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تسرهف
5تسرهف

شیاعد 6لیمک و 

باتک 6تاصخشم 

رتفد 6همّدقم 

6همدقم

؟  تسیک 6لیمک 

لیمک ياعد  10كردم 

لیمک هب  مالسلا  هیلع  یلع  11نانخس 

نآ بادآ  اعد و  تیمها  15تیلضف و 

اعد تیمها  تیلضف و   - 115

اعد بادآ   - 216

اهتشون 19یپ 
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نینم و ؤملاریما  باحـصا  زا  ار  لیمک  دوخ  لاجر  باتک  رد  یـسوط  خیـش  دنا :  هتفگ  نینچ  لیمک  هرابرد  هیارد  لاجر و  ملع  نادنمـشناد 
 : دـیوگ یم  لیمک  هرابرد  تسا  تنـس  لها  گرزب  ءاـملع  زا  هک  دـیدحلا  یبا  نبا  تسا .  هدرک  رکذ  مالـسلاامهیلع )   ) یبتجم نسح  ماـما 

يوریپ رد  وا  اب  هک  یناسک  اب  ار  وا  فسوی  نب  جاجح  و  دوب . ) نینم  ؤملاریما  صاخ  نایعیـش  زا  لـیمک  ( 1  ) هتصاخ یلع و  ۀعیش  نم  ناک  )
يرهش رد  دوب  نینم  ؤملاریما  رادنامرف  لماع و  لیمک  دیوگ :  یم  وا  دیناسر .  لتق  هب  ندوب  هعیش  مرج  هب  دندوب -  کیرش  نینم  ؤملاریما  زا 
رکـشل هک  يروطب  هتـشادن  یفاـک  طلـست  شتیرومءاـم  هزوح  ندرک  هرادا  رد  لـیمک  یلو  دوب ،  تارف  راـنک  رد  اـیوگ  هک  تیه )   ) مسا هب 

دوب و یفعـض  هطقن  وا  يارب  نیا  دنکب و  عافد  اهنآ  زا  تسناوتن  لیمک  داد و  رارق  هلمح  دروم  ار  وا  ياهاتـسور  اهیدابآ و  زا  یـضعب  هیواعم 
هلمج نیا  درک و  ضارتـعا  وا  هب  نینم  ؤـملاریما  دوـمن .  هلمح  دوـب  هیواـعم  فرـصت  تحت  هک  یئارق  زا  یـضعب  هـب  نآ  ندرک  ناربـج  يارب 

لو ؤسم  کی  فعض  لئالد  زا  یکی  ( 2  ) هفیلکت نم  سیلام  فلکتی  هیلو و  ام  یلاولا  لمهی  نءا  رـضاحلا  رجعلا  نم  نا   : ) دومرف ار  هدنزرا 
لها گرزب  ياملع  زا  یکی  هک  یبهذ  دـهد . ) ماجنا  ار  نآ  تسین  وا  هفیظو  هک  يزیچ  دـهدن و  ماـجنا  ار  دوخ  هفیظو  دراوم  هک  تسا  نیا 

فیرش و يدرم  لیمک  جاجحلا  هلتق  ثیدحلا  لیلق  ۀعیـشلا  یلع  ادباع  ۀقث  اعاطم  افیرـش  ناک   : ) دیوگ یم  نینچ  لیمک  هرابرد  تسا  تنس 
ادـخ تعاطا  نینم و  ؤملاریما  يوریپ  رد  نانیمطا و  دروم  يدرم  دـندرک .  یم  تعاطا  ار  وا  تاروتـسد  دوب و  مارتحا  دروم  شموق  نایم  رد 

 : دیوگ یم  لیمک  قیثوت  رد  لاجرلا  سوماق  بحاص  رصاعم  همالع  دوب . ) فسوی  نب  جاجح  وا  لتاق  تفگ  یم  نخس ،  مک  دیشوک و  یم 
یم واب  ار  دوخ  يایاصو  هتـشون و  شدـنزرف  يارب  ار  نآ  هک  ۀـجحملا )  فشک   ) باـتک رد  تسا  گرزب  ياـملع  زا  هک  سوواـط  نب  دـیس 

هد هک  دومرف  سابع  نب  هللادبع  هب  ترضح  دندومن ،  لا  ؤس  ءافلخ  هب  عجار  نینم  ؤملاریما  زا  مدرم  ناورهن  گنج  زا  دعب  دیوگ :  یم  دیامن 
موحرم داد .  رارق  نانیمطا  دروم  ار  وا  ترـضح  هک  دوب  لیمک  اهنآ  زا  یکی  نک ،  راضحا  یهاوگ  يارب  ار  ناـنیمطا  دروم  صاخـشا  زا  رفن 

باحصا صاوخ  و  نارای ،  نییراوح ،  هتـسد :  هس  هب  ار  نینم  ؤملاریما  نیرـصاعم  خیراوتلا ،  بختنم  باتک  رد  یناسارخ  مشاه  ازریم  جاح 
سیوا رکب و  یبا  نب  دمحم  رامت ،  مثیم  یعازخ ،  قمح  نب  رمع و  رفن :  راهچ  ار  نینم  ؤملاریما  نییراوح  دیامن .  یم  میـسقت  ترـضح  نآ 

زا لـیمک  دـیوگ :  یم  سپـس  هدومن .  رکذ  ار  داـیز  نب  لـیمک  اـهنآ  هلمج  زا  دنرایـسب ،  ترـضح  باحـصا  صاوـخ  و  هدرک .  رکذ  ینرق 
زا هک  دـیفم  خیـش  دـیناسر .  لـتق  هب  ار  وا  یگلاـس  دون  نس  رد  يرجه  هس  داتـشه و  لاـس  رد  فسوی  نب  جاـجح  هک  دوب  نیعباـت  ناـگرزب 

رادنامرف جاجح  هک  یماگنه  دیوگ :  یم  داشرالا  شا  هدنزرا  باتک  رد  تسا ،  هدوب  رـصع  یلو  هجوت  دروم  یفوتم 413 و  یعیش  ناگرزب 
يایازم قوقح و  جاجح  دش .  يراوتم  یتدم  تسناد  یم  ار  جاجح  یماشآ  نوخ  نوچ  لیمک  بانج  دـیبلط ،  ار  دایز  نب  لیمک  دـش  هفوک 

هب منادنواشوخ  هک  تسین  هتسیاش  متـسه و  يریپ  نینـس  رد  نم  هک  دیـشیدنا  دوخ  اب  دیمهف  لیمک  یتقو  درک .  عطق  ار  لیمک  موق  هفئاط و 
نم تفگ  داتفا  لیمک  هب  جاجح  مشچ  یتقو  دومن .  یفرعم  جاجح  نارومءام  هب  ار  دوخ  اذل  دنریگ ،  رارق  یتحاران  هقیضم و  رد  نم  هطساو 
زین لتق  زا  دعب  تسا و  یلاعت  يادخ  دعوم  نکیل  هدنامن  یقاب  يزیچ  نم  رمع  زا  تفگ :  لیمک  مبای .  تسد  وت  هب  هک  متشاد  تسود  یلیخ 

ناـمثع نتـشک  رد  وت  يرآ ،  تفگ :  جاـجح  ینم .  لـتاق  وت  هک  هداد  ربخ  نم  هب  هیلع )  هللا  مالـس   ) نینم ؤملاریما  میـالوم  تسا و  یباـسح 
ناگرزب زا  هک  همحرلا )  هیلع   ) قودص دندز .  ریشمش  اب  ار  یباحص  درم  ریپ  نیا  ندرگ  درک  رما  نوعلم  جاجح  سپـس  يا .  هتـشاد  تکرش 

ار لیمک  تسد  نینم  ؤملاریما  دـیوگ :  دوخ  یلاما  باتک  رد  هدـنام  ياج  هب  وا  زا  فیلءاـت  باـتک و  تسیود  دودـح  رد  یعیـش و  ياـملع 
عم نولیمی  قعان  لک  عابتا  عاعر  جمه  ةاجن و  لیبس  یلع  ملعتم  ینابر و  ملاع  ۀثلث  سانلا   : ) دومرف دیشک و  یهآ  درب و  ارحـص  هب  تفرگ و 

هـصقنت لاملا  لاملا و  سرحت  تنا  کسرحی و  ملعلا  لاملا  نم  ریخ  ملعلا  لیمک  ای  نکر ،  یلا  ؤاـجلی ا  ملعلا  رونب  اوئیـضتسی  مل  حـیر  لـک 
مکاح ملعلا  هتافو و  دعب  ۀثودح  الا  لیمج  ۀتایح و  یف  ۀعاطلا  ناسنالا  بسکی  هب  نادی  نید  ملعلا  لیمک  ای  قافنالاب .  وکزی  ملعلا  ۀـقفنلا و 

(2  ( . ) ةدوجوم مهلاثما  ةدوقفم و  مهنایعا  رهدـلا  یقب  ام  نوقاب  ءاملعلا  ءایحا و  مه  لاومالا و  نازخ  کله  لیمک  اب  هیلع  موکحم  لاـملا  و 
مدرم موس  هتـسد  و  دنا ،  ملعتم  یهورگ  و  دنتـسه ) اناد  داعم  ءادبم و  ملع  هقح و  فراعم  رد   ) دنینابر ملاع  یهورگ  دنا :  هتـسد  هس  مدرم  )
کی هب  یکتم  دنا و  هتفاین  هرهب  ملع  ییانشور  زا  دننک  یم  تکرح  فرط  نآ  هب  دریگ  ندیزو  داب  فرط  رهب  ناسگم  دننام  هک  دنا  هیامورف 
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یم يرادـهگن  ار  وت  ملع  هک  یتروص  رد  ینک  یم  يرادـهگن  ار  لام  وت  اریز  تسا ،  لام  زا  رتهب  ملع  لیمک !  دنتـسین .  مکحم  هاـگ  هیکت 
نآ هب  ناسنا  هک  تسا  يا  همانرب  ملع  لیمک !  يا  ددرگ .  یم  دایز  قافنا  هلیـسوب  ملع  اما  دوش ،  یم  مک  شـشخب  هطـساو  هب  لاـم  دـیامن ، 

دنامب یقاب  وا  ریخ  رثا  گرم  زا  دعب  دنک و  تعاطا  ار  ادخ  دناوت  یم  تایح  لاح  رد  ناسنا  هک  تسا  نید  هب  ملع  هلیسو  هب  دنک ،  یم  لمع 
ملع و ناراد  هنازخ  دـندش و  كاله  تورث  لاـم و  ناراد  هنازخ  لـیمک !  يا  تسا .  هیلع  موکحم  لاـم  تسا و  مکاـح  ملع  لـیمک !  يا  - 

ایند رد  اهنآ  ياه  هناشن  اما  تساهنپ  رظن  زا  اهنآ  ياهندـب  دـننادواج .  تسا  یقاـب  راـگزور  اـت  نادنمـشناد  ءاـملع و  و  دـنا ،  هدـنز  اهـشناد 
رـس بحاص  نینم و  ؤملاریما  باحـصا  ناگرزب  زا  لیمک  دـیوگ :  یم  نیرحبلا )  عمجم   ) فورعم باتک  بحاص  یحیرط  تسا . )  دوجوم 

یفرعم نم  هب  ارم  سفن  هک  مراد  اضاقت  امش  زا  درک  لا  ؤس  نینم  ؤملاریما  زا  لیمک  دیوگ :  یم  سفن )   ) هدام رد  نآ  زا  دعب  ترـضح .  نآ 
هک درک  نایب  الصفم  ترضح  دراد .  سفن  کی  زا  شیب  ناسنا  رگم  درک  ضرع  تسا .  سفن  مادک  امش  دوصقم  دومرف  ترضح  دییامرف . 
هوق جنپ  ياراد  اهنیا  زا  کی  ره  و  یهلا .  هیلک  یسدق 4 -  هقطان  یناویح 3 -  هیسح  یتابن 2 -  هیمان   - 1 تسا :  سفن  راهچ  ياراد  ناسنا 

ینعی هـیبرم ؛  هعفاد 5 -  همضاه 4 -  هبذاج 3 -  هکسام 2 -   - 1 تسا :  ورین  جـنپ  ياراد  یتابن )  هیماـن   . ) دنتـسه تیـصاخ  ود  ورین و  و 
تیـصاخ ود  نیا  دـشاب و  یم  دـبک  اهورین  نیا  ءاشنم  و  تسا .  اهنآ  ندـش  دایز  مک و  تیـصاخ ،  ود  اـما  ءاـضعا .  رد  هدـنهد  مظن  يورین 

هک هسمال .  ییاشچ 5 -  ییایوب 4 -  ییاونش 3 -  ییانیب 2 -   - 1 تسا :  ورین  جنپ  ياراد  زین  یناویح )  هیسح   . ) تسا تیناویح  هب  کیدزن 
هب هیبـش  تفـص  ود  نـیا  تـسا و  بـلق  اـهنآ  ءاـشنم  تـسا و  بـضغ  اـضر و  نآ ،  تیــصاخ  ود  و  دنــشاب .  یم  هناـگجنپ  ساوـح  ناـمه 

یمـسج ءاشنم  اهنیا  و  یهاـگآ ،  ملح 5 -  ملع 4 -  رکذ 3 -  رکف 2 -   - 1 تسا :  ورین  جـنپ  ياراد  زین  یـسدق )  هقطان  تسناگدـنرد . 
هیلک  . ) تسا تمکح  ندوب و  هزیکاپ  سفن ،  نیا  تیـصاخ  ود  و  تسا .  هکئالم  هب  تاـقولخم  نیرت  هیبش  دـعب  نیا  زا  ناـسنا  هکلب  دـنرادن 
نیا و  ءالب .  رد  ربص  انغ 5 -  رد  رقف  تلذ 4 -  رد  تزع  ءاقش 3 -  یتخس و  رد  تمعن  انفرد 2 -  ءاقب   - 1 تسا :  ورین  جنپ  ياراد  یهلا ) 

یلاعت يادـخ  نآ  ءادـبم  هک  تسا  هیهلا  هیلک  سفن  نیا  و  يراوگرزب .  مرک و  يرابدرب 2 -  ملح و   - 1 تسا :  تیـصاخ  ود  ياراد  سفن 
کبر یلا  یعجرا   : ) دیامرف یم  هچنانچ  تسا  یلاعت  يادخ  يوس  هب  نآ  تشگزاب  و  ( 3  () یحور نم  هیف  تخفن  و   : ) دیامرف یم  هک  تسا 

زا دـنک  تواضق  ای  دـیوگب  هچ  ره  سک  ره  ات  تساهنیا  طسو  رد  درخ  لقع و  دومرف .  لیمک  هب  نینم  ؤملاریما  سپـس  ( 4  () هیضرم ۀیضار 
زا نینم  ؤملاریما  اـب  لـیمک  ناـیرج  نیا  دـیوگ :  ناـنجلا  تاـضور  بحاـص  بلاـطم  نیا  ناـیب  زا  دـعب  دـشاب .  لوقعم  نازیم  ساـیق و  يور 

یتلزنم لماک و  یتفرعم  ياراد  لـیمک  هک  دراد  تلـالد  دوخ  دوش و  یم  هدـید  نآ  ریظن  ثیدـح  ياـهباتک  رد  رتمک  هک  تسا  ییاـهتمکح 
باحـصا صاوخ  زا  لیمک  هک :  دـیوگ  دوخ  لاجر  رد  يروباـشین  تسا .  هدوب  عینم  يردـق  عیفر و  یماـقم  ياراد  تاـیونعم  رد  گرزب و 

ام  ) نینم ؤملاریما  اـی  درک :  لا  ؤس  نینم  ؤملاریما  زا  لـیمک  سپـس  درک  راوس  رتـش  رب  دوخ  فـیدر  ار  وا  ترـضح  هک  تسا  نینم  ؤـملاریما 
لاقف الئاس  بیخت  کلثم  وا  لاقف  ینم  حفطی  ام  کیلع  حشری  نکلو  یلب  لاق  كرـس  بحاص  تسلوا  لاقف  ۀقیقحلا  کلام و  لاقف  ۀقیقحلا 

لاق انایب  یندز  لاقف  مولعملا  وحـص  موهوملا و  وحم  مالـسلا )  هیلع   ) لاق انایب  یندز  لاقف  ةراشا  ریغ  نم  لـالجلا  تاحبـس  فشک  ۀـقیقحلا 
فطا لاقف  انایب  یندز  لاقف  هراثآ  دـیحوتلا  لک  ایه  یلع  حولیف  لزالا  حبـص  نم  قرـشی  رون  لاق  انایب  یندز  لاـقف  رـسلا  ۀـبلغل  رـسلا  کـته 
سدقم تاذ  تقیقح  زا  لا  ؤس  لیمک  دوصقم  ارهاظ  تسیچ - ؟  تقیقح  هک  دنک  یم  لا  ؤس  نینم  ؤملاریما  زا  حبصلا . )  علط  دقف  جارسلا 

هب سخ  دـسر  رگا  شتاذ  هنک  هب  یپ  درخ  درب  رعاش  لوق  هب  اجک ) ؟  تاذ  تقیقح  اجک ،  وت   ) دـیامرف یم  وا  هب  نینم  ؤملاریما  اذـل  تسا - 
هک ییاه  هحشر  یلو  یتسه  نم  رس  بحاص  وت  یلب  دومرف  ترضح  متسین ؟  وت  رـس  بحاص  نم  ایآ  هک  دنک  یم  رارـصا  لیمک  ایرد (  رعق 

رارـصا نیا  اب  دنک ؟  یم  سویءام  ار  لئاس  امـش  لثم  یـصخش  ایآ  دنک  یم  ضرع  دسر .  یم  وت  هب  دنک  یم  زیررـس  نم  ینورد  رارـسا  زا 
قیرط زا  زج  ار  تاذ  تقیقح  ینعی  هراشا ،  نودـب  تسا  لالج  تاحبـس  فشک  تقیقح  هک  بلاطم  نیا  نایب  هب  دـنک  یم  عورـش  ترـضح 

زا نتـسناد  هزنم  ار  سدـقم  تاذ  ینعی  تخانـش -  دوش  یمن  هیزنت  قیرط  زا  زج  ار  تاذ  تقیقح  هک  نیا  اـی  درک .  كرد  دوش  یمن  فشک 
 . دیاین وا  مهو  رد  ادخ  هک  دنادب  دیاب  ناسنا  دومرف :  دییامرف .  نایب  نیا  زا  شیب  درک  ضرع  مینک .  یم  روصت  ار  نآ  ام  هک  ییاهزیچ  مامت 
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ینعی مکیلا )  دودرم  مکلثم  قولخم  وهف  رظن  قدا  یف  مکم  اهواب  مهومت  زیماملک   ) دومرف نینم  ؤملاریما  رگید  ییاـج  رد  هک  يروط  ناـمه 
ناسنا تامولعم  هک  تسنآ  دوصقم  ای  یهاگآ  اب  ملع  ینعی  مولعملا )  وحصو   . ) تسا امـش  قولخم  تسین و  ادخ  دیاب  امـش  مهو  رد  هچنآ 
ناسنا هک  یماگنه  ینعی  دشاب .  موهوملاوحم )   ) هک لوا  هلمج  يارب  تسا  ینایب  مود  هلمج  ابیرقت  هک  دسرب ،  لماک  یئانـشور  فشک و  هب 

نوچ دنک .  یم  تقیقح  فشک  ملع  هک  تساجنآ  دشابن  یمهو  هنوگ  چیه  وا  رد  هک  درک  ادیپ  یصلاخ  ملع  دش و  اهر  تاموهوم  ملاع  زا 
یم ار  تامولعم  ولج  هک  تسا  ربا  هلزنم  هب  تاموهوم  ابیرقت  هک  تسا  اوه  ندـش  فاـص  و  ربا ،  ندـش  فرط  رب  ینعم  هب  تغل  رد  وحـص ) )

 . دـییامرف نایب  رتشیب  درک  ضرع  تسا .  مولعملاوحـص )   ) هک دوش  یم  رهاظ  تقیقح  تاتفآ  دـش  فرطرب  تاموهوم  ربا  نآ  یتقو  دریگ ، 
زا هک  تسا  يرون  دومرف :  ترضح  دییامرف .  نایب  رتشیب  درک  ضرع  لیمک  دعب  رـس .  هبلغ  هطـساو  هب  باجح  ندومن  هراپ  دومرف  ترـضح 
نک شوماخ  ار  غارچ  دومرف  دییامرف .  نایب  رتشیب  درک  ضرع  دنکفا .  یم  وترپ  دیحوت  ياهلکیه  رب  نآ  راثآ  دریگ و  یم  ندیبات  لزا  حبص 

رابخا ءزج  دـیاش  ینعمرپ و  قیمع و  ياه  هلمج  ءزج  مالـسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  تاـشیامرف  زا  تـالمج  نیا  دـیدرگ .  علاـط  حبـص  هک 
بحاص یجیه  قازرلادـبع ال  الم  دـنمجرا  فوسلیف  هلمج  نآ  زا  دـنا ،  هدرک  قیقحت  ثحب و  یلیخ  اهنآ  هرابرد  ءافرع  دـشاب .  تاـهباشتم 

یم تسا  تاذ  رد  ءانف  ماقم  هک  تیالو  ماقم  تساوخ  رد  هدوب و  لد  باحـصا  زا  لـیمک  نوچ  دـیوگ :  تاـشیامرف  نیا  قیقحت  رد  قراوش 
؛  تسلایع یماقم  ماقم  نآ  هک  تشاد  تلالد  هک  دومرف  يروط  ار  وا  باوج  ترضح  اذل  دومن ،  تقیقح  زا  لا  ؤس  ياضتقا  وا  لاح  دومن و 

ضرع لیمک  لاح ،  لها  هب  قیال  كولس  ریـس و  هب  دنک  یم  بیغرت  ار  وا  الوا  دومرفن ،  ار  بلاطم  روط  نیا  يرگید  هب  نینم  ؤملاریما  ینعی 
وا زا  هچنآ  دیآ  شوجب  نم  هنیس  گید  نوچ  یلو  یتسه  نم  رـس  بحاص  وت  یلب  دومرف  ترـضح  متـسین  وت  رـس  بحاص  نم  ایآ  دنک  یم 

ترضح دنک ؟  یم  سویءام  ار  لئاس  امش  لثم  یمیرک  صخش  دنک  یم  ضرع  دنک و  یم  رارـصا  لیمک  دسر .  یم  وت  هب  دنک  یم  زیررس 
ندش نشور  ماگنه  رد  دنراد  موهوم  دوجو  هک  اهترثک  هک  تسنآ  تقیقح  ینعی  ةراشا )  ریغ  نم  لالجلا  تاحبـس  فشک  ۀقیقحلا   ) دومرف

یم نینم  ؤملا  سلاجم  باتک  رد  يرتشوش  هللارون  یـضاق  دنکن .  یلجت  دـنامن و  یقاب  يزیچ  قح  ریغ  دـنوش و  یـشالتم  وحم و  ملع  غارچ 
 ( مالسلا هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  مدمه  رای و  نیدحوم  هدننک  لیمک  ت  هرس )  سدق   ) یعخن دایز  نب  لیمک  لمکم :  لماک  خیش  دیوگ : 
ار لیمک  دـنزادنا  نوریب  ینافرع  رهوگ  هک  یتساوخ  يدز و  جوم  شنطاـب  رد  رارـسا  مولع و  نوچ  هک  يدوب  مسر  ار  ترـضح  نآ  تسا . 

خیرات رد  یفوک  مثعا  دنک .  یم  رکذ  تشذـگ  هک  ار  ۀـقیقحلام )   ) هبطخ نایرج  سپـس  يدـناشفا ،  رارـسا  رهاوج  وا  رب  يدـناوخ و  شیپ 
هیواعم دزن  هب  یتقو  دنربب  هیواعم  دزن  ماش  هب  هفوک  زا  ار  يو  ناتسود  رتشا و  کلام  هک  داد  روتـسد  شقالخ  نامز  رد  نامثع  دیوگ :  دوخ 
نیذلاک اونوکت  الو   ) دیسرتب ادخ  زا  موق  يا  تفگ :  درک و  مارتحا  ار  ناشیا  داد و  مالس  باوج  هیواعم  دنتسشن .  دندرک و  مالس  دندیـسر 
نـشور ناشیارب  قح  لئالد  هک  نآ  زا  دعب  دندومن  فالتخا  هقرفت و  داجیا  هک  یناسک  زا  دیـشابن  تانیبلا  مهئاج  ام  دـعب  نم  اولتخاو  اوقرفت 

 ! هیواـعم يا  داد :  باوج  هیواـعم  هب  يروف  دوب  رتـشا  کـلام  ناـهارمه  زا  هک  لـیمک  درک .  هیآ  زا  هدافتـسا  ءوس  هیواـعم  ینعی  دوب ) هدـش 
فالتخا قح  ندرک  ادیپ  هرابرد  هک  داد  یموق  نآ  ناشن  ار  تسار  هار  یلاعت  يادخ  هنذاب  قحلا  نم  هیف  اوفلتخا  امب  اونما  نیذلا  هللا  يدـهف  )

هک تسا  یتعامج  نءاشرد  هیآ  نیا  ییوگ .  یم  وت  هک  تسین  نینچ  لیمک  يا  تفگ :  هیواعم  میتسه .  اـهنآ  اـم  هیواـعم  يا  هللاو  دـندرک )
راکـشآ ار  وا  بئاعم  دـندرکن و  یفخم  هدومن  رمالا  یلوا  هک  ییوکین  ياـهراک  دـندومن و  ار  رمـالا  یلوا  لوسر و  ادـخ و  تعاـطا  ناـشیا 

وت دزن  ار  ام  درک و  یمن  نابهاگن  ار  وت  تشادن  دامتعا  وت  رب  نامثع  رگا  تفگ  لیمک  دوب .  شدوخ  اهفرح  نیا  زا  شدوصقم  و  دـندومنن . 
رتشا دـش و  شوماخ  لیمک  دوب .  رتگرزب  وا  زا  رتشا  نوچ  دـیوگب ،  نخـس  وت  زا  رتگرزب  ات  راذـگب  لیمک  يا  تفگ  کـلام  داتـسرف .  یمن 

یمارگ مالسا  ربمغیپ  تلاسر  هطساو  هب  ار  تما  نیا  یلاعت  يادخ  هک  یناد  یم  وکین  وت  هیواعم !  يا  تفگ :  دومن و  نتفگ  نخس  هب  عورش 
نایم رد  دوب  ردقم  هک  يا  هزادـنا  هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  دـیزگرب .  نارگید  رب  ار  تما  نیا  وا  ببـس  هب  نینچمه  تشاد و 
یتدم حلاص  نامدرم  یتعامج  وا  تافو  زا  دعب  تفای ،  لاقتنا  یهلا  تمحر  راوج  هب  دیـسر  رارف  وا  یمتح  لجا  نوچ  درک و  یگدنز  مدرم 

ادخ نوناق  رب  هن  هک  دش  ثداح  ییاهزیچ  ناشیا  زا  دعب  دهدب -  ریخ  يازج  ناشیا  هب  ادخ  دندرک -  لمع  هللا  لوسر  تنس  ادخ و  باتک  رب 
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ناـشیا زا  دـنورب  قـح  هار  هب  اـم  ياـهتموکح  هچناـنچ  رگا  زورما  دـندومن و  راـکنا  ار  اـهنآ  هکلب  دندیدنـسپ ،  ار  نآ  نینم  ؤـم  هن  دـندوب و 
باتکلا اوتوا  نیذـلا  قاثیم  هللا  ذـخا  ذاو   : ) دـیامرف یم  هک  هداد  ربخ  ناشیا  لامعا  زا  یلاعت  يادـخ  دـنورب  قح  فـالخ  رب  رگا  میدونـشخ 

هتفرگ نامیپ  نینم  ؤم  زا  یلاعت  يادخ   ) ینعی ( 5  () نورتشیام سبف  الیلق  انمث  هب  اورتشا  مهروهظ و  ءار  هوذـبنف و  هنومتکت  الو  سانلل  هننیبتل 
يوگتفگ میتسین .  اهنآ  ام  هیواعم  يا  ناه  دندرک ،  يرادـیرخ  ارنآ  یمک  لوپ  هب  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  ادـخ  ماکحا  هک  یناسک  ینعی  ( 

یم یلو  راهچ  زا  یکی  ار  لیمک  هیفوص  میدرک .  لقن  نآ  زا  دوب  لیمک  هب  طوبرم  هک  تجاح  ردـق  هب  اـم  تسا  ینـالوط  هیواـعم  کـلام و 
هاش یلع  رفظم  هب  بقلم  یقت  دـمحم  ازریم  موحرم  دـیوگ :  یم  نینچ  قئاقحلا  قئارط  بحاص  دـنا .  هتفرگ  هقرخ  ماـما  راـهچ  زا  هک  دـنناد 
رد يراج و  تیب  لها  صاخ  نایعیـش  زا  یلو  راهچ  تطاسو  هب  ماما  راـهچ  زا  هقح  هقیرط  دـیوگ :  یم  رارـسالا ) رحب   ) باـتک رد  یناـمرک 
 - 2 دایز .  نب  لیمک  هطساو  هب  مالسلا )  هیلع   ) بلاط یبا  نب  یلع  بلاغلا ،  هللادسا  نینم ،  ؤملاریما  انالوم  زا  هدیدرگ 1 -  رشتنم  مدرم  نایم 
هیلع  ) اضر ترضح  زا   - 4 یماطسب .  دیزی  اب  هطساو  هب  قداص  دمحم  نب  رفعج  انیلوم  را   - 3 مهدا .  میهاربا  هطساو  هب  نیدجاسلا  دیس  زا 

 . یفوک فورعم  هطساو  هب  مالسلا ) 

لیمک ياعد  كردم 

هفئاط خیـش  یلع  نسح  نب  دمحم  رفعجوبا   - 1 زا :  دـنترابع  دـنا  هدرک  لقن  ار  اعد  نیا  هک  ياهباتک  ای  لیمک و  ياعد  كرادـم  زا  یخرب 
هعیش و ياملع  رباکا  زا  لاجر  ياملع  هیلک  هدیقع  هب  هک  یفوتم 460  دلوتم 385 و  هیلع )  هللا  ناوضر   ) یسوط خیش  هب  فورعم  هعیش  هقح 

میظع ردـقلا و  لیلج  رایـسب  و  تسا .  راوگرزب  نآ  راـثآ  زا  راصبتـسا ) بیذـهت و   ) هعبرا بتک  زا  باـتک  ود  هدوب و  ناـمز  يالـضف  عجرم 
هرابرد دـجهتملا ) حابـصم   ) باتک رد  يو  تسا .  هدوب  ریظن  یب  یناسفن  تالامک  لـمع و  ملع و  رد  ریبخ و  ینید  مولع  ماـمت  رد  هلزنملا و 

ار اعد  نیا  هدجس  لاح  رد  نابعش  هام  همین  بش  رد  هک :  دید  ار  نینم  ؤملاریما  دایز  نب  لیمک  هک  هدش  تیاور  دیوگ :  نینچ  لیمک  ياعد 
رد هک  یفوتم 1206  لکلا )  یف  لکلا  داتـسا  هب  فورعم   ) یناهبهب همالع   - 2 لیمک .  روهشم  ياعد  هب  دنک  یم  عورش  سپـس  دناوخ  یم 
هک تسا  یسک  لیمک  هروهشملا  ءاعدلا  هیلا  بوسنملا  وه  و   : ) دیوگ یم  لیمک  هب  عجار  دوخ  تاقیلعت  رد  دراد ،  فیلءات  تسیود  دودح 

پاچ هک  راونالا ) راحب   ) گرزب باتک  بحاـص  یفوتم 1111  رقاب  دمحم  الم   ) یـسلجم همالع   - 3 تسا . )  وا  هب  بوسنم  روهـشم  ياعد 
 : دیوگ یم  نینچ  نابعـش  همین  بش  لامعا  رد  هیعدا  رد  تسا  یباتک  هک  داعملا ) داز   ) باتک رد  تسا )  هدش  دلج  هد  ودـصکی  نآ  دـیدج 

بش نیا  ياهاعد  زا  تساهاعد و  نیرتهب  تسا  مالسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  ترضح  باحـصا  صاوخ  زا  هک  دایز  نب  لیمک  ياعد  نوچ 
ات دنـشاب  نآ  یناعم  روآدای  ندناوخ  تقو  رد  هک  دیامن  یم  داریا  اجنیا  رد  همجرت ،  اب  دـناوخ  ار  نآ  ناوت  یم  زین  رگید  تاقوا  رد  تسا و 

هدیدرگ هتشون  داعملا  داز  یطخ  هخسن  يور  زا  تمسق  نیا  تسنیا  دوش  رکذ  دیاب  هک  يا  هتکن  دشاب .  رت  میظع  شباوث  رتمامت و  شا  هدئاف 
راهچ اـبیرقت  هک  تسا ،  نآ 1107  خیرات  هک  تسا  هدش  هتشون  یـسلجم  دوخ  طختـسد  يور  زا  هخـسن  نیا  هک  هدش :  هتـشون  رخآ  رد  هک 

تسیناسکوزج دنا  هتفگ  یضعب  هعیـش و  ياملع  ناگرزب  زا  هک  لاس 665  یفوتم  سوواط  نب  دیـس   - 4 هدوب .  یـسلجم  تافو  زا  لبق  لاس 
اب يزور  تفگ :  دایز  نب  لیمک  هک  هدرک  تیاور  لامعالا )  لابقا   ) باتک رد  هدش  فرشم  مالـسلا )  هیلع   ) يدهم ترـضح  ترایز  هب  هک 
ره دومرف  ترضح  میدش ،  روآدای  ار  نابعش  همین  بش  مدوب ،  هتسشن  هرصب  دجسم  رد  مالسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  ترـضح  میالوم 

باجتـسم وا  ياعد  هتبلا  دناوخب  بش  نآ  رد  ار  مالـسلا )  هیلع   ) رـضخ ترـضح  ياعد  دنراذگب و  ءایحا  تدابع و  هب  ار  بش  نآ  يا  هدـنب 
يارب مدرک  ضرع  يا .  هدمآ  راکچ  يارب  لیمک  يا  دیـسرپ  دید  ارم  نوچ  متفر ،  وا  تمدخ  هب  بش  دمآ  لزنم  هب  ترـضح  نوچ  ددرگ . 
هتبرم کی  یهام  ره  رد  ای  هبترم و  کی  هعمج  بش  ره  ییامن و  ظفح  ار  اعد  نیا  نوچ  لیمک !  يا  نیشنب ،  دومرف  ما ،  هدمآ  رـضخ  ياعد 

وت يزور  قزر و  دنک و  یم  يرای  ار  وت  ادخ  عفد و  وا  زا  نانمشد  رـش  یناوخب  هبترم  کی  يرمع  ره  رد  ای  هبترم ،  کس  یلاس  ره  رد  ای  و 
اب هک  مدید  نآ  هتـسیاش  ار  وت  يدرب  رـس  هب  نم  تبحاصم  رد  دایز  یتدم  نوچ  لیمک !  يا  ددرگ ،  هدیزرمآ  وت  ناهانگ  ددرگ و  یم  دایز 
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سوواط نب  دیس  سپـس  متـشون .  نم  دندومرف و  ءالما  ترـضح  دوخ  سیونب و  دومرف  سپ  منادرگ .  زارفارـس  زاتمم و  كرابم  ياعد  نیا 
حرـش رد  لامآلا )  یهتنم   ) رد نانجلا )  حیتافم   ) بحاص سابع )  خیـش  جاح   ) یمق ثدـحم   - 5 فورعم .  ياعد  لقن  هب  دـنک  یم  عورش 
تسا رکذت  هب  مزال  تسا .  بانج  نآ  هب  بوسنم  دنناوخ  یم  هعمج  ياهبش  نابعـش و  همین  بش  رد  هک  روهـشم  ياعد  دیوگ :  لیمک  لاح 

ملع رد  هاـگ  هاـگ  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  تسا .  فورعم  هک  تسا  یلاـجر  ءاـملع  وزج  یمق  ساـبع  خیـش  جاـح  موحرم  هک 
بختنم  ) شا هدنزرا  باتک  رد  هدوب  ریظن  مک  یققحم  دوخ  هک  یناسارخ  مشاه  ازریم  جاح  موحرم   - 6 درک .  یم  هعجارم  ناشیا  هب  لاجر 

رد هک  لیمک  ياعد  دـیوگ :  یم  دـنک  یم  لقن  جاجح  تسد  هب  ار  شتداهـش  نایرج  هک  نآ  زا  دـعب  لیمک  تـالاح  حرـش  رد  خـیراوتلا ) 
باتک رد  يرتشوش  یقت  دمحم  خیش  جاح  رصاعم  همالع   - 7 تسا .  ناشیا  هب  بوسنم  دوش  یم  هدناوخ  نابعش  همین  بش  هعمج و  ياهبش 

دوش یم  هدناوخ  نابعش  همین  هعمج و  ياهبش  رد  راک  وا  هب  بوسنم  ياعد  بحاص  دیوگ :  یم  لیمک  تالاح  نمش  رد  لاجرلا )  سوماق  )
 ( یلماع لبج  نسحلا  نب  یلع  نب  میهاربا   ) یمعفک خیـش   - 8 دش .  روکذم  هک  دنک  یم  لقن  ار  سوواط  نب  دیس  تیاور  نمـض  رد  هتبلا  . 

باتک هلمج  نآ  زا  يددعتم  ياهباتک  ياراد  تسا و  هدوب  يوقت  اب  دهاز و  يدرم  رهام و  یمالـسا  مولع  رثکا  رد  هک  متـشه  نرق  ياملع  زا 
دیوگ یم  بش  نآ  ياهاعد  نمض  رد  نابعش  همین  لامعا  رد  تسا  فورعم  رایسب  اعد و  بتک  وزج  هک  یمعفک )  حابـصم   ) و نیمالادلب )  )

ؤملاریما زا  هک  ار  اـعد  نیا  نابعـش  همین  رد  ینعی  ( 6 () دـجاس وه  نابعـش و  نم  فصنلا  هلیل  هب  اوعدـی  نینم  ؤملاریما  نا  يورامب  عدا  مث  : )
یم یلو  دنک  یمن  لقن  ار  یمعفک  تافو  خیرات  یمق  ثدحم  دـناوخ .  یم  ار  نآ  دوجـس  لاح  رد  ترـضح  هک  ناوخب  هدـش  تیاور  نینم 

زا تسا  يا  هیرق  مزمز )   ) نزو رب  معفک )   : ) دـیوگ باـبحالا )  ۀـیده   ) باـتک رد  دـعب  تسا .  حابصم 895  باتک  فینـصت  خیرات  دیوگ 
نانیمطا دروم  گرزب  ياهتیصخش  زا  لیمک   1 هک :  میریگ  یم  هجیتن  روط  نیا  هتشذگ  بلاطم  زا  دیوگ :  قاروا  نیا  هدنسیون  لماع .  لبج 

ار اعد  نیا  دندش  رکذ  هک  یناگرزب   - 2 دنا .  هتسناد  نانیمطا  دروم  ار  وا  همه  لاجر  ياملع  تسا و  هدوب  نینم  ؤملاریما  رـس  بحاص  هکلب 
هلدا رد  هک  يروط  نآ  ینعی  ننـس ؛ )  هلدا  رد  حـماست   ) ناونع تحت  تسا  ام  ياملع  ناـیم  رد  یحالطـصا   - 3 دنا .  هداد  تبـسن  لیمک  هب 

نآ زا  ار  مارح  ای  بجاو  مکح  کی  ات  دـشاب  یطئارـش  هچ  اب  دـیاب  تاـیاور  اـی  تیاور  نیا  هک  دـننک  یم  تقد  قیقحت و  ثحب و  باـبجاو 
لیمک ياعد  رب  حرش  هک  یناگرزب   - 4 دنتسین .  یمزج  يرما  تابحتسم  نوچ  دنناد  یمن  مزال  تابحتسم  رد  ار  طئارش  نآ  دننک ،  طابتتسا 

 - هتشون نآ  رب  یملع  یحرش  هک  يراوزبس  همالع  نینچمه  تسا و  هدوب  ءاملع  نیثدحم و  ناگرزب  زا  هک  یسابلک  جاح  دننام  دنا -  هتشون 
ینعی دنا  هتشونن  اعد  يارب  يدنس  هیعدا  بتک  زا  یلیخ  رد  و  دنا ،  هتسناد  دنس  نایب  زا  ینغتـسم  ار  نآ  الـصا  هدومن و  اعد  ترهـش  رب  هیکت 

نآ تغالب  تحاصف و  تاهج  نآ  تیعماج  اـعد و  تارقف   - 5 دنا .  هدرکن  دنـس  رکذ  هب  زاین  ساسحا  هک  تسا  هدوب  يردق  هب  نآ  ترهش 
هک بحتسم  لمع  کی   - 7 نینم .  ؤملاریما  ياهاعد  اب  اعد  تیخنس   - 6 تسا .  مالسلا )  هیلع   ) نینم ؤملاریما  تآشنم  زا  هک  تسا  فشاک 
دای ارم  یلاح  ره  رد  یـسوم !  ینعی  لاح  لک  یلع  ینرکذا  دش  یـسوم  هب  باطخ  هکنانچ  تسبولطم  لاح  ره  رد  تسا و  ادـخ  اب  تاجانم 

 . ملاعلا هللا  و  دوش -  هدناوخ  باوث  ءاجر  هب  رگا  صوصخ  هب  درادن  لیلد  هب  زاین  نیا  زا  شیب  و  نک - ) 

لیمک هب  مالسلا  هیلع  یلع  نانخس 

ضیف موحرم  راوگرزب  هیقف  فوسلیف و  دـنمجرا و  قـقحم  فیلءاـت  ( 7  () یفـصا  ) ریـسفت تاقحلم  هب  مدومن  دروخ  رب  تاعلاطم  لـالخ  رد 
رد دـیاش  هک  هدرک  رکذ  لیمک  هب  ار  نینم  ؤملاریما  نانخـس  هغالبلا  جـهن  زا  يدرف  هب  رـصحنم  سیفن  هخـسن  زا  لقن  اـجنآ  رد  هک  یناـشاک 

یقالخا و یتاروتسد  ياراد  هک  دیامرف  یم  لیمک )  ای   ) نینم ؤملاریما  هبترم  دص  دودح  رد  نآ  رد  دشابن و  هغالبلا  جهن  ياه  هخـسن  یلیخ 
ناردارب و مومع  هدافتـسا  دروم  هللا  ءاش  نا  ات -  مییامن  یم  رکذ  همجرت  اب  اجنیا  رد  هوزج  نیا  لیمک  يارب  اذـل  تسا ،  يدـیحوت  ینافرع و 

ةاطرا نبدیز  نب  دعس  زا  دانسا  هلسلس  کی  اب  هک  تسا  ( 8  ) لوقعلا فحت  بحاص  ینارح  هبعش  نب  نسح  زا  تیاور  دریگ .  رارق  نارهاوخ 
ربخ ار  وت  یهاوخ  یم  تفگ  باوج  رد  مدرک ،  لا  ؤس  وا  زا  نینم  ؤملاریما  لئاضف  زا  مدید و  ار  دایز  نب  لیمک  دـیوگ :  هک  دـنک  یم  لقن 
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 ، يرآ متفگ :  باوج  رد  تسا .  نآ  رد  هچ  ره  ایند و  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  تیصو  نآ  هدومن و  نم  هب  نینم  ؤملاریما  هک  یتیـصو  هب  مهد 
هللا یلع  لکوت  و  هللااب .  الا  ةوق  الو  لوحال  لـق  هللا و  مساـب  موی  لـک  مس  لـیمک  اـی   . ) دومن تیـصو  نینچ  نم  هب  نینم  ؤملاریما  تفگ  دـعب 

ره لیمک !  يا  هللا . )  ءاش  نا  مویلا  کلذ  رش  فکت  کتیانع ،  هطوحت  ام  کسفن و  یلع  کلذبردا  و  انیلع .  لصو  انئامساب  مس  انرکذاو و 
همئا  ، ) یماسا سپـس  نک ،  ادـخ  رب  لـکوت  ناوخب و  ار  هللااـب )  ـالا  ةوق  ـالو  لوحـال   ) رکذ سپـس  و  وگب ،  میحرلا )  نمحرلا  هللا  مسب   ) زور
يراد هچنآ  دالوا و  دوخ و  نینچمه  و  دوش ،  هدنهانپ  ام  هب  دعب  ربب و  هانپ  ادخ  هب  تسرفب و  تاولص  دورد و  اهنآ  رب  وگب و  ار  نیموصعم ) 

هیلع  ) وهو هللا  هبدا  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  نا  لیمک  ای   . ) دـنام یهاوخ  نوصم  زور  نآ  رـش  زا  راپـسب ،  اـم  ادـخ و  هب  ار  همه  ، 
ارم ربمغیپ  و  تخومآ ،  بدا  ادـخ  ار  ربمغیپ  قیقحت ،  هب  لیمک !  يا  نیمرکملا . )  بادالا  ثروا  نینم و  ؤملا  بدوا  اـنا  ینبدا و  مالـسلا ) 

نمام هحتفا و  انا  الا و  ملع  نمام  لیمک  ای   . ) متشاذگ ثرا  هب  ناگرزب  يارب  نم  ار  بادآ  میامن .  یم  بدا  ار  نینم  ؤم  نم  تخومآ و  بدا 
رگم تسین ،  يزیچ  چـیه  و  مدرک .  حاـتتفا  ار  نآ  نم  هکنآ  رگم  تسین  یملع  چـیه  لـیمک !  يا  همتخی . )  مالـسلا )  هیلع   ) مئاـقلا ـالا  رس 
کی زا  نیموصعم  همئا  ناربمایپ و   ! ) لیمک يا  میلع  عیمس  هللا  ضعب و  نم  اهضعب  هیرذ  لیمک  ای   . ) دنک متخ  ار  نآ  جع )   ) مئاق ماما  هکنآ 

انم نکت  انع  الا  دخات  لیمک ال  ای   ( . ) تسا هاگآ  اونش و  دنوادخ  و  دنرگید ،  یضعب  زا  ناشیا  زت  یضعب  هک )  دنتـسه  هبیط  هرجـش  لسن و 
ره لیمک !  يا  ۀـفرعم  یلا  اهیف  جاتحم  تنافالا  ۀـکرح  نمام  لیمک  ای   ( . ) يوش بوسحم  ام  زا  اـت  ریگم ،  اـم  زا  زج  ار  تملع  لـیمک !  يا 

مـساب مسف  ماعطلا  تلکءا  اذا  لیمک  ای   ( . ) يوش دراو  تفرعم  تخانـش و  اب  اهراک  رد  دـیاب   ) دراد تخانـش  هب  زاین  وت  زا  يراک  تکرح و 
یمن ررض  زیچ  چیه  نآ ،  اب  هک  وگب  هللا )  مسب   ، ) ندروخ اذغ  ماگنه  لیمک !  يا  ءاوسالا . ) لک  نم  ءافش  هیف  ءاد و  همسا  عم  رضیال  يذلا 
کل لزجی  هللا  ائیش و  سانلا  قزرت  نل  کناف  هیلع ،  لخبت  الو  ماعطلا  لکآو  لیمک  ای   . ) تسا يدرد  ره  يافـش  يادخ  مسا  رد  و  دناسر . 

اذغ رد  دوخ  اب  ار  یناسک  ندروخ ،  اذغ  ماگنه  لیمک !  يا  کمداخ . )  مهتت  الو  کسیلج .  طسباو  کقلخ .  هیلع  نسحا  کلذـب  باوثلا 
دوخ قالخا  دیامرف .  یم  اطع  رایسب  باوث  ار  وت  راک  نیا  رد  ادخ  و  یهد .  یمن  قزر  ار  مدرم  وت  اریز  نکم ،  لخب  نک و  کیرش  ندروخ 
نشخ وا  اب  نزم و  تمهت  دوخ  راذگتمدخ  هب  نک و  دروخرب  يو  اب  یئور  هداشگ  اب  نک و  وکین  دروخ ) یم  اذغ  وت  اب  هک  یسک   ) يو اب  ار 

یم ندروخ  اذغ  لوغشم  هک  یماگنه  لیمک !  يا  كریغ )  هنم  قزری  کعم و  نم  یفوتسیل  کلکا  لوطف  تلکا  اذا  لیمک  ای   . ) نکن راتفر 
اذـغ و زا  زین  نارگید  و   . ) دـنریگرب هرفـس  زا  ار  دوخ  مهـس  دـنروخ  یم  اذـغ  وت  اب  هک  یناسک  اـت  هدـب  لوط  ار  دوخ  ندروخ  اذـغ  يوش ، 

کلذـب مظعیف  كاوس  هدـمحی  کتوص  کلذـب  کقزر  ام  یلع  هللا  دـمحاف  کماعط  تیفوتـسا  ذا  لیمک  ای  دـننک . ) هدافتـسا  دوخ  يزور 
ماـگنه رواـیب و  اـج  هب  هداد ،  وت  هب  هک  يزور  لـباقم  رد  ار  ادـخ  ساپـس  يدـش ،  غراـف  ندروخ  اذـغ  زا  هک  یتقو  لـیمک !  يا  كرجا . ) 

کلذعم نرقوت  لیمک ال  ای   . ) دوش دایز  وت  رجا  هلیـسو  نیدب  دننک و  يرازگـساپس  زین  نارگید  ات  نک  دـنلب  ار  دوخ  يادـص  يرازگـساپس 
ۀحـص ناف  هئرمتـست ،  تناف  کلذ  تلعف  ناف  هیهتـشت ،  تنا  الا و  ماعطلا  نم  كدی  عفرت  الو  الاجم  حـیرلل  اعـضوم و  ءاملل  اهیف  عدو  اماعط 

اذـغ زا  تسد  رادـهگن و  یقاب  سفنت  بآ و  يارب  یئاج  نکن و  اذـغ  زا  رپ  ار  دوخ  هدـعم  لیمک !  يا  ءاملا . ) هلق  ماـعطلا و  هلق  نم  مسجلا 
و دوش ) یم  بذج  بوخ  اذغ  ینعی   ) يریگ یم  ورین  اذـغ  زا  ینک ،  نینچ  رگا  یـشاب و  لیام  نآ  هب  زونه  هک  ینامز  رگم  رادـمرب  ندروخ 

نیبرقالا لصو  نینم و  ؤملا  یساو  ةاکزلا و  یتا  نم  لام  یف  ۀکربلا  لیمک  ای   . ) تسا ندیشون  مک  ندروخ و  مک  زا  ندب  تمالـس  هک  نادب 
کتبارق دز  لیمک  ای   . ) دنک یم  محر  هلـصو  دنک  یم  يرای  نانم  ؤم  هب  دـهد و  یم  تاکز  هک  تسا  یـسک  لام  رد  تکرب  لیمک !  يا  ( . 

ؤم شیوخ  موق  هب  لیمک  يا  نیکاـسملا . )  یلع  قدـصت  و  فطعا .  مهیلع  فارا و  مهب  نکو  نینم  ؤملا  نم  هاوس  یطعت  اـم  یلع  نم  ؤملا 
ارقف و هب  نک و  تفوطع  رتشیب  نانآ  هب  تبـسن  شاب و  رتنابرهم  اهنآ  هب  نک و  شـشخب  اطع و  تنم  ؤم  ریغ  شیوخ  موق  زا  رتشیب  دوخ ،  نم 
ار يدنمزاین  لیمک !  يا  هللادنع . )  ومنت  ۀقدصلا  ناف  ةرمت ،  قشوا  بنع  ۀـبح  رطـش  نمول  الئاس و  درت  لیمک ال  ای   . ) هدـب هقدـص  نیکاسم 

نم ؤملا  ۀـیلح  نسحا  لیمک  ای   . ) دـنک یم  دـشر  ادـخ  دزن  هقدـص  هکیتسردـب  دـشاب ،  اـمرخ  اـی  روگنا  هناد  فصن  هب  ولو  نادرگن  مورحم 
تسا و ینتورف .  نم ،  ؤم  شیارآ  تنیز و  نیرتـهب  لـیمک !  يا  لـیلقلا . )  لاـقلا و  كرت  هزع  هقفتلا و  هفرـش  ففعتلا و  هلاـمج  عضاوتلا و 
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نم عفرا  موق  فنـص  لک  یف  لیمک  ای   . ) دـشاب یم  وگم  وگب و  كرت  وا ،  يوربآ  و  نید )  ماکحا   ) نتفرگ دای  وا  فرـش  تفع و  وا  لامج 
يا امالس . ) اولاق  نولهاجلا  مهبطاخ  اذا  و   ) هللا مهفص  نیذلا و  نم  نکو  لمتحا  كوعمـسا و  نا  مهنم و  سیـسخلا  ةرظانم  كایاف و  موق ، 

ياهناسنا اب  شکمشک  ثحب و  زا  زیهرپب  سپ  دنرگید .  یـضعب  زا  رتالاب  يرکف )  رظن  زا   ) یـضعب هک  تسا  یموق  یفنـص ،  ره  رد  لیمک ! 
هاگ ره  دـیامرف :  یم  هک  هدرک  فیـصوت  ار  ناشیا  یلاعتیادـخ  هک  شاب  اهنآ  زا  نک و  لـمحت  وا  زا  داد  ارف  شوگ  وت  هتفگب  رگا  و  تسپ . 

قحلا لق  لیمک  ای  ( . ) دـننک یم  لمحت  ار  اهنآ  يازـسان  ینعی   . ) دـننک یم  دروخرب  اهنآ  اب  شمارآ  اب  دـنریگ ،  رارق  نانادان  باطخ  فرط 
نابیتشپ وگب و  ار  قح  لاح  ره  رد  لیمک !  يا  نینئاخلا )  بحاصت  الو  نیقفانملا  بناـج  نیقـسافلا و  رجها  نیقتملاداوو و  لاـح  لـک  یلع 
نیملاظلا باوبا  قرطت  لیمک ال  اـی   . ) شاـبم نیـشنمه  نینئاـخ  اـب  نک و  باـنتجا  نیقفاـنم  زا  نک و  يرود  نیقـساف  زا  شاـب  ناراـکزیهرپ 

رکذ موادف  مهروضح  یلا  تررطضا  نا  کیلع و  هللا  طخسی  امب  مهسلاجم  یف  دهشت  نا  مهمظعت و  نا  كایا  مهعم و  الا  مهب و  طالتخالل 
یفکت دیوت و  اهب  کناف  مهعمـست ،  هللا  میظعتب  رهجا  مهلعف و  کبلقب  رکنا  مهنع و  قرطا  مهرورـش و  نم  هللااب  ذعتـسا  هیلع و  لکوتلا  هللا و 

زا زیهرپب  ینک و  رابتعا  ای  لام  بسک  اهنآ  اب  یـشاب و  هتـشاد  دـمآ  تفر  اـهنآ  اـب  هکنآ  يارب  بوکم  ار  ناـملاظ  رد  لـیمک !  يا  مهرش . ) 
ناشـسلجم رد  روضح  هب  رگا  ددرگوترب و  ادـخ  بضغ  ببـس  هک  يراک  هب  ناشیا  سلاـجم  رد  روضح  اـی  ناـشیا  تعاـطا  ندرک و  میظعت 

ياهراک لد  رد  نکن و  هجوت  اهنآ  تالمجت  هب  ربب و  هانپ  ادـخ  هب  اهنآ  رـش  زا  نک و  لکوت  وا  رب  شاب و  ادـخ  رکذ  هب  اـمئاد  يدـش  راـچان 
رـش زا  يوش و  یم  دییءات  هلیـسو  نیدب  وت  اریز  امن  دزـشوگ  اهنآ  هب  ار  ادـخ  تمظع  نک و  میظعت  ادـخ  هب  اهنآ  شیپ  شاب و  رکنم  ار  اهنآ 

 ! لیمک يا  رابطـص . ) الا  لمحتلا و  ففعتلا و  هئایلواب  هب و  رارقالا  دـعب  هللا  یلا  دابعلا  هلثتمت  ام  بحا  نا  لیمک  اـی   . ) یناـم یم  نمیا  اـهنآ 
لیمک ای   . ) تسا ربص  يرابدرب و  تفع و  دنهد ،  ماجنا  دنناوت  یم  ادـخ ،  يایلوا  ادـخ و  هب  رارقا  زا  سپ  ادـخ  ناگدـنب  هک  يراک  نیرتهب 
يارب نک و  ربص  اهنآ  رب  نکم و  راکـشآ  مدرم  هب  ار  دوخ  يراچان  رقف و  لیمک  يا  رتستوزعب . ) اباستحا  هیلع  ربصا  كراـتقا و  ساـنلا  اـتال 

دنع کلذـخیال  يذـلا  كوخا ،  كوخا ؟  نم  و  كرـس .  كاخا  ملعت  نا  سابال  لیمک  ای   . ) ناشوپب ار  اـهنآ  تزع  اـب  ادـخ و  يدونـشخ 
لیمک يا  هحلـصاف . )  الیمم  ناک  ناف  هملعت ،  یتح  كرما  كرذی و  الو  هلاست  یتخ  کعدی  الو  ةریرجلا  دـنع  کنع  دـعقی  الو  ةدـیدشلا 

ياهنایز  ، ) ریرج ماگنه  دـنادرگن و  تسپارت  یتخـس  ماگنه  هک  ردارب ؟  مادـک  اما  يزاس ،  هاگآ  دوخ  رـس  زا  ار  تردارب  هک  تسین  یکاـب 
يراتفرگ وت  هک  دنادب  ات  دراذگن  اهنت  ار  وت  دنکن و  تنایخ  وت  رب  یـسرپب  وا  زا  يزیچ  رگا  دنکن و  ینیـشن  بقع  دشاب و  وت  نابیتشپ  یلام ) 

يا هتلاح . )  لمجی  هتقاف و  دسیف  هلماتی  هنال  نم ،  ؤملا  ةارم  نم  ؤملا  لیمک  ای   . ) دنک حالـصا  ار  نآ  یـشاب  هتـشاد  يراتفرگ  رگا  يرادن و 
 . دنک یم  يرای  ار  وا  يرامیب  رقف  رد  دنک و  یم  وا  لاح  دـقفت  دـیوگ و  یم  وا  هب  ار  وا  ياه  بیع  ینعی  تسا  نم  ؤم  هنیئآ  نم  ؤم  لیمک ! 
زا رتهب  یلوا و  ردارب  دزن  زیچ  چیه  دنردارب و  رگیدکی  اب  نینم  ؤم  لیمک  يا  هیخا  نم  خا  لک  دنع  رثآ  یشال ء  ةوخا و  نونموملا  لیمک  ای  )

قحلب مل  انع  رـصق  نم  انع و  رـصق  هنع  فلخت  نمف  انلوقب ،  لاق  نم  نموملا  نا  هاخا ،  تسلف  كاخا  بحت  مک  نا  لیمک  ای   . ) تسین ردارب 
هک تسا  یسک  نم  ؤم  یتسین  شردارب  يرادن  تسود  ار  تردارب  رگا  لیمک !  يا  رانلا . ) نم  لفـسالا  كردلا  یفف  انعم  نکی  مل  نم  انب و 
ام هب  دوش  ادج  ام  زا  هک  یـسک  هدیرب و  ام  زا  دنک  فلخت  ام  راتفگ  زا  هک  یـسک  سپ  دـیوگب  ار  ام  راتفگ  دـشاب و  نیموصعم  همئا  ام  وریپ 

ثفن نمف  ثفنی  رودـصم  لک  لـیمک  اـی   . ) تسا شتآ  زا  لفـسا  كرد  رد  تروص )  نآ  رد   ) سپ دـشاب  یمن  اـم  اـب  ددرگ و  یمن  قحلم 
هدرـسفا ره  لیمک !  يا  یظل . )  یلا  ریـصملاف  هبوت  نکی  مک  اذا  هبوت و  هئادبا  نم  کل  سیلو  هیدبت  نا  كاباف  درتسب  كرما  رماب  انم  کیلا 

ریغ يارب  ار  نآ  ادابم  نک  روتـسم  ار  نآ  دومن  وت  اب  لد  درد  راهظا  هک  یـسک  سپ  دـنک ،  یم  لد  درد  راهظا  دراد  راب  هودـنا  لد  هک  یلد 
لآ رـس  ۀعاذا  لیمک  ای   . ) تسا خزود  شتآ  نآ  تبقاع  دـشاب  هتـشادن  هبوت  هک  یهانگ  درادـن و  هبوت  نآ  ياشفا  اریز  ینک ،  اشفا  راهظا و 

دمحم لآ  رس  ندرک  شاف  لیمک  يا  اقفوم . ) انموم  الا  ملعت  الف  هولاق  ام  اهیلع و  دحا  لمتحی  الو  اهنم  لبقیال  مهیلع )  هللا  تاولص   ) دمحم
نموم هب  زج  ار  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) دمحم لآ  رس  دوش و  یمن  لمحت  یسک  زا  تسین و  تشدگ  ناربج و  لباق  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص  )

و اهنمددزت .  هللادمحلا )   : ) ۀمهن لک  دنع  لق  اهفکت و  هللااب )  الا  ةوق  الو  لوحال   : ) ةدـش لک  دـنع  لق  لیمک  ای   . ) دـیئوگن شوه  اب  قفوم و 
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هک هللااب )  ةوق ال  الو  لوحال   ) وگب یتخـس  تدـش و  ره  ماگنه  رد  لیمک  يا  اهیف . ) کیلع  عسوی  هللارفغتـساف  کـیلع  قازر  ـالا  تاـطبا  اذا 
قزر هک  یماگنه  سپ  دشخب .  یم  ینوزف  ار  نآ  دنوادخ  هک  هللادمحلا )   ) وگب تمعن  دزن  و  دـهد .  یم  تاجن  ارت  نآ  هلیـسوب  یلاعتیادـخ 

نیع و دوتسملا  نم  نوکت  نا  رذحاف  عدوتسم  رقتسم و  هنا  لیمک  ای   . ) دهد یم  شیاشگ  وت  راک  رد  دنوادخ  نک  رافغتـسا  دیـسر  رترید  وت 
مسق ود  رب  نامیا  لیمک !  يا  جهنم . )  نع  کلیزت  الو  جوع  یلا  کبرخت  یتلا ال  ۀحضاولا  ةداجا  تمزل  اذا  ارقتسم  نوکی  نا  قحتـسی  امنا 

هک یشاب  نآ  قحتسم  امتح  یهاوخ  یم  رگا  و  یتیراع ،  نامیا  زا  زیهرپب  یتیراع )  نامیا  تباث و  نامیا  ینعی   ، ) عدوتـسم رقتـسم و  تسا : 
رب تسد  هار  زا  دناشکن و  یفارحنا  هار  هب  ارت  هک  یشاب  شور  هار و  مزالم  هک  يوش  یم  قفوم  نآ  هب  یماگنه  یشاب ،  هتـشاد  رقتـسم  نامیا 

ماجنا رد  دـنک و  كرت  ار  یبجاو  تسین  هزاجا  یـسک  يارب  لیمک !  يا  ۀـلفان )  یف  ةدـش  الو  ضرف  یف  ۀـصخر  ـال  لـیمک  اـی   : ) دـنادرگن
نا نم  انتیالوب  جـنا  لیمک  ای   ( . ) تسا زیاج  نآ  كرت  لـفاون ،  نتـشاد  تقـشم  تروص  رد  ینعی   ) دـتفیب تقـشم  تمحز و  هب  تابحتـسم 

تکرش وت  دالوا  لام و  رد  ناطیـش  هک  هد  تاجن  ار  دوخ  یتسود  تیالو و  هلیـسو  هب  لیمک  يا  كدلو )  کلام و  یف  ناطیـشلا  ککرـشی 
قیقحت هب  لیمک !  يا  کلمع )  نم  رثکا  کیلع  هللا  معن  كرکذ و  نم  رثکا  کتلفغ  کتانـسح و  نم  رثکا  کبونذ  نا  لـیمک  اـی   . ) دـنکن

لمع و زا  شیب  ادـخ  ياهتمعن  تسادـخ و  داـی  رکذ و  زا  رتشیب  ادـخ  داـی  زا  وت  تلفغ  تسا و  وت  کـین  ياـهراک  زا  رتشیب  وت  ناـهانگ  هک 
و  ) هسیدقت هحیبست و  هدیجمت و  هدـیمحت و  نم  لخت  الف  كایا ،  هتیفاع  كدـنع و  هللا  معن  نم  ولخت  کنا ال  لیمک  ای   . ) تسا وت  ياهراک 

دمآرـس ینعی   ) هدرک تیانع  وت  هب  ار  تیفاع  هک  یلاح  رد  یتسین ،  ادـخ  ياهتمعن  زا  نوریب  لیمک  يا  لاـح . )  لـک  یلع  هرکذ  و  هرکش ) 
 ، تمالـس ینعی   ) شابم غراف  وا  دای  يرازگ و  رکـش  سیدقت و  حیبست و  دیجمت و  دـمح و  زا  هاگچیه  نیاربانب  تسا )  تیفاع  اهتمعن  مامت 
نم ننوکت  لیمک ال  ای   . ) شاب وا  دای  هب  لاح  همه  رد  نکم و  وا  يرازگـساپس  زا  تلفغ  نیاربانب ،  یتسه  ادـخ  ياهتمعن  همه  دـجاو  نادـب 

یلاعت يادخ  هک  یـشابن  یئاهنآ  زا  نک  یعـس  لیمک !  يا  نوقـساف . )  مهف  قسفلا  یلا  مهبـسن  و  مهـسفنا )  مهیـسن  هللاوسن   ) هللا لاق  نیذلا 
اهنآ سپ  داد  اهنآ  هب  قسف  تبـسن  و  درب ) ناشدوخ  دای  زا  ار  ناشدوخ  ادـخ  سپ  دـندرک ،  شومارف  ار  ادـخ  اـهنآ   : ) هدومرف اـهنآ  هراـبرد 

يوس و عوشخ  یضرم و  هللادنع  لمع  یقن و  بلقب  ةالصلا  نوکت  نا  ناشلا  قدصتت ،  موصت و  یلصت و  نا  ناشلا  سیل  لیمک  ای   . ) دنقساف
هزور یناوخب و  زامن  هک  تسین  نآ  نءاش )   ) راک لیمک !  يا  لوبقالف . )  هلحو  ههجو  نم  نکی  مل  نا  یلـصت  اـم  یلع  یلـصت و  اـمیف  رظنا 

هچ رب  یسابل و  هچ  رد  نیبب  دشاب و  لماک  عونشخ  دنسپ و  ادخ  راک  هزیکاپ و  بلق  اب  وت  زامن  هک  تسنآ  راک  هکلب  یهد ؛  هقدص  يریگب و 
بلقلا و نم  حزنی  ناسللا  لیمک  اـی   . ) دـش دـهاوخن  لوبق  وت  زاـمن  تسین  لـالح  عورـشم و  هار  زا  رگا  يرازگ ؟  یم  زاـمن  یـشرف  نیمز و 

هچنآ نابز  لیمک !  يا  كرکش . )  الو  کحیبست  هللا  لبقی  مل  الالح  کلذ  نکی  مل  ناف  کمـسج  کبلق و  امیف  رظناف  ءاذغلاب  موقی  بلقلا 
لالح هار  زا  رگا  ینک ؟  یم  هیذغت  هلیسو  هچ  هب  ار  دوخ  لد  نیبب  تسا .  اذغ  هب  شماوق  ناسنا  لد  تسا و  لد  زا  دیوگ ،  یم  دریگ و  یم 
نمف قلخلا ،  نم  دـحال  ۀـنامالا  ءادا  كرت  یف  صخرنال  انا  ملعا  مهفا و  لیمک  ای   . ) دریذـپ یمن  ارت  رکذ  حـیبست و  یلاـعت  يادـخ  تسین ، 

لبق یل  لوقی  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) هللا لوسر  تعمـسل  مسقا  بذـک ،  امب  رانلا  هوازج  مثا و  لطبا و  دـقف  ۀـصخر  کـلذ  یف  ینع  يور 
ام نادب  مهفب و  لیمک  يا  طیخملا .  طیخلا و  یتح  لق  لج و  امیف  رجافلا  ربلا و  یلا  ۀـنامالا  ءا )  ) دءا نسحلاابا  ای  اثالث :  ارارم  ۀـعاسب  هتافو 

تسا و هانگ  هدوهیب و  قیقحتب  ار  یتصخر  نینچ  دنک  لقن  نم  زا  هک  یـسک  سپ  میهد ،  یمن  تصخر  اهتناما  كرت  رد  مدرم  زا  ار  یـسک 
هک شتافو  زا  لبق  تعاس  کی  مرکا ،  ربمغیپ  زا  مدینـش  هنیآ  ره  منک  یم  دای  دنگوس  هتفگ .  هک  یغورد  هطـساو  هب  تسا  شتآ  وا  شاداپ 
ای دـشاب  راکوکین  هاوخ  نک ،  در  شبحاص  هب  ار  تناما  تسا )  مالـسلا )  هیلع   ) یلع نینم  ؤملاریما  هنیک   ! ) نسحلااـبا اـی  دومرف :  هبترم  هس 

ماما نم  الا  لفن  الا  لفن  الو  لداع  ماما  عم  الاو  زغال  لیمک  ای  دـشاب .  خـن  هتـشر  کی  ولو  گرزب  ای  دـشاب  کچوک  تناـما  هاوخ  راکدـب ، 
یماما اب  رگم  تسین  تعامج  زامن  رد  یبابحتـسا  و  وا ) هزاجا  نذا و  اب  ینعی   ) لداع ماما  اب  رگم  تسین  يداهجو  گنج  لیمک !  يا  لـضاف 

ضرالا یف  ناک  یبن و  رهظی  ملول  لیمک  ای  دشاب . ) هتـشاد  مومءام  هب  تیزم  کی  دیاب  امتح  تعامج  ماما  ینعی   ) تسا تلیـضف  ياراد  هک 
يور يربمایپ  رگا  لیمک !  يا  هل .  هلهوی  کلذـل و  هللا  هبـصنی  یتح  ائطخم  هللا  لب و  ابیـصم ،  وا  ائطخم  هللا  یلا  هئاعد  یف  ناکل  یقت  نموم 
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فده هب  ای  دوب و  راکاطخ  ای  ادخ  يوس  هب  دوخ  ياعد  رد  هنیآ  ره  دوب ،  یم  راکزیهرپ  نم  ؤم  کی  نیمز  يور  رد  دش و  یمن  رهاظ  نیمز 
ماقم هب  داتـسرف و  یم  ربمایپ  کی  امـش  يارب  یلاعت  يادـخ  هکنیا  ات  دوب  راکاطخ  ادـخ  هب  مسق  یلب  دومرف ) دـعب   . ) دوب بیـصم  ندیـسر و 

الا هب  مایقلا  دـحا  نم  هللا  لـبقی  ـالف  نیدـلا هللا  لـیمک  اـی  دومن .  یم  یهاوگ  ار  وا  یگتـسیاش  تیبلها و  درک و  یم  بوصنم  ار  وا  يربماـیپ 
یصو ای  یبن  ای  لوسر  زا  رگم  دریذپ  یمن  سک  چیه  زا  ار  نید  رب  مایق  دنوادخ  و  تسادخ .  نید  نید ،  لیمک !  يا  ایصووا .  ایبنوا  الوسر 
لیمک يا  نیقتملا .  نم  هللا  لبقتی  امنا  نیعدتبم ،  نیهماع  وا  نیعبتم  نیلاومالا  کلذ  دعب  سیل  ۀماما و  ۀلاسر و  ةوبن و  یه  لیمک  ای  دـشاب . 

رازگتعدب ریحتم و  ای  دنراد  ماما  فرط  زا  تیالو  ای  اهنیا ،  زا  ریغ  تسا و  تماما  تلاسر و  توبن و  هطساو )  هب  نیملـسم  هعماج  يربهر  ! )
الابان رما  هقالخا و  یلع  انلد  میحر  میظع  میلح  میرک  هللا  نا  لیمک  ای  دریذپ .  یم  ناراکزیهرپ  زا  ار  کین  ياهراک  دنوادخ  هک  یتسردـب  . 

 ! لیمک يا  نیباترم .  ریغ  اهانلبق  نیبذکم و  ریغ  اهانقدص  نیقفانم و  ریغ  اهانلسرا  نیفلختم و  ریغ  اهانیدا  دقف  اهیلع ،  سانلا  لمح  اهبذخ و 
وا قالخا  هک  ار  ام  هدرک  رما  شیوخ .  تافـص  قالخا و  هب  ار  ام  هدرک  تلالد  دنوادخ  تسا  میحر  میظع و  میلح و  میرک و  یلاعت  يادخ 

یئور ود  فلخت و  نودب  میدومن و  ادا  ار  هفیظو  نیا  ام ،  قیقحت  هب  سپ  میئامن .  قالخا  نآ  هب  راداو  زین  ار  مدرم  مینک و  هدایپ  دوخ  رد  ار 
ای  . ) میدرک لوبق  ار  نآ  دیدرت  کش و  نودب  میدومن و  قیدصت  ار  یهلا  تاروتـسد  ماکحا و  بیذکت  نودب  میدیناسر و  مدرم  هب  ار  نآ  ، 
 ! لیمک يا  اهب . ) یعداو  نینموملا  ةرما  لحنا  یتح  بارعالا  ماعطا  الئام  الو  یـصعا  یتح ال  اینمم  الو  عاطا  یتح  اقلمتم  هللا  تسل و  لیمک 

یمن بارعا  هب  هوشر  دننکن و  تفلاخم  نم  اب  هک  مرادن  ار  انمت  نیا  و  دننک .  تعاطا  ارم  ات  منک  یسولپاچ  هک  متسین  نآ  نم  مسق ،  ادخ  هب 
هیواـعم هیواـعم و  رد  هک  تسا  یفاـصوا  درامـش ،  یم  نینم  ؤملاریما  ار  یفاـصوا  نیا  هکنآ  حیـضوت  دـنیوگب .  نینم  ؤـملاریما  ارم  هک  مهد 

ياـهنامرآ اـب  مدرم  هک  دوب  نیا  وا  يوزرآ  مدرم و  لاـفغا  يارب  درک  یم  ار  یـسولپاچ  تیاـهن  یهاـگ  هیواـعم  نوچ  دراد  دوـجو  ناـتفص 
هرهب و ایند  زا  هک  یناسک  لیمک !  يا  ۀتباث . )  ۀیقاب  ةرخاب  یظحن  ةربدم و  ۀلئاز  ایندب  نم  یظح  امنا  لیمک  ای   . ) دننکن تفلاخم  وا  یـسایس 

يدلاو ةرخالا  یلا  ریـصی  الک  نا  لیمک  ای   . ) تسا تباث  یقاب و  ترخآ ،  زا  ام  هرهب  تسا و  هدـننز  لوگو  ریذـپ  لاوز  ایند  هرهب  دـندشر ، 
یلو دنور ،  یم  ترخآ  يوس  هب  مدرم  مامت  لیمک !  يا  ایقت . ) ناک  نم  اهتروی  یتلا  ۀنجلا  نم  یلعلا  تاجردلاو  هللا  یـضر  اهنم  هیف  بغرن 

 . دهد یم  ثرا  ناراکزیهرپ  هب  ار  نآ  یلاعت  يادخ  زا  هک  تسا  تشهب  هیلاع  تاجرد  ادـخ و  ياضر  میهاوخ  یم  ترخآ  زا  ام  هک  يزیچ 
باذـع هب  ار  وا  هدژم  سپ  دـشن  تشهب  نکاس  هک  یـسک  لـیمک !  يا  میقم :  يزخ  میلا و  باذـعب  ةرـشبف  ۀـنجلا  نکـسیال  نم  لـیمک  اـی  )

لاح ره  رد  ار  يادـخ  نم  لیمک !  يا  مقف  تئـش  اذا  لاح  لـک  یلع  هقیفوت و  یلع  هللا  دـمحا  اـنا  لـیمک  اـی   ( . ) یمئاد یتسپ  كاـندرد و 
دوخ نیا  هک  هدـش  ماـمت  تقو  ینعی  زیخرب  يورب  یتـساوخ  رگا  دومرف ) سپـس   ) هدومرف تیاـنع  نم  هب  هک  یقیفوـت  رب  مراذـگ  یم  ساـپس 

( . اهراک تقو و  رد  مظن  هرابرد  تسا  يروتسد 

نآ بادآ  اعد و  تیمها  تیلضف و 

اعد تیمها  تیلضف و   - 1

یناف ینع  يدابع  کلئس  اذا  و   : ) دیامرف یم  هیآ 182  هرقب  هروس  رد  هلمج  نآ  زا  تسا  رایسب  اعد  تیمها  تیلـضف و  رد  تایآ  تایاور و 
هب سپ  دننک  لا  ؤس  نم  زا  نم  ناگدـنب  هاگره  ربمغیپ !  يا  نودـشری  مکعل  یب  اونمویلو  یلاوبیجتـسیلف  ناعد  اذا  عادـلا  ةوعد  بیجا  بیرق 
هب دنروایب  نامیا  نم و  زا  دننک  تباجا  دیاب  سپ  دـناوخ  یم  ارم  هک  یماگنه  ار  هدـننک  اعد  ياعد  منک  یم  تباجا  مکیدزن  نم  هک  قیقحت 
یم زین  و   - 2 تسا . )  تداـبع  زغم  اـعد  ( 9  ) ةدابعلا خم  اعدـلا   ) دـیامرف یم  مرکا  ربمغیپ   - 1 تایاور :  اما  و  دـنوش . ) داـشرا  دـیاش  نم 

یمن هرهب  یب  اعد  زا  نموم  هدنب  ( 10  ) هلرخدی ریخ  اما  هل و  لجعی  ریخ  اما  هلرفغی و  بئذ  اما  هثالث  يدحا  اعدلا  نم  هئطخیال  نا   : ) دـیامرف
( . دسر یم  وا  هب  ترخآ  ریخ  هریخذ و  ای  ایند و  ریخ  ای  دوش و  یم  هدیزرمآ  وا  زا  یهانگ  ای  دوش ؛  یم  وا  دیاع  زیچ  هس  زا  یکی  هکلب  دنام 
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دینک تساوخ  رد  یلاعت  يادخ  لضف  زا  ( 11  ) جرفلا راظتنا  ةدابعلا  لضفءاو  لاسی  نا  بحی  هناف  هلضف  نم  هللاولـس   : ) دیامرف یم  زین  و   - 3
لا ؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  ترـضح  زا   - 4 تسا . )  جرف  راـظتنا  تداـبع  نیرتهب  و  دـنهاوخب ،  وا  زا  هک  دراد  تسود  ادـخ  اریز 
نع ربکتـسی  نمم  هللا  یلا  ضغبا  دحا  ام  ةدنع و  امم  بلطی  لاسی و  نا  نم  هللادنع  لضفا  یـش ء  نم  ام  لاقف :  لضفا ؟  ةدابعلا  يا   ) دـندرک

تدابع زا  هکیـسک  زا  تسین  یلاعت  يادـخ  دزن  رتهب  زیچ  چـیه  دومرف  ترـضح  تسا ،  رتهب  یتداـبع  هچ  ( 12  ) هدـنع ام  لاسی  هتداـبع و ال 
اعدلاب مکیلع   : ) دومرف هک  دـنا  هدومن  لقن  رقاب  ترـضح  زا  زاب   - 5 دـنک . ) یمن  لا  ؤس  تسا  وا  دزن  هچنآ  زا  دزرو و  یم  ربـکت  دـنوادخ 

اریز ندرک ،  اعد  هب  داب  امـش  رب  رابکلا  بحاص  وه  راغـصلا  بحاص  نا  اهب  اوعدت  نءا  اهرغـصل  ةریغـص  اوکرتت  الو  هلثمب  نوبرقت  مکناف ال 
هب ناوخب  ار  نآ  نآ و  یکچوک  هطـساو  هب  دینکن  كرت  ار  کچوک  ياعد  و  دیوش .  یمن  کیدزن  ادخ  هب  اعد  دننام  یتدابع  چـیه  هب  امش 
ای  : ) دومرف دوب  شنارای  زا  یکی  هک  رسیم  هب  قداص  ترضح   - 6 تسا .  گرزب  ياعد  بحاص  نامه  کچوک  ياعد  بحاص  هک  قیقحت 

رسیم ای  طعت  لسف  ائیـش  طعی  مل  لسی  ملو  هافدس  ادبع  نا  ولو  ۀلـسمب  الا  لانت  هلزنم ال  هللادنع  نا  هنم  غرف  دقرمالا  نءا  لقت  الو  عدا  رـسیم ، 
یلاعت يادخ  دزن  قیقحت  هب  تسا ،  هتـشذگ  راک  هک  وگم  نک  اعد  رـسیم !  يا  ( 13  ) هبحاصل حـتفی  نا  کشوی  الا  عرقی  باـب  نم  سیل  هنا 

اعد دوش و  هتـسب  اعد  زا  شناهد  يا  هدـنب  هچنانچ  رگا  ندرک و  اعد  لا و  ؤس  هلیـسو  هب  رگم  یـسر  یمن  نآ  هب  هک  تسا  یماـقم  تلزنم و 
يور هب  هک  تسا  دیما  هدش  هدیبوک  يرد  ره  رـسیم  يا  دنک .  یم  اطع  امـش  هب  دیهاوخب  ادخ  زا  سپ  دش ،  دهاوخن  هداد  وا  هب  يزیچ  دنکن 

ناک و  لاق :  بافعلا و  ةدابعلا  لضفءا  ءاعدـلا و  ضرالا  یف  یلاعت  هللا  یلا  لامعالا  بحا  نا  نینم  ؤملاریما  لاـق   - ) 7 دوش . ) زاب  شبحاص 
ترضح دعب  تسا .  تفع  تدابع  نیرتهب  تسا و  اعد  نیمز  رد  ادخ  دزن  لامعا  نیرت  بوبحم  ( 14  ) ءاعد الجو  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

مل نم   : ) دومرف هک  تسا  هدش  لقن  قداص  ترـضح  زا  زین  و   - 8 هدننک . )  اعد  رایسب  دوب  يدرم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دومرف  قداص 
 ( : هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) هللا لوسر  لاق   - ) 9 دوش . ) یم  دنمزاین  دنکن  لاوس  يدنوادخ  لضف  زا  هک  یسک  ( 15  ) رقتفا هلضف  نم  هللا  لسی 

10 تسا . )  نیمز  اهنامسآ و  رون  نید و  دومع  نموم  هحلـسا  اعد  ( 16  ) ضرالا تاومسلا و  ارون  نیدلا و  دومع  نموملا و  حالـس  ءاعدلا  )
ةاجانملا و یف  بلق و  یقن و  ردص  نع  ردص  ام  اعدلا  ریخ  حالفلا و  دـیلاقم  حاجنلا و  حـیتافم  ءاعدـلا  مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  لاق  - )

تسا يراگتسر  يوس  هب  اشگ  هار  تیقفوم و  دیلک  اعد  ( 17  ) عزفملا هللا  یلاف  عرفلا  دتشا  اذاف  صالخلا  نوکی  صالخ  الاب  ةاجنلا و  ببس 
هب تسا و  يراگتسر  هلیسو  اعد  هک  تسا  تاجانم  رد  و  دیآ ،  یم  نوریب  يوقت  اب  لد  كاپ و  هنیس  زا  هک  تسا  یئاعد  نآ  اعد  نیرتهب  و  ، 
 - 11 دیربب ) هانپ  ادخ  هب  دیدش  غرف  یتحاران و  ماگنه  رد  سپ  دبای ،  یم  یـصالخ  ترخآ  باذـع  ایند و  ياهالب  زا  ناسنا  صالخا  ببس 

دایز يرد  ندیبوک  هاگ  ره  الب و  زا  تسا  نموم  رپس  اعد  ( 18  ) کل حتفی  بابلا  عرق  رثکت  یتم  نموملا و  سرت  ءاعدلا  نینم  ؤملاریما  لاق  )
دیوگ دیزی  نب  رمع   - 13 تسا . )  رترگراک  نینهآ  هزین  زا  اعد  دیدحلا  نانـسلا  نم  دفنا  ءاعدلا   - ) 12 دوش . ) یم  زاب  وت  يور  هب  رد  دش 

نوکیال یتح  لاق  ردقی  ملامف  هتفرع  دق  ردق  دقام  تلق  ردقی  ملام  ردقامدری و  اعدلا  نا   : ) دومرف هک  مدینـش  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا 
اما تسا و  مولعم  هدش  ردقم  هک  یئالب  دنک  یم  ضرع  يوار  هدشن .  ردقم  هک  ار  یئالب  هدش و  ردقم  هک  ار  یئالب  دـنک  یم  در  اعد  ( 19)
هک دوش  یم  ببـس  اعد  دوشب و  ردقم  دیاب  هک  تسا  یئالب  نآ  هدـشن  ردـقم  هک  يزیچ  دومرف  ترـضح  تسیچ ؟  هدـشن  ردـقم  هک  یئالب 
اریز اعد  هب  داب  وت  رب  ( 20  ) ءاد لک  نم  ءافش  هیف  ناف  اعدلاب .  کیلع   : ) دومرف دوخ  نارای  زا  یکی  هب  قداص  ترضح   - 14 دوشن . ) ردقم 

 ( . تسا يدرد  ره  يافش 

اعد بادآ   - 2

زور دننام  اهزور  زا  هفیرـش ؛  تاقوا  ندوب  دصرتم   - 1 تسا :  هدومن  رکذ  اعد  بادآ  زا  ار  زیچ  هد  تایاور -  ساـسا  رب  یناـشاک -  ضیف 
هب کیدزن  بش  رخآ  ینعی  رحـس  ماگنه  تاقوا  زا  هعمج و  زور  هتفه  مایا  زا  ناضمر و  هام  اـه  هاـم  زا  و  تسا .  هجحیذ  مهن  زور  هک  هفرع 
 ، هفیرش تالاح  ندرمش  تمینغ   - 2 دسر .  یم  تباجا  هب  اعد  عقاوم  نیا  رد  تسا و  هدش  تیاور  تاقوا  نیا  مامت  تلیـضف  رد  هک  حـبص 
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هدش تیاور  دـسر .  یم  تباجا  هب  لاح  نآ  رد  اعد  تسا و  عاطقنا  تلاح  نآ  دـنوش و  یم  وربور  مالـسا  رفک و  فصود  هک  یلاح  دـننام 
لوا رطملا و  لوزن  ءایفالا و  لاوز  حایرلا و  بوبه  دـنع  تاعاس  عبرءا  یف  اعدـلااوبلطا   : ) دومرف هک  مالـسلا  هیلع  قداـص  ترـضح  زا  تسا 

ار دوخ  ياه  هتساوخو  دینک و  اعد  تقو )   ) تعاس راهچ  رد  ((( 21  ) ءایشالا ةذهدنع  حتقت  ءامـسلا  باوبا  ناف  نموملا  لیتقلا  مد  نم  ةرطق 
نیمز هب  ادخ  هار  رد  دیهـش  نوخ  هرطق  لوا  هک  یماگنه  ناراب و  لوزن  ماگنه  رهظ و  لاوز  ماگنه  اهداب و  شزو  ماگنه  دـیهاوخب :  دـخ  زا 
هزور لاح  رد  هماقا و  ناذا و  نیب  زامن و  هماقا  ماـگنه  نینچمه  و  دوش . ) یم  هدوشگ  نامـسآ  ياـهرد  تاـقوا  نیا  رد  هک  دوش  یم  هتخیر 
ناملس ددرگ ،  رهاظ  وا  لغب  ریز  هک  دنلب  يروط  ار  دوخ  ياهتسد  دنک و  اعد  هلبق  هبور   - 3 تسا .  باجتسم  اعد  تالاح  نیا  مامت  رد  هک 

امش راگدرورپ  ( 22  ) ارفـص امهدری  ما  هیلا  هیدـی  عفر  اذا  هدـبع  نم  یحتـسی  میرک  یح  مکبر  نا   : ) دومرف مرکا  ربمغیپ  هک  دـنک  یم  لـقن 
4 دنادرگرب . ) یلاخ  تسد  ار  وا  دوش و  دنلب  شفرط  هب  وا  تسد  هک  دنک  یم  ءایح  دوخ  هدـنب  زا  تسا ،  راوگرزب  شخب و  تایح  هدـنز و 

تیاور رد  دشاب .  هتشاد  طسوتم  لاح  هکلب  هتـسهآ  یلیخ  هن  دنلب و  یلیخ  ار  دوخ  زاوآ  هن  ندرک  اعد  ماگنه  رد  ینعی  توصلا )  ضفخ  - )
ترضح دندرک ،  دنلب  ریبکت  هب  ار  دوخ  يادص  مدرم  دندیسر  هنیدم  کیدزن  یتقو  درک  ترجاهم  هنیدم  هب  مرکا  ربمغیپ  هک  یماگنه  دراد 

امش هک  ار  ییادخ  نآ  ( 23  ) مکباکر قانعا  نیب  مکنیب و  نوعدت  يذلا  نا  بئاغ  الو  مصاب  سیل  نوعدـت  يذـلا  نا  سانلا  اهیا  ای   : ) دومرف
رتکیدزن امـش  هب  ندرک  گر  زا  تسا و  امـش  اب  هشیمه  دـیناوخ  یم  امـش  هک  ار  سک  نآ  قیقحت  هب  بئاغ و  هن  تسا و  رک  هن  دـیناوخ  یم 

راگزاس فلکت  اب  عرـضت  تسا و  عرـضت  لاح  هدـننک  اعد  لاح  اریز  دـنکن ؛  دـیقم  یجنـس  هیفاق  تمحز  هب  ار  دوخ  اعد  رد   - 5 تـسا . ) 
هک دیناوخب  یناهنپ  عرـضت و  اب  ار  ادخ  ( 24  ) نیدتعملا بحیال  هنا  هیفخ  اعرـضت و  مکبراوعدا   : ) دیامرف یم  یلاعت  يادـخ  هچنانچ  تسین 
هک يزیچ  یندشن و  هک  يزیچ  هدننک  اعد  يا  هک :  تسا  هدومرف  نایب  نینم  ؤملاریما  ار  اعد  رد  زواجت  درادـن . ) تسود  ار  نیزواجتم  ادـخ 

ینعی دنکن ،  زواجت  روثءام  ياهاعد  زا  هدـننک  اعد  هک  تسا  نیا  هیآ  زا  دوصقم  دـیوگ  یم  یلازغ  نکم . )  اضاقت  ادـخ  زا  تسین  عورـشم 
هللا یلص   ) مرکا ربمغیپ  هکنانچ  اعد ،  رد  ندرک  يرازو  عرضت   - 6 دنکن .  زواجت  اهنآ  زا  هدیـسر  نیموصعم  همئا  ربمغیپ و  زا  هک  ییاهاعد 

التبم ار  وا  درادب  تسود  ار  يا  هدـنب  یلاعت  يادـخ  یتقو  ( 25  ) هعرـضت عمـسی  یتح  هالتبا  ادـبع  یلاعت  هللا  بحا  اذا   : ) دومرف هلآ )  هیلع و 
اهالب زا  ارم  دهد  یمن  ییاهر  ( 26  ) کیلا عرضتلالا  کنم  ینیجنی  الو   : ) هک تسا  اعد  هرقف  رد  و  دونشب . ) ار  وا  يرازو  عرضت  ات  دنک  یم 

 : دومرف مرکا  ربـمغیپ  هک  ناـنچ  دوـش  یم  تباـجا  وا  ياـعد  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی   - 7 وـت . ) سدـقم  تاذ  يوـس  هب  يرازو  عرـضت  رگم 
نیقی هک  یلاح  رد  دیناوخب  ار  ادخ  ( 27  ) لفاغ بلق  نم  ءاعد  بیجتسی  ۀناحبـس ال  هللا  نا  اوملعا  ۀباج و  الاب  نونقوم  متنا  یلاعت و  هللااوعدا 
رگید ثیدح  رد  لفاغ . )  ناسنا  لد  زا  ار  اعد  دنک  یمن  تباجا  یلاعت  يادخ  هک  دینادب  دنک و  یم  تباجا  ار  امش  ادخ  هک  دیـشاب  هتـشاد 

نانیمطا نک و  اعد  بلق  روضح  اب  اعد  ماگنه  ( 28  ) بابلاب کتجاح  ما  نظو  کبلقب  لبقاف  هللا  توعد  اذا   ) هک هدـش  لقن  نینم  ؤملاریما  زا 
یم لقن  دوعسم  نبا  ندرک .  رارکت  هبترم  هس  ار  اعد  ندرک و  اعد  رد  رارـصا  حاحلا و   - 8 تسا . )  هناخ  رد  رب  وت  تجاح  هک  شاب  هتـشاد 

حلیال هللا  و   : ) دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ترـضح  زا  درک .  یم  رارکت  ار  نآ  هبترم  هس  درک  یم  اعد  یتقو  مرکا  ربمغیپ  هک  دنک 
وا تجاح  یلاعت  يادخ  هکنآ  رگم  اعد  رد  دنک  یمن  رارصا  نموم  هدنب  هک  ادخ  هب  مسق  ( 29  ) هل اهاضق  الا  هتحاح  یف  هللا  یلع  نموم  دبع 
اذا مکایا   : ) دومرف هریغم  نب  ثراح  هب  هک  هدش  لقن  قداص  ترضح  زا  هک  دنک ،  عورـش  ادخ  رکذ  اب  ار  اعد   - 9 دنک . ) یم  هدروآ  رب  ار 
هلآ هیلع و  هللا  یلص   ) یبنلا یلع  ةالصلا  هل و  ۀحدملا  لجوزع و  هللا  یلع  ءانثلاب  ادبی  یتح  ایندلا  جئاوح  نم  ائیـش  هبر  مکدحا  لاسی  نا  دارا 

دورد و یلاعت و  يادـخ  يانث  دـمح و  هب  لوا  دـیهاوخب  ایند  روما  زا  يزیچ  دـیتساوخ  هاگ  ره  هک  داـب  امـش  رب  ( 30  ) ۀـتجاح هللا  لسی  مث  ( 
دنک عورش  یهلا  يانث  دمح  هب  لوا  هک  تسا  اعد  طئارـش  زا  ینعی  دیهاوخب . ) ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  سپـس  دینک  ادتبا  ربمغیپ  رب  تاولص 
زین اعد  زا  دعب  دیتسرفب و  تاولص  اعد  زا  لبق  دیامرف :  یم  موصعم  اریز  وا ؛  لآ  دمحم و  رب  تاولص  صوصخ  هب  دوش  اعد  لوغـشم  دعب  و 

هک تسا  هزنم  سدقم  تاذ  دوش و  یم  تباجا  هک  تسا  ییاعد  تاولص  هکنآ  هطـساو  هب  دوش  یم  باجتـسم  امـش  ياعد  دیتسرفب  تاولص 
لازیال  : ) دومرف هک  هدرک  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  ملاس  نب  ماشه  دنک .  در  ار  یطسو  ياعد  دنک و  تباجا  ار  رخآ  لوا  ياعد 
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شلآ دمحم و  رب  هدـننک  اعد  هک  یماگنه  رگم  دور  یمن  الاب  نامـسآ  هب  اعد  ( 31  ) دمحم لآ  دمحم و  یلع  یلـصی  یتح  ابوجحم  ءاعدلا 
يادخ فرط  هب  هجوت  ملاظم و  درو  هبوت  دننام  دنراد  يرثوم  مهم و  شقن  اعد  تباجا  رد  هک  تسا  ینطاب  بادآ   - 10 دتسرفب . ) تاولص 

(32  ) هبـسک همعطم و  بطیلف  هءاـعد  باجتـسی  نا  بحا  نم   : ) دومرف مرکا  ربمغیپ  هک  هدـش  دراو  تیاور  رد  اذـل  دوجو ،  ماـمت  هب  یلاـعت 
 : دومرف مرکا  ربمغیپ  زین  و  دنک . ) وجتسج  دوخ  یبساک  كاروخ و  رد  ار  اعد  تباجا  دیاب  دوش  باجتسم  وا  ياعد  دراد  تسود  هک  یسک 

دزن مارح  همقل  کی  كرت  ( 33  ) ةروربم ۀجح  نیعبس  هللادنع  لدعی  مارح  قناد  درو  اعوطت  ۀعکر  یفلا  نم  هللا  یلا  بحا  مارح  همقل  كرت  )
داتفه اب  تسا  ربارب  یلاعت  يادـخ  دزن  ندرک  در  ار  مارح  هناد  کی  و  یبحتـسم ،  زامن  تعکر  رازه  ود  زا  تسا  رت  بوبحم  لاعتم  دـنوادخ 
دننام ندروخ  مارح  اب  تدابع  ( 34  ) لمرلا یلع  ءانبلاک  مارحلا  لکا  عم  ةدابعلا   : ) دومرف مرکا  ربمغیپ  نینچمه  و  روربم . ) هدیدنـسپ و  جح 
همالع دشاب .  هدش  انب  بآ  يور  رب  نسا  ینامتخاس  دننام  دراد :  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  دشاب ) هدـش  انب  نش  يور  رب  هک  تسا  ینامتخاس 

نآ ندرب  مان  تجاح و  نایب   - 1 درمش :  یم  ار  اهنآ  بیترت  نیا  هب  دعب  دوش ،  یم  هدافتـسا  رگید  بدا  هد  رابخا  نیا  زا  دیامرف :  یم  ضیف 
دوش رکذ  وا  دزن  جئاوح  هک  دراد  تسود  یلو  دناد  یم  ار  هدنب  هدارا  یلاعت  يادخ  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هچنانچ  اعد ،  رد 
دنک یم  اعد  امـش  زا  یکی  رگا  دیامرف :  یم  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ   - 3 ندرک .  یمومع  ياعد  ینعی  اـعد ؛  رد  میمعت   - 2 . 
اعد یعمجتـسد  ینعی  اعد ؛  رد  عاـمتجا   - 4 دیامنب .  يزور  تداعـس و  تمالـس و  بلط  ادـخ  زا  همه  يارب  الثم  دـنک .  اعد  یمومع  دـیاب 

ار ناشیا  یلاعت  يادـخ  هک  نآ  رگم  دـنناوخ  یمن  ار  ادـخ  يرفن  لـهچ  تیعمج  چـیه  هک :  هدـش  تیاور  داجـس  ماـما  زا  هچناـنچ  ندرک ، 
 ، دنک رارکت  هبترم  لهچ  رفن  کی  دندوبن  رفن  راهچ  رگا  دنناوخب و  ار  ادـخ  هبترم  هد  رفن  راهچ  دـندوبن  رفن  لهچ  رگا  و  دـنک .  یم  تباجا 

دیوگ یعادلا )  ةدـع   ) باتک رد  سوواط  نب  دیـس  اعد .  لاح  رد  ندرک  هیرگ   - 5 دنک .  یم  تباجا  ار  ناشیا  ياعد  رابج  زیزع  دـنوادخ 
تعمدو كدلج  رعشقا  اذا   : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  اذل  تسا  ندرک  اعد  رد  بادآ  جوا  هطقن  بادآ و  نیرتگرزب  زا  نیا 

هناحبـس و هللا  نم  دعـسلاب  نذوی  وهو  ربخلا  هب  درو  ام  یلع  بلقلا  ةواسق  نم  نیعلا  دومج  نالو  دصق  دـقف  کنودـف  کبلق  لجو  كانیع و 
وت ندـب  تسوپ  هاگره  ( 35  ) دـیعب ینم  بلقلا  یـساقو  کبلق  وسقیف  کلما  ایندـلا  یف  لوطتال  یـسوم  ای  یـسوم  یلا  یلاعت  هللا  یحوا  امیف 
اریز يا  هدـش  لئان  دوخ  دوصقم  هب  نادـب  نک و  هدافتـسا  لاح  نآ  زا  ماگنه  نآ  رد  دـیزرل  وت  لد  دـش و  يراج  تمـشچ  کشا  دـیزرل و 

زا تسا و  رود  ادـخ  زا  هدـنب  هک  دـنک  یم  مـالعا  لاـح  ناـمه  هدـش و  دراو  تیاور  رد  هک  ناـنچ  تسا  بـلق  تواـسق  زا  مـشچ  یکـشخ 
گنس هک  یسک  نوچ  يوش  یلد  گنـس  راتفرگ  ات  نکم  زارد  ایند  رد  ار  دوخ  يوزرآ  یـسوم  يا  هک  هدش  یحو  یـسوم  هب  هک  ییاهزیچ 
هجوت مدرم و  زا  ندـش  عطقنم  ینعی  هللا ؛  یلا  عاـطقنا  ءا -  تسا :  زیچ  ود  ءاـشنم  هک  هاـنگ  هب  فارتـعا   - 6 تسا . )  رود  نـم  زا  دوـش  لد 

هعفر عضاوت هللا  نم   ) دـیامرف یم  موصعم  هک  نانچ  یلاعت  قح  تمظع  لباقم  رد  عضاوت  یـسفن و  هتـسکش  ب -  لاعتم .  دـنوادخ  هب  لماک 
ترـضح تسا . )  هتـسکش  ياهلد  دزن  یلاعت  يادخ  و  دنادرگ ) یم  دـنلب  ار  وا  ادـخ  دـنک  عضاوت  یلاعت  يادـخ  يارب  هک  یـسک  ( 36  ) هللا

تسد امـش  رب  تقر  تلاح  هک  ینامز  ره  ( 37  ) صلخی نیح  الا  قریال  بلقلا  ناف  عدیلف  مکدحا  قراذا   : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص 
رد و  تسا .  اعد  تباجتـسا  عنام  هانگ  هک  تسین  سکـشو  دوش . ) صلاخ  هک  یماگنه  رگم  دنک  یمن  ادـیپ  تقر  بلق  اریز  دـینک  اعد  داد 
ام هللاو  هنا  ۀلئـسملا  مث  بنذـلاب  رارقالا  مث  ءانثلا  مث  ۀـحدملا  یه  امنا   : ) دـیامرف یم  اعد  هرابرد  هک  هدـش  لقن  قداـص  ترـضح  زا  تیاور 
هب رارقا  یلاعت ب -  يادخ  يانث  حدم و  ءا -  دنک :  یم  میـسقت  یبتارم  هب  ار  اعد  ثیدح  نیا  رد  هک  ( 38 () رارقالاب الا  بنذ  نم  دبع  جرخ 

ناهانگ هب  رارقا  هلیسو  هب  رگم  دور  یمن  نوریب  ناهانگ  زا  یسک  هب  ادخ  هب  مسق  دیامرف :  یم  موصعم  سپس  نتساوخ  تجاح  ناهانگ ج - 
نآ هتـسیاش  دـنکن  وا  هب  هجوت  هک  یـسک  اریز  دـشاب ،  سدـقم  تاذ  فرط  هب  شهجوت  لابقا و  مامت  اعد  لاح  رد  ینعی  یبلق ؛  هجوت   - 6 . 

قحتسم وا  تسین  وت  فرط  هب  شهجوت  یناد  یم  هک  یلاح  رد  دیوگب  نخـس  وت  اب  یـسک  رگا  هک  روط  نامه  یئامن  هجوت  وا  هب  هک  تسین 
یمن لوبق  ادخ  ( 39  ) هال بلق  ءاعد  هللا  لبقی  ال   : ) دـیامرف یم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  اذـل  یـشاب ،  هتـشادن  هجوت  وا  هب  زین  وت  هک  تسا 

هاگ ره  ( 40  ) کبلقب لبقاف  هللا  توعد  اذا   : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زین  تسا و  لوغـشم  وا  ریغ  هب  هک  یلد  زا  ار  اعد  دنک 
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رذوبا هب  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  نتـساوخ .  تجاح  دعب  اعد  لوا   - 7 نک . )  یلاعت  يادخ  هب  هجوت  دوخ  لد  اب  ینک  یم  اعد 
ءاخرلا یف  هللا  یلا  فرعت  کماما  هدـجت  هللا  ظـفحا  لاـق :  هللا ،  لوسر  یلب  لاـق  نهب  لـجوزع  هللا  کـعفنی  تاـملک  کـملعا  ـالا   : ) دومرف

لوسر ای  یلب  درک  ضرع  دناسر ؟  یم  دوس  وتب  دـنوادخ  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  یتاملک  وت  هب  مهدـن  میلعت  رذوبا  يا  ( 41  ) ةدشلا یف  کفرعی 
ار ادخ  شیاسآ  ماگنه  رد  دنک ) یم  ظفح  اهالب  زا  ارت  ینعی   ) ینیب یم  دوخ  ولج  ار  وا  هشیمه  نکن  شومارف  ار  ادـخ  دومرف  ترـضح  هللا . 

تبیصم لوزن  زا  لبق  دسرت و  یم  یتبیصم  الب و  زا  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دسر . ) یم  وت  داد  هب  تدش  رد  سانـشب 
لقن مالسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زا  اذل  ناشیا ،  زا  اعد  تساوخ  رد  ناردارب و  يارب  اعد   - 8 دوش .  یمن  دراو  وا  رب  تبیصم  نآ  دنک  اعد 
يارب دعب  دـنک  اعد  نینموم  زا  رفن  لهچ  يارب  لوا  هک  یـسک  ( 42  ) هل بیجتـسا  اعد  مث  نینم  ؤملا  نم  نیعبرا  مدـق  نم   : ) دومرف هک  هدـش 
ینموم ياعد  زا  رتعیرـس  یئاعد  چیه  دومرف :  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص   ) مرکا ربمغیپ  دیامن . ) یم  تباجا  ار  وا  ياعد  ادخ  دـنک  اعد  شدوخ 

ردـی بیغلا  رهظب  هیخال  لجرلا  ءاعد   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ترـضح  زین  و  دـسر .  یمن  تباجا  هب  دـنک  یم  شبئاغ  ردارب  يارب  هک 
جئاوح رد   - 9 دوش . ) یم  هورکم  تدـش و  عفد  قزر و  یتدایز  ببـس  شردارب  رـس  تشپ  یـصخش  ياعد  ( 43  ) هورکملا عفدـی  قزرلا و 

دنک هیکت  ادخ  رب  هک  یسک  ( 44  () هبسح وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  و   : ) دیامرف یم  یلاعت  يادخ  هک  نانچ  دنکن ،  هیکت  ادخ  زا  ریغ  رب  دوخ 
لـسی نا ال  مکدحا  دارا  اذا   : ) دومرف هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ثایغ  نب  ضفح  زین  و  دنک .  یم  تیافک  ار  وا  رما  ادخ 

ره ( 45  ) هاطعا الا  ائیش  هلسی  مل  هبلق  نم  کلذ  هللا  ملع  اذاف  هللادنع  نم ]   ] الا ءاجر  هل  نوکیالو  مهلک  سانلا  نم  ساییلف  هاطعا  الا  ائیـش  هبر 
هتشادن ادخ  هب  زج  يدیما  دوش و  سویءام  مدرم  مامت  زا  دیاب  دیامرف  اطع  وا  هب  ادخ  دهاوخب  ادخ  زا  هچ  ره  امـش  زا  یکی  دیهاوخ  یم  هاگ 

هیلع قداص  ترضح  زا   - 10 دنک . ) یم  تیانع  وا  هب  دهاوخب  وا  زا  هچ  ره  تفای  وا  نطاب  رد  یلاعت  يادـخ  ار  تلاح  نیا  هک  یتقو  دـشاب 
یناوخ و یم  هچ  يارب  یناوخ و  یم  هنوگچ  یناوخ و  یم  ار  یـسک  هچ  نیبب  نک و  بدا  تیاعر  اعد  رد  دومرف :  هک  هدش  تیاور  مالـسلا 

انمـض و  دـناد ،  یم  ار  اهنآ  تسه  وت  لد  رد  لطاب  قح  زا  هچنآ  تسا و  هاگآ  وت  نطاب  رـس و  رب  هک  ریگب  رظن  رد  ار  وا  یئایربک  تمظع و 
رگا نادـب  و  ییامنن ،  دوخ  كاله  يارب  اعد  ینک  دوخ  تاـجن  يارب  اـعد  هک  نیا  ضوع  هب  یهاـگ  اـت  سانـشب  ار  دوخ  تاـجن  كـاله و 
دنک یم  تباجا  ار  ام  یلوا  قیرط  هب  سپ  دومن  یم  تباجا  ار  ام  میدـناوخ  یم  ار  وا  هناصلاخ  یلو  درک  یمن  اعد  هب  رما  ار  ام  ادـخ  هچنانچ 

 : دومرف تسا  مادک  مظعا )  مسا   ) هک دندرک  لاوس  هلآ )  هیلع و  هللا  یلص   ) مرکا ربمغیپ  زا  ندومن .  اعد  هب  هدرک  رما  ار  ام  هک  یتروص  رد 
مظعا مسا  یلاعت  يادخ  ءامسا  زا  یمـسا  ره  ( 46  ) تئـش مسا  ياب  هعدا  هاوس و  نم  لک  نع  کبلق  غرف  مظعا و  هللا  ءامـسا  نم  مسا  لـک  )

 . دنک یم  تباجا  ارت  ناوخب  ار  وا  یهاوخ  یم  یمسا  ره  هب  نک و  یلاخ  ادخ  ریغ  زا  ار  دوخ  لد  تسا ، 
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، اضیبلا ۀجحملا  - 26 ص 293 . ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحملا  - 25 هیآ 55 . فارعا ،  هروس  - 24 ص 291 . ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحملا  - 23 ص 288 .
-30 ص 295 . ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحملا  - 29 ص 294 . ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحملا  - 28 ص 294 . ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحملا  - 27 ص 293 . ج 2 ،
ج 2، اضیبلا ، ۀجحملا  - 33 ص 301 . ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحملا  - 32 ص 297 . ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحملا  - 31 ص 296 . ج 2 ، اضیبلا ، ۀجحملا 
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