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 ( لامعالا باقع  لامعالا و  باوث  باتک :  زا  يا  هدیزگ  ) تازاجم شاداپ و 

: هدنسیون

 ( هر  ) قودص خیش 

: یپاچ رشان 

ریدغ مایپ 

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
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تسرهف
5تسرهف

 ( لامعالا باقع  لامعالا و  باوث  باتک :  زا  يا  هدیزگ   ) تازاجم 23شاداپ و 

باتک 23تاصخشم 

هللا الا  هلا  نتفگ ال  23باوث 

هللا الا  هلا  راب ال  دص  نتفگ  23باوث 

صالخا اب  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  23باوث 

نآ طیارش  اب  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  24باوث 

هللا الا  هلا  هب ال  یهاوگ  ندش  هتفریذپ  24باوث 

 .... کلملا هللا  الا  هلا  نتفگ ال  راب  دص  24باوث 

 ... هللا الا  هلا  نا ال  دهشا  نتفگ  24باوث 

نیبملا قحلا  هللا  الا  هلا  راب ال  یس  نتفگ  24باوث 

هعبرا تاحیبست  نتفگ  دایز  25باوث 

زور رد  راب  تفه  یلع ...  هللادمحلا  نتفگ  25باوث 

لیلهت دیمحت و  حیبست ،  ریبکت ، راب  دص  25باوث 

هعبرا تاحیبست  25باوث 

هلها وه  امک  هللادمحلا  نتفگ  26باوث 

لقاع 26باوث 

وضو ماگنه  هب  ادخ  مان  ندرب  26باوث 

نآ كرت  هلوح و  اب  وضو  بآ  ندرک  کشخ  26باوث 

حبص برغم و  زامن  يوضو  26باوث 

وضو دیدجت  26باوث 

ندرک كاوسم  27باوث 

ندیباوخ وضو  اب  27باوث 
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دایز قاشنتسا  هضمضم و  27باوث 

یمطخ اب  رس  نتسش  27باوث 

ردس اب  رس  نتسش  27باوث 

ندرک باضخ  27باوث 

تروص يوم  ندرک  هناش  راب  داتفه  27باوث 

ندیشک همرس  28باوث 

لیبس ندرک  هاتوک  نتفرگ و  نخان  28باوث 

دیفس شفک  ندیشوپ  28باوث 

ون سابل  يارب  انلزنا  انا  ندناوخ  28باوث 

ندرک شیاتس  رایسب  ار  ادخ  نتسیرگن و  هنیآ  رد  دایز  28باوث 

.. بوخ و زامن  لماک ،  يوضو  28باوث 

... هللااب و تیضر  نتفگ  29باوث 

دجسم هب  نتفر  29باوث 

دجسم هب  نتفر  هدایپ  29باوث 

دشاب دجسم  وا  هناخ  نآرق و  ناسنا ،  هک  نیا  29باوث 

نتفر دجسم  هب  هاگنآ  نتفرگ و  وضو  29باوث 

ناشتقو رد  هناگجنپ  ياهزامن  دناوخ  29باوث 

هلفان ياهزامن  29باوث 

دجسم رد  غارچ  ندرک  نشور  29باوث 

ربمایپ دجسم  رد  زامن  30باوث 

ادخ لوسر  دجسم  مارحلادجسم و  نیب  زامن  30باوث 

هفوک دجسم  رد  زامن  30باوث 

رازاب دجسم  هلیبق و  دجسم  مظعا ،  دجسم  سدقملا ،  تیب  رد  زامن  30باوث 

دجسم ندرک  وراج  30باوث 
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دنوادخ شاداپ  تین  هب  نتفگ  ناذا  لاس  تفه  30باوث 

هماقا ناذا و  نیب  نذوم  30باوث 

هماقا ناذا و  اب  زامن  ندناوخ  31باوث 

بحتسم زامن  تعکرره  رد  یسرکلا  ۀیآ  هانلزنا و  انا  هللا ،  وه  لق  ندناوخ  31باوث 

تونق تلیضف  31باوث و 

عوکر ندروآ  اج  هب  لماک  31باوث 

نیمز رب  اهتسد  فک  ندراذگ  31باوث 

هدجس ندرک  ینالوط  31باوث 

مایق هدجس ،  عوکر ،  ماگنه  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  نتفگ  31باوث 

رکش هدجس  32باوث 

زامن 32باوث 

تقو لوا  رد  حبص  زامن  ندناوخ  32باوث 

تقو رخآ  رب  تقو  لوا  يرترب  32باوث 

تقو لوا  رد  بجاو  ياهزامن  ندناوخ  32باوث 

رفس رد  زامن  ندناوخ  هتسکش  32باوث 

رفاسم يارب  هعمج  زامن  ندناوخ  32باوث 

تعامج زامن  32باوث 

زامن يارب  نتساخرب  33باوث 

رصع زامن  زا  سپ  هعمج  زور  رد  مالسلا  هیلع  وا  لآ  ربمایپ و  رب  تاولص  33باوث 

اه هعمج  ریاس  رب  ناضمر  هام  ياه  هعمج  33يرترب 

دنزب رطع  هک  یسک  زامن  33باوث 

لهاتم زامن  33باوث 

نآ تعکر  ره  رد  دحا  هللا  وه  لقراب  هاجنپ  تئارق  زامن و  تعکر  راهچ  ندناوخ  33باوث 

مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  زامن  ندناوخ  34باوث 
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بش زامن  ندناوخ  34باوث 

دیوگ یم  نآ  رد  هچنآ  مهف  زامن و  تعکر  ود  زامن  ندناوخ  34باوث 

تلفغ تعاس  رد  تعاس  ندناوخ  هلفان  34باوث 

حبص زامن  زا  سپ  ندناوخ  دحا  هللا  وه  لق  راب  هدزای  34باوث 

زامن تابیقعت  34باوث 

دوخ لحم  رد  نآ  نداد  رارق  تاکز و  ندرک  ادج  35باوث 

هرمع جح و  35باوث 

وا اب  هحفاصم  یجاح و  ندید  36باوث 

راد هزور  36باوث 

کیلع مالس  مراد ؛  هزور  نم  نتفگ  هزور و  لاح  رد  ندینش  ازسان  36باوث 

لجوزع يادخ  هار  رد  هزور  زور  کی  36باوث 

دایز یگنشت  اب  امرگ  رد  هزور  زور  کی  36باوث 

یبحتسم هزور  زور  کی  اب  رمع  ندرب  نایاپ  هب  36باوث 

زور لوا  رد  راد  هزور  ندز  رطع  36باوث 

بجر هزور  36باوث 

نابعش هزور  37باوث 

نآ هزور  باوث  ناضمر و  هام  37يرترب 

هجح يذ  لوا  ههد  هزور  38باوث 

مخ ریدغ  زور  هزور  38باوث 

دیع بش  یبحتسم ؛ تدابع  39باوث 

يراد هدنز  بش  39باوث 

هدعقلا يذ  مجنپ  تسیب و  زور  هزور  39باوث 

بآ اب  ندرک  راطفا  39باوث 

رخآ هبنش  جنپ  طسو و  هبنشراهچ  لوا ،  هبنشجنپ  هام :  رد  زور  هس  هزور  39باوث 
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نم ؤم  ردارب  لزنم  رد  ندرک  راطفا  40باوث 

نم ؤم  ردارب  لزنم  رد  ندرک  راطفا  40باوث 

 ... مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  تداهش  يارب  هیرگ  40باوث 

.... ندنایرگ و ندرک ،  هیرگ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  ندناوخ  رعش  40باوث 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  41باوث 

مالسلا هیلع  همئا  روبق  ترایز  42باوث 

. دراد ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  42باوث 

مق رد  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  ترایز  42باوث 

ير رد  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  ترایز  42باوث 

... تیب و لها  حلاص  ناتسود  هب  یکین  43باوث 

نآرق لها  43باوث 

هکم رد  نآرق  متخ  43باوث 

یناسآ هب  ای  یتخس  هب  نآرق  يریگارف  43باوث 

نم ؤم  ناوج  ندناوخ  نآرق  43باوث 

زامن رد  هیآ  دصناپ  ات  هیآ  دص  ندناوخ  44باوث 

نآ هب  هدننک  لمع  نآرق و  هظفاح  44باوث 

نآ يور  زا  يراق  44باوث 

نآ يور  زا  نآرق  ندناوخ  44باوث 

هناخ رد  نآرق  ندوب  44باوث 

دمح هروس  تئارق  44باوث 

نارمع لآ  هرقب و  هروس  تئارق  44باوث 

هعمج ره  رد  ءاسن  هروس  تئارق  45باوث 

هدئام هروس  تئارق  45باوث 

مامعنا هروس  تئارق  45باوث 
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فارعا هروس  تئارق  45باوث 

هبوت لافنا و  هروس  تئارق  45باوث 

سنوی هروس  تئارق  45باوث 

دوه هروس  تئارق  45باوث 

فسوی هروس  تئارق  46باوث 

دعر هروس  تئارق  46باوث 

رجح میهاربا و  هروس  تئارق  46باوث 

لحن هروس  تئارق  46باوث 

لیئارسا ینب  هروس  تئارق  46باوث 

میرم هروس  تئارق  46باوث 

هط هروس  تئارق  46باوث 

ءایبنا هروس  تئارق  47باوث 

جح هروس  تئارق  47باوث 

نینموم هروس  تئارق  47باوث 

رون هروس  تئارق  47باوث 

ناقرف هروس  تئارق  47باوث 

صصق ارعش و  لمن ،  هروس  تئارق  47باوث 

مور توبکنع و  هروس  تئارق  47باوث 

نامقل هروس  تئارق  48باوث 

هدجس هروس  تئارق  48باوث 

بازحا هروس  تئارق  48باوث 

رطاف ابس و  هروس  تئارق  48باوث 

تافاص هروس  تئارق  48باوث 

هروس ص تئارق  48باوث 
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رمز هروس  تئارق  49باوث 

رفاغ هروس  تئارق  49باوث 

تلصف هروس  تئارق  49باوث 

يروش هروس  تئارق  49باوث 

فرخز هروس  تئارق  49باوث 

ناخد هروس  تئارق  50باوث 

هیثاج هروس  تئارق  50باوث 

فاقحا هروس  تئارق  50باوث 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هروس  تئارق  50باوث 

حتف هروس  تئارق  50باوث 

تارجح هروس  تئارق  51باوث 

هروس ق تئارق  51باوث 

تایراذ هروس  تئارق  51باوث 

روط هروس  تئارق  51باوث 

مجن هروس  تئارق  51باوث 

رمق هروس  تئارق  51باوث 

نمحرلا هروس  تئارق  51باوث 

هعقاو هروس  تئارق  52باوث 

هلداجم دیدح و  هروس  تئارق  52باوث 

رشح هروس  تئارق  52باوث 

هنحتمم هروس  تئارق  52باوث 

فص هروس  تئارق  52باوث 

یلعا نیقفانم و  هعمج ،  هروس  تئارق  52باوث 

نباغت هروس  52باوث 
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میرحت قالط و  هروس  تئارق  53باوث 

کلم هروس  تئارق  53باوث 

ملق هروس  تئارق  53باوث 

هقاحلا هروس  تئارق  53باوث 

جراعم هروس  تئارق  53باوث 

حون هروس  تئارق  53باوث 

نج هروس  تئارق  53باوث 

ءاشع زامن  رد  لمزم  هروس  تئارق  54باوث 

رثدم هروس  تئارق  54باوث 

تمایق هروس  تئارق  54باوث 

ناسنا هروس  تئارق  54باوث 

تاعزان ءابن و  تالسرم ،  هروس  تئارق  54باوث 

ریوکت سبع و  هروس  تئارق  54باوث 

قاقشنا راطفنا و  هروس  تئارق  54باوث 

نیقفطم هروس  تئارق  55باوث 

جورب هروس  تئارق  55باوث 

قالط هروس  تئارق  55باوث 

یلعا هروس  تئارق  55باوث 

هیشاغ هروس  تئارق  55باوث 

رجف هروس  تئارق  55باوث 

دلب هروس  تئارق  55باوث 

حرش و  یحض ،  لیل ،  سمش ،  هروس  تئارق  56باوث 

نیت هروس  تئارق  56باوث 

قلع هروس  تئارق  56باوث 
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ردق هروس  تئارق  56باوث 

هنیب هروس  تئارق  56باوث 

هلزلز هروس  تئارق  56باوث 

تایداع هروس  تئارق  56باوث 

هعراق هروس  تئارق  57باوث 

رثاکت هروس  تئارق  57باوث 

رصع هروس  تئارق  57باوث 

هزمه هروس  تئارق  57باوث 

شیرق لیف و  هروس  تئارق  57باوث 

نوعام هروس  تئارق  57باوث 

رثوک هروس  تئارق  57باوث 

دیحوت نورفاک و  هروس  تئارق  58باوث 

رصن هروس  تئارق  58باوث 

دسم هروس  تئارق  58باوث 

دیحوت هروس  تئارق  58باوث 

قلف سان و  هروس  تئارق  58باوث 

هانگ زا  تلاجخ  هبوت و  ینامیشپ ،  59باوث 

لجوزع يادخ  تشادگرزب  رطاخ  هب  راکهدب  ندرک  اهر  59باوث 

بوخ ملعم  59باوث 

ملع هدنیوج  59باوث 

نید لها  اب  ینیشنمه  59باوث 

باوث ندینش  زا  سپ  لمع  ماجنا  59باوث 

. دننک لمع  نآ  هب  مدرم  هک  یقح  نخس  نتفگ  60باوث 

هدرب هب  یبوخ  ردام و  ردپ و  رب  ینابرهم  فیعض ،  هب  محرت  میتی ،  هب  نداد  هانپ  60باوث 
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مشخ نتشادزاب  مدرم و  يوربآ  ظفح  60باوث 

ثیدح لهچ  ظفح  60باوث 

هانگ كرت  60باوث 

نم ؤم  ندومن  لاحشوخ  60باوث 

زامن رد  لجوزع  دنوادخ  هب  هجوت  دهز و  عرو ،  60باوث 

... یتسدگنت و لاحرد  وا  رب  نتفرگ  ناسآ  نم ،  ؤم  يراتفرگ  ندوشگ  61باوث 

وا ندیناشوپ  نم و  ؤم  هب  نداد  اذغ  بآ و  61باوث 

لجوزع يادخ  هار  رد  نم  ؤم  ردارب  هب  نداد  اذغ  61باوث 

نم ؤم  هس  هب  نداد  اذغ  61باوث 

وا ندومن  ریس  نم و  ؤم  هب  نداد  اذغ  61باوث 

نم ؤم  هب  نداد  ضرق  61باوث 

هقدص 62باوث 

یناهنپ هقدص  63باوث 

راکشآ هقدص  63باوث 

بش هقدص  63باوث 

هدنهد هقدص  يارب  لئاس  ياهاعد  63باوث 

تسدگنت هب  نداد  تلهم  63باوث 

نموم راکهدب  ندرک  لالح  63باوث 

... نموم و ردارب  تجاح  ندروآرب  64باوث 

نانآ اب  هقناعم  نداد و  تسد  ناردارب و  اب  رادید  64باوث 

نموم ردارب  هب  ندناسر  يرای  کمک و  65باوث 

رفن ود  نداد  یتشآ  65باوث 

ندیسر ناناملسم  دایرف  هب  65باوث 

ناملسم ردارب  هب  ینخس  اب  ندرک  یبوخ  65باوث 
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شتجاح رد  وا  يرای  اهیتخس و  رد  ندیسر  ناملسم  ردارب  دایرف  هب  66باوث 

نموم يراتفرگ  ندرک  فرطرب  66باوث 

نموم ندرک  لاحشوخ  66باوث 

نموم هداوناخ  کی  ندرک  لاحشوخ  66باوث 

نموم هب  نداد  ینیریش  66باوث 

نموم هدروخ  مین  ندیماشآ  66باوث 

ادخ رطاخ  هب  ردارب  باختنا  67باوث 

وا ندرک  لاحشوخ  رطاخ  هب  نموم  ردارب  اب  رادید  67باوث 

ناملسم يور  رس و  رب  ندز  رطع  67باوث 

باوخ ماگنه  رکذ  نیا  نتفگ  67باوث 

شناملسم ردارب  يارب  ناملسم  ناهنپ  ياعد  67باوث 

وا یتسود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ندرک  مالس  نداتسرف و  تاولص  67باوث 

نداتسرف تاولص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  راب  کی  67باوث 

مالسلا هیلع  تیب  لهاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  قح  هب  ادخ  زا  تساوخرد  68باوث 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  68باوث 

مالسلا هیلع  وا  تیب  لهاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  تاولص  68باوث 

برغم حبص و  زامن  زا  سپ  هللا و .... نا  68باوث 

هعمج زور  رد  زامن  زا  سپ  وا  يایصوا  ربمایپ و  رب  تاولص  69باوث 

زور کی  رد  هتیب  لها  دمحم و  یلع  لص  بر  نتفگ  راب  دص  69باوث 

دنلب يادص  اب  ربمایپ  رب  تاولص  69باوث 

زامن زا  سپ  كدنع ...  نم  یندها  مهللا  نتفگ  حبص و  زامن  زا  سپ  میظعلا ...  هللا  ناحبس  نتفگ  راب  هد  69باوث 

بضغ لیم و  سرت ،  هقالع  ماگنه  ندوب ،  سفن  کلام  70باوث 

رمز هروس  رخآ  ندینش  ماگنه  ندروآرد  ناگدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  ای  نتسیرگ  70باوث 

رحس رد  اعد  70باوث 
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نموم نانز  نادرم و  يارب  اعد  70باوث 

میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  نتفگ ال  71باوث 

زور ره  رد  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  نتفگ ال  71باوث 

هللااب الا  ةوق  لوح و ال  هللا و ال  مسب  نتفگ  71باوث 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ارهز  همطاف  ترضح  حیبست  71باوث 

حبص زامن  زا  سپ  رافغتسا  راب  داتفه  71باوث 

لجوزع يادخ  تمظع  زا  نتسیرگ  71باوث 

دشاب ترخآ  ناسنا  فده  نیرتگرزب  بش  زور و  رد  هک  نیا  72باوث 

يراکوکین 72باوث 

تبرغ راید  رد  نموم  گرم  72باوث 

نموم ردارب  هب  ندرک  یبوخ  72باوث 

ربص يراکوکین و   ، تاکز  ، زامن 72باوث 

لاسکی تدم  هب  هداتسیا  لاح  رد  رتو  زامن  رد  رافغتسا  راب ، داتفه  72باوث 

ریگ ناسآ  مرن  قالخا  شوخ  عقوت  مک  72باوث 

قیقع رتشگنا  ندیشوپ  73باوث 

هزوریف رتشگنا  ندیشوپ  73باوث 

ینامی عزج  رتشگنا  ندیشوپ  73باوث 

ناسنا رش  زا  مدرم  نمیا  هانگ و  رب  نتسیرگ   ، رکذ اب  هارمه  نخس   ، هشیدنا اب  هارمه  توکس   ، دنپ اب  هارمه  هاگن  73باوث 

لجوزع يادخ  هناخ  هب  نتفر  هدایپ  یشوماخ و  73باوث 

هبوت 73باوث 

رتشگنا يور  هللارفغتسا .  هللااب .  الا  ةوق  ال  هللاءاشام .  نتشون  74باوث 

نآ دیرخ  تردق  نتشادن  نآ و  هب  ندرک  ادیپ  لیم   ، رگید زیچ  ای  هویم  ندید  74باوث 

مدرم زا  يزاین  یب  رطاخ  هب  نتفر  ایند  یپ  رد  74باوث 

یقالخا شوخ  74باوث 
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راذگرکش يالتبم  ریغ  راذگساپس و  هدنروخ  74باوث 

تسا لجوزع  يادخ  دزن  هچنآ  هب  لیم  74باوث 

رقف ندرک  ناهنپ  75باوث 

نانآ هب  ندرک  یبوخ  ارقف و  75باوث 

نداد تسد  75باوث 

ندروخ اذغ  ماگنه  ادخ  مان  ندرب  75باوث 

هعمج هزور  رد  هقدص  75باوث 

نیگهودنا يرای  75باوث 

ناملسم اب  رادید  76باوث 

هناخ تخاس  زا  سپ  ارقف  هب  نآ  نداد  قاچ و  چوق  حبذ  76باوث 

بوخ ياهراک  رد  رگیدکی  هب  ندرک  کمک  76باوث 

شناملسم ردارب  اب  ناملسم  نداد  تسد  76باوث 

یگلاس دون  ات  لهچ  نس  هب  ندیسر  76باوث 

وا هب  نتشاذگ  مارتحا  دنملاس و  درمریپ  يرترب  نتسناد  76باوث 

يراوس ماگنه  هب  دنوادخ  مان  ندرب  77باوث 

بت 77باوث 

بش کی  بت  77باوث 

بش کی  درد  رس  77باوث 

رامیب 77باوث 

كدوک يرامیب  77باوث 

هدرم رسپ  نز  هب  تیلست  هزانج و  عییشت  ناگدرم ،  لسغ  ضیرم ،  تدایع  77باوث 

راذگرکش يالتبم  ریغ  راذگساپس و  هدنروخ  78باوث 

تسا لجوزع  يادخ  دزن  هچنآ  هب  لیم  78باوث 

هلبق هب  ور  نموم  يور  مدینادرگ  78باوث 
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نآ لباقمرد  دنوادخ  شاداپ  هب  يراودیما  دنزرف و  دنچ  نداد  تسد  زا  78باوث 

هزانج هشوگ  راهچ  نتفرگ  شود  رب  78باوث 

تبیصم ماگنه  هب  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  78باوث 

ربص 79باوث 

تیلست 79باوث 

نموم ربق  ترایز  79باوث 

میتی رس  رب  ندیشک  تسد  79باوث 

میتی هیرگ  ندرک  تکاس  79باوث 

رسپ ای  رتخد  ندرک  لاحشوخ  هداوناخ و  يارب  هفحت  ندرب  79باوث 

نارتخد ردپ  80باوث 

ربمایپ تیب  لها  اب  ینمشد  80تازاجم 

تیب لها  قح  نتسنادن  80تازاجم 

ماما نتخانشن  لاح  رد  گرم  80تازاجم 

دشاب وا  زا  رت  هیقف  رت و  ملاع  هعماج  نآ  رد  هک  يا  هعماج  يربهر  نتفرگ  هدهع  هب  80تازاجم 

 . دنرب یم  ار  وا  مان  هک  یماگنه  زامن و  رد  ربمایپ  رب  نداتسرفن  تاولص  81تازاجم 

بلطم نیا  رد  هدننک  کش  نینموملاریما و  ینیشناج  تیالو و  رکنم  نمشد و  81تازاجم 

هیردق 17 82تازاجم 

دشابن ماما  هک  یتروص  رد  تماما  یعدم  82تازاجم 

تما نیا  زا  رفن  ود  نوعرف و   ، دندرک یحیسم  يدوهی و  ار  دوخ  موق  هک  لیئارسا  ینب  زا  رفن  ود  دورمن ،  لیباق ،  82تازاجم 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  82تازاجم 

غورد مسق  محر ،  عطق  ملظ ،  83تازاجم 

بیرف گنرین و  83تازاجم 

ینیچ نخس  يراوخبارش و  يزیرنوخ ،  83تازاجم 

ناربکتم 83تازاجم 
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راکهانگ ندرکن  بدا  83تازاجم 

دنهد شوگ  ار  شنخسدهاوخ  یمن  هک  یسک  نخس  هب  نداد  شوگ  غورد و  باوخ  نتفگ  ندیشک ،  ریوصت  83تازاجم 

هانگ لاح  رد  ندیدنخ  84تازاجم 

لجوزع دنوادخ  ریغ  يارب  لمع  84تازاجم 

نز فرح  هب  نداد  شوگ  84تازاجم 

فیعض ندرکن  يرای  ندناوخ و  زامن  وضو  نودب  84تازاجم 

تداهش نامتک  غورد و  تداهش  84تازاجم 

ندرک دای  ادخ  هب  غورد  دنگوس  85تازاجم 

لوب زا  ندرکن  زارتحا  85تازاجم 

زامن هب  ندادن  تیمها  85تازاجم 

ندرکن تبانج  لسغ  85تازاجم 

هدجس ندرک  هاتوک  85تازاجم 

نآ تقو  ریغ  رد  زامن  ندناوخ  85تازاجم 

تعامج ماما  هب  ادتقا  لاح  رد  ندناوخ  هروس  دمح و  86تازاجم 

تعامج ماما  رس  تشپ  نداتسیان  فص  هب  تسرد  86تازاجم 

نآ هب  یتیمها  یب  ای  بجاو  زامن  كرت  86تازاجم 

رصع زامن  نتخادنا  ریخات  86تازاجم 

بش همین  ات  ءاشع  زامن  ندناوخن  86تازاجم 

میتی لام  ندروخ  87تازاجم 

ندادن تاکز  87تازاجم 

ناضمر هام  هزور  زا  زور  کی  ندروخ  87تازاجم 

بجاو جح  كرت  87تازاجم 

هعمج زور  رد  ندناوخن  دحا  هللا  وه  لق  88تازاجم 

يراتفرگ يرامیب و  رد  دحا  هللا  وه  لق  ندناوخن  88تازاجم 
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زامن جنپ  رد  دحا  هللا  وهلق  ندناوخن  88تازاجم 

نآرق زا  يا  هروس  ندرک  شومارف  88تازاجم 

نموم ندرک  لیلذ  88تازاجم 

نموم ندرکن  يرای  88تازاجم 

نموم زا  دوخ  ندیناشوپ  88تازاجم 

نموم زا  نتفرگ  دوس  89تازاجم 

نموم قح  سبح  89تازاجم 

نموم هب  ندز  تمهت  89تازاجم 

وا ندرک  اوسر  دصق  هب  یبلط  ندرک  لقن  89تازاجم 

شا هناخ  رد  ینموم  تنوکس  زا  تعنامم  89تازاجم 

ادخ رب  ندرک  ادیپ  تارج  89تازاجم 

هانگ دصق  89تازاجم 

هانگ 90تازاجم 

مدرم دنوادخ و  تیاضر  دصق  هب  لمع  ماجنا  90تازاجم 

انز ندروخ و  بارش  تقرس ،  تنایخ ،  90تازاجم 

لگ ندروخ  90تازاجم 

نینموم نایم  رد  هانگ  جاور  نارادتسود  90تازاجم 

دوش يراکمتس  ناطلس  ضرعتم  هک  یسک  90تازاجم 

نموم ردارب  راک  ماجنا  رد  ناوت  مامت  نتفرگن  راک  هب  هک  یسک  91تازاجم 

وا تساوخرد  ماگنه  هب  نموم  ندرکن  يرای  91تازاجم 

ینموم یگنهرب  ای  ندیشوپ  91تازاجم 

هنسرگ نموم  رانک  رد  ندش  ریس  91تازاجم 

وا ندرک  لیلذ  وا و  هب  نیهوت  نموم ،  ریقحت  91تازاجم 

وا زا  تبیغ  ماگنه  هب  نموم  ندرکن  يرای  91تازاجم 
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ندوب یضار  دوخ  زا  91تازاجم 

ناهانگ 92تازاجم 

نانکش نامیپ  وگغورد و  نایاناد  راکتنایخ ، ناریزو  رگمس ، ناشکندرگ  قساف ،  نایراق  دساف ، ياملع  92تازاجم 

توغاط تدابع  ایند و  یتسود  92تازاجم 

راکایر 93تازاجم 

دنوادخ ندروآ  مشخ  هب  93تازاجم 

اهنآ اب  هزیتس  ینمشد و  نینموم و  تیذا  93تازاجم 

نید ندروآ  دوجوب  94تازاجم 

شرهوش هزاجا  نودب  هناخ  زا  وا  جورخ  رهوش و  ریغ  يارب  ندز  رطع  94تازاجم 

نانآ ندرک  هابت  ناناملسم و  ياهراک  زا  يراک  نتفرگ  دهع  هب  94تازاجم 

رگمتس ناطلس  هب  ندش  کیدزن  94تازاجم 

دهدن ماجنا  ار  مدرم  ياهراک  هک  یمکاح  94تازاجم 

رکنم ربارب  رد  توکس  94تازاجم 

نانز هب  ندرک  هاگن  94تازاجم 

همئا ربمایپ و  لجوزع ،  دنوادخ  رب  نتسب  غورد  94تازاجم 

ینابز ود  ییورود و  95تازاجم 

تنعل قحتسم  ریغ  ندرک  ندرک  تنعل  95تازاجم 

نموم رفک  هب  نداد  تداهش  95تازاجم 

بیرف گنرین و  95تازاجم 

ناشکندرگ 95تازاجم 

نتفر هار  رتخبت  ربکت و  اب  96تازاجم 

متس 96تازاجم 

یشکدوخ 96تازاجم 

ینخس مین  اب  نموم  لتق  رد  تکرش  96تازاجم 
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یشک مدآ  96تازاجم 

نآ هب  تیاضر  ای  ناملسم  لتق  رد  96تازاجم 

نآرق هار  زا  دمآرد  بسک  97تازاجم 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  97هرابرد 
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 ( لامعالا باقع  لامعالا و  باوث  باتک :  زا  يا  هدیزگ   ) تازاجم شاداپ و 

باتک تاصخشم 

مان ناونع و  هدـیزگرب  یـسراف  لامعالا  باـقع  لاـمعالا و  باوث   : ] يدادرارق ناونع   311 یلع ق381 -  نبدـمحم  هیوبابنبا  هسانـشرس : 
تاصخـشم يزاریـش  اضر  شیاریو  باختنا و  قودص  فلوم  لامعالا /  باقع  لامعالا و  باوث  هدـیزگرب   ) تازاجم شاداپ و  روآدـیدپ : 

؛  لایر x7000-0-93101-964 لایر ؛  x7000-0-93101-964 کباش :  ص 191  يرهاظ :  تاصخشم  . 1380 ریدغ ، مایپ  نارهت  رشن : 
تروصهب همانباتک  تشاددای :  لایر   7000 مود 1381 ؛ پاچ  تشاددای :  لایر  x7000-0-93101-964 لایر ؛  x7000-0-93101-964

1331 اضر ، يزاریش  هدوزفا :  هسانش  باقع  باوث و  عوضوم :  هدیزگرب  یـسراف  لامعالا  باقع  لامعالا و  باوث  رگید :  ناونع  سیونریز 
یلم یسانشباتک  هرامش   297/44 ییوید :  يدنب  هدر  2ث904215 1380  فلا /BP222/6 هرگنک :  يدنب  هدر  راتساریو  هدنروآدرگ و  - ، 

م23033-79 : 

هللا الا  هلا  نتفگ ال  باوث 

اهنآ نانکاس  اهنامسآ و  هک  یتسار  هب  یسوم !  يا  دندومرف : نارمع  نب  یـسوم  هب  لجوزع  يادخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  . 1
زا رت  نیگنس  هللا  الا  هلا  ال  دنراذگب ، يرگید  هفک  رد  ار  هللا  الا  هلا  هتشاذگ و ال  هفک  کی  رد  ار  هناگ  تفه  ياهنیمز  دنتـسه و  نم  دزن  هک 

دهد یم  یهاوگ  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یـسک  تسا :  زیچ  ود  لماع  زیچ  ود  دـندومرف ؛ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  . 2 دوب . دهاوخ  اهنآ 
منهج دراو  دناد ، یم  دنوادخ  يارب  یکیرـش  هک  یلاح  رد  دریمب  هک  یـسک  دوش و  یم  تشهب  دراو  تسین ،  هناگی  يادخ  زج  ییادخ  هک 

دنوادخ و رگم  دراد ، ینزو  مه  يزیچ  ره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  . 3 دوش . یم 
نینم ؤملاریما  . 4 دید . دهاوخن  ار  يراوخ  رقف و  هاگ  چیه  دوش ، يراج  وا  تروص  رب  یکـشا  هرطق  ره  دـنرادن و  ینزومه  هک  هللا  الا  هلا  ال 
مادک چیه  هب  دفاکش و  یم  ار  یفقس  ره  هتفر و  الاب  هک  نیا  رگم  هللا  الا  هلا  دیوگب ال  هک  تسین  یناملسم  هدنب  چیه  دندومرف : مالـسلا  هیلع 

ادخ لوسر  . 5 دتـسیاب . دـسرب و  دوخ  دـننامه  ییاه  یبوخ  هب  هک  نیا  ات  دـنک  یم  كاپ  ار  نآ  هک  نیا  رگم  دروخ ، یمن  رب  وا  ناـهانگ  زا 
رانک رد  لمع  نیا  هدـش و  كاپ  شا  همانراک  ناهانگ  هک  نیا  رگم  هللا  ـالا  هلا  ـال  دـیوگب  هک  تسین  ینموم  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دریگ یم  رارق  دوخ  دننامه  ياهیبوخ 

هللا الا  هلا  راب ال  دص  نتفگ  باوث 

وا يارب  تشهب  رد  يا  هناخ  دنوادخ  دیوگب ، هللا  الا  هلا  رابدـص ال  باوختخر  هب  نتفر  تقو  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تخرد گرب  هک  هنوگنامه  دزیر ، یم  وا  ناهانگ  دهاوخب ، شزرمآ  دنوادخ  زا  رابدـص  باوختخر  هب  نتفر  ماگنه  هک  یـسک  دزاس و  یم 

رگا تتفگ :  دـمآ و  ادـخ  لوسر  دزن  لیربج  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هدـحو  هدـحو  هدـحو  هللا  ـالا  هلا  ـال  نتفگ  باوث  دزیر . یم 
. دش دهاوخ  تتخبشوخ  دیوگب ، هدحو  هدحو  هدحو  هللا  الا  هلا  وت ال  تما  زا  یصخش 

صالخا اب  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  باوث 

صالخا ال اب  وت  تما  زا  سک  ره  تفگ :  هدمآ  نم  دزن  هورم  افـص و  نایم  لییربج  دندومرف : ادـخ  لوسر  هک  دومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
: دندومرف ادخ  لوسر  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دنلب  يادص  اب  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  باوث  دوش . یم  تشهب  دراو  دـیوگب ، هللا  الا  هلا 
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تخرد ياهگرب  هک  هنوگنامه  دـنزیر ؛ یم  شیاهاپ  ریز  شناهانگ  گنرد  یب  هک  نیا  رگم  هللا  الا  هلا  دـیوگ ال  یمن  دـنلب  یناملـسم  چـیه 
. دزیر یم  نآ  ریز 

نآ طیارش  اب  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  باوث 

دنزرف دـنتفگ : هتفرگ و  ار  وا  فارطا  ناثدـحم  نوماـم ،  فرط  هب  تکرح  ماـگنه  هب  دیـسر ، روباـشین  هب  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  هک  یتقو 
زا ار  دوخ  رـس  دندوب ، هتـسشن  هواجک  رد  هک  ترـضح  مینک !  هدافتـسا  نآ  زا  هک  ییامرف  یمن  یثیدح  يور و  یم  ام  شیپ  زا  ادخ ! لوسر 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  نب  رفعج  مردپ  زا  دندومرف  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  مردپ  زا  دندومرف : هدروآ و  نوریب  هواجک 
زا دندومرف  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  مردپ  زا  دندومرف  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  مردپ  زا  دندومرف  هک  مدینش 

لوسر زا  دندومرف  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینم  ؤملاریما  مردپ  زا  دندومرف  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  مردپ 
نم هاگهانپ  هللا  الا  هلا  ال  دندومرف : هک  مدینش  لجوزع  يادخ  زا  تفگ :  لییربج  هک  مدینش  دندومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

 . تسا نمیا  نم  باذع  زا  دوش ، نم  هاگهانپ  دراو  هک  یسک  تسا ؛ 

هللا الا  هلا  هب ال  یهاوگ  ندش  هتفریذپ  باوث 

نانآ زا  یکی  زین  مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  هک  دوخ  نارای  زا  يا  هدـع  نایم  رد  هک  یلاح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يزور 
 . هللا الا  هلا  مییوگ ال  یم  زین  ام  دنتفگ : وا  نارای  زا  رفن  ود  دوش . یم  تشهب  دراو  هللا  الا  هلا  دیوگب ال  هک  یسک  دندومرف : دوب ، هتـسشن  دوب 

نانآ زا  راگدرورپ  هک  شنایعیـش  و  بلاطیبا )  نب  یلع   ) نیا زا  طـقف  هللا  ـالا  هلا  ـال  هب  یهاوگ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ماگنه  نیا  رد  هللا .  الا  هلا  مییوگ ال  یم  زین  ام  دنتفگ : هرابود  رفن  ود  نآ  تسا .  هتفریذپ  تسا ،  هتفرگ  نامیپ 
رد دینکشن ؛ ار  وا  نامیپ  هک  تسا  نیا  مالسلا )  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  زا  يوریپ  نآ (  هناشن  دندومرف : هتشاذگ و  یلع  رس  رب  ار  شتسد  هلآ 

. دینکن بیذکت  ار  وا  نخس  دینیشنن و  وا  هاگیاج 

 .... کلملا هللا  الا  هلا  نتفگ ال  راب  دص  باوث 

هداد و هانپ  رقف  زا  ار  وا  بلاغ  زیزع  يادخ  دیوگب ، نیبملا  قحلا  کلملا  هللا  الا  هلا  راب ال  دص  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا هدیبوک  ار  تشهب  رد  هدروآ و  تسد  هب  ار  يزاین  یب  درب ؛ یم  نیب  زا  ار  شربق  تشحو 

 ... هللا الا  هلا  نا ال  دهشا  نتفگ  باوث 

ۀبحاص ذختی  مل  ادمص  ادحاو  ااهلا  هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هللا  نا ال  دهشا  دیوگب : زور  ره  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
وا يارب  تشهب  رد  يا  هناخ  درب ؛ یم  الاب  ار  وا  هتشون  هجرد  رازه  جنپ  لهچ و  هتشون ،  هنـسح  رازه  جنپ  لهچ و  وا  يارب  دنوادخ  ادلو  و ال 

. دشاب هدناوخ  نآرق  راب  هدزاود  زور  نآ  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دزاس و  یم 

نیبملا قحلا  هللا  الا  هلا  راب ال  یس  نتفگ  باوث 

یب هب  نیبملا  قحلا  هللا  الا  هلا  دیوگب ال  راب  یس  زور  ره  هک  یسک  دندومرف : هک  هدرک  تیاور  شناردپ  زا  شردپ ،  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 . تسا هدیبوک  ار  تشهب  رد  هدرک و  تشپ  رقف  هب  هدروآ ،  يور  يزاین 
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هعبرا تاحیبست  نتفگ  دایز  باوث 

اریز ربکا  هللا  الا و  هلا  دمحلاو هللا و ال  هللا  ناحبس  : دییوگب دایز  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هورگ نیا  رـس  تشپ  رد  يا  هدع  اهنآ و  رـس  تشپ  رد  يا  هدع  ولج و  رد  ناگتـشرف )  زا   ) يا هدع  هک  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  اهرکذ  نیا 

. دنشاب یم  تاحلاص  تایق  اب  اهنیا  دننک و  یم  تکرح  یصاخ )  تمظع  هوکش و  اب  )

زور رد  راب  تفه  یلع ...  هللادمحلا  نتفگ  باوث 

اه و هتـشذگ  رکـش  ۀنئاک  یه  وا  تناک  ۀمعن  لک  یلع  دمحلا هللا  دیوگب : راب  تفه  يزور  سک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
نب لهـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  تتلاسر  لاعتم و  يادـخ  یگناگی  هب  تداهـش  باوث  تسا .  هدروآ  ياج  هب  ار  اـه  هدـنیآ 

يادخ دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  مدیـسرپ .  ار  انیدان  ذا  روطلا  بناجب  تنک  ام  هیآ و  يانعم  دیوگ : یم  يراصنا  دیعس 
شرع رد  ار  نآ  سپـس  تشون ،  دوـب  هدـنایور  ارنآ  هک  دروـم )  ) تخرد گرب  يور  تادوـجوم  شنیرفآ  زا  شیپ  لاـس  رازه  ود  لـجوزع 

منک یم  اطع  امش  هب  دیهاوخب  هک  نیا  زا  لبق  تفرگ ،  یشیپ  نم  مشخ  زا  متمحر  هک  یتسار  هب  دمحم ! تما  يا  داد : ادن  هاگنآ  تشاذگ . 
یم یهاوگ  هک  دنک  تاقالم  یلاح  رد  ارم  هک  امش  زا  مادک  ره  نیاربانب ،  مزرمآ ؛  یم  ار  امش  دینک  شزرمآ  تساوخ  رد  هک  نیا  زا  لبق  و 

 . منک یم  تشهب  دراو  ار  وا  دوخ  تمحر  اب  تسا ،  نم  هداتسرف  هدنب و  دمحم  هدوبن و  نم  زج  ییادخ  هک  نیا  هب  دهد 

لیلهت دیمحت و  حیبست ،  ریبکت ، راب  دص  باوث 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  ارقف  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  تسا  هدومن  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یلو دنورب ، جح  هک  دنراد  ییاراد  میرادن ؛  ام  یلو  دننک ، دازآ  هدنب  هک  دنراد  ییاراد  نادنمتورث  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  هدمآ و 

هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  میرادن .  ام  یلو  دننک ، داهج  نآ  اب  هک  دنراد  ییاراد  میرادن ؛  ام  یلو  دنهدب ، هقدص  هک  دنراد  ییاراد  میرادن ،  ام 
ناحبـس  ) حیبست راب  دص  هک  یـسک  و  تسا ،  رتالاب  هدنب  دص  ندرک  دازآ  زا  دیوگب ، ربکا ) هللا   ) ریبکت راب  دص  هک  یـسک  ره  دندومرف : هلآ 

 ، نیز اب  بسا  ندرب  زا  رتالاب  دیوگب ،) هللادمحلا   ) دنک دیمحت  راب  دـص  هک  یـسک  و  تسا ،  جـح  هب  رتش  دـص  ندرب  زا  رتالاب  دـیوگب ، هللا ) 
هک یـسک  رگم  تسا ،  مدرم  ریاس  لمع  زا  رترب  وا  لمع  دـیوگب ، هللا  الا  هلا  راب ال  دـص  هک  یـسک  تسا ،  ادـخ  هار  رد  نآ  باـکر  هنهد و 

دـنداد و ماجنا  ار  لامعا  نیمه  مه  نانآ  دیـسر . نادـنمتورث  شوگ  هب  ربخ  نیا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دـیوگب . نیا  زا  شیب 
نانآ دیسر ، نادنمتورث  شوگ  هب  يدومرف  هچنآ  ادخ ! لوسر  يا  دندرک : ضرع  هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  هرابود  ارقف 

ناسحا دهد و  یم  دـهاوخب  هک  یـسک  ره  هب  تسا و  ادـخ  ناسحا  اهنیا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـنداد . ماجنا  ار  لامعا  نآ  مه 
 . تسا دایز  دنوادخ 

هعبرا تاحیبست  باوث 

عمج ار  ناتیاهفرظ  سابل و  رگا  ایآ  دـندومرف : دوخ  نارای  هب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
امـش هب  يزیچ  دیهاوخ  یمن  دومرف : ترـضح  ادخ ! لوسر  يا  هن  دنتفگ  دیـسر ؟ دـیهاوخ  نامـسآ  هب  دـیراذگب ، مه  يور  ار  اهنآ  هدرک و 
دعب امش  زا  مادک  ره  دومرف : ترـضح  ادخ ! لوسر  يا  ارچ  دندرک : ضرع  دشاب ؟ نامـسآ  رد  شا  هخاش  نیمز و  رد  شا  هشیر  هک  میوگب 

نیمز و رد  اهرکذ  نیا  شا  هشیر  اریز  ربکا ،  هللا  هللا و  الا  هلا  و ال  هللادـمحلاو ،  هللا ،  ناحبـس  دـیوگب : راـب  یـس  دـناوت  یم  شبجاو  زاـمن  زا 
 ، ندـش ناگدـنرد  همعط  هاچ ،  رد  نداتفا  ندـش ،  قرغ  نتخوس ،  شتآ  اب  ندـنام ،  راوآ  ریز  زا  اهرکذ  نیا  تسا .  نامـسآ  رد  شا  هخاش 
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 . تسا تاحلاص  اهرکذ  نیا  دنک و  یم  يریگولج  دیآ ،  دورف  نامسآ  زا  زور  نآ  رد  هک  يراوگان  هثداح  گرم و 

هلها وه  امک  هللادمحلا  نتفگ  باوث 

ار نآ  باوث  دنناوت  یمن  ینامـسآ  ناگدنـسیون  ناگتـشرف )   ) هلها وه  امک  هللادمحلا  دـیوگب  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دنوادخ و  میرادن .  یهاگآ  بیغ  زا  ایادـخ ! دـنراد : یم  هضرع  دـنناد و )... یمن  ار  نآ  باوث   ) نوچ دومرف : ارچ ؟ مدرک  ضرع  دنـسیونب .
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  وا  دننام  دنوادخ  دیجمت  باوث  دـشاب . نم  هدـهع  هب  نآ  باوث  دـسیونب و  دـیوگ ، یم  ما  هدـنب  هچ  ره  دـیامرف  یم 

دیجمت ار  شدوخ  تدوخ  هک  روط  نآ  ار  دنوادخ  هک  یـسک  دیامن و  یم  دیجمت  ار  دوخ  راب  هس  يزور  بش و  ره  رد  دنوادخ  دـندومرف :
هللا تنا  ییوگ  یم  دومرف  تسا ؟  هنوگچ  دیجمت  نیا  مدرک :  ضرع  دوش . یم  تخبـشوخ  دشاب ، تخبدب  رگا  دنک ، دـیجمت  تدـیامن  یم 
هلا هللا ال  تنا  نیدلا  موی  کلام  تنا  ریبکلا  یلعلا  تنا  الا  هلا  هللا ال  تنا  میحرلا  نمحرلا  تنا  الا  هلا  هللا ال  تنا  نیملاعلا  بر  تنا  الا  هلا  ال 
لزت مل  تنا  هلا  هللا ال  تنا  دوعی  کیلا  یـش و  لک  دـب  کنم  تنا  الا  هلا  هللا ال  تنا  میکحلا  زیزعلا  هللا  الا  هلا  تنا ال  میحرلا  روفغلا  تنا  الا 

مل دلی و  مل  دمصلا  دحالا  تنا  الا  هلا  هللا ال  تنا  رانلا  ۀنجلا و  قلاخ  تنا  الا  هلا  هللا ال  تنا  رشلا  ریخلا و  قلاخ  تنا  الا  هللا ال  تنا  لازت  و ال 
امع هللا  ناحبـس  ربکتملا  رابجلا  زیزعلا  نمیهمال  نینموملا  مالـسلا  سودـقلا  کلملا  تنا  ـالا  هلا  ـال  هللا  تنا  دـحا  اوفک  هل  نکی  مل  دـلوی و 
هلا هللا ال  تنا  میکحلا  زیزعلا  تنا  ضرالا و  تاوامسلا و  یف  ام  کل  حبسی  ینسحلا  ءامسالا  کلروصملا  يرابلا  قلاخلا  هللا  تنا  نوکرـشی 

ؤادر ك ءایربکلا  ریبکلا و  تنا  الا 

لقاع باوث 

. دوش یم  تشهب  دراو  دشاب  هتشاد  نید  هک  یسک  دراد و  نید  لقاع ،  دندومرف ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

وضو ماگنه  هب  ادخ  مان  ندرب  باوث 

نیب ناهانگ  هرافک  راک  نیا  دوش و  یم  كاپ  شندب  مامت  دربب ، ار  ادـخ  مان  وضو  ماگنه  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
. دوش یم  كاپ  دسر ، یم  نآ  هب  بآ  هک  شندب  زا  رادقم  نآ  طقف  دربن ، ار  ادخ  مان  هک  یسک  و  دوب ؛ دهاوخ  وضو  ود 

نآ كرت  هلوح و  اب  وضو  بآ  ندرک  کشخ  باوث 

دوش و یم  هتشون  وا  يارب  هنـسح  کی  دنک ، کشخ  ار  وضو  ياضعا  هلوح  اب  دریگب و  وضو  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوش یم  هتشون  وا  يارب  هنسح  یس  دنوش ، کشخ  دوخ  شیور  تسد و  ات  دنک  ربص  دریگب و  وضو  هک  یسک 

حبص برغم و  زامن  يوضو  باوث 

يانثتـسا هب  هتبلا  تسوا ؛  هتـشذگ  زور  ناهانگ  هرافک  شیوضو  دریگب ، وضو  برغم  زاـمن  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
 . هریبک ناهانگ  يانثتسا  هب  هتبلا  تسوا ،  هتشذگ  بش  ناهانگ  هرافک  وا  يوضو  دریگب ، وضو  حبص  زامن  يارب  هک  یسک  هریبک و  ناهانگ 

وضو دیدجت  باوث 

دیدجت ار  وا  هبوت  رافغتـسا  نودب  مه  دنوادخ  دنک ، دـیدجت  ار  دوخ  يوضو  زامن  ریغ  يارب  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
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. دنک یم 

ندرک كاوسم  باوث 

مشچ هدننک  نشور  ناهد و  هدننک  كاپ  تسا ،  ربمغیپ  تنس  دراد : تیصاخ  هدزاود  ندرک  كاوسم  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
اذغ لیم  دنک ؛ یم  مکحم  ار  هثل  دنک ؛ یم  يریگولج  نادند  ندش  دساف  زا  دنک ؛ یم  دیفس  ار  اهنادند  دنک ؛ یم  یـضار  ار  دنوادخ  تسا ، 
ماما . 2 دنوش . یم  لاحشوخ  نآ  زا  ناگتشرف  دنک و  یم  ربارب  ود  ار  هنـسح  دهد ؛ یم  شیازفا  ار  هظفاح  درب ؛ یم  نیب  زا  ار  مغلب  دروآ ، یم 

. دنک یم  دایز  ار  لقع  هدرب و  نیب  زا  ار  مغلب  ندرک  كاوسم  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب 

ندیباوخ وضو  اب  باوث 

 . تسوا هاگتدابع  وا  باوختخر  هک  دباوخ  یم  یلاح  رد  دورب ، باوختخر  هب  وضو  اب  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

دایز قاشنتسا  هضمضم و  باوث 

. دوش یم  ناطیش  ندیمر  امش و  شزرمآ  ثعاب  نوچ  دینک ، قاشنتسا  هضمضم و  دایز  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یمطخ اب  رس  نتسش  باوث 

ضارما و يریگولج   ) ذیوعت دهد و  یم  شیازفا  ار  يزور  هدرب ،  نیب  زا  ار  رقف  یمطخ ،  اب  رـس  نتـسش  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا اهالب )

ردس اب  رس  نتسش  باوث 

ردس گرب  اب  ار  ناتیاهرس  دندومرف : یم  دنتسش  یم  ردس  اب  ار  شرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دنوادخ دیوشب ، ردس  اب  ار  شرس  هک  یسک  دنا . هدرک  سیدقت  ار  نآ  دنا ، هدمآ  هک  یناربمایپ  همه  برقم و  ناگتـشرف  مامت  اریز  دییوشب ؛

دنک و یمن  هانگ  دـنک ، رود  وا  زا  زور  داتفه  ار  ناطیـش  هسوسو  دـنوادخ  هک  یـسک  و  دـنک ، یم  رود  وا  زا  ار  ناطیـش  هسوسو  زور  داتفه 
. دور یم  تشهب  هب  دنکن ، هانگ  هک  یسک 

ندرک باضخ  باوث 

تسادخ و هار  رد  مهرد  رازه  ندرک  جرخ  زا  رتالاب  باضخ  يارب  ندرک  جرخ  مهرد  کی  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . 1
هثل دنک ، یم  وبشوخ  ار  ناهد  دنک ؛ یم  مرن  ار  ینیب  خیب  دنک ، یم  رتهب  ار  مشچ  دید  دنک ، یم  عفد  ار  اهشوگ  داب  دراد : تیـصاخ  هدراهچ 

نموم و رورس  ناگتـشرف ،  یلاحـشوخ  ثعاب  دنک ، یم  مک  ار  ناطیـش  هسوسو  درب ، یم  نیب  زا  ار  لغب  ریز  دب  يوب  دنادرگ ، یم  مکحم  ار 
قداص ماما  . 2 دنـشک . یم  تلاجخ  وا  زا  رکنم  ریکن و  هدوب و  وا  ییاهر  ثعاب  دـشاب ، یم  وا  رطع  ییاـبیز و  ربق  رد  دوش ، یم  رفاـک  مشخ 

و دنادرگ . یم  وکین  ار  دنزرف  هتخاس و  وبـشوخ  ار  ناهد  هدومن ؛  دایز  ار  وربآ  هدرک ،  رود  ناسنا  زا  ار  دب  يوب  انح  دندومرف : مالـسلا  هیلع 
. دوش یم  رود  وا  زا  رقف  دلامب ، انح  ار  شیاپ  ات  رس  دشکب و  هرون  هک  یسک  دندومرف : زین 

تروص يوم  ندرک  هناش  راب  داتفه  باوث 
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ات تسا ،  هداد  ماجنا  ار  راک  نیا  راب  دنچ  هک  دنادب  دنک و  هناش  ار  شتروص  يوم  راب  داتفه  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوش یمن  کیدزن  وا  هب  ناطیش  زور  لهچ 

ندیشک همرس  باوث 

یم ابیز  ار  مشچ  و  اراوگ ، ار  ناهد  بآ  هدومن ،  کشخ  ار  کشا  دـنایور ، یم  ار  وم  ندیـشک  همرـس  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
. دنک

لیبس ندرک  هاتوک  نتفرگ و  نخان  باوث 

نادند زا  دنک ، هاتوک  ار  شلیبس  دریگب و  ار  شیاهنخان  هبنشجنپ  ای  هبنـش  زور  رد  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . 1
يارب ار  یکی  دنیچب و  ار  شیاهنخان  هبنش  جنپ  زور  رد  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 دوش . یم  فاعم  درد  مشچ  درد و 
هعمج ره  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 3 دـنادرگ . یم  رود  وا  زا  ار  رقف  لجوزع  يادـخ  دراذـگب ، یقاـب  هعمج  زور 

ای وم  لباقم  رد  هلآ ؛  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀلم  یلع  هللااب و  هللا و  مسب  : دیوگب سپـس  دـنک و  هاتوک  ار  شلیبس  دریگب و  ار  شیاهنخان 
. دنهد یم  وا  هب  ار  لیعامسا  نادنزرف  زا  يا  هدنب  ندرک  دازآ  باوث  نخان ، 

دیفس شفک  ندیشوپ  باوث 

ایآ دندومرف : ترضح  نآ  متفر .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ندید  هب  مدوب ،  هدیـشوپ  دیفـس  شفک  هک  یلاح  رد  دیوگ : یم  یفریـص  ریدس 
دوش رازاب  دراو  دیفس  شفک  دیرخ  دصق  هب  هک  یسک  دندومرف : ادخ . هب  هن  موش !  تیادف  مدرک :  ضرع  يا ؟  هدیشوپ  دیفس  شفک  ادمع 

: دیازفا یم  ریدـس  درادـن . نامگ  هک  دروآ  یم  تسد  هب  ییاج  زا  ار  یلام  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  هنهک  شفک  نآ  درخب ، دیفـس  شفک  و 
 . مدروآ تسد  هب  متشادن ،  نامگ  هک  ییاج  زا  ار  رانید  دص  هک  ینامز  ات  دشن ، هنهک  شفک  نآ 

ون سابل  يارب  انلزنا  انا  ندناوخ  باوث 

ناتسمز رد  مدیـسرپ :  دیوگ : یم  دش . دهاوخن  التبم  ماذج  يرامیب  هب  دشوپب ، شفک  هشیمه  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. درادن یقرف  دندومرف : ناتسبات ؟  ای 

ندرک شیاتس  رایسب  ار  ادخ  نتسیرگن و  هنیآ  رد  دایز  باوث 

لزنت هب  هک  یماگنه  دناوخب و  ار  ردقلا  ۀلیل  یف  انلزنا  انا  راب  شـش  یـس و  دربب و  يون  سابل  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هیلع قداص  ماما  دیوگب  دوخ  ياعد  رد  دنک  اعد  دراذگب و  زامن  تعکر  ود  سپس  دشاپب ، شـسابل  هب  درادرب و  بآ  یمک  دیـسر  ۀکئالملا 

هک تسا  هداد  رارق  یناوج  يارب  ار  تشهب  گرزب  يادـخ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یم  تیاور  شناردـپ  زا  مالـسلا 
. دنک شیاتس  رایسب  ار  ادخ  تهج  نیمه  هب  دنک و  هاگن  هنیآ  رد  دایز 

.. بوخ و زامن  لماک ،  يوضو  باوث 

لماک يوضو  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  شردـپ  زا  مظاک  ماما 
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دـهاوخب و شزرمآ  شهانگ  زا  دـنک ، سبح  ار  شنابز  دراد ، زاب  ار  دوخ  مشخ  دزادرپب ، ار  شلام  تاکز  دـناوخب ، زاـمن  یبوخ  هب  دریگب ،
 . تسا زاب  وا  يارب  تشهب  ياهرد  هدروآ و  تسد  هب  ار  نامیا  قیاقح  همه  دشاب ، شربمایپ  تیب  لها  هاوخ  ریخ 

... هللااب و تیضر  نتفگ  باوث 

هدهع هب  ءایلوا  هتیب  لهاب  الوسر و  دمحمب  انید و  مالسالاب  ابر و  هللااب  تیـضر  دیوگب  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
. دنک یضار  ار  وا  تمایق  زور  رد  هک  تسا  دنوادخ 

دجسم هب  نتفر  باوث 

هک يا  هدنب  لاح  هب  اشوخ  سپ  تسا ؛  دجاسم  نیمز  رد  نم  اه  هناخ  تسا :  هدش  هتـشون  تاروت )   ) رد دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دنک ترایز  مدوخ  هناخ  رد  ارم  سپس  دریگب ، وضو  دوخ  هناخ  رد 

دجسم هب  نتفر  هدایپ  باوث 

نیمز نآ  هک  نیا  رگم  دراذگ ، یمن  يرتو  کشخ  چیه  يور  ار  شیاپ  دور ، دجسم  هب  هدایپ  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دننک یم  حیبست  ار  دنوادخ  وا  يارب  متفه  نیمز  ات 

دشاب دجسم  وا  هناخ  نآرق و  ناسنا ،  هک  نیا  باوث 

وا و نخس  نآرق  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  شردپ  زا  وا  شردپ و  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دزاس یم  يا  هناخ  يارب  تشهب  رد  دنوادخ  دشاب ، وا  هناخ  دجسم و 

نتفر دجسم  هب  هاگنآ  نتفرگ و  وضو  باوث 

، دریگ یم  میمـصت  دنوادخ  دنهد ، ماجنا  تشز  ياهراک  هدـش و  هانگ  لوغـشم  ناینیمز  هک  یماگنه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
لوغشم هک  دنیب  یم  ار  ياه  هچب  تشادرب و  مدق  زامن  يوس  هب  هک  درگن  یم  ناگدروخلاس  هب  یتقو  یلو  دنک ، باذع  انثتسا  نودب  ار  اهنآ 

. دزادنا یم  ریخات  ار  باذع  هدرک و  محرت  اهنآ  هب  دنتسه ، نآ  يریگارف 

ناشتقو رد  هناگجنپ  ياهزامن  دناوخ  باوث 

یلاح رد  تمایق  زور  دشاب ، اهنآ  تقو  بظاوم  دراد و  اپ  هب  ار  بجاو  زامن  جنپ  نیا  یسک  رگا  نابا !  يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ناشدوخ تقو  رد  ار  اهنآ  هک  یـسک  دـنک و  یم  تشهب  دراو  نآ  رطاـخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  دراد  یناـمیپ  هک  دـنک  یم  رادـید  دـنوادخ 

. دنک یم  باذع  دهاوخب  رگا  دشخب و  یم  دهاوخب  دنوادخ  رگا  دناوخن ،

هلفان ياهزامن  باوث 

 . تسا ینموم  ره  برقت  هیام  هلفان  ياهزامن  دندومرف : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

دجسم رد  غارچ  ندرک  نشور  باوث 
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لمح ناگتـشرف و  دـنک ، نشور  یغارچ  لـجوزع  دـنوادخ  دـجاسم  زا  یکی  رد  هک  یـسک  دـندومرف : هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
. دننک یم  رافغتسا  وا  يارب  هتسویپ  دشاب ، دجسم  غارچ  نیا  زا  يرون  هک  ینامز  ات  دنوادخ  شرع  ناگدننک 

ربمایپ دجسم  رد  زامن  باوث 

دزن نم  دجسم  رد  زامن  کی  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا زامن  رازه  دص  اب  ربارب  نآ  رد  زامن  اریز  مارحلادجسم ؛  رگم  تسا ،  دجاسم  ریاس  رد  زامن  رازه  هد  اب  ربارب  دنوادخ ،

ادخ لوسر  دجسم  مارحلادجسم و  نیب  زامن  باوث 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دجسم  مارحلادجسم و  رد  زامن  باوث  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ  یم  ءاشو  یلع  نب  نسح 
 . تسا ربارب  زامن  رازه  اب  ود  نیا  نیب  ییاج  رد  زامن  هلب و  دندومرف : تسا ؟  هزادنا  کی  هب 

هفوک دجسم  رد  زامن  باوث 

رد ربمایپ  یصو  رازه  ربمایپ و  رازه  تسا .  یبوخ  دجسم  هفوک  دجسم  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دیوگ : یم  ریـصب  یبا 
تمس دش . هتخاس  دجسم  نیمه  رد  زین  حون  یتشک  دیشوج و  نیمز  زا  بآ  مالسلا  هیلع  حون  نامز  رد  دجسم  نیمه  زا  دندناوخ . زامن  نآ 

: دومرف تسیچ ؟  رکم  زا  روظنم  مدیسرپ  تسا .  رکم  نآ  پچ  تمـس  تشهب و  ياهغاب  زا  یغاب  نآ  هنایم  دنوادخ ، يدونـشوخ  نآ  تسار 
 . ناطیش لزانم  ینعی  رکم ؛

رازاب دجسم  هلیبق و  دجسم  مظعا ،  دجسم  سدقملا ،  تیب  رد  زامن  باوث 

رازه سدقملا  تیب  رد  زامن  کی  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رد زامن  کی  و  تسا ،  زامن  رازه  جـنپ  تسیب و  هلیبق  دجـسم  رد  زامن  کی  و  تسا ،  زامن  دـص  مظعا  دجـسم  رد  زاـمن  کـی  تسا ؛  زاـمن 

 . تسا زامن  کی  ییاهنت ،  هب  شا  هناخ  رد  درم  زامن  زامن و  هدزاود  رازاب  دجسم 

دجسم ندرک  وراج  باوث 

ار دجسم  هعمج  بش   ) هبنـشجنپ زور  رد  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
. دزرمآ یم  ار  وا  دنوادخ  دنک  دوخ  نآ  زا  كاخ  یمشچ  همرس  هزادنا  هب  هدرک  وراج 

دنوادخ شاداپ  تین  هب  نتفگ  ناذا  لاس  تفه  باوث 

چیه هک  دـیآ  یم  یلاح  رد  تمایق  زور  رد  دـیوگب ، ناذا  دـنوادخ  شاداپ  تین  هب  لاس  تفه  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
. درادن یهانگ 

هماقا ناذا و  نیب  نذوم  باوث 

ار ادخ  هار  رد  هدیتلغ  نوخ  رد  دیهش  شاداپ  هماقا  ناذا و  نیب  نذوم  دندومرف : هک  دیامن  یم  لقن  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
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ینامز زگره  دندومرف : دیوگب . هماقا  ناذا و  دـهاوخ  یم  یـسک  ره  تروص  نیا  رد  ادـخ ! لوسر  يا  متفگ :  دـیوگ : یم  تشاد .  دـهاوخ 
شتآ رب  ار  نآ  دنوادخ  هک  تسا  نافیعـض  تشوگ  نیا  تلاح  نیا  رد  دننک و  یم  راذگاو  دوخ  نافیعـض  هب  ار  هماقا  ناذا  هک  دمآ  دهاوخ 

 . تسا هدرک  مارح 

هماقا ناذا و  اب  زامن  ندناوخ  باوث 

هک یسک  دنناوخ و  یم  زامن  وا  رس  تشپ  ناگتشرف  زا  فص  ود  دناوخب ، زامن  هماقا  ناذا و  اب  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
تسا ردقچ  فص  ره  لوط  مدرک :  ضرع  دیوگ : یم  يوار  دنناوخ . یم  زامن  فص  کی  وا  رـس  تشپ  دناوخب ، زامن  ناذا  نودب  هماقا و  اب 

 . تسا نیمز  ات  نامسآ  زا  نآ  نیرت  ینالوط  و  برغ ،  ات  قرش  زا  نآ  نیرتهاتوک  دندومرف :  ؟

بحتسم زامن  تعکرره  رد  یسرکلا  ۀیآ  هانلزنا و  انا  هللا ،  وه  لق  ندناوخ  باوث 

ار یسرکلا  ۀیآ  ردقلا و  ۀلیل  یف  انلزنا  انا  دحا ، هللا  وه  لق  دوخ  یبحتـسم  زامن  تعکر  ره  رد  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دهد ماجنا  ار  لمع  نیا  وا  زا  شیب  وا و  دننام  هک  یسک  رگم  تسناد ،  دهاوخ  لامعا  نیرتهب  ار  وا  لمع  دنوادخ  دناوخب ،

تونق تلیضف  باوث و 

هک امـش  زا  مادـک  ره  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  رذوبا  زا  وا  شناردـپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب دهاوخ  رت  ینالوط  شا  یتحار  تمایق  زور  هاگفقوت  رد  دشاب ، رت  ینالوط  ایند  يارس  رد  شتونق 

عوکر ندروآ  اج  هب  لماک  باوث 

يزیچ یسک  هکنیا  نودب  مالـسلا  هیلع  ترـضح  مدوب .  هنیدم  رد  وا  لزنم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح  رد  دیوگ : یم  جانج  نب  دیعس 
هیلع قداص  ماما  هدجـس  کی  باوث  تشاد .  دـهاوخن  یتشحو  ربق  رد  هدروآ ،  اـج  هب  لـماک  ار  دوخ  عوکر  هک  یـسک  دـندومرف : دـیوگب 
نیا رطاخ  هب  ، دنک هدجـس  راب  کی  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقنمالـسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا 

. دور یم  الاب  هجرد  کی  دزیر و  یم  وا  زا  هانگ  کی  لمع 

نیمز رب  اهتسد  فک  ندراذگ  باوث 

ار ناتیاهتسد  فک  دیدرک ، هدجس  هک  یماگنه  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دنک  یم  لقن  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دیوشن ریجنز  تمایق  زور  رد  هک  دیما  نادب  دیراذگب ، نیمز  رب 

هدجس ندرک  ینالوط  باوث 

 . تسا هدجس  تلاح  دنوادخ ، هب  هدنب  ياهتلاح  نیرتکیدزن  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

مایق هدجس ،  عوکر ،  ماگنه  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  نتفگ  باوث 

دننامه وا  رب  دنوادخ  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیوگب  شمایق  هدجـس و  عوکر ،  رد  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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. دسیون یم  ار  مایق  و  هدجس ،  عوکر ،  باوث 

رکش هدجس  باوث 

هد هتشون ،  هنـسح  هد  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  دنک ، هدجـس  زامن  ریغ  رد  یتمعن  رکـش  يارب  هک  ینموم  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. درب یم  الاب  ار  وا  تشهب  رد  هجرد  هد  هدرک و  كاپ  ار  وا  هانگ 

زامن باوث 

دسرت یم  دنک و  یم  عادو  نآ  اب  هک  یسک  تلاح  اب  ناوخب  دوخ  تقو  رد  ار  بجاو  زامن  ادخ ! هدنب  يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ای تسار  تمـس  رد  هک  ینادـب  رگا  امن . تهاگ  هدجـس  هجوتم  ار  تناگدـید  هاگنآ ،  دوشن . نآ  ماجنا  هب  قفوم  هاـگ  چـیه  نیا  زا  سپ  هک 

 . ینیب یمن  ار  وا  وت  دنیب و  یم  ار  وت  هک  یتسه  یسک  ربارب  رد  وت  نادب ،  و  یناوخ ،  یم  زامن  بوخ  هب  تسه ،  یسک  وت  پچ 

تقو لوا  رد  حبص  زامن  ندناوخ  باوث 

یم لاعتم  دـنوادخ  اریز  رجف ؛ عولط  دـندومرف : تسا ؟  مادـک  حبـص  زامن  نیرتهب  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یم  ياور 
عولط ماگنه  هب  ار  حبص  زامن  هدنب  رگا  نیاربانب  دننیب . یم  ار  حبـص  زامن  زور  بش و  ناگتـشرف  ینعی  ادوهـشم  ناک  رجفلا  نآرق  نا  دیامرف 

. زور ناگتشرف  طسوت  راب  کی  بش و  ناگتشرف  طسوت  راب  کی  دوش : یم  تبث  وا  يارب  راب  ود  زامن  نیا  دناوخب ، رجف 

تقو رخآ  رب  تقو  لوا  يرترب  باوث 

 . تسایند رب  ترخآ  يرترب  دننام  تقو ،  رخآ  رب  تقو  لوا  يرترب  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تقو لوا  رد  بجاو  ياهزامن  ندناوخ  باوث 

زا رت  توارط  اب  رتوبـشوخ و  دنوش ، هدناوخ  طیارـش  بادآ و  اب  دوخ  تقو  لوا  رد  هک  یبجاو  ياهزامن  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
. دیناوخب تقو  لوا  رد  ار  ناتیاهزامن  نیاربانب ،  دوش . یم  ادج  دوخ  تخرد  زا  هک  یماگنه  تسا ،  دروم )  ) تخرد هخاش 

رفس رد  زامن  ندناوخ  هتسکش  باوث 

رفس رد  هک  دنتـسه  یناسک  امـش  نیرتهب  دندومرف : هک  تسا  هدومن  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
. دنریگ یمن  هزور  هدناوخ و  هتسکش  ار  دوخ  ياهزامن 

رفاسم يارب  هعمج  زامن  ندناوخ  باوث 

نتـشاد تسود  نآ و  هب  لیم  يور  زا  ار  هعمج  زامن  هک  يرفاسم  ره  دـندومرف : هک  دـیامن  یم  تیاور  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
. دیامرف یم  اطع  وا  هب  ار  رفاسم  ریغ  دص  هعمج  زامن  شاداپ  دنوادخ  دناوخب ،

تعامج زامن  باوث 
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. دشاب یم  زامن  جـنپ  تسیب و  تسا و  يدارف  زامن  زا  رتالاب  هجرد  هس  تسیب و  تعامج ،  زامن  انامه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
تدابع زا  ریغ  دیابن  دیدرک ، كرد  ار  هعمج  زور  هک  امش  زا  مادک  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دیوگ : یم  يوار  . 2

. دیآ یم  دورف  تمحر  هدش و  هدیزرمآ  ناگدنب  زور  نآ  رد  هک  یتسرد  هب  اریز  دیهد ، ماجنا  يرگید  راک 

زامن يارب  نتساخرب  باوث 

شرود وا  نیفلاخم  هرامش  هب  یناگتشرف  هک  نیا  رگم  دزیخ ، یمن  رب  زامن  هب  ام  نایعیش  زا  يا  هدنب  چیه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوش مامت  شزامن  ات  دننک  یم  اعد  وا  يارب  هدناوخ و  زامن  شرس  تشپ  هتفرگ و  ار 

رصع زامن  زا  سپ  هعمج  زور  رد  مالسلا  هیلع  وا  لآ  ربمایپ و  رب  تاولص  باوث 

ءایـصوالا دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  ، وگب يدـناوخ ،  ار  رـصع  زامن  هعمج  زور  رد  هک  یماگنه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
دننامه هتاکرب  هللا و  ۀمحر  مهداسجا و  مهحاورا و  یلع  مهیلع و  مالسلا  کتاکرب و  لضفاب  مهیلع  كراب  کتاولـص و  لضفاب  نییـضرملا 

هب هدرک ،  كاپ  ار  وا  هانگ  رازه  دص  هتـشون ،  وا  يارب  هنـسح  رازه  دـص  دـنوادخ  دتـسرفب ، ار  تاولـص  نیا  رـصع  زامن  زا  دـعب  هک  یـسک 
دحا هللاوه  لق  اب  تفه  دمح و  هروس  ندناوخ  باوث  دسیون . یم  وا  يارب  هجرد  دص  هدومن و  هدروآرب  ار  وا  تجاح  رازه  دص  نآ  هطـساو 
دعب هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هعمج  زامن  زا  سپ  تئارب  هروس  رخآ  هرخس و  هیآ  یسرکلا و  هیآ  نیتذوعم و  راب  تفه  و 
برب ذوعا  لق  راب ، تفه  ار  قلفلا  برب  ذوعا  لق  راب ، تفه  ار  هللا  وه  لق  راب ، کـی  ار  دـمح  دـهد ، یم  مالـس  هک  یماـگنه  هعمج  زاـمن  زا 

زا وا  ناهانگ  هرافک  دناوخب ، ار  مکـسفنا ...  نم  لوسر  مکءاج  دـقل  هبوت  هروس  رخآ  هرخس 1 و  هیآ  یـسرکلا ،  ۀیآ  راب و  تفه  ار  سانلا 
. دوب دهاوخ  رگید  هعمج  ات  هعمج  نآ 

اه هعمج  ریاس  رب  ناضمر  هام  ياه  هعمج  يرترب 

هک هنوگ  نامه  تساه ؛  هام  ریاس  ياه  هعمج  زا  رترب  ناضمر ،  هام  ياـه  هعمج  کـش  نودـب  اـنامه و  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
 . تسا اه  هام  ریاس  زا  رترب  ناضمر  هام  تسا و  نالوسر  ریاس  زا  رترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دنزب رطع  هک  یسک  زامن  باوث 

رطع صخـش  هک  تسا  يزامن  تعکر  داتفه  زا  رترب  دـناوخب ، هدز  رطع  صخـش  هک  يزامن  تعکر  ود  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دناوخب هدزن 

لهاتم زامن  باوث 

. دناوخ یم  درجم  هک  تسا  زامن  تعکر  داتفه  زا  رترب  دناوخ ،  یم  لهاتم  هک  يزامن  تعکر  ود  دندومرف ؛ مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نآ تعکر  ره  رد  دحا  هللا  وه  لقراب  هاجنپ  تئارق  زامن و  تعکر  راهچ  ندناوخ  باوث 

لق راب  هاجنپ  تعکر  ره  رد  دراذگب و  زامن  تعکر  راهچ  هک  سک  ره  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یم  يوار 
. دوش هدیزرمآ  دشاب ، لاعتم  يادخ  وا و  نیب  هک  یهانگ  هک  نیا  رگم  دهد ، یمن  ار  زامن  مالس  دناوخب ، هللا  وه 
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مالسلا هیلع  بلاطیبا  نب  رفعج  زامن  ندناوخ  باوث 

دننام وا  ناهانگ  رگا  دـندومرف : دراد ؟ یباوث  هچ  دـناوخب ، ار  رفعج  زامن  هک  یـسک  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دـیوگ : یم  يوار 
باوث نیا  تسیک !  يارب  سپ  دومرف : تساـم ؟  يارب  باوـث  نیا  متفگ :  دزرمآ . یم  ار  اـهنآ  دـنوادخ  دـشاب ، اـیرد  فـک  هوـبنا و  ياـهنش 

لق ردق و  ۀلیل  یف  هانلزنا  انا  هللارصن  ءاج  اذا  تلزلز ،  اذا  هروس  دندومرف : مناوخب ؟  يا  هروس  هچ  زامن  نیا  رد  متفگ :  تسامش .  صوصخم 
 . ناوخب ار  دحا  هللاوه 

بش زامن  ندناوخ  باوث 

ندب ياهیرامیب  هدنرب  نیب  زا  امش و  زا  لبق  ناحلاص  تداع  امش ، ربمایپ  شور  هک  دیناوخب  بش  زامن  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
یلاح رد  دزیخرب ، باوخ  زا  هاگنابـش  يا  هدنب  تسا  نکمم  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دیوگ : یم  يوار  . 2 تسامش . 

دیدرت کشا و  نودب  یلاح  نینچ  رد  دوش .  یم  لیام  تسار  پچ و  هب  هداتفا و  شا  هنیس  يور  شا  هناچ  یگدولآ )  باوخ  تدش  زا   ) هک
دیرگنب نم  هدنب  هب  دیوگ : یم  ناگتشرف  هب  سپس  دندرگ . یم  هدوشگ  وا  يارب  اهنآ  دهد و  یم  روتسد  نامسآ  نیمز و  ياهرد  هب  دنوادخ 

زا زیچ  هس  هب  راودیما  دنک و  یم  لمحت  ار  ییاه  یتخس  هچ  ما ،  هدرکن  بجاو  وا  رب  ار  نآ  هک  یلمع  رطاخ  هب  نم و  هب  برقت  رطاخ  هب  هک 
ار مناگتـشرف  امـش  زین  نم  منک .  دایز  ار  وا  يزور  ای  مزاس ،  وا  بیـصن  هک  يدیدج  هبوت  مشخبب ؛  ار  نآ  هک  یهانگ  دشاب ؛ یم  نم  بناج 
 ، بوخ ار  قالخا  وکین ، ار  هرهچ  بش ،  زامن  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 3 مدومن .  اـطع  وا  هب  ار  اـهنآ  همه  هک  مریگ  یم  هاوگ 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  . 4 دـهد . یم  ـالج  ار  مشچ  هدرب و  نـیب  زا  ار  هـصغ  و  هدوـمن ،  ادا  ار  ضرق  و  داـیز ، ار  يزور  وبـشوخ ، ار  ندـب 
قزر زا  هنوگچ  مدرک :  ضرع  دوش . یم  مورحم  دوخ  قزر  زا  نیمه  رطاخ  هب  دیدرت  نودب  دـیوگب و  غورد  يدرم  تسا  نکمم  دـندومرف :

. دوش یم  مورحم  يزور  زا  دش ، مورحم  بش  زامن  زا  هک  یماگنه  دوش و  یم  مورحم  بش  زامن  زا  ادتبا  دندومرف : دوش ؟ یم  مورحم 

دیوگ یم  نآ  رد  هچنآ  مهف  زامن و  تعکر  ود  زامن  ندناوخ  باوث 

ار زامن  مالس  هک  یلاح  رد  دیوگ : یم  هچ  نآ  رد  دنادب  هک  یلاح  رد  دناوخب  زامن  تعکر  ود  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دزرمآ یم  وا  يارب  ار  نآ  هک  نیا  رگم  تسین ،  یهانگ  دنوادخ  وا و  نیب  هک  دهد  یم 

تلفغ تعاس  رد  تعاس  ندناوخ  هلفان  باوث 

تعاس رد  دنا : هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدومن  لقن  مالـسلا  هیلع  شناردـپ  زا  وا  شردـپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ای تفگ :  یـسک  دیـسر .  یم  تشهب )   ) تمارک يارـس  هب  راک  نیا  اب  اریز  دـشاب ؛ هداـس  تعکر  ود  هچ  رگ  دـیناوخب ؛ هلفاـن  زاـمن  تلفغ ، 

. اشع برغم و  نیب  دندومرف : تسا ؟  مادک  تلفغ  تعاس  هللا ،  لوسر 

حبص زامن  زا  سپ  ندناوخ  دحا  هللا  وه  لق  راب  هدزای  باوث 

هک هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 

زامن تابیقعت  باوث 

زامن تعکر  ود  هک  ینامز  ات  دییوگب و  ار  زامن  تابیقعت  سپـس  دـیناوخب ، ار  برغم  زامن  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
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وا رب  یهانگ  زا  هزیکاپ  جـح  دـناوخب ، زامن  تعکر  راـهچ  رگا  دوش و  یم  هتـشون  برقم  ناگتـشرف  رتفد  رد  شزاـمن  دـنزن ، یفرح  دـناوخب 
رـسپ يا  دنیامرف : یم  لاعتم  يادخ  دومرف : هک  دنک  یم  لقن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 2 دوش . یم  هتشون 

 . مزاس هدروآ  رب  ار  وت  مهم  ياهتجاح  ات  وگب  ارم  رکذ  یتعاس  بش  زا  سپ  دادماب و  زا  دعب  مدآ ! 

دوخ لحم  رد  نآ  نداد  رارق  تاکز و  ندرک  ادج  باوث 

لاوس وا  زا  دهد ، رارق  دوخ  ياج  رد  ار  نآ  دنک و  ادج  لماک  روط  هب  ار  دوخ  لام  تاکز  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  . 1
اب ار  دوخ  لاوما  دندومرف : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : يوار  . 2 يا .  هدروآ  تسد  هب  اجک  زا  ار  تلام  هک  دش  دـهاوخن 

نتخادرپن رطاخ  هب  رگم  تسا ،  هتفرن  نیب  زا  ایرد  یکـشخ و  رد  یلام  چیه  اریز  دییامن ؛ اوادم  هقدص  اب  ار  ناتنارامیب  دـینک و  ظفح  تاکز 
 . تاکز

هرمع جح و  باوث 

هدنامیقاب رد  وا  هک  ار  یناسک  وا و  ناشیوخ  هداوناخ و  یجاح ،  دنوادخ ، دیدرت  کش و  نودب  انامه  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
هیلع قداص  ماما  . 2 دزرمآ . یم  دـنک ، رافغتـسا  نانآ  يارب  رخآلا  عیبر  زا  زور  هد  لوـالا و  عیبر  رفـص و  مرحم ،  ياـههام  هجح و  يذ  هاـم 

، دنک یم  رفـس  مزاول  هیهت  هب  عورـش  یجاح  هک  یماگنه  انامه  دندومرف : ادخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  شناردـپ  زا  مالـسلا 
الاب ار  وا  هجرد  هد  هدومن و  كاپ  ار  وا  هانگ  ات  هد  هتشون ،  هنـسح  هد  وا  يارب  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دراذگ ؛ یمن  و  دراد ، یمن  رب  ار  يزیچ 
یم وا  يارب  ار  اهنیا  دـنام  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دراذـگ ، یمن  دراد و  یمن  رب  یمدـق  دوش ، یم  دوخ  رتش  رب  راوس  هک  یماگنه  و  درب ، یم 

زا دـهد ، ماجنا  ار  هورم  افـص و  نیب  یعـس  هک  ینامز  و  دوش . یم  جراخ  دوخ  ناـهانگ  زا  دـنک ، فاوط  ار  ادـخ  هناـخ  هک  هاـگنآ  دـسیون .
ماجنا ار  رعشم  هب  فوقو  هک  ینامز  و  ددرگ . یم  جراخ  دوخ  ناهانگ  زا  دنک ، تافرع  هب  فوقو  هک  یتقو  و  دوش . یم  جراخ  دوخ  ناهانگ 

یلـص ادخ  لوسر  روط  نیمه  و  دوش . یم  جراخ  دوخ  ناهانگ  زا  دنک ، تارمج  یمر  هک  هاگنآ  و  دوش .  یم  جراخ  دوخ  ناهانگ  زا  دهد ،
یناوت یم  اجک  وت  دندومرف : سپس  درب . یم  نوریب  ناهانگ  زا  ار  وا  اهنآ  همه  هک  درمش ) ار  جح  لامعا  هیقب  نانچ (  نینچ و  هلآ  هیلع و  هللا 

هکم دراو  یجاح  هک  یماگنه  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ  یم  يوار  . 3 یـسرب !؟  دسر ، یم  یجاح  هچنآ  هب 
، دنک فقوت  هفرع  رد  هک  یماگنه  دسیونب و  ار  شا  یعـس  زامن و  فاوط ،  وا  يارب  هک  دنک  یم  لیکو  ار  هتـشرف  ود  لجوزع  دنوادخ  دش ،

یهاوخ هنوگچ  هدنیآ  رد  هک  رگنب  دش ؛) هدیشخب  هتشذگ  ناهانگ  تسا (  هتشذگ  اه  هتشذگ  دیوگ : یم  سپـس  و  هدز ،  وا  تسار  هناش  رب 
وا اب  نابایب  رد  ینیشنارحص  تفر ،  یم  تافرع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  یماگنه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 4 دوب .
اب دییامرفب ، روتـسد  متـسه ،  دنمتورث  نم  دمآ ، شیپ  یعنام  یلو  مدـمآ ،  جـح  ماجنا  يارب  انامه  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ :  درک و  تاقالم 

هدومن و هاگن  سیقوبا  هفوک  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مسرب .  تسا ،  هدیـسر  یجاح  هک  هچنآ  هب  هک  مهد  ماـجنا  يراـک  ملاـم 
یجاـح هک  هچنآ  هب  يدرک ،  یم  جرخ  يادـخ  هار  رد  ار  نآ  یتـشاد و  خرـس  يـالط  سیقوبا  هوک  هزادـنا  هب  رگا  کـش  نودـب  دـندومرف :

یم تاجن  شتآ  زا  يا  هدع  دنتـسه : هتـسد  هس  تشگزاب  رد  اهیجاح  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 5 يدیسر .  یمن  تسا ،  هدیـسر 
یم ظوفحم  ناشلام  هداوناخ و  يا  هدع  و  دنا ؛ هدش  دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  دـندرگ ؛ یم  جراخ  دوخ  ناهانگ  زا  يا  هدـع  دـنبای ،

تـسیب دـص و  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 6 دـنرب . یم  اـهیجاح  هک  تسا  يا  هرهب  نیرتـمک  نیا  دـنام و 
يارب نآ  ياـت  تـسیب  نارازگزاـمن و  يارب  نآ  ياـت  لـهچ  ناگدــننک ،  فاوـط  يارب  نآ  ياــت  تصــش  دراد : هـبعک  فارطا  رد  تـمحر 

ادخ هب  دندومرف : دنک ؟ یم  اهیجاح  اب  يا  هلماعم  هچ  دنوادخ  مدیسرپ :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  يوار  . 7 تسا .  نارگاشامت 
. دزرمآ یم  انثتسا  نودب  ار  اهنآ  همه  دنگوس ،
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وا اب  هحفاصم  یجاح و  ندید  باوث 

 ) دشاب هدومن  رجح  مالعتـسا  هک  تسا  یـسک  دننام  دـنک ، هحفاصم  وا  اب  دـنیبب و  ار  یجاح  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(. دشاب هدیسوب  ای  هدرک  سمل  ار  دوسالارجح 

راد هزور  باوث 

تدابع رد  راد  هزور  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
: دندومرف مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  .2 دنکن . تبیغ  یناملـسم  زا  هک  ینامز  ات  هتبلا  دشاب  هدیباوخ  باوختخر  رد  هچرگ  درب ، یم  رـس  هب  ادـخ 

. دناروخ یم  اذغ  بآ و  راد  هزور  هب  باوخ  رد  دنوادخ  انامه  دیباوخب ؛ رهظ  ماگنه 

کیلع مالس  مراد ؛  هزور  نم  نتفگ  هزور و  لاح  رد  ندینش  ازسان  باوث 

هزور هک  تسین  يا  هدنب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
رش زا  ما ،  هدنب  دیامرف : یم  شناگتـشرف  هب  لاعتم  راگدرورپ  هک  نیا  رگم  کیلع ،  مالـس  مراد  هزور  نم  دیوگب : دونـشب و  ازـسان  دریگب و 

. دییامن متشهب  دراو  هداد و  هانپ  مشتآ  زا  ار  وا  زین  امش  تساوخ ،  کمک  نآ  زا  دش و  هدنهانپ  هزور  هب  ما  هدنب 

لجوزع يادخ  هار  رد  هزور  زور  کی  باوث 

 . تسا هتفرگ  هزور  لاس  کی  هک  تسا  نیا  دننام  دریگب ، هزور  ادخ  هار  رد  زور  کی  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

دایز یگنشت  اب  امرگ  رد  هزور  زور  کی  باوث 

یم لیکو  ار  هتـشرف  رازه  لجوزع  يادخ  دوش ، هنـشت  دریگب و  هزور  امرگ  رد  زور  کی  هک  یـسک  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . یتسه وبـشوخ  ردـقچ  دـیامرف ، یم  لاعتم  يادـخ  دـنک ، راـطفا  هک  یناـمز  و  دـنهد . هدژم  ار  وا  دنـشکب و  وا  تروص  هب  تسد  هک  دـنک 

 . مدیزرمآ ار  وا  اعطق  نم  هک  دیشاب  هاوگ  مناگتشرف ! 

یبحتسم هزور  زور  کی  اب  رمع  ندرب  نایاپ  هب  باوث 

. دوش یم  تشهب  دراو  دشاب ، یبحتسم  هزور  زور  کی  وا  لمع  نیرخآ  رمع  نایاپ  رد  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 

زور لوا  رد  راد  هزور  ندز  رطع  باوث 

. دهد یمن  تسد  زا  ار  شلقع  دنزب ، رطع  زور  لوا  رد  هک  يراد  هزور  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

بجر هزور  باوث 

هزور ار  زور  نیا  هک  داد  روتسد  دوخ  ناهارمه  هب  دش و  یتشک  راوس  بجر  لوا  زور  رد  حون  انامه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
زور تفه  هک  یسک  دش  دهاوخ  رود  وا  زا  لاس  کی  تفاسم  يرود  هزادنا  هب  منهج  دریگب ، هزور  ار  هزور  نیا  سک  ره  دومرف : و  دنریگب .
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زاب وا  يارب  تشهب  هناگتـشه  ياهرد  دریگب ، هزور  زور  تشه  هک  یـسک  دش و  دـهاوخ  هتـسب  يو  رب  منهج  هناگتفه  ياهرد  دریگب ، هزور 
هب رتشیب  باوث  لجوزع  يادخ  دریگب ، هزور  رتشیب  هک  یـسک  دش و  دـهاوخ  هداد  شتجاح  دریگب ، هزور  زور  هدزناپ  هک  یـسک  دوش و  یم 

هدومن و ربارب  ود  نآ  رد  ار  تانـسح  دـنوادخ  هک  تسا  یگرزب  هاـم  بجر  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما  . 2 دـیامرف . یم  تیانع  وا 
دش و دهاوخ  رود  وا  زا  لاس  دص  تفاسم  هزادنا  هب  منهج  دریگب ، هزور  ار  بجر  زا  زور  کی  هک  یسک  دنک . یم  كاپ  نآ  رد  ار  ناهانگ 

. دوش یم  بجاو  وا  يارب  تشهب  دریگب ، هزور  ار  زور  هس  هک  یسک 

نابعش هزور  باوث 

وا يارب  تشهب  امتح  دریگب ، هزور  ار  نابعـش  زور  نیلوا  هک  یـسک  دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ  یم  يوار  . 1
نیا هب  زین  تشهب  رد  دیامن و  یم  هاگن  وا  هب  ایند  يارس  رد  بش  زور و  ره  رد  دنوادخ  دریگب ، هزور  زور  ود  هک  یسک  و  دش . دهاوخ  مزال 

دنوادـخ نوچ  . ) دومن دـهاوخ  ترایز  شیتشهب  شرع  رد  ار  دـنوادخ  زور  ره  دریگب ، هزور  ار  زور  هس  هک  یـسک  و  دـهد . یم  همادا  هاگن 
ادخ لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 دشاب ) وا  يایلوا  رادید  ای  لد  هدید  اب  دنوادخ  رادید  دارم  دـیاش  تسین ،  مسج 

ندـش ریـس  يارب  طقف  ار  نابرق  دـیع  دـنوادخ  و  تسا ،  رقف  نآ  راهب  ادـخ و  هام  ناضمر  نم و  هاـم  نابعـش  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 3 دـیهدب . ینابرق  تشوگ  اهنآ  هب  سپ  داد ، رارق  تشوگ  زا  امـش  نارقف 
هام ود  نیا  هک  درک  یم  یهن  ار  مدرم  یلو  دندومن  یم  لصو  رگیدکی  هب  ار  هام  ود  نیا  هزور (  تفرگ و  یم  هزور  ار  ناضمر  هام  نابعش و 

 . تسا هام  ود  نیا  زا  دعب  لبق و  ناهانگ  هرافک  ود  نیا  دنتسه و  دنوادخ  هام  ود  ود ، نیا  دندومرف : یم  دنیامن و  لصو  رگیدکی  هب  ار 

نآ هزور  باوث  ناضمر و  هام  يرترب 

ار شبـش  زا  يا  هراپ  هتفرگ ،  هزور  ار  نآ  زور  دـسرب و  ناضمر  هام  هب  هک  یـسک  رباـج ! يا  دـندومرف : رباـج  هب  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  . 1
دلوتم ردام  زا  هک  يزور  دـننامه  دزیهرپب ، مدرم  رازآ  زا  دـناشوپب و  مارح  زا  ار  شمـشچ  هدرک ،  ظفح  ار  دوخ  نابز  جرف و  دـنک  تداـبع 

 ! یتخس طرش  هچ  و  دندومرف : ترـضح  یبوخ !  ثیدح  هچ  مدرگ ،  تیادف  متفگ :  دیوگ : یم  رباج  دور . یم  نوریب  ناهانگ  تسا ،  هدش 
. دش دجسم  دراو  دوب ، ینم  راپسهر  هتشگزاب و  تافرع  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  یماگنه  انامه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 2
ره دندومرف : یهلا  يانث  زا  سپ  هدومن و  ینارنخـس  اجنآ  رد  ترـضح  دندرک . لاوس  وا  زا  ردـقلا  ۀـلیل  هراب  رد  هدـش و  عمج  وا  درگ  مدرم 
يا مناد .  یمن  ار  نآ  زین  نم  نانامه  نوچ  منک .  یمن  ناـهنپ  امـش  زا  ار  نآ  دـینک ، لاوس  نم  نآ  زا  ردـق  بش  هراـبرد  هک  امـش  زا  مادـک 

، دـنک تدابع  ار  شبـش  زا  يرادـقم  هتفرگ ،  هزور  ار  شزور  دـسرب و  ناضمر  هام  هب  تمالـس  حلـص و  اب  یـسک  ره  اـنامه  دـینادب  مدرم ! 
 . تسا هتفای  تسد  راگدرورپ  هزیاج  هب  هدرک و  كرد  ار  ردق  بش  اعطق  دورب ، رطف  دیع  زامن  شا و  هعمج  زامن  هب  دـشاب و  شزامن  بقارم 

رقاب ماما  . 3 تسین .  ناگدنب  زیاوج  دننام  هک  تسا  هدیسر  يزیاوج  هب  دنگوس  ادخ  هب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  يوار 
هب دوب ، یقاب  نابعش  زا  هک  زور  هس  ینعی  دیسر ؛ ارف  ناضمر  هام  هکیماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالـسلا  هیلع 
انث دمح و  ار  ادخ  هتفر و  ربنم  يالاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندش ، عمج  مدرم  هک  یماگنه  نزب .  راج  مدرم  نایم  رد  دـندومرف : لالب 

تسا رتهب  هام  رازه  زا  هک  تسا  نآ  رد  یبش  تساههام ؛  نیا  رورس  هک  یهام  دیسر ؛ ارف  هام  نیا  انامه  مدرم !  يا  دندومرف : سپـس  هتفگ ، 
وا دنوادخ  دوشن ،  هدیزرمآ  دنک و  كرد  ار  نآ  هک  یسک  ددرگ ، یم  هدوشگ  نآ  رد  تشهب  ياهرد  تسا و  هتسب  نآ  رد  منهج  ياهرد  ، 
دزن نم  هک  یسک  و  دنک ؛ رود  دوخ  زا  ار  وا  دنوادخ  دوشن ، هدیزرمآ  دنک و  كرد  ار  دوخ  ردام  ردپ و  هک  یـسک  و  دنک ؛ رود  دوخ  زا  ار 
یلص ادخ  لوسر  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 4 دنک . یم  رود  دوخ  زا  ار  وا  لجوزع  دنوادخ  دتسرفن ، تاولـص  نم  رب  موش و  رکذ  وا 

ارف یهام  هک  تسا  کیدزن  مدرم !  يا  دندومرف : دنوادخ  يانث  دمح و  زا  سپ  هدومن و  ینارنخـس  نابعـش  هعمج  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا 
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ار بش  کی  تدابع  هدومن و  بجاو  ار  نآ  هزور  دـنوادخ  تسا ،  ناضمر  هام  هام  نآ  هام و  رازه  زا  رتهب  هک  تسا  یبش  نآ  رد  هک  دـسرب 
هب تردابم  هام  نیا  رد  هک  ار  یسک  شاداپ  تسا .  هداد  رارق  اههام  ریاس  رد  بحتسم  يزامن  اب  بش  داتفه  تدابع  دننام  بحتسم  يزامن  اب 
هک یسک  و  دروآ ، اج  هب  ار  لجوزع  يادخ  تابجاو  زا  یبجاو  هک  تسا  هداد  رارق  یسک  شاداپ  دننام  دیامنب ، یبحتسم  کین  ریخ و  لمع 

و تسا .  ربص  هام  نآ  دروآ و  اج  هب  اههام  ریاس  رد  ار  بجاو  داـتفه  هک  تسا  یـسک  دـننام  دروآ ، اـج  هب  ار  دـنوادخ  تاـبجاو  زا  یبجاو 
یـسک دهد . یم  شیازفا  ار  نینم  ؤم  قزر  نآ  رد  دـنوادخ  هک  تسا  یهام  نآ  و  تسا .  تاساوم  هام  نآ  تسا و  تشهب  ربص  باوث  انامه 
دهاوخ ار  شا  هتـشذگ  ناهانگ  شزرمآ  هدـنب و  کـی  يدازآ  شاداـپ  لـمع  نیا  رطاـخ  هب  دـهدب ، راـطفا  نآ  رد  يراد  هزور  نموم  هب  هک 

انامه دندومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  میرادن .  ار  راد  هزور  هب  نداد  يراطفا  ییاناوت  ام  همه  ادخ ! لوسر  يا  دنتـشاد : هضرع  تشاد . 
هناد دنچ  ای  ییاراوگ  بآ  ای  دنک  راطفا  نآ  هب  يراد  هزور  هک  نآ  اب  طولخم  ریـش  يرادقم  رب  زج  هک  مه  یـسک  هب  تسا ،  میرک  دنوادخ 

ناسآ دوخ  هدنب  رب  نآ  رد  هک  یـسک  و  دنیامرف . یم  تیانع  ار  باوث  نیا  زین  دهدب ، نیا  زا  شیب  دـناوت  یمن  درادـن و  ییاناوت  زیر  يامرخ 
تباجا و شرخآ  شزرمآ و  شطـسو  تمحر ،  شلوا  هک  تسا  يرهـش  نآ  و  دریگ . ناـسآ  وا  زا  باـسح  رد  زین  لـجوزع  يادـخ  دریگ ،
هک تسا  زیچ  ود  و  دینک ، یم  یضار  نآ  اب  ار  دنوادخ  هک  زیچ  ود  دنتـسین : يزاین  یب  زیچ  راهچ  زا  امـش  نآ  رد  و  تسا .  شتآ  زا  يدازآ 
زج ییادـخ  چـیه  هک  تسا  نیا  هب  یهاوگ  دـینک ، یم  یـضار  نآ  اب  ار  دـنوادخ  هک  يزیچ  ود  دنتـسین . زاـین  یب  نآ  زا  هجو  چـیه  هب  اـمش 

ياهتجاح هک  تسا  نیا  دیتسین ، زاین  یب  نآ  زا  هجو  چیه  هب  امـش  هک  يزیچ  ود  متـسه .  دـنوادخ  لوسر  نم  انامه  تسین و  هناگی  يادـخ 
دیربب هانپ  وا  هب  منهج  زا  دیهاوخب و  ار  یتسردنت )   ) تیفاع ادخ  زا  هتساوخ ،  دنوادخ  زا  ار  تشهب  دوخ و 

هجح يذ  لوا  ههد  هزور  باوث 

یلـص ربمایپ  هب  ربخ  تفرگ ،  یم  هزور  دید ، یم  ار  هجح  يذ  لوا  بش  هام  هک  یماگنه  دوب و  انغ  لها  یناوج  انامه  دـیوگ : یم  يوار  . 1
ردـپ و درک : ضرع  يریگ ؟  یم  هزور  ار  هزور  نیا  ارچ  دیـسرپ : وا  زا  دـیبلط و  ار  وا  داتـسرف ، وا  یپ  زا  ار  یـصخش  دیـسر . هلآ  هیلع و  هللا 

نآ دـیامن . کیرـش  نانآ  ياهاعد  رد  ارم  دـنوادخ  تسا .  جـح  مایا  رعـشم و  ياهزور  اـهزور  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  داـب  وت  يادـف  مرداـم 
دص ینابرق  هدنب و  دص  ندرک  دازآ  باوث  اب  ربارب  یباوث  يریگ ،  یم  هک  يا  هزور  زور  ره  لباقم  رد  انامه  دندومرف : مالسلا  هیلع  ترـضح 

، دـسر ارف  هجح  يذ  متـشه  زور  هیورت  زور  هک  یماـگنه  دوب و  دـهاوخ  وت  يارب  دـنهن ، رب  نآ  رب  ادـخ  هار  رد  هک  بسا  دـص  نداد  رتـش و 
یماگنه و  تشاد .  یهاوخ  دـنهن ، راب  نآ  رب  ادـخ  هار  رد  هک  بسا  رازه  نداد  رتش و  رازه  ینابرق  هدـنب و  رازه  ندرک  دازآ  اـب  ربارب  یباوث 

رب نآ  رب  ادـخ  هار  رد  هک  بسا  رازه  ود  نداد  رتـش و  رازه  ود  یناـبرق  هدـنب و  رازهود  ندرک  دازآ  اـب  ربارب  یباوث  دـسر ، ارف  هفرع  زور  هک 
. دوب دهاوخ  نآ  زا  دعب  لاس  تصش  لبق و  لاس  تصش  ناهانگ  هرافک  زین  و  تشاد .  یهاوخ  دنهن ،

مخ ریدغ  زور  هزور  باوث 

؟ دـنراد يرگید  دـیع  هعمج  نابرق و  رطف و  دـیع  ود  زا  ریغ  نینموم  ایآ  دـندرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هب  دـیوگ : یم  يوار  . 1
ار وا  تیالو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دش و  نیعم  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  يزور  دنراد ، نیا  زا  رتگرزب  يدیع  هلب .  دومرف :

هاگنآ دـنیآ . یم  رگیدـکی  یپ  زا  اهزور  دومرف : تسا ؟  يزور  هچ  دـیع  نیا  مدرک :  ضرع  داـهن . ناـنز  نادرم و  ندرگ  رب  مخ  ریدـغ  رد 
ربمایپ و رب  ناوارف  تاولـص  لجوزع ،  يادخ  رکذ  تسا .  هام  داتـشه  رد  لمع  اب  ربارب  زور  نیا  رد  لمع  هجحیذ .  مهدجه  زور  دـندومرف :

ناهانگ هرافک  مخ  ریدـغ  هزور  هزور  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 2 تسوـکین .  زور  نیا  رد  هداوناـخ  جراـخم  هب  نداد  تعـسو 
 . تسا لاس  تصش 
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دیع بش  یبحتسم ؛ تدابع  باوث 

رد هک  یسک  دندومرف : لاعتم  يادخ  هک  دنک  یم  لقن  لیفارسا  زا  وا  لیئربج و  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دیوگ : یم  يوار  . 1
عوکر و رد  دناوخب و  هبترم  هد  ار  دحا  هللا  وه  لق  هبترم و  کی  ار  باتکلا  ۀـحتاف  تعکر  ره  رد  دـناوخب و  زامن  تعکر  هد  رطف  دـیع  بش 

تعکر ود  ار  زامن  تعکر  هد  دهدب (  مالـس  زین  تعکر  ود  ره  نیب  ربکا و  هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  ؛ دیوگب دوخ  هدجس 
لالجلاذ و ای  مویق  ای  یح  ای  : دـیوگب هدجـس  رد  هدرک و  هدجـس  سپـس  دـیوگب ، هیلا  بوتا  هللا و  رفغتـسا  راب  رازه  زامن  زا  سپ  و  دـناوخب )

یموص لبقت  یبونذ و  یلرفغا  نیرخآلا  نیلوالا و  هلا  ای  نیمحارلا  محرا  ای  نیمرکالا  مرکا  ای  اهمیحر و  ةرخآلا و  ایندلا و  نمحر  ای  مارکالا 
هدش هدیزرمآ  هک  نیا  رگم  دراد ، یمن  رب  هدجس  زا  ار  شرس  تخیگنارب ،  يربمایپ  هب  قح  هب  ارم  هک  یسک  هب  دنگوس  یمایق ،  یتالص و  و 

ناهانگ نآ  زا  مادـک  ره  هک  دـشاب  هدـش  بکترم  هانگ  داتفه  هچ  رگ  دـنرذگ ، یم  شناهانگ  زا  و  دوش . یم  هتفریذـپ  وا  زا  ناضمر  هاـم  و 
ياج همه  رد  ناگدنب  عیمج  زا  ای  دوش  یم  هتفریذـپ  وا  زا  طقف  ناضمر  هام  ایآ  لییربج  يا  متفگ :  دـشاب . ناگدـنب  همه  ناهانگ  زا  رتگرزب 
نانآ زا  وا ، زا  شگرزب  ماقم  ادخ و  دزن  وا  تمارک  رطاخ  هب  نانامه  تخیگنارب  يربمایپ  هب  قح  هب  ار  وت  هک  یسک  هب  دنگوس  تفگ :  ایند ؟

باجتسم ار  ناشیاهاعد  هدیزرمآ و  ار  اهنآ  ناهانگ  هتفریذپ ،  ار  نانآ  هزور  زامن و  ملاع ،  برغم  قرـشم و  نیب  رد  ناتـسرپ  اتکی  همه  زا  و 
زامن هک  یـسک  دمحم ! يا  تخیگنارب ،  ربمایپ  هب  قح  هب  ار  وت  هک  یـسک  هب  دنگوس  دندومن . تباجا  ار  وا  نانآ  هک  نآ  زا  سپ  دیامن ؛ یم 

؛ دوش یم  باجتسم  ار  شیاعد  هدش و  هدیزرمآ  هتفریذپ و  ار  وا  تدابع  هزور و  زامن ، دنوادخ  دیوج ، ترفغم  رافغتـسا  نیا  اب  دناوخب و  ار 
و تـسا :  هدوـمرف  دـینک 2 و  هبوت  هاـنگ  زا  دـیهاوخب و  شزرمآ  دوخ  راـگدرورپ  زا  تسا :  هدومرف  دوـخ  باـتک  رد  لـجوزع  يادـخ  اریز 
و دنهاوخ . شزرمآ  شاهانگ  يارب  هدرک و  دای  ار  ادخ  دـننک ، یم  متـس  شیوخ  رب  ای  دـنهد  یم  ماجنا  یتشز  راک  هک  یماگنه  هک  یناسک 

تسا نابرهم  هدنشخب و  دنوادخ  انامه  هک  دیهاوخب  شزرمآ  دنوادخ  زا  تسا :  هدومرف  3 و  دزرمآ ! یم  ار  ناهانگ  دنوادخ  زج  یسک  هچ 
نم تما  نانز  نادرم و  نم و  صوصخم  هک  تسا  يا  هیدـه  زامن  نیا  تسا 5  هدنزرمآ  وا  هک  دـیهاوخب  شزرمآ  وا  زا  تسا :  هدومرف  4 و 

 . تسا هدشن  هداد  يرگید ،  دای  نم  زا  لبق  ناربمایپ  زا  يربمایپ  چیه  هب  دشاب و  یم 

يراد هدنز  بش  باوث 

وا لد  دنریم ، یم  اهلد  هک  يزور  رد  درادب ، هدنز  ار  نابعـش  همین  بش  دیع و  بش  هک  یـسک  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. درم دهاوخن 

هدعقلا يذ  مجنپ  تسیب و  زور  هزور  باوث 

ترـضح نآ  میدروخ .  ماش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  هدـعقلا  يذ  مجنپ  تسیب و  بش  رد  مردـپ  اب  یبش  یناوجون  رد  دـیوگ : یم  يوار 
. دنا هدش  دلوتم  نآ  رد  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  مالسلا و  هیلع  میهاربا  ترـضح  هدعقلایذ ،  مجنپ  تسیب و  بش  دندومرف : مالـسلا  هیلع 

نیا هک  یسک  تسا .  هدرکن  رکذ  ار  نآ  یسک  هک  دراد  زین  يرگید  تیـصوصخ  تسا و  هدیدرگ  هدرتسگ  هبعک  ریز  زا  نیمز  بش  نیا  رد 
. دشاب هتفرگ  هزور  هام  تصش  هک  تسا  یسک  دننام  دریگب ، هزور  ار  زور 

بآ اب  ندرک  راطفا  باوث 

. دیوش یم  ار  لد  ناهانگ  بآ ،  اب  ندرک  راطفا  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رخآ هبنش  جنپ  طسو و  هبنشراهچ  لوا ،  هبنشجنپ  هام :  رد  زور  هس  هزور  باوث 
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هسوسو هام  ره  رد  زور  هس  و  ناضمر )  هام  هام (  هزور  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
هک یـسک  دـیامرف : یم  باتک  رد  لجوزع  يادـخ  انامه  اریز  تسا ؛  راگزور  هزور  هام  ره  رد  زور  هس  هزور  و  درب . یم  نیب  زا  ار  اـه  هنیس 

هزور رد  تنـس  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  يوار  . 2 6 تشاد .  دـهاوخ  نآ  ربارب  هد  شاداپ  دـهد ، ماجنا  يا  هنـسح 
 : مدرک ضرع  رخآ . ههد  رد  هبنـش  جنپ  مود و  ههد  رد  هبنـشراهچ  لوا ،  ههد  رد  هبنـش  جنپ  هام :  ره  رد  زور  هس  دـندومرف : تسا ؟  هنوگچ 
ره رد  دناوت  یمن  هک  یـسک  يارب  هزور  زور  کی  ياج  هب  هقدص  مهرد  کی  باوث  هلب .  دندومرف : تسا ؟  هزور  دروم  رد  تنـس  مامت  نیا 

هدش تخـس  میارب  هام  ره  رد  زور  هس  هزور  انامه  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ  یم  يوار  دریگب  ار  هزور  زور  هس  هام 
 . تسا هزور  زور  کی  زا  رتهب  هقدص  مهرد  کی  دندومرف : تسین ؟  یفاک  مهدب  هقدص  یمهرد  زور  ره  ياج  هب  رگا  ایآ  تسا . 

نم ؤم  ردارب  لزنم  رد  ندرک  راطفا  باوث 

، دراذگ تنم  وا  رب  ات  دیوگن  وا  هب  دیامن و  راطفا  وا  دزن  دوش و  دراو  دوخ  نموم  ردارب  رب  دشاب و  هزور  هک  یـسک  دندومرف : قداص ع  ماما 
. دسیون یم  وا  يارب  ار  لاس  کی  هزور  دنوادخ 

نم ؤم  ردارب  لزنم  رد  ندرک  راطفا  باوث 

: دیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  تسا  هدومن  لقن  دوخ  راوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 1
گرم زا  سپ  ای  یگدـنز و  رد  ارم  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دراد ؟ یـشاداپ  هچ  دـنک  ترایز  ار  ام  هک  یـسک  مردـپ ! 
گرم زا  سپ  ای  یگدـنز  رد  ار  تردارب  هک  یـسک  دـیامن و  ترایز  گرم  زا  سپ  ای  یگدـنز  رد  ار  تردـپ  هک  یـسک  دـیامن و  تراـیز 

 ، منک ترایز  ار  وا  زا  تمایق  زور  رد  هک  نم  رب  تسا  راوازس  دیامن ، ترایز  گرم  زا  سپ  ای  یگدنز  رد  ار  وت  هک  یـسک  دیامن و  ترایز 
 . منک تشهب  دراو  هدیشخب و  ییاهر  شناهانگ  زا  ار  وا 

 ... مالسلا و هیلع  نیسح  ماما  تداهش  يارب  هیرگ  باوث 

مالـسلا هیلع  نیـسح  ماما  لتق  يارب  هک  ینموم  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماـما  هک  دـیامن  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ره و  دیامن . تنوکـس  نآ  رد  اهلاس  هک  هک  دهد  یم  ییاه  هناخ  الاب  رد  ار  وا  یلاعت  يادـخ  دزیرب  شراسخر  رب  دوش و  يراج  شیاهکـشا 
رد تشهب  رد  ار  وا  دـنوادخ  دزیرب ، شراسخر  رب  شکـشا  تسا ،  هدیـسر  ام  هب  اـیند  نیا  رد  اـم  نمـشد  زا  هک  ییاـهرازآ  رطاـخ  هب  نموم 

شنامشچ دیآ ، یم  درد  هب  شلد  تسا  هدید  ام  رد  هک  يرازآ  رطاخ  هب  دنیبب و  رازآ  ام  هار  رد  هک  ینموم  ره  و  دهد . ياج  قدص  هاگیاج 
یم نمیا  شتآ  دوخ و  مشخ  زا  ار  وا  تمایق  زور  رد  هدینادرگ و  رود  شا  هرهچ  زا  ار  رازآ  دـنوادخ  دزیرب ، شراسخر  رب  کشا  دـیرگب و 

. دنادرگ

.... ندنایرگ و ندرک ،  هیرگ  مالسلا ،  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  ندناوخ  رعش  باوث 

زین نم  ناوخب .  يرعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هراـبرد  نوراـهوبا !  يا  دـندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ  یم  يوار  . 1
هیکزلا همظعال  لقف  نیـسحلا  تدج  یلع  ررما  مدناوخ :  زین  نم  تقر  اب  ینعی  دنناوخ . یم  هک  ناوخب  روط  نآ  دـندومرف : نم  هب  مدـناوخ . 

يادص دنتسیرگ و  مالسلا  هیلع  ترضح  زاب  مدناوخ .  يرگید  هدیصق  زین  نم  ناوخب  رتشیب  دندومرف : هاگنآ  دنتسیرگ  مالسلا  هیلع  ترضح 
يرعش مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  هک  یـسک  نوراهابا !  يا  دندومرف : ترـضح  نایاپ  رد  مدینـش .  زین  هدرپ  تشپ  زا  ار  نانز )   ) هیرگ
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دناوخب يرعش  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هرابرد  هک  یسک  و  دنـسیون . یم  ار  تشهب  اهنآ  همه  يارب  دنایرگب ، ار  رفن  هد  دنک و  هیرگ  دیوگب ،
هک و دیوگب  يرعـش  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هرابرد  هک  یـسک  و  دنـسیون . یم  ار  تشهب  نانآ  يارب  دنایرگب ، ار  رفن  جنپ  دـنک و  هیرگ  و 

نامشچ زا  دننک و  دای  وا  دزن  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  یـسک  و  دنـسیون . یم  ار  تشهب  نانآ  يارب  دنایرگب ، ار  رفن  کی  دنک و  هیرگ 
. دوش یمن  یضار  تشهب  زا  رتمک  وا  يارب  هدوب و  لجوزع  يادخ  هدهع  هب  وا  باوث  دوش ، جراخ  کشا  یسگم  رپ  هزادنا  هب  وا 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  ترایز  باوث 

هک تسا  یـسک  دـننام  دـیامن ، ترایز  تارف  زور  رانک  رد  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  . 1
دننک یم  لقن  مدرم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دـیوگ  یم  يوار  . 2 تسا .  هدومن  ترایز  شـشرع  يالاب  رد  ار  دـنوادخ 

: دندومرف مالسلا  هیلع  ترضح  تسا .  هدروآ  اج  هب  هرمع  جح  هک  تسا  نیا  دننام  دنک ، ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هک  یـسک 
یم يوار  . 3 دزرمآ . یم  رخآ  ات  لوا  زا  ار  وا  ناهانگ  امتح  دـنوادخ  دـیامن ، ترایز  ار  وا  شقح  تخانـش  اـب  هک  یـسک  دـنگوس  ادـخ  هب 

؟ دراد باوث  هچ  دـیامن ، تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماـما  ربـق  هک  یـسک  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  نم  روضح  رد  دـیوگ 
تمایق زور  ات  هک  تسا  هدرامگ  هدولآ  رابغ  يوم  هدیلوژ  هتـشرف  رازه  راهچ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رـس  رب  دنوادخ  انامه  دـندومرف :

تسا جح  باوث  لثم  شترایز  باوث  هک  تسا  هدش  تیاور  تردپ  زا  داب ! وت  يادف  مردام  ردپ و  مدرک :  ضرع  وا  هب  دننک . هیرگ  وا  يارب 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما  . 4 دندیناسر . هرمع  هد  جـح و  هب  ار  نآ  باوث  ات  دندرمـش ) روط  نیمه  و  هرمع (  کی  جـح و  کی  هلب ،  دـندومرف : . 

ربق هک  تسا  تهج  نیدـب  نیا  دـندرکن و  لوبق  ار  نآ  هفوک  لها  دـننام  مادـک  چـیه  یلو  دـش  هضرع  اهرهـش  همه  رب  ام  تیالو  دـندومرف :
يا هدننک  ترایز  چیه  و  مالـسلا -  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ینعی  تسا .  يرگید  ربق  نآ  کیدزن  و  تسا .  نآ  رد  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
رگم دهاوخ ، یمن  ار  دوخ  تاجاح  دنوادخ  زا  هاگنآ  دناوخ و  یمن  زامن  تعکر  راهچ  ای  تعکر  ود  وا  رانک  رد  دـیآ و  یمن  وا  ترایز  هب 

هب دیوگ : یم  ناهد  ریشب  . 5 دنریگ . یم  ار  وا  درگادرگ  هتـشرف  رازه  زور  ره  اققحم  انامه  و  دزاس . هدروآرب  ار  شتجاح  دـنوادخ  هک  نیا 
: دندومرف مور .  یم  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ترایز  هب  هفرع  زور  مبای و  یمن  جح  قیفوت  هک  اسب  يا  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
وا يارب  دورب ، وا  ربق  ترایز  هب  دـیع  زور  ریغ  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  قح  تخانـش  اب  هک  ینم  ؤم  ره  ریـشب ! يا  ینک  یم  یبوخ  راـک 

یسک و  دوش . یم  هتشون  لداع  ماما  ای  هدش  هداتـسرف  لسرم  ربمایپ  اب  هارمه  گنج  تسیب  لوبقم و  هانگ و  نودب  هرمع  تسیب  جح و  تسیب 
. دوش یم  هتـشون  وا  يارب  لداع  ماما  ای  لسرم  ربمایپ  اب  هارمه  گنج  دـص  هرمع و  دـص  جـح و  دـص  دورب ، وا  تراـیز  هب  دـیع  زور  رد  هک 

ماما ای  لسرم  ربماـیپ  هارمه  گـنج  رازه  لوبقم و  هرمع  رازه  جـح و  رازه  دورب ، شتراـیز  هب  وا  قح  تخانـش  اـب  هفرع  زور  رد  هک  یـسک 
اب ترـضح  نآ  مسرب ؟  تاـفرع  رد  فوقو  باوث  دـننامه  یباوث  هب  مناوت  یم  هنوـگچ  نم  مدرک :  ضرع  دوـش . یم  هتـشون  وا  يارب  لداـع 

زور رد  هک  یماگنه  نموم ،  انامه  ریشب ! يا  دندومرف : هاگنآ  دندش . نیگمـشخ  ایوگ  هک  دنتـسیرگن  نم  هب  يا  هنوگ  هب  نخـس  نیا  ندینش 
رد دورب ، مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  رهطم  ربق  فرط  هب  هاگنآ  دـنک و  لسغ  تارف  رد  دورب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  اب  هفرع 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دیوگ : یم  ریوث  نب  نیسح  . 6 دوش .... یم  هتشون  وا  يارب  شکسانم  اب  جح  کی  دراد ، یم  رب  هک  یماگ  ره  لباقم 
رد دنوادخ  دشاب  هدایپ  رگا  دوش ، جراخ  دوخ  لزنم  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـقرم  ترایز  دـصق  هب  هک  یـسک  نیـسح !  يا  دـندومرف :
رب شبکرم  هک  یمدق  ره  ددع  هب  دنوادخ  دشاب ، راوس  رگا  دـنک و  یم  كاپ  وا  زا  ار  یهانگ  هتـشون و  يا  هنـسح  وا  يارب  یماگ  ره  لباقم 

ماگنه نیا  رد  و  دسرب . البرک  هب  هک  ینامز  ات  دیامن و  یم  كاپ  وا  زا  ار  یهانگ  تسا و  هتشون  وا  يارب  يا  هنسح  دراذگ ، یم  و  دراد ، یم 
یم ناگدش  زوریپ  زا  ار  وا  دنوادخ  داد ، ماجنا  ار  شلامعا  هک  یماگنه  و  دسیون . یم  ناگدش  هداد  تجاح  ناراگتـسر و  زا  ار  وا  دنوادخ 

ار وت  مالـس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  دـیوگ : یم  وا  هب  هدـمآ و  وا  شیپ  يا  هتـشرف  ددرگرب ، تساوخ  هک  ینامز  و  دـسیون .
انامه دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 7 دیزرمآ . ار  تا  هتشذگ  دنوادخ  اققحم  هک  نک  عورش  عون  زا  ار  تلمع  دیامرف : یم  هدیناسر و 
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دنوادخ دورب ، وا  ترایز  هب  دـهاوخب  يدرم  هک  یماگنه  تسا و  هدرامگ  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  رب  ار  یناگتـشرف  لجوزع  دـنوادخ 
ود شتانـسح  هتـسویپ  دیامن و  یم  نادـنچ  ود  ار  شتانـسح  درادرب ، يرگید  ماگ  هک  ینامز  و  دـنک ، یم  وحم  لکـش  نآ  هب  ار  وا  ناهانگ 

ناگتـشرف دـنیامن و  یم  رهاط  كاپ و  ار  وا  هتفرگ و  ار  وا  درگادرگ  اهنآ  دـنیامن . یتشهب  ار  وا  شتانـسح  هک  ینامز  اـت  ددرگ  یم  نادـنچ 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  دندرک ، لسغ  هک  یماگنه  دییامن . كاپ  ار  ادـخ  نابیبح  بیبح  ربق  راوز  دـننک : یم  ادـن  ار  نامـسآ 
نم دهد ؛ یم  ادن  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  یلع  نینم  ؤملاریما  هاگنآ  تشهب .  رد  نم  اب  دیهدب  هدژم  دنوادخ ! نانامهم  يا  دهد : یم  ادن  ار  نانآ 
یم هطاحا  ار  نانآ  تسار  پچ و  زا  ناگتشرف  نآ  هاگنآ  متـسه .  ترخآ  امـش و  زا  الب  ندومن  رود  امـش و  تاجاح  ندش  هدروآرب  نماض 
ربق ترایز  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  قح  تخانش  اب  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 8 دندرگرب . ناشیاه  هناخ  هب  ات  دنیامن 

یسک ندومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  - 9 تسا .  هدروآ  اج  هب  جح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  راب  دص  هک  تسا  یسک  دننام  دورب ، وا 
هک مدینـش  دیوگ : یم  يوار  . 10 دسیون . یم  هانگ  نودب  جح  داتـضه  وا  يارب  دنوادخ  دـنک ،  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  هک 

رازه داتفه  بش  ره  رد  اققحم  انامه و  دنتـسین . ناگتـشرف  زا  رتشیب  دـنوادخ  تاقولخم  زا  مادـکچیه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هدمآ هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ربق  رس  رب  رجف  عولط  ماگنه  دننک و  یم  فاوط  ار  هبعک  هناخ  بش  یمامت  هدمآ و  نییاپ  نامسآ  زا  هتـشرف 
مالس وا  رب  هدمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ربق  رس  رب  هاگنآ  دننک . یم  مالس  وا  رب  هدمآ و  نینم  ؤملاریما  ربق  رس  هاگنآ  دننک . یم  مالـس  وا  رب  و 

هدمآ و نییاپ  دنتسه ، هتشرف  رازه  داتفه  هک  زور  ناگتشرف  سپس  دندرگ . یم  زاب  نامسآ  يوس  هب  دیـشروخ  عولط  زا  لبق  هاگنآ  دنک . یم 
وا هب  هدـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربق  رـس  دـش ، کیدزن  باتفآ  بورغ  هک  یماگنه  و  دـننک ، یم  فاوط  ار  هبعک  هناخ  زور  یمامت 
یم مالس  وا  رب  هدمآ و  مالسلا  هیلع  نسح  ماما  ربق  رس  رب  سپس  دنک و  یم  مالس  وا  هب  هدمآ و  نیـسح  ماما  ربق  رـس  هاگنآ  دننک . یم  مالس 

 . دندرگ یم  زاب  نامسآ  هب  دیشروخ  بورغ  زا  لبق  هاگنآ  دننک . یم  مالس  وا  رب  هدمآ و  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  رس  رب  هاگنآ  دننک .

مالسلا هیلع  همئا  روبق  ترایز  باوث 

یباوث هچ  دیامن  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  ناماما  زا  یکی  ربق  هک  یـسک  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تمدـخ  دـیوگ  یم  يوار  . 1
، دیامن ترایز  ار  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  ربق  هک  یسک  مدرک :  ضرع  دراد . ار  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  ربق  ترایز  باوث  دندومرف : دراد ؟

: دندومرف دراد ؟ یباوث  هچ 

. دراد ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  ربق  ترایز  باوث 

؟ دراد یباوث  هچ  دـنک  تراـیز  ار  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  ربق  هک  یـسک  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما  تمدـخ  دـیوگ  يوار  . 2
دییوگب نم  نایعیش  هب  دوب : هدمآ  نینچ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  همان  رد  دیوگ : يوار  . 3 تسا .  تشهب  وا  شاداپ  دنگوس  ادخ  هب  دندومرف :

: دندومرف جـح !؟  رازه  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  هب  دـیوگ : یم  يوار  تسا .  جـح  رازه  اب  ربارب  دـنوادخ  دزن  نم  ترایز  هک 
 . تسا جح  رازه  رازه  کی  اب  ربارب  دیامن ، ترایز  شقح  تخانش  اب  ار  وا  هک  یسک  يارب  و  دنگوس ! ادخ  هب  يرآ 

مق رد  مالسلا  هیلع  هموصعم  ترضح  ترایز  ترایز  باوث 

؟ دراد یباوث  هچ  دـنک  ترایز  ار  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  رتخد  همطاـف  هک  یـسک  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  دـیوگ : یم  يوار 
 . تسوا نآ  زا  تشهب  دنک ، ترایز  ار  وا  هک  یسک  دومرف :

ير رد  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح  ترایز  باوث 
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نآ متفر :  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ندـید  هب  تفگ :  دوب  هتفر  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  ندـید  هب  هک  ير  یلاـها  زا  یکی  دـیوگ  یم  يوار 
ار میظعلادبع  ربق  رگا  زا  انامه  هک  نادب  دندومرف : مالسلا .  هیلع  نیسح  ماما  ترایز  زا  مدرک  ضرع  ییآ ؟  یم  اجک  زا  دندومرف : ترـضح 

 . يا هدرک  ترایز  ار  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  هک  دوب  نیا  دننام  اققحم  يدوب ،  هدرک  ترایز  تسا  ناتدوخ  شیپ  هک 

... تیب و لها  حلاص  ناتسود  هب  یکین  باوث 

هتـشون وا  يارب  ام  هب  یکین  باوث  دنک ، یکین  ام  حلاص  ناتـسود  هب  دنک و  یکین  ام  هب  دناوتن  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوش یم  هتشون  وا  يارب  ام  ترایز  باوث  دیامن ، ترایز  ار  ام  حلاص  ناتسود  دنک و  ترایز  ار  ام  دناوتن  هک  یسک  و  دوش . یم 

نآرق لها  باوث 

سپ ار  تاجرد  نیرتالاب  نآ  نآرق  لها  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يدـنمجرا ماقم  دـنوادخ  دزن  نانآ  اریز  دیرامـشن ؛ مک  ار  اهنآ  قوقح  فیعـض و  ار  نآرق  لها  نیارباـنب ،  دـنراد . نـالوسر  ناربماـیپ و  زا 

. دنراد

هکم رد  نآرق  متخ  باوث 

زور رد  دـیامن و  متخ  ار  نآرق  نیا  زا  رتشیب  ای  رتمک  ای  رگید  هعمج  ات  همعج  کی  زا  هکم  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
وا يارب  تسه ،  نآ  هعمج  نیرخآ  ات  ایند  هعمج  نیلوا  زا  هک  ار  یتانـسح  اهـشاداپ و  مامت  دنوادخ  دناسرب ، نایاپ  هب  ار  نآرق  تئارق  هعمج 

 . تسا روط  نیمه  مه  زاب  ناسرب ،  نایاپ  هب  ار  نآرق  تئارق  هعمج  ریغ  رد  رگا  تشون .  دهاوخ 

یناسآ هب  ای  یتخس  هب  نآرق  يریگارف  باوث 

هک یسک  دراد و  شاداپ  ود  دریگب ، دای  یتخس  هب  ار  نآرق  هک  یسک  دندومرف : هک  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  مدینش  دیوگ : یم  يوار 
. دشاب یم  ناراکوکین  اب  هارمه  دریگب  دای  یناسآ  هب  ار  نآرق 

نم ؤم  ناوج  ندناوخ  نآرق  باوث 

اب وا  ینیـشنمه  لماع  دوش و  یم  طولخم  شنوخ  تشوگ و  اب  ار  نآرق  دناوخب ، نآرق  هک  ینموم  ناوج  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
شتآ لباقم  رد  وا  يارب  یعنام  نآرق  زین  تماـیق  زور  رد  و  دـش ، دـهاوخ  دـنا  هدـشن  یهاـنگ  بکترم  زگره  هک  یحو  راوگرزب  ناگتـشرف 

هب ناگدننک  لمع  زج  دیـسر ، دهاوخ  لمع  شاداپ  هب  يا  هدننک  لمع  ره  دیوگ : یم  دنوادخ ) هب  باطخ   ) زور نآ  رد  نآرق  دوب . دـهاوخ 
تمارک جات  شرـس  رب  دـناشوپ و  یم  وا  هب  یتشهب  سابل  ود  رد  زین  لجوزع  دـنوادخ  امرف . تیانع  وا  هب  ار  دوخ  يایاطع  نیرتهب  سپ  نم . 

رد دنوادخ  متساوخ .  یم  وا  يارب  ار  نیا  زا  رتهب  نم  دیوگ : یم  نآرق  يدش ؟  یـضار  ایآ  دیامرف : یم  نآرق  هب  باطخ  هاگنآ  دراذگ . یم 
یم وا  هب  تشهب  رد  دوـش . یم  تشهب  دراو  سپـس  دـهد . یم  شپچ  تسد  هب  ار  تشهب  رد  یگنادواـج  تسار و  تسد  هـب  ار  ندوـب  ناـما 

: دیوگ یم  نآرق  يدش ؟  یـضار  يدیـسر و  تیوزرآ  هب  دوش : یم  باطخ  نآرق  هب  هاگنآ  ورب . الاب  هجرد  کی  ناوخب و  هیآ  کی  دنیوگ :
یم وا  هب  ار  باوث  نیا  راب  ود  دنوادخ  دیامن ، ظفح  ار  نآ  دناوخب و  نآرق  ریخ  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هلب .  ادـنوادخ !

. دهد
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زامن رد  هیآ  دصناپ  ات  هیآ  دص  ندناوخ  باوث 

هک یـسک  و  دسیون ، یم  وا  يارب  ار  بش  کی  زامن  دنوادخ  دناوخب ، هیآ  دص  بش  زامن  رد  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يراطنق ره  هک  دسیون  یم  تنانسح  زا  ار  يراطنق  حول ،  رد  وا  يارب  دنوادخ  دناوخب ، بش  زامن  ریغ  رد  یلو  ماگنه ،  بش  ار  هیآ  تسیود 

 . تسا دحا  هوک  زا  رتگرزب  يا  هیقوا  ره  هیقوا و  تسیود  رازه و 

نآ هب  هدننک  لمع  نآرق و  هظفاح  باوث 

یم هانگ  زا  هزیکاپ  هک  تسا  یحو  راوگرزب  ناگتـشرف  نیـشنمه  نآ ،  هب  هدـننک  لمع  نآرق و  ظفاح  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. دنشاب

نآ يور  زا  يراق  باوث 

هب دناوخن ، نآرق  رگا  و  تسین .  يرقف  نآرق  ندناوخ  زا  سپ  و  تسا ،  زاین  یب  دناوخب ، نآرق  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسین زاین  یب  هجو  چیه 

نآ يور  زا  نآرق  ندناوخ  باوث 

رفاک شردام  ردپ و  هچ  رگا  و  دش ، دهاوخ  تیوقت  شمشچ  دناوخب ، ار  نآ  نآرق ،  يور  زا  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوش یم  رتمک  اهنآ  باذع  دنشاب ،

هناخ رد  نآرق  ندوب  باوث 

ناطیش نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  ات  دشاب  نآرق  هناخ  رد  مراد  تتسود  دندومرف : هک  هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هک یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  رقاب ع  ماما  بش  رد  هیآ  رازه  ات  هد  ندـناوخ  باوث  دـنک . درط  ار 
هک یـسک  و  دوش . یم  هتـشون  ناگدـنیوگ  رگد  زا  دـناوخب ، هیآ  هاجنپ  هک  یـسک  و  دوش . یمن  هتـشون  نیلفاغ  زا  دـناوخب ، هیآ  هد  بش  رد 

دصناپ هک  یسک  و  دوش . یم  هتشون  ناراگتسر  زا  دناوخب ، هیآ  دصیس  هک  یسک  و  دوش . یم  هتشون  نیعـشاخ  زامن  زا  دناوخب . هیآ  تسیود 
ره هک  دوش . یم  هتـشون  وا  يارب  راـطنق  کـی  زا  دـناوخب ، ار  هیآ  رازه  هک  یـسک  و  دوـش . یم  هتـشون  ناگدـننک  شـشوک  زا  دـناوخب ، هیآ 
هب نآ  نیرتگرزب  دـحا و  هوک  هزادـنا  هب  طاریق  نیرتکچوک  تسا و  طاریق  راهچ  تسیب و  لاقثم  ره  تسالط .  لاقثم  رازه  دـصناپ  يراـطنق 

 . تسا نامسآ  نیمز و  نیب  ام  تعسو  هزادنا 

دمح هروس  تئارق  باوث 

 . تسا دمح  هروس  رد  دنوادخ  مظعا  مسا  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نارمع لآ  هرقب و  هروس  تئارق  باوث 

رب نابیاس  ود  ای  ربا  هراپ  ود  دننام  تمایق  زور  رد  ود  نیا  دناوخب ، ار  نارمع  لآ  هرقب و  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
مدینـش مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار  زامن  ره  زا  سپ  باوخ و  ماگنه  یـسرکلا  ۀیآ  ندناوخ  باوث  دنزادنا . یم  هیاس  وا  رس 
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زا سپ  ار  نآ  هک  سک  و  تشاد .  دهاوخن  یسرت  ندش  جلف  زا  هللا  ءاشنا  دناوخب ، یـسرکلا  تیآ  باوخ  ماگنه  هب  هک  یـسک  دندومرف : هک 
. دناسر دهاوخن  بیسآ  وا  هب  يرادرهز  هدنزگ  چیه  دناوخب ، يزامن  ره 

هعمج ره  رد  ءاسن  هروس  تئارق  باوث 

. دوب دهاوخ  نمیا  ربق  راشف  زا  دناوخب ، ار  ءاسن  هروس  هعمج  ره  رد  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

هدئام هروس  تئارق  باوث 

دهاوخن كرش  هاگ  چیه  هدیشوپن و  ملظ  اسبل  شنامیا  دنک ، تئارق  ار  هدئام  هروس  هبنـشجنپ  ره  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دیزرو

مامعنا هروس  تئارق  باوث 

رب ات  دـندرک  یم  هقردـب  ار  نآ  هتـشرف  رازه  داتفه  لوزن  لاح  رد  هدـش و  لزان  اـج  کـی  ماـعنا  هروس  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
نآ تسیچ ،  نآ  رد  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  و  دییامن . میرکت  دینادب و  گرزب  ار  نآ  سپ  دش . لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح 

. دندرک یمن  كرت  ار 

فارعا هروس  تئارق  باوث 

سرت و چیه  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  تمایق  زور  رد  دـناوخب ، هام  ره  رد  ار  فارعا  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هاگآ و  دنریگ . یمن  رارق  هبساحم  دروم  تمایق  زور  رد  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  دیامن ، تئارق  ار  نآ  هعمج  ره  رد  رگا  و  درادن .  یهدنا 

یم یهاوگ  دشاب ، هدناوخ  ار  نآ  هک  یـسک  ره  يارب  تمایق  زور  رد  انامه  و  تسا .  نیا  هروس  نیا  رد  نآرق  تامکحم  یکی ز  هک  دیـشاب 
. دهد

هبوت لافنا و  هروس  تئارق  باوث 

زا دش و  دهاوخن  یقافن  عون  چیه  راتفرگ  هاگچیه  دناوخب ، ار  هبوت  لافنا و  هروس  هام  ره  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دوب دهاوخ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  نایعیش 

سنوی هروس  تئارق  باوث 

رد دشاب و  نالهاج  زا  هک  دسرت  یمن  دناوخب ، ار  سنوی  هروس  راب  کی  هام  هس  ای  هام  ود  ره  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب دهاوخ  نیبرقم  زا  تمایق  زور 

دوه هروس  تئارق  باوث 

ناربمایپ هورگ  رد  ار  وا  تمایق  زور  رد  لجوزع  يادـخ  دـناوخب ، ار  دوه  هروس  هعمج  ره  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
 . تسناد دنهاوخ  هانگ  یب  ار  وا  زور  نآ  رد  دزیگنا و  یمرب 
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فسوی هروس  تئارق  باوث 

رب یلاح  رد  تمایق  زور  رد  ار  وا  لاعتم  يادخ  دناوخب ، زور  ای  بش  ره  رد  ار  فسوی  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
و دوب . دهاوخ  دنوادخ  حلاص  اگدنب  نیرتهب  زا  دیسر و  دهاوخن  وا  هب  یـسرت  چیه  تمایق  زور  رد  تسابیز و  فسوی  دننام ، هک  دزیگنا  یم 

 . تسا هدمآ  زین  تاروت  رد  هروس  نیا  دندومرف : زین 

دعر هروس  تئارق  باوث 

رگ دومن ؛ دهاوخن  هقعاص  راتفرگ  ار  وا  دنوادخ  هاگچیه  دیامن ، تئارق  دایز  ار  دـعر  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
همه دروم  رد  وا  تعافـش  دومن و  دـهاوخ  تشهب  دراو  ار  وا  باسح  نودـب  دـشاب ، نموم  رگا  و  دـشاب . مالـسلا  هیلع  تیب  لها  نمـشد  هچ 

. دوش یم  هتفریذپ  دسانش ، یم  ار  اهنآ  هک  شناردارب  نادناخ و 

رجح میهاربا و  هروس  تئارق  باوث 

، رقف راچد  هاگ  چیه   7 دناوخب ، مه  اب  تعکر  ود  رد  ار  رجح  میهاربا و  هروس  هعمج  ره  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دش دهاوخن  تبیصم  یگناوید و 

لحن هروس  تئارق  باوث 

 ، یگناوید نآ  نیرتکچوک  هک  الب  داتفه  نداد و  همیرج  زا  دـناوخب ، ار  لحن  هروس  هام  ره  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. درم دهاوخ  تسا  تشهب  طسو  هک  ندع  تنج  رد  وا  نکسم  و  دوب . دهاوخ  ظوفحم  تسا ،  یسیپ  ماذج و 

لیئارسا ینب  هروس  تئارق  باوث 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  لآ  مئاق  ات  دنک ، ترایز  عمج  بش  ره  رد  ار  لیئارسا  ینب  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هیآ يا  هدنب  چیه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  فهک 1 . هروس  تئارق  باوث  درم . دهاوخن  دشابن ، وا  باحـصا  زا  دـنکن و  كرد  ار 

ار وا  رون  دشاب  هکم  لها  زا  رگا  هبعک و  ات  دوخ  هاگباوخ  زا  تشاد  دهاوخ  يرون  هک  نیا  رگم  دـناوخ ، یمن  ار  مکلثم ....  رـشب  نا  امنا  لق 
دیهش رگم  دریم ، یمن  دناوخب ، هعمج  ره  رد  ار  فهک  هروس  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 دوب . دهاوخ  سدقملا  تیب  ات 

. دوب دهاوخ  ادهش  اب  هارمه  تمایق  زور  رد  دنازیگنا و  یم  رب  ادهش  اب  ار  وا  دنوادخ  و 

میرم هروس  تئارق  باوث 

یب هب  نادنزرف  لام و  یناج و  ظاحل  زا  هک  ینامز  ات  دیامن ، تموادم  میرم  هروس  ندناوخ  رب  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار ایند  رد  نامیلس  ییاراد  دننام  ترخآ  رد  زین  دوب و  دهاوخ  مالسلا  هیلع  یسیع  ترضح  نارای  زا  ترخآ  رد  درم و  دهاوخن  دسرن ، يزاین 

. داد دنهاوخ  وا  هب 

هط هروس  تئارق  باوث 

تـسود دنک ، توالت  ار  نآ  هک  ار  یـسک  هروس و  نآ  دنودخ  اریز  دینکن . كرت  ار  هط  هروس  ندناوخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ياهراک هرابرد  داد ؛  دهاوخ  شتسار  تسد  هب  ار  شلمع  همان  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دیامن ، تموادم  نآ  تئارق  رب  هک  یـسک  دراد . یم 
. دوش یم  یضار  هک  دنهد ، یم  وا  هب  شاداپ  ردق  نآ  ترخآ  رد  دش و  دهاوخن  هبساحم  شیناملسم  نامز  رد  وا 

ءایبنا هروس  تئارق  باوث 

تشهب رد  هک  دوب  دهاوخ  یـسک  دننام  دیامن ، توالت  ار  نآ  ءایبنا ، هروس  هب  هقالع  رطاخ  هب  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دوب دهاوخ  یصخشتم  صخش  مدرم  مشچ  رد  دوخ  یناگدنز  لوط  رد  و  تسا .  نیشنمه  ناربمایپ  همه  اب  تمعن  زان و  ياه 

جح هروس  تئارق  باوث 

و دورب . جح  هب  هک  درذگ  یمن  لاس  کی  دیامن ، توالت  ار  جح  هروس  راب  کی  زور  هس  ره  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم هتـساک  شباذع  زا  دندومرف : روطچ ؟ دـشاب  ینـس )  نیفلاخم (  زا  رگا  مدرک :  ضرع  دوش . یم  تشهب  دراو  دریمب ، جـح  رفـس  رد  رگا 

. دوش

نینموم هروس  تئارق  باوث 

رب رگا  و  دیامن . یم  دنمتداعـس  رمع  رخآ  ات  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن ، تئارق  ار  نینم  ؤم  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب دهاوخ  نالوسر  ناربمایپ و  اب  هارمه  رترب ) تشهب  یلعا (  سودرف  رد  وا  لزنم  دیامن ، تموادم  هعمج  ره  رد  نآ  تئارق 

رون هروس  تئارق  باوث 

رب بش  ره  ای  زور  ره  هک  یسک  ره  اریز  دینک . ظفح  ار  ناتنانز  دوخ و  تفع  لام و  رون  هروس  توالت  اب  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار وا  هتـشرف  رازه  داتفه  دریمب ، هک  یماگنه  و  درک ؛ دهاوخن  انز  شنادناخ  دارفا  زا  کی  چیه  شگرم  نامز  ات  دیامن ، تموادـم  نآ  تئارق 

. دنهاوخ یم  شزرمآ  شیارب  ادخ  زا  اعد و  وا  يارب  ربق  هب  وا  دورو  نامز  ات  ناگتشرف  نیا  یمامت  و  دنیامن ، یم  عییشت  شربق  ات 

ناقرف هروس  تئارق  باوث 

انامه اریز  نکن .  كرت  ار  هدبع  یلع  ناقرفلا  لزن  يذلا  كرابت  هروس  توالت  رامع ! نبا  يا  دندومرف : رامع  نبا  هب  مالسلا  هیلع  مظاک  ماما 
سودرف رد  وا  لزنم  رد  هدادن و  رارق  هبـساحم  دروم  ار  وا  هدومنن ،  باذع  ار  وا  هاگ  چـیه  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  نآ  بش  ره  هک  یـسک  ره 

. دوب دهاوخ  رترب )  تشهب   ) یلعا

صصق ارعش و  لمن ،  هروس  تئارق  باوث 

زا دـناوخب ، هعمج  بش  رد  ار  صـصق )  و  ارعـش ، لمن ،  هروس  هس  نیـساوط (  ياـه  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
وا ياضر  زا  رتالاب  یتح  تیاضر و  هزادنا  هب  ترخآ  رد  دش ، دهاوخن  تکالف  راچد  هاگچیه  دوب ؛ دهاوخن  ناما  وا  هانپ  رد  ادخ و  ناتسود 

. دیامن یم  اطع  وا  هب  نیعلاوح  زا  رسمه  دص  دنوادخ  و  داد ؛ دنهاوخ  وا  هب  تشهب  زا 

مور توبکنع و  هروس  تئارق  باوث 
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مور توبکنع و  ياه  هروس  ناضمر  هام  موس  تسیب و  بش  رد  یـسک  هک  دنگوس  ادخ  هب  دمحمابا ! يا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تشاد دهاوخن  نم  رب  یهانگ  دنگوس  نیا  يارب  دنوادخ  و  منک .  یمن  انثتـسا  نآ  زا  ار  یـسک  چیه  دوب و  دهاوخ  تشهب  لها  دناوخب ، ار 

. دنراد يدایز  تلزنم  دنوادخ  دزن  هروس  ود  نیا  و 

نامقل هروس  تئارق  باوث 

ات هک  درامگ  یم  وا  رب  ار  یناگتـشرف  بش  نآ  رد  دنوادخ  دناوخب ، بش  ره  رد  ار  نامقل  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دیامن یم  ظفح  شایرکشل  ناطیش و  زا  ار  وا  بش  ات  دنک ، توالت  ار  نآ  زور  رد  رگا  و  دیامن . ظفح  وا  نایرکشل  ناطیش و  زا  ار  وا  حبص 

هدجس هروس  تئارق  باوث 

هداد و شتـسار  تسد  هب  ار  شلمع  همان  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  هدجـس  هروس  هعمج  ره  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. دشاب یم  وا  مالسلا  هیلع  تیب  لها  دمحم و  ترضح  نانیشنمه  زا  و  دهد ؛ یمن  رارق  هبساحم  دروم  ار  شیاهراک 

بازحا هروس  تئارق  باوث 

دمحم ترـضح  هانپ  رد  تمایق  زور  دناوخب ، دایز  ار  بازحا  هروس  هک  یـسک  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ  یم  نانـس  نب  هللادبع 
رد اهنآ  ریغ  شیرق و  نادرم  نانز و  ياهییاوسر  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  سپـس  دـشاب . یم  وا  نارـسمه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ار نآ  یلو  دوب  هرقب  هروس  زا  رت  ینالوط  هروس  نیا  و  دومن . اوسر  ار  شیرق  نانز  بازحا  هروس  انامه  نانـس !  نبا  يا  تسا .  بازحا  هروس 
. دندومن صقان  فیرحت و 

رطاف ابس و  هروس  تئارق  باوث 

ره ایند و  رد  يا  هدیرفآ  ره  هرامـش  هب  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  سی  هروس  دوخ  رمع  رد  راب  کی  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ریز یلام ،  نایز  رقف ، راچد  دـیامن و  یم  كاپ  ار  وا  هانگ  رازه  ود  هتـشون و  وا  يارب  هنـسح  رازه  ود  نامـسآ  رد  ترخآ و  رد  يا  هدـیرفآ 

ار نآ  ياهـسرت  گرم و  ياهیتخـس  دـنوادخ  و  دوش . یمن  شخبنایز  ياهیرامیب  ساوسو و  ماذـج ،  یگناوید ،  یگراچیب ،  ندـنام ،  راوآ 
یگدنز رد  یگدرتسگ  نانآ  يارب  دنوادخ  هک  دوب  دـهاوخ  یناسک  زا  دریگ و  یم  تسد  هب  دوخ  ار  وا  حور  ضبق  هدومن و  ناسآ  وا  يارب 

مامت هب  لاعتم  دنوادخ  و  تسا .  هدومن  نیمـضت  نانآ  يارب  ترخآ  رد  ار  یهلا  باوث  هب  تیاضر  و  دـنوادخ ، ترایز  ماگنه  یلاحـشوخ  ، 
. دییامن رافغتسا  وا  يارب  سپ  مدش ،  یضار  يالف  زا  هک  انامه  دیامرف : یم  شینیمز  ینامسآ و  ناگتشرف 

تافاص هروس  تئارق  باوث 

رد يراتفرگ  ره  هدوب و  ظوفحم  یتفآ  ره  زا  هتسویپ  دناوخب ، ار  تافاص  هروس  هعمج  ره  رد  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ررـض دناوت  یمن  یـشک  قح  رگمتـس  يا و  هدش  هدنار  ناطیـش  چیه  دوب و  دهاوخ  مدرم  نیرتقزرـشوخ  دوش و  یم  رود  وا  زا  ایند  یگدـنز 

اب ار  وا  دناریم و  یم  دیهـش  دزیگنا و  یم  رب  دیهـش  ار  وا  دنوادخ  دریم ، یم  نآ  زا  سپ  بش  ای  زور  نآ  رد  رگا  دـنزب و  وا  هب  یناج  یلام و 
. دیامن یم  تشهب  دراو  لزنم  ماقم و  کی  رد  نادیهش 

هروس ص تئارق  باوث 
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چیه هب  هک  دـنهد  یم  وا  هب  ترخآ  ایند و  ریخ  ردـق  نآ  دـناوخب ، هعمج  بش  رد  ار  هروس ص  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هب ار  شراکتمدخ  یتح  دهاوخب ، وا  هک  ار  شا  هداوناخ  زا  یـسک  ره  وا و  دنوادخ  دنا و  هدادـن  برقم  هتـشرف  ای  لسرم  ربمایپ  زج  یـسک ، 

. دیامن یم  ناشتعافش  هک  دشابن  یناسک  ای  شا  هداوناخ  دارفا  هبتر  مه  وا  هچ  رگا  درب ؛ یم  تشهب 

رمز هروس  تئارق  باوث 

وا هب  ار  ترخآ  ایند و  فرش  دنوادخ  دنادب ، ناسآ  ار  نآ  تئارق  دیامن و  تئارق  ار  رمز  هروس  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم گرزب  دـننیب ، یم  ار  وا  هک  یناسک  مشچ  رد  هک  يا  هنوگب  دـیامن ؛ یم  زیزع  ار  وا  ناشیوخ ،  ماوقا و  لام و  نودـب  دـیامرف و  یم  اـطع 
دص يرصق  ره  رد  رـصق و  رازه  يرهـش  ره  رد  هک  دزاس  یم  رهـش  رازه  وا  يارب  تشهب  رد  دنادرگ و  یم  مارح  شتآ  رب  ار  شندب  دیامن ؛

 ، مرخ زبس و  رـس  همـشچ  ود  تسا ،  يراج  ناتخرد  ریز  هک  بآ  همـشچ  ود  يراـج ،  بآ  همـشچ  ود  نیا ،  رب  هوـالع  و  تسا .  نیعلاروه 
هک عون (  ود  ياهویم  ره  زا  اه و  هویم  اهتمعن و  نوگاـنوگ  عاونا  و  تسا )  هداـتفین  اـهنآ  هب  یـسک  مشچ  هک  هدرپارـس (  رد  ياـه  نیعلاوح 

 . تشاد دهاوخ  تسا )  یترخآ  رگید  عون  ییایند و  نآ  عون  کی 

رفاغ هروس  تئارق  باوث 

يوقت اب  ار  وا  دزرمآ ، یم  رخآ  ات  لوا  زا  ار  وا  ناهانگ  دنوادخ  دناوخب ، بش  ره  ار  رفاغ  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دنادرگ یم  شیایند  زا  رتهب  وا  يارب  ار  ترخآ  هدومن و 

تلصف هروس  تئارق  باوث 

يرون وا  يارب  هدوب و  وا  یلاحشوخ  هیام  تمایق  زور  رد  هروس  نیا  دناوخب ، ار  تلصف  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
عقاو نارگید  هطبغ  دروم  هتـشاد و  یبوخ  یگدنز  مه  ایند  نیا  رد  دنک . یم  یناشفا  رون  دنیب ، یم  شنامـشچ  هک  ییاج  ات  هک  دوب  دـهاوخ 

. دوش یم 

يروش هروس  تئارق  باوث 

هک دـنازیگنا  یم  رب  ار  وا  یلاح  رد  تمایق  زور  دـیامن ، تموادـم  يروش  هروس  ندـناوخ  رب  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدنب دیامرف : یم  دنوادخ  داتسیا ، لجوزع  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  یماگنه  و  تسا .  نابات  دیـشروخ  دننام  ای  دیفـس  فرب  دننام  شتروص 
دراد یباوث  هچ  تسیچ و  هروس  نیا  هک  یتـسناد  یم  رگ  و  یتـسناد .  یمن  ار  نآ  باوث  یلو  يدومن  تموادـم  يروش  هروس  تئارق  رب  ما ! 

تـشهب هب  ار  وا  دیامرف ): یم  دنوادخ  هاگنآ  مناسر ( .  یم  یتشاداپ  هب  ار  وت  يدوز  هب  نم  اما  یتشگ .  یمن  گنتلد  نآ  تئارق  زا  هاگ  چیه 
زا نآ  نوریب  تسا .  خرس  توقای  نامه  زا  زین  نآ  ياه  هلپ  نآ و  يالاب  اهرد ، هک  تسوا  يارب  تشهب  رد  خرس  توقای  زا  يرـصق  و  دیربب .
یم یقاب  كدوک  هشیمه  هک  تشاد  دـهاوخ  كدوک  مالغ  رازه  زینک و  رازه  نیا ،  رب  هوالع  دوش . یم  هدـید  نوریب  زا  نآ  لخاد  لخاد و 

 . تسا هدومن  فیصوت  ار  اهنآ  نآرق  رد  لجوزع  يادخ  دننام و 

فرخز هروس  تئارق  باوث 

یمـس تاناویح  تارـشح و  زا  ار  وا  ربق ، رد  دنوادخ  دیامن ، تموادم  فرخز  هروس  توالت  رب  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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وا لاعتم  يادخ  روتسد  هب  هدش و  رضاح  هروس  نیا  هاگنآ  دوش . رضاح  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  هک  ینامز  ات  دیامن  یم  نمیا  ربق  راشف  نیمز و 
. درب یم  تشهب  هب  ار 

ناخد هروس  تئارق  باوث 

یم رب  هتفای و  ناما  ار  وا  دـنوادخ  دـناوخب ، بحتـسم  بجاو و  ياـهزامن  رد  ار  ناـخد  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
. دهد یم  شتسار  تسد  رد  ار  شلمع  همان  هتفرگ و  ناسآ  وا  رب  باسح و  رد  دنکفا ، یم  هیاس  وا  رب  دوخ  شرع  ریز  رد  دزیگنا ؛

هیثاج هروس  تئارق  باوث 

ار شتآ  يادص  رـس و  هدیدن  ار  منهج  هاگچیه  هک  تسا  نیا  دناوخب ، ار  هیثاج  هروس  هک  یـسک  باوث  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  هارمه  دینش و  دهاوخن 

فاقحا هروس  تئارق  باوث 

سرت راتفرگ  ار  وا  ایند  نیا  رد  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  فاـقحا  هروس  هعمج  ره  اـی  بش  ره  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
هیلع قداص  ماـم  دـنوش  یم  زاـغآ  مح  اـب  هک  ياـه  هروس  تئارق  باوث  هللا .  ءاـش  نا  دـیامن ؛ یم  نمیا  ار  وا  تماـیق  زور  سرت  زا  هدومنن و 

يادخ دیدومن ، توالت  ار  نآ  هک  یماگنه  نیاربانب ،  دننآرق . يوبـشوخ  ناهایگ  دنوش ، زاغآ ي  مح  اب  هک  ییاه  هروس  دـندومرف : مالـسلا 
زا رتشوخ  ییوب  وا  ناهد  زا  دنک ، توالت  ار  هروس  نیا  يا  هدنب  هک  یتقو  انامه  اریز  دییوگ . شیاتـس  انث و  دـمح و  نآ  توالت  رطاخ  هب  ار 
 ، ناتـسود ناگیاسمه ،  زین  هدومن و  محرت  نآ  يراق  هدـنناوخ و  هب  اققحم  لجوزع  يادـخ  انامه  و  دوش ؛ یم  جراـخ  ربنع  یلعا و  کـشم 
وا يارب  تمایق  زور  رد  ادخ  برقم  ناگتشرف  یسرک و  شرع ،  انامه ، و  دهد ، یم  رارق  دوخ  تمحر  دروم  ار  وا  ناکیدزن  همه  نایانـشآ و 

. دنیامن یم  رافغتسا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هروس  تئارق  باوث 

شیپ شیارب  يا  ههبش  کش و  هاگچیه  دیامن ، توالت  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
كرش و زا  هتـسویپ  دومن و  دهاوخن  ناطیـش  زا  سرت  رقف و  راچد  ار  وا  هاگ  چیه  دنوادخ  درک ، دهاوخن  کش  شنید  رد  هاگچیه  هدماین ، 

ناشزامن باوث  دنناوخب و  زامن  هک  درامگ  یم  وا  ربق  رد  ار  هتـشرف  رازه  دـنوادخ  تفای  تافو  هک  یماگنه  و  دریمب . ات  تسا  ظوفحم  رفک 
وا و  دنیامن . یم  هقردب  لجوزع  دنوادخ  هاگشیپ  رد  ناگتفای  ناما  هاگیاج  هب  ندیسر  ات  ار  وا  ناگتشرف ،  نآ  زین  و  دوب . دهاوخ  وا  يارب  مه 
هام هس  ای  هام  ود  ره  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوب .  دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  ناما  ادخ و  ناما  رد 

. دوب دهاوخ  نیبرقم  زا  تمایق  زور  رد  دشاب و  نالهاج  زا  هک  دسرت  یمن  دناوخب ، ار  سنوی  هروس  راب  کی 

حتف هروس  تئارق  باوث 

نآ تئارق  رب  هک  یسک  انامه  دینک . ظفح  يوبان  زا  ار  دوخ  ناگدرب  نانز و  لاوما ،  حتف  هروس  تئارق  اب  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ناگدنب هب  ار  وا  یتسه ،  نم  صلخم  ناگدنب  زا  وت  دنک ؛ یم  ادن  دنونـش  یم  مدرم  يا  هنوگ  هب  ار  وا  يدانم  تمایق  زور  رد  دیامن  تموادم 

 . تسا کنخ  روفاک  نوچ  هک  دیهدب  يا  هتسب  رس  هباشون  وا  هب  دینک و  شدراو  تمعن  ياهتشهب  رد  دییامن ؛ قحلم  محلاص 
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تارجح هروس  تئارق  باوث 

هیلع و هللا  یلص  دمحم  ترضح  نارئاز  زا  دناوخب ، زور  ره  ای  بش  ره  رد  ار  تارجح  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب دهاوخ  هلآ 

هروس ق تئارق  باوث 

ناوارف ار  وا  قزر  دنوادخ  دیامن ، تموادم  هروس ق  تئارق  رب  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دریگ یم  ناسآ  وا  رب  باسح  رد  دهد و  یم  شتسار  تسد  هب  ار  شلمع  همان  هدومن ، 

تایراذ هروس  تئارق  باوث 

ار شزور  حالـصا و  ار  شیگدنز  روما  دـنوادخ  دـناوخب ، زور  ای  بش  رد  ار  تایراذ  هروس  هک  یـسک  دـندومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دیامن یم  ینارون  تسا ،  نشور  تمایق  زور  ات  هک  یغارچ  اب  ار  شربق  دنادرگ و  یم  ناوارف 

روط هروس  تئارق  باوث 

وا هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنوادخ  دیامن ، توالت  ار  روط  هروس  هک  یـسک  دـنا : هدومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما 
. دیامن یم  اطع 

مجن هروس  تئارق  باوث 

یگدنز مدرم  نایم  رد  یبوخ  هب  دیامن ، تموادم  مجن  هروس  توالت  بش ب  ره  ای  زور  ره  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب دهاوخ  مدرم  بوبحم  هدش و  هدیزرمآ  هدومن ، 

رمق هروس  تئارق  باوث 

یم جراخ  ربق  زا  تشهب  نارتش  زا  يرتش  راوس  ار  وا  دـنوادخ  دـیامن ، توالت  ار  رمق  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
. دزاس

نمحرلا هروس  تئارق  باوث 

دریگ یمن  ياج  نیقفانم  ياهلد  رد  اریز  دینکن . كرت  ار  نآ  تئارق  رب  تموادم  نمحرلا و  هروس  تئارق  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
چیه هک  ییاج  رد  هروس  نیا  دروآ و  یم  رتوبـشوخ  هچ  ره  لکـش و  نیرتابیز  اب  یناسنا  لکـش  هب  ار  هروس  نیا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  و 

وا و  دیزرو ؟ یم  تموادم  وت  تئارق  رب  ایند  یگدنز  رد  یسک  هچ  دسرپ : یم  وا  زا  دنوادخ  هاگنآ  تسین ،  دنوادخ  هب  وا  زا  رتکیدزن  سک 
يراد یم  تسود  ار  هک  ره  دـیامرف : یم  نانآ  هب  دـنوادخ  هاگنآ  دـنوش . یم  دیفـس  ور  نانآ  و  ینالف .  ینـالف و  ایادـخ ! دـهد : یم  خـساپ 

: دیامرف یم  سپـس  دنک . تعافـش  شیارب  هک  دنام  یمن  یقاب  یـسک  هک  يا  هنوگ  هب  دننک  یم  تعافـش  باسح  یب  نانآ  و  دینک . تعافش 
. دیوش نکاس  دیهاوخ  یم  هک  نآ  ياج  ره  رد  دیوش و  تشهب  دراو 
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هعقاو هروس  تئارق  باوث 

رد ار  وا  تبحم  دراد ؛ یم  تسود  ار  وا  دنوادخ  دناوخب ، ار  هعقاو  هروس  هعمج  بش  ره  رد  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
هیلع نینموملاریما  ناتـسود  زا  دوش و  یمن  ایند  تافآ  زا  یتفآ  يرادـن و  رقف ، تکالف ،  راتفرگ  ایند  رد  هاگچیه  دـنکفا ، یم  مدرم  همه  لد 
هیلع قداص  ماما  . 2 تسین .  کیرش  نآ  رد  وا  اب  یـسک  چیه  تسا و  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  صوصخم  هروس  نیا  دوب . دهاوخ  مالـسلا 

باذع ار  وا  هاگچیه  شگرم  ماگنه  ات  دـنوادخ  دـناوخب ، ار  هلداجم  دـیدح و  هروس  بجاو  زامن  رد  هشیمه  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا 
. دنام دهاوخ  بیع  یب  ملاس و  شندب  دنوش و  یمن  یتبیصم  راچد  شا  هداوناخ  دوخ و  درک ؛ دهاوخن 

هلداجم دیدح و  هروس  تئارق  باوث 

چیه شگرم  ماگنه  ات  دنوادخ  دـناوخب ، ار  دـیدح  هلداجم و  هروس  بجاو  زامن  رد  هشیمه  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دنام دهاوخ  بیع  یب  ملاس و  شندب  دنوش و  یمن  یتبیصم  راچد  شا  هداوناخ  دوخ و  درک ، دهاوخن  باذع  ار  وا  هاگ 

رشح هروس  تئارق  باوث 

 ، باجح یـسرک ،  شرع و  منهج ،  تشهب و  چـیه  دـیامن  توـالت  ار  رـشح  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ 
وا يارب  هداتـسرف و  دورد  وا  رب  هک  نیا  رگم  دـنام ؛ یمن  يا  هتـشرف  هام و  دیـشروخ و  هوک  تخرد و  هدـنرپ ،  داب ، اوه و  نیمز ،  نامـسآ و 

 . تسا هدرم  دیهش  دریمب ، رگا  دنیامن و  یمرافغتسا 

هنحتمم هروس  تئارق  باوث 

نامیا يارب  ار  شلد  دنوادخ  دناوخب ؛ بحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  هنحتمم  هروس  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
. دنوشن هناوید  شنادنزرف  دوخ و  هدشن و  رقف  راد  هاگ  چیه  دیامن ؛ یم  نشور  ار  شناگدید  دنادرگ و  یم  صلاخ 

فص هروس  تئارق  باوث 

هللاءاشنا دیامن ، تموادم  نآ  تئارق  رب  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  رد  دناوخب و  ار  فص  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. داد دهاوخ  رارق  فص  کی  رد  شلسرم  ناربمایپ  ناگتشرف و  اب  ار  وا  دنوادخ 

یلعا نیقفانم و  هعمج ،  هروس  تئارق  باوث 

 ، هعمج هروس  هعمج ،  زور  رهظ  زامن  رد  یلعا و  هعمج  هروس  هعمج ،  بش  رد  ام  هعیش  هک  تسا  بجاو  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
و تسا ،  هدروآ  اج  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لمع  ایوگ ، دـهد ، ماـجنا  ار  راـک  نیا  هک  یـسک  دـناوخب . ار  نیقفاـنم  هروس  و 

. دربب تشهب  هب  ار  وا  دنوادخ  هک  تسا  نیا  وا  باوث  شاداپ و 

نباغت هروس  باوث 

دهاوخ وا  هدننک  تعافش  تمایق  رد  هروس  نیا  دناوخب ، بجاو  برغم  زامن  رد  ار  نباغت  هروس  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دربب تشهب  هب  ار  وا  ات  دش  دهاوخن  ادج  وا  زا  و  دوش ، یم  یلداع  دهاش  دشاب ، هتشاد  لوبق  ار  وا  تداهش  هک  یسک  دزن  دوب و 
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میرحت قالط و  هروس  تئارق  باوث 

تمایق زور  رد  هک  دراذگ  یمن  دـنوادخ  دـناوخب ، هضیرف  زامن  رد  ار  میرحت  قالط و  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
اریز درب . یم  تشهب  هب  ار  وا  اهنآ  زا  تبقارم  اه و  هروس  نیا  توالت  رطاخ  هب  دنوادخ  هدـش و  فاعم  شتآ  زا  دوش ؛ نیگهودـنا  ای  دـسرتب 

 . تسا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  رمکا  ربمایپ  نآ  زا  اه  هروس  نیا 

کلم هروس  تئارق  باوث 

رد دوب و  دهاوخ  ادخ  ناما  رد  حبص  ات  دناوخب ، بجاو  زامن  رد  باوخ  زا  لبق  ار  کلم  هروس  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسادخ هانپ  رد  تشهب  هب  دورو  ات  زین  تمایق  زور 

ملق هروس  تئارق  باوث 

نمیا رقف  زا  هشیمه  يارب  ار  وا  دـنوادخ  دـناوخب ، بحتـسم  ای  بجاو  زامن  رد  ار  ملق  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
. دهد یم  هانپ  ربق  باذع  زا  ار  وا  دریمب ، هک  یماگنه  هدومن و 

هقاحلا هروس  تئارق  باوث 

ادخ و هب  نامیا  زا  ییزج  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  نآ  تئارق  انامه  دیناوخب . دایز  ار  هقاحلا  هروس  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
رادید زور  ات  هروس  نیا  هدنناوخ  دـیدرگ و  لزان  هیواعم  مالـسلا و  هیلع  نینم  ؤملاریما  يارب  طقف  هروس  نیا  انامه  اریز  دـشاب . یم  شلوسر 

. داد دهاوخن  تسد  زا  ار  دوخ  نید  لجوزع  يادخ 

جراعم هروس  تئارق  باوث 

هانگ زا  دنوادخ  تمایق  زور  رد  دناوخب ، ار  نآ  دایز  هک  یسک  انامه  اریز  دیناوخب . دایز  ار  جراعم  هروس  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . هللاءاشنا دهد ؛ توکس  وا  تیب  لها  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  ار  وا  تشهب  رد  دیامرف و  یمن  لاوس  وا 

حون هروس  تئارق  باوث 

ره دنک . یمن  كرت  ار  حون  هروس  توالت  دناوخ ، یم  ار  وا  باتک  تسا و  نموم  دنوادخ  هب  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ياج ناراکوکین  هاگیاج  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  دناوخب ، بحتـسم  ای  بجاو  زامن  رد  ار  هروس  نیا  یهلا  شاداپ  يارب  ربص و  اب  هک  يا  هدنب 
رهوش نز  رازهراـهچ  نیعلاوح و  تسیود  دـیامن ؛ یم  اـطع  وا  هب  تشادـگرزب  يارب  زین  رگید  تشهب  هس  شدوخ  تشهب  زا  ریغ  دـهد ؛ یم 

 . هللاءاشنا دیامن ؛ یم  اطع  وا  هب  يرسمه  هب  هدید 

نج هروس  تئارق  باوث 

؛ دش دهاوخن  نج  رکم و  وداج ، رحـس ، مخز ،  مشچ  راچد  هاگ  چـیه  دـناوخب ، دایز  ار  نج  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هیلع هللا  یلص  لوسر  ترضح  اب  یهارمه  زج  نم  اراگدرورپ ! تفگ :  دهاوخ  و  دوب ؛ دهاوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  اب  هارمه 
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 . مهاوخ یمن  يرگید  زیچ  هلآ ،  و 

ءاشع زامن  رد  لمزم  هروس  تئارق  باوث 

وا يارب  لمزم  هروس  اب  هارمه  زور  بش و  دناوخب ، بش  رخآ  ای  اشع  زامن  رد  ار  لمزم  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دیامن یم  اطع  وا  هب  نیریش  یگرم  یگدنز و  دنوادخ  هداد و  تداهش 

رثدم هروس  تئارق  باوث 

دمحم ترـضح  اب  هارمه  ار  وا  هک  تسا  ادخ  هدهع  هب  دناوخب ، ار  رثدـم  هروس  بجاو  زامن  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دش دهاوخن  یتخبدب  راچد  هاگ  چیه  ایند  یگدنز  رد  هللاءاشنا  دهدب و  رارق  وا  هجرد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تمایق هروس  تئارق  باوث 

نیرتابیز اب  ار  وا  لجوزع  يادخ  دنک ، لمع  نآ  هب  دیامن و  تموادم  تمایق  هروس  ندـناوخ  رب  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
طارـص و لپ  زا  ات  ددنخ  یم  وا  تروص  رد  هداد و  هدژم  وا  هب  دزیگنا و  یم  رب  شربق  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اب  هارمه  تروص 

. درذگب نازیم 

ناسنا هروس  تئارق  باوث 

رازهراهچ رکب و  نیعلاروح  دصتـشه  دـنوادخ  دـناوخب ، هبنـش  جـنپ  ياهحبـص  ار  ناسنا  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  اب  هارمه  و  زین ، يرگید  نیعلاوح  نیا ،  زا  ریغ  دـیامن و  یم  اطع  وا  يرـسمه  هب  هدـیدرهوش  نیعلاوح 

. دوب دهاوخ 

تاعزان ءابن و  تالسرم ،  هروس  تئارق  باوث 

ییانشآ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  ترـضح  وا و  نیب  دنوادخ  دناوخب ، ار  تالـسرم  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
؛ دیامن یم  ترایز  ار  هبعک  هاخ  هک  تشذگ  دهاوخن  لاس  کی  دیامن ، تموادم  ءابن  هروس  تئارق  رب  زور  ره  هک  یسک  و  دیامن . یم  داجیا 

دهاوخن تشهب  دراو  باریـس و  رگم  دش ، دهاوخن  هتخیگنارب  باریـس و  رگم  درم ، دیامن ، توالت  ار  تاعزان  هزوس  هک  یـسک  و  هللاءاشنا . 
 . باریس رگم  دش ،

ریوکت سبع و  هروس  تئارق  باوث 

یم ناما  رد  نارگید  تنایخ  زا  هدوب و  ادخ  لاب  ریز  دـیامن ، تئارق  ار  ریوکت  سبع و  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . هللاءاشنا تسین .  گرزب  دنوادخ  يارب  راک  نیا  و  درب . دهاوخ  رس  هب  وا  تشهب  رد  درب و  یم  رسب  وا  تمارک  دنوادخ و  هیاس  رد  دشاب ،

قاقشنا راطفنا و  هروس  تئارق  باوث 

، دناوخب ار  قاقـشنا  راطفنا و  ياه  هروس  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  هشیمه  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدـینش 
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مدرم باسح  زا  ات  درگن و  یم  وا  هب  دنوادخ  هتسویپ  و  دوب . دهاوخن  ادخ  وا و  نیب  یعنام  دزادنا و  یمن  هلـصاف  شتجاح  وا و  نیب  دنوادخ 
. دوش غراف 

نیقفطم هروس  تئارق  باوث 

اطع وا  هب  ار  شتآ  زا  ناما  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دناوخب ، ار  نیقفطم  هروس  بجاو  زامن  رد  هک  یـسک  دـنومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دهد یمن  سپ  باسح  تمایق  زور  رد  درک و  دهاوخن  روبع  منهج  لپ  زا  ار ؛ شتآ  هن  دنیب و  یم  ار  وا  شتآ  هن  دیامرف ، یم 

جورب هروس  تئارق  باوث 

رـشح و تسا ،  ناربمایپ  هروس  نیا  انامه  دـناوخب ، دوخ  بجاو  ياهزامن  رد  ار  جورب  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا ناحلاص  نالوسر و  ناربمایپ ،  اب  وا  هاگیاج 

قالط هروس  تئارق  باوث 

ماقم و ياراد  دنوادخ  دزن  رد  تمایق  زور  رد  دـناوخب ، ار  قالط  هروس  بجاو  ياهزامن  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دوب دهاوخ  اهنآ  نارای  ناتسود  ناربمایپ و  ناتسود  زا  تشهب  رد  و  هدوب ،  یتلزنم 

یلعا هروس  تئارق  باوث 

زا دنیوگ : یم  وا  هب  تمایق  زور  رد  دناوخب ، بحتـسم  ای  بجاو  ياهزامن  رد  ار  یلعا  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . هللاءاشنا وش . دراو  یهاوخ  یم  هک  تشهب  ياهرد  زا  مادک  ره 

هیشاغ هروس  تئارق  باوث 

ترخآ ایند و  رد  دنوادخ  دیامن ، تموادمهشیاغ  هروس  تئارق  رب  بحتسم  ای  بجاو  زامن  رد  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دیامن یم  اطع  وا  هب  ار  شتآزا  ناما  تمایق  زور  رد  و  دناشوپ ، یم  دوخ  تمحر  اب  ار  وا 

رجف هروس  تئارق  باوث 

هیلع نیـسح  ماما  نآ  زا  هروس  نیا  انامه  اریز  دـیناوخب . بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  رجف  هروس  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
يادـخ انامه  دـشاب . یم  تشهب  رد  وا  هجرد  رد  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  اـب  تماـیق  زور  رد  دـناوخب ، ار  نآ  هک  یـسک  و  تسا .  مالـسلا 

 . تسا میکح  زیزع و  لجوزع 

دلب هروس  تئارق  باوث 

و حلاص ،  ناسنا  کی  ناونع  هب  ار  وا  ایند  رد  دناوخب ، ار  دلب  هروس  دوخ  بجاو  ياهزامن  رد  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دهاوخ ناحلاص  ادهـش و  ناربمایپ ،  ناتـسود  زا  تمایق  زور  رد  تخانـش و  دنهاوخ  دراد ؛ یتلزنم  ادخ  دزن  هک  یـسک  ناونع  هب  ترخآ  رد 

 . دوب
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حرش و  یحض ،  لیل ،  سمش ،  هروس  تئارق  باوث 

تسین وا  رانک  رد  يزیچ  دناوخب ، دایز  ار  حرش  یحض و  سمش ،  لیل ،  هروس  زور  ای  بش  رد  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
رب هک  شدوجو  تارذ  همه  و  اهناوختسا ، باصعا ،  اهگر ، تشوگ ،  نوخ ،  تسوپ ،  وم ، یتح  دهد ؛ یم  تداهـش  وا  يارب  هک  نیا  رگم  ، 

میاهتشهب هب  ار  وا  مدینادرگ .  اور  ار  نآ  هتفریذپ و  ار  ما  هدنب  دروم  رد  امـش  تداهـش  دیامرف : یم  زین  لاعتم  راگدرورپ  تسا .  نیمز  يور 
و دـیهدب . وا  هب  نم ،  لضفت  فطل و  يور  زا  اـهنت  نم و  زا  یتنم  نودـب  ار  اـج  نآ  دـنک و  باـختنا  دـهاوخ  یم  هک  ار  اـجک  ره  اـت  دـیربب 

. دشاب وا  ياراوگ  ياراوگ 

نیت هروس  تئارق  باوث 

هک دنهد  یم  وا  هب  تشهب  زا  ردـق  نآ  دـناوخب ، بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  نیت  هروس  هک  یـسک  دومرف  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
. دوش یضار 

قلع هروس  تئارق  باوث 

دیهـش دریمب ، زور  ای  بش  نامه  رد  هاگنآ  دـیامن ، توالت  ار  قلع  هروس  يزور  ای  بش  رد  هک  یـسک  دـندومرف  مالـسلا :  هیلع  قداص  ماما 
رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  هک  دوب  دهاوخ  یسک  دننام  دیامن و  یم  هدنز  دیهش  دزیگنا ، یمرب  دیهش  ار  وا  دنوادخ  تسا ،  هدرم 

. دشاب هدز  ریشمش  ادخ  هار 

ردق هروس  تئارق  باوث 

ریـشمش لجوزع  يادخ  هار  رد  هک  تسا  یـسک  دننام  دـناوخب ، ار  ردـق  هروس  دـنلب  يادـص  اب  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هد هک  یسک  و  دشاب ، هدیتلغ  دوخ  نوخ  رد  ادخ  هار  رد  هک  تسا  یسک  دننام  دناوخب ، هتسهآ  يادص  اب  ار  نآ  هک  یـسک  دشاب و  هدیـشک 

. دیامن یم  كاپ  ار  وا  ناهانگ  زا  هانگ  رازه  دنوادخ  دناوخب ، ار  نآ  اب 

هنیب هروس  تئارق  باوث 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترـضح  نید  دراو  دشاب ؛ یم  رازیب  كرـش  زا  دناوخب ، ار  هنیب  هروس  هک  یـسک  دندومرف  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دریگ یم  ناسآ  وا  رب  باسح  رد  دزیگنا و  یم  رب  نم  ؤم  ار  وا  لجوزع  يادخ  دش ؛ دهاوخ 

هلزلز هروس  تئارق  باوث 

چیه دمناوخب ، ار  نآ  بحتسم  ياهزامن  رد  هک  یسک  نامه  اریز  دیوشن . گنتلد  هلزلز  هروس  تئارق  زا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب دریمب ، هک  یماگنه  و  دریم . یمن  ایند  تافآ  زا  یتفآ  چـیه  اب  هن  هقعاص و  هلزلز و  اب  هن  دـنادرگ و  یمن  هلزلز  راتفرگ  ار  وا  دـنوادخ  هاگ 

یهاوخ و یم  هک  نآ  ياجک  ره  رد  مدرک .  لالح  وت  رب  ار  متـشهب  دیامرف : یم  لجوزع  يادخ  و  دورب . تشهب  هب  هک  دنهد  یم  روتـسد  وا 
. دنک یمن  رود  هدرکن و  عنم  نآ  زا  ار  وت  یسک  هک  وش  نکاس  يراد ،  تسود 

تایداع هروس  تئارق  باوث 
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وا تمایق  زور  رد  لجوزع  يادخ  دیامن ، تموادم  نآ  تئارق  رب  دناوخب و  ار  تایراع  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوب دهاوخ  وا  ناتسود  زا  وا و  میرح  رد  دیامن و  یم  روشحم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  اب  صوصخم  روط  هب  ار 

هعراق هروس  تئارق  باوث 

رد زین  لاجد و  هب  نامیا  لاجد و  هنتف  زا  ار  وا  لجوزع  دـنوادخ  دـناوخب ، دایز  ار  هعراق  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
 . هللاءاشنا دراد : یم  نوصم  منهج  ياهکرچ  زا  تمایق  زور 

رثاکت هروس  تئارق  باوث 

وا يارب  ار  دیهـش  دص  شاداپ  و  باوث ،  دنوادخ  دناوخب ، بجاو  زامن  رد  ار  رثاکت  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
لهچ شبجاو  زامن  رد  دـسیون و  یم  وا  يارب  ار  دیهـش  هاجنپ  باوث  دـنوادخ  دـناوخب ، بحتـسم  زاـمن  رد  ار  نآ  هک  یـسک  و  دـسیون . یم 
یسک دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 دنناوخ . یم  زامن  وا  اب  نگتـشرف  زا  فص 

. دوب دهاوخ  ناما  رد  رق  باذع  زا  دناوخب ، ار  رثاکت  هروس  باوخ  ماگنه  هک 

رصع هروس  تئارق  باوث 

ياهرهچ اب  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دناوخب ، ار  رصع  هروس  دوخ  بحتسم  ياهزامن  رد  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوش تشهب  دراو  ات  دزیگنا  یم  رب  لاحشوخ  نادنخ و  ناشخرد ، 

هزمه هروس  تئارق  باوث 

هب ار  قزر  دیامن ، یم  رود  وا  زا  ار  رقف  دنوادخ  دناوخب ، شبجاو  ياهزامن  رد  ار  هزمه  هروس  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دنک یم  عفد  يو  زا  ار  دب  گرم  دناشک و  یم  وا  يوس 

شیرق لیف و  هروس  تئارق  باوث 

یلگ هوک و  تشد و  ره  تمایق  زور  رد  دـناوخب ، ار  لیف  هروس  دوخ  بجاو  ياهزامن  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
وا عفن  هچ  هب  ار  امـش  تداهـش  دیتفگ . تسار  ما  هدنب  هرابرد  هک  دهد  یم  ادن  يدانم  زین  و  تسا .  نارازگزامن  زا  وا  هک  دـهد  یم  تداهش 

ار ناشلمع  اهنآ  هک  تسا  یناسک  زا  وا  انامه  اریز  دیـشکن . باسح  وا  زا  دیربب و  تشهب  هب  ار  وا  متفریذپ .  دـشاب ، وا  ررـض  هب  هچ  دـشاب و 
دنزیگنا یمرب  تشهب  ياهبکرم  زا  یبکرم  رب  ار  وا  دناوخب  دایز  ار  شیرق  هروس  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  ماما  . 2 مراد .  یم  تسود 

. دنیشنب رون  ياه  هرفس  رب  مایق  زور  رد  ات 

نوعام هروس  تئارق  باوث 

زامن و دنوادخ  هک  دوب  دهاوخ  یناسک  زا  دناوخب ، هلفان  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  نوعام  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دشک یمن  باسح  تسا ،  هداد  ماجنا  ایند  رد  هک  ییاهراک  دروم  رد  وا  زا  دنک و  یم  لوبق  ار  اهنآ  هزور 

رثوک هروس  تئارق  باوث 
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زا تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دـناوخب ، دوخ  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  رد  ار  رثوک  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
 . تسا یبوط  تخرد  ریز  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  اب  وا  سلجم  دیامن و  یم  اطع  بآ  وا  هب  رثوک  ضوح 

دیحوت نورفاک و  هروس  تئارق  باوث 

ردپ و وا ، دـنوادخ  دـناوخب ، دوخ  بجاو  ياهزامن  زا  یکی  رد  ار  دـیحوت  نورفاک و  هروس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم تبث  نادنمتداعـس  رتفد  رد  هدـش و  كاپ  اهتخبدـب  رتفد  رد  وا  مان  دـشاب  تخبدـب  رگا  دزرمآ ، یم  ار  شردام  ردـپ و  نادـنزرف  رداـم و 

. دزیگنا یمرب  دیهش  دناریم و  یم  دیهش  ار  وا  هتشاد ؛  ینازرا  وا  هب  يا  هنادنمتداعس  یگدنز  دنوادخ  دوش ؛

رصن هروس  تئارق  باوث 

هک هدروآ  نوریب  شربق  زا  ار  وا  دنوادخ  دناوخب ، یبجاو  ای  بحتسم  زامن  رد  ار  رـصن  هروس  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا هداد و  هدژم  ار  وا  دـنوش ، یم  وربور  وا  اـب  هک  ییاـهزیچ  همه  منهج ؛  يادـص  منهج و  منهج ،  لـپ  زا  روـبع  يارب  تـسا  يا  هماـن  ناـما 
زا شیپ  هک  دوش  یم  هدوشگ  وا  يورب  ریخ  ياهرد  يا  هزادنا  هب  و  دوش . تشهب  دراو  ات  دـنیوگ  یم  نخـس  تسوا  راظتنا  رد  هک  ییاهریخ 

 . تسا هدرکن  وزرآ  ار  نآ  هدیسرن و  شنهذ  هب  نیا 

دسم هروس  تئارق  باوث 

ربمایپ هک  دوب  یناسک  زا  وا  انامه  اریز  دینک . نیرفن  ار  بهلوبا  دـیدرک ، توالت  ار  دـسم  هروس  هاگ  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. درک یم  بیذکت  دوب ، هدش  یحو  وا  رب  لجوزع  دنوادخ  بناج  زا  ار  هچنآ  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

دیحوت هروس  تئارق  باوث 

يا دنیوگ : یم  وا  هب  دنکن ، تئارق  نآ  رد  دیحوت  هروس  دناوخب و  زامن  جنپ  زور  کی  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
زامن زا  سپ  دیاب  دراد ، نامیا  تمایق  زور  ادخ و  هب  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 یتسین .  نارازگزامن  زا  وت  ادخ  هدـنب 
ردام ردپ و  وا و  هدومن و  اطع  وا  هب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  دنوادخ  دهد ، ماجنا  ار  راک  نیا  هک  یسک  دناوخب . ار  دیحوت  هروس  دوخ  بجاو 

هک یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  . 3 دزرمآ . یم  ار  شناردارب  نارهاوخ و  و 
یم لقن  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 4 دشخب . یم  وا ر  لاس  هاجنپ  ناهانگ  دنوادخ  دناوخب ، دیحوت ر  هروس  راب  دص  باوخ  ماگنه  هب 

 ، هدوب نآ  رد  زین  لیئربج  هک  هتشرف  رازه  دون  دندومرف : دندناوخ و  زامن  ذاعم  نب  دعس  هزانج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن 
 ، هداتسیا هتسشن و  هک  نیا  رطاخ  هب  تفگ :  لییربج  دیدناوخ ؟ زامن  وا  هزانج  رب  ارچ  مدیسرپ  لییربج  زا  نم  دندناوخ . زامن  وا  رب  دندمآ و 

دور باوخ  رتسب  هب  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 5 دناوخ . یم  ار  دیحوت  هروس  تشگزاب  تفر و  لاح  رد  هدایپ و  راوس و 
زا دــیوگ  یم  يوار  . 6 دـیامن . یم  ظـفح  شفارطا  ياـه  هناـخ  شا و  هناـخ  رد  ار  وا  دــنوادخ  دــناوخب ، ار  دــیحوت  هروـس  راـب  هدزاـی  و 
رس وا  زا  یهانگ  زور  نآ  رد  دناوخب  دحا  هللا  وه  لق  راب  هدزای  حبص  زامن  زا  سپ  هک  یسک  دندومرف : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما 

. دوش راوخ  بیترت  نیدب  دناشکب و  هانگ  هب  ار  ناسنا  دناوتن  دنک ، شالت  هچ  ره  ناطیش  ینعی  دوش  راوخ  ناطیش  هچ  رگ  دنز ، یمن 

قلف سان و  هروس  تئارق  باوث 
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هدژم ادخ ! هدنب  يا  دنیوگ : یم  وا  هب  دناوخب ، ار  دحا  هللا  وه  لق  قلف و  سان ،  هروس  رتو  زامن  رد  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دنک لوبق  ار  وت  رتو  دنوادخ  هک  هدب 

هانگ زا  تلاجخ  هبوت و  ینامیشپ ،  باوث 

يا درک : یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دوواد  هب  لجوزع  دـنوادخ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  مدینـش  دـیوگ : یم  يوار 
امتح دشکب ، تلاجخ  نم  زا  نآ  يروآدای  ماگنه  دنک و  هبوت  هانگ  نآ  زا  ددرگزاب و  هاگنآ  دنک ، هانگ  منم  نم  ؤم  هدـنب  رگا  انامه  دوواد !

نم درادـن و  تیمها  نم  يارب  میامن و  یم  هنـسح  هب  لیدـبت  ار  هانگ  نآ  هدرب ،  هانگ  هدنـسیون  ناگتـشرف  دای  زا  هانگ ر  نآ  هدـیزرمآ  ار  وا 
 . منانابرهم نیرتنابرهم 

لجوزع يادخ  تشادگرزب  رطاخ  هب  راکهدب  ندرک  اهر  باوث 

هک دـنادب  دربب و  مکاح  شیپ  ار  يراکهدـب  هک  یـسک  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
ماقم زج  یماقم  هب  وا  يارب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دـنک ، یم  شیاهر  لجوزع  دـنوادخ  تشادـگرزب  رطاخ  هب  هاگنآ  دروخ ، یم  دـنگوس 

. دوش یمن  یضار  مالسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا 

بوخ ملعم  باوث 

رتهب و درب : دوس  شلمع  زا  هک  ملاع  کی  شاداپ  و  تسا .  دهاز  رازه  دباع و  رازه  زا  رتهب  ملاع ،  کی  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا دباع  ازه  داتفه  تدابع  زا  رترب 

ملع هدنیوج  باوث 

رب مدق  شناد  نتفای  هار  رد  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  شنرادپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
شناد هدنیوج  راک  زا  تیاضر  رطاخ  هب  ناگتشرف  انامه  و  درادرب ؛ ماگ  نآ  رد  هک  دیاشگ  یم  وا  يارب  تشهب  هب  یهار  دنوادخ  دراد ، یم 
شناد ههدـنیوج  يارب  ایرد  یهام  یتح  دنتـسه ، نیمز  اهنامـسآ و  رد  هک  یناـسک  ماـمت  اـنامه  و  دـنراذگ . یم  ورف  وا  يارب  ار  ناـشیاهلاب 

. دـنناربمایپ ناثراو  املع  انامه  تسا .  ناگراتـس  ریاس  رب  مهدراـهچ  بش  رد  هاـم  يرترب  دـننام  دـباع  رب  ملاـع  يرترب  دـنیامن . یم  رافغتـسا 
تسا هدیسر  يدایز  هرهب  هب  دریگب ، یملع  اهنآ  زا  هک  یسک  و  تسا ،  ملع  اهنآ  ثرا  و  دنراذگ ، یمن  یقاب  دوخ  زا  رانید  مهرد و  نربمایپ 

.

نید لها  اب  ینیشنمه  باوث 

 . تسا ترخآ  ایند و  فرش  نید  لها  اب  ینیشنمه  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

باوث ندینش  زا  سپ  لمع  ماجنا  باوث 

دهاوخ باوث  نآ  هب  دـهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  دراد و  باوث  رادـقم  نالف  یبوخ  راک  دونـشب  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
. دشاب هتفگن  ار  نآ  زین  ادخ  لوسر  هچرگ  دیسر ؛
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. دننک لمع  نآ  هب  مدرم  هک  یقح  نخس  نتفگ  باوث 

شاداپ نوچمه  یشاداپ  زین  وا  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  لمع  نا  هب  دیوگ و  یمن  قح  نخـس  يدرم  چیه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نوچمه یهانگ  زین  وا  هک  نیا  رگم  دوش  یمن  لمع  نآ  هب  دیوگ و  یمن  يا  هدننک  هارمگ  نخـس  زین  و  تشاد ،  دهاوخ  نآ  هب  هدننک  لمع 

 . تشاد دهاوخ  نخس  نآ  هب  هدننک  لمع  هانگ 

هدرب هب  یبوخ  ردام و  ردپ و  رب  ینابرهم  فیعض ،  هب  محرت  میتی ،  هب  نداد  هانپ  باوث 

نداد هانپ  دزاس : یم  وا  يارب  يا  هناخ  تشهب  رد  دنوادخ  دهد ، ماجنا  ار  اهنآ  سک  ره  هک  تسا  راک  راهچ  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 . هدرب اب  ارادم  قفر و  ردام و  ردپ و  اب  ینابرهم  فیعض ،  رب  محرت  میتی ،  هب 

مشخ نتشادزاب  مدرم و  يوربآ  ظفح  باوث 

تمایق زور  باذـع  زا  ار  وا  دـنوادخ  دربن ، ار  مدرم  يوربآ  هک  یـسک  دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ  یم  يوار  . 1
يوار . 2 دـنک . یم  یـسشوپ  مشچ  وا  ناهانگ  زا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دراد ،  زاب  مدرم  زا  ار  دوخ  مشخ  هک  یـسک  و  دـیامن ، یم  ظفح 
باوث دـناشوپ . یم  ار  وا  بیع  دـنوادخ  ددراد ، زاـب  ار  دوخ  مشخ  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  هک  مدینـش  دـیوگ : یم 

هس دنوادخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دشابهدرک . يرپس  ادخ  تعاط  رد  ار  دوخ  رمع  هک  يریپ  وگتـسار و  رجات  لداع ،  ياوشیپ 
 . تسا هدومن  فرص  ادخ  تعاط  هار  رد  ار  دوخ  رمع  هک  يریپ  وگتسار و  رجات  لداع ،  ياوشیپ  درب : یم  تشهب  هب  باسح  نودب  ار  رفن 

ثیدح لهچ  ظفح  باوث 

هب هک  ثداحا  زا  ار  ثیدـح  لهچ  نم  تما  زا  سک  ره  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
. دزیگنا یم  رب  ملاع  هیقف و  ار  وا  تمایق  زور  رد  لجوزع  دنوادخ  دنک ، ظفح  دروخ  یم  نم  تما  نید  درد 

هانگ كرت  باوث 

. دننک یم  هیرگ  ارچ  هک  دیـسرپ  دندرک . یم  هیرگ  هک  دـید  ار  يا  هدـع  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دنوش یم  هدیزرمآ  دنیامن ، كرت  ار  ناهانگ  نآ  رگا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دنیرگ . یم  ناشهانگ  رب  هک  دنداد  باوج 

نم ؤم  ندومن  لاحشوخ  باوث 

ار يا  هنـسح  مناگدنب  زا  يا  هدنب  انامه  دندومن : یحو  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هب  لجوزع  دنوادخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
لاحـشوخ دومرف : تسا ؟  مادک  هنـسح  نآ  اراگدرورپ ! دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  دواد  منک .  یم  لالح  وا  رب  ار  متـشهب  نم  دـهد و  یم  ماجنا 

هک تسا  هتـسیاش  تخانـش ،  ار  وت  هک  سک  ره  اراگدرورپ  درک : ضرع  مالـسلا  هیلع  دواد  امرخ . هناد  کی  اب  هچ  رگ  نموم ؛  هدـنب  ندرک 
. دنکن عطق  وت  زا  ار  دوخ  دیما 

زامن رد  لجوزع  دنوادخ  هب  هجوت  دهز و  عرو ،  باوث 

یمن اطع  یند  رد  مه  اب  ار  ایند  هب  دهز  عرو و  ینم  ؤم  چیه  هب  دنوادخ  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ  یم  يوار 
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انامه و و  مراد .  تشهب  دیما  وا  يارب  نم  هک  نموم  درم  مراد  تسود  اققحم  انامه و  و  مراد .  تشهب  دیما  وا  يارب  نم  هک  نیا  رگم  دیامن ،
ینم ؤم  چیه  اریز  دشابن  ایند  رکف  هب  الصا  هدومن و  دنوادخ  هجوتم  ار  شلد  بجاو  زامن  ماگنه  هب  نم  ؤم  درم  هک  مراد  یم  تسود  اققحم 
دوخ هک  نیا  رب  هوالع  دنادرگ ؛ یم  وا  رادتـسود  ار  نینم  ؤم  هدومن و  ور  وا  اب  زین  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنادرگ ؛ یمن  ادخ  هجوتم  ار  شلد 

. دراد یم  تسود  ار  وا  زین 

... یتسدگنت و لاحرد  وا  رب  نتفرگ  ناسآ  نم ،  ؤم  يراتفرگ  ندوشگ  باوث 

يارب ار  تمایق  زور  ایند و  يراتفرگ  داتفه  دنوادخ  دیاشگب ، ار  يرگید  نموم  يراتفرگ  هک  ینموم  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار ینموم  بیع  هک  یـسک  و  دیامن ، یم  ناسآ  ترخآ  ایند و  رد  رـش  جیاوح  دنوادخ  دریگ ، ناسآ  يریقف  نموم  رب  هک  یـسک  داشگب و  وا 

ردارب هب  نموم  هک  ینامز  ات  و  دناشوپ . یم  ترخآ  ایند و  رد  دسرت  یم  هک  ار  وا  بیع  داتفه  دنوادخ  دـناشوپب ، دـسرت  یم  بیع  نآ  زا  هک 
. دیرادب تسود  ار  بوخ  ياهراک  دینک و  هدافتسا  دنپ  نیا  زا  دیامن . یم  کمک  وا  هب  زین  لجوزع  دنوادخ  دنک ، کمک  شنموم 

وا ندیناشوپ  نم و  ؤم  هب  نداد  اذغ  بآ و  باوث 

دننام وا  يارب  لمع  نیا  رطاخ  هب  دنوادخ  دهدب ، اذغ  نموم  ردارب  هب  ناضمر  هام  بش  رد  هک  ینموم  ره  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
تشاد دهاوخ  باجتسم  ياعد  کی  دنوادخ  دزن  لمع  نیا  رطاخ  هب  و  تسا ،  هدرک  دازآ  ار  نموم  هدرب  یس  هک  دسیون  یم  یـسک  شاداپ 

.

لجوزع يادخ  هار  رد  نم  ؤم  ردارب  هب  نداد  اذغ  باوث 

زا یمائف  هک  تسا  یسک  شاداپ  نوچمه  وا  شاداپ  دهدب ، اذغ  ادخ  هار  رد  شنموم  ردارب  هب  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. رفن رازه  دص  دومرف : تسیچ ؟  مائف  مدیسرپ  دهدب . اذغ  ار  مدرم 

نم ؤم  هس  هب  نداد  اذغ  باوث 

 ، سودرف داد : دهاوخ  اذـغ  وا  هب  تشهب  هس  زا  دـنوادخ  دـهدب ، اذـغ  نینم  ؤم  زا  رفن  هس  هب  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا هتشاک  ار  نآ  دوخ  تسد  اب  دنوادخ  هک  تسا  ندع  تنج  زا  یتخرد  یبوط  یبوط .  ندع و  تنج 

وا ندومن  ریس  نم و  ؤم  هب  نداد  اذغ  باوث 

ترخآ يارـس  رد  ار  وا  ندومن  ریـس  ناملـسم و  هب  نداد  اذغ  شاداپ  دنوادخ  تاقولخم  زا  مادک  چـیه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ناملـسم هب  نداد  اذـغ  شزرمآ ،  لماوع  زا  یکی  و  نایناهج .  راگدرورپ  دـنوادخ ، زج  یلـسرم ؛  ربمایپ  هن  برقم و  هتـشرف  هن  دـنناد ، یمن 

 . تسا هنسرگ 

نم ؤم  هب  نداد  ضرق  باوث 

ات دنامب  رظتنم  دهد و  ضرق  ینموم  هب  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
. دنتـسرف یم  دورد  وا  رب  ناگتـشرف  دنادرگرب ، ار  ضرق  هک  ینامز  ات  دنام و  یم  هزیکاپ  وا  لام  دوش ، ریذـپ  ناکما  وا  يارب  ضرق  تخادرپ 
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شلام هک  ینامز  ات  هک  نیا  رگم  دهد ، یمن  ضرق  رگید  ناملـسم  هب  ادـخ  رطاخ  هب  یناملـسم  چـیه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2
تسا ربارب  هدجیه  ضرق ،  باوث  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 3 دیامن . یم  باسح  هب  هقدص  دننامه  ار  وا  شاداپ  دنوادخ  ددرگزاب ،

تـسود رتشیب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دیوگ : یم  يوار  . 4 دـش . دـهاوخ  باسح  تاکز  وزج  لام  نآ  دریمب  رگا  و 
، دوشن تخادرپ  ضرق  تقو  رس  دهدب و  يراد  تدم  ضرق  هک  یـسک  دندومرف : زین  و  مشخبب .  ار  نآ  دننامه  هک  نیا  ات  مهدب  ضرق  مراد 

هیلع قداص  ماـما  . 5 تشاد .  دـهاوخ  يارب  زور  ره  رد  هقدـص  راـنید  کـی  باوث  نوـچمه  یباوـث  درذـگ ، یم  تقو  نآ  زا  هک  يزور  ره 
هک نیا  ات  مهد  ضرق  رابود  ار  مهرد  رازه  مراد  یم  تسود  رتشیب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا 
یم رگا  دزادـنیب ، ریخات  هب  ار  تلام  تخادرپ  ییاناوت ،  ضرف  اب  تراکهدـب  تسین ،  لالح  هک  روطنامه  و  مهدـب ،  هقدـص  ار  نآ  راب  کی 

 . یهد رارق  راشف  رد  ار  وا  تسین  زیاج  درادن ، ییاناوت  یناد 

هقدص باوث 

ار ناتنارامیب  دندومرف : مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  دمآ . نایم  هب  يرامیب  زا  نخس  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگ : یم  يوار  . 1
حور ضبق  ار  هدنب  نالف  هک  دنهد  یم  روتسد  گرم  هتشرف  هب  انامه  دیهد ؟ یمن  هقدص  ار  ناتزور  کی  ياذغ  ارچ  دینک و  اوادم  هقدص  اب 

زا مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 دش . رظن  فرص  روتسد  نآ  زا  هک  دنیوگ  یم  گرم  هتشرف  هب  اج  نیا  رد  دهد . یم  هقدص  زین  هدنب  نآ  نک . 
. ریخ درک : ضرع  يا ؟  هتفرگ  هزور  اـیآ  دـندومرف : يدرم  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دـیامن  یم  لـقن  مالـسلا  هـیلع  شردـپ 
: دندومرف ریخ . دندرک : ضرع  يا ؟  هتفر  يا  هزانج  عییشت  هب  ایآ  دندومرف : ریخ . درک : ضرع  يا ؟  هدرک  تدایع  یـضیرم  زا  ایآ  دندومرف :

هیلع اضر  ماما  . 3 تسا .  هقدص  راک  نیمه  هک  سوبب  ار  تا  هداوناخ  ورب و  لزنم  هب  دندومرف : ریخ . درک : ضرع  يا ؟  هداد  اذغ  ریقف  هب  ایآ 
ردآر نآ  هک  نیمه  تشاد .  ینان  همقل  ینز  دمآ . دوجو  هب  یلاوتم  یلاس  دنچ  تدم  هب  دـیدش  یطحق  لیئارـسا  ینب  رد  دـندومرف : مالـسلا 

نان تسا و  بوخ  هقدص  ینامز  نینچ  رد  تفگ :  دوخ  اب  نز  نآ  یگنـسرگ !  ادخ ! زینک  يا  تفگ :  یلیاس  دروخب  هک  تشاذـگ  شناهد 
دنزرف دمآ و  گرگ  دوب . هتفر  ارحص  هب  مزیه  يروآ  عمج  يرب  هک  تشاد  یکچوک  دنزرف  نز  نیا  داد . لیاس  هب  دروآرد و  شناهد  زا  ار 

هب هتفرگ و  گرگ  ناهد  زا  ار  دنزرف  لییربج  داتـسرف . ار  لییربج  دنوادخ  دـیود . گرگ  لابند  هب  ردام  دیـشک و  دایرف  دـنزرف  دوبر . ار  وا 
؟  يدش یضار  ایآ  يداد .  نم  هب  هک  يا  همقل  نآ  لباقم  رد  گرگ  همقل  نیا  ادخ ! زینک  يا  تفگ :  شردام  هب  لیئربج  هاگ  نآ  داد . ردام 

ناگدنرد و هصغ ،  مغ و  لجوزع  يادخ  دنک ، یمن  قرف  دهدب ، هقدـص  بش  ای  زور  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 4
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 5 دـنک .  یم  رود  وا  زا  ار  دـب  گرم 

يدرم دندیسرپ : مالسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  . 6 دوب . دهاوخ  وا  نابیاس  وا  هقدـص ،  انامه  اریز  نموم ؛  هیاس  رگم  تسا ،  شتآ  تمایق  نیمز 
هیلع رقاب  ماما  . 7 مراد .  تسود  رتشیب  ار  هقدـص  دـندومرف : دـنک ؟ دازآ  درخب و  يا  هدـنب  ای  تسا  رتهب  دـهد  هقدـص  نآ  زا  ایآ  دراد . یلام 

ماجنا ار  لمع  ود  نیا  هک  یـسک  زا  ار  دب  گرم  داتفه  دنک و  یم  دایز  ار  رمع  هدرب و  نیب  زا  ار  رقف  هقدص  يراکوکین و  دندومرف : مالـسلا 
 . مداد هقدـص  يرانید  يزور  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 8 دنک . یم  رود  دـهد ، یم 
نآ زا  لـبق  هک  نیا  رگم  دوش ، یمن  جراـخ  شتـسد  زا  نموم  هقدـص  هک  یناد  یمن  یلع !  يا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

تـسد رد  نآ  زا  هک  نیا  رگم  دریگ ، یمن  رارق  لیاس  تسد  رد  و  هدن .  ماجنا  ار  راک  نیا  دنیوگ  یم  یگمه  هک  دـنوش  اهر  ناطیـش  داتفه 
یم ار  تاقدص  هتفریذـپ و  ناگدـنب  زا  ار  هبوت  دـنوادخ  هک  دـنناد  یمن  ایآ  دـندومن : توالت  ار  هیآ  نیا  هاگنآ  دریگب . رارق  گرزب  يادـخ 

اج هب  جـح  کی  هک  مراد  تسود  رتشیب  انامه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  - 9 8  . تسا نابرهم  ریذپ و  هبوت  رایـسب  دـنوادخ  و  دریگ ،
شیب ار  جح  کی  دیسر  هدنب  داتفه  هب  ات  درمش  ات  هد  ات  هد  سپس  دیسر و  هدنب  هد  هب  ات  درمش  کی  کی  و  میامن .  دازآ  هدنب  کی  ات  مروآ 

هدومن و ریس  ار  نانآ  هدومن ،  یتسرپرس  ار  ناملـسم  هداوناخ  کی  هک  مراد  تسود  رتشیب  انامه  و  مراد .  تسود  هدنب  داتفه  ندرک  دازآ  زا 
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هب ات  درمـش  ههد  ات  هد  دیـسر و  جح  هد  هب  ات  درمـش  کی  کی  روطنیمه  و  مروآ .  اج  هب  جـح  کی  ات  منک ،  ظفح  ار  ناشیوربآ  مناشوپب و 
 . مراد تسود  جح  داتفه  زا  شیب  نانآ ر  يوربآ  ظفح  و  ندناشوپ ،  ندومن ،  ریـس  ناملـسم ،  هداوناخ  کی  یتسرپرـس  دیـسر  جـح  داتفه 
 . مک لام  هقدص  دندومرف : تسا ؟  رترب  يا  هقدص  هچ  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ  یم  يوار  .10

هنوگچ هک  يا  هدـش  هجوتم  ایآ  دنـشاب ؟ جاتحم  نادـب  دوخ  هچ  رگ  دـنراد ، یم  مدـقم  دوخ  رب  ار  نارگید  و  يا :  هدـناوخن  ار  هیآ  نیا  ایآ 
يا هقدص  ناضمر  هام  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 11 تسا .  هتـسناد  رترب  ار  لام  مک  هقدـص  هیآ  نیا  رد  دـنوادخ 
هناخ رد  رب  هک  ینادنمزاین  رب  ار  هقدص  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  . 12 دنادرگ . یم  رب  وا  زا  ار  الب  عون  داتفه  دـنوادخ  دـهدب ،

وا زا  هدمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  هبنـشجنپ  بش  رد  یلیاس  . 13 میهدب ؟  دوخ  ناکیدزن  هب  میهدن و  اهنآ  هب  ای  میهدـب  دـنیآ ، یم 
هقدص هک  میتشاد  ردـق  نآ  دـندومرف : هدرک و  تیب  لها  هب  ور  ترـضح  هاگنآ  دادـن ، يزیچ  وا  هب  مالـسلا  هیلع  ماما  یلو  تساوخ ،  يزیچ 

 . تسا ربارب  ود  هعمج  زور  رد  هقدص  باوث  یلو  میهدب ، 

یناهنپ هقدص  باوث 

. دربب نیب  زا  ار  راگدورپ  مشخ  ناهنپ ،  هقدص  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  دنیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

راکشآ هقدص  باوث 

. درب یم  نیب  زا  ار  راگدورپ  مشخ  ناهنپ ،  هقدص  هدینادرگ و  رود  ار  الب  عون  داتفه  راکشآ ،  هقدص  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

بش هقدص  باوث 

لقن مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 دنک . یم  عفد  ار  الب  عون  داتفه  دـب و  گرم  بش ،  هب  نداد  هقدـص  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
. درب یم  نیب  زا  ار  راگدرورپ  مشخ  بش ،  رد  نداد  هقدص  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  دیامن  یم 

هدنهد هقدص  يارب  لئاس  ياهاعد  باوث 

نآ دهد و  یمن  هقدص  یفیعـض  ریقف  هب  يدرم  چیه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. ددرگ یم  باجتسم  وا  ياعد  هک  نیا  رگم  دنک ، یمن  اعد  وا  يارب  نامز  نآ  رد  ریقف 

تسدگنت هب  نداد  تلهم  باوث 

تمیق نارگ  رخاف و  ياهـسابل  امیـس و  هک  دـنوش  یم  هتخیگنارب  شرع  هیاس  ربرب  رد  يا  هدـع  تمایق  زور  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یم ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  دنناربمایپ .  نانیا  دنیوگ : یم  دننیب و  یم  ار  اهنآ  مدرم  دـنا و  هتـسشن  ون  زا  ییاهیلدنـص  رب  تسا و  رون  زا  نانآ 

نانیا هکلب  دنتسین ؛ دیهش  نانیا  هک  دهد  یم  ادن  شرع  ریز  زا  يدانم  مه  زاب  دنتسه . ادهـش  نانیا  دنیوگ : یم  زاب  دنتـسین . ربمایپ  نانیا  دهد :
. دننک یم  ادیپ  ار  دوخ  یهدب  تخادرپ  ییاناوت  ات  دنداد و  یم  تلهم  تسدگنت  راکهدب  هب  دنتفرگ و  یم  ناسآ  نینموم  رب 

نموم راکهدب  ندرک  لالح  باوث 

هک میدرک  تبحص  وا  اب  ام  تفر .  ایند  زا  هبایس  نب  نمحرلادبع  راکهدب  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  دیوگ  یم  يوار 
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رد دـنوادخ  درک ، یم  لالح  ار  وا  هک  تسناد  یمن  ایآ  وا ! رب  ياو  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  درک . عانتما  وا  یلو  دـنک  لـالح  ار  وا 
 . تسا راکبلط  مهرد  کی  اهنت  دنکن ، لالح  ار  وا  رگا  هدومن و  اطع  وا  هب  مهرد  هد  تمایق  زور  رد  یمهرد  ره  لباقم 

... نموم و ردارب  تجاح  ندروآرب  باوث 

تسا هدرک  عورش  دنوادخ  تجاح  ندروآرب  اب  دروآرب ، ار  دوخ  نموم  ردارب  تجاح  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
. دروآرب تسا ،  تشهب  اهنآ  زا  یکی  هک  ار  وا  تجاح  دص  راک  نیا  رطاخ  هب  دـنوادخ  تسا و  هدروآرب  ار  شنموم  ردارب  تجاح  سپـس  و 

تخس اهیراتفرگ  نیا  ردق  ره  دنک ؛ یم  لح  وا  يارب  تمایق ر  زور  ياهیراتفرگ  دنوادخ  دنک ، لح  ار  شنموم  ردارب  يراتفرگ  هک  یسک  و 
یم کمک  ار  وا  ياهاپ  ياه  شزغل  ماگنه  هب  دنوادخ  دنک ، يرای  ار  وا  دـیامن  یم  ملظ  وا  هب  هک  يرگمتـس  لباقم  رد  هک  یـسک  و  دـشاب .

ندـش هدروآرب  زا  وا  دروآرب و  ار  نآ  ات  دـنک  شـشوک  وا  تجاح  ندـش  هدروآرب  يارب  هک  یـسک  و  دـیامن . روبع  طارـص  لپ  زا  اـت  دـنک 
ار وا  یگنشت  هک  یـسک  و  تسا .  هدومن  لاحـشوخ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  نیا  دننام  دوش ، یم  لاحـشوخ  شتجاح 
زا دنوادخ  دیامن ، فرطرب  ار  وا  یگنـسرگ  هک  یـسک  و  دیامرف . یم  اطع  وا  هب  یتشهب  هتـسب  رـس  ياه  هباشون  زا  دـنوادخ  دـیامن ، فرطرب 
یم تیانع  وا  هب  ریرح  قربتـسا و  زا  ییاهـسابل  دنوادخ  دـناشوپب ، ار  سابل  یب  نموم  هک  یـسک  و  دـیامرف . یم  اطع  وا  هب  تشهب  ياه  هویم 

هک یسک  و  دوب . دهاوخ  دنوادخ  تلافک  رد  دشاب ، یقاب  سابل  نا  زا  یخن  هک  ینامز  ات  دهدب ، سابل  هدیشوپ  نموم  هب  هک  یسک  و  دیامرف .
هب ار  یتشهب  دننام  یم  یقاب  كدوک  هشیمه  هک  یناکدوک  دلخم  نادلو  دنوادخ  دنک ، کمک  وا  هب  درخب و  ار  وا  يوربآ  فعض  ماگنه  هب 

باسح فقوم  هب  یتشهب  يرتش  رب  راوس  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دـیامن ، شبکرم  رب  راوس  ار  وا  هک  یـسک  و  درامگ . یم  وا  تمدـخ 
زا هک  يزور  زا  ایوگ  دیامن ، نفک  ار  وا  گرم  زا  سپ  هک  یـسک  و  دـیامن . یم  تاهابم  دـنوادخ  ناگتـشرف  رب  هک  يا  هنوگ  هب  دروآ ، یم 
رد دنوادخ  دبای ، شمارآ  دریگب و  سنا  وا  اب  هک  دهد  يرـسمه  وا  هب  هک  یـسک  و  تسا .  هدیناشوپ  ار  وا  گرم  زور  ات  هدـش  دـلوتم  ردام 

ناگتـشرف دورب ، وا  تدایع  هب  يرامیب  ماگنه  هب  هک  یـسک  و  دیامن . یم  سونام  شا  هداوناخ  ياضعا  نیرت  بوبحم  يامیـس  اب  ار  وا  شربق 
ندروآرب ادـخ  هب  دـش . كاپ  تیارب  زین  تشهب  يدـش و  كاپ  دـنیوگ : یم  ددرگزاب و  ات  دـننک  یم  اـعد  وا  يارب  هتفرگ و  ار  وا  درگادرگ 

 . مراد تسود  مارح ،  هام  رد  اههام ، نآ  فاکتعا  اب  هارمه  یپ  رد  یپ  هزور  هام  ود  زا  شیب  ار ، وا  تجاح 

نانآ اب  هقناعم  نداد و  تسد  ناردارب و  اب  رادید  باوث 

و موش ،  روهشم  متشادن  تسود  نم  دندمآ و  یم  مندید  هب  يدایز  نموم  ناردارب  مدوب  هفوک  رد  هک  یماگنه  دیوگ : یم  رامع  نب  قاحسا 
هب تساوخ ؛  ار  نم  دمآ و  نم  ندید  هب  سک  ره  مداد ،  روتسد  دوخ  مالغ  هب  لیلد  نیمه  هب  متسه  هعیش  هک  موش  روهشم  هک  مدیـسرت  یم 

دوبن هشیمه  دننام  نم  اب  مدومن ،  تاقالم  ار  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  یماگنه  متفر .  جح  رفـس  هب  لاس  نآ  رد  تسین .  اج  نیا  وگب : وا 
نآ نینموم  اب  وت  اریز  دـندومرف : ییامن ؟  یم  دروخرب  نم  اب  هنوگ  نیا  ارچ  مدرگ !  تیادـف  مدرک :  ضرع  دومن . دروخرب  نیگنـس  نم  اب  و 

ار اهنآ  ردقچ  هک  دناد  یم  بوخ  ادخ  مدیسرت و  یم  ندش  روهـشم  زا  طقف  نم  مدرگ !  تیادف  مدرک :  ضرع  ییامن ؟  یم  دروخرب  هنوگ 
هدومن و تاقالم  ار  دوخ  نموم  ناردارب  هک  یماگنه  ریز  وشن ؛ گنتلد  تنموم  ناردارب  اب  رادید  زا  قاحـسا !  يا  دـندومرف : مراد .  تسود 

دـص دنوادخ  دنهدب ، تسد  مه  اب  اهنآ  هک  یماگنه  و  دسیون . یم  دمآ  شوخ  وا  يارب  تمایق  زور  ات  دـنوادخ  دـیوگب ، دـمآ  شوخ  وا  هب 
هاگنآ درادـب . تسود  رتشیب  ار  شتـسود  هک  تسا  یـسک  نآ  زا  نآ  يات  هن  دون و  هک  دـیامن  یم  لزان  اـهنآ  تسـش  ناتـشگنا  نیب  تمحر 

، دندومن هقناعم  هک  ماگنه  و  دیامن . یم  ور  رتشیب  دراد ، تسود  رتشیب  ار  شتـسود  هک  یتسود  هب  هدرک و  ور  اهنآ  هب  دوخ  يور  اب  دنوادخ 
فقوت مه  رانک  رد  ییایند ،  ياهفدـه  زا  یفدـه  رطاـخ  هب  هن  ادـخ ؛ رطاـخ  هب  طـقف  هک  ماـگنه  و  دـنادرگ . یم  دـنوادخ  تمحر  رد  قرغ 

هب ناگتشرف  دندرک ، زاغآ  ار  یسرپلاوحا  هک  یماگنه  دینک . عورـش  ون  زا  ار  دوخ  لمع  دیزرمآ . ار  امـش  ادخ  دنیوگ : یم  اهنآ  هب  دندومن ،
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اهنآ هنوگچ  مدرگ !  تیادـف  مدرک :  ضرع  تسا .  هدـناشوپ  ار  نآ  ادـخ  هک  دـنراد  يرـس  اریز  دـیوش ؛ رود  اهنا  زا  دـنیوگ  یم  رگیدـمه 
9 تسوا ؟  دزن  يا  هدامآ  نابهگن  هک  نیا  رگم  دییوگ  یمن  ینخـس  تسا  هدومرف  لجوزع  يادـخ  هک  یلاح  رد  دنـسیون ، یم  ار  ام  نانخس 
رت شکشا  زا  وا  نساحم  هک  يا  هنوگ  هب  دندرک ؛ هیرگ  هاگنآ  دیشک . یقیمع  سفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دنزرف  ماگنه  نیا  رد 
رد نانآ  تشادگرزب  يارب  نموم  ود  تاقالم  ماگنه  هک  دهد  یم  ادن  ناگتـشرف  هب  طقف  لاعتم  يادخ  انامه  قاحـسا !  يا  دندومرف : دـش و 

مالک زا  دسیون و  یمن  ار  اهنآ  نانخس  ناگتـشرف  یتقو  دونـش و  یمن  ار  اهنآ  نانخـس  یـسک  هک  تسین  ینعم  نیدب  نیا  دشابن و  نانآ  رانک 
هنوگ هب  قاحـسا !  يا  سپ  دراد . یهاگآ  نانآ  نانخـس  زا  تسا ،  نانآ  یگـشیمه  بقارم  هک  راکـشآ  ناهن و  ياناد  دنرادن ، یهاگآ  اهنآ 
یمن ار  وت  وا  هک  ینک  یم  رکف  رگا  و  دـنیب . یم  ار  وت  اـعطق  وا  ینیب ؛  یمن  ار  وا  وت  رگا  اریز  ینیب ؛  یم  ار  وا  اـیوگ  هک  سرتـب  ادـخ  زا  يا 

راکـشآ وا  يارب  ار  ناهانگ  نآ  و  ینک ؛  ناهنپ  وا  تاقولخم  زا  ار  دوخ  هاـنگ  دـنیب و  یم  ار  وت  وا  هک  ینادـب  رگا  و  يا ؛  هدـش  رفاـک  دـنیب ؛
 . يا هتسناد  دوخ  ناگدننیب  نیرترادقم  یب  دح  رد  ار  وا  يزاس ، 

نموم ردارب  هب  ندناسر  يرای  کمک و  باوث 

ادخ لوسررترب  وا  يارب  راک  نیا  هک  نیا  رگم  دیامن ، یمن  يرای  ینموم  چیه  ار  يا  هدیدمتـس  نموم  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
رگم دنک ، يرای  ار  وا  دیامن و  يرای  ار  شنموم  ردارب  دناوتب  هک  تسین  ینموم  چیه  تسا .  مارحلادجـسم  رد  فاکتعا  هزور و  هام  کی  زا 
يرای ار  وا  دـیامن و  يرای  ار  شنموم  ردارب  دـناوتب  هک  تسین  ینموم  چـیه  دومن . دـهاوخ  يراـی  ار  وا  ترخآ  اـیند و  رد  دـنوادخ  هک  نیا 

شنموم ردارب  زا  وا  دزن  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دومن . دهاوخن  يرای  ار  وا  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنکن ،
وا دزن  هک  یـسک  و  دومن . دهاوخ  يرای  ار  وا  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  دنک ؛ کمک  وا  هب  هدرک و  عافد  شنموم  ردارب  زا  وا  دوش و  تبیغ 
یم رادقم  یب  راوخ و  ار  وا  دنوادخ  دنکن ، عافد  وا  زا  هدرک و  يرای  ار  وا  یلو  دنک ؛ کمک  وا  هب  دناوتب  وا  دوش و  تبیغ  شنموم  ردارب  زا 

. دیامن

رفن ود  نداد  یتشآ  باوث 

نداد هقدـص  رانید  ود  زا  شیب  ار  رفن  ود  نیب  نداد  یتشآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
 . تسا هزور  زامن و  لاس  کی  زا  رترب  نداد ،  یتشآ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مراد .  تسود 

ندیسر ناناملسم  دایرف  هب  باوث 

دنوادخ دهد ، تاجن  يا  هطرو  و  يراتفرگ ،  هصغ ،  زا  سرب و و ر  یناملسم  دایرف  هب  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
یم رود  وا  زا  تبوقع ر  هد  دیامن ؛ یم  اطع  وا  هب  ار  هدنب  هد  ندرک  دازآ  باوث  درب ؛ یم  الاب  ار  وا  هجرد  هد  دـسیون ؛ یم  وا  يارب  هنـسح  هد 

. دیامن یم  هدامآ  وا  يارب  تعافش  هد  تمایق  زور  رد  و  دیامن ؛

ناملسم ردارب  هب  ینخس  اب  ندرک  یبوخ  باوث 

دوخ نموم  ردارب  هب  ینخـس  نتفگ  اب  هک  یـسک  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
هیاس رد  تسا ،  راک  نیا  لوغـشم  هک  ینامز  ات  دـیامن ؛ فرطرب  ار  شیراتفرگ  دـهدب و  رارق  دوخ  تبحم  فطل و  دروم  ار  وا  دـنک ، یبوخ 

. درب یم  رس  هب  دنوادخ  تمحر 
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شتجاح رد  وا  يرای  اهیتخس و  رد  ندیسر  ناملسم  ردارب  دایرف  هب  باوث 

ار شیراتفرگ  دـسرب و  دوخ  نموم  ردارب  دایرف  هب  اهیتخـس  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یم  يوار 
هک دراد  وا  دزن  دـنوادخ  يوـس  زا  تمحر  ود  داـتفه و  لـمع  نیا  رطاـخ  هب  دـنک ؛ کـمک  وا  هب  شتجاـح  ندروآرب  رد  هدوـمن و  فرطرب 

تمایق زور  ياهتـشحو  اهـسرت و  يارب  ار  رگید  تمحر  کی  داتفه و  هدومن و  حالـصا  ار  شیایند  یگدنز  اهتمحر  نآ  زا  یکی  اب  دنوادخ 
. دیامن یم  هریخذ 

نموم يراتفرگ  ندرک  فرطرب  باوث 

زور يراتفرگ  دنوادخ  دیامن  فرطرب  ار  ینموم  يراتفرگ  رد  هک  یسک  دندومرف : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار 
زا دنوادخ  دهد ، اذغ  وا  هب  یگنسرگ  ماگنه  هب  هک  یـسک  دوش . یم  جراخ  شربق  زا  یلاحـشوخ  اب  دیامن و  یم  فرطرب  وا  يارب  ار  تمایق 
یم اطع  وا  هب  یتشهب  هتـسب  رـس  ياه  هباشون  زا  دـنوادخ  دـهدب ، وا  هب  یبآ  تبرـش  هک  یـسک  و  دـیامرف . یم  اـطع  وا  هب  یتشهب  ياـه  هویم 

. دیامرف

نموم ندرک  لاحشوخ  باوث 

یم وا  هب  و  دیامن ؛ یم  لاحـشوخ  ار  وا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دـنک ، لاحـشوخ  ار  ینموم  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . ینک لاحـشوخ  ایند  يارـس  رد  ار  ادـخ  ناتـسود  یتشاد  تسود  هک  یتسه  یـسک  وت  اریز  هاوخب ،  ادـخ  زا  يراد  تسود  هچ  ره  دـیوگ :
هب هک  دیامرف  یم  اطع  وا  هب  یتشهب  ياهتمعن  زا  ردقنآ  دنوادخ  تسا  هتـساوخ  هچنآ  رب  هوالع  دهد و  یم  اطع  وا  هب  دهاوخب ؛ هچ  ره  هاگنآ 

 . تسا هدیسرن  وا  رکف 

نموم هداوناخ  کی  ندرک  لاحشوخ  باوث 

نیا زا  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـنک ،  لاحـشوخ  ار  ینموم  هداوناـخ  هک  تسین  يا  هدـنب  چـیه  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
یم وا  هب  قولخم  نیا  دـش . وربور  یتخـس  اب  هدـنب  نآ  هاگ  ره  دروآ و  یم  ار  نآ  تمایق  زور  رد  هدومن و  قلخ  ار  یقولخم  هک  یلاحـشوخ 

رد دوبن و  یفاک  وت  شاداپ  يارب  دوب ، نم  لام  ایند  رگا  هک  یتسیک ؟  وت  دنک . تمحر  ار  وت  ادخ  دیوگ : یم  وا  هب  هدنب  نآ  سرتن .  دـیوگ :
 . يدومن دراو  هداوناخ  نالف  رب  هک  متسه  يرورس  نم  دیوگ : یم  وا  دوب . زیچان  تمدخ  نیا  لباقم 

نموم هب  نداد  ینیریش  باوث 

لوغـشم ترـضح  نآ  مدرب .  قداص  ماما  روضح  هب  ار  نآ  هدرک و  تسرد  ییاولح  امرخ ، اب  تفگ :  بابر  مرـسمه  دـیوگ : یم  یقر  دواد 
هب هک  یـسک  دـندومرف : هک  مدینـش  داد . یم  شباحـصا  هب  هدرک و  همقل  هقل  ار  اولح  وا  متـشاذگ .  وا  لـباقم  ار  اوـلح  دـندوب . اذـغ  فرص 

. درک دهاوخ  رود  وا  زا  ار  تمایق  زور  یخلت  دنوادخ  دهدب ، ینیریش  ینموم 

نموم هدروخ  مین  ندیماشآ  باوث 

 . تسا يرامیب  داتفه  يافش  نموم  هدیماشآ  مین  ای  هدروخ  مین  رد  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
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ادخ رطاخ  هب  ردارب  باختنا  باوث 

تـشهب رد  يا  هناخ  دنیزگرب ؛ يردارب  لجوزع  يادـخ  رطاخ  هب  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هک  مدینـش  دـیوگ  یم  يوار 
 . تسا هدیزگرب 

وا ندرک  لاحشوخ  رطاخ  هب  نموم  ردارب  اب  رادید  باوث 

ار وا  هک  نیا  يارب  دوش  یم  لاحـشوخ  هک  دـنک  رادـید  دوخ  ردارب  اـب  يا  هنوگ  هب  هک  یـسک  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
یم تحاران  هک  دوش  وربور  دوخ  ردارب  اب  يا  هنوگ  هب  هک  یـسک  و  دیامن . یم  لاحـشوخ  ار  وا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دزاس ، لاحـشوخ 

. دومن دهوخ  تحاران  ار  وا  دنیبب ، ار  وا  هک  يزور  رد  دنوادخ  دنک ، تحاران  ار  وا  هک  نیا  يارب  هک  دوش 

ناملسم يور  رس و  رب  ندز  رطع  باوث 

رد وا  يارب  يرون  ییوم ،  ره  لباقم  رد  لجوزع  يادخ  دنزب ، رطع  یناملـسم  يور  رـس و  هب  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یم لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا  شخبدوس  ناسر و  ررـض  دـنوادخ  هک  نیا  نتـسناد  ادـخ و  زا  نتـساوخ  باوث  دـسیون . یم  تمایق 
ررـض نم  انامه  هک  دنادب  دهاوخب و  نم  زا  هک  یـسک  دیامرف : یم  لجوزع  يادخ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن 

 . میامن یم  باجتسم  ار  شیاعد  مشخب ،  دوس  ناسر و 

باوخ ماگنه  رکذ  نیا  نتفگ  باوث 

و ربخف . نطب  يذلا  هللادمحلا  و  رهقف . الع  يذلا ،  هللا  دمحلا  الا  : دیوگب راب  هس  باوخ  ماگنه  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ردام زا  هک  يزور  دـننام   10 ریدق . یـش ء  لک  یلع  وه  و  ءایحالا . تیمی  یتوملا و  ییحی  يذلا  هللادـمحلا  و  ردـقف . کلم  يذـلا  هللادـمحلا 

. دیآ یم  نوریب  ناهانگ  زا  تسا ،  هدش  دلوتم 

شناملسم ردارب  يارب  ناملسم  ناهنپ  ياعد  باوث 

رود وا  زا  ار  الب  دناشک ، یم  هدننک  اعد  يوس  هب  ار  قزر  شناملـسم  ردارب  يارب  ناملـسم  یناهنپ  ياعد  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دشاب یم  یتساوخ  تردارب  يارب  هک  هچنآ  ربارب  ود  وت  يارب  دنیوگ : یم  وا  هب  ناگتشرف  دنادرگ و  یم 

وا یتسود  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ندرک  مالس  نداتسرف و  تاولص  باوث 

ندرک دوبان  زا  رتهب  درب ؛ یم  نیب  زا  ار  ناهانگ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  نداتـسرف  تاولـص  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  نتشاد  تسود  تسا .  هدرب  دنچ  ندرک  دازآ  زا  رترب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ندرک  مالس  ار . شتآ  بآ 

 . تسادخ هار  رد  ندز  ریشمش  زا  رترب  دندومرف : ای  تساهناج .  ندرک  ادف  زا  رترب  هلآ 

نداتسرف تاولص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  راب  کی  باوث 

یـسک انامه  اریز  دیتسرفب ؛ تاولـص  وا  رب  دایز  دیدرک ، دای  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دتـسرف و یم  تاولـص  وا  رب  راب  رازه  ناگتـشرف  زا  فص  رازه  رد  دـنوادخ  دتـسرفب ، تاولـص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  راب  کـی  هک 
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و دنتسرف . یم  تاولـص  وا  رب  شناگتـشرف ،  تاولـص  ادخ و  تاولـص  رطاخ  هب  هک  نیا  رگم  دنامن ؛ یفاب  دنوادخ  ناگدیرفآ  زا  يا  هدیرفآ 
. دنادرگ یمن  ور  باوث  نیا  زا  یسک  دنرازیب ؛ وا  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ و  هک  رورغم  نادان  زج 

مالسلا هیلع  تیب  لهاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  قح  هب  ادخ  زا  تساوخرد  باوث 

دهاوخ یم  ادخ  زا  هاگنآ  تسا .  لاس  داتفه  يزییاپ  ره  هک  دنام . یم  شتآ  رد  زییاپ  داتفه  يا  هدنب  انامه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
جراخ شتآ  زا  ار  ما  هدنب  يآ و  دورف  هک  دـنک  یم  یحو  لییربج  هب  زین  لجوزع  يادـخ  دـنک . محر  وا  هب  شتیب  لها  دـمحم و  قح  هب  هک 

هب يررض  دوش و  درس  وت  يارب  ما  هداد  روتسد  شتآ  هب  دیامرف : یم  دنوادخ  مییآ ؟  دورف  شتآ  رد  هنوگچ  دنک : یم  ضرع  لییربج  نک . 
دورف وا  ياج  رد  لیربج  هاگنآ  تسا .  لیجـس  یهاچ ر  رد  دـیامرف : یم  هدـب .  مناشن  ار  شیاـج  اراـگدرورپ ! مدررک :  ضرع  دـناسرن . وت 

 . مـناد یمن  دـنک : یم  ضرع  يدوـب ؟  شتآ  رد  لاـس  دـنچ  دـسرپ : یم  وا  زا  لـجوزع  دـنوادخ  دـشک . یم  نوریب  شتآ  زا  ار  وا  هدـمآ و 
یم هاـگن  شتآ  رد  يراوخ  اـب  ار  وت  ناـنچمه  يدرک ،  یمن  تساوـخرد  نم  زا  نینچ  نیا  رگا  هک  دـنگوس  متزع  هب  دـیامرف : یم  دـنوادخ 

هک نیا  رگم  دـنکن ، شزرمآ  تساوخرد  وا  تیب  لـها  دـمحم و  قـح  هب  نم  زا  يا  هدـنب  چـیه  هک  ما  هدوـمن  مزـال  مدوـخ  رب  یلو  متـشاد ؛ 
11 مشخبب .  تسوا  نم و  هب  طوبرم  هک  ار  یهانگ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  تاولص  باوث 

رد نم  تمایق  زور  رد  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
مروآ یم  تسا  هداتسرف  نم  رب  هک  ییاه ر  تاولص  دشاب ، شکین  ياهراک  زا  رتنیگنس  ار  شناهانگ  هک  یسک  متسه .  لامعا  يوزارت  رانک 

: دیوگ یم  يوار  حبـص  زا  سپ  وا  لآو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  رب  تاولـص  راب  دـص  باوث  مییامن .  رت  نیگنـس  ار  شکین  ياهراک  ات 
؟ دنک ظوفحم  منهج  ترارح  زا  ار  تتروص  نآ  اب  دنوادخ  هک  مهدب  تدای  يزیچ  یهاوخ  یمن  دندیسرپ : نم  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

ترارح زا  ار  تتروص  دـنوادخ  ات  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  وگب  راـب  دـص  مد ،  هدـیپس  زا  سپ  دـندومرف : ارچ  مدرک :  ضرع 
. دیامن ظفح  منهج 

مالسلا هیلع  وا  تیب  لهاو  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  رب  تاولص  باوث 

دمحم یلع  لص  مهللا  دیوگب : و  دتسرف ، تاولص  وا  لآ  دمحم و  رب  هک  یسک  ره  هک  مدناوخ  باتک  رد  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
لها دمحم و  یلع  لص  مهللا  دیوگب : دتسرفب و  تاولص  وا  تیب  لها  دمحم و  رب  هک  یـسک  و  هنـسح ،  دص  وا  يارب  دنوادخ  دمحم  لآ  و 

. دسیون یم  هنسح  رازه  وا  يارب  دنوادخ  هتیب 

برغم حبص و  زامن  زا  سپ  هللا و .... نا  باوث 

اب ای  دزیخرب  هک  نآ  زا  شیپ  برغم  زامن  ای  حبص  زامن  زا  سپ  هک  یـسک  دومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار  . 1
دمحم یلع  لص  مهللا  امیلست . اوملـس  هیلع و  اولـص  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  یبنلا  یلع  نولـصی  هتکئالم  هللا و  نا  دیوگب  دنک ، تبحـص  یـسک 

زا دارم  درک  ضرع  ترخآ .  رد  تجاـح  یـس  اـیند و  رد  تجاـح  داـتفه  دزاـس : یم  هدروآرب  ار  وا  تجاـح  دـص  دـنوادخ  هتیرذ  یبـنلا و 
و وا . رب  تسا  تمحر  لوزن  ادـخ ، نداتـسرف  تاولـص  زا  دارم  دـندومرف : تسیچ ؟  نینموم  تاولـص  ناگتـشرف و  تاولـص  ادـخ و  تاولص 

نداتسرف تاولص  ینعم  و  دنیوگ . یم  انث  حدم و  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اهنآ  هک  تسا  نیا  ناگتشرف ،  نداتـسرف  تاولـص  زا  روظنم 
 ، تسا تاولص  نیا  وا ، لآ  ربمایپ و  رب  تاولص  رد  دمحم  لآ  رارسا  زا  یکی  و  تسا .  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  نانآ  ياعد  نینموم 
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یف دمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  و  نیرخآلا .  یف  دـمحم  لآ  دـم و  ۀـحم  یلع  لص  و  نیلوالا .  یف  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا 
ینا مهللا  ةریبکلا .  ۀـجردلا  ۀلیـضفلا و  فرـشلا و  ۀلیـسولا و  طعا  مهللا  نیلـسرملا .  یف  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  و  یلعالا .  ءالملا 

ائنه ال اغئاس  ایور  ابرـشم  هضوح  نم  ینقـسا  هتلم و  یلع  ینفوت  هتبحـص و  ینقزرا  هتیور و  مایقلا  موی  ینمرحت  الف  هرا  مل  دـمحمب و  تنمآ 
ۀیحت ینع  دمحم  حور  غلب  مهللا  ههجو  نانجلا  یف  ینفرعف  هرا  مل  دمحمب و  تنمآ  امک  مهللا  ریدـق  یـش ء  لک  یلع  کنا  ادـبا  هدـعب  امظا 

شیاهاطخ هتفر و  نیب  زا  شناهانگ  دتسرفب ، تاولـص  رکذ  نیا  اب  بش  رد  راب  هس  دادماب و  رد  راب  هس  هک  یـسک  انامه  امالس 12  ةریثک و 
شنمشد لباقم  رد  ددرگ ، یم  دایز  شقزر  هدیسر و  دوخ  يوزرآ  هب  ددرگ  یم  باجتسم  شیاعد  هتفای و  ماود  شرورس  ددرگ ؛ یم  وحم 

ثلث صاصتخا  باوث  دوش . یم  هداد  رارق  یلعا  ياهتشهب  رد  شربمایپ  ناتـسود  زا  هدش و  ایهم  شیارب  اهریخ  همه  بابـسا  هدیدرگ ،  يرای 
هدمآ و هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هب  يدرم  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  اعد  همه  ای  فصن  ، 
! ادخ لوسر  يا  مدرک :  ضرع  تسا .  ریخ  دندومرف : ما .  هداد  صاصتخا  امش  هب  ار  دوخ  ياعد  ثلث  نم  انامه  ادخ  لوسر  يا  درک  ضرع 

میاعد همه  نم  انامه  ادخ  لوسر  يا  مدرک :  ضرع  تسا .  رتهب  نیا  دندومرف : ما .  هداد  صاصتخا  امش  هب  ار  دوخ  ياعد  فصن  نم  انامه 
يدرم ماگنه  نیا  رد  دـیامن . یم  هدروآ  رب  ار  ترخآ  ایند و  جـئاوح  همه  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  دـندومرف  مداد .  صاـصتخا  امـش  هب  ار 
يزیچ دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دهد ؟ یم  صاصتخا  وا  هب  ار  شیاعد  هنوگچ  دزاس ، قفوم  تنید  رد  ار  وت  ادـخ  تشاد :  هضرع 

. دتسرفب تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  نآ  زا  لبق  هک  نیا  رگم  دهاوخ ، یمن  ادخ  زا 

هعمج زور  رد  زامن  زا  سپ  وا  يایصوا  ربمایپ و  رب  تاولص  باوث 

سپ دمحم  لآ  دمحم و  رب  تاولص  راب  دص  دندومرف : تسیچ ؟  هعمج  زور  رد  لامعا  نیرتهب  دیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يوار  . 1
تسا هدمآ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  یتیاور  رد  . 2 تسا .  رتهب  یتسرفب ،  تاولص  رتشیب  هچ  ره  هعمج و  رصع  زا 
مهیلع كراب  کتاولـص و  لضفاب  نییـضرملا  ءایـصوالا  دمحم  لا  دمحم و  یلع  لص  مهللا  وگب : زامن  زا  سپ  هعمج  زور  رد  دندومرف : هک 
هنـسح رازه  دص  نآ  رطاخ  هب  دنوادخ  ات  هتاکرب 13  هللا و  ۀـمحر  مهداسجا و  مهحاورا و  یلع  مهیلع و  هیلع و  مالـسلا  کتاکرب و  لضفاب 

دص نآ  رطاخ  هب  هدومن و  هدروآرب  نآ  رطاخ  هب  ار  وت  تجاح  رازه  دص  هدرک ،  كاپ  نآ  رطاخ  هب  ار  وت  هانگ  رازه  دص  هتـشون ،  وت  يارب 
. درب یم  الاب  ار  وت  هجرد  رازه 

زور کی  رد  هتیب  لها  دمحم و  یلع  لص  بر  نتفگ  راب  دص  باوث 

ار وا  تجاح  دص  دنوادخ  هتیب  لها  دمحم و  یلع  لص  بر  دـیوگب : راب  دـص  زور  کی  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا ترخآ  هب  طوبرم  اهنآ  يات  داتفه  ایند و  هب  طوبرم  نآ  ات  یس  هک  دروآ و  یمرب 

دنلب يادص  اب  ربمایپ  رب  تاولص  باوث 

راک نیا  اریز  دیتسرف ؛ تاولص  نم  رب  دنلب  يادص  اب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. درب یم  نیب  زا  ار  قافن 

زامن زا  سپ  كدنع ...  نم  یندها  مهللا  نتفگ  حبص و  زامن  زا  سپ  میظعلا ...  هللا  ناحبس  نتفگ  راب  هد  باوث 

يدرمریپ ادخ ! ربمایپ  يا  درک : ضرع  هدمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روضح  هب  یلذه  مان  هب  یـصخش  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
يا مهد .  ماجنا  ناوت  یمن  نونکا  مداد ،  یم  ماجنا  البق  هک  ار  داـهج  و  جـح ،  هزور ،  زاـمن ، دـننام  ییاـهراک  تسـالاب و  منـس  هک  متـسه 
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يا مهد .  ماجنا  ناوت  یمن  نونکا  مداد ،  یم  ماجنا  البق  هک  ار  داـهج  و  جـح ،  هزور ،  زاـمن ، دـننام  ییاـهراک  تسـالاب و  منـس  هک  متـسه 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ترـضح  نآ  دریگ . ناسآ  نم  رب  دزاس و  مبیـصن  ار  دـنوادخ  باوث  هک  زومایب  نم  هب  ینخـس  ادـخ ! لوسر 
وا هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ  درک . رارکت  ار  دوخ  نخـس  راـب  هس  اـت  بیترت  نیمه  هب  و  درک ، رارکت  و  نک .  رارکت  ار  ار  تنخس 
راب هد  حبـص  زامن  زا  سپ  دندرک . هیرگ  تیارب  تخوس و  وت  لاح  هب  ناشلد  هک  نیا  رگم  دوبن ، یلگ  تخرد و  چـیه  وت  فارطا  دـندومرف :

 ، يروک زا  رکذ  نیا  اـب  ار  وت  گرزب  دـنوادخ  اـنامه  هک  میظعلا  یلعلا  هللااـب  ـالا  ةوـق  ـال  لوـح و  ـال  هدـمحب و  میظعلا و  هللا  ناحبـس  وـگب :
؟  هچ ترخآ  يارب  دوب ، اـیند  يارب  رکذ  نیا  ادـخ ! لوسر  يا  درک : ضرع  دراد . یم  ظوفحم  ندـنام  راوآ  ریز  رقف و  ماذـج ،  یگناوـید ، 

قداص ماما  کتاکرب  نم  یلع  لزنا  کمتمحر و  نم  یلع  رـشناو  کلـضف  نم  یلع  ضفا  كدـنع و  نم  یندـها  مهللا  ییوگ :  یم  دومرف :
انامه هک  دینادب  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ  تفر .  تفرگ و  شناتسد  اب  ییوگ  هک  ار  تاروتـسد  نیا  دندومرف : مالـسلا  هیلع 
يرد ره  زا  هک  دنک ، یم  زاب  وا  يارب  ار  تشهب  رد  تشه  دنوادخ  دشاب ، هدرکن  كرت  ادـمع  ار  اهرکذ  نیا  دـیایب و  تمایق  زور  رد  وا  رگا 

. دوش دراو  تساوخ  یم  هک 

بضغ لیم و  سرت ،  هقالع  ماگنه  ندوب ،  سفن  کلام  باوث 

شتآ رب  ار  شدسج  دنوادخ  دشاب ، شسفن  کلام  بضغ  و  لیم ،  سرت ،  هقالع ،  ماگنه  هب  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دیامن یم  مارح 

رمز هروس  رخآ  ندینش  ماگنه  ندروآرد  ناگدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  ای  نتسیرگ  باوث 

امش يارب  مهاوخ  یم  دندومرف : هدمآ و  راصنا  ناناوج  زا  يا  هدع  دزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دندومرف : مالسلا :  هیلع  قداص  ماما 
منهج یلا  اورفک  نیذـلا  قیـس  هیآ و  رمز  هروس  هاگنآ  تسوا .  نآ  زا  تشهب  تسیرگ  تایآ  نیا  ندینـش  اب  هک  یـسک  ره  مناوخب و  نآرق 

ناگدـننک هیرگ  هیبـش  ار  دوخ  اـققحم  نم  ادـخ ! لوسر  يا  تفگ :  هک  یناوج  رگم  دـندرک ، هیرگ  همه  دـندناوخ . هروس  رخآ  اـت  ار  ارمز 
یسک ره  مناوخ .  یم  هرابود  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ماگنه  نیا  رد  دماین . نوریب  منامـشچ  زا  یکـشا  هرطق  یلو  مدروآرد ؛ 

نآ زج  هب  ناگدـننک  هیرگ  همه  دومن . توالت  ار  تایآ  نآ  هرابود  هاـگنآ  تسوا .  نآ  زا  تشهب  دزاـس  ناگدـننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  هک 
. دنتفر تشهب  هب  یگمه  دروآرد و  ناگدننک  هیرگ  هیبش  ار  دوخ  هک  ناوج 

رحس رد  اعد  باوث 

زا نیاربانب  دراد ، تسود  دننک ، یم  اعد  دیز  هک  ار  یناسک  شنموم  ناگدنب  نایم  زا  لجوزع  يادخ  انامه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 ، هدش میسقت  اهقزر  هتفرگ ،  ندیزو  تمحر ،  ياهداب  هدش ،  هدوشگ  نامـسآ  ياهرد  ماگنه  نیا  رد  اریز  دینک . اعد  باتفآ  عولط  ات  رحس 

. ددرگ یم  هدروآرب  گرزب  جیاوح  و 

نموم نانز  نادرم و  يارب  اعد  باوث 

دنوادخ هک  نیا  رگم  دنک ، اعد  هدرم  ای  هدنز  ناملـسم ،  نموم و  نانز  نادرم و  هک  تسین  ینموم  چیه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  .1
مالـسلا هیلع  قداص  ماما  . 2 دـسیون .  یم  هنـسح  وا  يارب  تماـیق ،  زور  اـت  مدآ  ترـضح  ناـمز  زا  نوـم ،  ناـنز  نادرم و  همه  هرامـش  هـب 

ره دادعت  هب  دنوادخ  تاملسملا  نیملسملا و  تانموملا و  نینموملل و  یل  رفغا  مهللا  دیوگب : راب  جنپ  تسیب و  زور  ره  هک  یـسک  دندومرف :
الاب ار  وا  هجرد  و  هدرک ،  كاپ  ار  وا  زا  یهانگ  هتشون ،  هنسح  وا  يارب  دیایب ، ایند  هب  تمایق  زور  ات  هک  ینموم  ره  هتفر و  ایند  زا  هک  ینموم 
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. درب یم 

میظعلا یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  نتفگ ال  باوث 

هب لجوزع  يادخ  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  دیوگب : هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دیوگ  یم  يوار 
 . تسا ندش  هفخ  اهنآ  نیرتمک  هک  ات  دنادرگ  یم  رود  وا  زا  ار  الب  عون  داتفه  نآ  رطاخ 

زور ره  رد  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  نتفگ ال  باوث 

یم رود  وا  زا  ار  الب  عون  داتفه  دنوادخ  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  دیوگب : راب  دص  زور  ره  رد  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا هصغ  مغ و  نآ  نیرتمک  هک  دنادرگ 

هللااب الا  ةوق  لوح و ال  هللا و ال  مسب  نتفگ  باوث 

رگا و  يدـش .  تیادـه  دـنیوگ : یم  هتـشرف  ود  هللا  مسب  دـیوگب : لزنم  زا  جورخ  ماگنهب  هک  یـسک  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ماگنه نیا  رد  يدش .  زاین  یب  دـنیوگ : یم  هللا  یلع  تلکوت  دـنیوگب : رگا  و  يدـش .  ظفح  دـنیوگ : یم  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  ال  دـنیوگب :

 ! منک ذوفن  تسا ،  هدش  زاین  یب  هدیدرگ و  ظفح  هدش ،  تیاده  هک  يا  هدنب  رد  مناوت  یم  هنوگچ  دیوگ : یم  ناطیش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ارهز  همطاف  ترضح  حیبست  باوث 

هتشون نیبم  قفا  رد  هیلا  بوتا  مویقلا و  یحلا  میحرلا  نمحرلا  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  رفغتسا  دیوگب  راب  داتفه  نابعـش  زور  ره  رد  هک  یـسک 
رد ییلاع  گرزب و  ياهباوث  هک  يراج  ياهدور  اب  شرع  ربارب  رد  هک  تسا  یتشد  دـندومرف : تسیچ ؟  نیبم  قفا  مدرک :  ضرع  دوش .  یم 

 . تسا هتفهن  نآ 

حبص زامن  زا  سپ  رافغتسا  راب  داتفه  باوث 

داتفه زور  نآ  رد  هچرگ  دزرمآ  یم  ار  وا  دنوادخ  دیامن ، رافغتسا  راب  داتفه  حبص  زامن  زا  سپ  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
تداهـش ناسنا  رما  رادهگن  هک  نیا  باوث  تسین .  وا  رد  يریخ  دوش ؛ بکترم  هانگ  رازه  داتفه  زا  شیب  هک  یـسک  و  دنزب .  رـس  وا  زا  هانگ 

: دـیوگب ریخ  هبندیـسر  ماگنه  نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  دـیوگب : تبیـصم  ماگنه  دـشاب ، ادـخ  لوسردـمحم  تلاسر  دـنوادخ و  یگناـگی  هب 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هللارفغتسا  : دیوگب هانگ  باکترا  ماگنه  هللادمحلا و 
زج ییادخ  هک  دشاب  نیا  هب  تداهش  شرما  رادهگن  درب : یم  رـس  هب  ادخ  رون  نیرتگرزب  رد  دشاب  زیچ  راهچ  نیا  ياراد  سک  ره  دندومرف :

؛ دسرب يریخ  هب  هک  یماگنه  نوعجار  هیلا  انا  هللاانا و  دیوگب : یتبیـصم  ندیـسر  ماگنه  هب  میادـخ ؛  لوسر  نم  انامه  تسین و  هناگی  يادـخ 
 . هیلا بوتا  هللارفغتسا و  دیوگب : دوش ؛ بکترم  یهانگ  هک  یماگنه  هللادمحلا و 

لجوزع يادخ  تمظع  زا  نتسیرگ  باوث 

هک یتروص  لاح  هب  اشوخ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسین هاگآ  هانگ  نآ  زا  یسک  ادخ ت  زج  دیرگ و  یم  لجوزع  يادخ  سرت  زا  یهانگ  رطاخ  هب  دنیبب  دنوادخ 
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دشاب ترخآ  ناسنا  فده  نیرتگرزب  بش  زور و  رد  هک  نیا  باوث 

ترخآ شفده  نیرتگرزب  زور  بش و  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یـسک و  دور . یمن  ایند  زا  دسرن ت  وا  هب  شقزر  همه  ات  هدیـشخب و  ناماس  ار  شتاروما  هداد ،  رارق  شبلق  رد  ار  يزاین  یب  دنوادخ  دـشاب 

اب ار  نآ  هشیمه  هدـشن و  رود  وا  زا  هاـگ  چـیه  هداد و  رارق  شنامـشچ  نیب  ار  رقف  دـنوادخ  دـشاب ، اـیند  شفدـه  نیرتگرزب  زور  بش و  هک 
. دیسر دهاوخن  يرگید  زیچ  هب  دسرب ، وا  هب  تسا  رارق  هک  هچنآ  زج  هدش و  ناماس  یب  شتاروما  دنیب .  یم  شنامشچ 

يراکوکین باوث 

وا هب  ربارب  دصتفه  یکین  راک  ره  لباقم  رد  دـنوادخ  دـهد  ماجنا  یکین  لمع  ینموم  هدـنب  هک  یماگنه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دیامرف یم  ار  بلطم  نیمه  دیامن 14  ربارب  نیدنچ  دهاوخب  هک  یسک  ره  يارب  دنوادخ  هیآ و  نیا  رد  زین  دنوادخ  دهد .  یم  یشاداپ 

تبرغ راید  رد  نموم  گرم  باوث 

یقطانم هک  نیا  رگم  دشاب  هتشادن  يا  هدننک  هیرگ  دورب و  ایند  زا  تبرغ  راید  رد  هک  تسین  ینموم  چیه  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هتـشرف ود  هتفر و  یم  ـالاب  اـهرد  نآ  زا  ار  وا  لـمع  هک  نامـسآ  ياـهرد  شیاهـسابل  تسا  هدرک  یم  تداـبع  نآ  رد  ار  ادـخ  هک  نـیمز  زا 

 . دومن دنهاوخ  هیرگ  وا  يارب  شلامعا  هدنسیون 

نموم ردارب  هب  ندرک  یبوخ  باوث 

هدرک یبوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هب   ، دیامن یبوخ  شنموم  ادخ  لوسردارب  هب  هک  ینموم  ره  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا

ربص يراکوکین و   ، تاکز  ، زامن باوث 

؛ دـشاب یم  شپچ  تمـس  تاـکز  وا و  ستار  تمـس  زاـمن   ، دوش یم  شربق  دراو  نموم  هک  یماـگنه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
باوج لاوس و  راد  هدهع  هک  يا  هتشرف  ود  هک  یماگنه  دشاب .  یم  يرانک  هب  هتفرگ و  هلصاف  وا  زا  ربص  دوب ؛ دهاوخ  وا  یماح  يراکوکین 

لمع دراو  نم   ، دیتسناوتن رگا  دینک و  تظفاح  دوخ  تسود  زا  دیوگ : یم  يراکوکین  تاکز و  زامن و  هب  ربص  دنوش ، یم  دراو  دنتسه ؛ وا 
 . موش یم 

لاسکی تدم  هب  هداتسیا  لاح  رد  رتو  زامن  رد  رافغتسا  راب ، داتفه  باوث 

وا دنوادخ  هیلا  بوتا  هللارفغتسا و  دیوگب : هداتسیا  راب  داتفه  رتو  زامن  رد  لاس  کی  تدم  هب  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
بجاو وا  يارب  لجوزع  يادخ  شزرمآ  دـسیون و  یم  تسا  هدـش  دای  اهنآ  زا  نآرق  رد  دـنبلط و  یم  شزرمآ  اهرحـس  رد  هک  یناسک  زا  ر 

 . دوش یم 

ریگ ناسآ  مرن  قالخا  شوخ  عقوت  مک  باوث 

مارح یـسک  هچ  رب  منهج  ادرف  دینادب  دیهاوخ  یم  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

 ( لامعالا باقع  لامعالا و  باوث  باتک :  زا  يا  هدیزگ   ) تازاجم زا 99شاداپ و  هحفص 72 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 . تسا هدوب  مارح  ریگ  ناسآ  مرن  قالخا  شوخ  عقوت  مک  رب  منهج  دندومرف : ادخ ! لوسر  يا  هلب  مدرک :  ضرع  دوب ؛ دهاوخ 

قیقع رتشگنا  ندیشوپ  باوث 

دش دهاوخن  ریقف  دیامن ؛ تسد  رد  قیقع  رتشگنا  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  . 1
 . درک راضحا  یفلخت  رطاخ  هب  ار  بلاطیبا  نامدود  زا  يدرم  مکاـح  دـیوگ : یم  يوار  . 2 ددرگ . یم  دروآرب  هجو  نیرتهب  هب  وا  تجاـح  و 

قیقع رتشگنا  زین  نانآ  دیربب .  وا  يارب  قیقع  رتشگنا  دندومرف : مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دومن .  تاقالم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  اب  هار  رد 
ؤملاریما زا  مالسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 3 دیـسرن .  وا  هب  يرازآ  مکاح  فرط  زا  تهج  نیمه  هب  دـندناسر .  وا  هب  ار 

.4 دشاب .  ناما  رد  الب  زا  دهد و  تکرب  امـش  هب  دنوادخ  ات  دینک  تسد  رد  قیقع  رتشگنا  دندومرف : هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینم 
دزاسب یقیقع  رتشگنا  هک  یسک  دندومرف : هک  تسا  هدومن  لقن  مالسلا  هیلع  شدج  زا  وا  مالسلا و  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

.5 درم .  دهاوخن  شیدادادخ  ترطف  رب  زج  هتشاد و  هاگن  دب  گرم  زا  ار  وا  دنوادخ   ، دیامن شقن  نآ  يور  ار  هللا  یلو  یلع  هللا و  دمحم  و 
 . تشاد دهاوخ  یلماک  هرهب   ، دیامن یشک  هعرق  قیقع  اب  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  اضر  ماما 

هزوریف رتشگنا  ندیشوپ  باوث 

نیا هب  ارچ  دندورف : متخود  مشچ  نآ  هب  مدید و  يا  هزوریف  رتشگنا  وا  تسد  رد  متفر .  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  ندید  هب  دیوگ : یم  يوار 
یلـص ادخ  لوسر  دندروآ و  هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يارب  تشهب  زا  ار  نآ  لییربج  هک  تسا  یگنـس  نیا  ینک ؟  یم  ماگن 

نآ یـسراف  مان  نیا  دـندومرف : هزوریف .  مدرک  ضرع  دراد .  مان  هچ  یناد  یم   ، دیـشخب مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا 
 . تسا يزوریپ  رفظ  نآ  یبرع  مسا  دندومرف : ریخ .  مدرک :  ضرع  یناد ؟  یم  ار  نآ  یبرع  مسا  تسا . 

ینامی عزج  رتشگنا  ندیشوپ  باوث 

 . درب یم  نیب  زا  ار  هدش  هدنار  ناطیش  رکم  انامه  اریز  دینک ؛ تسد  ینامی ر  عزج  رتشگنا  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

ناسنا رش  زا  مدرم  نمیا  هانگ و  رب  نتسیرگ   ، رکذ اب  هارمه  نخس   ، هشیدنا اب  هارمه  توکس   ، دنپ اب  هارمه  هاگن  باوث 

توکـس و  ، هاگن تسا :  هدـش  عمج  زیچ  هس  رد  ریخ  مامت  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما 
هک ینخس  ره  تسا .  تلفغ   ، دشابن نآ  رد  يا  هشیدنا  هک  یتوکس  ره  تسا .  یـشومارف   ، دوشن هتفرگ  نآ  زا  يدنپ  هک  یهاگن  ره  نخس . 

هتتسیرگ شهانگ  رب   ، هدوب رکذ  وا  نخس  هشیدنا و  وا  توکـس   ، دنپ وا  هاگن  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  تسا .  هدوهیب   ، دشابن نآ  رد  يرکذ 
 . دنشاب ناما  رد  شرش  زا  مدرم  و 

لجوزع يادخ  هناخ  هب  نتفر  هدایپ  یشوماخ و  باوث 

نب یلع  درب .  یم  نیب  زا  ار  هدش  هدنار  نیطایش  رکم  انامه  اریز  دینک ؛ تسد  رد  ینامی  عزج  رتشگنا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما ، 
نآ ءزج  هن  تسا :  ءزج  هد  نآ  رد  تیفاع  هک  دیآ  یم  مدرم  يارب  ینامز  دندومرف : هک  تسا  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  رایزهم 

 . تسا یشوماخ  رد  نآ  ءزج  کی  مدرم و  زا  يریگ  هرانک  رد 

هبوت باوث 
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رقف توقای  رتشگنا  انامه  اریز  دینک ؛ تسد  رد  توقای  رتشگنا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
انامه دندومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  درب .  یم  نیب  زا  ار 
هدیپس ره  رد  دنوادخ   . دیامرف یم  اطع  دهاوخب ،  هک  شتاقولخم  زا  مادـک  ره  هب  ار  نآ  هک  دراد  یقزر  ناگدـنب ،  قزر  رب  نوزفا  دـنوادخ 

رگا اـت  دـنک  یم  زاـب  بورغ  ره  رد  ار  شناتـسد  دزرماـیب .  ار  وا  دـنک ،  هبوـت  رگا  هک  تسا ،  زاـب  بـش  راـکهانگ  يارب  ار  شیاهتـسد  مد 
 . دریذپب ار  هبوت  دیامن ،  هبوت  هزور  راکهانگ 

رتشگنا يور  هللارفغتسا .  هللااب .  الا  ةوق  ال  هللاءاشام .  نتشون  باوث 

زا ار  وا  زیچ  همه  هک  يرقف  زا  هللارفغتـسا  هللااب  الا  ةوق  هللااشام ال  دـسیونب : دوخ  رتشگنا  يور  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دش دهاوخ  نمیا  دربب ،  نیب 

نآ دیرخ  تردق  نتشادن  نآ و  هب  ندرک  ادیپ  لیم   ، رگید زیچ  ای  هویم  ندید  باوث 

ضرع يراد ؟  تسود  ار  نآ  هک  ینیب  یم  يرگید  زیچ  ای  هویم  رازاب  رد  اـیآ  دندیـسرپ : دوخ  ناراـی  زا  یکی  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
يارب يا  هنـسح  ینک ،  ربص  يرخب و  ار  نآ  یناوت  یمن  ینیب و  یم  هک  يزیچ  ره  لباقم  رد  انامه  دندومرف : دنگوس .  ادـخ  هب  هلب ؛  مدرک : 

 . دوب دهاوخ  وت 

مدرم زا  يزاین  یب  رطاخ  هب  نتفر  ایند  یپ  رد  باوث 

شضرق تخادرپ  دوخ و  يوربآ  ظفح  يارب  درادن ،  تسود  هک  یسک  رد  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دیوگ  یم  يوار 
هیاسمه هب  ینابرهم  مدرم و  زا  يزاین  یب  رطاخ  هب  هک  یـسک  تسا :  هدـمآ  زین  يرگید  ثیدـح  رد  تسین .  يریخ  دـنک ،  عمج  لالح  لام 

تسا هدراهچ  بش  هام  دننام  شتروص  هک  دیامن  تاقالم  ار  دنوادخ  هک  یلاح  رد  دنک ،  بلط  ار  ایند  شا 

یقالخا شوخ  باوث 

راب ود  هک  ینز  ادخ ! لوسر  يا  داب  وت  يادف  مردام  ردپ و  تشاد :  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  هملـس  ما  دـیوگ : یم  يوار 
ره دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـشاب ؟ یم  کی  مادـک  نآ  زا  نیا  دـنا .  هدـش  تشهب  دراو  هتفر و  اـیند  زا  ود  ره  هدرک و  رهوش 
ریخ قلخ  نسح  انامه ،  هملـس  ما  يا  دنک .  یم  باختنا  تسا .  هدرک  یم  راتفر  رتهب  دوخ  هداوناخ  اب  هدوب و  رت  قالخا  شوخ  هک  ار  مادـک 

. دروآ یم  ار  ترخآ  ایند و 

راذگرکش يالتبم  ریغ  راذگساپس و  هدنروخ  باوث 

يالتبم دـننامه  رکاش ،  يالتبم  ریغ  هتـشاد و  ار  ادـخ  هار  رد  راد  هزور  شاداپ  راذگـساپس ،  دوخ  اذـغ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دراد ار  رباص 

تسا لجوزع  يادخ  دزن  هچنآ  هب  لیم  باوث 

تسود ارم  نیمز  رد  مدرم  نامسآ و  رد  دنوادخ  نآ  ماجنا  اب  هک  زومایب  نم  هب  يزیچ  تشاد :  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  يدرم 
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شاب لیم  یب  دنراد ،  مدرم  هچنآ  هب  درادب و  تسود  ار  وت  ادخ  ات  شاب  هتشاد  لیم  تسادخ ،  دزن  هچنآ  هب  دندومرف : ترـضح  نآ  دنرادب . 
 . دنشاب هتشاد  تسود  ار  وت  زین  مدرم  ات 

رقف ندرک  ناهنپ  باوث 

رارق شقلخ  دزن  یتناما  ار  رقف  دنوادخ  یلع !  يا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـیامرف  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دناوت یم  هک  دیوگب  یسک  هب  ار  نآ  هک  یـسک  و  دوب .  دهاوخ  راد  هدنز  بش  راد  هزور  دننام  دیامن ،  ناهنپ  ار  نآ  هک  یـسک  تسا .  هداد 
یمخز اب  هکلب  هتشکن ،  هزین  ای  ریشمش  اب  ار  وا  هک  نادب  تسا ،  هتـشک  ار  وا  هک  اققحم  دنکن ،  هدروآرب  ار  شزاین  یلو  دروآرب ،  ار  شزاین 

 . تسا هتشک  ار  وا  هدرک ،  دراو  شلد  رب  هک 

نانآ هب  ندرک  یبوخ  ارقف و  باوث 

ناریقف دنزب : راج  هک  دهد  یم  روتسد  يا  هدننز  راج  هب  دنوادخ  دسر ،  یم  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
نانآ هب  تشهب  نانابرد  دندیسر ،  تتشهب  رد  هب  هک  یماگنه  دیربب .  تشهب  هب  ار  نانیا  ات  دنهد  یم  روتسد  دنتسیا و  یم  يا  هدع  دنیاجک ؟

ار نآ  باسح  دیهاوخ  یم  نونکا  هک  دـیداد  يزیچ  ام  هب  دـنیوگ : یم  نانآ  دـیور ؟ تشهب  دـیهاوخ  یم  یـسرباسح  زا  شیپ  دـنیوگ : یم 
 ، مزاس ناتراوخ  هک  مدومنن  ریقف  نیا  يارب  ار  امـش  نم  دنیوگ : یم  تسار  مناگدـنب  دـیامرف : یم  لجوزع  يادـخ  ماگنه  نیا  رد  دیـشکب ؟
هب هک  ار  یـسک  ره  دیدرگب و  مدرم  نایم  رد  دنیامرف : یم  نانآ  هب  هاگنآ  مزاس .  هریخذ  ناتزور  نیا  يارب  ار  رقف  هک  دوب  تهج  نیدب  هکلب 

. دیربب تشهب  هب  دیریگب و  ار  شتسد  هدرک ،  یبوخ  امش 

نداد تسد  باوث 

 . تسادخ هار  رد  نایوجگنج  شاداپ  دننامه  رگیدکی ،  هب  امش  نداد  تسد  شاداپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

ندروخ اذغ  ماگنه  ادخ  مان  ندرب  باوث 

ییاذغ ندروخ  ماگنه  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دریگ یمن  رارق  لاوس  دروم  اذغ  نآ  تمعن  رطاخ  هب  هاگ  چیه  دربب ،  ار  ادخ  مان 

هعمج هزور  رد  هقدص  باوث 

داد یم  هقدص  رانید  هک  يا  هعمج  ره  دوجو ،  نیا  اب  دوب  لیماف  دارفا  نیرتجرخرپ  نیرت و  لام  مک  مردپ  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تساهزور ریاس  زا  رترب  هعمج  زور  اریز  تسا ؛  نادنچ  ود  شباوث  هعمج ،  زور  رد  هقدص  دومرف : یم  و 

نیگهودنا يرای  باوث 

 ، دـنک يرای  يراتفرگ  ماگنه  هب  ار  دوخ  هنـشت  نیگهودـنا  ردارب  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینـش  دـیوگ : یم  يوار 
اهتـشحو و يارب  تمحر  ود  داتفه و  لمع ،  نیا  رطاخ  هب  دـنک ،  یم  کمک  وا  هب  شتجاح  ندروآرب  رد  هدومن و  فرط  رب  ار  شیراـتفرگ 

 . تشاد دهاوخ  تمایق  زور  ياهسرت 
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ناملسم اب  رادید  باوث 

يادخ هک  نیا  رگم  هتفرن ،  شناملـسم  ردارب  ندید  هب  یناملـسم  چیه  دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یم  يوار 
 . دش كاپ  تیارب  زین  تشهب  يدش و  كاپ  هدننک !  رادید  يا  تسا ،  هداد  ادن  ار  وا  لجوزع 

هناخ تخاس  زا  سپ  ارقف  هب  نآ  نداد  قاچ و  چوق  حبذ  باوث 

 ، هتخاس يا  هناخ  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
ره یئانب 15  یف  یل  كراب  نیطایـشلا و  سنالا و  نجلا و  ةدرم  ینع  رحا  مهللا  دیوگب  دهدب و  ارقف  هب  ار  شتـشوگ  دنک ،  حبذ  یقاچ  چوق 

 . دنهد یم  وا  هب  دهاوخب ،  هچ 

بوخ ياهراک  رد  رگیدکی  هب  ندرک  کمک  باوث 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  انامه  دومرف : مالـسلا :  هیلع  نینم  ؤملاریما  انامه  هک  دنک  یم  تیاور  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
راک رد  شا  هیاسمه  هب  هک  ار  هیاسمه  دنوادخ  دیامن ؛ تمحر  دـنک ؛ کمک  کین  راک  رد  شدـنزرف  هب  هک  ار  يردـپ  دـنوادخ  دـندورمف :

هک ار  یمدمه  دنوادخ  دیامن ،  تمحر  دنک ،  کمک  کین  راک  رد  شقیفر  هب  هک  ار  یقیفر  دنوادخ  دـیامن ؛ تمحر  دـنک ،  کمک  کین 
دیامن تمحر  دنک ؛ کمک  دوخ  رادمامز  هب  کین  راک  رد  هک  ار  يدرم  دنوادخ  دیامن و  تمحر  دنک ؛ کمک  شمدـمه  هب  کین  راک  رد 

.

شناملسم ردارب  اب  ناملسم  نداد  تسد  باوث 

نامه و  دناد ؛ یمن  زین  ار  شربمایپ  ردـق  هنوگ  نامه  هب  دـناد ،  یمن  ار  دـنوادخ  ردـق  هک  یـسک  انامه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نموم هک  یماگنه  انامه  دناد ؛ یمن  زین  ار  نموم  ردق  دناد ؛ یمن  ار  شربمایپ  ردق  هک  هنوگ  نامه  و  دـناد ؛ یمن  ار  شربمایپ  ردـق  هک  هنوگ 

ناشیاه هرهچ  زا  ناهانگ  هتـسیرگن و  ود  نآ  هب  دنوادخ  دنوش ،  ادـج  مه  زا  هک  ینامز  ات  دـهد ،  یم  تسد  وا  اب  و  دـنیب ،  یم  ار  شردارب 
 . دزیر یم  تخرد  زا  ار  گرب  دیدش  داب  هک  هنوگ  نامه  دزیر ؛ یم 

یگلاس دون  ات  لهچ  نس  هب  ندیسر  باوث 

يرامیب هس  زا  ار  وا  دنوادخ  دیسر ،  یگلاس  لهچ  هب  یصخش  هک  یماگنه  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  مدینش  دیوگ : یم  يوار 
یم شبیـصن  ار  دوخ  يوس  هب  تشگزاب  دنوادخ  دیـسر ،  یگلاس  تصـش  هب  هک  یماگنه  و  دـیامن .  یم  نمیا  یـسیپ  ماذـج و  یگناوید ، 

دنوادخ دیـسر ،  یگلاس  داتـشه  هب  هک  ینامز  و  تشاد .  دنهاوخ  تسود  ار  وا  ناینامـسآ  دیـسر ،  یگلاس  داتفه  هب  هک  یماگنه  و  دزاس . 
 ، ار وا  ناهانگ  همه  دنوادخ  دیسر ،  یگلاس  دون  هب  هک  یماگنه  و  دسیونن .  ار  شناهانگ  هتشون و  ار  شبوخ  ياهراک  دیامرف : یم  روتـسد 

 . ددرگ یم  تبث  نیمز  يور  رب  ادخ  ریسا  ناونع  هب  ار  شمان  هدیزرمآ و  رخآ  ات  لوا  زا 

وا هب  نتشاذگ  مارتحا  دنملاس و  درمریپ  يرترب  نتسناد  باوث 

زا ار  وا  دنوادخ  دیامن ،  شمارتحا  وا  نس  رطاخ  هب  هتسناد و  ار  دنملاس  درمریپ  يرترب  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
 . دیامن یم  نمیا  تمایق  زور  تشحو 
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يراوس ماگنه  هب  دنوادخ  مان  ندرب  باوث 

 ، دربب ادـخ  مان  دوش و  اپراهچ  راوس  يدرم  رگا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  مظاـک  ماـما 
یناطیـش دربن ،  ار  ادخ  مان  ندش  راوس  ماگنه  رگا  دـیامن .  یم  تظفاحم  ندـش  هدایپ  ماگنه  ات  ار  وا  هدـش و  راوس  وا  رـس  تشپ  يا  هتـشرف 

و دوش .  هدایپ  ات  دنک  یم  وزرآ  هتـسویپ  وا  و  نک .  وزرآ  متـسین ،  دلب  دیوگب  رگا  ناوخب .  زاوآ  دیوگ  یم  وا  هب  هدش و  راوس  وا  رـس  تشپ 
ناحبـس اذهل و  اناده  يذلا  هللا  دـمحلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  هللا و ال  مسب  دـیوگ : یمن  دوش ؛ اپراهچ  راوس  یتقو  هک  یـسک  دـندومرف : زین 

 . دندنام یم  ظوفحم  دنوش  هدایپ  هک  ینامز  ات  شیاپراهچ  دوخ و  هک  نیا  رگم  نینرقم 16  هل  انک  ام  اذه و  انل  رحس  يذلا 

بت باوث 

رب رگا  و  دـنزیر .  یم  وا  زا  تخرد  گرب  دـننام  ناهانگ  دـنک ،  بت  راب  کی  نموم  هک  یماگنه  اـنامه  دـنیامرف : یم  مالـسلا  هیلع  موصعم 
ریـشمش ادخ  هرا  رد  هک  تسا  یـسک  باوث  زین  رتسب  رد  وا  ندـیتلغ  باوث  تسا .  لیلهت  وا  دایرف  حـییبست و  ردوا  هلان  دـنک ،  هلان  دوخ  رتسب 

لاح هب  ادب  دنک و  هبوت  رگا  وا ،  لاح  هب  اشوخ  دوش ،  یم  هدیزرمآ  دنک ،  تدابع  ار  ردنوادخ  شنارای  ناردارب و  نایم  رد  رگا  دـنز و  یم 
 . میراد یم  تسود  رتشیب  ار  یتمالس  ام  لاح  ره  هب  و  دنکشب .  ار  شا  هبوت  رگا  وا ، 

بش کی  بت  باوث 

هک تهج  نیا  هب  تسا .  لاس  کی  ناهانگ  هرافک  بش  کـی  بت  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  هک  مدینـش  هک  دـیوگ : یم  يوار 
یم يوار  نآ  رکـش  ندروآ  اج  هب  دـیاب و  هک  هنوگ  نآ  بش ،  کـی  ضرم  نتفریذـپ  باوث  تسا .  یقاـب  ندـب  رد  لاـس  کـی  اـت  نآ  درد 

هاگرد هب  دریذـپب و  ار  نآ  دـیاب  هک  هنوگ  نآ  دوش و  ضیرم  بش  کی  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هک  مدینـش  دـیوگ :
 ، دریذپب دیاب  هک  هنوگ  نآ  مدیـسرپ :  دیوگ : یم  يوار  دوب .  دهاوخ  وا  لاس  تصـش  ناهانگ  هرافک  دروآ ، ،  اج  هب  ار  نآ  رکـش  دنوادخ 

 . دنک ربص  نآ  ياهجنر  لباقم  رد  دندومرف : هچ ؟  ینعی 

بش کی  درد  رس  باوث 

 . دزیر یم  ار  هریبک  ناهانگ  زج  ناهانگ  همه  درد ،  رس  بش  کی  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

رامیب باوث 

یتمالـس لاح  رد  هک  ار  یلامعا  نیرتهب  دننامه  دـنوادخ  دوش ،  رامیب  یناملـسم  هک  یماگنه  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 . دنزیر یم  زین  وا  ناهانگ  دزیر ،  یم  تخرد  گرب  هک  هنوگ  نامه  دسیون و  یم  وا  يارب  هداد ،  یم  ماجنا 

كدوک يرامیب  باوث 

 . تسا ردام  ردپ و  ناهانگ  هرافک  وا  يرامیب  دندومرف : كدوک  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینموملاریما 

هدرم رسپ  نز  هب  تیلست  هزانج و  عییشت  ناگدرم ،  لسغ  ضیرم ،  تدایع  باوث 
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رادقم زا  ارم  ایادخ ! دوب : نیا  تشاد ،  هضرع  ادخ  هب  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  هک  ییاهزیچ  زا  یکی  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ضرع دنک .  تدایع  رـشحم  يارحـص  ات  ار  وا  ربق  رد  هک  مرامگ  یم  يا  هتـشرف  دومرف : لجوزع  يادـخ  امرف ! هاگآ  ضیرم  تدایع  شاداپ 

هدش دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دننامه  ات  میوش  یم  ار  شناهانگ  دومرف : تسیچ ؟  دهد ،  لسغ  ار  ناگدرم  هک  ییـسک  شاداپ  ایادخ ! درک 
هک ار  مناگتـشرف  زا  یکی  دوـمرف : تسیچ ؟  دـنک ،  هزاـنج  عییـشت  هک  یـسک  شاداـپ  ایادـخ  درک : ضرع  دـشاب .  هتـشادن  یهاـنگ  تسا ، 

هدرم رـسپ  نز  هب  هک  یـسک  شاداپ  ایادخ ! درک : ضرع  دیامن .  هقردـب  رـشحم  يارحـص  ات  شربق  زا  ار  وا  ات  مرامگ  یم  دراد ،  ییاهمچرپ 
 . منارتسگ یم  وا  رب  ار  ما  هیاس  تسین ،  نم  هیاس  زج  يا  هیاس  هک  يزور  رد  دومرف : تسیچ ؟  دیوگب ،  تیلست 

راذگرکش يالتبم  ریغ  راذگساپس و  هدنروخ  باوث 

 . دنادرگ یم  نمیا  ربق  راشف  زا  ار  وا  دنوادخ  دورب ،  ایند  زا  هعمج  رهظ  ات  هبنشجنپ  رهظ  نیب  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تسا لجوزع  يادخ  دزن  هچنآ  هب  لیم  باوث 

يدرم ندید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
 ، دییامن هلبق  هب  ور  ار  شندب  دندومرف : مالسلا  هیلع  ادخ  لوسر  دوبن .  هلبق  هب  ور  وا  دوب .  گرم  لاح  رد  هک  تفر  بلطملادبع  نادنزرف  زا 

. دنروآ یم  يور  وا  هب  دنوادخ  ناگتشرف و  دوش ؛ حور  ضبق  هک  ینامز  ات  تروص  نیا  رد  اریز 

هلبق هب  ور  نموم  يور  مدینادرگ  باوث 

يدرم ندید  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
هلبق هب  ور  ار  شندب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلصآادخ  لوسر  دوبن .  هلبق  هب  ور  وا  دوب .  گرم  لاح  رد  هک  تفر  بلطملادبع  نادنزرف  زا 

 . دنروآ یم  يور  وا  هب  دنوادخ  ناگتشرف و  دوش ،  حور  ضبق  هک  ینامز  ات  تروص ،  نیا  رد  اریز  دییامن ؛

نآ لباقمرد  دنوادخ  شاداپ  هب  يراودیما  دنزرف و  دنچ  نداد  تسد  زا  باوث 

دهدب و تسد  زا  هدیسرن  غولب  نس  هب  دنزرف  هس  هک  يدرم  ره  دندومرف : هک  مدینش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  دیوگ  یم  يوار  . 1
يردام ردپ و  دـیوگ : یم  يرافغ  رذوبا  . 2 دـننک .  یم  ظفح  منهج  زا  ار  ناـنآ  نادـنزرف  نیا  دـهدب ،  تسد  زا  ار  دـنزرف  هس  هک  ینز  ره 

.3 درب .  یم  تشهب  هب  دوخ  تمحر  لضف و  اب  ار  ردام  ردپ و  نآ  دـنوادخ  هک  نیا  رگم  دـهدب ،  تسد  زا  ار  دوخ  كدوک  هس  هک  دنتـسین 
یقاب زا  سپ  هک  تسا  دـنزرف  داتفه  زا  رتهب  وا  يارب  دـهدب ،  تسد  زا  ار  دوخ  دـنزرف  کی  هک  يدرم  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

 . دنیامن كرد  ار  دمحم ع  لآ  مئاق  دننامب و 

هزانج هشوگ  راهچ  نتفرگ  شود  رب  باوث 

یم ار  وا  هریبک  هانگ  جـنپ  تسیب و  دـنوادخ  دـنک ) لمح  ار  نآ  و  دریگب (  ار  توبات  هتـسد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تفر دهاوخ  نوریب  دوخ  ناهانگ  همه  زا  دنک ؛ لمح  ار  نآ  و  دریگب ؛ ار  توبات  هتسد  راهچ  ره  تبون  هب  هک  یسک  و  دشخب . 

تبیصم ماگنه  هب  هللا  الا  هلا  نتفگ ال  باوث 
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یم ار  شناهانگ  همه  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دیوگب ،  هللا  الا  هلا  یتبیصم ال  دادیور  ماگنه  هک  تسین  ینموم  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ار ادـخ  دـیوگب و  هللا  الا  هلا  ال  هداتفا ،  تبیـصم  نآ  دای  هب  هدـنیآ  رد  هاگره  و  دـنک . یم  یمنهج  ار  ناـسنا  هک  هریبک  ناـهانگ  زج  دزرمآ ؛

 . ار هریبک  ناهانگ  زج  دشخب ؛ یم  تسا ؛  هدش  بکترم  مود  لوا و  نتفگ  هللا  الا  هلا  نیب ال  هک  ار  یهانگ  یمامت  دنوادخ  دنک ،  دمح 

ربص باوث 

میارب هک  منیب  یم  ییاهزیچ  ما  هداوناخ  مالغ و  نیا  زا  نم  انامه  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک  دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
هجرد راد و  هدـنز  بش  راد  هزور  هجرد  هب  دوخ  ربص  اـب  دـنک .  ربص  هک  یـسک  اـنامه  منک .  یم  ربص  نآ  رب  تسـسا و  لـظنح  زا  رت  خـلت 

 . تسا هدز  ریشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هاگشیپ  رد  هک  يدیهش 

تیلست باوث 

ار ناسنا  نتفگ  تیلست  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
ار وا  هک  دنهد  یم  وا  هب  یـسابل  تمایق  زور  رد  دـهد ،  تیلـست  ار  ینیگیهودـنا  هک  یـسک  دـندومرف : ادـخ  لوسر  . 2 درب .  یم  تشهب  هـب 

 . دنادرگ یم  هتسارآ 

نموم ربق  ترایز  باوث 

اب تفه  تشاذگ و  ربق  يور  ار  شتسد  تسشن ،  هلبق  هب  ور  يربق  رس  رب  وا  میدوب .  ناتسروگ  رد  مشاه  نب  میهاربا  نم و  دیوگ : یم  يوار 
ار ینموم  ربق  هک  یـسک  درک : لقن  یتیاور  تفگ  نم  هب  عیزب ،  نب  لیعامـسا  نب  دـمحم  ربق ،  نیا  بحاص  تفگ :  هاگنآ  دـناوخ .  انلزنا  انا 

دزرمآ یم  ار  ربق  بحاص  وا و  دنوادخ  دناوخب ،  هانلزنا  انا  نآ  رانک  رد  راب  تفه  هدومن و  ترایز 

میتی رس  رب  ندیشک  تسد  باوث 

رـس رب  هک  تسین  ینموم  درم  نز و  چیه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دـیامن  یم  لقن  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
رقاب ماما  . 2 دسیون .  یم  وا  يارب  يا  هنسح  دشک ،  یم  نآ  رب  ار  شتسد  هک  ییوم  ره  ددع  هب  دننوادخ  هک  نیا  رگم  دشکب ،  تسد  یمیتی 
دزن دناوت  یم  دشاب ،  تحاران  دوخ  یلد  تخـس  زا  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع 

ثیدـح رد  و  دوش .  مرن  شلد  ادـخ  تساوخ  اـب  اـت  دـشکب  تسد  شرـس  رب  هداد و  رارق  شیوخ  تبحم  فطل و  دروم  ار  وا  هتفر ،  یمیتـی 
ار لمع  نیا  هک  یماگنه  انامه  اریز  دوش ؛ مرن  شلد  ات  دـشکب و  تسد  شرـس  رب  هدـناشن و  شیوخ  هرفـس  رـس  رب  ار  وا  دـندومرف : يرگید 

 . دوش یم  مرن  شلد  لجوزع  دنوادخ  تساوخ  هب  دهد ،  ماجنا 

میتی هیرگ  ندرک  تکاس  باوث 

یـسک هچ  دیامرف : یم  لاعتم  يادخ  و  دزرل ،  یم  ادخ  شرع  دیرگب ،  میتی  هک  یماگنه  انامه  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
؛ دنادرگ یمن  تکاس  ار  وا  یـسک  دـنگوس  ملالج  تزع و  هب  تسا !  هدـنایرگ  ما  هتفرگ  وا  زا  یکدوک  رد  ار  شردام  ردـپ و  هک  ارم  هدـنب 

 . منادرگ یم  بجاو  وا  يارب  ار  تشهب  هک  نیا  رگم 

رسپ ای  رتخد  ندرک  لاحشوخ  هداوناخ و  يارب  هفحت  ندرب  باوث 
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تسا یسک  دننام  دروایب ،  شا  هداوناخ  يارب  ار  نآ  هدیرخ و  يا  هفحت  هتفر  رازاب  هب  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
انامه دهدب .  نارتخد  هب  ادـتبا  هتـشاد و  مدـقم  نارـسپ  رب  ار  نارتخد  هفحت ،  نآ  نداد  رد  دـیاب  و  دـشاب .  هدرب  هقدـص  نادـنمزاین  يارب  هک 

هک یسک  و  تسا .  هدرک  دازآ  یگدرب  زا  ار  مالسلا  هیلع  لیعامسا  ترضح  نادنزرف  زا  یکی  ایوگ  دنک ،  لاحـشوخ  ار  يرتخد  هک  یـسک 
تـشهب هب  ار  وا  دنوادخ  دیرگب ،  دـنوادخ  تمظع  زا  هک  یـسک  و  تسا .  هتـسیرگ  دـنوادخ  تمظع  زا  ایوگ  دـنک ،  لاحـشوخ  ار  يرـسپ 

. درب یم  اهتمعن 

نارتخد ردپ  باوث 

تمعن لباقم  رد  دنهد و  یم  باوث  هنـسح  لباقم  رد  دنتـسه .  تمعن  نارـسپ ،  و  هنـسح ،  نارتخد ،  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
هب هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ترضح  نآ  دنداد .  هدژم  مالسلا  هیلع  همطاف  ترضح  دلوت  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دنشک 2 . یم  باسح 
یم ار  نآ  هک  تسا  ییوبـشوخ  هایگ  دیدش ! تحاران  ارچ  دومرف : دومن . هدـهاشم  نانآ  يامیـس  رد  ار  یتحاران  هتـسیرگن و  دوخ  باحـصا 

 . تسادخ اب  وا  قزر  میوب و 

ربمایپ تیب  لها  اب  ینمشد  تازاجم 

وا دنوادخ  دیامن ،  ینمشد  ام  هداوناخ  اب  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
رطاـخ هب  طـقف  ار  نیتداهـش  اریز  هلب ؛  دـندومرف : دـیوگب ؟ ار  نیتداهـش  هچرگ  ادـخ ! لوسر  يا  دـندرک : ضرع  دزیگنا .  یم  رب  يدوهی  ار 

ینمـشد ام  هداوناخ  اب  هک  یـسک  دـندومرف : هرابود  هاگنآ  تسا .  هتفگ  يراوخ ،  اب  هارمه  نداد  هیزج  زا  رارف  اـی  دوخ  نوخ  ندـشن  هتخیر 
دهاوخ نامیا  وا  هب  دنک ،  كرد  ار  لاجد  رگا  دومرف : ادخ ؟ لوسر  يا  هنوگچ  دندرک : ضرع  دزیگنا .  یمرب  يدوهی  ار  وا  دنوادخ  دـنک ؛

 . دروآ

تیب لها  قح  نتسنادن  تازاجم 

رـسپ وا و  لوسر  ادخ و  مدرک  ضرع  تسا ؟  رتهب  نیمز  زا  هطقن  مادـک  دندیـسرپ : ام  زا  مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما  دـیوگ  یم  يوار 
دصهن و دنک -  رمع  مالسلا  هیلع  حون  ترـضح  هزادنا  هب  يدرم  رگا  تسا و  ماقم  نکر و  نیب  قطانم  نیرترب  دندومرف : دنرتاناد .  شلوسر 

اهراک نیا  دنک ،  تاقالم  دنوادخ  اب  ام  تیالو  نودب  هاگنآ  دـنک ،  تدابع  ار  اهبـش  هتفرگ و  هزور  ار  اهزور  ناکم  نآ  رد  و  لاس -  هاجنپ 
 . تشاد دهاوخن  يدوس  چیه  وا  يارب 

ماما نتخانشن  لاح  رد  گرم  تازاجم 

دریمب و هک  یسک  دنا : هدومرف  هک  مدیسرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  شیامرف  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار 
اج نیا  هب  ناسنا  سفن  هک  ینامز  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  هتفر  ایند  زا  تیلهاج  ناـمز  گرم  اـب  دسانـشن ،  ار  دوخ  ماـما 
وت هدیقع  دندومرف : هاگنآ  دوخ .  ماما  تخانش  هب  ینعی  تشاد  دهاوخ  وا  هب  ار  جایتحا  نیرشیب  درک -  هراشا  شا  هنیس  هب  تسد  اب  دیـسر و 

 . تسا تسرد  دروم  نیا  رد 

دشاب وا  زا  رت  هیقف  رت و  ملاع  هعماج  نآ  رد  هک  يا  هعماج  يربهر  نتفرگ  هدهع  هب  تازاجم 
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دشاب وا  زا  رت  هیقف  رتدنمشناد و  هعماج  نآ  رد  دریگب و  هدهع  هب  ار  يا  هعماج  يربهر  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 
 . دور یم  طاطحنا  هب  تمایق  زور  ات  هعماج  نآ  ، 

 . دنرب یم  ار  وا  مان  هک  یماگنه  زامن و  رد  ربمایپ  رب  نداتسرفن  تاولص  تازاجم 

ریغ هار  دوخ  زامن  اب  دتسرفن ،  تاولص  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  زامن  رد  دناوخب و  زامن  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
منهج هب  دتسرفن و  تاولـص  نم  رب  دنربب و  وا  شیپ  ارم  مان  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا .  هدومیپ  ار  تشهب 

 ، دنک شومارف  ار  نم  رب  تاولص  وا  دنربب و  وا  شیپ  ارم  مان  هک  یـسک  دندومرف : زین  و  دنادرگ .  رود  دوخ  تمحر  زا  ار  وا  دنوادخ  دورب ، 
 . دتفا یم  هابتشا  هب  تشهب  هار  رد 

بلطم نیا  رد  هدننک  کش  نینموملاریما و  ینیشناج  تیالو و  رکنم  نمشد و  تازاجم 

تیادف مدرک :  ضرع  تسوا .  زا  رتدـب  دـمحم  لآ  نمـشد  تسا و  تسرپ  تب  دـننام  راوخ  بارـش  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
نمشد نیمز  نامسآ و  لها  رگا  یلو  دش ،  دهاوخ  تعافش  لومـشم  راوخ  بارـش  يزور  هرخالاب  دیدرت  نودب  اریز  دندومرف : ارچ ؟ مدرگ 

انامه دندومرف : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار  . 2 دش .  دهاوخن  هتفریذپ  اهنآ  تعافش  دننک  تعافـش  ار  تیب  لها 
 : مدرک ضرع  تنعل .  رگید  يا  هدـع  يارب  دتـسرف و  یم  تمحر  دوخ  دـقتعم  نموم و  ناگدـنب  يارب  زامن  ره  تقو  رد  لجوزع  دـنوادخ 

دیامن یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 3 دندرک .  بیذـکت  ار  ام  هدرک و  راکنا  ار  ام  قح  هک  یناسک  يارب  دـندومرف : یناسک ؟  هچ  يارب 
هناشن وا  زج  هک و  تسا  هداد  رارق  شقلخ  دوخ و  نیب  يا  هناشن  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  لاعتم  يادخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هک 

هیلع قداص  ماـما  زا  دـیوگ : یم  يوار  . 4 تسا .  كرـشم  دـنک ،  کـش  وا  رب  هک  یـسک  رفاـک و  وا  رکنم  نموـم و  وا  وریپ  تـسین ؛  رگید 
هدومن و باذع  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  دننک ،  راکنا  ار  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  تیالو  نیمز  يور  مدرم  همه  رگا  دندومرف : هک  مدینش  مالسلا 

یم هدیناسر و  مالس  وت  هب  دنوادخ  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لییربج  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 5 درب .  یم  منهج  هب 
ار یناکم  چـیه  هدـیرفآ و  ار  تساـهنآ و  يور  هچنآ  هناـگ و  تفه  ياـهنیمز  زین  تساـهنآ و  رد  هچنآ  هناـگ و  تفه  ياهنامـسآ  دـیامرف :
 ، دـنک اعد  نم  ناگرد  هب  ناکم  نیا  رد  مدـیرفآ  ار  اهنیمز  اهنامـسآ و  هک  یماگنه  زا  يا  هدـنب  رگا  مدـیرفاین .  ماقم  نکر و  زا  رتدـنمجرا 

: دیوگ یطز  عایبرسیم  . 6 منکفا .  یم  منهج  هب  تروص  هب  ار  وا  دنک : تاقالم  ارم  تسا  مالسلا  هیلع  یلع  تیالو  رکنم  هک  یلاح  رد  سپس 
ای موش  یم  رادـیب  وا  يادـص  اب  طقف  هک  مراد  يا  هیاسمه  مدرگ !  تیادـف  مدرک :  ضرع  وا  هب  هتفر و  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  ندـید  هب 

ياهمارح همه  زا  وا  دنیوگ  یم  دنک ،  یم  اعد  عرـضت  هیرگ و  اب  ای  دنک ،  یم  عرـضت  هیرگ و  هدرک و  رارکت  ار  نآ  تایآ  هدـناوخ ،  نآرق 
 . دناد یم  دنوادخ  مدرک :  ضرع  دراد ؟ مه  ار  وت  تاداقتعا  ایآ  رـسیم ! يا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ  دنک .  یم  زیهرپ  دـنوادخ 

هتفر ترضح  نآ  رادید  هب  هرابود  درادن .  ار  تیب  لها  تیالو  الـصا  هک  دش  مولعم  مدیـسرپ :  وا  تاداقتعا  زا  متفر ،  جح  هب  هکودنآ  لاس 
 : مدرک ضرع  تسا ؟  دـقتعم  وت  تاداقتعا  هب  ایآ  دـندومرف : هدومن و  رارکت  ار  هتـشذگ  لاس  لاوس  هراـبود  وا  متفگ .  نخـس  درم  نآ  زا  و 

يا دـندومرف : دـنرتاناد .  شلوسر  رـسپ  وا و  لوسر  ادـخ و  مدرک :  ضرع  تسا ؟  رت  مرتحم  نیمز  هطقن  مادـک  رـسیم  يا  دـندومرف : ریخ . 
 . تسا تشهب  ياهرازلگ  زا  يرگید  رازلگ  زین  وا  ربنم  ادـخ و  لوسر  ربق  نیب  تشهب و  ياهرازلگ  زا  رازلگ  کـی  ماـقم  نکر و  نیب  رـسیم !

؛ دنک تدابع  ار  وا  شربنم ،  ادخ و  لوسر  ربق  نیب  ماقم و  نکر و  نیب  لاس  رازه  هک  دیامن  ینالوط  ردق  نآ  ار  يا  هدـنب  رمع  دـنوادخ  رگا 
ار لجوزع  دـنوادخ  ام  تیالو  نودـب  سپـس  دنـشکب و  شرتسب  رد  هناـمولظم  ار  وا  دـننک ،  یم  حـبذ  ار  اـبیز  چوق  هک  هنوگ  ناـمه  هاـگنآ 

 . دنکفیب منهج  شتآ  هب  تروص  اب  ار  وا  ادخ  هک  تسا  راوازس  دنک ،  تاقالم 
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هیردق 17 تازاجم 

 ، تسا نایامن  هایس  واگ  رد  دیفـس  ینیب  هک  هنوگ  نامه  دنروآ و  یم  تمایق  زور  رد  ار  ناراذگ  تعدب  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
دوب وت  تیاضر  ار  ام  فده  دنیوگ  یم  دیتشاد ؟ یفده  هچ  دیامرف : یم  اهنآ  هب  باطخ  دنوادخ  دنتسه .  صخـشم  اهنآ  نایم  رد  زین  هیردق 

كرشم دنتسناد ؛ یمن  هک  یهار  زا  اهنآ  کش  نودب  اریز  هیردق ؛  زج  مدیشخب  ار  ناناهانگ  هدیشوپ و  مشچ  امش  زا  دیامرف : یم  دنوادخ  . 
 . دندش

دشابن ماما  هک  یتروص  رد  تماما  یعدم  تازاجم 

 . تسا رفاک  دنک  تماما  ياعدا  دشابن و  تماما  لها  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

تما نیا  زا  رفن  ود  نوعرف و   ، دندرک یحیسم  يدوهی و  ار  دوخ  موق  هک  لیئارسا  ینب  زا  رفن  ود  دورمن ،  لیباق ،  تازاجم 

دنزرف تسا :  رت  تخـس  همه  زا  رفن  تفه  باذـع  تماـیق ،  زور  رد  دـندومرف ؛ هک  مدینـش  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ  یم  يوار 
رفن ود  درک ؛ راکنا  ار  ادخ  ثحب و  دنوادخ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  میهاربا  اب  هک  دورمن  تشک ؛  ار  شردارب  هک  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح 

هک تما  نیا  زا  رفن  ود  و  متسه ؛  امش  يادخ  نیرتالاب  نم  تفگ :  هک  نوعرف  دندومن ؛ یحیـسم  يدوهی و  ار  دوخ  موق  هک  لیئارـسا  ینب  زا 
 . دراد رارق  شتآ  زا  ییاهایرد  رد  منهج  ریز  رد  يا  هشیش  یتوبات  رد  تسا و  يرگید  زا  رتدب  اهنآ  زا  یکی 

مالسلا هیلع  نیسح  ماما  لتاق  تازاجم 

رون زا  يدبنگ  دسر ،  ارف  تمایق  زور  هک  یماگنه  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک : یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
یم دبنگ  يوس  هب  هتفرگ ،  تسد  رد  ار  شرس  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  هک  یلاح  رد  ماگنه  نیا  رد  دنزاس .  یم  مالـسلا  هیلع  همطاف  يارب 

لسرم ناربمایپ  برقم ،  ناگتشرف  همه  رشحم  يارحص  رد  هک  دیرگ  یم  نانچ  دنیب ؛ یم  ار  وا  مالسلا  هیلع  همطاف  ترضح  هک  نیمه  دیآ . 
نالتاق اب  ات  دنیرفآ  یم  لکـش  نیرتهب  هب  و  رـس ،  نودـب  لاثم ،  تروص  هب  ار  يدرم  دـنوادخ  هاگنآ  دـنتفا .  یم  هیرگ  هب  نموم  ناگدـنب  و 

نآ هدومن و  عمج  ار  دنتـشاد ،  تکرـش  وا  لتق  رد  هک  یناسک  مامت  نالتاق و  دنوادخ  سپـس  دـنک .  هزرابم  دزیتسب و  مالـسلا  هیلع  نیـسح 
نـسح ماما  دنوش  یم  هدنز  هرابود  دـشک .  یم  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع  نینموملاریما  دـنوش و  یم  هدـنز  هرابود  دـشک .  یم  ار  اهنآ  همه  لاثم 
یسک چیه  دنوش و  یم  هدنز  هرابود  دشک .  یم  ار  اهنآ  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  دنوش و  یم  هدنز  هرابود  دشک .  یم  ار  اهنآ  مالـسلا  هیلع 

 . دوش یم  شومارف  ار  اهمغ  هدرک و  شکورف  اه  مشخ  ماگنه  نیا  رد  دـشک .  یم  ار  اهنآ  راب  کـی  هکنیا  رگم  دـنام ؛ یمن  اـم  ناـمدود  زا 
ادخ هب  دنتـسه .  یقیقح  نینموم  ام  نایعیـش  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنک ! تمحر  ار  ام  نایعیـش  ادـخ  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هاگنآ 

يدیفس رایسب  ابیز و  صخش  دیوگ : یم  هتابن  نب  غبصا  نب  مساق  دندش 2 . کیرش  ام  اب  ینالوط  هودنا  مغ و  اب  تبیصم  نیا  رد  هک  دنگوس 
وت تتروص  گنر  رییغت  رطاخ  هب  متفگ :  وا  هب  دوب .  هدش  ور  هایس  مدید  ار  دوب ،  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  لتق  دهاش  هک  مراد  ینب  هلیبق  زا 
هب ار  وا  رـس  هتـشک و  دوب ،  هدجـس  رثا  شیناشیپ  رب  هک  ار  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نارای  زا  ییور  دیفـس  درم  تفگ :  متخانـش .  تمحز  هب  ار 
هب ار  وا  رـس  هک  مدید  بسا  رب  راوس  لاحـشوخ و  ار  وا  دوب ) هتـشک  ار  وا  هک  يزور  رد  : ) دیوگ یم  هتابن  نب  غبـصا  نب  مساق  مدرب .  هارمه 

نیبب درب .  یم  ـالاب  ار  رـس  نآ  یمک  شاـک  متفگ :  مردـپ  هب  دروخ .  یم  بسا  ناتـسد  هب  بترم  رـس  نیا  و  دوب .  هدرک  نازیوآ  بسا  هنیس 
صخش نامه  تسا .  هدوب  نیا  زا  رتکاندرد  دنا ،  هدروآ  وا  رس  رب  هک  ییالب  مدنزرف !  تفگ :  مردپ  دنک .  یم  هچ  رـس  نآ  اب  بسا  ناتـسد 

هب ارم  تفیب ؛  هار  دـیوگ : یم  هتفرگ و  ار  ما  هناـش  دـیآ ،  یم  مغارـس  هب  باوخ  رد  بش  ره  ما ،  هتـشک  ار  یتـقو  زا  تفگ :  نم  هب  شدوخ 
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حبص ات  بش  دیوگ : یم  دوب ،  هدینش  باوخ  ماگنه  ار  شیادص  هک  وا  نارسمه  زا  یکی  دوش .  حبـص  ات  دزادنا و  یم  نآ  رد  هدرب و  منهج 
تالاح شرسمه  زا  میتفر و  شرسمه  شیپ  هلیبق  ناناوج  زا  يا  هدع  اب  دیوگ : یم  ۀتابن  نب  غبـصا  نب  مساق  درب .  یمن  نامباوخ  وا  دایرف  زا 

 . تسا هتفگ  تسار  هتفگ و  ار  زیچ  همه  شدوخ  تفگ :  وا  میدیسرپ .  ار  وا 

غورد مسق  محر ،  عطق  ملظ ،  تازاجم 

دب هجتن  ات  دریم ،  یمن  نآ  هدنهد  ماجنا  هک  تسا  زیچ  هس  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  ماما  باتک  رد  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
 . دنگنج یم  ادخ  اب  نآ  هلیسو  هب  هک  غورد  مسق  و  محر ،  ععطق  ملظ ،  دنیبب : ار  نآ 

بیرف گنرین و  تازاجم 

 . تسا منهج  رد  بیرف  گنرین و  دندومرف : یم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  نسح  ماما 

ینیچ نخس  يراوخبارش و  يزیرنوخ ،  تازاجم 

ماما زا  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  . 2 دور .  یمن  تشهب  هب  نیچ  نخس  و  راوخبارـش ،  زیرنوخ ،  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
 ، شکمدآ نیچ ،  نخـس  تسا :  مارح  رفن  هـس  رب  تـشهب  دـندومرف : مالـسلا  هـیلع  نینموـملاریما  هـک  دـنک  یم  لـقن  مالـسلا  هـیلع  نیـسح 

 . راوخبارش

ناربکتم تازاجم 

يور زا  هک  یـسک  هب  دنک ؛ ربکت  هک  یـسک  هب  دنکفا ؛ یمن  تمحر  رظن  رفن  هس  هب  لجوزع  دنوادخ  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
.2 تسا .  گرزب  دنوادخ  صوصخم  طقف  یگرزب  انامه  دهد .  جاور  مسق  اب  ار  شیاهالاک  هک  یـسک  هب  و  دشکب ؛ نیمز  هب  شـسابل  ربکت 
رد هک  یـسک  تفر و  دهاوخن  تشهب  هب  دشاب ،  ربکت  یلدرخ  هناد  کی  هزادـنا  هب  شلد  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

ناربکتم تمایق  زور  رد  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  . 3 تفر .  ددهاوخن  منهج  هب  دشاب ،  نامیا  یلدرخ  هناد  هزادنا  هب  شلد 
باسح زا  لجوزع  دنوادخ  ات  دننک  یم  دگل  ار  اهنآ  مدرم  زیر و  ياه  هچروم  یکچوک  هب  یلو  دـنوش ؛ یم  روشحم  یناسنا  ندـب  نامه  اب 

نوخ كرچ و  نااراکانز و  جرف  تافاثک  كرچ و  دوب ! یم  منهج  طقف  شاک  درب .  یم  منهج  هب  ار  اهنآ  هاگنا  دوش .  غراف  دوخ  تاـقولخم 
 . دروخ یم  ار  نایمنهج 

راکهانگ ندرکن  بدا  تازاجم 

نیلوا دننکن ،  بدا  شناهانگ  رطاخ  هب  ار  وا  دـسرب و  یناوجون  نس  هب  دوخ  موق  نایم  رد  یناوجون  دـندومرف :: مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
 . دنک یم  مک  ار  اهنآ  يزور  هک  تسا  نیا  لجوزع  دنوادخ  تازاجم 

دنهد شوگ  ار  شنخسدهاوخ  یمن  هک  یسک  نخس  هب  نداد  شوگ  غورد و  باوخ  نتفگ  ندیشک ،  ریوصت  تازاجم 

ار یناویح  سکع  هک  یسک  دش : دنهاوخ  باذع  تمایق  وزر  رد  رفن  هس  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  يوار 
یغورد باوخ  هک  یـسک  دمدب ،  نآ  رد  حور  تسناوت  دهاوخن  هاگ  چیه  دش و  دهاوخ  باذع  دـمدب ،  نآ  رد  حور  هک  یتقو  ات  دـشکب ، 
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هک یـسک  و  دنزب ؛ هرگ  ار  ود  نآ  تسناوت  هاگ  چیه  دش و  دهاوخ  باذع  دنزب و  هرگ  ار  وج  هناد  ود  ههک  ینامز  ات  دـنک ،  لقن  دوخ  زا  ار 
 . دنزیر یم  برس  ناشیاهشوگ  رد  تروص  نیا  رد  هک  دنشاب  هتشادن  تسود  اهنآ  دهدب و  شوگ  يا  هدع  نخس  هب 

هانگ لاح  رد  ندیدنخ  تازاجم 

هانگ ماجنا  لاح  رد  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
تسا نایرگ  هک  دور  یم  منهج  هب  هک  یلاح  رد  دشاب ،  نادنخ 

لجوزع دنوادخ  ریغ  يارب  لمع  تازاجم 

ینادرم هک  دسر  یم  روتسد  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
یم دجـسم  هب  نآ  اب  نوچ  نازوسن و  ار  نانآ  ياهمدق  هک  وگب  شتآ  هب  دیامرف : یم  یناسرمایپ  هب  لجوزع  دنوادخ  دـیربب و و  منهج  هب  ار 

نابرد دندناوخ .  یم  نآرق  یلیخ  نوچ  نازوسن ،  ار  اهنآ  نابز  دندرک ،  نم  هاگرد  هب  ور  اعد  ماگنه  هب  نوچ  نازوسن ،  ار  ناشیور  دنتفر ؛
یم نانآ  هب  هاگنآ :  میدرک .  یم  راک  لجوزع  دنوادخ  ریغ  يارب  ام  دنیوگ ؟ یم  دـیتسیک ؟ رگید  اهتخبدـب  امـش  دـیوگ : یم  اهنآ  هب  منهج 

 . دیدرک یم  راک  ناشیارب  هک  دیریگب  هک  یسک  نامه  زا  ار  ناتدزم  دیورب  دیوگ :

نز فرح  هب  نداد  شوگ  تازاجم 

 ، دنک تعاطا  شنز  زا  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  نینموملاریما  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هحتاف یـسورع و  مامح ،  هب  دهاوخب ،  نز  هک  نیا  دندومرف : تسا ؟  یتعاطا  هچ  نیا  دندیـسرپ : دزادنا .  یم  منهج  رد  ور  هب  ار  وا  دنوادخ 

. دراذگب وا  دشوپب و  امن  ندب  ياهسابل  هتفر و  یناوخ 

فیعض ندرکن  يرای  ندناوخ و  زامن  وضو  نودب  تازاجم 

هبرـض دص  یهلا  بلاذـع  ناونع  هب  دـنیوگ : یم  وا  هب  دـندناشن و  یم  شربق  رد  ار  ناراکوکین  زا  یکی  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هب ات  مرادن  ار  شلمحت  هک  دیوگ  یم  وا  دـننک و  یم  مک  ار  دادـعت  ابترم  اهنآ  مرادـن .  ار  شلمحت  دـیوگ : یم  وا  مینزب .  وت  هب  دـیاب  قالش 

نیا رطاخ  هب  دنیوگ : یم  هچ ؟  يارب  دسرپ  یم  مینزب .  ار  هبرض  نیا  امتح  دیاب  تسین ،  يا  هراچ  چیه  دنیوگ : یم  هک  دسر  یم  هبرض  کی 
یم وا  هب  يا  هبرض  یهلا ،  باذع  ناونع  هب  هاگنآ  يدومنن .  يرای  ار  وا  يدرک و  رذگ  یفیعـض  رب  يدناوخ و  زامن  وضو  نودب  يزور  هک 

 . دوش یم  شتآ  زا  رپ  شربق  هک  دننز 

تداهش نامتک  غورد و  تداهش  تازاجم 

ماما زا  . 2 دوش .  یم  بجاو  وا  يارب  منهج  درادرب ،  یمدق  هک  نیا  زا  لبق  غورد ،  هب  هدنهد  تداهش  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
تسد زا  وا  تداهش  رطاخ  هب  هک  ار  یلام  رادقم  ره  دندومرف : دنک ؟ هبوت  دناوت  یم  هنوگچ  وگغورد  دهاش  دندیـسرپ : مالـسلا  هیلع  قداص 

 ، هداد تسد  زا  ار  شلام  فصن  رگا  و  لام ،  ثلث  هداد ،  تسد  زا  ار  شلام  ثلث  رگا  دنیامن : تخادرپ  وا  هب  دیاب  تسا ،  هتفر  لام  بحاص 
نآ فصن  دیاب  رفن  ود  نیا  زا  مادک  ره  تسا ،  هتفر  نیب  زا  یلام  دنا و  هداد  غورد  تداهـش  رفن  ود  رگا  دزادرپب و  وا  هب  ار  رادقم  نیا  دـیاب 

 . دنزادرپب شبحاص  هب  ار  لام 
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ندرک دای  ادخ  هب  غورد  دنگوس  تازاجم 

 . 2 تسا .  هدیگنج  لجوزع  دنوادخ  اب  اققحم  دیوگ ،  یم  غورد  هک  دنادب  دروخب و  مسق  هک  یسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
یلاخ ثعاب  اققحم  هک  دـیزیهرپب  غورد  دـنگوس  زا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

 . دسر یم  زور  لهچ  زا  سپ  ایند  نیا  رد  غورد  دنگوس  تافاکم  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 3 دوش .  یم  شلها  زا  اهرهـش  ندش 
زا ثعاب  دوخ ،  مسق  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـنک ،  یم  بجاو  ناسنا  رب  ار  منهج  هک  یغورد  مسق  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 4

نانموم و يا  امـش  رب  مالـس  تفگ :  هدمآ و  ناتـسربق  هب  هر )   ) ناملـس . 5 دـهدب .  تسد  زا  ار  شلاـم  وا  دوش و  یناملـسم  قـح  نتفر  نیب 
لزنم هب  هک  یماگنه  تسا ؟  هعمج  زورما  هک  دیناد  یم  دیا ! هدرک  تنوکس  اج  نیا  هک  یناسک  يا  دیتسه ! ناتـسربق  نکاس  هک  ناناملـسم 
میداد باوج  يدرک ،  مالس  مدینش .  یتفگ ،  نخس  هللادبعابا !  يا  وت  رب  مالس  تفگ :  دمآ و  وا  باوخ  هب  یـصخش  دیباوخ ،  تشگزاب و 

؟ دـنیوگ یم  هچ  دیـسرپ : ناملـس  دـنیوگ .  یم  هچ  هعمج  زور  رد  ناگدـنرپ  میناد  یم  اـم  تسا .  هعمج  زورما  هک  یناد  یم  اـیآ  یتفگ :  : 
وا تمظع  دنک ،  دای  دنگوس  وا  مسا  هب  غورد  هب  هک  یـسک  ام .  نارمکح  نابرهم و  راگدرورپ  تسا  هزنم  تسا ،  هزنم  دنیوگ : یم  تفگ : 

. دناد یمن  ار 

لوب زا  ندرکن  زارتحا  تازاجم 

هب تساجن  زا  سپ  ای  دوش  سجن  دراذگب  ینعی  تسا  لوب  زا  ندرکن  زارتحا  رطاخ  هب  ربق  باذـع  رتشیب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دشکن بآ  ار  دوخ  لوب 

زامن هب  ندادن  تیمها  تازاجم 

ماگنه رگا  تفگ :  هاگنآ  متـسیرگ .  زین  نم  متفگ .  تیلـست  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تافو  رطاـخ  هب  هدـیمح  ما  هب  دـیوگ  یم  ریـصب  یبا 
ار مناشیوخ  دندومرف : هدرک و  زاب  ار  شنامشچ  تافو  ماگنه  يدید :  یم  وا  زا  یبیجع  زیچ  يدوب ،  رضاح  مالسلا  هیلع  ترضح  نآ  تافو 

تیمها زامن  هب  هک  یـسک  هب  ام  تعافـش  دـندومرف : هتخادـنا و  نانآ  هب  یهاـگن  وا  میدرک .  عمج  ار  وا  ناـشیوخ  همه  زین  اـم  دـینک .  عمج 
. دسر یمن  دهدن ، 

ندرکن تبانج  لسغ  تازاجم 

 . دوب دهاوخ  منهج  رد  دیوشن ،  ادمع  ار  وم  رات  کی  تبانج  لسغ  رد  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هدجس ندرک  هاتوک  تازاجم 

نآ رد  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دش  يدجـسم  دراو  يدرم  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار 
: دندومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  داد .  ماجنا  تسا ،  مزال  هدجس  رد  دشاب و  دیاب  هچنآ  زا  رت  هاتوک  ار  دوخ  ياه  هدجس  دوب .  اج 

 . تسا هتفر  ایند  زا  دمحم  نید  زا  ریغ  ینید  اب  دریمب  رگا  دز .  كون  غالک  لثم 

نآ تقو  ریغ  رد  زامن  ندناوخ  تازاجم 

نآ دناوخب ،  شتقو  ریغ  رد  ار  زامن  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـنیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 1
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زور رد  ناسنا  هک  یماگنه  و  يدرک .  عیاض  ارم  هک  روطناـمه  دـنک ؛ عیاـض  ار  وت  ادـخ  دـیوگ : یم  دور و  یم  ـالاب  کـیرات  هایـس و  زاـمن 
شلامعا ریاس  دوب ،  كاپ  شزامن  رگا  تسا .  زامن  دوش ،  یم  لاوس  وا  زا  هک  يزیچ  نیلوا  دتـسیاب ،  لجوزع  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  تمایق 

يا هتشرف  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 دوب .  دـهاوخن  كاپ  زین  شلامعا  ریاس  دوبن ،  كاپ  شزامن  رگا  و  دوب ،  دـهاوخ  كاپ  زین 
ییاهزامن زا  شزامن  رگا  درب .  یم  الاب  هتفرگ و  ار  زامن  دـناوخ ، زامن  ناسنا  هک  یماگنه  درادـن و  يرگید  راک  تسا و  زاـمن  روماـم  طـقف 

هب و  دنز ؛ یم  رازگزامن  تروص  هب  هدنادرگرب و  ار  زامن  زین  وا  نادرگرب .  ما  هدنب  هب  ار  نآ  دـیامرف : یم  دـنوادخ  دوش ؛ یمن  لوبق  هک  دوب 
نینموملاریما زا  مالـسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 3 يزادنا !  یم  رـسدرد  هب  ارم  تلامعا  اب  ردـقچ  هک  هآ  دـیوگ : یم  وا 

یم وا  زا  هدوب و  كانمیب  مدآ  دـنزرف  زا  هشیمه  ناطیـش  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  تسا  هدومن  تیاور  مالـسلا  هیلع 
ار وا  هدش و  يرج  وا  رب  ناطیـش  درک ؛ عیاض  ار  اهزامن  نیا  هک  یماگنه  دناوخب .  شتقو  رد  هناگجنپ ر  ياهزامن  هک  ینامز  ات  هتبلا  دـسرت ؛

 . دناشک یم  گرزب  ناهانگ  هب 

تعامج ماما  هب  ادتقا  لاح  رد  ندناوخ  هروس  دمح و  تازاجم 

تئارق تسا ،  هدرک  ادتقا  وا  هب  هک  یماما  رس  تشپ  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  دنیامن : یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
. دوش یم  روشحم  نید  یب  دریمب ؛ دناوخب و  ار  هروس  دمح و  دیامن و 

تعامج ماما  رس  تشپ  نداتسیان  فص  هب  تسرد  تازاجم 

يروط هب  دینک ؛ تسرد  ار  ناتیاه  فص  مدرم !  يا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دزاسن قرفتم  ار  امش  ياهلد  دنوادخ  ات  دیشابن ؛ قرفتم  اهفص  رد  دشابن .  امش  نیب  يا  هلصاف  هدرک و  ادیپ  سامت  مه  اب  ناتیاهافتک  هک 

نآ هب  یتیمها  یب  ای  بجاو  زامن  كرت  تازاجم 

 ، نامیا رفک و  نیب  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدومن  لقن  رباج  زا  مالسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسین زامن  كرت  زج  يا  هلصاف 

رصع زامن  نتخادنا  ریخات  تازاجم 

تسد زا  ار  نآ  ات  دنک  كرت  رصع ر  زامن  یشومارف  نودب  هک  یسک  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  يوار  . 1
رد يدروخ ،  بیرف  هچ  ره  دروم  رد  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 2 دنادرگ .  یم  لام  لها و  یب  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دـهدب ،
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  اریز  ناوخب ،  ار  نآ  تسا ،  فاص  دیفـس و  باتفآ  هک  یلاـح  رد  روخن و  بیرف  رـصع  زاـمن  دروم 
رد دندومرف : دوب ؟ دهائوخ  لام  لها و  یب  اجک  مدرک :  ضرع  دوب .  دهاوخ  لام  لها و  یب  دنک ، عیاض  ار  رصع  زامن  هک  یـسک  دندومرف :

باتفآ ات  دناوخن  ار  نآ  هک  تسا  نیا  روظنم  دنگوس ! ادـخ  هب  دـندومرف : تسا ؟  مادـک  نآ  ندرک  عیاض  زا  روظنم  مدرک :  ضرع  تشهب . 
 . دنک بورغ  ای  دوش  درز 

بش همین  ات  ءاشع  زامن  ندناوخن  تازاجم 

باوخ هب  ار  شنامشچ  دنوادخ  دناوخن ، ار  اشع  زامن  بش  همین  ات  هک  یسک  دیوگ : یم  هدرامگ ي  هتشرف  دندورمف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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هب ور  هاگنآ  دندناوخ .  ار  حبـص  زامن  ادخ  لوسر  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هعمج 1 . زامن  تعامج و  زامن  كرت  تازاـجم  دربن .
؟ دـندماین ایآ  دـندومرف : ادـخ ! لوسر  يا  ریخ ، مدرک :  ضرع  دـندمآ ؟ زامن  هب  نانیا  دندیـسرپ : هدرب و  ار  رفن  دـنچ  مان  هدومن و  باحـصا 

یم لقن  مالـسلا  هیلع  شردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 تسین .  اشع  زامن  زامن و  نیا  زا  رت  تخـس  نیقفانم  يارب  يزامن  چـیه  دـینادب 
هک یناسک  رگا  دندومرف : دنوش و  رضاح  تعامج  زامن  هب  هک  درک  طرش  دجسم  ناگیاسمه  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامن 

متیب لها  زا  يدرم  هب  هاگنآ  هتفگ ،  هماقا  ناذا و  هک  مدهد  یم  روتـسد  نذوم  هب  دنرادنرب ، تسد  دوخ  راک  زا  دـنیآ  یمن  تعامج  زامن  هب 
ار اهنآ  ياه  هناخ  تعامج ،  زامن  هب  ندـماین  رطاـخ  هب  هدروآ و  ار  مزیه  ياـه  هتـسب  مهد  یم  روتـسد  تسا ،  مالـسلا  هیلع  یلع  ناـمه  هک 

نودب هعمج  هس  يدرم  رگا  تسا .  بجاو  زین  ماما  هارمه  هب  نآ  يارب  عامتجا  هعمج و  زامن  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 3 دنزب .  شتآ 
رطاخ هب  هک  یـسک  و  دنک . یمن  كرت  ار  بجاو  هس  نیقفانم  زج  سک ،  چیه  و  تسا ،  هدرک  كرت  ار  بجاو  هس  دنک ، كرت  ار  نآ  تلع 

. درادن ینادنچ  شزرا  شزامن  تشاد  دهاوخن  يزامن  دنک ، كرت  ار  تعامج  زامن  نینموم  عمج  تعامج و  زامن  هب  یتبغر  یب 

میتی لام  ندروخ  تازاجم 

دنوادـخ دروخب ، ار  میتی  لام  هک  یـسک  دومرف : هدومن و  نخـس  هب  عورـش  وا  میتفر .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ندـید  هب  دـیوگ : یم  يوار 
یقاب یفیعـض  ناکدوک  دوخ  زا  سپ  هک  یناسک  و  دیامرف : یم  لجوزع  دـنوادخ  انامه  دـنادرگ .  یم  طلـسم  شنادـنزرف  ای  وا  رب  ار  یملظ 

دنیوگب 18 نخس  تلادع  هب  تسرد و  مدرم  نامیتی  هرابرد  هدرک و  هشیپ  اوقت  دیاب  دنسرت ، یم  اهنآ  يارب  دنراذگ و  یم 

ندادن تاکز  تازاجم 

زا تسا ،  هتسب  ناشندرگ  هب  ناشیاهتسد  هک  یلاح  رد  ار  يا  هدع  تمایق  زور  رد  لجوزع  دنوادخ  انامه  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 1
هب ار  اهنآ  هک  دنتسه  یناگتـشرف  نانآ  هارمه  دنریگب .  ار  يزیچ  دنناوت  یمن  زین  یتشگنا  رـس  هزادنا  هب  یتح  نانآ  دزیگنا  یم  رب  ناشیاهربق 

دنوادـخ هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دـندرادن ؛ ار  رایـسب  ریخ  زا  یکدـنا  ریخ  هک  دنتـسه  یناسک  ناـنیا  دـنیوگ : یم  هدرک و  تمـالم  یتخس 
یم یـصخش  دیوگ : یم  يوار  . 2 دـندرکن .  تخادرپ  ناشلاوما ،  زا  ار  لجوزع  دـنوادخ  قح  ناشیا  یلو  دومرف ، اـطع  ناـشیا  هب  لـجوزع 
ارم شلکـشم  لح  يارب  وا  دندینـش .  اـه  هیاـسمه  هک  مدیـشک  يداـیرف  نآ  سرت  زا  تفگ :  یم  دـسرت و  یم  ینز  زا  باوخ  رد  تشادـنپ 

اققحم تفگ :  باوج  رد  وا  دهد .  یمن  تاکز  دیاش  وگب  وا  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  داتـسرف .  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ 
.3 یهد .  یمن  نآ  لها  هب  امتح  یهد  یم  مه  تاکز  وگب  وا  هب  دـندومرف : هراـبود  ترـضح  نآ  مهد ،  یم  تاـکز  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  و 

هیلع قداص  ماما  ناملـسم .  هن  تسا و  نموم  هن  دزادرپن ، ار  تاکز  زا  یطاریق  هک  یـسک  تسا :  هدومن  لـقن  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  يوار 
دمحم لآ  مئاق  هک  یماگنه  دندومرف : زین  و  ندادن .  تاکز  رطاخ  هب  رگم  تفرن ،  نیب  زا  ایرد  یکـشخ و  رد  یلام  چیه  دـندومرف : مالـسلا 

. دنز یم  دزادرپن  تاکز  هک  ار  یسک  ندرگ  دیامن ، مایق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ناضمر هام  هزور  زا  زور  کی  ندروخ  تازاجم 

نآ زا  نامیا  حور  دروخب ، ار  ناضمر  هام  زا  زور  کی  هزور  هک  یـسک  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار 
. دوش یم  جراخ 

بجاو جح  كرت  تازاجم 

ندرکن جح  تلع  درواین و  اج  هب  ار  دوخ  بجاو  جح  دریمب و  هک  یسک  دندومرف : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  يوار 
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یمکاح ای  دورب ، جح  هب  دناوتن  نآ  رطاخ  هب  هک  یـضرم  ای  دشابن ، نکمم  وا  يارب  جح  هب  نتفر  نآ ،  ندروآرب  نودب  هک  دـشاب  یتجاح  وا 
. دور یمن  ایند  زا  ناملـسم  دـنک و  باختنا  تساوخ  ار  مادـک  ره  یحیـسم .  ای  دریمب  يدوهی  اـی  دـیاب  دـنک ، عنم  جـح  هب  نتفر  زا  ار  وا  هک 
هس هک  یسک  دندومرف : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  دیوگ  یم  يوار  زور  هس  رد  ندناوخن  دحا  هللا  وه  لق  راب  کی  تازاجم 

رگا و  دوش .  یم  نامیا  یب  دوش .  یم  هتشادرب  شندرگ  زا  نامیا  هتشر  هدنام و  روای  نودب  دناوخن ، ار  دحا  هللا  وه  لق  هروس  درذگب و  زور 
 . تسا گرزب  يادخ  هب  رفاک  درمیب ، زور  هس  نیا  رد 

هعمج زور  رد  ندناوخن  دحا  هللا  وه  لق  تازاجم 

دناوخن و دحا  هللا  وه  لق  نآ  رد  دنک و  يرپس  ار  يا  هعمج  هک  یـسک  دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ  یم  يوار 
 . تسا هدرم  بهل  یبا  نید  رب  دریمب ؛ سپس 

يراتفرگ يرامیب و  رد  دحا  هللا  وه  لق  ندناوخن  تازاجم 

هللا وه  لق  دوخ  يراتفرگ  ای  يرامیب  رد  دوش و  راتفرگ  ای  رامیب  هک  یسک  دندومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  يوار 
 . درم دهاوخ  منهج  رد  دریمب ، يراتفرگ  ای  يرامیب  نآ  رد  دناوخن و  دحا 

زامن جنپ  رد  دحا  هللا  وهلق  ندناوخن  تازاجم 

مادک چیه  رد  دناوخب و  زامن  جنپ  دنک و  يرپس  ار  زور  کی  هک  یـسک  دندومرف : هک  میدنـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  يوار 
 . یتسین نارازگزامن  زا  ادخ ! هدنب  يا  دنیوگ : یم  وا  هب  دناوخن ، دحا  هللا  وه  لق 

نآرق زا  يا  هروس  ندرک  شومارف  تازاجم 

هروس نآ  تمایق  زور  رد  دنک ، شومارف  ار  نآرق  زا  يا  هروس  هک  یسک  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  یم  يوار 
نآ زا  شاک  يا  ییابیز !  ردقچ  یتسیک ؟  وت  دیوگ : یم  دنیب ، یم  ار  نآ  یتقو  دوش .  یم  نایامن  وا  يارب  دنلب  يا  هجرد  ابیز و  یلکـش  رد 

 . مدناسر یم  هجرد  نیا  هب  ار  وت  يدوب ،  هدرکن  شومارف  ارم  رگا  متسه .  هروس  نلف  نم  یسانش ؟  یمن  ارم  دیوگ : یم  وا  يدوب !  نم 

نموم ندرک  لیلذ  تازاجم 

هب دنادب  دنک ؛ لیلذ  ارم  نموم  هدنب  هک  یسک  دیامرف : یم  لجوزع  دنوادخ  دندومرف : هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  داص  ماما  زا  دیوگ  یم  يوار 
 . تسا ناما  رد  نم  بضغ  زا  دنادب  دیامن ؛ میرکت  مارتحا و  ار  وا  هک  یسک  و  تسا ،  هدمآ  نم  گنج 

نموم ندرکن  يرای  تازاجم 

ایند و رد  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنکن ، يرای  یلو  دنک  يرای  ار  شنموم  ردارب  دـناوتب  هک  تسین  ینموم  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دومن دهاوخن  يرای  ار  وا  ترخآ 

نموم زا  دوخ  ندیناشوپ  تازاجم 
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نیب هک  دشکیم  راوید  رازه  تشهب  وا و  نیب  دشاب ؛ یباجح  عنام و  رگید  نموم  وا و  نیب  هک  ینموم  ره  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا هار  لاس  رازه  رگید  راوید  ات  يراوید  ره 

نموم زا  نتفرگ  دوس  تازاجم 

 . تسابر زا  نموم  زا  نموم  نتفرگ  دوس  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

نموم قح  سبح  تازاجم 

وا هب  هتشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  ینموم  قح  هک  یـسک  سنوی !  يا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  یم  لقن  نابیظ  نب  سنوی  . 1
يدانم دوش و  يراج  وا  قرع  زا  هرد  دنچ  هک  دنک  قرع  ردق  نآ  ات  دراد  یم  هگن  اپ  رـس  ار  وا  لاس  دصناپ  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دـهدن ؛

یم شنزرس  زین  زور  لهچ  دادن .  وا  هب  تشادهگن و  دوخ  دزن  ار  ینموم  نالف  قح  هک  تسا  یملاظ  نامه  نیا  دنک : یم  ادن  ادخ  بناج  زا 
دراد جایتحا  نآ  هب  هک  ار  ینموم  لام  ینموم  ره  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 دیربب . منهج  هب  ار  وا  دسر  یم  روتسد  سپس  دوش . 

. دیشچ دهاوخن  زین  یتشهب  هتسب  رس  ياه  هباشون  زا  و  هدیشچن ،  ار  یتشهب  ياذغ  دنگوس  اخ  هب  دنک ، سبح 

نموم هب  ندز  تمهت  تازاجم 

و رفک ، وا  اب  گنج  قسف ،  ینموم  هب  نتفگ  ازـسان  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
 . تسا هانگ  تبیغ  اب  شتشوگ  ندروخ 

وا ندرک  اوسر  دصق  هب  یبلط  ندرک  لقن  تازاجم 

ات دربب  نیب  زا  ار  شتیصخش  هدرک و  اوسر  ار  وا  هک  فده  نیا  اب  دنک ، لقن  ینموم  زا  يزیچ  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دیامن یم  دراو  ناطیش  یتسرپرس  هب  جراخ و  دوخ  یتسرپرس  زا  ار  وا  لجوزع  دنوادخ  دتفیب ، مدرم  مشچ  زا 

شا هناخ  رد  ینموم  تنوکس  زا  تعنامم  تازاجم 

دنوادـخ دراذـگن ، وا  دـشاب و  نآ  رد  تنوکـس  جاتحم  ینموم  دـشاب و  هتـشاد  يا  هناخ  رد  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
متـشهب رد  هاگچیه  دـنگوس  متزع  هب  دـیزرو . لخب  ایند  رد  تنوکـس  دروم  رد  مرگید  هدـنب  هب  ما  هدـنب  مناگتـشرف !  دـیامرف : یم  لجوزع 

 . دش دهاوخن  نکاس 

ادخ رب  ندرک  ادیپ  تارج  تازاجم 

ناهانگ نآ  زا  هدرک و  يرود  ناهانگ  نآ  زا  یتدم  زا  سپ  یلو  دندش ؛ بکترم  يرایـسب  هانگ  يا  هدع  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دندوب هتفرگ  هدهع  هب  ار  هانگ  هک  اهنآ  رب  لجوزع  يادخ  ام .  هدهع  هب  امش  ناهانگ  دنتفگ : نانآ  هب  رگید  يا  هدع  دندوب .  ناسرت  رایـسب 

! دیدرک ادیپ  تارج  نم  رب  امش  دندیسرت و  نم  زا  نانآ  دومرف : سپس  دومن . لزان  باذع 

هانگ دصق  تازاجم 
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 . دوش یم  مورحم  دوخ  قزر  زا  هانگ ،  دصق  رطاخ  هب  ینموم  اققحم  انامه و  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

هانگ تازاجم 

یم بکترم  یهانگ  هدنب  هک  اسب  يا  انامه  اریز  دهد ؛ ماجنا  ار  نآ  دـیابن  درک ، هانگ  دـصق  یـسک  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . مزرمآ یمن  ار  وت  هاگ  چیه  دنگوس ! ملالج  تزع و  هب  دیامرف : یم  هدید و  ار  وا  لجوزع  دنوادخ  دوش و 

مدرم دنوادخ و  تیاضر  دصق  هب  لمع  ماجنا  تازاجم 

دـهد و ماجنا  ار  يراک  ترخآ  يارـس  هب  ندیـسر  لجوزع و  دـنوادخ  تیاـضر  رطاـخ  هب  يا  هدـنب  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
ار یلمع  مدرم  رطاخ  هب  هک  یسک  دندومرف : زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  كرـشم  دیامن ، دصق  نیا  دراو  ار  مدرم  زا  یـسک  تیاضر 
: دیامرف یم  لجوزع  دنوادخ  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  كرش  ییایر ،  ره  انامه  تسا ؛  مدرم  هدهع  هب  شاداپ  دهد ، ماجنا 

 . دوب دهاوخ  نم  ریغ  يارب  لمع  نآ  دنک ، لمع  نم  ریغ  نم و  يارب  هک  یسک 

انز ندروخ و  بارش  تقرس ،  تنایخ ،  تازاجم 

؛  تکرب اب  هدش و  بارخ  هناخ  هک  نیا  رگم  دوش ؛ یمن  يا  هناخ  دراو  هک  تسا  زیچ  راهچ  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  . 1
 . مدیسرپ ار  راوخ  بارش  مکح  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار  . 2 انز . ندروخ ،  بارش  تقرس ،  تنایخ ،  دش ؛ دهاوخن  دابآ 

هیلع قداص  ماـما  . 3 دـش .  دـهاوخن  لوبق  شزامن  دـشاب ، شیاهگر  رد  بارـش  يا  هرذ  هک  ینامز  اـت  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  ترـضح  نآ 
.4 تسا .  بارـش  زا  رتدب  غورد  و  تسا .  بارـش  اهلفق  نیا  دیلک  هک  هتـشاذگ  لفق  دنچ  رـش  يارب  لجوزع  يادخ  انامه  دندومرف : مالـسلا 

تـسم نآ  رایـسب  هک  هجنآ  زا  یکدنا  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دهد یم  رفیک  باذع ،  عون  دصیس  اب  ار  گر  نیا  لجوزع  دنوادخ  دنک ؛ شیاهگر  زا  یگر  دراو  تسا  هدننک 

لگ ندروخ  تازاجم 

يورین دش و  دهاوخ  رامیب  هدش ،  ریـساوب  هب  التبم  هداتفا ،  شراخ  هب  شندب  دروخب ، لگ  هک  یـسک  انامه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
ماجنا رطاخ  هب  هدـش و  هسیاقم  نآ  زا  لبق  لامعا  اب  دـهد ؛ یم  ماـجنا  لـگ  ندروخ  زا  سپ  هک  یلاـمعا  و  دور .  یم  نیب  زا  شیاـپ  قاـس و 

 . دش دهاوخ  باذع  يرامیب  لاح  رد  لامعا  نآ  ندادن 

نینموم نایم  رد  هانگ  جاور  نارادتسود  تازاجم 

تسا یسک  دننام  دهد ، جاور  ار  یهانگ  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دوشن نآ  راتفرگ  دوخ  ات  دریم  یمن  دنک ، شنزرس  يزیچ  رطاخ  هب  ار  نموم  هک  یسک  و  تسا .  هداد  ماجنا  ار  نآ  راب  نیلوا  يارب  هک 

دوش يراکمتس  ناطلس  ضرعتم  هک  یسک  تازاجم 

هثداح دوش و  يراکمتس  ناطلس  ضرعتم  هک  یسک  انامه  لضفم !  يا  دندومرف : نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ  یم  رمع  نب  لضفم 
 . دش دهاوخن  وا  يزور  ربص  تبیصم ،  نیا  رد  هتشادن و  یشاداپ  دیآ ، شیپ  شیارب  وا  هیحان  زا  يراوگان 
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نموم ردارب  راک  ماجنا  رد  ناوت  مامت  نتفرگن  راک  هب  هک  یسک  تازاجم 

مامت اب  وا  دـهاوخب و  يرای  وا  زا  شردارب  هک  ام  ناراـی  زا  يدرم  ره  دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ : یم  يوار 
؟  تسیک نینموم  زا  ناتدارم  مدرک :  ضرع  تسا .  هدرک  تنایخ  نینموم  وا و  لوسر  ادـخ و  هب  کش  نودـب  دـنکن ؛ کـمک  وا  هب  تردـق 

 . نینموم رفن  نیرخآ  ات  هتفرگ  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  زا  دندومرف :

وا تساوخرد  ماگنه  هب  نموم  ندرکن  يرای  تازاجم 

کمک وا  شزاین  عفر  يارب  دورب و  اـم  نایعیـش  زا  یکی  شیپ  یتجاـح  يارب  اـم  ناردارب  زا  یکی  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
یکی ياهزاین  ندروآرب  هب  ار  وا  لجوزع  دنوادخ  دنک ؛ يراددوخ  وا  هب  ندرک  کمک  زا  دنک ؛ کمک  دـناوت  یم  هک  نیا  اب  وا  دـهاوخب و 

 . دنک یم  باذع  ار  وا  لمع  نیا  رطاخ  هب  تمایق  زور  رد  هاگنآ  دنک .  یم  راتفرگ  ام  نانمشد  زا 

ینموم یگنهرب  ای  ندیشوپ  تازاجم 

هب ار  سابل  نآ  تسه و  يدنمزاین  ینموم  وا  رانک  رد  دنادب  دشاب و  هتشاد  يدایز  سابل  هک  یسک  دندومرف : مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما 
. دنکفا یم  منهج  رد  ور  هب  ار  وا  دنوادخ  دهدن ، وا 

هنسرگ نموم  رانک  رد  ندش  ریس  تازاجم 

: دیامرف یم  لجوزع  دنوادخ  دـشاب ، يا  هنـسرگ  نموم  وا  رانک  رد  دـهاوخب و  ریـس  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  نیدـباعلا  نیز  ماما 
تعاطا يرگید  زا  هدرک و  یچیپرس  نم  روتسد  نیا  زا  رد  یلو  مداد ؛  روتسد  وا  هب  هک  مریگ  یم  یهاوگ  هدنب  نیا  رب  ار  امـش  مناگتـشرف ! 

 . مشخب یمن  ار  وا  هاگچیه  دنگوس ، ملالج  تزع و  هب  هتشاذگاو و  شلمع  هب  ار  وا  درک . 

وا ندرک  لیلذ  وا و  هب  نیهوت  نموم ،  ریقحت  تازاجم 

؛ دنک نیهوت  وا  هب  دنک و  ریقحت  ار  يریقف  نموم  هک  یسک  کش  نودب  اریز  دینکن ؛ ریقحت  ار  ریقف  نموم  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
دریگ یم  رارق  لاعتم  يادخ  دیدش  ینمـشد  دروم  دنک ؛ هبوت  ای  درادرب  تسد  دوخ  راک  زا  هک  ینامز  ات  هدومن و  ریقحت  ار  وا  لاعتم  يادخ 

یم اوسر  تاقولخم  نایم  رد  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دنک ؛ شریقحت  دیامن و  راوخ  شرقف  يرادن و  رطاخ  هب  ار  ینموم  هک  یـسک  و  . 
 . دیامن

وا زا  تبیغ  ماگنه  هب  نموم  ندرکن  يرای  تازاجم 

؛ دـیامن شیراـی  هدرک و  کـمک  شنموم  ردارب  هب  وا  دوش و  تبیغ  شنموم  ردارب  زا  وا  شیپ  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
وا دناوت  یم  هک  یلاح  رد  دوش و  تبیغ  وا  شیپ  شنموم  ردارب  زا  هک  یـسک  و  دیامن . یم  يرای  کمک و  ار  وا  ترخآ  ایند و  رد  دـنوادخ 

 . دیامن یم  لیلذ  راوخ و  ار  وا  ترخآ  ایند و  رد  دنوادخ  دنک ، عافد  وا  زا  هدیناسرن و  يرای  کمک و  دنک ؛ کمک  يرای و  ار 

ندوب یضار  دوخ  زا  تازاجم 

نیمز تفه  نامسآ ،  تفه  وا  تشاذگ و  يا  هتشرف  هدهع  هب  ار  شنیرفآ  زا  يرادقم  لجوزع  يادخ  انامه  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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یکدـنا شتآ  زین  لجوزع  دـنوادخ  مریظن .  یب  نم  تفگ :  تسوا ،  نامرف  هب  زیچ  همه  دـید  هک  یماـگنه  و  دـیرفآ .  يرگید  ياـهزیچ  و 
، دیشک شتآ  هب  دوب  هدیرفآ  وا  هک  ار  ییاهزیچ  همه  و  تشگنا ،  هدنب  هزادنا  هب  یشتآ  دندومرف : ردق ؟ هچ  الثم  درک : لاوس  يوار  داتـسرف .

. دوب هدش  یضار  دوخ  زا  هک  نیا  رطاخ  هب  طقف 

ناهانگ تازاجم 

ناراب لوزن  هک  تسا  نیا  تسه  هک  يزیچ  اهنت  تسین .  رگید  لاس  زا  رت  نارابرپ  یلاس  چیه  هک  دینادب  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 1
ار یناراب  لجوزع  دنوادخ  ددرگ ، ناهانگ  بکترم  يا  هعماج  هک  یماگنه  دیدرت  نودب  دراد .  دنوادخ  تساوخ  هب  یگتـسب  هقطنم  ره  رد 

دنوادخ کش  نودب  دنادرگ .  یم  لزان  رگید  ياههوک  اهایرد و  عیسو ،  ياهنابایب  رد  هدینارابن و  اج  نآ  رد  دوب ، هداد  رارق  اهنآ  يارب  هک 
هب دـناوت  یم  وا  هک  اریز  دـیامن ؛ یم  باذـع  ناراب  ندـینارابن  اب  دنتـسه ، نآ  رانک  رد  هک  یمدرم  ناـهانگ  رطاـخ  هب  شا  هنـال  رد  ار  لـعج 

باتک رد  دندومرف : سپس  دیریگ . دنپ  ناهاگآ !  يا  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  هاگنآ  دورب . دوش ؛ یمن  تیـصعم  اجنآ  رد  هک  یناکم 
دایز یناهگان  گرم  دوش ، راکـشآ  انز  هک  یماگنه  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 

تاکز هک  یماـگنه  و  دـهد .  یم  باذـع  تـالوصحم  دوبمک  یطحق و  اـب  ار  ناـنآ  دـنوادخ  دـننک ، یـشورف  مک  هک  یناـمز  و  دوش .  یم 
زواجت ملظ و  رد  دننک ، ملظ  تنواضق  رد  هک  یماگنه  دیامن و  یم  مورحم  دوخ  نداعم  اه و  هویم  تعارز ،  زا  ار  اهنآ  زین  نیمز  دـنزادرپن ،

هک یماگنه  و  دیامن . یم  طلـسم  اهنآ  رب  ار  ناشنانمـشد  دنوادخ  دننک ، ینکـش  نامیپ  هک  ینامز  و  تخادرپ .  دـنهاوخ  رگیدـکی  يرای  هب 
يوریپ متیب  لها  ناـکین  زا  هدرکن و  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هک  یناـمز  و  دریگ . یم  رارق  رارـشا  تسد  رد  لاوما  دـنیامن ، محر  عطق 

هیلع رقاب  ماما  دوش 2 . یمن  باجتـسم  یلو  دننک  یم  اعد  اهنآ  ناکین  لاح  نیا  رد  و  دیامن ؛ یم  طلـسم  اهنآ  رب  ار  ناشنادب  دنوادخ  دننکن ،
لجوزع دنوادخ  هب  اهنآ  زا  دیدیسر ، اهنآ  هب  رگا  هک  تسا  زیچ  جنپ  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالـسلا 

اهنآ ناینیـشیپ  نایم  رد  هک  یـضارما  نوعاط و  هک  نیا  رگم  تسا ،  هدرکن  ادیپ  جاور  يا  هعماج  رد  راکـشآ  تروص  هب  ناهانگ  دـیرب : هانپ 
یتسدگنت یطحق و  اب  هک  نیا  رگم  دنا ؛ هدرکن  یـشورف  مک  دنک .  یم  ادیپ  جاور  اهنآ  نایم  رد  تسا ؛  هتـشادن  دوجو  دنا ؛ هتفر  ایند  زا  هک 

رب ناراب  دندوبن ، نایاپراهچ  رگا  دنا و  هدش  مورحم  ناراب  زا  هک  نیا  رگم  دنا ؛ هدرکن  تخادرپ  تاکز  دنا ؛ هدـش  تازاجم  ناطلـس  متـس  و 
هدومن و طلـسم  اهنآ  رب  ار  ناشنانمـشد  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنا ؛ هتـسکشن  ار  شلوسر  نامیپ  لجوزع و  دنوادخ  نامیپ  دـیراب .  یمن  اهنآ 

رارق ناشدوخ  نایم  رد  ار  ناشباذع  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنا ؛ هدومنن  تواضق  یهلا  ماکحا  ریغ  هب  دنا و  هتفرگ  ار  ناشلام  زا  يرادقم  نانآ 
 . تسا هداد 

نانکش نامیپ  وگغورد و  نایاناد  راکتنایخ ، ناریزو  رگمس ، ناشکندرگ  قساف ،  نایراق  دساف ، ياملع  تازاجم 

 . دنک یم  بایسآ  هک  تسا  منهج  رد  یبایسآ  انامه  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
، دـساف ياـملع  دومرف : نینموملاریما ؟  يا  دـنک  یم  بایـسآ  ار  يزیچ  دـندرک : ضرع  دـنک ؟  یم  بایـسآ  ار  يزیچ  هچ  دیـسرپ  یمن  اـیآ 

یمن ایآ  تسا .  هنیـصح  مان  هب  يرهـش  منهج  رد  انامه  و  ار . وگغورد  ناـیاناد  راـکتنایخ و  ناریزو  رگمتـس ، ناـشکندرگ  قساـف ،  ناـیراق 
 . نانکش نامیپ  ياهتسد  دومرف : نینموملاریما ؟  يا  تسیچ  نآ  رد  دندرک : ضرع  تسا ؟  رهش  نآ  رد  يزیچ  هچ  هک  دیسرپ 

توغاط تدابع  ایند و  یتسود  تازاجم 

نآ لها  هک  درک  هدهاشم  داتفا .  يرهش  هب  شراذگ  تحایـس ،  ماگنه  هب  مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نارای دندرک .  یم  نفد  ار  رگیدکی  دوب ؛ نیا  زا  ریغ  رگا  و  دنا ؛ هدرم  یهلا  مشخ  اب  اهنیا  دندومرف : دنا .  هداتفا  اه  هار  اه و  هناخ  رد  هدرم و 
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؛  هلب داد : باوج  اهنآ  زا  یکی  رهـش ! لها  يا  دز : ادص  زین  وا  هللا !  حور  يا  نزب  ادص  ار  اهنآ  دنا ؟ هداتفا  زور  نیا  هب  ارچ  دندرک : ضرع  وا 
رس هیواه  زا  بش  یلو  دیدوب ؛ ملاس  زور  تفگ :  تسا ؟  هداتفا  یقافتا  هچ  امش  يارب  دیـسرپ : مالـسلا  هیلع  یـسیع  ترـضح  هللا !  حور  يا 

يزیچ هچ  دیـسرپ : دراد . رارق  نآ  رد  شتآ  زا  ییاـههوک  هک  تسا  شتآ  زا  ییاـهایرد  داد : باوج  تسیچ ؟  هیواـه  دیـسرپ : میدروآرد . 
هچب هک  ردق  نامه  تفگ :  دیتشاد ؟ تسود  ار  ایند  ردقچ  دیـسرپ : توغاط .  تدابع  ایند و  یتسود  داد : باوج  دناسر ؟ اج  نیا  هب  ار  امش 

تدابع ار  توغاط  هنوگچ  دیسرپ : دوش . یم  نیگهودنا  دورب ، هک  یماگنه  هدش و  لاحـشوخ  دیایب ، هک  یماگنه  دراد ؛ تسود  ار  شردام 
هنهد هک  تهج  نیا  هب  تفگ :  يداد ؟  باوج  وت  طقف  ارچ  دیسرپ : میدرک .  یم  تعاطا  دنداد ، یم  روتسد  ام  هب  یتقو  تفگ :  دیا ؟ هدرک 

 . مدوبن نانآ  زا  یلو  مدوب ،  اـهنآ  ناـیم  رد  نم  دـنا .  هدراـمگ  اـهنآ  رب  دـنمورین  نشخ و  یناگتـشرف  هدز و  اـهنآ  ناـهد  رب  شتآ  زا  ییاـه 
ترـضح هاگنآ  متفیب .  منهج  رد  مسرت  یم  هدوب و  نازیوآ  ییوم  رات  هب  نونکا  تفرگرب .  رد  نانآ  هارمه  زین  ارم  دمآ ، باذع  هک  یماگنه 

تسا رت  تحار  نید ،  تمالس  اب  وج  نان  ندروخ  اهیناد و  هلابز  رد  ندیباوخ  دندومرف : دوخ  نارای  هب  مالسلا  هیلع  یسیع 

راکایر تازاجم 

لماع تمایق  يادرف  دندیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
کـش نودب  اریز  دنکن ؛ هعدخ  امـش  اب  مه  دنوادخ  ات  دـینکن  هعدـخ  دـنوادخ  اب  هک  تسا  نیا  رد  طقف  تاجن  دـندومرف : تسیچ ؟  تاجن 
هعدخ شدوخ  اب  تقیقح  رد  دمهفب  رگا  و  دریگ .  یم  وا  زا  نامیا ر  حور  هدومن و  هعدـخ  وا  اب  زین  ادـخ  دـنک ؛ هعدـخ  ادـخ  اب  هک  یـسک 

هب یلو  دـهد ، یم  ماجنا  هداد  روتـسد  لجوزع  دـنوادخ  هک  ار  يراک  دـندومرف : تسا .  هدومن  هعدـخ  شدوخ  اـب  دندیـسرپ : تسا .  هدومن 
ادص مسا  راهچ  هب  تمایق  زور  رد  ار  راکایر  کش  نودب  تسادخ .  هب  كرـش  ایر  اعطق  هک  ایر  رطاخ  هب  دیـسرتب  ادـخ  زا  ادـخ . ریغ  رطاخ 

ار شاداپ  يرادن ؛  یباوث  چیه  زورما  و  تفر ،  نایم  زا  تشاداپ  دش ؛ لطاب  تلمع  راکنایز ! يا  رگ ! هلیح  يا  دساف ! يا  رفاک ! يا  دننز : یم 
هیلع اضر  ماما  زا  دـیوگ : یم  يوار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت  تازاجم  يدرک .  یم  راک  ناـشیارب  هک  هاوخب  یناـسک  ناـمه  زا 

كرت ار  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  نم  تما  هک  یماـگنه  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومن  لـقن  هک  مدینـش  مالـسلا 
. دنشاب لاعتم  يادخ  اب  گنج  هدامآ  دیاب  دندرک ؛

دنوادخ ندروآ  مشخ  هب  تازاجم 

هتفر الاب  نانآ  ياهخرن  دنکن ، لزان  نانآ  رب  یباذع  دریگ و  مشخ  يرهش  رب  لجوزع  دنوادخ  هک  یماگنه  دندومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 
دنوادخ و  هدـیرابن ،  ناراب  هدـش ،  بآ  مک  شیاهدور  هدـشن ،  هزیکاپ  شیاه  هویم  هدربن ،  دوس  نآ  نارجات  هدـش ،  هاتوک  نانآ  ياهرمع  ، 

. دیامن یم  طلسم  نانآ  رب  ار  ناشنادب 

اهنآ اب  هزیتس  ینمشد و  نینموم و  تیذا  تازاجم 

یم رب  يا  هدع  دننادرگ ؟ یم  ور  مناتـسود  زا  هک  نیاسک  دـنیاجک  دـنز : یم  ادـص  يدانم  تمایق  زور  رد  دومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
هدومن و هزیتس  ینمـشد و  نانآ  اب  هدرک ،  تیذا  ار  نینموم  هک  دنتـسه  یناسک  اهنیا  دیوگ : یم  وا  و  درادن .  تشوگ  ناشتروص  هک  دنزیخ 
هب دندومرف : مالـسلا  هیلع  ماما  هاگنآ  دـیربب . منهج  هب  ار  اهنآ  هک  دـسر  یم  روتـسد  هاگنآ  دـندرک . یم  شهوکن  ناشنید  رطاخ  هب  ار  نانآ 
یم شاف  ار  نانآ  رارـسا  هدرکن و  ادا  ار  نانآ  قوقح  یلو  هدوب ؛  یکی  نینموم  اب  ناشنخـس  هک  دنتـسه  یناسک  نامه  ناـنیا  دـنگوس ! ادـخ 

 . دندرک
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نید ندروآ  دوجوب  تازاجم 

دراو ار  نآ  یتسود  هک  نیا  تهج  هب  دندومرف : دریذپ .  یمن  ار  راذگ  تعدب  هبوت  دنوادخ ، دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  . 1
نودب دراذگب ، مارتحا  وا  هب  هتـشادرب و  ماگ  راذگ  تعدب  يوس  هب  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 تسا .  هدوـمن  شبلق 

 . تسا هتشادرب  ماگ  مالسا  يدوبان  هار  رد  کش 

شرهوش هزاجا  نودب  هناخ  زا  وا  جورخ  رهوش و  ریغ  يارب  ندز  رطع  تازاجم 

ات دوش ، جراخ  شا  هناخ  زا  دنزب و  رطع  هک  ینز  ره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دیامن  یم  لقن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دوش یم  تنعل  ددرگزاب ، شا  هناخ  هب  هک  ینامز  ره 

نانآ ندرک  هابت  ناناملسم و  ياهراک  زا  يراک  نتفرگ  دهع  هب  تازاجم 

هابت ار  وا  لاعتم  يادخ  دنک ، هابت  ار  نانآ  دریگب و  هدهع  هب  ار  ناناملـسم  ياهراک  زا  يراک  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دیامن یم 

رگمتس ناطلس  هب  ندش  کیدزن  تازاجم 

نیا رگم  دشن ؛ دایز  شلام  دش ؛ رود  ادخ  زا  هک  نیا  رگم  هدش ،  کیدزن  یناطلـس  هب  يا  هدنب  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 . دندش ناوارف  زین  وا  نیطایش  هک  نیا  رگم  دندشن ، دایز  شناوریپ  و  دش ؛ تخس  شباسح  هک 

دهدن ماجنا  ار  مدرم  ياهراک  هک  یمکاح  تازاجم 

یمن هدروآرب  ار  شجیاوح  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دزاسن ، هدروآرب  ار  مدرم  جیاوح  هک  یمکاح  ره  دندومرف : مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما 
 . تسا كرشم  دریگب ؛ يا  هوشر  رگا  هدرک و  تنایخ  دریگب ، يا  هیده  رگا  و  دیامن ؛

رکنم ربارب  رد  توکس  تازاجم 

کش نودب  دننکن ؛ شنزرـس  ار  نآ  هدنهد  ماجنا  نانآ  دوش و  ماجنا  يا  هعماج  نایم  رد  رکنم  راک  رگا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دتسرف ورف  نانآ  رب  یناگمه  یباذع  دنوادخ  هک  تسا  کیدزن 

نانز هب  ندرک  هاگن  تازاجم 

و تسا .  سیلبا  مومـسم  ياهریت  زا  يریت  مرحمان ،  نانز  هب  ندرک  هاگن  دندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار 
 . تسا هدیدرگ  ینالوط  یترسح  ثعاب  هاگن ،  کی  اسب  يا 

همئا ربمایپ و  لجوزع ،  دنوادخ  رب  نتسب  غورد  تازاجم 

لوسر تسا .  هریبک  ناهانگ  زا  ناماما  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لجوزع ،  دنوادخ  هب  نتـسب  غورد  دندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . درم دهاوخ  منهج  رد  امتح  دهد ؛ تبسن  نم  هب  ما  هتفگ  هک  ار  ینخس  یسک  ره  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 
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ینابز ود  ییورود و  تازاجم 

رد ور  ود  ناسنا  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  یم  تیاور  نینموملاریما  زا  مالـسلا  هیلع  شناردپ  زا  یلع  نب  دـیز  . 1
ات تسا  رو  هلعـش  شتآ  رد  تسا و  هدمآ  نوریب  ولج  زا  شرگید  نابز  شندرگ و  تشپ  زا  شنابز  کی  هک  دـیآ  یم  یلاح  رد  تمایق  زور 
رد و  دوب ؛ نابز  ود  هرهچ و  ود  ایند  رد  هک  تسا  یـسک  نامه  نیا  دنیوگ : یم  وا  هرابرد  سپـس  دیامن .  رو  هلعـش  شتآ  رد  ار  شندب  همه 
اب تسا .  يدب  هدنب  ریگ ، هدرخ  يوگدب  هدنب  دندومرف : مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 2 تخانش .  دنهاوخ  ار  وا  تایصوصخ  نیمه  اب  تمایق  زور 

 . دنک یم  تشپ  رگید  يا  هرهچ  اب  دوش و  یم  ور  هب  ور  ناسنا  اب  يا  هرهچ 

تنعل قحتسم  ریغ  ندرک  ندرک  تنعل  تازاجم 

یم دمآ  تفر و  دیآ ، نوریب  نآ  هدنیوگ  ناهد  زا  تنعل  هک  یماگنه  دـیدرت  نودـب  دـندومرف : هک  مدینـش  قداص  ماما  زا  دـیوگ  یم  يوار 
 . دیآ یم  دورف  نآ  هدنیوگ  رب  هنرگ  دیآ و  یم  دورف  نآ  رب  تفای ،  نآ  راوازس  ار  یسک  رگا  دنک ؛

نموم رفک  هب  نداد  تداهش  تازاجم 

رفک هب  تداهـش  ای  تسین ،  جراخ  لاح  ود  زا  یکی  زا  دهدب ، يرگید  يدرم  رفک  هب  تداهـش  يدرم  رگا  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
یم زاب  وا  دوخ  هب  رفک  تروص  نیا  رد  هک  دـهد  یم  ینموم  رفک  هب  تداهـش  اـی  تسا ،  هتفگ  تسار  رتوص  نیا  رد  هک  دـهد  یم  يرفاـک 

دینک مان  دب  ار  نینموم  ادابم  ددرگ .

بیرف گنرین و  تازاجم 

ار یناملـسم  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرهک  دیامن  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ار وا  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دوش ؛ یملظ  بکترم  هک  تسین  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ملظ 1 . تازاجم   . تسین ام  زا  دـبیرفب ،

هبوت نآ  زا  یتقو  دشابن .  نایم  رد  مدرم  قح  و  دـشاب .  لجوزع  دـنوادخ  وا و  نیب  طقف  هک  یملظ  یلو  دـیامن .  یم  یناج  ای  یلام  تازاجم 
هک دتسرف  یم  ار  یسک  لجوزع  دنوادخ  دیامن ، یملظ  یسک  اب  یسک  رگا  دندومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  . 2 دوش . یم  هدیزرمآ  دنک ؛

ردارب لام  هک  یـسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 3 دـیامنب .  شیاـه  هوـن  اـی  شنادـنزرف  هب  وا  زا  سپ  اـی  وا  هب  ار  مـلظ  نآ  هیبـش 
.4 دروخ .  دهاوخ  ار  منهج  هتخادنا  لگ  هدش و  خرس  شتآ  تمایق  زور  رد  دنادرگن ؛ زاب  يو  هب  ار  نآ  دروخب و  هناراکمتس  ار  شناملـسم 
ار ینموم  لام  بضغ ،  اب  تیاضر و  نودب  هک  یسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنیامن  یم  لقن  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
نآ دـنکن و  هبوت  هک  ینامز  ات  وا  دوب .  دـهاوخ  رفنتم  وا  ریخ  کین و  ياهراک  زا  هدوب و  نادرگور  وا  زا  هتـسویپ  لجوزع  دـنوادخ  درادرب ،

قداص ماما   . 5 دسیون . یمن  شکین  ياهراک  فیدر  رد  ار  کین  لامعا  نآ  دنوادخ  دـنادرگن ، زاب  شبحاص  هب  تسا  هتـشادرب  هک  ار  یلام 
دنک و ملظ  یـسک  هب  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع 

. دوب دهاوخ  نآ  هرافک  اعطق  راک  نیا  اریز  دیامن ، رافغتسا  دیاب  دهاوخب ، تیلالح  وا  زا  هک  دنکن  ادیپ  ار  وا  هاگنآ 

ناشکندرگ تازاجم 

يا هرد  يدعـص  رد  دیدرت  نودـب  انامه و  يدعـص و  مان  هب  تسا  یهوک  منهج  رد  دـیدرت  نودـب  انامه و  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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ترارح نآ  زا  نایمنهج  دنرادرب ، ار  نآ  شوپرد  هاگ  ره  هک  بهبه  مان  هب  تسا  یهاچ  رقـس  رد  دیدرت  نودـب  انامه و  رقـس و  مان  هب  تسا 
 . تسا ناشکندرگ  لزانم  نیا  و  دنشک ؛ یم  دایرف 

نتفر هار  رتخبت  ربکت و  اب  تازاجم 

هار نیمز  يور  ییامندوخ  ربکت و  اب  هک  یـسک  دندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . دنک یم  تنعل  ار  وا  تسا ،  نآ  يور  ریز و  رد  هک  یسک  ره  نیمز و  دورب ،

متس تازاجم 

هوک رب  یهوک  رگا  دـندومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـیامن  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 
 . دیامن یم  ناسکی  كاخ  اب  ار  راکمتس  هوک  دنوادخ  دیدرت  نودب  دنک ، متس  رگید 

یشکدوخ تازاجم 

. دوب دهاوخ  منهج  رد  هشیمه  يارب  دنک  یشکدوخ  هک  یسک  دندومرف : هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ : یم  يوار 

ینخس مین  اب  نموم  لتق  رد  تکرش  تازاجم 

مدرم هک  یلاح  رد  دـنک ؛ یم  هدولآ  نوخ  اب  ار  وا  دـیآ و  یم  يرگید  درم  شیپ  يدرم  تمایق  زور  رد  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. دش نم  گرم  بجوم  هک  یتفگ  ینخس  زور  نالف  رد  دیوگ : یم  يدرک ؟  نینچ  ارچ  ادخ ! هدنب  يا  دسرپ : یم  دنتسه .  باسح  لوغشم 

یشک مدآ  تازاجم 

ادتبا تسا .  هدش  هتخیر  ياهنوخ  دیامن ؛ یم  مکح  نآ  هرابرد  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  يزیچ  نیلوا  دندومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  . 1
ات دنک و  یم  رضاح  ار  اهلوتقم  اهلتاق و  ریاس  سپس  دیامن .  یم  تواضق  اهنآ  نایم  هدرک و  رـضاح  ار  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  نادنزرف 
 ، تسا يراج  شتروص  يور  نوخ  هک  یلاح  رد  هداتـسیا و  دوخ  لتاق  دزن  لوتقم  هک  هنوگ  نیدـب  دـنام ؛ یمن  یقاب  ناـنآ  زا  یـسک  رگید 

دنوادخ زا  دناوت  یمن  ار  زیچ  چیه  وا  و  يا ؟  هتـشک  ارم  وت  ایآ  دـسرپ : یم  وا  زا  دـنوادخ  تسا .  هتـشک  ارم  صخـش  نیا  دراد : یم  هضرع 
ای يدوهی  ریمب ؛ یهاوخ  یم  هک  روـط  ره  دـنیوگ : یم  وا  هب  دـندومرف : ینموـم  لـتاق  دروـم  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  . 2 دـنک .  ناهنپ 
ار يا  هبرگ  هک  نیا  رطاخ  هب  ار  ینز  انامه  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  . 3 دریمب . یناملسم  اب  دناوت  یمن  و  یـسوجم .  ای  یحیـسم 
هب لاعتم  دـنوادخ  دـندومرف : هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ : یم  يوار  . 4 دندومن .  باذـع  درم ، یگنـشت  زا  ات  دوب  هتـسب 

یسک هک  امش  زا  مادک  ره  اعطق  دیزیهرپب . قحان  هب  مارح و  یشک  مدآ  زا  وگب : لیئارسا  ینب  هب  هک  دومن  یحو  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  . 5 دوب . هتـشک  ار  لوتقم  لتاق  هک  یـشور  ناـمه  اـب  مشک ؛  یم  ار  لـتاق  راـب  رازه  دـص  منهج  رد  زین  نم  دـشکب ، ار 

دیامن یم  كاپ  شناهانگ  مامت  زا  ار  لوتقم  هتشون و  لتاق  يارب  ار  ناهانگ  همه  لاعتم  يادخ  دشکب ؛ ار  ینموم  ادمع  هک  یـسک  دندومرف :
يوش 19 یمنهج  ات  ددرگزاب ، وت  هب  وت ، نم و  ناهانگ  مهاوخ  یم  دنیامرف : یم  ار  نیمه  زین  هیآ  نیا  رد  لاعتم  يادخ  و  . 

نآ هب  تیاضر  ای  ناملسم  لتق  رد  تازاجم 
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! ادخ لوسر  يا  دنتـشاد : هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  یناسک  دـندومرف : مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هب ربخ  نیا  ندینش  اب  زین  مدرم  دندمآ .  دجسم  ات  هدایپ  هتساخرب و  مالسلا  هیلع  ترـضح  نآ  تسا .  هدش  ادیپ  هنیهج  دجـسم  رد  يا  هتـشک 

ار وا  یسک  هچ  میناد  یمن  ادخ ! لوسر  يا  دنداد : باوج  تسا ؟  هتشک  ار  صخـش  نیا  یـسک  هچ  دیـسرپ : ترـضح  نآ  دندمآ .  دجـسم 
 ! تسا هتـشک  ار  وا  یـسک  هچ  تسین  مولعم  یلو  تسا ،  ناناملـسم  نایم  رد  ناناملـسم  زا  يا  هتـشک  دندومرف : ترـضح  نآ  تسا .  هتـشک 
نآ هب  ای  دـننک  تکرـش  یناملـسم  صخـش  لتق  رد  نیمز  اهنامـسآ و  لها  رگا  تخیگنارب !  يربمایپ  هب  قح  هب  ارم  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس 

 . دزاس یم  نوگژاو  منهج  رد  ور  هب  ار  اهنآ  همه  دنوادخ  اعطق  کش و  نودب  دنشاب ، یضار 

نآرق هار  زا  دمآرد  بسک  تازاجم 

زور دناوخب ؛ نآرق  دـمآرد ؛ بسک  رطاخ  هب  هک  یـسک  دـندومرف : هک  دـنک  یم  تیاور  مالـسلا  هیلع  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
 . تسا تشوگ  نودب  یناوختسا و  شتروص  هک  دیآ  یم  یلاح  رد  تمایق 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

www.noorfatemah.org
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