رؾاثيت آى هي کٌؼ
ُونـ ىبينتَ ّميلَ آؿاهو اًنبى امت ثلکَ امبك لؾت ؿّصبًي ُن ُنت ػؿ ٩ـآى ّ اصبػيج هَْٞهيي ٝليِن النالم ثَ :   ـ ُونـاى ثِيتي7

تٞجيـُبي هغتل٤ اف ايي ًٞوت ثِيت مغي ثَ هيبى آهؼٍ امت ّ اف آى تٍْي٤ ثنيبؿ ىؼٍ امت يٌٞي ُونـاى ثِيتي ػاؿاي توبم اهتيبفات ٙبُـي 
. ّ ثبٌٕي ُنتٌؼ

ايي ثبالتـيي  (ػؿ ثِيت آًچَ ػل هي عْاُؼ ّ چين اف آى لؾت هي ثـػ هْرْػ امت)٥يِب هب تيتِيَ اال٦ًل ّ تلؾ االٝيي :   ـ ُـ چَ ثغْاٌُؼ8
. تٞجيـي امت کَ ػؿثبؿٍ ًٞوتِبي ثِيت آهؼٍ امت يٌٞي ُوَ لؾتِبي رنوي ّ ؿّصي ُنت

لؾات ؿّصبًي 
ًٞوتِبي ؿّصبًي ثِيت ثَ هـاتت اف لؾتِبي هبػي ّ رنوبًي ّاالتـ ّ پـىکٍْ تـ امت ّلي اف آًزب کَ ًٞوتِبي هٌْٞي هٞوْال ػؿ ٤ٍّ ًوي 

لؾا ػؿ ٩ـآى ّ اصبػيج ١بلجب مـ ثنتَ ثَ آى اىبؿٍ ىؼٍ امت ثْٖؿ ٥يـػٍ  (يٌٞي گ٦تٌي ّ ىٌيؼًي ًينت ثلکَ ؿميؼًي، يب٥تٌي ّ چييؼًي امت)گٌزؼ 
: ّ عالٍَ

اف ٌُگبم ّؿّػ ثَ ثِيت امت٪جبل ٥ـىتگبى ّ اصتـاهبت ّيژٍ آ١بف هي ىْػ ّ اف ُـ ػؿي ٥ـىتَ ُب ّاؿػ ىؼٍ ّ هي گْيٌؼ :   ـ اصتـام هغ1ًَْ
. مالم ثـ ىوب ثَ رِت ٍجـ ّ امت٪بهتتبى چَ ٝب٩جت عْثي پيؼا کـػيؼ

ػاعل ثِيت ىْيؼ کَ ػيگـ ُيچ )اػعلْا الزٌَ ال ع٣ْ ٝليکن ّ ال اًتن تضقًْى : ثِيت ػاؿ النالم امت، عبًَ اهي ّ اهبى امت:   ـ هضئ آؿاهو2
 1. (تـك ّ ُيچ ١ََ اي ثـ ىوب ًغْاُؼ ثْػ

ّ ... يکي اف ثِتـيي لؾات ؿّصبًي ثِـٍ هٌؼ ىؼى اف ػّمتبى ثب٦ٍب ّ ثب کوبل امت آًچَ ٩ـآى تٞجيـه چٌيي امت :   ـ ػّمتبى ّ ُوـاُبى ثب٥ّب3
. (چَ ؿ٥ي٪بى عْثي ايي ٥ْل ّ هـصوت عؼاًّؼ امت)... صني اّلئک ؿ٥ي٪ب 

ػؿ ثِيت ٦ٍب ّ ٍويويت ّ هضجت ٥يب ؿا پـ ًيبٓ هي کٌؼ ُيچ مغي ثيِْػ اي ًينت ٥٪ٔ مالم امت، ٥ي ى٢ل :   ـ ثـعْؿػُبي آهيغتَ اف هضجت4
. (مـگـهيِبي عْىضبل کٌٌؼٍ ػاؿًؼ)٥بکِْى 

، ّرْػ يْهئؾ هن٦ـٍ 2 (ػؿ چِـٍ ُبي آًبى ٕـاّت ّ ًيبٓ ًٞوت ؿا هي ثيٌي)تٞـي٤ ٥ي ّرُِْن ًْـٍ الٌٞين :   ـ ًيبٓ ّ عْىضبلي ٧ْ٥ الٞبػ5ٍ
 3.(ٍـّتِبيي کَ ػؿ آى ؿّف ًْؿاًي، گيبػٍ، عٌؼاى ّ هنـّؿ امت)ّبصکَ هنتجيـٍ 

  مْؿٍ آل ٝوـاى ثٞؼ اف ؽکـ ثب١ِبي ؿمجق 15لؾت ػؿک ؿّبي هضجْة اف ثقؿگتـيي لؾتِبي هٌْٞي امت ػؿ آيَ  :   ـ اصنبك عيٌْػي عؼاًّؼ6
ُن عؼاًّؼ اف آًِب )ؿّي اهلل ٌِٝن ّ ؿّْا ٌَٝ ؽلک ال٦ْف الٞٚين  (عيٌْػي عؼاًّؼ)ّ ؿّْاى هي اهلل : ثِيتي ّ ُونـاى پبکيقٍ هي ٥ـهبيؼ

 4. (عيٌْػ امت ّ ُن آًِب اف عؼاًّؼ، ايي امت ؿمتگبؿي ثقؿگ
ُوييَ تـك ّ ًگـاًي اف فّال ّ ًينتي امت اهب ثِيت ّ ًٞوتِبيو ربّػاًَ امت ُـگق تـك فّال :   ـ اثؼيت ّ ربّػاًگي ًٞوتِبي ثِيتي7

 5. (هيٍْ ُب ّ عْؿػًيِب ّ مبيَ اه ُوييگي امت)ًينت ّ ايي اؿفه ٧ْ٥ الٞبػٍ اي امت اکلِب ػائن ّ ٙلِب 
ُيچکل ًوي ػاًؼ چَ پبػاىِبيي کَ هْرت ؿّىٌي چيوِب امت ثـاي آًِب )٥ال تٞلن ٦ًل هب اع٦ي لِن هي ٩ـٍ اٝيي :   ـ آًچَ ػؿ تَْؿ ًوي گٌزؼ8

ّ ثَ ٩ْل پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن آًچَ ُيچ چيوي ًؼيؼٍ ّ ُيچ گْىي ًيٌيؼٍ ّ ثَ ُيچ ٩لجي عْٖؿ ًکـػٍ امت ػؿ  (٦ًِتَ ىؼٍ امت
 6. ثِيت هْرْػ هي ثبىؼ

ػّفط ّ ػّفعيبى 
رٌِن کبًْى ٩ِـ ّ ١ْت الِي امت، ٝؾاثِبي رٌِن رنوبًي ّ ؿّصبًي امت ّ اگـ کني ٥٪ٔ ثَ هزبفاتِبي ؿّصي ّ هٌْٞي ت٦نيـ کٌؼ ثغيي 

ٝٚيوي اف آيبت ٩ـآى ؿا ًبػيؼٍ گـ٥تَ امت ػؿ ثضج هٞبػ رنوبًي ّ ؿّصبًي ثيبى ىؼ کَ هٞبػ رنوبًي ّ ؿّصبًي امت پل ثِيت ّ رٌِن ُن چٌيي 
. امت

ٝؾاثِبي رنوبًي ػّفعيبى 
ٝؾاة رٌِن ثَ اًؼافٍ اي ىؼيؼ امت کَ ىغَي گٌِکبؿ ػّمت هي ػاؿػ ٥ـفًؼاى، ُونـ، ثـاػؿ، ػّمت، ٩جيلَ ّ صتي ُوَ ؿّي :   ـ ىؼت ٝؾاة1

فهيي ؿا ٥ؼا کٌؼ تب مجت ًزبتو ىْػ يْػ اهزـم لْ ي٦تؼي هي ٝؾاة يْهئؾ ثجٌيَ ّ ٍبصجتَ ّ اعيَ ّ ٥َيلتَ التي تّْيَ ّ هي ٥ي االؿُ رويٞب حن 
گٌِکبؿ ػّمت هي ػاؿػ ٥ـفًؼاى عْػ ؿا ػؿ ثـاثـ ٝؾاة آى ؿّف ٥ؼا کٌؼ ّ ُونـ ّ ثـاػؿه ّ ٩جيلَ اه ؿا کَ ُوييَ اف اّ صوبيت هي )يٌزيَ 

 7. (کـػًؼ ّ توبم هـػم ؿّي فهيي ؿا، تب هبيَ ًزبتو ىْػ
ُوبًب ػؿعت ف٩ْم ١ؾاي گٌِکبؿاى امت )اى ىزـٍ القّم ٕٞبم االحين کبلوِل ي٢لي ٥ي الجْٖى ک٢لي الضوين :   ـ ١ؾاُب ّ ًْىيؼًيِبي ػّفعيبى2

 8. (ُوبًٌؼ ٥لق گؼاعتَ ػؿ ىکوِب هي رْىؼ، رْىيي چْى آة مْفاى
ػؿ آى ؿّف گٌِکبؿاى ؿا ُوـاٍ ُن ػؿ ١ل ّ )ّ تـي الوزـهيي يْهئؾ ٥ي اال٦ٍبػ مـاثيلِن هي ٩ٖـاى ّ ت٢يي ّرُِْن الٌبؿ :   ـ لجبك رٌِويبى3

  ٥بلؾيي ک٦ـّا ٩ٖٞت لِن حيبة 9. (امت ّ ٍْؿتِبييبى ؿا آتو هي پْىبًؼ (هبػٍ چنجٌؼٍ ثؼثْي ٩بثل اىتٞبل)فًزيـ هي ثيٌي لجبميبى آ ٩ٖـاى 
پل کنبًيکَ کب٥ـ ىؼًؼ لجبمِبيي اف آتو ثـ آًِب ثـيؼٍ هي ىْػ ّ هبيٞي )هي ًبؿ يَت هي ٧ْ٥ ؿّمِن الضوين يَِـ ثَ هب ٥ي ثًِْٖن ّ الزلْػ 

 10. (مْفاى ّ رْىبى ثـ مـ آًِب هي ؿيقًؼ چٌبًچَ ٙبُـ ّ ثبٌٕيبى ؿا ؽّة هي کٌؼ
ُوَ چيق رٌِن ؿًگ ٝؾاة ػاؿػ فيـا رٌِن کبًْى ٩ِـ ّ ١ْت امت اى الؾيي ک٦ـّا ثبيبتٌب م٣ْ ًَليِن ًبؿا کلوب ًْزت :   ـ ٝؾاثِبي گًْبگْى4

ُوبًب کنبًي کَ ثَ آيبت هب کب٥ـ ىؼًؼ ثقّػي آًِب ؿا ػؿ آتيي ّاؿػ هي کٌين )رلْػُن ثؼلٌبُن رلْػا ١يـُب ليؾ٩ّْا الٞؾاة اى اهلل کبى ٝقيقا صکيوب 
 11. (کَ ُـ چَ پْمتِبي آًِب مْعت پْمتِبي ػيگـي ثَ ربي آى ٩ـاؿ هي ػُين تب ٝؾاة ؿا ثچيؼ، عؼاًّؼ تْاًب ّ صکين امت

. اف هزوْٛ آيبتي کَ ػؿثبؿٍ ٝؾاة رٌِويبى آهؼٍ، ثَ ػمت هي آيؼ کَ کي٦ـ اُل رٌِن ثَ ٤ٍّ ًوي گٌزؼ ّ ثنيبؿ ىؼيؼ ّ ػؿػًبک امت
ٝؾاثِبي ؿّصي 



ُـ فهبى ثغْاٌُؼ اف ١ن ّ ١ََ ُبي )کلوب اؿاػّا اى يغـرْا هٌِب هي ١ن اٝيؼّا ٥يِب ّ ؽ٩ّْا ٝؾاة الضـي٨ :   ـ ١ن ّ اًؼٍّ ّ صنـت ثي پبيبى1
 12. (رٌِن عبؿد ىًْؼ آًِب ؿا ثـ هي گـػاًٌؼ ّ گ٦تَ هي ىْػ ثچييؼ ٝؾاة مْفاى ؿا

ّ کنبًي کَ کب٥ـ ىؼًؼ ّ آيبت هب ؿا تکؾيت کـػًؼ ثـاي آًِب )ّ الؾيي ک٦ـّا ّ کؾثْا ثآيبتٌب ٥بّلئک لِن ٝؾاة هِيي :   ـ عْاؿي ّ ؽلت ٥ـاّاى2
 13. (ٝؾاة عْاؿ کٌٌؼٍ اي امت

. ػؿ هْاؿػ هتٞؼػي اف ٩ـآى ؽلت ّ عْاؿي اُل رٌِن ؿا ثيبى هي کٌؼ ُوبًگًَْ کَ آًِب ػؿ ػًي هْهٌيي ؿا عْاؿ هي پٌؼاىتٌؼ
٩ّتي ػّفعيبى هي گْيٌؼ پـّؿػگبؿا هب ؿا اف ػّفط عبؿد کي اگـ ثَ اٝوبل گؾىتَ ثـگـػين ٩ٖٞب متوگـين، ثَ آًِب :   ـ تض٪يـ ّ مـفًو ثنيبؿ3

 14. (ػّؿ ىْيؼ ػؿ ػّفط ّ ثب هي مغي ًگْييؼ)اعنئْا ٥يِب ّ التکلوْى : گ٦تَ هي ىْػ
. ايي تٞجيـ اعنب رولَ اي امت کَ ٌُگبم ػّؿ مبعتي مگ ثَ کبؿ هي ؿّػ ّ ايي رولَ ثـاي تض٪يـ متوگـاى ّ گٌِکبؿاى امت

کني کَ ًب٥ـهبًي عؼا ّ ؿمْلو کٌؼ ثـاي اّ آتو رٌِن )ّ هي يٌٞ اهلل ّ ؿمْلَ ٥بى لَ ًبؿ رٌِن عبلؼيي ٥يِب اثؼا :   ـ ربّػاًگي ٝؾاة ّ کي٦ـ4
 15. (امت کَ ُوييَ ػؿ آى عْاُؼ هبًؼ

علْػ ّ ُوييگي کَ ثـاي گـُّي اف اُل رٌِن ُنت ثنيبؿ ػؿػًبک ّ مغت عْاُؼ ثْػ فيـا ُـ کل ػؿ هيکلي ثنـ هي ثـػ ٥٪ٔ ىبػيو اهيؼ 
: ٝالٍّ ثَ ايٌِب ػّؿي اف ؿصوت عؼاًّؼ اف ىؼيؼتـيي آالم ؿّصي امت. ًزبت امت اهب ىؼت ثيچبؿگي ػؿ هْؿػي امت کَ ُيچ اهيؼ ًزبت ًجبىؼ

. ٥کي٤ اٍجـ ٝلي ٥ـا٩ک
چگًَْ هي ىْػ اًنبًي کَ صؼاکخـ ٍؼ مبل گٌبٍ کـػٍ امت ُقاؿاى هيليْى مبل ثلکَ ُوييَ ٝؾاة ىْػ الجتَ ايي مْال ػؿثبؿٍ ربّػاًگي : مْال

ثِيت ُن ُنت ّلي آًزب ل٤ٖ ثي پبيبى عؼاًّؼ امت، ٝؾاة ُوييگي چگًَْ ثب ٝؼل مبفگبؿ امت؟چ 
ثْٞي گٌبُبى هبًٌؼ ک٦ـ احـ ٕجيٞيو ٝؾاة ُوييگي امت هخال اگـ ؿاًٌؼٍ اي ثب تغل٤ اف ٩ْاًيي ؿاًٌؼگي هْرت تَبػ٣ ّ هخال ٩ٖٜ پبُب : رْاة

گـػػ، تغل٤ اّ يک لضَٚ ثْػٍ ّلي تب آعـ ٝوـ اف ًٞوت پبُب هضـّم امت يک کجـيت کْچک هي تْاًؼ ىِـي ؿا ثَ آتو ثکيؼ اٝوبل اًنبى ًيق 
.   علْػ احـ عْػ ٝول امت16. (ُـگق رقا ػاػٍ ًوي ىْيؼ هگـ ثَ آًچَ ٝول کـػٍ ايؼ)ّال تزقّى اال هب کٌتن تٞولْى : چٌيي امت ٩ـآى هي ٥ـهبيؼ

: توـيي
.   ـ پٌذ هْؿػ اف ًٞوتِبي رنوبًي ثِيت ؿا ثيبى کٌيؼ1
.   ـ پٌذ هْؿػ اف ًٞوتِبي ؿّصبًي ثِيت ؿا ثيبى کٌيؼ2
.   ـ مَ هْؿػ اف ٝؾاثِبي رنوبًي اُل ػّفط ؿا ثيبى کٌيؼ3
.   ـ مَ هْؿػ اف ٝؾاثِبي ؿّصي رٌِويبى ؿا ثيبى کٌيؼ4
 
 
 .49  ـ مْؿٍ اٝـا٣، آيَ  1
 .24  ـ مْؿٍ ه٦٦ٖيي، آيَ  2
 .39  ـ مْؿٍ ٝجل، آيَ  3
 .119  ـ مْؿٍ هبئؼٍ، آيَ  4
 .35  ـ مْؿٍ ؿٝؼ، آيَ  5
...   ـ الويقاى ّ هزوٜ الجيبى ّ  6
 .11  ـ  14  ـ مْؿٍ هٞبؿد، آيَ ُبي  7
 .43  ـ  46  ـ مْؿٍ ػعبى، آيَ ُبي  8
 .49  ـ  50  ـ مْؿٍ اثـاُين، آيَ ُبي  9

 .19  ـ  21  ـ مْؿٍ صذ، آيَ ُبي  10
 .56  ـ مْؿٍ ًنبء، آيَ  11
 .22  ـ مْؿٍ صذ، آيَ  12
 .57  ـ مْؿٍ ٩جل، آيَ  13
 .107  ـ  108  ـ مْؿٍ هْهٌْى، آيَ  14
 .23  ـ مْؿٍ ري، آيَ  15
. 54  ـ مْؿٍ يل، آيَ  16

 
 
 
 
 

ػؿك چِلن 
هنبلَ ى٦بٝت 

هنبلَ ى٦بٝت يکي اف هنبئل هِن اٝت٪بػي ّ ػيٌي امت ّ ػؿ ٩ـآى هزيؼ ّ ؿّايبت هَْٞهيي ٝليِن النالم اف آى يبػ ثنيبؿ ىؼٍ امت ثـاي ؿّىي 
: ىؼى ثضج ثَ هٖبلجي ثبيؼ تْرَ کٌين

ىب٥ٜ کني امت کَ چيقي ثـاي )اليب٥ٜ الٖبلت ل٢يـٍ يتي٦ٜ ثَ الي الوٖلْة :   ـ هٌٞي ى٦بٝت چينت؟ ػؿ لنبى الٞـة ّاژٍ ى٦ٜ چٌيي آهؼٍ امت1
ى٦بٝت هٌْن ىؼى )الي٦بَٝ االًْوبم الي آعـ ًبٍـ الَ ّ مبئال ٌَٝ : ّ ػؿ ه٦ـػات ؿا١ت ّاژٍ ى٦ٜ چٌيي آهؼٍ امت (...١يـ عْػ ٕلت هي کٌؼ

، ّ صْـت ٝلي ٝليَ النالم ػؿ ايي هْؿػ چٌيي (کني ثَ ػيگـي امت ثَ هٌْٚؿ ايٌکَ اّ ؿا يبؿي ػاػٍ ّ اف ٕـ٣ اّ عْامتَ ُبيو ؿا ثغْاُؼ
 1. (ى٦بٝت کٌٌؼٍ ثـاي ٕبلت آى ثَ هٌقلَ ثبلي امت کَ ثب کوک آى ثَ ه٪َؼ هي ؿمؼ)الي٦يٜ رٌبس الٖبلت : هي ٥ـهبيٌؼ

  ـ آًچَ هْؿػ ثضج هب امت ى٦بٝتي امت کَ يک ٕـ٣ آى عؼاًّؼ ثبىؼ يٌٞي ى٦بٝت کٌٌؼ ُجيي عل٨ ّ عبل٨ ّامَٖ ىْػ ّ ػؿ ايزب ى٦بٝت ثيي 2
ػّ هغل٧ْ هْؿػ ثضج ًينت ّ ثَ تٞجيـ ػيگـ ى٦بٝت، ٩ـاؿ گـ٥تي هْرْػي ٩ْيتـ ّ ثِتـ ػؿ کٌبؿ هْرْػ ّٞي٦تـ ّ کوک کـػى ثَ اّ ثـاي 



ّ ى٦بٝت اّليبء عؼاًّؼ ثـاي هـػم ثـ امبك ّبثَٖ ُب امت ّ ثَ صنبة ؿاثَٖ ُب ًغْاُؼ ثْػ ّ ايي عْػ ت٦بّت ثيي . پيوًْؼى هـاتت کوبل امت
. ى٦بٝت ّ پبؿتي ثبفي هي ثبىؼ

احجبت ى٦بٝت 
ى٦بٝت )  ـ اٍل ى٦بٝت اف ّـّؿيبت هؾُت ىيَٞ امت ّ آيبت ّ اعجبؿ ثنيبؿ ثـ آى ػاللت هي کٌؼ، ّ ال ت٦ٌٜ الي٦بَٝ ٌٝؼٍ اال لوي اؽى لَ 3

ؿّف ٩يبهت ى٦بٝت ٦ًٞي )، يْهئؾ ال ت٦ٌٜ الي٦بَٝ اال هي اؽى لَ الـصوي ّ ؿّي لَ ٩ْال 2 (مْػي ًؼاؿػ هگـ ثـا کنيکَ عؼاًّؼ اؽى ػاػٍ ثبىؼ
ُيچ ى٦بٝت کٌٌؼٍ اي رق ثَ )، هب هي ى٦يٜ اال هي ثٞؼ اؽًَ 3 (ًؼاؿػ هگـ ثـاي کني کَ عؼاًّؼ ؿصوبى ثـايو اؽى ػاػٍ ّ اف مغٌو ؿاّي ثبىؼ

ّ آًِب ى٦بٝت ًوي )، ّال يي٦ْٞى اال لوي اؿتْي 5 (چَ کني رق ثَ اؽى اّ ى٦بٝت هي کٌؼ؟)هي ؽالؾي يي٦ٜ ٌٝؼٍ اال ثبؽًَ . 4 (اؽى عؼاًّؼ ًينت
ػؿ آيبت هؾکْؿ کَ ى٦بٝت ؿا هيـّٓ ثَ اؽى ّ ؿّبيت عؼاًّؼ هي کٌؼ ػؿ ص٪ي٪ت ى٦بٝت هي . 6 (کٌٌؼ هگـ ثـاي کني کَ عؼا اف اّ عيٌْػ امت

. کٌؼ ّ ّاّش امت کَ ى٦بٝت پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ ػيگـ هَْٞهيي ٝليِن النالم ثب اؽى عؼاًّؼ امت
ى٦بٝت ىب٥ٞيي ثـاي آًِب )٥وب ت٦ٌِٞن ى٦بَٝ اليب٥ٞيي :   اف مْؿٍ هؼحـ48مْال ـ چـا ػؿ ثْٞي اف آيت ٩ـآى، ى٦بٝت ٦ًي ىؼٍ امت؟ هبًٌؼ آيَ  

اف ؿّفي ثتـميؼ کَ کني ثَ ربي )ّ ات٪ْا يْهب ال تزقي ٦ًل ٝي ٦ًل ىيئب ّ ال ي٪جل هٌب ى٦بٝب ّ اليْعؾ هٌِب ٝؼل ّالُن يٌَـّى  (مْػي ًؼاؿػ
 7. (ػيگـي هزبفات ًوي ىْػ ّ ى٦بٝتي پؾيـ٥تَ ًوي ىْػ ّ ١ـاهت ّ ثؼلي گـ٥تَ ًوي ىْػ ّ ًَ آًِب يبؿي هي ىًْؼ

رْاة ـ آيَ اّل هـثْٓ ثَ آًِبمت کَ ًوبف ّ إٞبم ؿا تـک کـػٍ ّ ٩يبهت ؿا تکؾيت هي کـػًؼ، آيَ هي ٥ـهبيؼ ثـاي آًِب ى٦بٝت مْػي ًؼاؿػ کَ 
ثَ ْٕؿ ّوٌي ى٦بٝت احجبت ىؼٍ امت يٌٞي هي ٥ِوين کَ ػؿ ٩يبهت ى٦يٜ ّ ى٦بٝت ُنت اهب ثـاي ثْٞي هزـهيي ًينت ّ آيَ ػّم ثَ ٩ـيٌَ آيَ 

مبث٪و هغًَْ ٩ْم يِْػ امت کَ ؿاٍ ک٦ـ ّ ػىوٌي ثب ص٨ ؿا پيو گـ٥تَ ّ صتي اًجيبء ؿا ثَ ٩تل ؿمبًؼًؼ پل ُيچ ى٦بٝتي ثـاي آًِب پؾيـ٥تَ ًوي 
. ىْػ ثٌبثـايي آيبت ٧ْ٥ ثَ ْٕؿ کلي ى٦بٝت ؿا ٦ًي ًوي کٌؼ ٝالٍّ ثـ ايٌکَ آيبت ٩جل ّ ؿّايبت هتْاتـٍ ّ اروبٛ اهت ى٦بٝت ؿا احجبت هي کٌؼ

ُيچ ّلي ّ ى٦بٝت کٌٌؼٍ رق )هبلکن هي ػًَّ هي ّلي ّال ى٦يٜ : مْال ـ چـا ػؿ ثْٞي آيبت ى٦بٝت هغًَْ عؼاًّؼ ىوـػٍ ىؼٍ امت؟ هبًٌؼ
. 9 (ثگْ توبم ى٦بٝت ثـاي عؼاًّؼ امت)، ٩ل هلل الي٦بَٝ رويٞب 8 (عؼاًّؼ ثـاي ىوب ًينت

رْاة ـ ثؼيِي امت کَ ؽاتب ّ امت٪الال ى٦بٝت هٌضَـ ثَ عؼاًّؼ امت ّ ايي هٌب٥بت ثب ى٦بٝت ػيگـاى ثَ اؽى عؼاًّؼ ًؼاؿػ ثَ ػليل آيبتي کَ ٩جال 
. ى٦بٝت ؿا ثب اؽى ّ ؿّبيت عؼاًّؼ ثيبى هي کـػ، ػؿ ًتيزَ ٩ـآى ى٦بٝت ؿا ثب ىـايٖي ثـاي گـُّي احجبت هي کٌؼ

٥لن٦َ ى٦بٝت 
:  ى٦بٝت يک هنبلَ هِن تـثيتي امت کَ اف رِبت هغتل٤ آحبؿ هخجت ّ مبفًؼٍ ػاؿػ اف رولَ

ّاّش ّ ؿّىي امت کني کَ ثَ هنبئل ؿّف ٩يبهت ّ اّٖـاة ّ تـك آًزب تْرَ ػاؿػ، اهيؼ ثَ :   ـ ايزبػ ؿاثَٖ هٌْٞي ثب اّليبء اهلل ّ ى٦يٞبى1
ى٦بٝت پي٢وجـ اکـم ٍلي اهلل ٝليَ ّ آلَ ّ ملن ّ ػيگـ هَْٞهيي ٝليِن النالم ػاؿػ مٞي هي کٌؼ کَ ًٞي ؿاثَٖ ثب آًِب ثـ٩ـاؿ مبفػ ّ آًچَ هْرت 

ؿّبي آًِب امت اًزبم ػاػٍ ّ آًچَ هْرت ًبؿاصتي آًِب امت تـک کٌؼ فيـا اف ه٦ِْم ى٦بٝت هي ٥ِوين کَ ثبيؼ ؿاثَٖ اي هٌْٞي ثيي ى٦بٝت 
. ىًْؼگبى ّ ى٦يٞب ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ

ػؿ آيبتي کَ ٩جال ثَ آى اىبؿٍ کـػين ّ ػؿ اصبػيج ثنيبؿ ىـائ هغتل٦ي ثـاي ى٦بٝت ؽکـ ىؼٍ امت، هنلوب کني کَ :   ـ تضَيل ىـائ ى٦بٝت2
اهيؼ ّ اًتٚبؿ ى٦بٝت ػاؿػ کْىو هي کٌؼ کَ ايي ىـائ ؿا ػؿ عْػ ايزبػ کٌؼ اف ُوَ هِوتـ اؽى ّ ؿّبيت پـّؿػگبؿ امت يٌٞي ثبيؼ کبؿي اًزبم 

. ػُين کَ هضجْة ّ هٖلْة عؼاًّؼ امت ّ آًچَ هْرت هضـّهيت اف ى٦بٝت امت تـک کٌين
ثْٞي اف ىـائ ى٦بٝت 

. ال٤ ـ ايوبى اف ىـائ اٍلي امت ّ ا٥ـاػي کَ ايوبى ّ ٝ٪يؼٍ ًؼاؿًؼ ى٦بٝت ىبهل صبل آًِب ًوي ىْػ
. ة ـ تبؿک الَالٍ ًجبىؼ ّ صتي ٕج٨ ؿّايت اهبم ٍبػ٧ ٝليَ النالم ًوبف ؿا مجک ًيوـػٍ ثبىؼ

. د ـ تبؿک فکبت ًجبىؼ
. ػ ـ تبؿک صذ ًجبىؼ

. ٍ ـ ٙبلن ًجبىؼ ّ هب للٚبلويي هي صوين ّ ال ى٦يٜ يٖبٛ يٌٞي ثـاي ٙبلويي ُيچ هِـثبى ّ ُيچ ى٦يٜ هٖبٝي ًجبىؼ
  ـ 3  ـ ثي تْرِي ثَ ٕج٪َ هضـّم ربهَٞ  2  ـ ثي اٝتٌبيي ثَ ًوبف  1: چٌؼ چيق هْرت هضـّم ىؼى اف ى٦بٝت امت: ّ ػؿ مْؿٍ هؼحـ هي ٥ـهبيؼ

.   ـ ًپؾيـ٥تي هٞبػ4مـگـم ثبٕل ىؼى  
هزوَْٝ ايي رِبت مجت هي ىْػ کَ اهيؼّاؿاى ى٦بٝت، ػؿ اٝوبل عْيو تزؼيؼ ًٚـ کٌٌؼ ّ ًنجت ثَ آيٌؼٍ تَويوِبي ثِتـي ثگيـًؼ پل ى٦بٝت 

 10. آحبؿ هخجت ّ مبفًؼٍ اي ػاىتَ ّ يک ٝبهل هِن تـثيتي امت
 (ّ الضوؼ هلل ؿة الٞبلويي)

: توـيي
  ـ ىب٥ٜ کينت ّ ى٦بٝت چينت؟ 1
  ـ آحبؿ هخجت ّ مبفًؼٍ ى٦بٝت ؿا ثيبى کٌيؼ؟ 2
  ـ ىـائ ى٦بٝت ؿا ثيبى ٥ـهبئيؼ؟ 3
 
 
 .63  ـ ًِذ الجال١َ، صکوت  1
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 .109  ـ مْؿٍ َٕ، آيَ  3
 .3  ـ مْؿٍ يًْل، آيَ  4
 .255  ـ مْؿٍ ث٪ـٍ، آيَ  5
 .28  ـ مْؿٍ اًجيبء، آيَ  6
 .48  ـ مْؿٍ ث٪ـٍ، ايَ  7
 .4  ـ مْؿٍ مزؼٍ، آيَ  8
 .44  ـ مْؿٍ فهـ، آيَ  9

ـ  (هـصْم ٕيت)ًِذ الجال١َ ـ ثضبؿ االًْاؿ تنليَ ال٦ْاػ هـصْم ىجـ ـ کلن الٖيت :   ـ ػؿ ثضج هٞبػ اف ايي کتبثِب امت٦بػٍ ّ ا٩تجبك ىؼٍ امت10



هٞبػ آ٩بي ٥لن٦ي ـ هٞبػ آ٩بي هکبؿم ـ هٞبػ آ٩بي ٩ـائتي ـ هٞبػ آ٩بي ملٖبًي ـ ت٦نيـ ًوًَْ ّ ثييتـيي امت٦بػٍ ّ ا٩تجبك  (هـصْم ثيِ)هضزَ الجيْبء 
. 56اف ت٦نيـ پيبم ٩ـآى  

 


