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( مالسلا هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  زا  ياهمش   ) نابرهم ماما 

: هدنسیون

یئاباباقآ يدهم 

: یپاچ رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( مالسلا هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  زا  ياهمش   ) نابرهم 7ماما 

باتک 7تاصخشم 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضر  ماما  7تدالو 

: ترضح نآ  7باقلا 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  7نادنزرف 

هعیش بتک  رد  ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  اضر  ترضح  نادنزرف  7دادعت 

دهشم 8ياههاگمارآ 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضرلا  دهشم  رد  ءاملع  8ياههربقم 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضر  ماما  تایصوصخ  8اهیگژیو و 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضر  ماما  رابرهوگ  9نانخس 

امرخ ناتنیط و  9كاپ 

( یسانشادخ 9دیحوت ( 

10جارعم

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  بقانم  10تماما و 

نمؤم 10شنیرفآ 

نمؤم تلصخ  10هس 

ءایر دسح و  هاج و  11بح 

تحیصن 11هظعوم و 

ءاروشاع مرحم و  11تلیضف 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  نیسح  ماما  ترایز  12باوث 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضر  ماما  ترایز  12تلیضف 

نایعیش هب  ترضح  12مایپ 
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جح رازه  داتفه  اب  12ربارب 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضر  ماما  ترضح  یتشادهب  یبط و  13ياهدومنهر 

: 14اهتشونیپ

ذخآم 15عبانم و 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  15هرابرد 
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( مالسلا هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  زا  ياهمش   ) نابرهم ماما 

باتک تاصخشم 

ییاباباقآ يدهم  هدنسیون : 
ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  یلاتیجید :  رشان 

( مالسلا هیلع  اضر  ماما  یناگدنز  زا  ياهمش   ) نابرهم ماما 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضر  ماما  تدالو 

رفعج نب  یسوم  ترضح  نآ  ردپ  دمآ . ایند  هب  هبیط  هنیدم  رد  يرمق  يرجه  لاس 148  هدعقلایذ  هبنش 11  زور 5  رد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما 
ترضح نآ  هینک ي  تسیلع و  ناشکرابم  مان  تسا ؛ اهیلع  هللا  مالس  هنامـس ) يورا ، هرهاط ، مَتُْکت ،  ) همجن نینبلا  ما  ناشردام  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع 

. دشابیم بیبح  ما  ناشیا  رسمه  مان  و  ( 1 . ) تسَا یلعوبا  ناشصاخ  هینک ي  تسا و  نسحلاوبا 

: ترضح نآ  باقلا 

(، حلـصم يانعم  هب   ) ریبدتلا بائر  ریرـسلا ، بر  قلخلا ، یفاک  کلملا ، وفک  نیدحلملا ، هدـیکم  نینمؤملا ، نیع  هرق  يدـهلارون ، هللا ، جارس 
(2 . ) یضر قیدص ، یفو ، رباص ، لضاف ،

. دنروایب ار  ناشدنزرف  دنداد  روتسد  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  ناشردپ  دمآ  ایند  هب  ترضح  هک  یماگنه 
ناذا و ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  ترضح  تسار  شوگ  رد  ترضح  نآ  دندرب . ردپ  تمدخ  هب  هدیچیپ و  يدیفس  يهچراپ  رد  ار  ترـضح  نآ 

هللا مالس  همجن  شاهمرکم  ردام  هب  ار  وا  سپس  دنتخیر و  ترضح  نآ  كرابم  ماک  هب  تارف  بآ  دومرف ، هماقا  ترضح  نآ  پچ  شوگ  رد 
(3 . ) دندینادرگ رب  اهیلع 

لحم لاس و  ترـضح 20  تماما  تدم  لاس و  ناشکرابم 55  رمع  تدـم  يرمق و  يرجه  لاس 203  رفص  هام  رخآ  ترـضح  نآ  تداهش 
. دشابیم ناسارخ )  ) سوط ناشیا  نفد  لحم  هرونم و  هنیدم  ترضح  نآ  تدالو 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ماما  ترضح  نادنزرف 

، میهاربا (، 4 ( ) مرک هاش   ) رفعج نسح ، ماَلَّسلا ،) ِْهیَلَع  داوج  ماـما   ) عناـقلا دـمحم  ياـهمان  هب  رـسپ  ياراد 5  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماـما  ترـضح 
. دناهدوب ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضرلا  تنب  همطاف  مان  هب  رتخد  دنزرف  کی  ياراد  و  ( 5  ) نیسح

(6)

هعیش بتک  رد  ماَلَّسلا  ِهْیَلَع  اضر  ترضح  نادنزرف  دادعت 

همئالا ص 116 ، هرکذت 
همغلا ج 3 ص 57 ، فشک 

دولخلا ص 33 ، تانج 
، 89 نادیواج ص 83 -  داسجا  ملاعلا ، هفحت 
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راونالا ج 49 ص 231 ، راحب 
، 371 ماَلَّسلا ص 370 -  ِْهیَلَع  اضر  ماما  دلج  مولعلا  ملاوع 

قحلا ج 19 ص 568 ، قاقحا  تاقحلم 
، 420 هبتارلا ج 7 ص 419 -  هبیصملا  یف  هبکاسلا  هعمدلا 

مود ص 104. ءزج  مالّسلا ج 2  مهیلع  تیبلا  لها  همئا  باحر  یف 

دهشم ياههاگمارآ 

: زا دنترابع  اههاگمارآ 
عیبر هجاوخ   - 1

، تلص ابا  هجاوخ   - 2
، دارم هجاوخ   - 3

یسودرف  - 4
. ردان  - 5

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضرلا  دهشم  رد  ءاملع  ياههربقم 

ییاهب خیش  يهربقم   – 1
یلماع رح  خیش   - 2

یسوط خیش   - 3
(. یکدوخن  ) یناهفصا یلعنسح  خیش  جاح   - 4

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضر  ماما  تایصوصخ  اهیگژیو و 

: مینکیم هراشا  هصالخ  روط  هب  اهنآ  زا  ياهراپ  هب  تایاور  زا  يریگ  هرهب  اب  اجنیا  رد  تسا و  رایسب  نخس  ترضح  نآ  ياهیگژیو  رد 
. درکیمن عطق  ار  یسک  مالک  هاگ  چیه  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما   - 1

. درکیمن در  ار  یسک  تجاح   - 2
. دندرکیمن هیکت  دندومنیمن و  زارد  ار  دوخ  ياپ  نارگید  روضح  رد   - 3

. دنتفگیمن ازسان  دوخ  نامالغ  هب   - 4
. دندز یمن  ههقهق   - 5

. دنتسشنیم هرفس  کی  رس  رب  ناتسد  ریز  اب   - 6
. دندنارذگیم تدابع  هب  ار  بش  رتشیب   - 7

. دنتفرگیم هزور  رایسب   - 8
. دندادیم یناهنپ  تاقدص   - 9

. دنتسشنیم يریصح  يور  دندیشوپیم و  نشخ  سابل  تولخ  رد  یلو  مرن  ابیز و  سابل  مدرم  دزن   - 10
. دندومنیم توالت  نآرق  متخ  کی  زور  هس  ره  دندزیم و  فرح  مک   - 11
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ادص ار  وا  هاگنآ  دوش و  غراف  ندروخ  اذغ  زا  ات  دندرکیم  ربص  دنتشاد ، راک  وا  اب  ترـضح  دوب و  اذغ  ندروخ  لوغـشم  یـسک  رگا   - 12
: دندومرفیم زین  دندرکیم و 

. دیزیخن رب  دوخ  ياج  زا  مدش ، دراو  نم  دیتسه ، ندروخ  اذغ  لوغشم  هک  یماگنه  رگا 
: دندومرفیم دندشیم و  تحاران  رایسب  دنتسبیمن  دادرارق  وا  اب  لوا  زا  ار  يرگراک  ترجا  نارازگراک  رگا   - 13

وا هب  رتشیب  يرادقم  رگا  دـیا و  هدرک  افو  دوخ  دـهع  هب  هک  تسا  لاحـشوخ  وا  دـیداد ، وا  هب  ردـقنامه  رخآ  رد  دـیتسب و  دادرارق  وا  اب  رگا 
نامگ دـیهدب ، دزم  وا  هب  مه  ربارب  هس  رگا  دـیدنبن  دادرارق  وا  اـب  یتقو  اـما  دـیاهتخادرپ . وا  هب  دزم  زا  رتشیب  هک  دوشیم  رتلاحـشوخ  دـیهدب 

(7 . ) دیاهدرکن ادا  ار  شقح  دنکیم 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضر  ماما  رابرهوگ  نانخس 

(8 . ) دَشابیم ادخ  ناگدنب  هانپ  لاسدرخ و  دنزرف  هب  زوسلد  يردام  نوچ  نابرهم و  ردپ  قیفر ، نیما ، ماما   - 1
(9 . ) دَشابیم حیحص  تماما  هب  يهدیقع  اب  داهج  جح و  هزور ، تاکز ، زامن ،  - 2

(10 . ) دنَاهدش هدیرفآ  ام  تنیط  زا  اریز  دنراد  تسود  ار  امرخ  ام  نایعیش   - 3

امرخ ناتنیط و  كاپ 

نامیلس دومرف ، لوانت  هب  توعد  زین  ار  وا  تسامرخ و  ندروخ  لوغشم  اهتشا  اب  هک  دید  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  رفعج ، نب  نامیلـس  يزور 
: تفگ توعد  تباجا  نمض 

؟ دینکیم لوانت  اهتشا  اب  ار  امرخ  ناتیادف ، مناج 
: دومرف ترضح 

، مالّسلا امهیلع  نیـسح  نسح و  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  نینمؤملاریما  یلع  مَّلَـس ، َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ادخ  لوسر  مراد . تسود  ار  امرخ  نم  یلب ، »
دندروخیم و دایز  امرخ  مراوگرزب  ردپ  و  ماَلَّسلا ) ِْهیَلَع  قداص  رفعج  ماما   ) هللادبعوبا ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  رقاب  دـمحم  ماَلَّسلا ، ِْهیَلَع  نیدـباعلا  دـیس 
، دنـشتآ زا  هدـیرفآ  هک  ام  نانمـشد  نکیل  دـنراد و  تسود  ار  امرخ  دـناهدش ، هدـیرفآ  ام  تنیط  زا  ام  نایعیـش  هک  اجنآ  زا  نم و  روطناـمه 

(11 . ) دنتسَه اههدننک  تسم  رگید  بارش و  رادتسود 
(12 . ) تسَا ماحرا  زا  تیذا  رازآ و  نتشاد  زاب  محر  يهلص  دروم  نیرتهب  بآ ، هعرج  کی  هب  هچ  رگ  دینک  ماحرا  هلص   - 4

(13 . ) تسوا ینادان  وا  نمشد  تسوا و  لقع  یصخش  ره  تسود   - 5
(14 . ) مک لمع  هب  وا  زا  دوشیم  یضار  یلاعت  قح  مک ، يزور  هب  یلاعت  قح  زا  دش  یضار  هک  ره   - 6

( یسانشادخ دیحوت ( 

: دیوگیم هیوهار  نب  قاحسا   - 7
باحـصا دورب  نومأم  فرط  هب  دوش و  نوریب  رهـش  نآ  زا  تساوخ  نوچ  دـش و  روباشین  دراو  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  ترـضح  هک  یماگنه 

: دنتفگ دنتفرگ و  ار  بانج  نآ  بکرم  نوماریپ  ثیدح 
.؟ مینک هدافتسا  نآ  زا  هک  ینکیمن  نایب  یثیدح  ام  يارب  يوریم و  نوریب  روباشین  زا  هللا  لوسر  نبای 

هدرک و نوریب  يرامع  زا  ار  دوخ  كرابم  رـس  لاؤس  نیا  زا  سپ  دـندوب ، هدرک  سولج  يراـمع  رد  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  اـضر  ماـما  ماـگنه  نیا  رد 
: دندومرف
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زا وا  نیـسحلا و  نب  یلع  شردپ  زا  وا  یلع و  نب  دّمحم  شردپ  زا  وا  دّمحم و  نب  رفعج  شردپ  زا  وا  رفعج و  نب  یـسوم  مردـپ  زا  مدـینش 
: تفگ هک  بلاطیبا ، نب  یلع  شردپ  زا  وا  یلع و  نب  نیسح  شردپ 

: دومرف هک  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  زا  مدینش 
: دومرف هک  لاعتم  دنوادخ  زا  مدینش 

هعلق نیا  رد  سک  ره  تسا ، نم  مکحم  راوتسا و  هعلق  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ۀملک  ِیباَذَع » ْنِم  َنِمَأ  ِینْـصِح  َلَخَد  ْنَمَف  ِینْـصِح  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ُۀَِملَک  »
. دش دهاوخ  ظوفحم  نوصم و  نم  باذع  زا  دوش  دراو 

: دیوگ يوار 
: دومرف درک و  نوریب  يرامع  زا  ار  دوخ  كرابم  رس  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  داد  همادا  دوخ  ریس  هب  ترضح  بکرم  هک  یماگنه 

اَهِطوُرُش ْنِم  اَنَأ  اَهِطوُرُش و  َو  اَهِطْرَِشب 
(15 . ) تیالو هب  رارقا  ینعی  متسه ، نم  نآ  یساسا  طیارش  زا  یکی  دراد و  یساسا  طیارش  تسا  تداعس  بجوم  هک  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  نتفگ 

جارعم

: دیوگ لاضف  نب  یلع  نب  نسح   - 8
: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ترضح 

. دشاب هدرک  بیذکت  ار  مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  ترضح  توبن  هک  تسنیا  دننام  دنک  بیذکت  ار  جارعم  سک  ره 
(16)

مالّسلا مهیلع  تیب  لها  بقانم  تماما و 

دیوگ : يرفعج  نامیلس   - 9
مدیسرپ : ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ترضح  زا 
دنام ؟ یم  یلاخ  تجح  زا  نیمز  ایآ 

دومرف : ترضح 
(17 . ) درب یم  ورف  ار  دوخ  لها  نیمز  دنامب ، ماما  نودب  هظحل  کی  دشاب و  یلاخ  تجح  زا  نیمز  رگا 

نمؤم شنیرفآ 

: دیوگ يرفعج  نامیلس   - 10
: دومرف نم  هب  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  ترضح 

تیـالو ناـمیپ  اـهنآ  زا  اـم  يارب  داد و  وش  تسـش و  ار  ناـنآ  دوخ  تمحر  هب  دـیرفآ و  دوخ  رون  زا  ار  نمؤم  لاـعتم  دـنوادخ  نامیلـس  يا 
. درگنیم ادـخ  رون  اب  وا  هک  دیـسرتب  نمؤم  تسارف  زا  تسا ، تمحر  شردام  رون و  شردـپ  تسا ، نمؤم  ینیوبا  ردارب  نمؤم  سپ  تفرگ ،

(18)

نمؤم تلصخ  هس 

: دومرفیم مدینش  بانج  نآ  زا  تفگ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  مالغ  ثاهلد  نب  ثراح   - 11
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. ماما زا  موس  ربمغیپ و  زا  يرگید  ادخ و  زا  یکی  دشاب  تلصخ  هس  وا  رد  هک  هاگنآ  ات  دوب  دهاوخن  نامیا  ياراد  نمؤم 
: دیامرفیم راگدرورپ  تسا ، رارسا  ندیشوپ  دنوادخ ، تنس  اما 

« لوسر نم  یضترا  نم  الا  ادحا  هبیغ  یلع  بیغلا  ملاع  »
: هدومرف هدرکرما و  مدرم  اب  ندرک  ارادم  هب  ار  دوخ  ربمغیپ  لاعتم  دنوادخ  اریز  تسا ، مدرم  اب  ندرک  ارادم  ربمغیپ ، تنس  اما 

(19 . ) تسَا تالکشم  رد  ییابیکش  ربص و  ماما ، تنس  اما  و  فْرُْعلِاب » ُْرمْأ  َو  َْوفَْعلا  ِذُخ  »

ءایر دسح و  هاج و  بح 

: دیوگ لاضف  نب  یلع  نب  نسح   - 12
: دومرف مَّلَس  َو  ِهلآ  َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَص  مرکا  لوسر  ترضح  هک  دنکیم  تیاور  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  یلع  زا  شناردپ  زا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما 

. تسَا رگیدمه  هب  ضغب  هنیک و  ضرم  نآ  تسا و  هدروآ  يور  امش  هب  لبق  ياهّتلم  ضارما 
(20)

تحیصن هظعوم و 

: دومرف هک  دنکیم  تیاور  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  ترضح  زا  شناردپ  زا  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  ترضح  زا  يزاغ  نامیلس  نب  دوواد   - 13
لمع نآ  هب  هک  هزادنا  نآ  رگم  تسا ، ناهرب  تجح و  ملع  دشاب و  ملع  رون  نآ  رد  هک  ییاهاج  رگم  تسا ، ینادان  لهج و  رد  ناهج  همه 
هاگنآ ات  تسا  رطخ  ضرعم  رد  مه  صالخا  دـشاب و  صالخا  يور  زا  هک  یلمع  نآ  رگم  تسا ، رهاظت  ءایر و  ضرعم  رد  زین  لمع  دوش و 

(21 . ) دیسر دهاوخ  اجک  هب  شراک  نایاپ ، رد  دنیبب  ناسنا  ددرگ و  مولعم  اهراک  تبقاع  هک 
: دیوگیم عیزب  نب  لیعامسا  نب  دمحم   - 14

: دومرفیم مدینش  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما 
«. ترخآ رب  ایند  ندرک  رایتخا  ماحرا و  اـب  عطق  داـیز ، صرح  زارد ، يوزرآ  دـیدش ، لـخب  تلـصخ : جـنپ  هب  رگم  ددرگیمن  عمج  تورث  »

(22)

ءاروشاع مرحم و  تلیضف 

: دیوگ دومحم  یبا  نب  میهاربا   - 15
: دومرف ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما 

نادـنزرف و دـیدرگ و  کته  ام  مارتحا  دـش و  لالح  هام  نآ  رد  ار  ام  نوخ  نکیل  دنتـسنادیم و  مارح  ار  گنج  مرحم  رد  یلهاج ، نامدرم 
ِْهیَلَع ُهَّللا  یَّلَص  ادخ  لوسر  تمرح  دندرک و  تراغ  نآ  رد  ار  ام  لاوما  دندز و  شتآ  نآ  رد  ار  ام  ياههمیخ  دندش و  ریـسا  نآ  رد  ام  نانز 
راوخ ار  ام  نازیزع  تخاس و  يراج  ار  ام  ياهکـشا  درک و  مخز  ار  ام  ناگدـید  ماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  نیـسح  زور  دنتـشادن . هاـگن  ار  مَّلَـس  َو  ِهلآ  َو 
وحم ار  گرزب  ناهانگ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  ءادهـشلا  دّیـس  يارب  ندرک  هیرگ  یتشاذـگ و  یقاب  الب  مغ و  تنحم و  اـم  يارب  ـالبرک  نیمز  يا  دومن ،

: دومرف سپس  دنکیم ،
هیرگ ءاروشاع  زور  رد  ءاروشاع ، زور  ات  دوب  نوزحم  دش و  یمن  هدـید  نادـنخ  دـشیم  لخاد  مرحم  هک  یماگنه  هیلع  هللا  تاولـص  مردـپ 

: دومرفیم درکیم و 
. دش هتشک  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  زور  نیا  رد 
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(23)

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  نیسح  ماما  ترایز  باوث 

: دومرف ترضح  هک  هدرک  تیاور  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  زا  یمق  دمحم  نب  نیسح 
. دشاب هدرک  ترایز  شرع  يالاب  ار  دنوادخ  هک  تسیسک  دننام  دنک ، ترایز  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  نیسح  ماما  ربق  سک  ره 

(25)

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضر  ماما  ترایز  تلیضف 

نایعیش هب  ترضح  مایپ 

: تفگ یطنزب  رصن  یبا  نب  دمحم  نب  دمحا   - 1
: دندوب هدومرف  موقرم  ترضح  نآ  هک  مدناوخ  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضرلا  نسحلا  یبا  ترضح  باتک  رد 

: دیوگیم تسا ، جح  رازه  اب  لداعم  یلاعت  كرابت  دنوادخ  دزن  نم  ترایز  هک  منایعیش  هب  ناسرب 
: مدرک ضرع  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  رفعج  یبا  ترضح  هب 

؟ تسا جح  رازه  اب  لداعم 
: دندومرف ترضح 

(26 . ) دوشیم هداد  وا  هب  جح  نویلیم  کی  باوث  دشاب  شقح  هب  فراع  هک  یلاح  رد  دنک  ترایز  ار  ناشیا  هک  یسک  مسق  ادخ  هب  یلب ،
دراد ار  تشهب  باوث 

: دیوگیم رایزهم  نب  یلع   - 2
: مدرک ضرع  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  رفعج  یبا  ترضح  رضحم 

؟ تسیچ دنک  ترایز  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  ترضح  ربق  هک  یسک  رجا 
: دندومرف ترضح 

(27 «. ) تسوا يارب  تشهب  دنگوس  ادخ  هب  »

جح رازه  داتفه  اب  ربارب 

: دومرف بانج  نآ  هک  دنکیم  تیاور  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع   رفعج نب  یسوم  ترضح  زا  ینزام  نامیلس  نب  ییحی   - 3
. تشاد دهاوخ  ار  جح  داتفه  یلاعت  قح  دزن  رد  دنک ، ترایز  ار  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  یلع  مدنزرف  ربق  سک  ره 

: متفگ دیوگ ، يوار 
: دومرف جح ؟ داتفه  باوث 

. جح رازه  داتفه  باوث  يرآ 
: متفگ

: دومرف جح ؟ رازه  داتفه 
شرع رد  ار  دنوادخ  هک  تسیسک  دننام  دباوخب  وا  ربق  رانک  بش  کی  دنک و  ترایز  ار  وا  سک  ره  دوشیمن ، لوبق  هک  ییاهجح  اسب  هچ 
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(28  «. ) دشاب هدرک  ترایز 

ماَلَّسلا ِهْیَلَع  اضر  ماما  ترضح  یتشادهب  یبط و  ياهدومنهر 

. دناهدومرف ءالما  ترضح  هک  تسا  هّیبط  هیبهذ  يهلاسر  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  ترضح  يهتسجرب  راثآ  زا  یکی 
رارق یگدنز  قشمرس  هک  ات  میروآیم  ناگدنناوخ  يارب  یتمالس  تشادهب و  ظفح  يارب  ار  ماما  یبط  تاروتسد  داوم  زا  ياهمـش  ام  نونکا 

. دننک تسیز  تمالس  هب  دنهد و 
( مضه رید  . ) مضهلا ءیطب  نیگنس و  ياهاذغ  هاگنآ  دیروخب و  قیقر  کبس و  ياذغ  ادتبا  دیاب  ندروخ  اذغ  ماگنه   - 1

رد لهـسم  ندروخ  عقوم  دـینک . زیهرپ  یـشرت  زایپ و  ندروخ  زا  دـیروخب و  هتخپ  مین  غرم  مخت  فیطل و  ياهتـشوگ  اب  راهب  لـصف  رد   - 2
. دیروخن ریش  واگ و  تشوگ  روش و  ياهزیچ  راهب  رخآ  رد  تسا -  راهب  لصف 

غرم تشوگ  هلاس و  ود  دنفـسوگ  تشوگ  رت و  ياههویم  تشخ و  ریـش  هفْرُخ و  ینـساک و  لثم  درـس  ياهيزبس  ناتـسبات  هام  لوا  رد   - 3
ماکز مشچ و  درد  ببـس  هک  دینک  يراد  دوخ  ریبع  کشم و  لامعتـسا  ندیئوب و  زا  دیروخب و  ریـش  کمنیب و  هزات  یهام  جارُد و  وهیت و 

تساوه یمرگ  عفد  درس و  اهتشوگ  ریاس  هب  تبسن  کمنیب  هزات  یهام  دنکیم ، ارفص  عفر  اهیـشرت  تسوبی و  عفر  رت  ياههویم  دوشیم .
. دنکیم لیدبت  ار  ترارح  مه  تسام  ریش و  و 

. دینک يراد  دوخ  راوشد  تایلمع  باکترا  شزرو و  ندیود و  زا  دیشونب و  درس  بآ  اتشان  دادماب  ره  ناتسبات  مود  هام  رد   - 4
. دیروخب كزیترت  هرت و  انعن و  سفرک و  زیئاپ  رخآ  هام  رد  دیروخب و  هزبرخ  رایخ و  زیئاپ  هام  لوا  رد   - 5

رطع دوخ  رب  دینک و  مامحتسا  دادماب  ره  دیروخب و  هرت  كزیتزت و  سفرک و  دیشونب و  مرگ  بآ  اتـشان  نادادماب  ناتـسمز  مود  هام  رد   - 6
. دینک رایسب  شزرو  دیروخب و  ریش  هزات و  یهام  دیشارتن و  رس  دیلامب و 

هک هدش  تباث  هزورما  . ) دیباوخب پچ  يولهپ  هب  سپس  تسار و  يولهپ  باوخ  يادتبا  تسا  باوخ  هب  طوبرم  ندب  تماقتسا  تردق و   - 7
 (. دوشیم اذغ  رتدوز  مضه  ثعاب  ندیباوخ  پچ  يولهپ  هب 

. دیشاب رادیب  ماش  فرص  زا  سپ  تعاس  ود  هکلب  دیباوخب  دوز  اهبش   - 8
يواستم ار  یکرت  کمن  ایرد و  فک  نادند  يدیفـس  يارب  ددرگن و  تسـس  دریگن و  كرچ  اههثل  ات  دیئامن  كاوسم  دایز  ار  اهنادـند   - 9

. دیلامب نادند  رب  زور  ره  دیبوکب و  دیریگب و  نزولا 
. تسا ندب  نوخ و  تیوقت  ببس  نیریش  شرت و  رانا   - 10

. ددرگیم هدعم  رد  داب  دیلوت  زرپس و  ضرم  ببس  دایز  غرم  مخت  ندروخ   - 11
. دنکیم دیلوت  یبلق  ضرم  اریز  دیورن  مامح  هب  رپ  هدعم  اب   - 12

. دوشیم دیلوت  هدعم  رد  مرک  اریز  دیروخن  هتخپ  مین  ار  تشوگ   - 13
. دوشیم نادند  فعض  ببس  اریز  دیروخن  مرگ  ياذغ  زا  سپ  درس  بآ   - 14

دنریگب و هدعم  زا  دنناوتیمن  ار  ییاذغ  داوم  اهگر  هدعم  داسف  رب  هوالع  دیـشونب  رگا  ددرگن و  دساف  هدعم  ات  دیـشونن  بآ  اذغ  يور   - 15
. دنوشیم ماخ  ود  ره  هدعم  اذغ و 

. تسا بوخ  لقع  تیوقت  يارب  هک  دیروخب  اتشان  زیوم  ددع  تفه   - 16
. تسا بوخ  لقع  تیوقت  يرب  هک  دیروخب  تابن  اب  هلیله  هشیر   - 17

. دنکیم ماکز  هب  ءالتبا  زا  تعنامم  ناتسبات  رد  دادماب  ره  لسع  ندروخ  رد  تموادم   - 18
. تسا عفان  دنروخب  هزات  یهام  ناتسبات  رد  بنجلا  تاذ  درد و  رس  هب  نایالتبم   - 19
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. دنناسر دنزگ  ندب  هب  اهداب  هک  تسنیا  زا  عنام  هبترم  کی  هتفه  ره  رد  ریس  ندروخ  رب  تموادم   - 20
(29 . ) دروخب ماخ  نوتیز  هکرس و  بآ  هروغ و  بآ  ترفاسم  نیح  رد  تسا  مزال  رفاسم  صخش   - 21

: اهتشونیپ

يرولا ج 2 ص 40. مالعا  راونالا ج 49 ص 10 و  راحب  ( - 1)
راونالا ج 49 ص 10. راحب  ( - 2)

راونالا ج 49 ص 9. راحب  ( - 3)
. تسا ناهفصا  یللملا  نیب  هاگدورف  یکیدزن  ناشیا  رازم  تسا و  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  دنزرف  نیموس  نیا  ( - 4)

. تسا ناریا  يهکربتم  دهاشم  نیرتنهک  زا  یکی  نیوزق و  هاگترایز  نیرتهوکش  اب  نیرتروهشم و  نیسح ، هدازهاش  رهطم  مرح  ( - 5)
ات ص 89) زا ص 83  نادیواج  داسجا  )

ات يدراطع ص 217  هللازیزع  يهتـشون  ماَلَّسلا  ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  راـبخا و  باـتک  35 و  ماَلَّسلا ص 24 -  ِْهیَلَع  اضر  ماـما  نادـنزرف  ( - 6)
هداز ص 1113 دامع  يهتشون  ماَلَّسلاُمْهیَلَع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  باتک  219 و 

ماَلَّسلا ص ِْهیَلَع  اضر  ماما  نیرئاز  هشوتهر  ( - 7)
. نیدلا سمش  يدهم  دیس  يهتشون   13  - 12

لوقعلا ص 463. فحت  ( - 8)

لوقعلا ص 462. فحت  ( - 9)
یفاک ج 6 ص 346. عورف  راونالا ج 49 ص 103 و  راحب  ( - 10)
یفاک ج 6 ص 346. عورف  راونالا ج 49 ص 103 و  راحب  ( - 11)

لوقعلا ص 469. فحت  ( - 12)
لامآلا ج 2 ص 491) یهتنم  ( - 13)
لامآلا ج 2 ص 494) یهتنم  ( - 14)

.134 ماَلَّسلا ج 2 ص 131 -  ِْهیَلَع  اضرلا  رابخا  نویع  ماَلَّسلا ص 277 ح 30 و  ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  ( - 15)
ماَلَّسلا ص 306 ح 35. ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  ( - 16)

ماَلَّسلا ص 317 ح 2 ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  ( - 17)
ماَلَّسلا ص 431 ح 5. ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  ( - 18)
ماَلَّسلا ص 431 ح 6 ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  ( - 19)

ماَلَّسلا ص 449 ح 68. ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  ( - 20)

ماَلَّسلا ص 459 ح 88. ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  ( - 21)
ماَلَّسلا ص 469 ح 125. ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  ( - 22)

ماَلَّسلا ص 573 و 574 ح 25. ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  ( - 23)
راونالا ج 44 ص راحب  باب 28 ح 58 ، ماَلَّسلا ج 1 ص 233  ِْهیَلَع  اـضّرلارابخا  نویع  سلجم 27 ح 5 ص 129 ، قودـص  یلاما  ( - 24)

هعیشلا ج 14 ح 5 ص 502. لئاسو  285 ح 23 و 
ماَلَّسلا ص 686 ح 11. ِْهیَلَع  اضر  ماما  ترضح  راثآ  رابخا و  ( - 25)
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تارایزلا ص 925. لماک  ( - 26)

تارایزلا ص 924. لماک  ( - 27)
ماَلَّسلا ص 221. ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و  ( - 28)

.1085 صص 1082 -  هداز  دامع  موصعم  هدراهچ  یناگدنز  ماَلَّسلا و  ِْهیَلَع  اضّرلا  بط  ( - 29)

ذخآم عبانم و 

1390 ق. موس /  پاچ  هیمالسا /  رشان  یسربط /  خیش  يرولا /  مالعا 
. يدلج  110 هیمالسا /  تاراشتنا  هر / )  ) یسلجم همالع  راونالاراحب / 

1397 ق. لوا /  پاچ  ردص /  تاراشتنا  يدراطع /  هللازیزع  ماَلَّسلا /  ِْهیَلَع  اضر  ماما  راثآ  رابخا و 
. هداز دامع  موصعم /  یناگدنز 14 

: مجرتم ماَلَّسلا /  ِْهیَلَع  یلع  لآ  رشان  ینارح /  هبعش  نبا  لوقعلا /  فحت 
1382 ش. لوا /  پاچ  مق /  هداز /  نسح  قداص 

ش. 1362 ه . مود /  پاچ  ءاوضالاراد /  رشان  ینیلک /  خیش  یفاک /  عورف 
. مهدزای پاچ  ترجه /  تاراشتنا  هر / )  ) یمق سابع  خیش  لامآلا /  یهتنم 

ش. 1372 ه . لوا /  پاچ  قودص /  رشن  قودص /  خیش  ماَلَّسلا /  ِْهیَلَع  اضرلارابخا  نویع 
: مجرتم قودض /  خیش  یلاما / 

لاس 1384 ش. لوا /  پاچ  شخب /  تدحو  تاراشتنا  یضیف /  میرک 
. توریب ثارتلا /  ءایحا  یلماع /  رح  خیش  هعیشلا /  لئاسو 

: مجرتم هیولوق /  نبا  تارایزلا /  لماک 
1377 ش. لوا /  پاچ  نارهت /  قح /  مایپ  تاراشتنا  ینارهت /  ینهذ  داوج  دمحم  دیس 

لاس 138 ش. مشش /  پاچ  نارهت /  یجارعم /  تاراشتنا  یقداص /  ریما  نیدلاریصن  ماَلَّسلا /  ِْهیَلَع  اضرلا  بط 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 
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هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
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IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 
دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53

یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 
هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 

راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 
، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 

«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 
يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 

زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 
، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 

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

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

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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