




مالسلاامهیلع بلاطیبا  نبیلع  نینموملاریما  نوماریپ  شسرپ  هد  دص و 

: هدنسیون

يریازج اضرنسح 

: یپاچ رشان 

رونلا هعیلط 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

مالسلاامهیلع بلاطیبا  نبیلع  نینموملاریما  نوماریپ  شسرپ  هد  11دص و 

باتک 11تاصخشم 

11همدقم

تدالو رد  12نینمؤملاریما 

12شسرپ 001

12شسرپ 002

12شسرپ 003

جارعم بش  رد  13نینمؤملاریما 

13شسرپ 004

13شسرپ 005

13شسرپ 006

ربمایپ ترجه  رد  13نینمؤملاریما 

13شسرپ 007

14شسرپ 008

14شسرپ 009

14شسرپ 010

15شسرپ 011

دحا 15گنج 

15شسرپ 012

بازحا 15گنج 

15شسرپ 013

ربیخ 16گنج 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 5 

http://www.ghaemiyeh.com


16شسرپ 014

16شسرپ 015

16شسرپ 016

16شسرپ 017

16شسرپ 018

مخ 17ریدغ 

17شسرپ 019

17شسرپ 020

17شسرپ 021

18شسرپ 022

18شسرپ 023

18شسرپ 024

19شسرپ 025

19شسرپ 026

19شسرپ 027

19شسرپ 028

19شسرپ 029

20شسرپ 030

20شسرپ 031

20شسرپ 032

20شسرپ 033

20شسرپ 034

21شسرپ 035

مخ ریدغ  دیع  21تلیضف 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 6 

http://www.ghaemiyeh.com


21شسرپ 036

21شسرپ 037

21شسرپ 038

22شسرپ 039

22شسرپ 040

22شسرپ 041

نینمؤملاریما 22نآرق و 

22شسرپ 042

22شسرپ 043

23شسرپ 044

23شسرپ 045

23شسرپ 046

23شسرپ 047

24شسرپ 048

24شسرپ 049

نینمؤملاریما 24ایبنا و 

24شسرپ 050

24شسرپ 051

بلاطوبا 25ترضح 

25شسرپ 052

تیالو 25یتسود و 

25شسرپ 053

25شسرپ 054

26شسرپ 055

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 7 

http://www.ghaemiyeh.com


26شسرپ 056

26شسرپ 057

26شسرپ 058

26شسرپ 059

27شسرپ 060

27نایعیش

27شسرپ 061

27شسرپ 062

27شسرپ 063

28شسرپ 064

28شسرپ 065

نانمشد 28ناتسود و 

28شسرپ 066

28شسرپ 067

29شسرپ 068

29شسرپ 069

29شسرپ 070

بقانم 30لئاضف و 

30شسرپ 071

30شسرپ 072

30شسرپ 073

30شسرپ 074

31شسرپ 075

31شسرپ 076

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 8 

http://www.ghaemiyeh.com


31شسرپ 077

31شسرپ 078

32شسرپ 079

32شسرپ 080

32شسرپ 081

33شسرپ 082

33شسرپ 083

33شسرپ 084

34شسرپ 085

34شسرپ 086

34شسرپ 087

35شسرپ 088

35شسرپ 089

تموکح 35نارود 

35شسرپ 090

35شسرپ 091

35شسرپ 092

36شسرپ 093

36شسرپ 094

36شسرپ 095

36شسرپ 096

36شسرپ 097

37شسرپ 098

37شسرپ 099

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 9 

http://www.ghaemiyeh.com


37شسرپ 100

37شسرپ 101

37شسرپ 102

37شسرپ 103

38شسرپ 104

38شسرپ 105

38شسرپ 106

38شسرپ 107

38شسرپ 108

39شسرپ 109

39شسرپ 110

تیالو 39هداب 

40یقرواپ

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  44هرابرد 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 10 

http://www.ghaemiyeh.com


مالسلاامهیلع بلاطیبا  نبیلع  نینموملاریما  نوماریپ  شسرپ  هد  دص و 

باتک تاصخشم 

اضر نسح  يریازج ، هسانشرس :
ناناوج نمجنا  مامتهاب   ] يریازج اضرنسح  مالـسلاهیلع / بلاطیبا  نبیلع  نینموملاریما  نوماریپ  شـسرپ  هد  دص و  روآدـیدپ : مان  ناونع و 

[. مالسلاهیلع بلاطیبا  نبیلع  تیالو  هار 
.1379 رونلاهعیلط ، مق :] : ] رشن تاصخشم 

ص. [ 64 : ] يرهاظ تاصخشم 
9-18-7052-964 لایر :  2500 کباش :
. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای :

اهخساپ اهشسرپ و  لئاضف --  40ق -- . ترجه -  زا  لبق   23 لوا ، ماما  (ع ،) بلاطیبا نبیلع  عوضوم :
ع)  ) بلاطیبانبایلع تیالو  هار  ناناوج  نمجنا  هدوزفا : هسانش 

BP37/4/ج4ص4 1379 هرگنک : يدنب  هدر 
297/951 ییوید : يدنب  هدر 

م6093-80 یلم : یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
، ِدوُهْشَْملا َو  ِدِهاَّشلا  ِْنیَع  َو  ِدوُجُْولا  ِلْصَأ  امَیِـس  َو ال  َنیرِهاَّطلا  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  انِِّیبَن  َو  انِدِّیَـس  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةولَّصلا  َو  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلَا 

ِنیّدلا ِمْوَی  یِلا  َنیعَمْجَا  ْمِِهئادْعَا  یلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  َو  ُمالَّسلا  اَمِْهیَلَع  ٍِبلاط  یبَا  ِْنب  ِِّیلَع 
تسا و زجاع  لوقع  مامت  ناشفیصوت  فیرعت و  زا  دنرادن و  هتشادن و  دننام  ریظن و  هک  دنتسه  یتیصخش  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح 
تمـصع و تیب  لـها  رما  ءاـیحا  ناوـنع  هب  هفیظو و  بسح  هب  اـّما  مینک ، ناـیب  میمهفب و  ار  ترـضح  لـئاضف  زا  ياهّرذ  میناوـتیمن  مه  اـم 
رد هک  تـسا  مزـال  بـجاو و  یمالـسا  يهعماـج  دارفا  زا  يدرف  ره  رب  [ 1  ] انَْرمَا اـیْحَا  ْنَم  ُهَّللا  َمِحَر  دـناهدومرف : هک  مالّـسلامهیلع  تراـهط 

سّدقم راونا  زا  هتـشادرب  یمدق  دوخ  ناوت  يهزادنا  هب  مخریدغ » دیع   » تیالو زور  رد  ًاصوصخم  ترـضح و  نآ  ّتبحم  تیالو و  ياتـسار 
: دیامن يروهرهب  ناشفارون  دیشروخ  نیا 

هب نداد  هیدـه  ون ، ساـبل  ندیـشوپ  یمومع ، ياـهنشج  ندرک  رازگرب  نایعیـش ، هب  نتفگ  تینهت  کـیربت و  یناـبز ، یبلق و  رورـس  راـهظا 
نینمؤـملاریما ترـضح  تراـیز  یهلا ، دـمح  رکـش و  يردارب ، تّوـخا و  دـقع  ناردارب ، هداوناـخ و  رب  هعـسوت  نینمؤـم ، رادـید  رگیدـکی ،

دیدجت ناشیا ، نانمشد  زا  نتسج  يرازیب  تنعل و  دّمحم ، لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  ایحا ، اعد و  تدابع ، زامن و  نتفرگ ، هزور  مالّـسلاهیلع ،
، تسا هدـش  دراو  زور  نیا  رد  مالّـسلامهیلع  راـهطا  يهمئا  روتـسد  هب  هک  تسا  یمـسارم  هلمج  زا  ترـضح  نآ  اـب  تعیب  ناـمیپ و  دـهع و 

ناتـسآ هب  ار  دوخ  ّتبحم  تیالو و  يوحن  هب  کی  ره  هداد و  تکرـش  رما  نیا  رد  ار  دوخ  ینید  نارهاوخ  ناردارب و  يهیلک  هک  میراودیما 
هّللا ۀـیقب  ترـضح  یتسه  روحم  ناکما و  ملاع  يهریاد  بطق  ناشیمارگ  دـنزرف  يدونـشخ  تاـبجوم  دـنیامن و  زاربا  ترـضح  نآ  سّدـقم 

. دنیامن داجیا  ار  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  يدهملا  نسحلا  نب  ۀّجح  مظعألا 
هحفص 4] ]
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ادخ تخانش  زین  دریگیمن و  تروص  وا  تخانـش  نودب  تدابع  و  [ 2  ] تسادخ یگدـنب  تدابع و  رطاخ  هب  ام  شنیرفآ  تقلخ و  نوچ  اّما 
ییانشآ تسا  مزال  ام  يهمه  رب  لاس  ماّیا  رگید  زین  ریدغ و  دیع  زور  رد  هک  یلمع  نیرتمهم  سپ  تسین  نکمم  یهلا  تّجح  تفرعم  نودب 

. تسا ترضح  نآ  تخانش  راوگرزب و  نآ  اب 
نینمؤملاریما زا  دُرم ؟ میهاوخن  ّتیلهاج  گرم  هب  ایآ  میماـنب ؟ هعیـش  کـی  ار  دوخ  میناوتیم  ًاـعقاو  اـیآ  میـسانشیم ؟ ار  دوخ  يـالوم  اـیآ 

تفرعم و بسک  ناسنا  شنیرفآ  زا  فدـه  اـیآ  میاهدـش ؟ هدـیرفآ  هچ  يارب  تسیچ ؟ اـم  يهفیظو  مینادیم  اـیآ  مینادیم ؟ هچ  مالّـسلاهیلع 
يهمه خساپ  هب  دیاب  هک  رگید  شسرپ  نارازه  و  دراد ؟ مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  یناگدنز  هب  یتهابش  چیه  ام  یناگدنز  ایآ  تسین ؟ لامک 

تاـیاور و نآرق و  يهفیرـش  تاـیآ  زا  هدافتـسا  اـب  هدیـسر ، هجیتن  هب  هک  میراد  نیا  رب  یعـس  رـصتخم ، يهوزج  نیا  رد  میباـی . تسد  اـهنآ 
. قیفوتلا هّللا  نم  و  میوش ، هاگآ  دوخ  ياهشسرپ  خساپ  هب  مالّسلامهیلعتیب  لها  ثیداحا 

يریازج اضرنسح  دّیس 
مّظعملا 1421 ه.ق نابعش 

هحفص 5] ]

تدالو رد  نینمؤملاریما 

شسرپ 001

يهمطاف دورو  يارب  ار  هبعک  راوید  اّما  دادن ، هار  سّدقملا ) تیب   ) شاهناخ هب  نامیاز  يارب  ار  اهیلع  هّللا  مالس  میرم  ترـضح  دنوادخ ، ارچ 
؟ تفاکش اهیلع  هّللا  مالس  دسا  تنب 

هفیرـش يهیآ  نیا  قادصم  هدوب ، تراهط  تمـصع و  تیب  لها  زا  هک  دنتـشاد  مکـش  رد  يدولوم  دسأ  تنب  يهمطاف  ترـضح  اریز  خساپ :
: دیامرفیم میرک  نآرق  رد  ادخ  هک  دنشابیم 

« ًاریهْطَت ْمُکَرِّهَُطی  َو  ِْتیَْبلا  َلْهَا  َسْجِّرلا  ُمُْکنَع  َبِهُْذِیل  ُهّللا  ُدیُری  امَّنِا  »
نیرتهب هب  دنک  كاپ  ار  امش  و  دیامرف ، رود  يدیلپ  یکاپان و  ره  زا  ار  تیب  لها  امـش  هدومرف  هدارا  دنوادخ  هک  تسین  نیا  زج  تسا و  نیا 

[. 3 . ] ندرک كاپ 

شسرپ 002

؟ دنتشادن رتشیب  زور  هس  هک  یلاح  رد  دنتفگ  نخس  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  هنوگچ 
هحفص 6] ]

، دندومرف تبحص  هراوهگ  رد  مالّسلاهیلع  یسیع  ترـضح  هیآ 30  میرم  يهروس  رد  دیجم  نآرق  يهیآ  حیرـص  قبط  هک  هنوگنامه  خـساپ :
نتفگ نخس 

رد تدالو  زا  سپ  نیقیرف  ددـعتم  تایاور  قبط  تسا و  رداق  زیچ  همه  رب  ادـخ  درادـن و  یّبجعت  تدـالو  زا  سپ  مالّـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
. دندومرف توالت  ار  نآرق  زین  مالّسلامهیلع و  ایبنا  بتک  لیجنا و  تاروت و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  شوغآ 

شسرپ 003

؟ دندرکیم هچ  ترضح  دنتسبیم  ياهچراپ  اب  هراوهگ  رد  ار  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناتشگنا  اهیلع  هّللا  مالس  دسا  تنب  يهمطاف  یتقو 
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ادخ رکذ  حـیبست و  مناتـشگنا  نیا  اب  مهاوخیم  نم  ناج ، ردام  دـندومرفیم : هدرکیم و  هراپ  ار  هچراپ  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  خـساپ :
[. 4 . ] میوگب

جارعم بش  رد  نینمؤملاریما 

شسرپ 004

؟ دندوب ربخ  اب  جارعم  بش  عیاقو  زا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ایآ 
ود يهلـصاف   ) یندا وأ  نیـسوق  باق  ماقم  هب  دـندرب و  جارعم  هب  ارم  هک  یبش  دـنیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خـساپ :

اراگدرورپ مدرک : ضرع  تسیک ؟ وت  دزن  مناگدنب  نیرتبوبحم  دّمحم ! ای  دومرف : لجوّزع  دنوادخ  مدیسر  یبوبر ) ماقم  اب  رتمک  ای  نامک 
هب دومرف : سپ  مالّسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  میومع  رـسپ  مدرک : ضرع  مونـشب . وت  نابز  زا  مهاوخیم  اّما  منادیم  دومرف : ینادیم . رتهب  وت 
هب سپ  دونـشیم ، ار  قح  تاملک  هتفرگ  الاب  ار  شرـس  هداتـسیا ، نم  رانک  مالّـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  مدـید  هاگان  نک  هّجوت  ناـکم  نیا 

[. 5 . ] مدومن رکش  تمعن  نیا  هب  ار  ادخ  متفر و  هدجس 
هحفص 7] ]

شسرپ 005

؟ دوب هچ  دومن  بّجعتم  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  جارعم  بش  رد  هک  يرون 
هب دومن ، دروخرب  متروص  هب  یبیجع  رون  مدش  تشهب  لخاد  یتقو  جارعم  بش  دنیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  یبن  خـساپ :

نینمؤملاریما ناـیروح  زا  ياهّیروح  هکلب  تسین  هاـم  دیـشروخ و  ِروـن  نیا  درک : ضرع  تسیچ ؟ زا  منیبیم  هک  يروـن  نیا  متفگ : لـیئربج 
دراو ترضح  نآ  هک  ینامز  ات  دش و  جراخ  وا  ناهد  زا  رون  نیا  دومن ، یمسبت  هدرک ، هاگن  امش  هب  دمآ و  نوریب  دوخ  رصق  زا  مالّـسلاهیلع 

[. 6 . ] دخرچیم تشهب  رد  دنوشیم  تشهب 

شسرپ 006

؟ تسیچ تشهب  رد  مالّسلاهیلع  میهاربا  ترضح  ماقم 
ار مالّـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  مردـپ  ارچ  متفگ : لـیئربج  هب  جارعم  بش  دـندومرف : مّلـس  هـلآ و  هـیلع و  هـّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  خـساپ :
نآ ریز  رد  تشاد و  نادنفـسوگ  ياهناتـسپ  دـننام  ییاهناتـسپ  هخاـش  ياـج  هب  دوـب و  یتـخرد  نآ  رد  هک  درب  یغاـب  هب  ارم  سپ  منیبیمن ؟

. دادیم رارق  وا  ناهد  رد  مالّسلاهیلع  میهاربا  ترضح  دمآیم ، رد  اهنآ  زا  یکی  ناهد  زا  ناتسپ  هاگره  دندوب ، ینادازون  تخرد 
هحفص 8] ]

. ار مالّسلاهیلع  یلع  متفگ : يداد ؟ رارق  دوخ  ياج  هب  تتّما  رد  ار  یسک  هچ  دّمحم  ای  درک : ضرع  مالس  باوج  زا  دعب  مدرک ، مالـس  وا  هب 
نایعیش لافطا  هب  یگدیسر  یتسرپرس و  هک  مدرک  اضاقت  ادخ  زا  نم  دّمحم ! ای  ياهدرک  بوصنم  دوخ  يارب  ینیـشناج  بوخ  درک : ضرع 

[. 7 . ] مهدیم اذغ  ناشیا  هب  هدرک  یگدیسر  اهنآ  هب  تمایق  زور  ات  دراپسب و  نم  هب  ار  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 

ربمایپ ترجه  رد  نینمؤملاریما 

شسرپ 007
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؟ دش لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  رب  ياهیآ  هچ  بش  نآ  رد  و  تسا ؟ یبش  هچ  تیبملا  ۀلیل 
رد ناشیا  ياج  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  دندومرف و  ترجه  هنیدم  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  یبش  خـساپ :
هَّللا یّلص  مرکا  یبن  نینزان  بلق  رب  لیذ  يهیآ  دندرک و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  هَّللا  لوسر  يادف  ار  دوخ  ناج  دندیباوخ و  ناشرتسب 

: دش لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و 
[. 8 «. ] ِدابِْعلِاب ٌفُوئُر  ُهّللا  َو  ِهَّللا  ِتاْضْرَم  َءاِغْتبا  ُهَسْفَن  يرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  َنِم  َو  »

فوئر و شناگدـنب  هب  تبـسن  ادـخ  دـنریگیم و  ار  ادـخ  ياضر  دـنهدیم و  ناج  دـننکیم  هلماعم  ادـخ  اب  هک  دنتـسه  یناسک  مدرم  زا  و 
[. 9 . ] تسا نابرهم 

هحفص 9] ]

شسرپ 008

هچ ناـشیا  دـنباوخب ، ناـشیاج  هب  دـندرک  تساوـخرد  مالّـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  زا  مّلـس  هلآ و  هـیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هـک  یتـقو 
؟ دنداد ناشن  یلمعلاسکع 

هیلع و هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  ای  : » دنتشاد هضرع  هتساخرب ، دعب  دندروآ ، اجب  رکـش  يهدجـس  هدومن و  یمّـسبت  مالّـسلاهیلع  یلع  ماما  خساپ :
، هدرک تعاطا  ار  امش  ادخ و  رما  مه  نم  دیورب  هنیدم  هب  دینک و  تعاطا  ار  ادخ  رما  داب  امش  يادف  مناجورس  شوگ و  مشچ و  مّلـس  هلآ و 

[. 10 . ] دینامب ظوفحم  امش  ات  مباوخیم  امش  ياج  رد 

شسرپ 009

؟ دومرف هچ  لیئاکیم  لیئربج و  هب  دنوادخ  مّلس ، هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ياج  هب  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  ندیباوخ  عقوم  رد 
؟ دینک يرگید  يادف  ار  دوخ  ناج  دیرضاح  کی  مادک  مداد ، رارق  ردارب  مه  اب  ار  امش  نم  لیئاکیم  يا  لیئربج و  يا  : » دومرف خساپ :

ناج هنوگچ  مالّـسلاهیلع  یلع  نم  بیبح  دینیبب  نیمز و  هب  دیرگنب  دومرف  دـنوادخ  تقو  نآ  درکن  لوبق  مه  لیئاکیم  دـشن  رـضاح  لیئربج 
. دینک تظفاحم  وا  زا  دیورب و  نیمز  هب  تسا . هدرکمّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکاربمایپ  شردارب  يالب  رپس  ار  دوخ 

هحفص 10] ]
یلع ای  دندرک  ضرع  مه  اب  دنتسشن و  ترضح  ياپ  نییاپ  لیئاکیم  مالّسلاهیلع و  نینمؤملاریما  رس  يالاب  لیئربج  دنتفر ، نیمز  هب  اهنآ  سپ 

[. 11 . ] دنکیم تاهابم  هکئالم  رب  وت  يهلیسو  هب  ادخ  يراد ! یماقم  بجع  وت 

شسرپ 010

؟ دندرک هچ  دندیسر  هنیدم  یکیدزن  رد  ابق  يهقطنم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  یتقو 
مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  زور  هدزناپ  زا  سپ  و  منامیم . مالّسلا  هیلع  یلع  رظتنم  نم  دندومرف : دنتفرن و  ولج  رگید  دندنام و  اجنآ  رد  خساپ :
: تفگیم هیلع  هّللا  ۀنعل  رکبابا  تّدم  نیا  لوط  رد  دندش . قحلم  ترضح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  تیب  لها  و 

ات یلع  دیاش  دنتـسه و  امـش  مودق  رظتنم  دنوشیم و  لاحـشوخ  امـش  ندمآ  زا  مدرم  میورب ،، هنیدـم  هب  رتدوز  هچ  ره  دـیئایب  هّللا  لوسر  ای 
نیرتهب مّمع و  رـسپ  ردارب و  هک  یتقو  ات  موریمن ، هنیدـم  هب  نم  نکن  هلجع  دـندومرفیم : ترـضح  اـّما  دـسرن . اـم  هب  مه  رگید  هاـم  کـی 

[. 12 . ] منیبب ار  متیبلها 
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شسرپ 011

؟ دندرک هچ  ترضح  نآ  دندوب و  یلاح  هچ  رد  دندش  قحلم  مّلس  هلآو و  هیلع  هَّللایّلصمرکا  ربمایپ  هب  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  یتقو 
هحفص 11] ]

ربمایپ دوب ، هدش  مخز  هار  یتخـس  زا  ناشیاهاپ  دندمآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یتقو  خساپ :
دندرک و هیرگ  ترضح  ياپ  ندش  مخز  يارب  دندرک و  هقناعم  ناشیا  اب  هتفرگ ، شوغآ  رد  ار  شترـضح  مّلـسو  هلآو  هیلع  هَّللایّلـص  مرکا 

[. 13 . ] دشن مخز  ترضح  ياپ  رمع  رخآ  ات  هک  يروط  هب  دنداد  وشتسش  ار  ترضح  ياپ  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  اب  دعب 

دحا گنج 

شسرپ 012

؟ دش هداد  نامسآ  نیمز و  نیب  عقوم  هچ  ِّیلَع » َِّالا  یتَف  َو ال  ِراقِْفلاوُذ  َِّالا  َْفیَس  ال   » يادن
حدم ایآ  یلع  ای  دندومرف : نم  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  دحا  گنج  زور  رد  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  خساپ :

: دنزیم ادص  نامسآ  رد  تسا  ناوضر  شمان  هک  یکلم  انامه  يونشیم ؟ اهنامسآ  زا  ار  دوخ  يانث  و 
« ِّیلَع َِّالا  یتَف  َو ال  ِراقِْفلاوُذ  َِّالا  َْفیَس  «ال 

رد هک  هدش  تیاور  زین  مالّـسلاامهیلع و  بلاطیبأ  نب  ّیلع  ترـضح  زج  تسین  يدرمناوج  چـیه  و  راقفلاوذ ، رگم  تسین  يریـشمش  چـیه 
: دش باطخ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هب  دحا  گنج  زور 

ِِبئاجَْعلا َرَهْظَم  ًاِّیلَع  دِان 
ِِبئاوَّنلا ِیف  ََکل  ًانْوَع  ُهْدَِجت 

یلَْجنَیَس ٍّمَغ  َو  ٍّمَه  ُّلُک 
ُِّیلَع ای  ُِّیلَع  ای  ُِّیلَع  ای  َِکتَیالِِوب 

. یباییم تالکشم  اهیتخس و  رد  نیعم  رای و  ار  وا  تسا ، بئاجع  يهمه  رهظم  هک  ار  یلع  نزب  ادص 
[. 14 . ] یلعای یلعای  یلعای ، وت ، تیالو  هطساو  هب  دوشیم  فرطرب  یّمغ  مه و  ره 

هحفص 12] ]

بازحا گنج 

شسرپ 013

لوسر دندناسر ، تکاله  هب  ار  وا  هدـمآ  نادـیم  هب  بازحا  گنج  رد  [ 15  ] دودبع نبورمع  اب  هزرابم  يارب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  یتقو 
؟ دندومرف هچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا 

مامت لباقم  نامیا  مامت  ِهِّلُک » ِكْرِّشلا  َیِلا  ُهُّلُک  ُنامیالا  َزََرب  : » دندومرف دعب  شفارطا و  مامت  زا  امرف  تظفاحم  ار  وا  ایادـخ  دـندومرف : خـساپ :
« ِْنیَلَقَّثلا ِةَدابِع  ْنِم  ُلَْضفَا  ِقَْدنَْخلا  َمْوَی  ٍِّیلَع  َُۀبْرَض  : » دندومرف زین  و  [ 16 . ] تفرگ رارق  كرش 
[. 17 . ] تسا رترب  رتالاب و  نیلقث  تدابع  زا  قدنخ  زور  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهبرض 

هحفص 13] ]
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ربیخ گنج 

شسرپ 014

؟ دندومرف هچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکاربمایپ  دنتشگ  زاب  ربیخ  زا  ناسرت  هدروخ و  تسکش  امهیلع  هّللا  ۀنعل  رکبابا  رمع و  یتقو 
هاگچیه دنراد و  تسود  ار  وا  لوسر  ادخ و  دراد و  تسود  ار  لوسر  ادخ و  هک  مهدیم  یـسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  دـندومرف : خـساپ :

[. 18 . ] دهد هدژم  ار  يزوریپ  حتف و  هکنیا  رگم  ددرگیمن  رب  دنکیمن و  رارف  گنج  زا 

شسرپ 015

؟ دندرک هچ  ترضح  دنتخاس  علطم  دوخ  دردرس  درد و  مشچ  زا  ار  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ربمایپ  مالّسلاهیلع ، یلع  ترضح  یتقو 
درد تقو  نامه  دنداد ، وشتسش  ار  ترضح  مشچ  دوخ  كرابم  ناهد  بآ  اب  دعب  راذگب و  نم  ناماد  رب  ار  ترـس  یلع  ای  دندومرف : خساپ :

[. 19 . ] دنتفر نادیم  هب  هتفرگ ، تسدب  ار  مچرپ  دش و  عفر  زین  ناشدردرس  دش و  لئاز  مالّسلاهیلع  یلع  نامشچ  زا 
هحفص 14] ]

شسرپ 016

؟ دندرک هزرابم  وا  اب  هنوگچ  ترضح  دوب و  یسک  هچ  دوب  هداتسیا  مالّسلاهیلع  یلع  لباقم  ربیخ  گنج  رد  هک  یسک 
دوب و گرزب  یگنس  نآ  يور  رب  تشاد و  نهآ  زا  يدوخهالک  رـس  رب  هک  دوب  دوهی  يوجگنج  نیرتدنمتردق  نیرتگرزب و  بحرم  خساپ :

. تشاد گرزب  یلکیه  دنلب و  یتماق  دوب  هدیچیپ  ياهچراپ  گنس  نیا  رودب 
سپـس دندرک  باختنا  ار  گنج  اهنآ  گنج ، هب  دعب  هیزج و  هب  دعب  دندرک و  توعد  مالـسا  هب  ار  نایدوهی  ادتبا  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
يولگ ات  تفاکش و  ار  دوخهالک  گنس و  ریشمش ، هک  دندرک  كاله  ار  وا  نانچ  هبرـض  نیلّوا  اب  دندش و  گنج  دراو  بحرم  اب  ترـضح 

[. 20 . ] دیسر تکاله  هب  دز و  ياهحیص  نوعلم  نآ  تفر و  ورف  وا 

شسرپ 017

؟ دندومن حتف  ار  ربیخ  يهعلق  هنوگچ  ترضح  نآ  و  تشاد ؟ یتاّیصوصخ  هچ  ربیخ  برد 
يوق وجگنج و  درم  رفن  لـهچ  هک  دوب  گرزب  يّدـح  هب  دـندوب و  هدرک  يراّـفح  ياهرخـص  رد  ار  نآ  هک  دوب  یگنـس  ربیخ  برد  خـساپ :

. دنهد ناکت  ار  نآ  دنتسناوتیمن  لکیه 
هلمح برد  فرط  هب  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دنتـسب  ار  برد  دـندرک و  رارف  هعلق  لـخاد  هب  ناـیدوهی  هک  بـحرم  ندـش  هتـشک  زا  سپ 
یلع ترـضح  هب  ناـیدوهی  ماـگنه  نیا  رد  دـندنک  اـج  زا  ار  نآ  هـتفرگ ، پـچ  تـسد  اـب  دوـب  برد  طـسو  هـک  ار  ياهریگتـسد  دـندرک و 

ار برد  دـعب  دنتـشاذگ و  رارف  هب  اـپ  همه  هک  دـندومن  ياهلمح  اـهنآ  هب  دـنداد و  رارق  رپس  ار  برد  ترـضح  دـندرک و  هلمح  مالّـسلاهیلع 
[. 21 . ] داتفا نیمز  هب  مالسا  رکشل  رس  تشپ  درک و  روبع  نیملسم  رکشل  رس  يالاب  زا  هک  يروط  هب  دندرک  باترپ 

هحفص 15] ]

شسرپ 018

؟ دندومرف هچ  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ربیخ  حتف  زا  دعب 
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، دنتفگ مالّسلاهیلع  یـسیع  يهرابرد  يراصن  هک  ار  هچنآ  دنیوگب  امـش  يهرابرد  مدرم  هکنیا  زا  مدیـسرتیمن  رگا  یلع  ای  دندومرف : خساپ :
. دنرادرب افش  يارب  نآ  زا  دننک و  ناشمشچ  يایتوت  ار  تیاپ  كاخ  هکنیا  رگم  يرذگن  یهورگ  زا  هک  ار  یبلاطم  متفگیم 

یـسوم هب  نوراه  دـننامه  نم  هب  وت  تبـسن  وت ، زا  نم  يربیم و  ثرا  نم  زا  وت  وت ، زا  نم  یتسه و  نم  زا  وت  هک  میوگیم  ردـق  نیمه  اـّما 
یگنجیم نافلاخم  هب  تبسن  نم  تنس  ساسا  یشابیم و  نم  رارسا  رادزار  تلاسر و  نامیپ  يهدنهد  همادا  قوقح و  يهدننک  ادا  وت  تسا ،

رب ناشخرد  ياههرهچ  تنایعیـش  کش  نودـب  ینم ، نیـشناج  هفیلخ و  ضوح  رـس  رب  یتسه و  نم  هب  مدرم  نیرتکـیدزن  تماـیق  يادرف  و 
[. 22 . ] دوب دنهاوخ  نم  ناگیاسمه  تشهب  رد  هدرک ، تعافش  اهنآ  زا  نم  دنیآیم و  درگ  نم  فارطا  رد  رون  زا  ییاهربنم 

هحفص 16] ]

مخ ریدغ 

شسرپ 019

؟ دش لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  رب  یعقوم  هچ  تسا و  ياهیآ  هچ  غیلبت  هیآ 
: دیامرفیم دنوادخ  تسا  هدئام  يهروس  يهیآ 67  خساپ :

« َنیِرفاْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَی  ُهَّللا ال  َو  ِساَّنلا  َنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللا  َو  ُهََتلاسِر  َْتغََّلب  امَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإ  َو  َکِّبَر  ْنِم  َْکَیلِإ  َلِْزنُا  ام  ْغَِّلب  ُلوُسرَّلا  اَهُّیَأ  اـی  »
هنیک زا  ار  وت  ادـخ  ياهدادـن و  ماجنا  ار  تتلاسر  ینکن ، غالبا  ار  نآ  رگا  هک  میدرک  لزان  وت  رب  هک  ار  يزیچ  نآ  نک  غـالبا  اـم  لوسر  يا 

. درادیم ناما  رد  نانمشد 
لزان ترضح  رب  هیآ  نیا  مُخ  ریدغ  مان  هب  ینیمزرس  رد  دنتشگیمرب  عادِْولا  ُۀَّجَح  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  هک  یماگنه  و 

[. 23 . ] دش

شسرپ 020

؟ دندرک هچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلصمرکاربمایپ  غیلبت  يهیآ  لوزن  زا  دعب 
تمـس هب  هداج و  تسار  فرط  هب  ار  دوخ  تکرح  دندیـسر  هدش  عقاو  نآ  رد  مخ  ریدـغ  هک  میمغلا ) عارک   ) يهقطنم هب  هک  نیمه  خـساپ :

دنک ادن  يدانم  ات  دنداد  نامرف  سپـس  میادخ ، روآمایپ  نم  هک  دینک  تباجا  ار  ادخ  يهدننک  توعد  مدرم ! يا  دندومرف : هداد ، رییغت  ریدغ 
عمج ریدـغ  لحم  رد  همه  دـننک و  فّقوت  دنتـسه  رـس  تشپ  هک  نانآ  دـندرگزاب و  دـناهتفر  شیپ  هک  ناـنآ  دـنوش و  فّقوتم  مدرم  يهمه 

[. 24 . ] دندرگ
هحفص 17] ]

شسرپ 021

؟ تسیچ ریدغ  نیمز  رس  تاّیصوصخ 
دنوشیم عمج  اهلادوگ  نآ  رد  ریزارس و  هوک  يراجم  زا  ناراب  ياهبآ  هک  مرگ  رایسب  یناتـسهوک و  تسا  یلّحم  مُخ  ریدغ  لادوگ  خساپ :

. دننکیم هدافتسا  نآ  زا  فارطا  نینکاس  نیرفاسم و  و 
دجن قارع و  رصم و  هنیدم و  لها  قارتفا  لحم  هک  هفحج  زا  لبق  رتمولیک  راهچ  هلصاف  هب  هّکم و  يرتمولیک  تسیب  تسیود و  رد  لحم  نیا 

. دشابیم نارئاز  تدابع  ترایز و  لحم  نونکا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  بصن  لحمو  ریدغ  دجسم  تسا و  هدش  عقاو  دوب 
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شسرپ 022

؟ دش هدامآ  ترضح  نآ  ینارنخس  ناکم  هنوگچ 
ناتخرد لحم  هب  ات  دنداد  روتـسد  اهنآ  هب  هدناوخارف  ار  رامع  رذوبا و  ناملـس و  دادقم و  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خـساپ :

دندرک وراج  ار  ناتخرد  ریز  هدرک ، عمج  ار  راومهان  ياهگنس  دندنک و  ناتخرد  ریز  ياهراخ  اهنآ  دننک ، هدامآ  ار  اجنآ  دنورب و  لاسنهک 
هـس يهمانرب  يارب  لحم  نآ  دـشاب و  باتفآ  زا  ینابیاس  ات  دـنتخادنا  ياهچراپ  اههخاش  يور  تخرد  ود  نیب  يهلـصاف  رد  دندیـشاپ  بآ  و 

نارتش و ياهزادناور  زا  دندیچ و  مه  يور  ار  اهگنـس  نابهیاس  ریز  رد  سپـس  دشاب ، دـعاسم  ًالماک  دنتـشاد  رظن  رد  ترـضح  هک  ياهزور 
فرط ود  هب  تبـسن  هک  يروط  هب  دـنتخادنا  ياهچراپ  نآ  يور  دـنتخاس و  ترـضح  تماق  يدـنلب  هب  يربنم  هتفرگ  کمک  اهبکرم  ریاس 

[. 25 . ] دننیبب ار  همه  دسرب و  همه  هب  ناشیا  يادص  دریگب و  رارق  طسو  رد  تیعمج 
هحفص 18] ]

شسرپ 023

؟ دندرک هچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  مخ  ریدغ  رد  تعامج  زامن  ییاپرب  زا  دعب 
روتسد ناشیا  هب  دندناوخارف و  ار  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هداتـسیا ، صوصخم  ربنم  نآ  زارف  رب  ترـضح  نآ  هک  دندید  همه  مدرم  خساپ :

رظتنم هدومن ، ّتیعمج  پچ  تسار و  هب  یهاگن  ترـضح  ماگنه  نیا  رد  دنتـسیاب ، ترـضح  نآ  تسار  تمـس  رد  هدمآ ، ربنم  يالاب  دنداد 
[. 26 . ] دیامن زاغآ  ناناملسم  يارب  ار  دوخ  یخیرات  ینارنخس  دنوش و  عمج  ًالماک  مدرم  ات  دندش 

شسرپ 024

؟ دندومرف هچ  دنتفرگ  رارق  ربنم  زارف  رب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  یتقو 
هحفص 19] ]

هتسب ار  هبـش  هنوگ  ره  هار  راگزور  رخآ  ات  هکنآ  يارب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  تفالخ و  ماقم  رکذ  ینیچهمّدقم و  زا  سپ  خساپ :
ار شتـسد  هک  یـسک  رگم  دنکیمن  نایب  امـش  يارب  ار  نآ  ریـسفت  نآرق و  نطاب  دـندومرف : دوش  یثنخ  هار  نیا  رد  یـشالت  ره  هب  دنـشاب و 
هب ار  دوخ  تسد  زین  ترـضح  نآ  دـنتفرگ و  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  يوزاب  سپـس  مرب ، الاب  هتفرگ  ار  شیوزاـب  منک و  دـنلب  ار  وا  هتفرگ 

یّلص ادخ  ربمایپ  هاگنآ  تفرگ  رارق  نامسآ  يوس  هب  ود  ره  ياهتسد  هکنآ  ات  دندرک  زاب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  تروص  تمس 
هّللا یّلـص  ربمایپ  ياهوناز  يذاحم  ترـضح  نآ  ياهاپ  هک  يّدح  ات  دندرک  دـنلب  اج  زا  ار  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
اهنآ دوخ  زا  نامیا  لها  رب  هک  تسیک  مدرم  يا  دندومرف : سپس  دندید ، ار  ود  نآ  لغب  ریز  يدیفس  مدرم  تفرگ و  رارق  مّلس  هلآ و  هیلع و 

رب نینمؤم  زا  رتراوازـس  یلوا و  نم  اـیآ  تسا ، نم  يـالوم  ادـخ  اـنامه  دـندومرف : سپ  دـنرتاناد ، لوسر  ادـخ و  دـنتفگ : دـشاب ؟ رتراوازس 
: دندومرف رارکت  ار  هلمج  نیا  هبترم  راهچ  ترضح  نآ  ماگنه  نیا  رد  هّللا ، لوسر  ای  يرآ  دنتفگ : همه  متسین ؟ ناشدوخ 

« ُهالْوَم ٌِّیلَع  اذهَف  ُهالْوَم  ُْتنُک  ْنَم  »
ار و یلع  ناتـسود  رادـب  تسود  ایادـخ  تسوا ، رایتخا  بحاص  الوم و  زین  مالّـسلاهیلع  یلع  نیا  میوا ، راـیتخا  بحاـص  ـالوم و  نم  هک  ره 
. هد رارق  یتسار  قح و  نازیم  رایعم و  ار  وا  ار و  وا  يهدـننکراخ  نادرگ  لیلذ  راخ و  ار و  وا  نارای  نک  يراـی  ار ، وا  نانمـشد  رادـب  نمـشد 

[. 27]
هحفص 20] ]
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شسرپ 025

؟ دنتفرگ یمومع  تعیب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالو  يارب  هنوگچ  مدرم  زا  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر 
همه يارب  تعیب  ناکما  ّتیعمج  لیـس  نیا  اب  مک و  تقو  نیا  تسد و  فک  کی  اب  نوچ  مدرم  يا  دندومرف : ناشنانخـس  رخاوا  رد  خـساپ :

: دییوگب دینک و  رارکت  یگمه  میوگیم  هچنآ  سپ  درادن ، دوجو 
میتسه و یضار  نآ  هب  مینکیم و  تعاطا  شنادنزرف  زا  ناماما  مالّسلاهیلع و  بلاطیبا  نب  یلع  يهرابرد  دنوادخ  بناج  زا  ار  وت  نامرف  ام  »

. مینکیم تعیب  یعدم  نیا  رب  وت  اب  نامتسد  نابز و  ناج و  بلق و  اب 
[. 28 . ] دش ماجنا  یمومع  تعیب  بیترت  نیا  هب  دندرک و  رارکت  همه  سپ 

شسرپ 026

؟ دندومرف هچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  لوسر  ریدغ  يهبطخ  مامتا  زا  دعب 
. دنناسرب نیبئاغ  هب  ار  رما  نیا  دنرضاح  هک  نانآ  دیاب  دندومرف : خساپ :

هب ار  حالص  ریخ و  مدومن و  غالبا  نم  هک  یهاوگ  اهنیا  رب  وت  ایادخ  راب  تْحَـصَن » َو  ُْتغََلب  ْدَق  ّینَا  مْْهیَلَع  ُدیْهَـش  َْتنَا  َّمُهّللَا  : » دندومرف زین  و 
[. 29 . ] متفگ ناشیا 

شسرپ 027

؟ دندوب یناسک  هچ  دندرک  تعیب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  همه  زا  رتدوز  هک  یناسک 
یبَا َْنبا  اَی  ََکل  ٍَخب  ٍَخب  : » دنتفگ دـندمآ و  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دزن  تینهت  يارب  امهیلع  هّللا  ۀـنعل  رمع  رکبوبا و  همه  زا  شیپ  خـساپ :

، بلاطوبا رـسپ  يا  ماقم ، نیا  ار  وت  داـب  كراـبم  ار و  وت  داـب  تینهت  [ 30 «. ] ٍۀَـنِمُْؤم َو  ٍنِمُْؤم  ِّلُک  یلْوَم  َو  َيالْوَم  َْتیَْـسمَا  َو  َتْحَبْـصَا  ٍِبلاط 
رفن ود  نآ  دنتسکش  ار  تعیب  نیا  هک  مه  یناسک  لّوا   ) یتشگ ینموم  نز  درم و  ره  نم و  يالوم  هک  یلاح  رد  يدرک  ماش  يدرک و  حبص 

(. دندوب
هحفص 21] ]

شسرپ 028

؟ دش لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  لوسر  ترضح  رب  عقوم  هچ  و  تسیچ ؟ نید  لامکا  يهیآ 
یّلص ربمایپ  رب  هدئام  يهروس  يهیآ 3  هک  دندوب  هدشن  قرفتم  مدرم  زونه  گرزب  تلاسر  نیا  غالبا  نینمؤملاریما و  یفرعم  زا  دـعب  خـساپ :

: دش لزان  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا 
« ًانید َمالْسِْإلا  ُمُکل  ُتیضَر  َو  یتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَا  َو  ْمُکَنَیِد  ْمَُکل  ُْتلَمکَا  َموَْیلَا  »

[. 31 . ] مدیدنسپ امش  يارب  ار  مالسا  نید  مدرک و  مامت  امش  رب  ار  متمعن  مدرک و  لماک  امش  يارب  ار  ناتنید  زورما 

شسرپ 029

؟ دندرک تعیب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  هنوگچ  نانز 
هدرپ و زا  ییوس  رد  نآ  زا  یمین  هک  دندز  ياهدرپ  دندروآ و  یبآ  فرظ  ات  دنداد  روتـسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خساپ :
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دوخ تسد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نداد  رارق  بآ و  يوس  کی  رد  دوخ  تسد  نداد  رارق  اب  نانز  اـت  دریگ  رارق  فرط  نآ  رد  رگید  مین 
[. 32 . ] دننک تعیب  ترضح  اب  رگید  فرط  رد  ار 

هحفص 22] ]

شسرپ 030

؟ دوب هنوگچ  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  يراذگجات  مسارم 
رـس رب  راختفا  جات  ناونع  هب  تشاد  مان  باحـس »  » هک ار  دوخ  يهمامع  مسارم  نیا  زا  دعب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خـساپ :
زور رد  دنوادخ  تسا ، برع  جات  همامع  : » دندومرف دنتخیوآ و  ترضح  نآ  فتک  رب  ار  شفرط  کی  هداد ، رارق  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

[. 33 «. ] دومن يرای  دنتشاد  رس  رب  ياهمامع  نینچ  هک  ياهکئالم  يهلیسو  هب  ارم  نینح  ردب و 

شسرپ 031

؟ تفگ هچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  يهبطخ  زا  دعب  لیئربج 
، مدیدن زور  نیا  دننامه  يزور  زگره  مسق  ادخ  هب  : » دیوگیم هداتـسیا و  ناشرانک  رد  وبـشوخ  ابیز و  يدرم  هک  دندید  همه  مدرم  خـساپ :
هک یـسک  رب  ياو  دـنزیمن ، مه  رب  ار  نآ  لوسر  ادـخ و  هب  رفاک  زج  هک  تسب  ینامیپ  وا  يارب  دومن ! دّـکؤم  ار  شیومعرـسپ  راـک  ردـقچ 

ار وا  ایآ  دـندومرف : تفگ ؟ هچ  درم  نیا  يدینـش  درک : ضرع  دـمآ و  ترـضح  نآ  دزن  هیلع  هّللا  ۀـنعل  رمع  اـجنیا  رد  دنکـشب ! ار  وا  ناـمیپ 
لوسر و ادـخ و  نینچ  رگا  هک  ینکـشن  ار  نامیپ  نیا  شاـب  بظاوم  دوب ، لـیئربج  نیمـالا  حور  وا  دـندومرف : ریخ ، درک : ضرع  یتخاـنش ؟

[. 34 . ] دوب دنهاوخ  رازیب  وت  زا  نینمؤم  هکئالم و 
هحفص 23] ]

شسرپ 032

؟ درک هچ  ناطیش  دندرک  دنلب  تسد  رس  ار  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  هکیماگنه 
يدیشک يدایرف  نینچ  هک  هدش  هچ  ام  رورس  يا  دنتفگ  دندش و  عمج  اهیکشخ  اهایرد و  نیطایـش  مامت  هک  دیـشک  يدایرف  سیلبا  خساپ :

[. 35 . ] تفرگ دهاوخن  ماجنا  دنوادخ  تیصعم  زگره  دسرب  هجیتن  هب  رگا  هک  درک  يراک  ربمایپ  نیا  تفگ :

شسرپ 033

؟ دش لاحشوخ  داش و  ناطیش  ینامز  هچ  ریدغ  زور  رد 
: تفگ امهیلع  هّللا  ۀـنعل  رکبوبا  هب  رمع  و  دـیوگیم ، نخـس  سفن  ياوه  يور  زا  ربمایپ  دـنتفگ : دوخ  نیب  رد  نیقفانم  هک  یماـگنه  خـساپ :
دیشک و يدایرف  یلاحشوخ  زا  سیلبا  دنتفگ ، ار  نانخس  نیا  هک  یماگنه  ددرگیم . نیناجم  دننام  شرـس  رد  شنامـشچ  هنوگچ  ینیبیمن 

[. 36 . ] دندش رفاک  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  هب  هتسکش و  ار  نامیپ  دهع و  نانیا  دینیبب  تفگ : هدرک ، عمج  ار  شناتسود 
هحفص 24] ]

شسرپ 034

؟ تسا رارق  هچ  زا  ریدغ  يهبطخ  تاعوضوم 
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تیب لها  لـئاضف  مالّـسلامهیلع 5 - موصعم  ماـما  هدزاود  رکذ  مالّـسلاهیلع 4 - بلاطیبا  نب  یلع  تیـالو  تّوبن 3 - دیحوت 2 - - 1 خساپ :
مالّـسلامهیلع 9- تیب  لـها  مـلع  مالّـسلاهیلع 8 - نینمؤـملاریما  صوـصخم  بقل  مالّـسلاهیلع 7 - نینمؤـملاریما  لـئاضف  مالّسلامهیلع 6 -
مالّسلامهیلع 12- تیب  لها  نانمشد  مالّسلامهیلع 11 - تیب  لها  نایعیش  نیّبحم و  - 10 فیرشلا ) هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع   ) يدهم ترضح 
تاکز 19- زاـمن و  مارح 18 - لـالح و  نآرق 17 - ریسفت  نآرق 16 - تعیب 15 - تّجح 14 - مامتا  یهارمگ 13 - تلالـض و  نایاوشیپ 

. داعم تمایق و  رکنم 21 - زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هرمع 20 - جح و 

شسرپ 035

تعیب هک  یناسک  دناهدرک و  لقن  ار  ریدغ  ثیدح  هک  ربمایپ  زا  دـعب  نورق  ظاّفح  دـیتاسا و  ءاملع و  اهنآ و  نیعبات  باحـصا و  زا  هدـع  نآ 
؟ دندوب رفن  دنچ  دندرک ،

دیتاسا و ءاملع و  زا  رفن و  نیعبات 84  زا  رفن و  ثیدح 110  نایوار  باحصا  زا  ریدغلا  رد  هیلع  هَّللا  ناوضر  ینیما  يهمالع  لقن  قبط  خساپ :
اب تایاور ) فالتخا  قبط   ) رتشیب یّتح  رفن و  رازه  تسیب  دص و  دنـشابیم و  رفن   360 دناهدوب ، يرجه  مهدراهچ  ات  مّود  نرق  زا  هک  ظاّفُح 

. دندرک تعیب  ترضح  نآ 
هحفص 25] ]

مخ ریدغ  دیع  تلیضف 

شسرپ 036

؟ تسیچ زور  نیا  رد  ندرک  تنیز  تلیضف  تسا و  يزور  هچ  مالّسلامهیلع  تیب  لها  دیع 
زور نیا  رد  سک  ره  دـشابیم و  يرجه  لاس 11  مارحلا  ۀجحلايذ  هام  مهدجه  یترابع  هب  مُخ و  ریدـغ  زور  تیب  لها  دـیع  زور  خـساپ :
هتفر ایند  زا  دیهـش  دریمب  رگا  دایز و  ای  دشاب  مک  گرزب  ای  دشاب  کچوک  دشخبیم ، ار  شناهانگ  مامت  ادخ  دشوپب  ون  سابل  دنک و  تنیز 

[. 37 . ] تسا

شسرپ 037

؟ دناهدرک هیبشت  يزیچ  هچ  هب  ار  ریدغ  دیع  زور  مالّسلاهیلع  اضر  ماما 
بـش رد  سورع  ندـش  دراو  دـننامه  دـنوشیم  دراو  دـنوادخ  رب  تاهابم  رخف و  اب  زور  راهچ  دوشیم  تمایق  زور  هک  یماگنه  دـندومرف :

. رهوش رب  فافز 
نابرق زور  - 1
رطف زور  - 2

هعمج زور  - 3
[. 38 . ] ناگراتس هیقب  هب  تبسن  تسا  هام  دننامه  اهنیا  هب  تبسن  ریدغ  زور  ریدغ و  زور  - 4

شسرپ 038

؟ دراد یتبسن  هچ  مالّسلامهیلع  یهلا  يایبنا  اب  ریدغ  دیع  زور 
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تسا يزور  زین  تفرگ و  هزور  ار  زور  نآ  شاهنارکش  هب  دش و  ناتسلگ  مالّـسلاهیلع  میهاربا  ترـضح  يارب  شتآ  هک  تسا  يزور  خساپ :
تسا يزور  زین  تسشن و  لحاس  هب  نافوط  زا  سپ  مالّـسلاهیلع  حون  ترـضح  یتشک  دش و  هتفریذپ  مالّـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  يهبوت  هک 

[. 39 . ] دناهدش بوصنم  دوخ  بصنم  هب  اهنآ  يایصوا  ایبنا و  مامت  هک 
هحفص 26] ]

شسرپ 039

؟ تسیچ ریدغ  دیع  زور  رد  نینموم  يهدننک  رادید  باوث 
وا هب  دننکیم و  ترایز  ار  وا  هتـشرف  رازه  داتفه  زور  ره  دنادرگیم و  عیـسو  ار  شربق  دهدیم و  رارق  شربق  لخاد  رون  داتفه  ادخ  خساپ :

[. 40 . ] دنهدیم تشهب  يهدژم 

شسرپ 040

؟ تسیچ مخ  ریدغ  زور  رد  نایعیش  هب  لاعتم  دنوادخ  يدیع 
زور هس  تّدم  هب  لامعا  ناگدنسیون  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  مارتحا  يارب  هک  دنکیم  رما  خساپ :

زا رکـشت  يارب  هک  تسا  نیا  اـم  يهفیظو  یلو  [ ) 41 . ] دننکن تبث  ار  اهنآ  ياهاطخ  دنرادرب و  مالّـسلاهیلع  یلع  ناتـسود  نایعیـش و  زا  ملق 
(. میهدن ماجنا  یهانگ  چیه  زور  هس  نآ  ّلقاّدح  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 

شسرپ 041

؟ دنیوگب دیاب  هچ  رگیدکی  اب  رادید  ماگنه  نایعیش  ریدغ  دیع  زور 
[. 42 . ] مالّسلامهیلع َنیموُصْعَْملا  ِۀَِّمئَْألا  َو  َنینِمْؤُْملاِریمَا  انالْوَم  ِۀَیالِِوب  َنیکِّسَمَتُْملا  َنِم  انَلَعَج  يذَّلا  ِهَِّللُدْمَْحلَا  خساپ :

مالّـسلامهیلع نیموصعم  ناماما  نینمؤملاریما و  نامیالوم  اقآ و  تیالو  هب  ناگدـنروآهانپ  يهرمز  رد  ار  اـم  هک  ار  ییادـخ  ساپـس  دـمح و 
. داد رارق 

هحفص 27] ]

نینمؤملاریما نآرق و 

شسرپ 042

؟ دراد مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  یطابترا  هچ  نآرق 
يهروس ملع  دـمح و  يهروس  رد  ًـالماک  نآرق  ملع  تسا و  نآرق  رد  هدـنیآ  هتـشذگ و  ملع  دـنیامرفیم : مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  خـساپ :

. متسه میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  ءاب  ریز  يهطقن  نم  دشابیم و  ءاب  رد  ًالماک  هّللا  مسب  ملع  میحرلا و  نمحرلا  هّللا  مسب  رد  ًالماک  دمح 

شسرپ 043

؟ مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  ای  تسا  رتالاب  دیجم  نآرق 
َّنَأ اوُمَلْعا  َو  مالّـسلاهیلع  ٍِبلاط  یبَأ  َْنب  َِّیلَع  َو  ِهَّللا  َباتِک  ِْنیَْلقِّثلا  ُمُکیف  ٌكِرات  ّینِإ  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاـق  خـساپ :
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تناـما هـب  امـش  نـیب  رد  اـهبنارگ  زیچ  ود  نـم  مدرم  يا  [ 43 « ] یلاـعَت ِهَّللا  ِباـتِک  ْنَع  ْمَُکل  ٌمِجْرَتـُم  ُهَّنَِـال  ِهَّللا  ِباـتِک  ْنِم  ُلَْـضفَأ  ْمَُکل  ًاـِّیلَع 
. مراذگیم

ادخ باتک  - 1
نآرق يهدـننک  نایب  مجرتم و  وا  اریز  تسا ، نآرق  زا  رتالاب  مالّـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  ّیلع  هک  دـینادب  مالّـسلا و  هیلع  بلاـطیبا  نب  ّیلع  - 2
(. دش یثنخ  میرادن ، مالّسلامهیلع  تیب  لها  هب  يزاین  تسا و  سب  ام  يارب  نآرق  دنتفگیم : هک  يدارفا  يهئطوت  نایب  نیا  اب  و   ) دشابیم

هحفص 28] ]

شسرپ 044

؟ تسا تمسق  دنچ  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  رظن  زا  دیجم  نآرق 
ُِمئارک اَنل  َو  ٌمارَح  َو  ٌلالَح  ٌْعبُر  َو  ٌماکْحَا ، َو  ُِضئارَف  ٌْعبُر  َو  انِّوُدَـع  یف  ٌْعبُر  َو ، انیف  ٌْعبُر  ٍعاـبْرَأ : ُۀََـعبْرَأ  ُنآْرُْقلَا  : » مالّـسلاهیلع ٌِّیلَع  َلاـق  خـساپ :

[. 44 «. ] ِنآْرُْقلا
تمـسق کی  تسا و  تیب  لها  اـم  يهراـبرد  نآ  تمـسق  کـی  هدـش  لزاـن  شخب  راـهچ  رب  نآرق  دـنیامرفیم : مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

نآرق دنمـشزرا  تایآ  تسا و  مارح  لالح و  نایب  نآ  زا  تمـسق  کی  ماکحا و  ضئارف و  نآ  زا  تمـسق  کی  تسام و  نانمـشد  يهرابرد 
. تسا تیب  لها  ام  هب  ّصتخم 

شسرپ 045

؟ تسیچ ٍنیبُم » ٍمامِإ  یف  ُهاْنیَصْحَأ  ٍءْیَش  ُّلُک  َو   » يهفیرش يهیآ  رد  نیبم  ماما  زا  روظنم 
تاروت نیبم  ماما  نآ  ایآ  دندرک : لاؤس  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  زا  رکبابا  رمع و  دش  لزان  هکرابم  يهیآ  نیا  یتقو  خساپ :

؟ تسا لیجنا  ایآ  دندیسرپ : هن . دنومرف : تسا ؟
. هن دندومرف :

؟ تسا نآرق  ایآ  دنتشاد : هضرع 
. هن دنومرف : ترضح 

: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مالسا  یمارگ  لوسر  تقو  نآ  دندش  دراو  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دوب  اجنیا 
[. 45 . ] تسا يزیچ  ره  ملع  وا  رد  هک  تسا  یسک  نآ  اقآ  نیا 

هحفص 29] ]

شسرپ 046

؟ تسا یسک  هچ  دیجم  نآرق  تایآ  رد  نمؤم  زا  روظنم 
هکنیا رگم  دشاب  اُونَمآ » َنیذَّلا  اَهُّیَا  ای   » نآ رد  هک  هدرکن  لزان  ياهیآ  دـنوادخ  دـندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خـساپ :

[. 46 . ] تساهنآ دّیس  ریما و  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 

شسرپ 047

تفالخ رب  لیلد  نیرتگرزب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تفالخ  اب  يهطبار  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  تاشیامرف  زا  ریغ  هب 
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؟ تسیچ ترضح 
هیلع و هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  دش ، لزان  هیآ  نیا  یتقو  هک  دناهدرک  حیرـصت  ّتنـس  لها  نیرّـسفم  نیثّدحم و  هک  [ 47  ] هلهابم يهیآ  خساپ :

ترـضح ارهز و  يهمطاف  ترـضح  ناشرتخد  نیـسح و  نسح و  ناشنادنزرف  دندرب  هاگداعیم  هب  دوخ  هارمه  هک  ار  یـسک  اهنت  مّلـس  هلآ و 
هّللا مالس  ارهز  يهمطاف  ترضح  انءاسن  زا  روظنم  مالّسلاامهیلع و  نینـسح  انءانبا  زا  روظنم  نیاربانب  دندوب  مالّـسلامهیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع 

سفن هک  یماگنه  سپ  [ 48 ، ] دناهدرک لقن  هنیمز  نیا  رد  یناوارف  ثیداحا  دندوب و  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  اهنت  انـسفنا  زا  روظنم  اهیلع و 
. دنوریمن نآ  ریغ  غارس  دشاب  هتشاد  دوجو  يزیچ 

هحفص 30] ]

شسرپ 048

؟ تسا هیآ  مادک  و  دوب ؟ هنوگچ  تیالو  هیآ  لوزن  ّتیفیک 
ار دوخ  رتشگنا  ریقف  هب  زامن  عوکر  لاـح  رد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هک  دـندید  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  یتقو  خـساپ :
یهد و رارق  وا  نیشناج  یّصو و  ار  نوراه  دومن  اضاقت  وت  زا  یـسوم  مردارب  ایادخ  دندرک : ضرع  هتـشادرب و  اعد  رب  تسد  دندومرف  هیده 

ياـعد زونه  دـیوگ : يوار  یهد ، رارق  نم  نیـشناج  یّـصو و  ریزو و  ار  مالّـسلاهیلع  یلع  مهاوخیم  وت  زا  مه  نم  يدوـمرف  تباجتـسا  وـت 
: دیامرفیم هک  دش ، لزان  هدئام  يهکرابم  هروس  هیآ 60  ینعی  [ 49  ] تیالو يهیآ  هک  دوب  هدشن  مامت  ربمایپ 

« َنوُعِکار ْمُه  َو  َةوکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةولَّصلا  َنوُمیُقی  َنیذَّلا  اُونَمآ  َنیذَّلَا  َو  ُُهلُوَسَر  َو  ُهَّللا  ُمُکُِّیلَو  امَّنِا  »
زامن هک  اهنآ  دندروآ  نامیا  هک  یناسک  نآ  تسا و  ادخ  لوسر  ادـخ و  طقف  اهنت و  امـش  لام  ناج و  رایتخا  بحاص  یلو و  هک  یتسردـب  »

. دنهدیم تاکز  عوکر  لاح  رد  دنرادیم و  اپب  ار 

شسرپ 049

؟ تسا هدوب  هچ  نآرق  يهرابرد  مالّسلاهیلع  نانمومریما  ّتیصو 
ریغ دـنکن  نآرق ، هرابرد  دـیروآ ، دایب  ار  ادـخ  هکنیا  ینعی  [ 50 «. ] ْمُکُْریَغ ِِهب  ِلَـمَْعلِاب  ْمُکَّنَِقبْـسَیالَف  ِنآرُْقلا ، ِیف  هَّللا  هَّللَا  : » دـندومرف خـساپ :

. دنریگ تقبس  امش  زا  دننک و  لمع  نآرق  هب  نیملسم 
هحفص 31] ]

نینمؤملاریما ایبنا و 

شسرپ 050

؟ دوب یئانبم  هچ  رب  مالّسلامهیلع  ءایبنا  تثعب 
هب ثوعبم  یئانبم  هچ  رب  مدیـسرپ : ناربمایپ  رگید  زا  متفر ، جارعم  هب  هک  یبش  دنیامرفیم : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خساپ :
نب ّیلع  ترضح  ناتردارب  تیالو  امش و  تّوبن  هب  رارقا  دنوادخ و  یگناگی  هب  تداهـش  ساسا  رب  میدش  ثوعبم  دنتفگ : دیاهدش ؟ تلاسر 

[. 51 . ] مالّسلاهیلع بلاطیبا 

شسرپ 051
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؟ دنراد مالّسلامهیلع  هّمئا  اب  یتبسن  هچ  ءایبنا 
: دنیامرفیم مالّسلامهیلع  هّمئا  ماقم  يهرابرد  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  خساپ :

[. 52 «. ] ِْرفَْقلا ِیف  ِةَّرَّذلا  َو  ِرْحَْبلا  ِیف  ِةَرْطَْقلاَک  ْمِهِّرِس  یف  ِءایِصوَْألا  ُّرِس  َو  ْمِهِّزِع  یف  ِءاِیلْوَْألا  ُّزِع  َو  ْمِهِْملِع  یف  ِءاِیْبنَْألا  ُْملِع  »
اب سایق  رد  ایصوا  رارسا  مالّسلامهیلع و  ناماما  تّزع  اب  سایق  رد  ایلوا  تّزع  مالّسلامهیلع و  ناماما  ملع  اب  سایق  رد  مالّـسلامهیلع  ایبنا  ملع 

. روانهپ نابایب  رد  تسا  ياهرذ  لثم  ایرد و  رد  تسا  ياهرطق  لثم  مالّسلامهیلع  هّمئا  رارسا 
هحفص 32] ]

بلاطوبا ترضح 

شسرپ 052

؟ تسا يّدح  هچ  رد  مالّسلاامهیلع  بلاطوبا  ترضح  نینمؤملاریما  ردپ  ماقم 
رگا دیزگرب ، يربمایپ  هب  ار  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دمحم  ترـضح  هک  ییادخ  نآ  هب  دنیامرفیم : مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  خـساپ :

تـسا نکمم  ایآ  دزرمآیم ، ار  همه  دریذپیم و  ار  شتعافـش  ادخ  دنک  تعافـش  نیمز  يور  ناراکهانگ  يهمه  يهرابرد  بلاطوبا  مردـپ 
؟ تسا مّنهج  تشهب و  يهدننک  تمسق  شدنزرف  هک  یلاح  رد  دشاب  بّذعم  شتآ  رد  نم  ردپ 

يهمطاف نم و  دّـمحم و  ترـضح  رون  زا  ریغ  هب  تسا  رتشیب  قیالخ  يهمه  رون  زا  بلاطوبا  ترـضح  مردـپ  رون  هک  دیـشاب  هاگآ  دـینادب و 
[. 53 . ] دیرفآ مدآ  تقلخ  زا  لبق  لاس  رازهود  ار  وا  رون  دنوادخ  مالّسلامهیلع  نیموصعم  ناماما  نینسح و  ارهز و 

تیالو یتسود و 

شسرپ 053

؟ دراد یتعفنم  ناسنا  يارب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  یتسود  ّتبحم و  ایآ 
زا دعب  منک ، لاؤس  لیئربج  زا  دـیاب  دـندومرف : درک  ار  لاؤس  نیمه  هک  یـسک  باوج  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خـساپ :

سپـس داد ، باوج  لیئربج  هب  ادـخ  اب  تاـجانم  زا  سپ  وا  درک و  لاؤس  لیفارـسا  زا  سپـس  منک ، لاؤس  لیفارـسا  زا  دـیاب  لـیئربج  شـسرپ 
مّلس هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  دمحم  ترضح  هب  ارم  مالس  دومرف : یحو  دنوادخ  هّللا  لوسر  ای  درک : ضرع  لیئربج 

هحفص 33] ]
یلع ناتـسود  وـت و  هب  تبـسن  تسا  نم  دـننام  وـت  هب  تبـسن  مالّـسلاهیلع  یلع  یتـسه و  نم  دوـخ  دـننام  نم  هب  تبـسن  وـت  وـگب  ناـسرب و 

، تسا ناشیا  دوخ  يهزادنا  هب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناتـسود  ماقم  هک  انعم  نیا  هب  [ ) 54  ] وت هب  تبسن  دنتسه  وا  ِدوخ  دننام  مالّـسلاهیلع 
(. تسا بوبحم  رد  یتسین  انف و  ّتبحم  يهجرد  نیرتالاب  اریز 

شسرپ 054

؟ تسا هنوگچ  ادخ  يارب  ینمشد  یتسود و 
، يرآ تفگ : ینیبیم ؟ ار  یلع  نیا  دندومرف : درک  ار  لاؤس  نیمه  هک  یصخش  باوج  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خساپ :

نک ینمـشد  وا  نمـشد  اب  دشاب و  ترـسپ  ای  ردپ  لتاق  هچ  رگا  تسا  ادخ  تسود  نوچ  رادب  تسود  ار  وا  تسود  دندومرف : هَّللا . لوسر  ای 
[. 55 . ] دشاب ترسپ  ای  ردپ  هچ  رگا  تسادخ  نمشد  نوچ 
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شسرپ 055

؟ دنوشیم عمج  تاریخ  مامت  ناسنا  يارب  هنوگچ 
مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  هَّللا  لوسر  لاق  خساپ :

ار تاریخ  مامت  ادـخ  دراد  تسود  سک  ره  [ 56 « ] ُهَئادـْعَا ِداُعْیل  َو  ُهَءاِیلْوَا  ِلاُوْیل  َو  يدـَْعب  ًاِّیلَع  ِلاُوْیلَف  ُهَّلُک  َْریَْخلا  َُهل  ُهَّللا  َعَمْجَی  ْنَا  ُهَّرَـس  ْنَم  »
. دنک ینمشد  شنانمشد  اب  درادب و  تسود  ار  وا  ناتسود  درادب و  تسود  نم  زا  دعب  ار  یلع  دیاب  دنک  عمج  وا  يارب 

هحفص 34] ]

شسرپ 056

؟ تسیچ مّنهج  شتآ  تقلخ  لیلد 
: دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  اریز  دندشن  عمج  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ّتبحم  رب  مدرم  يهمه  هک  تسا  نیا  خساپ :

عمج مالّسلاهیلع  یلع  ترـضح  یتسود  رب  مدرم  يهمه  رگا  [ 57 « ] َراَّنلا ُْتقَلَخ  اَمل  ٍِبلاط  یبَا  ِْنب  ِِّیلَع  ِۀَـیالِو  یلَع  ْمُهُّلُک  ُساَّنلا  َعَمَتْجا  َِول  »
. مدیرفآیمن ار  منهج  شتآ  نم  دندشیم 

شسرپ 057

؟ دراد مان  هچ  تمایق  زور  رد  نموم  لامعا  يهدنورپ  يهحول  رس 
يهحولرس [ 58  ] مالّسلاهیلع ٍِبلاط  یبَا  ِنب  ِِّیلَع  ُّبُح  ِنِمْوُْملا  ِۀَفیحَص  ُناْونُع  مّلس : هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  شیامرف  قبط  خساپ :

. تسا مالّسلاهیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  ّتبحم  یتسود و  نمؤم  لامعا  يهدنورپ 

شسرپ 058

؟ تسیچ رفک  نامیا و  كالم 
: دندومرف مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هب  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  خساپ :

یلع ای  [ 59 «. ] ٌِرفاک َِّالا  َکیداُعی  َو ال  ٌنِمُْؤم  َِّالا  َکیلاُوی  َو ال  ُُهتَدالِو ، ْتَُثبَخ  ْنَم  َِّالا  َکُضِْغُبی  َو ال  ُُهتَدالِو  َْتباط  ْنَم  َّالِإ  َکُّبُِحی  ـال  ُِّیلَع  اـی  »
لوبق ار  وت  تیـالو  دـشاب . هدازمارح  هک  یـسک  رگم  درادـن  لد  رد  ار  وت  ضغب  دـشاب و  هدازلـالح  هک  یـسک  رگم  ار  وـت  درادیمن  تسود 

. رفاک رگم  دنکیمن  ینمشد  وت  اب  نمؤم و  رگم  دنکیمن 
هحفص 35] ]

شسرپ 059

؟ تسیچ تواقش  تداعس و  كالم 
ْنَم ِّیِقَّشلا  َّلُک  َّیِقَّشلا  َّنِإ  َو  ِِهتافَو  َدـَْعب  َو  ِِهتایَح  یف  ًاِّیلَع  َّبَحَأ  ْنَم  ِدـیعَّسلا  َّلُک  َدـیعَّسلا  َّنِإ  : » مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاـق 
یلع هک  تسا  یسک  نآ  یقیقح  دنمتداعـس  دندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  [ 60 «. ] ِِهتافَو َدـَْعب  َو  ِِهتایَح  یف  ًاِّیلَع  َضَْغبَأ 

زا دـعب  تاـیح و  رد  ار  مالّـسلاهیلع  یلع  هک  تسا  یـسک  یعقاو  دنمتواقـش  درادـب و  تسود  شتاـفو  زا  دـعب  تاـیح و  رد  ار  مالّـسلاهیلع 
. درادب نمشد  شتافو 
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هحفص 36] ]

شسرپ 060

؟ ندوب مالّسلاهیلع  ترضح  نآ  یلاوم  ای  تسا ، رتالاب  ندوب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  دنزرف 
ٍِبلاط یبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  یتَیالِو  َّنَِـال  ُْهنِم ، یتَدـالِو  ْنِم  ََّیلِإ  ُّبَحَا  مالّـسلاهیلع  ٍِبلاـط  یبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  یتَیـالِو  : » مالّـسلاهیلع ُقِداَّصلا  َلاـق  خـساپ :

[. 61 «. ] ٌلْضَف ُْهنِم  یتَدالِو  َو  ٌضْرَف  مالّسلاهیلع 
لوبق اریز  ترـضح  نآ  زا  متدالو  زا  تسا  رتبوبحم  نم  يارب  مالّـسلاهیلع  بلاـطیبا  نب  ّیلع  تیـالو  : » دـندومرف مالّـسلاهیلع  قداـص  ماـما 

. تسا تلیضف  نم  يارب  ناشیا  زا  متدالو  یلو  تسا  بجاو  نم  رب  مالّسلاهیلع  یلع  تیالو 

نایعیش

شسرپ 061

؟ دنتسه یناسک  هچ  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  رظن  زا  نایعیش 
: دنیامرفیم مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  خساپ :

هقث و نم  نایعیش  [ 62 « ] ٍباسِح ِْریََغب  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَـی  َو  ْمُهَئاْنبَا  َْوا  ْمُهَئابآ  اُوناک  َْولَو  َُهلُوَسَر  َو  َهّللا  َّداـح  ْنَم  َنوُّداُویـال  ْنَا  َنوُقِّثَوَتُم  یتَعیـش  »
اهنآ دنزرف  ای  ردپ  لوسر  ادخ و  نمشد  نآ  رگا  یّتح  دنرادیمن ، تسود  دشاب  شلوسر  ادخ و  نمـشد  هک  ار  یـسک  اریز  دننانیمطا  دروم 

. دنوشیم دراو  تشهب  هب  باسح  نودب  نم  نایعیش  دشاب و 
هحفص 37] ]

شسرپ 062

؟ دنتسه یناسک  هچ  هیّربلاریخ 
زور رد  هک  دنـشابیم  ترـضح  نآ  نایعیـش  مالّـسلاهیلع و  یلع  مدرم  نیرتهب  دـندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خـساپ :
دراو نیگمشخ  وا  نانمشد  زور  نآ  رد  تسا  یضار  نانآ  زا  مه  ادخ  یضار ، ادخ  زا  هک  دنوشیم  رـشحم  يهصرع  دراو  یلاح  رد  تمایق 
دمآ ِۀِّیِرَْبلاُْریَخ » َءاج  : » دـنتفگیم مدرم  دـنتفریم  مالّـسلاهیلع  یلع  اج  ره  لیلد  نیمه  هب  دـنوشیم و  لـخاد  منهج  هب  روز  هب  هدـش  رـشحم 

[. 63 . ] مدرم نیرتهب 

شسرپ 063

؟ تسا رارق  هچ  زا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  ياهتلصخ 
: تلصخ هد  هب  هدب  تراشب  تناتسود  نایعیش و  هب  یلع ! ای  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  خساپ :

ناشفارطا اهنآ  رون  تسا 5 - عیسو  اهنآ  ياهربق  دراد 4 - تسود  ار  نانآ  ادخ  دنراد 3 - یلاع  وکین و  ینامیا  دناهدازلالح 2 - یگمه  - 1
رد یـسیپ  هروخ و  زا  دنکیم 8 - دوبان  ار  ناشنانمـشد  دنوادخ  زاـینیب 7 - ناـشیاهبلق  تسا و  رود  هب  ناـنآ  زا  رقف  دـنکیم 6 - نشور  ار 

هاگیاج ناشلاح و  هب  اشوخ  سپ  اهنآ ، اب  نم  دنـشابیم و  نم  اـب  تشهب  رد  دوشیم 10 - دوبان  وحم و  نانآ  یـصاعم  ناهانگ و  دنناما 9 -
[. 64 . ] ناشعیفر دنلب و 
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هحفص 38] ]

شسرپ 064

؟ دنوشیم لخاد  مّنهج  هب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  ایآ 
: مدرک ضرع  مالّسلاهیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : نارهم  نب  ناوفص  خساپ :

بارش هدش ، تسیاشان  لامعا  بکترم  دنراکهانگ و  اهنآ  زا  یهورگ  هک  یلاح  رد  دنتشهب .» لها  ام  نایعیش  : » دیاهدومرف امش  هک  ماهدینش 
. دنتسه ایند  لها  دنروخیم و 

هتشگ ضورغم  ای  هدش  التبم  یضرم  درد و  هب  هکنیا  رگم  دوریمن  ایند  زا  ام  يهعیـش  دنتـشهب ، لها  مه  هدع  نیا  يرآ ! دندومرف : ترـضح 
ار وا  گرم  تارکس  ادخ  دوب  هدشن  كاپ  شناهانگ  زا  زونه  دیسر و  ارف  وا  گرم  رگا  سپ  دوشیم ، وا  بیـصن  دب  رـسمه  ای  هیاسمه و  ای 

لاعتم دنوادخ  دـندومرف : دوشیم ؟ هچ  ملاظم  در  سانلا و  قح  سپ  مدرک : ضرع  دـیوگ  دوریم . ایند  زا  هزیکاپ  كاپ و  دـنکیم و  نوزفا 
ام نایعیـش  زا  سک  ره  سپ  دراپـسیم ، مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  مّلـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  هب  تمایق  زور  رد  ار  مدرم  باسح 
ام نایعیـش  زا  يدحا  میـشخبیم و  زین  ار  ادـخ  وا و  نیب  ناهانگ  هدرک ، باسح  شلاوما  سمخ  زا  ام  دـشاب  هتـشاد  ندرگ  رب  مدرم  زا  یّقح 

[. 65 . ] دوشیمن منهج  لخاد 

شسرپ 065

؟ دننزیم ادص  هنوگچ  ار  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایعیش  تمایق  زور  رد 
اریز دـننزیم  ادـص  ناشناردـپ  مسا  هب  ار  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نایعیـش  یلو  دـننزیم  ادـص  ناشناردام  مسا  هب  ار  مدرم  يهمه  خـساپ :

[. 66 . ] دنسانشیم ناشناردپ  مسا  هب  ار  ناگداز  لالح  دناهداز و  لالح  همه  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناتسود 
هحفص 39] ]

نانمشد ناتسود و 

شسرپ 066

؟ دنوشیم روشحم  ینارصن  يدوهی و  تمایق  زور  رد  یناسک  هچ 
« ًاِّینارْصَن َْوأ  ًاّیِدوُهَی  ِۀَمایِْقلا  َمْوَی  َثُِعب  ًاِّیلَع  يذآ  ْنَم  ُساَّنلا  اَهُّیَا  ای   » مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  خساپ :

. دوشیم روشحم  ینارصن  ای  يدوهی  تمایق  زور  درازایب  ار  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  سک  ره  مدرم  يا 
هحفص 40] ]

شسرپ 067

؟ دنراد یماقم  هچ  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناتسود 
ارم هک  ره  دراد و  تسود  ارم  دشاب  هتشاد  تسود  ار  مالّسلا  هیلع  یلع  سک  ره  دندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خساپ :

شزرمآ رافغتسا و  وا  يارب  هکئالم  دنکیم ، اطع  وا  هب  ار  تشهب  دوش  یضار  وا  زا  ادخ  هک  ره  دوشیم و  یـضار  وا  زا  ادخ  درادب  تسود 
هب ار  شلامعا  يهمان  تمایق  زور  دنوادخ  دوشیم ، دراو  باسح  نودب  دهاوخب  مادـک  ره  زا  هدـش ، زاب  وا  يارب  تشهب  ياهرد  دـنبلطیم ،
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، دنک لوانت  یبوط  تخرد  زا  دشونب و  رثوک  ضوح  زا  رگم  دوریمن  ایند  زا  دنکیم ، دروخرب  وا  اب  ایبنا  دننام  هب  دـهدیم ، شتـسار  تسد 
دوشیم و اطع  ياهیروح  وا  هب  شندب  رد  یگر  ره  ددع  هب  ددرگیم ، تشهب  ياهغاب  زا  یغاب  شربق  هدـش ، ناسآ  وا  يارب  گرم  تارکس 

اطع وا  هب  تشهب  رد  یغاـب  شندـب  رد  ییوم  ره  ددـع  هب  دوـشیم ، هتفریذـپ  شناـکیدزن  ناـشیوخ و  زا  رفن  داتـشه  يهراـبرد  وا  تعاـفش 
وا يور  دباییم ، تعـسو  هار  لاس  داتفه  يهزادـنا  هب  هتـشگ و  ینارون  شربق  هدـش ، هتـشادرب  وا  زا  رکنم  ریکن و  يهمهاو  سرت و  دوشیم ،

نمیا تمایق  زور  يهمهاو  ربکا و  عزف  زا  هدش ، نیـشنمه  نیحلاص  ادهـش و  نیقیّدص و  اب  شرع  يهیاس  ریز  رد  هتـشگ ، دیفـس  تمایق  زور 
تباـث شبلق  رد  ملع  تمکح و  ددرگیم ، ادهـشلادّیس  هزمح  قـیفر  تشهب  رد  هتـشگ ، هدـیزرمآ  شناـهانگ  لوـبق و  شتانـسح  دوـشیم ،

. دوشیم زاب  وا  يور  هب  تمحر  ياهرد  هدش ، يراج  شنابز  رب  تسرد  حیحص و  تاملک  هتشگ ،
، دنکیم تاهابم  شرع  نالماح  هکئالم و  هب  وا  يهطساو  هب  راگدرورپ  هدش و  هدیمان  نیمز  يور  رد  ادخ  ریسا  مالّـسلاهیلع  یلع  رادتـسود 

جات دنوادخ  تسا ،» هدیزرمآ  ار  تناهانگ  مامت  ادخ  اریز  ریگب ، رـس  زا  ار  تلامعا  ادخ  يهدنب  يا  : » دهدیم ادن  وا  هب  شرع  ریز  زا  یکلم 
، درادیمرب وا  زا  ار  روبع  یتخـس  هدنارذگ و  طارـص  لپ  زا  ار  وا  عیرـس  ِقرب  لثم  هدـناشوپ ، وا  هب  تّزع  سابل  هدراذـگ ، شرـس  رب  تمارک 

[. 67 . ] دیامرفیم هدروآرب  ار  وا  جئاوح  يهمه  لاعتم  دنوادخ  دنوریم و  شترایز  هب  ایبنا  حاورا  هدرک ، هحفاصم  وا  اب  هکئالم 
هحفص 41] ]

شسرپ 068

؟ تسا هدوب  هچ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ادخ  لوسر  نامز  رد  یگدازلالح  يهناشن 
دندرکیم لوبق  مادـک  ره  سپ  میدرکیم ، هضرع  نامنادـنزرف  رب  ار  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  تبحم  ام  دـیوگ : هّللادـبع  نب  رباج  خـساپ :

[. 68 . ] دنتسین ام  زا  هک  میدیمهفیم  دندرکیمن  لوبق  مادک  ره  دنشابیم و  نامدوخ  نادنزرف  هک  میدیمهفیم 

شسرپ 069

؟ دنوشیم دراو  تشهب  هب  هنوگچ  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناتسود 
ناتـسود دنیاجک  دهدیم : ادن  ياهدنهد ، ادن  دوشیم  تمایق  زور  هک  یماگنه  دندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خـساپ :

هب دـیریگب و  دـیهاوخیم  ار  هک  ره  تسد  : » دوشیم هتفگ  نانآ  هب  دـنزیخیمرب ، نیحلاص  زا  یهورگ  سپ  مالّـسلا ؟ هیلع  بلاطیبا  نب  یلع 
يهّیقب دهدیم : ادن  مود  راب  يارب  سپـس  دهدیم ، تاجن  منهج  شتآ  زا  ار  رفن  رازه  اهنآ  زا  مادک  ره  ماگنه  نیا  رد  دـیوش » دراو  تشهب 

دیهاوخیم ار  هک  ره  : » دوشیم هتفگ  مه  نانآ  هب  دنزیخیمرب  دنراد  یطـسوتم  ماقم  هک  یهورگ  سپ  دنیاجک ؟ مالّـسلاهیلع  یلع  ناتـسود 
دنلب يرگید  يادن  سپـس  دنهدیم ، تاجن  منهج  زا  دنربیم و  دوخ  اب  دنهاوخب  ار  هک  ره  سپ  دـیرب » تشهب  هب  دوخ  اب  ادـخ  ياضر  يارب 

دناهدوب تیـصعم  هانگ و  لها  اـیند  رد  هدرک ، ملظ  دوخ  هب  هک  یهورگ  سپ  دـنیاجک ؟ مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناتـسود  يهیقب  دوشیم :
هتفگ ماگنه  نیا  رد  دـنزیخیمرب ، يدایز  يهّدـع  سپ  دـنیاجک ؟ مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نانمـشد  دـیآیم : ادـن  اـجنیا  رد  دـنزیخیمرب ،
نیا هب  دنهدیم و  وا  ناتسود  هب  ار  الوم  نانمشد  يهتسیاش  لامعا  دیهد و  رارق  ناتسود  زا  یکی  لباقم  ار  نانمـشد  زا  رفن  رازه  ره  دوشیم 

[. 69 . ] دننکیم ادیپ  تاجن  منهج  شتآ  زا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ناتسود  يهمه  بیترت 
هحفص 42] ]

شسرپ 070

؟ تسا اجک  تمایق  زور  ناشناکم  دنتسه  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رادتسود  هک  سوجم  يراصن و  دوهی و  زا  هّدع  نآ 
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مراهچ نامـسآ  رد  هک  تسا  زبس  دجربز  زا  ياهّبق  رد  اهنآ  ياج  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  شیامرف  هب  انب  خساپ :
[. 70 . ] دراد رارق 

بقانم لئاضف و 

شسرپ 071

؟ دوب هنوگچ  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  ربص 
رد كاشاخ  راخ و  هک  یسک  لثم  مدرک  ربص  یجَش » ِْقلَْحلا  ِیف  َو  يذَق  ِْنیَْعلا  ِیف  َو  ُتْرَبَص  : » دیامرفیم مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  خساپ :

. دندُرمیم نآ  رد  نالاسنهک  لاسنهک و  ریپ و  ناناوج  هتـشگ و  ناوج  نآ  رد  ناکدوک  هک  يربص  دشاب ، هتـشاد  ولگ  رد  ناوختـسا  مشچ و 
[. 71]

هحفص 43] ]

شسرپ 072

؟ تسا يّدح  هچ  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ملع 
هیلع هَّللا  یّلصمرکاربمایپ  هک  سب  ام  يارب  نیمه  درادن و  رصح  ّدح و  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ًاصوصخم  مالّسلامهیلع  ناماما  ملع  خساپ :

«. اُهباب ٌِّیلَع  َو  ِْملِْعلا  ُۀَنیدَم  اَنَا  : » دندومرف مّلس  هلآ و  و 
ُهن دوشیم  میسقت  ءزج  هد  هب  شناد  تمکح و  مامت  دندومرف : زین  و  [ 72 . ] تسا نآ  برد  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  متسه و  ملع  رهش  نم 
زین مالّـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  و  [ 73 . ] تسا هدـش  هداد  قئـالخ  يهمه  هب  هدـنامیقاب  مسق  کـی  مالّـسلا و  هـیلع  نینمؤـملاریما  هـب  نآ  مـسق 

[. 74 . ] دوشیم زاب  برد  رازه  مادک  ره  زا  هک  دنتخومآ  نم  هب  ملع  زا  باب  رازه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  ربمایپ  دنیامرفیم :

شسرپ 073

؟ تسا هنوگچ  قح  اب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  يهطبار 
« َْکیَْنیَع یف  َو  َِکْبلَق  یف  َو  َِکناِسل  یلَع  ُّقَْحلا  َو  َکَعَم  َّقَْحلا  َّنِإ  ُِّیلَع  ای   » مّلس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاق  خساپ :

وا هب  هک  ره  تسا ، ناراکوکین  ریما  مالّسلاهیلع  یلع  دینادب  مدرم  يا  تسا ، نایامن  قح  تنامشچ  بلق و  نابز و  رب  تسا و  وتاب  قح  یلعای 
[. 75 . ] دینک يوریپ  وا  زا  زین  امش  سپ  تسوا ، عبات  یلع و  اب  قح  دش ، دهاوخ  لیلذ  دنک  لیلذ  ار  وا  هک  ره  هدش و  يرای  دنک  يرای 

هحفص 44] ]

شسرپ 074

؟ تسا یسک  هچ  تسد  هب  طارص  لپ  زا  روبع  زاوج 
ُهَعَم َناک  ْنَم  َّالِإ  ُزِواُجی  الَف  َمَّنَهَج  ِریفَش  یلَع  ُطارِّصلا  َبُِصن  ِۀَمایِْقلا  ُمْوَی  َناک  اذِإ  : » دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  خساپ :

« مالّسلاهیلع ٍِبلاطیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِۀَیالِِوب  ٌةَءاَرب 
زا ياهمان  ناما  وا  اب  هکنیا  رگم  دـنکیمن  روبع  نآ  زا  یـسک  دوشیم و  بصن  مّنهج  يور  هب  طارـص  لپ  دوشیم  تمایق  زور  هک  یماگنه 

. دشاب مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیالوب  باذع 
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هب مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادخ  لوسر  هب  دیوگ  يردـخ  دیعـس  وبا  مان  هب  ادـخ  لوسر  باحـصا  زا  یکی 
هّللا یّلـص  دّمحم  درادن و  دوجو  اتکی  يادخ  زج  ییادخ  دیوگب  هکنیا  دندومرف : تسیچ ؟ دیدومرف  هک  ياهمان  ناما  زا  روظنم  امـش ! يادف 

[. 76 . ] تسوا نیشناج  یصو و  نانمؤمریما و  مالّسلا  هیلع  یلع  ادخ و  يهداتسرف  لوسر و  مّلس  هلآ و  هیلع و 

شسرپ 075

؟ دراد مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  اب  ياهطبار  هچ  راذنالا  موی 
يربمایپ هب  یفرعم  ار  دوخ  دـندرک و  توعد  ار  دوخ  کیدزن  ناـشیوخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  هک  تسا  يزور  خـساپ :

نینمؤملاریما طقف  هک  دشابیم  نم  زا  دعب  نم  نیشناج  یـصو و  ریزو و  داد ، تبثم  باوج  نم  هب  همه  زا  لوا  سک  ره  دندومرف : دندرک و 
: دندومرف مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دنداد  تبثم  باوج  راب  هس  مالّسلاهیلع 

[. 77 « ] یلْهَا ْنِم  یتَفِیلَخ  َو  یثِراو  َو  یِّیصَو  يریِزَو و  َْتنَا  یلَع  ای  »
هحفص 45] ]

شسرپ 076

؟ تسا هنوگچ  مالّسلامهیلع  ادخ  لوسر  اب  یلع  ترضح  ِيردارب  ثیدح 
. مالّسلاهیلع نینمؤملاریما  زج  هب  دندرک  رارقرب  تَّوُُخا  يردارب و  دوخ  باحصا  نایم  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  خساپ :

هلآ و هیلع و  هَّللا  یّلص  هللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع  هدمآ و  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  لوسر  دزن  نایرگ  مالّسلاهیلع  یلع  ترـضح 
. دیدرکن ردارب  يدحا  اب  ارم  دیداد و  رارق  يردارب  ناتباحصا  نایم  مّلس 

« ِةَرِخْآلا َو  اْینُّدلا  ِیف  یخَأ  َْتنَأ  : » دندومرف ترضح 
[. 78 . ] دیتسه نم  ردارب  ترخآ  ایند و  رد  امش 

شسرپ 077

؟ تسا هنوگچ  تشهب  ِرَد  يهقلح 
[. 79 . ] دیوگیم یلع  ای  دیآیم  رد  ادص  هب  هک  ياهعفد  ره  هدش و  تنیز  الط  اب  هک  دراد  خرس  توقای  زا  ياهقلح  تشهب  ِرَد  خساپ :

هحفص 46] ]
مدیبوک نانج  برد  الو  تسد  اب 

مدینشب یلع  مان  رد  يهقلح  زا 
دیوگیم ناهج  ود  يادخ  هک  ینعی 

مدیشخب یلع  هب  ار  نانج  تَسبرد 

شسرپ 078

؟ دنداهن مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  شود  رب  كرابم  ياپ  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  عقوم  هچ 
نینمؤملاریما هب  هّکم  حـتف  زور  رد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  هک  هدرک  تیاور  دوخ  بقاـنم  باـتک  رد  یلزاـغمنبا  خـساپ :

. هَّللا لوسر  ای  یلب  دندرک : ضرع  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  ینیبیم  هبعک  ماب  رب  ار  تب  نیا  ایآ  یلع ، ای  دندومرف : مالّسلاهیلع 
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. يروایب نییاپ  ار  نآ  ات  منکیم  لمح  دوخ  شود  رب  ار  وت  نم  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ 
دنهاوخب رَـضُم  هعیبر و  يهلیبق  رگا  دـندومرف : ترـضح  منکیم . لمح  ار  امـش  نم  هَّللا  لوسر  ای  دـندرک : ضرع  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

(. مربب الاب  ار  وت  نم  ات   ) تسیاب وت  ناج  یلع  نکل  و  دنناوتیمن . مشاب  هدنز  نم  هک  یلاح  رد  دننک  لمح  ارم  نت  زا  ياهراپ 
نآ هدز و  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ياپ  قاـس  ود  هب  ار  دوخ  كراـبم  ناتـسد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربمغیپ  دـیوگیم : يوار 

. دندرک دنلب  نیمز  زا  ار  ترضح 
هحفص 47] ]

سپـس دـندراذگ و  دوخ  كرابم  شود  يور  رب  ار  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  و  دـش . رهاظ  ناـشکرابم  ياـهلغب  ریز  يدیفـس  هک  يروط  هب 
؟ ینیبیم هچ  یلع  ای  دندومرف :

: دندرک ضرع  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
. مناوتیم یتحار  هب  مشکب  نامسآ  هب  ار  مناتسد  مهاوخب  رگا  هک  يروط  هب  هداد  تفارش  امش  يهطساو  هب  ارم  لاعتم  دنوادخ  هک  منیبیم 

رب هتـشادرب و  ار  تب  نآ  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  نکفا . نیمز  رب  ار  تب  نآ  یلع ! ای  دـندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ 
. دندنکفا نیمز 

نینمؤـملاریما دندیـشک و  راـنک  مالّـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ياـپ  ریز  زا  ار  دوـخ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوـسر  ماـگنه  نیا  رد 
؟ يدیدنخ هچ  يارب  یلع  ای  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  ادخ  لوسر  دندیدنخ . نآ  زا  سپ  هداتفا و  نیمز  يور  رب  مالّسلاهیلع 
لوسر دیـسرن . نم  هب  یبیـسآ  چیه  یلو  مداتفا  نیمز  يور  رب  هبعک  ماب  يالاب  زا  نم  هَّللا  لوسر  ای  دندرک : ضرع  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما 
نییاپ ار  وت  نیما  لیئربج  درب و  الاب  ار  وت  ادخ  ربمایپ  هک  یلاح  رد  دسرب  یبیـسآ  وت  هب  هنوگچ  دندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللایّلـص  ادـخ 

[. 80 . ] دروآ

شسرپ 079

؟ دندرک یئاعد  هچ  ترضح  دندروآ  هدش  نایرب  يهدنرپ  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکاربمایپ  يارب  یتقو 
نینمؤملاریما تقو  ناـمه  دوش  اذـغ  مه  نم  اـب  اـت  ناـسرب  ار  تقلخ  نیرتبوبحم  نینمؤملاریما و  نیقّتم و  ماـما  ایادـخ ! دـندومرف : خـساپ :

[. 81 . ] دندش اذغ  مه  مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلص  مرکا  ربمغیپ  اب  دندروآ و  فیرشت  مالّسلاهیلع 
هحفص 48] ]

شسرپ 080

؟ تسا ّدح  هچ  هب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  نیقی  هبترم 
: دندومرف مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  خساپ :

دوـجو رد  یعقاو  نیقی  هک  نیا  زا  هیاـنک  دوـشیمن  هدوزفا  نم  نـیقی  هـب  دور  راـنک  اـههدرپ  رگا  [ 82 « ] ًانیقَی ُتْدَدْزا  اَـم  ُءاـطِْغلا  َفِشُک  َْول  »
. تسا هدیسر  دوخ  لامک  هب  مالّسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

شسرپ 081

؟ دوب هیلع  هّللا  ۀنعل  باطخلا  نب  رمع  يوزرآ  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  زا  ییاهتلصخ  هچ 
زا رتهب  ار  نآ  نم  دوب  نم  يارب  زا  اهنآ  زا  یکی  هاگره  هک  دش  هداد  مالّسلاهیلع  یلع  ترـضح  هب  تلـصخ  هس  دیوگیم : رمع  دوخ  خساپ :
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ياهرد يهمه  دـش ، دـنزرف  ياراد  وا  زا  داد و  وا  هب  ار  شرتخد  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  ربماـیپ  مدیدنـسپیم ، وم  خرـس  نارتش 
وا هب  ار  يوزریپ  مچرپ  ْنیَنُح  گنج  زور  هکنیا  مّوس  تشاذـگ و  ياج  هب  ار  وا  يهناخ  رد  تسب و و  دـشیم  زاـب  دجـسم  هب  هک  ییاـههناخ 

[. 83 . ] داد
هحفص 49] ]

شسرپ 082

دناهدومرف تیاور  ناشراوگرزب  ناردپ  زا  مالّـسلاهیلع  داوج  ماما  خساپ : دـندومرف ؟ تبحـص  دیـشروخ  اب  هنوگچ  مالّـسلاهیلع  نیمؤملاریما 
سپ نک ، تبحص  دیشروخ  اب  نسحلاابا  ای  دندومرف : مالّسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  يزور  هک :

نایقتم و ماما  يا  نانمؤمریما و  يا  امش  رب  مالس  داد : باوج  دیـشروخ  هاگنآ  راگدرورپ ، عیطم  يهدنب  وت  رب  مالـس  دندومرف : ترـضح  نآ 
نامـشچ هداـتفا ، هدجـس  هب  مالّـسلاهیلع  ناـنمؤمریما  اـجنیا  رد  دوب  دـیهاوخ  تشهب  رد  ناتنایعیـش  امـش و  یلع  اـی  نادیفـسور  ياوـشیپ  يا 

مبیبح ردارب و  يا  دـندومرف : هتفرگ و  شوغآ  رد  ار  ناشیا  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  سپ  دـش ، کشا  زا  ولمم  ناـشکرابم 
[. 84 . ] دنکیم تاهابم  نامسآ  تفه  رب  وت  يهطساو  هب  لاعتم  دنوادخ  روایب ، الاب  ار  ترس 

شسرپ 083

؟ تسا شرامش  لباق  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  لئاضف  ایآ 
زا یکی  هب  سک  ره  سپ  تسین  شرامـش  لباق  هک  هدومرف  تیانع  يرایـسب  لـئاضف  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  مردارب  هب  دـنوادخ  خـساپ :

ار وا  لئاضف  زا  یکی  سک  ره  دزرمآیم و  ار  وا  يهدنیآ  هتشذگ و  ناهانگ  مامت  ادخ  دنک ، رکذ  ار  نآ  هتـشاد ، رارقا  ترـضح  نآ  لئاضف 
مامت ادخ  دهد  ارف  شوگ  وا  لئاضف  زا  یکی  هب  سک  ره  دنبلطیم و  شزرمآ  وا  يارب  تسا  یقاب  هتشون  نآ  هک  یماگنه  ات  هکئالم  دسیونب 

بکترم ندرک  هاگن  اب  هک  یناهانگ  مامت  دـنک  هاگن  وا  لئاضف  رد  ياهتـشون  هب  سک  ره  دزرمآیم و  هداد  ماـجنا  عامتـسا  اـب  هک  یناـهانگ 
ياهدنب نامیا  تسا و  تدابع  وا  دای  رکذ و  تسا و  تدابع  مالّـسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هب  ندرک  هاگن  دندومرف : سپـس  دزرمآیم ، هدـش 

[. 85 . ] وا نانمشد  زا  ترفن  يرازیب و  وا و  تیالو  لوبق  هب  رگم  دوشیمن  لوبق  ادخ  دزن 
هحفص 50] ]

شسرپ 084

؟ دنراد مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  اب  یتبسن  هچ  هکئالم 
دنتسه مالّسلامهیلع  تیب  لها  نینمؤملاریما و  ناراذگتمدخ  راگدرورپ  يهکئالم  دندومرف : مّلس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلص  مرکا  ربمایپ  خساپ :

سپ دـندش ، دراو  مالّـسلاهیلع  نینمؤـملاریما  ماـگنه  نیا  رد  دوـب  هتـسشن  ترـضح  نآ  رـضحم  رد  لـیئربج  يزور  هک  تسا  تـیاور  رد  و 
اج زا  ناوج  نیا  لباقم  دـندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  درک ، ضرع  مالـس  تساوخرب و  ترـضح  نآ  لباقم  لیئربج 

تمـسا یتـسیک و  وـت  دیـسرپ  نم  زا  دـیرفآ ، ارم  ادـخ  هک  یماـگنه  دراد ، نـم  ندرگ  رب  يداتـسا  ّقـح  وا  يرآ ، درک : ضرع  يزیخیمرب !
، هدـش رهاظ  ناوج  نیا  راونا  ملاع  رد  ماـگنه  نیا  رد  مدـش  نادرگرـس  ّریحتم و  باوج  رد  نم  تسیچ ؟ نم  مسا  متـسیک و  نم  و  تسیچ ؟

وت لیلذ  يهدـنب  نم  تسابیز و  لیمج و  وت  مسا  یتمظع و  اب  لیلج و  راـگدرورپ  وت  وگب : دومرف  تخومآ و  نم  هب  ار  تـالاؤس  نیا  باوج 
لاس رازهیس  ره  هک  تسا  ياهراتـس  درک : ضرع  ياهدش ؟ هدیرفآ  هک  تسا  لاس  دنچ  دندومرف : ترـضح  تسا ، لیئربج  ممـسا  متـسه و 

؟ یـسانشیم ینیبب  ار  نآ  مه  زاب  رگا  دندومرف : ترـضح  ماهدید ، ار  نآ  راب  رازهیـس  لاح  هب  ات  نم  دـنکیم و  عولط  شرع  زا  هبترم  کی 
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رهاظ ترضح  نآ  یناشیپ  زا  هراتس  نآ  دید  لیئربج  ماگنه  نیا  رد  رادرب  رس  زا  ار  همامع  یلع ، ای  دندومرف : مسانـشن ، هنوگچ  درک : ضرع 
[. 86 . ] دش

هحفص 51] ]

شسرپ 085

؟ تسا هدوب  هنوگچ  سمشلا  ّدر 
ناماد رد  ناشکرابم  رـس  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربماـیپ  هک  هدرک : تیاور  دوخ  باـتک  رد  یلزاـغمنبا  بهذـم  یعفاـش  هیقف  خـساپ :
بورغ باتفآ  هک  دندوب  هدناوخن  ار  رصع  زامن  زونه  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  دش و  لزان  ناشیا  رب  یحو  هک  دوب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 

وا يارب  ار  باتفآ  دوب  تلوسر  وت و  تعاط  رب  مالّـسلاهیلع  یلع  اراگدرورپ ! دندرک : ضرع  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  ربمایپ  سپ  درک ،
[. 87 . ] دوب هدرک  بورغ  هکنآ  زا  دعب  درک ، عولط  باتفآ  میدید  سپ  دیوگ : يوار  دناوخب ، ار  شرصع  زامن  ات  نادرگرب 

هحفص 52] ]

شسرپ 086

؟ دنادیم ار  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  لئاضف  مه  ناطیش  ایآ 
دندرکیم تناها  ار  ناشیا  هک  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  نانمشد  زا  ياهّدع  لباقم  رد  سیلبا  دیوگ : هیلع  هّللا  ۀمحر  یسراف  ناملـس  خساپ :

؟ تسا مالّـسلاهیلع  یلع  ام  يالوم  ینادیم  اجک  زا  دـنتفگ : دـینکیم ؟ تناها  ار  دوخ  يالوم  ارچ  امـش ، رب  ياو  تفگ : ناـنآ  هب  هداتـسیا ،
نایعیش نایلاوم و  زا  وت  ایآ  دنتفگ : تسوا ، يالوم  مالّسلاهیلع  یلع  متسه ، وا  يالوم  نم  هک  ره  دندومرف : هک  ناتربمایپ  شیامرف  زا  تفگ :

لاـم و رد  دـنک  ینمـشد  وا  اـب  یـسک  رگا  مراد و  تسود  ار  یلع  نـم  هـکلب  مـیوا ، ناـیلاوم  زا  هـن  وا و  نایعیـش  زا  هـن  تـفگ : یتـسه ؟ وا 
، نیقرام نیطساق و  نیثکان و  يا  دینک ، شوگ  تفگ : وگب ! يزیچ  مالّسلاهیلع  یلع  لئاضف  زا  ام  يارب  دنتفگ : موشیم ، کیرـش  شنادنزرف 

رازه هدزاود  هکئالم  هارمه  هب  زین  لّوا  نامـسآ  رد  نآ  زا  دـعب  مدرک ، تدابع  لاس  رازه  هدزاود  ناـیّنج  ناـیم  رد  ار  لـجوزع  دـنوادخ  نم 
هریخ ار  اهمـشچ  هک  یبیجع  رون  هبترم  کی  میدوب  ّتیدحا  تاذ  سیدقت  حیبست و  لوغـشم  هک  یلاح  رد  يزور  مدرک ، تدابع  ار  وا  لاس 

اّما تسا ، یلسرم  ربمایپ  ای  بّرقم  کلم  ِرون  نیا  ٌسوُّدق » ٌحّوبُس  : » دنتفگ هداتفا ، هدجس  هب  هکئالم  سپ  درک ، روبع  لّوا  نامـسآ  زا  درکیم 
نب یلع  دوجو  لِگ  تنیط و  رون  هکلب  تسا  لسرم  ربمایپ  هن  بّرقم و  کلم  رون  هن  : » دیـسر ادـن  لجوزع  دـنوادخ  بناج  زا  ماگنه  نیا  رد 

[. 88 . ] تسا مالّسلاهیلع  بلاطیبا 
هحفص 53] ]

شسرپ 087

؟ تسیچ لاعتم  دنوادخ  مظعا  مسا 
يدور هب  قافتا  زا  دش ، هارمه  ناشیا  اب  ربیخ  یلاها  زا  یکی  هار  رد  دنتشذگیم ، یهار  زا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  اهزور  زا  يزور  خساپ :

رگا درم  يا  تفگ : هدومن ، ترـضح  نآ  هب  ور  سپـس  درک ، روبع  بآ  يور  زا  داد و  رارق  اپ  ریز  ار  دوخ  يابع  يربیخ  نآ  سپ  دندیـسر ،
، دـندرک بآ  هب  ياهراشا  سپـس  تسیاب ، دوخ  ياج  رـس  دـندومرف : ترـضح  يدرکیم ، روبع  بآ  يور  زا  منادیم  نم  هچنآ  یتسنادیم 

ترـضح نآ  ياهاپ  يور  دید  ار  هزجعم  نیا  وا  یتقو  دـندرک  روبع  نآ  يور  زا  ناشیا  دـیدرگ و  دـمجنم  داتـسیا و  تکرح  زا  هبترم  کی 
ضرع ینک ، تکرح  بآ  يور  یتسناوت  هک  یتفگ  هچ  وت  دندومرف : ترضح  تسب ؟ خی  بآ  هک  یتفگ  هچ  ناوج  يا  درک : ضرع  هداتفا ،
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یّلص دّمحم  ترضح  نیشناج  یـصو و  مسا  درک : ضرع  تسیچ ؟ مظعا  مسا  دندومرف : ترـضح  مدناوخ ، مظعا  مسا  هب  ار  ادخ  نم  درک :
درم ماگنه  نیا  رد  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  دّمحم  ترـضح  نیـشناج  یـصو و  نآ  منم  دـندومرف : ترـضح  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا 

[. 89 . ] یتسه وا  نیشناج  یصو و  وت  هک  اّقح  تفگ : هدروآ ، نامیا  يربیخ 

شسرپ 088

؟ دروخیم ترسح  همه  زا  شیب  تمایق  زور  یسک  هچ 
بلاطیبا نب  یلع  تلزنم  ماقم و  هب  اّما  دـنارذگب ، اهزامن  اهتدابع و  رد  ار  دوخ  تّوق  یناوج و  هک  یـسک  مالّـسلاهیلع  قداـص  ماـما  خـساپ :

[. 90 . ] دروخیم ترسح  همه  زا  شیب  تمایق  زور  دشابن  دقتعم  مالّسلاهیلع 
هحفص 54] ]

شسرپ 089

؟ دراد یتبوقع  هچ  مالّسلاهیلع  یلع  نینمؤملاریما  لئاضف  ندرکن  نایب  ندومن و  ناهنپ 
املع و ناهانگ  رطاخ  هب  رگم  دنکیمن  باذع  ار  دوخ  تاقولخم  لاعتم  دنوادخ  دندومرف : مّلـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مرکا  ربمایپ  خساپ :
زا دعب  نیمز  يور  رد  دینادب  دنرادیمن ، نایب  هدومن ، ناهنپ  ار  ترضح  نآ  تیبلها  مالّـسلاهیلع و  یلع  ترـضح  لئاضف  هک  ینادنمـشناد 

، دنیامنیم رشتنم  ار  شلئاضف  هدرک ، رهاظ  ار  وا  رما  هک  یناسک  نآ  درادن ، دوجو  وا  ناتسود  نایعیـش و  زا  رترب  ياهدنبنج  نالوسر ، ایبنا و 
لئاضف هک  یناسک  صوصخم  ًالماک  لیو  هاچ  اهنآ و  رب  ياو  سپ  دـبلطیم ، شزرمآ  نانآ  يارب  هکئالم  هتفرگ ، ارف  ار  ناـنآ  ادـخ  تمحر 

[. 91 . ] دنیامن لمحت  ار  منهج  شتآ  دنهاوخیم  هنوگچ  دننک ، یفخم  ار  وا  رما  دنیامن و  ناهنپ  ار  وا 

تموکح نارود 

شسرپ 090

؟ دندرکیم راتفر  هنوگچ  ناراکاطخ  اب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
ینعی َۀَئِّیـسَّلا » ُنَسْحَا  َیِه  یتَّلِاب  ْعَفِْدا  : » هدومرف دنوادخ  دـندومرفیم ، دـندادیم و  رارق  وفع  دروم  دندیـشخبیم و  ار  اهنآ  ياهاطخ  خـساپ :

[. 92 . ] دنتشگ ترضح  قفاوم  تسود و  نافلاخم  زا  يرایسب  راتفر  نیمه  اب  و  هدب . یبوخ  هب  ار  شباوج  دنکیم  يدب  وت  هب  هک  یسک 
هحفص 55] ]

شسرپ 091

؟ تسا هدوب  هچ  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  ماعط 
: دندومرفیم و  [ 93  ] دـندرکیمن ریـس  هنوگچیه  ار  دوخ  كرابم  مکـش  دـندومرفیم و  لیم  کمن  اب  کشخ  نیوج  نان  ترـضح  خـساپ :

. منک یگدنز  وا  لثم  دیاب  نم  هدروخن و  ریس  ياذغ  هک  دشاب  یفیعض  نم  ّتیمکاح  ورملق  طاقن  نیرترود  رد  دیاش 

شسرپ 092

؟ دندرکیم دمآ  تفر و  اهرازاب  اههچوک و  رد  اهنت  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  ارچ 
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دندزیم رس  اههزاغم  هب  دنهد و  ناشن  وا  هب  ار  هار  دندید ، ياهدشمگ  رگا  دننک و  يرای  ار  وا  دندید  یفیعض  رگا  دنتساوخیم  اریز  خساپ :
[. 94 . ] دندرکیم لالح  راک  بسک و  هب  ییامنهار  ار  اهنآ  دندرکیم و  توالت  نآرق  اهنآ  يارب  و 

شسرپ 093

؟ دوب هنوگچ  مالّسلاهیلع  بلاطیبا  نب  ّیلع  لدع 
تسا مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تلادع  يایرد  تارذ  زا  ياهرذ  طقف  مینادیم  ام  هچ  نآ  تسا و  رشب  رّوصت  قوفام  ترضح  تلادع  خساپ :

: دیوگیم نیسح  هط  رتکد  هراب  نیا  رد  هک 
ِِهَتلادَع ِةَّدِِشل  ِِۀتَدابِع  ِبارِْحم  یف  ٍِبلاط  َیبا  ُْنب  ُِّیلَع  َِلُتق 

. دش هتشک  تدابع  بارحم  رد  تلادع  تّدش  رطاخ  هب  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح 
هحفص 56] ]

شسرپ 094

؟ دندرک هچ  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  دمآ  لاملا  تیب  هب  یصخش  یبلطم  يارب  هیلع  هّللا  ۀنعل  صاعورمع  یتقو 
هک ار  یغارچ  دنک  تبحـص  یـصخش  روما  يهرابرد  دهاوخیم  هیلع  هّللا  ۀنعل  صاع  ورمع  دندید  یتقو  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  خساپ :

[. 95 . ] دنتسشن تبحص  هب  هام  رون  ریز  رد  دندرک و  شوماخ  دوب  لاملا  تیب  هب  ّقلعتم 

شسرپ 095

؟ دوب هنوگچ  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تموکح  رد  يدازآ  عضو 
تحت یبهذم  ياهتیلقا  یتح  راشقا و  مامت  يدازآ  مّلـس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  زا  يوریپ  هب  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  خـساپ :

هب نانآ  اب  سکعلاب  هکلب  دندرکنیمن ، مالسا  نید  شریذپ  دوخ و  نید  كرت  هب  روبجم  ار  سکچیه  دندرمشیم و  مرتحم  ار  مالسا  مچرپ 
. دندرکیم راتفر  دنتشاد  هک  ياهدیا  نامه 

هحفص 57] ]

شسرپ 096

؟ دنیامرفیم هچ  يدازآ  يهرابرد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما 
[. 96 . ] ًاّرُح ُهَّللا  َکَلَعَج  ْدَق  َو  َكِْریَغ  َْدبَع  ْنُکتال  خساپ :

. تسا هداد  رارق  دازآ  ار  وت  دنوادخ  هکیلاح  رد  شابم  نارگید  يهدنب  دندومرف :

شسرپ 097

؟ تسا هدوب  هنوگچ  ناریسا  اب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  راتفر 
مّلـس هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  ادـخ  لوسر  دـندومرفیم : دـندرکیم و  تعناـمم  هدـنب  هدرب و  ناوـنع  هب  ناریـسا  شورف  دـیرخ و  زا  خـساپ :

: دناهدومرف
هک یسک  دـیهد 1 - رارق  فـطل  تمحرم و  دروـم  ار  صخـش  هس  [ 97 « ] ٍلاَّهُج ِناـمَز  یف  َعاـض  ًاـِملاع  َو  َرَقَْتِفا ، ًاـِّینَغ  َو  َّلَذ  ًازیزَع  اوُمَحِْرا  »
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نامز رد  هک  يدنمـشناد  هتـشگ 3 - ریقف  نونکا  هدوب و  دـنمتورث  يراـگزور  هک  یـسک  هتـشگ 2 - لـیلذ  نونکا  هدوب و  زیزع  يراـگزور 
. هتشگ عیاض  شقح  نادان  ياهدع 

شسرپ 098

؟ دوب هنوگچ  نامیتی  اب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  راتفر 
هب تشاد و  يراتفر  نینچ  ام  اب  مالّـسلاهیلع  یلع  میدوب و  میتی  مه  اـم  شاـک  يا  دـنتفگیم : باحـصا  زا  یـضعب  هک  دوب  يّدـح  هب  خـساپ :

[. 98 . ] دنتفگیم نامیتی  ردپ  ینعی : یماتیلاوبا  ترضح  هب  لیلد  نیمه 
هحفص 58] ]

شسرپ 099

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  ياهتواضق 
راهظا ار  دوخ  يأر  ًاروف  قیقحت  زا  سپ  یّتح  دندرکیمن و  تواضق  قیقحت  نودب  هاگچیه  دوبن ، یفخم  ناشملع  زا  يزیچ  هکنیا  اب  خـساپ :
هکنیا ای  تفاـییم و  تاـجن  تازاـجم  زا  مهّتم  ببـس  نیا  هب  دـنتخادنایم و  ریخأـت  هب  ار  رظن  راـهظا  ناـکما  دودـح  اـت  هکلب  دنتـشادیمن ،

. دیسریم تابثا  هب  شیهانگیب 

شسرپ 100

؟ تسا هدوب  هنوگچ  يرادمامز  ماگنه  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  یناگدنز 
اور مدرم  رب  ار  يّربکت  هنوگ  چـیه  دوب و  یگداس  تیاـهن  رد  مّلـس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یّلـص  مالـسا  ماـقم  ـالاو  ربماـیپ  زا  يوریپ  هب  خـساپ :

. دنتشادیمن

شسرپ 101

؟ دشاب یتافص  هچ  ياراد  دیاب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  رظن  زا  رادمامز  کی 
رد ییوخهدنرد  ریـش  دننام  هب  : » هک دنوشیم  رّکذتم  دوخ  رادناتـسا  رتشا  کلام  هب  ياهمان  دهع  یط  رد  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  خـساپ :

[. 99 «. ] دشاب مدرم  يارب  فطل  رهم و  رسارس  یمالسا  مکاح  دوجو  دیاب  شابن و  مدرم  نایم 
هحفص 59] ]

شسرپ 102

؟ تسا هدوب  هزادنا  هچ  هب  لاملاتیب  زا  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  هدافتسا  رادقم 
يارب هکلب  هدرکن  هدافتـسا  ءوس  لاملا  تیب  هب  تبـسن  اهنت  هن  تیمکاح  ورملق  شرتسگ  رادـتقا و  نیع  رد  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  خـساپ :

. دندومنیم قافنا  ادخ  هار  رد  زین  ار  زیچان  قوقح  نامه  یهاگ  دندوب و  هداد  رارق  لاملا  تیب  زا  نارگید  اب  يواسم  یقوقح  دوخ 

شسرپ 103
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؟ دوب هچ  تموکح  ماگنه  رد  مالّسلاهیلع  یلع  ترضح  ياهسابل 
متشادن نت  هب  یسابل  نیا  زا  شیب  مدمآ  رهش  نیا  هب  هک  يزور  نم  دندومرفیم : دنتـشاد و  نت  هب  تمیق  مک  يهچراپ  هعطق  ود  طقف  خساپ :

[. 100 . ] تسا تنایخ  نیا  متشاد ، هارمه  هب  نیا  زا  شیب  زیچ  امشرهش  زا  مجورخ  زور  رگا  و 

شسرپ 104

؟ دنتشاد يراتفر  هچ  نارگید  رظن  يأر و  يهرابرد  مالّسلا  هیلع  یلع  ترضح 
امـش تسا : هدمآ  هغالبلاجهن  رد  دندوب و  لئاق  شزرا  مدرم  يأر  يارب  هکلب  دندرکیمن ، یگدنز  روحم  دوخ  دبتـسم و  دارفا  دننام  خـساپ :

[. 101 . ] دیهدب يأر  زین  امش  منک و  تروشم  امش  اب  نم  هک  دیراد  نداد  يأر  قح  نم  رب 
هحفص 60] ]

شسرپ 105

؟ تشاد تلاخد  مدرم  يأر  مکاح  رادناتسا و  نییعت  رد  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  تموکح  نامز  رد  ایآ 
نادـیم رد  ار  مدرم  مامت  هک  دـندادیم  روتـسد  وا  هب  دـشیم  نییعت  اهرهـش  زا  یکی  يارب  ترـضح  يوس  زا  یمکاح  هک  یماـگنه  خـساپ :

اهر ار  رهـش  دـیاب  دـندادیمن  تبثم  رظن  ًاـنایحا  رگا  دـنک  یهاوخ  رظن  مدرم  اـب  شتـسایر  يهراـبرد  دـنک و  عمج  دوخ  درگ  رهـش  یمومع 
. دشیم نییعت  يرگید  مکاح  ات  درکیم 

شسرپ 106

؟ دشیم راتفر  هنوگچ  مدرم  لاوما  اب  مالّسلاهیلع  یلع  تموکح  رد 
و ادخ ، قوقح  هک  سک  ره  تسا ، مّلس  هلآ و  هیلع و  هَّللا  یّلـص  مرکا  لوسر  ادخ و  بتکم  هک  مالّـسلاهیلع  نینمؤملاریما  بتکم  رد  خساپ :
ار مدرم  عورـشم  یئاراد  تورث و  هب  ضّرعت  ّقـح  ناوـنع  چـیه  هـب  سک  چـیه  دوـب و  مرتـحم  شیئاراد  هـیقب  تـخادرپیم  ار  مدرم  قوـقح 

. تشادن

شسرپ 107

؟ دوب هچ  تاکز  يروآعمج  رومأم  هب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهیصوت 
بظاوم يوشن و  در  وا  نیمز  زا  هارکا  روز و  هب  یناسرتن و  ار  یناملـسم  چیه  هک  شاب  بظاوم  نک و  تکرح  ادـخ  ياوقت  اب  هارمه  خـساپ :

ای يدوهی  کـی  یتـح  ینکن و  تناـها  ار  یناملـسم  هاگچـیه  شاـب  بظاوم  ینکن … و  تفاـیرد  وا  لاوما  زا  ادـخ  قـح  زا  شیب  هک  شاـب 
[. 102 …  ] یهدن رارق  نیهوت  برض و  دروم  جارخ  يارب  ار  ینارصن 

هحفص 61] ]

شسرپ 108

؟ تسا هدوب  هنوگچ  لاملا  تیب  زا  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  يهدافتسا 
ماگنه هب  هکیئاجات  دـندرکیم  قافنا  ادـخ  هار  رد  زین  ار  دوخ  یئاراد  یتح  هدرکیم و  میـسقت  مدرم  ناـیم  رد  ار  لاـملا  تیب  لاوما  خـساپ :

. دندوب راکهدب  مهرد  رازه  دصتفه  دودح  تداهش 
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شسرپ 109

؟ تسا هدوب  هنوگچ  مالّسلاهیلع  یلع  تموکح  رد  تواضق  رما 
هب صخـش  نیا  دنتـشاد ، لوزعم  دوخ  بصنم  زا  ار  یَلئُد  دوسالاوبا  ماـن  هب  دوخ  تاـضق  زا  یکی  يزور  مالّـسلاهیلع  یلع  ترـضح  خـساپ :

ار یتناـیخ  هکنیا  اـب  دـیدرک  لزع  تواـضق  بصنم  زا  ارم  ارچ  نینمؤملاریما ، اـی  تشاد  هضرع  هدـش و  بایفرـش  مالّـسلاهیلع  ماـما  تمدـخ 
. یهدیم رارق  عازن  نیفرط  يادص  زا  رتدنلب  ار  تیادص  هک  ماهدینش  نوچ  دندومرف ، ترضح  ماهدشن  بکترم 

هحفص 62] ]

شسرپ 110

؟ تسا هدوب  هنوگچ  ْهیَلَع  ِهَّللا  ُۀَنَْعل  يدارم  مَْجُلمنبا  اب  مالّسلاهیلع  نینمؤملاریما  راتفر 
تساوخ و یبکرم  ترضح  زا  دمآ و  يزور  مجلمنبا  خساپ :

هدرک يراتفر  وا  اب  نم  ارم . نتشک  وا  مهاوخیم و  ار  وا  تایح  نم  دندومرف : هدرک و  راّضح  هب  ور  دعب  دنداد و  وا  هب  یبکرم  ترـضح  نآ 
ارچ سپ  دـنتفگ : راّـضح  زا  یـضعب  تسا . نم  لـتاق  وا  دـینادب  همه  دـشاب . هتـشادن  شمیمـصت  يارجا  يارب  ياهناـهب  چـیه  هک  مـنکیم  و 

ِۀَیـالِِوب ِِهتَمِْعن  َماـمَت  َو  ِِهنید  َلاـمَک  َلَـعَج  يذَّلا  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلَا  [ 103 . ] هتـشکن ارم  زونه  هکنیا  يارب  دـندومرف : ترـضح  دـیاهدراذگ ؟ شدازآ 
ِِهْلبَِحب َنیکِّسَمَتُْملا  َنِم  انَلَعَج  َو  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َنینِمْؤُْملاِریمَا 

يریازج اضرنسح  دّیس 
مالسلاهیلع بلاطیبا  نب  یلع  تیالو  هار  ناناوج  تیئه 

مالسلااهیلع هّیمطاف  دجسم  دابآ - فجن 
هحفص 63] ]

تیالو هداب 

ام میتسم  یلع  قشع  زا  بشما 
ام میتسه  شاهداب  شون  هعرج 

دش داش  لد  وا  رهم  بارش  زا 
دش دازآ  مغ  درد و  زا  شاهعیش 

نیقّتم ماما  نآ  دومرفب  دوخ 
نیتملا لبح  منم  قح  قلخ  رهب 

منم قح  میقتسملا  طارص  نآ 
منم قهاز  دنک  ار  لطاب  هکنآ 

یلج توص  اب  تسا  هدومرفب  قح 
یلع ّالا  یتف  دّمحم ال  ای 

کلف میوربا  ود  چیپ  مخ و  رد 
کلم ّنج و  دَُوب  مقشع  رد  قرغ 
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یبن سفن  قح  ياقثولا  ةورع 
یلو یتسه  نم  دعب  دمحا  تفگ 
دش هبعک  نم  لِگ  رون  زا  هبعک 

دش هلبق  تدالو  نیز  قح  يهناخ 
نانج روح و  نم  رون  زا  ياهولج 

نامسآ نیمز و  نم  زا  دش  قلخ 
متسیلاو يهزور  زامن و  نم 
متسیلاغ رکنم و  ره  نمشد 

دیهش گرم  شندرم  نم  يهعیش 
دینع راّفک  لک  نم  نمشد 

یلج توص  اب  ریجنز  لغ و  رد 
یلع ای  لق  یلع ، ای  مدینش  دوخ 

تسایبنا راعش  نتفگ  یلع  ای 
تسال لوح و  ریسفت ال  يهولج 

مملاع ياشگ  لکشم  دوخ  هک  نمگ 
مبل درو  همطاف  مان  تسه 
دَُوب رواد  يهبوبحم  همطاف 
دَُوب ردیح  لد  زمر  وا  مسا 
ریبکلا خیشلا  محار  ای  یلع  ای 
ریثکلا بنذ  نک  وفع  انابا  ای 

هحفص 64] ]
ادتقم يا  ام  هب  يدیع  اطع  نک 

البرک ارماس و  نیمظاک و 
ترئاز مدرگ  هک  تمسق  فجن  نک 

ترد يوب  شوخ  كاخ  ناج  زا  مسوب 

یقرواپ

رکذ رگیدــکی  يارب  ار  اـم  ثیداـحا  دــیوشیم ، عـمج  مـه  درگ  اــیآ  لیــضف  يا  دــندومرف : لیــضف  هـب  مالـّـسلاهیلع  قداــص  ماــما  [ 1]
دنوادخ دینک ، هدـنز  ار  ام  رما  لیـضف  يا  مرادیم ، تسود  نم  ار  سلاجم  نیا  انامه  دـندومرف : مدرگ . تیادـف  یلب  درکضرع : ؟ دـینکیم

ص 282. ج 44 ، راونألاراحب : دنک . هدنز  ار  مالّسلامهیلع  تیب  لها  ام  رما  هک  ار  یسک  دنک  تمحر 
يهیآ 56. تایراذ ، يهروس  َنوُُدبْعَِیل » َّالإ  َْسنإلا  َو  َّنِجلا  ُْتقَلَخ  ام  َو  : » دیامرفیم لاعتم  دنوادخ  [ 2]

نینچمه مّلـسو و  هلآو  هیلع  هَّللایّلـص  مرکا  ربمایپ  زا  لقن  هب  هشیاـع  زا  هملـس و  ّمُا  زا  دوخ  ریـسفت  رد  یبلعث  هیآ 33 : بازحا  يهروـس  [ 3]
یلع و ترـضح  مرکا و  ربمایپ  هیآ  نیا  رد  تیب  لها  زا  دارم  هک  دـنکیم  لـقن  نینچ  ددـعتم  قرطب  لـیزنتلا  دـهاوش  رد  يروباـشین  مکاـح 
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. دنشابیم مالّسلامهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  ارهز و  ترضح 
ص 287. ج 2 ، بوشآ : رهشنبا  بقانم  [ 4]

ص 383. ج 25 ، راونالاراحب : ص 107 ، رضتحملا : [ 5]
ص 125. ۀبقنم : ةأم  ص 236 ، ج 39 ، راونالاراحب : [ 6]

ص 69. مارملا : ۀیاغ  ص 121 ، ج 27 ، راونالاراحب : ص 173 ، ۀبقنم : ةأم  [ 7]
هیآ 207. هرقب : يهروس  [ 8]

ص 282. ج 1 ، بوشآ : رهشنبا  بقانم  [ 9]
ص 60. ج 19 ، راونالاراحب : [ 10]

ج 19 ص 64. ج 26 ص 41 ، راونالاراحب : [ 11]
ج 19 ص 116. راونالاراحب : [ 12]

ص 113. يرولا : مالعا  [ 13]
ص 74. ج 20 ، راونالاراحب : [ 14]

يدـقاو تشادـن و  ار  وا  اب  يهزرابم  یئاـناوت  یـسک  هک  يروط  هب  دوب  برع  يوجگنج  نیرتروـالد  نیرتروهـشم و  دودـبع  نبورمع  [ 15]
رد هلمج  نیا  ریطلا » مهـسوؤر  یلع  ناک  و   » دوب امرفمکح  ناناملـسم  يهمه  رب  توکـس  دیبلطیم  زرابم  دودبع  نبورمع  یتقو  دـسیونیم 

ج 2 ص 470. یلزاغمنبا : بقانم  بلطم ، نیمه  زا  هیانک  تسا  یلثملا  برض  برع 
ج 39 ص 3. راونالاراحب : [ 16]

ص 319. ج 8 ، ّقحلا : قاقحا  متسه ، نیلقث  ءزج  زین  نم  دنیامرفیم : مالّسلاهیلع  قداص  ماما  و  [ 17]
ص 3. ج 21 ، راونألاراحب : [ 18]

ص 15. ج 21 ، راونالاراحب : [ 19]

ص 14. ج 39 ، راونالاراحب : [ 20]

ص 29. ج 21 ، راونالاراحب : [ 21]
ص 337. یلزاغمنبا : بقانم  [ 22]

ص 92. ۀعیشلاۀقیدح : [ 23]
ص 10. ج 21 ، راونالاراحب : [ 24]

ص 22. ج 1 ، ریدغلا : ص 203 ، ج 37 ، راونالاراحب : [ 25]
ص 44 و 97. ، 3 ج 15 : ملاوع : ص 387 ، ج 21 ، راونالاراحب : [ 26]

ص 11. ج 1 ، ریدغلا : ص 111 ، ج 37 ، راونالاراحب : [ 27]
ص 215. ج 37 ، راونالاراحب : [ 28]

ص 11. ج 1 ، ریدغلا : [ 29]

ص 11. ج 1 ، ریدغلا : [ 30]

ص 11. ج 1 ، ریدغلا : [ 31]
ص 274. ج 1 ، ریدغلا : ص 127 ، ج 73 ، راونالاراحب : [ 32]

ص 199. ، 3 ج 15 : ملاوع : ص 291 ، ج 1 ، ریدغلا : [ 33]

مالسلاامهیلع بلاطیبا  نبیلع  نینموملاریما  نوماریپ  شسرپ  هد  www.Ghaemiyeh.comدص و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 47زکرم  هحفص 41 

http://www.ghaemiyeh.com


ص 85. ، 3 ج 15 : ملاوع : ص 120 ، ج 37 ، راونالاراحب : [ 34]
ص 344. یفاک : يهضور  [ 35]
ص 344. یفاک : يهضور  [ 36]
ص 464. لامعالا : لابقا  [ 37]
ص 464. لامعألا : لابقا  [ 38]
ص 464. لامعالا : لابقا  [ 39]
ص 464. لامعألا : لابقا  [ 40]
ص 464. لامعألا : لابقا  [ 41]
ص 464. لامعألا : لابقا  [ 42]
ص 378. بولقلا : داشرا  [ 43]

ص 46. یفوک : تارف  ریسفت  [ 44]
ص 55. نیقیلاراونا : قراشم  [ 45]

ص 252. ج 1 ، نازیملاریسفت : [ 46]
يهیآ 61. نارمع : لآ  يهروس  [ 47]

ص ج 1 ، لبنح : دمحا  دنـسم  ص 300 ، ج 2 ، يذمرت : حیحـص  ص 360 ، ج 2 ، ملسم : حیحـص  ص 38 ، ج 4 ، روثنملاّرد : ریـسفت  [ 48]
ص 95. یبلعث : ریسفت  ، 185

ص 46. ۀعیشلا : ۀقیدح  [ 49]
يهمان 47. هغالبلاجهن : [ 50]

ص 35. بقانملا : رحب  ص 338 ، ج 4 ، قحلا : قاقحا  [ 51]
ص 69. نینمؤملاریما : رارسا  یف  نیقیلاراونأ  قراشم  [ 52]

ص 46. مارملا : ۀیاغ  ص 175 ، ۀبقنم : ةأم  ص 50 ، ۀعیفرلا : تاجرد  ص 249 ، یفطصملا : ةراشب  ص 331 ، یسوط : یلاما  [ 53]
ص 438. ج 2 ، زجاعملا : ۀنیدم  ص 585 ، مارملا : ۀیاغ  ص 43 ، ۀبقنم : ةأم  ص 67 ، نیقیلا : راونا  قراشم  [ 54]

ص 57. قودص : یلاما  ص 49 ، يرکسع : ماما  ریسفت  [ 55]
ص 150. یفطصملا : ةراشب  [ 56]

ص 523. قودص : یلاما  [ 57]
ص 410. ج 4 ، دادغب : خیرات  [ 58]
ص 246. ج 36 ، راونالاراحب : [ 59]
ص 55. نیقیلا : راونا  قراشم  [ 60]

ص 299. ج 39 ، راونالاراحب : [ 61]
ص 123. ج 2 ، راربألا : ُۀَْیلِح  [ 62]

ص 157. ج 2 ، لیزنتلا : دهاوش  ص 122 ، یفطصملا : ةراشب  [ 63]
ص 79. راونالا : ةاکشم  ص 346 ، نیظعاولا : ۀضور  ص 430 ، ج 2 ، لاصخ : ص 86 ، دهّزلا : ص 450 ، نیدلا : مالعا  [ 64]

ص 114. ج 68 ، راونالاراحب : ح 185 ، لئاضفلا : یف  ۀضورلا  [ 65]
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ص 76. ج 68 ، راونالاراحب : [ 66]
ص 865. ج 2 ، تایآلا : لیوأت  ص 37 ، یفطصملا : ةراشب  ص 45  ۀعیشلا : لئاضف  ص 114 ، ج 27 ، راونالاراحب : ص 64 ، ۀبقنم : ةأم  [ 67]

ص 215. ج 2 ، زجاعملا : ۀنیدم  ص 151 ، ج 27 ، راونالاراحب : ص 142 ، ج 1 ، عیارشلا : للع  [ 68]
ص 210. ج 7 ، راونالاراحب : ص 155 ، نیقیلا : راونا  قراشم  [ 69]

ص 200. ج 3 ، بوشآ : رهشنبا  بقانم  [ 70]
«. هّیقشقش هب  فورعم   » مّوس يهبطخ  هغالبلاجهن : [ 71]

ص 204. ج 40 ، راونالاراحب : [ 72]
ص 384. ج 42 ، بلاطیبا : نب  یلع  ماما  يهمجرت  [ 73]

ص 392. ج 6 ، لامعلازنک : [ 74]
ص 77 و 111. یمزراوخ : بقانم  [ 75]

ص 201. ج 39 ، راونالاراحب : ص 62 ، ۀبقنم : ةأم  [ 76]
ص 181. ج 18 ، راونالاراحب : ص 62 ، ج 2 ، يربط : خیرات  [ 77]

ص 299. ج 2 ، يذمرت : حیحص  [ 78]
ص 684. قودص : یلاما  [ 79]

ص 86. ج 38 ، راونالاراحب : [ 80]
ص 156. یلزاغمنبا : بقانم  [ 81]

ص 209. راونالاراحب : [ 82]
ص 77. یبقعلا : رئاخذ  [ 83]

ص 140. ةّدوملا : عیبانی  باب 38 ، نیطمسلا : دئارف  ص 44 ، ۀّمغلا : فشک  ص 169 ، ج 41 ، راونالاراحب : ص 63 ، یمزراوخ : بقانم  [ 84]
ج 3، لادتعالا : نازیم  ص 19 ، ج 1 ، نیطمسلا : دئارف  ص 252 ، بلاطلا : ۀیافک  ص 229 ، ج 26 ، راونالاراحب : ص 177 ، ۀبقنم : ةأم  [ 85]

ص 119. قودص : یلاما  ص 467 ،
ص 15. ج 1 ، ۀینامعن : راونا  [ 86]

ص 217. یمزراوخ : بقانم  ص 96 ، یلزاغمنبا : بقانم  [ 87]
ص 143. عیارشلا : للع  ص 123 ، ج 1 ، زجاعملا : ۀنیدم  ص 162 ، ج 39 ، راونالاراحب : ص 427 ، قودص : یلاما  [ 88]

ص 430. ج 1 ، زجاعملا : ۀنیدم  ص 172 ، نیقیلا : راونا  قراشم  [ 89]
ص 186. ج 27 ، راونالاراحب : ص 162 ، ج 1 ، لئاسولا : كردتسم  [ 90]

ص 56. ج 2 ، ۀبکاسلا : ۀمدلا  ص 151 ، نیقیلا : راونا  قراشم  [ 91]
ص 421. ج 71 ، راونالاراحب : [ 92]
ص 102. ج 41 ، راونالاراحب : [ 93]

ص 54. ج 41 ، راونالاراحب : [ 94]
ص 116. ج 41 ، راونالاراحب : [ 95]
ص 212. ج 77 ، راونالاراحب : [ 96]

ص 405. ج 74 ، راونألا : راحب  [ 97]
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ص 28. ج 41 ، راونالاراحب : [ 98]
ص 993. مالسإلا : ضیف  يهغالبلاجهن  [ 99]

ص 325. ج 40 ، راونالاراحب : [ 100]
ص 189. ج 2 ، دیدحلایبانبا : يهغالبلا  جهن  حرش  [ 101]

ص 527. ج 33 ، راونالاراحب : [ 102]
ص 70. ربلادبعنبا : باعیتسا ، [ 103]

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

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

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

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

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

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

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

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
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)
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رگید
يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)

طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)
... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)

دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)
 ... نارکمج و دجسم 

هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

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

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

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 
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«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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