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مالسلاهیلع اضر  ماما  نانخس  نوماریپ  رد  ءاضیب  هرد 

باتک تاصخشم 

: نارهط رـشن : تاصخـشم  ینادـمه . یئافو  مظاک  فیلات  مالـسلا / هیلع اضر  ماـما  نانخـس  نوماریپ  رد  ءاـضیب  هرد  روآدـیدپ : ماـن  ناونع و 
تیعضو لایر   150 کـباش : نآرق . بتکم  هیرـشن  تسورف : 266 ص . ث ، يرهاظ : تاصخـشم  1353ش . 1394ق = . تاراشتنا ، ان ،] یب ]

هرامـش سیونریز . تروـص  هب  هماـنباتک  تشادداـی : ءاـضیب . هرد  فـطع : ناوـنع  تشادداـی : یفیـصوت  یـسیون  تسرهف  یـسیون : تسرهف 
دادـعت نارهط  باتفآ  رـشان : ینادـمه  یئافو  مظاک  دیـس  هدنـسیون : اضر  ماما  نانخـس  نوماریپ  رد  ءاضیب  هرد   1297804 یلم : یسانشباتک 

263 تاحفص :

هدازدامع ياقآ  ملق  هب  ظیرفت 

هراشا

لدعلا و هزعلا و  يذب  تنعتـسا  توکلملا و  هردـقلا و  همظعلا و  يذـب  تومی و  يذـلا ال  یحلا  کلملاب  تنـصحت  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
يذلا نیملاعلا  هللا  بیبح  دجمالا  یفطصملا  ددسملا  لوسرلا  دیؤملا و  دبعلا  یلع  مالسلا  هولصلا و  هرذحا و  فاخا و  ام  لک  نع  توربجلا 

نبا یلع  نینمؤملاریما  هفیلخ  هیصو و  همع و  نبا  یلع  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  مساقلاوبا  ضرالا  یف  دمحا و  همسا  ءامسلا  یف 
زا فیرـشلا . هجرف  یلاعت  هللا  لـجع  يرکـسعلا  نسحلا  نب  ۀـجح  ماـمالا  نیـضرالا  یف  هللا  ۀـیقب  امیـس  نیموصعملا  هدـالوا  یلع  بلاـطیبا و 

تسا نیا  هتشادن  هقباس  تیرـشب  ناهج  یتیبرت  بیتاکم  زا  کی  چیه  رد  هک  نید  بتکم  ریگمـشچ  زیمم  لصف  زا  مالـسا و  صاخ  تازیمم 
یتح تسا  هدومرف  يدرف  بجاو  ینیع و  هضیرف  نیملسم  دارفا  مامت  رب  ار  نید  ملع و  لیصحت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  ربمغیپ  هک 

دنیامن رادـیب  هدـشن  رادـیب  تسه و  نادان  رد  هک  یجایتحا  سح  دـنزومایب و  ناـنادان  هب  دـنورب  ناـیاناد  دـیاب  هک  هدومرف  دـیکأت  هیـصوت و 
ارف تلیـضف  ملع و  دـنز و  نیمز  رب  بدا  يوناز  ملاـع  هاگـشیپ  رد  دورب  دریگ  بلط  نماد  دـیاب  قطنم  لـقع و  مکحب  لـهاج  هک  روطناـمه 
لاح رد  لهاج  اریز  دزومایب  وا  هب  دنک و  رادیب  ار  لهاج  زاین  رقف و  سح  دش و  هضافا  وا  هب  هک  یملع  هنارکش  هب  دورب  دیابیم  ملاع  دریگ .
رگا تسا  هدومرف  یتح  هدومرف  دیکات  تسا  ندـمت  گنهرف و  ملع و  هیامرـس  نیرتگرزب  هک  ثیدـح  نیا  رد  تسین . شلهج  هب  ملاع  لهج 

یشزومآ و خیرات  روطـس  نیرتهتـسجرب  نیا  هحفـص 2 ] . ] منکیم باذـع  بلط  ملاـع  نآ  يارب  دزوماـیب  نید  ملع و  لـهاج  هب  دورن  ملاـع 
زیگناتفگـش تقیقح  نیا  دریگ  رارق  گنهرف  هب  نادنمقالع  همه  سرتسد  رد  تقیقح  نیا  هکنآ  يارب  تسا  رـشب  نایم  رد  مالـسا  شرورپ 

. میامنیم قاروا  نیا  ناگدنناوخ  میدقت  ار 

يوبن ثیدح 

لاق مث  ریخ  نیملـسملا  نم  قیاوطلا  هیلع  ینثاف  موی  تاذ  هللا  لوسر  بطخ  لاق : هدـج  نع  هیبا  نعازبا  نمحرلادـبع  نب  دعـس  نب  همقلع  نع 
ماوقا ال لاب  ام  مهنوهنی و  مهنورمأی و ال  مهنوظعی و ال  مهنوملعی و ال  ـال  مهناریج و  نوهقفی  ـال  ماوقأ  ُلاـب  اـم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نملعتیل مهنوهنی و  مهنورمأـی و  مهنوظعیل و  مهنوهقفی و  مهنا و  ریج  موق  نملعیل  هللا  نوظعتی و  ـال  نوـهقفتی و  ـال  مهناریج و  نم  نوـملعتی 
لاـق ءـالوهب  ینع  هنورت  نم  موق  لاـقف  لزن  مث  ۀـبوقعلا  مهنلجاـع  ـال  نونطفتی  موهقفتی و  مهناریج و  نم  موق  نوـهقفتی  مهناریج و  نم  موـق 
اوتاف نییرعـشالا  کلذ  غلبف  بارعالاو  ءایملا  لـها  نم  ةاـفح  ناریج  مهل  ءاـهقف و  موق  نییرعـش  ـالا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

منهقفیل و مهناریج و  موق  نملعیل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاقف  انلاب : امف  رـشبانت  رکذ  ریخب و  اموق  ترکذ  هللا  لوسر  ای  اولاقف  هللا  لوسر 
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هللا لوسر  ای  اولاقف  ایندلا  یف  هبوقعلا  مهنلجاع  نوهقفتی ال  نونطفتی و  مهناریج و  نم  موق  مهناریج  نملعتیل  مهنوبنیل و  مهنرمایل  مهننطفیل و 
مهنوملعیل و مهنوهقفیل و  هنـس  مهلماف  هنـس  انلهما  اولاقف  اضیا  کلذ  لاـقف  اـنریغ  ننطفنا  مهلوق  اوداـعا  مهیلع و  هلوق  داـعاف  اـن  ریغ  ننطفنا 

هحفص [. ] 1  ] هیالا دواد -  ناسل  یلع  لیئارسا  ینب  نم  اورفک  يذلا  نعل  هیالا  هذه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ءارق  مث  مهنونطفی 
دارفا و نآ  رب  دورد  دندومرف  هبطخ  نمض  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  ربمغیپ  زور  کی  تسا . نومـضم  نیدب  ثیدح  همجرت  [ 3

اهنآ هب  دنتـسه  نادان  ياههیاسمه  ياراد  هک  اـناد  مادـقا  رگا  دوشیم  هچ  دـنیامنب . شرورپ  شزومآ و  ریخ  روما  هب  مادـقا  هک  یتلم  هلیبق و 
اهنآ ارچ  هدومرف  دنیامنب . تحیصن  دننک و  هظعوم  ار  اهنآ  دنهد . میلعت  تعیرـش  ماکحا  تلیـضف و  نآرق و  سرد  دنزومایب و  شناد  ملع و 

- نایاناد زا  نادان  دراد  ببـس  هچ  دننکیمن  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دـنزومآیمن و  دـننادیمن  هک  دوخ  ناگیاسمه  هب  دـننادیم  هک 
ادخ هب  هدومرف  دنشوینیمن . زردنا  هظعوم و  دنزومآیمن و  نید  ملع و  دنمشناد  نیشن  رهـش  ياناد  مدرم  زا  یئاهر  يوریپ و  داوسیب  مدرم 

ثیدح هقف و  شنیب و  شناد و  یئاتسور  يوریپ و  نادان  نادرم  هب  يرهش  دنمـشناد  ندمتم  مدرم  شناد  یب  مدرم  هب  اناد  ماوقا  رگا  دنگوس 
يودـب نادان  ناگیاسمه  هب  ندـمتم  اناد و  ماوقا  امتح  دـیاب  هدومرف  منکیم  ایند  رد  تبوقع  بلط  اـهنآ  يارب  دـنزوماین  تعیرـش  نآرق و  و 
دننادیم هچنآ  يودب  نادان  ناگیاسمه  هب  اناد  ماوقا  دیاب  هدومرف  و  دنناسرب . یملع  یلقع و  دشر  هب  ار  اهنآ  دـنزومایب و  شناد  ملع و  دوخ 

زا تفگب و  نیا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  منکیم . تبوقع  بلط  هنرگو  دـنزاس  شوهاب  نطف و  كریز و  ار  اهنآ  دـنهد و  میلعت 
یموق هک  نییرعشا  دومرف  دنا : هریشع  مادک  دیدومرف  دای  هک  یموق  نآ  زا  امـش  روظنم  هللا  لوسر  ای  دندرک  ضرع  ياهتـسد  دمآ  دورف  ربنم 

يارحـص نابایب  بآ  ياـههاچ  راـنک  بارعا  دنتـسه  داوسیب  يودـب و  نیـشنارحص و  مدرم  ناـنآ  ياـههیاسمه  دنتـسه و  دنمـشناد  هیقف و 
روضح دندمآ  دنداد  ربخ  نییرعـشا  هلیبق  هب  دینک -  غالبا  اهنآ  هب  دومرف  دننک . ادیپ  یملع  یلقع و  دـشر  مدرم  نیا  هلیـسوب  دـیاب  ناتـسبرع 

نییرعشا هدومرف  اهنآ  يارب  رخآ  هب  ات  لوا  زا  ار  ثیدح  نامه  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ 
دناوخ و اهنآ  رب  موس  راب  يارب  ار  ثیدح  نامه  زاب  ربمغیپ  هحفـص 4 ] [ ! ؟ میزاس كریز  نطف و  ار  اهنآ  دیاب  ام  هللالوسر  ای  دندرک  ضرع 

هدـب تلهم  ام  هب  لاسکی  سپ  دـندرک  ضرع  دـیزاس . كریز  نطف و  ار  اـهنآ  نایئاتـسور  هب  شرورپ  شزومآ و  اـب  دـیاب  امـش  يرآ  دومرف 
داوسیب و هقبط  هب  تسا  هدومرف  هضافا  وا  هب  دنوادخ  هک  یشناد  هنارکـش  هب  دیاب  يداوساب  ره  دومرف  دیکات  و  دیراد . تلهم  لاسکی  دومرف 

ناملسم ره  ینیع  هفیظو  نیا  دنزاس و  كریز  نطف و  یملع  یلقع و  دشر  هب  ار  اهنآ  دنزومایب و  یئاتسور  نیـشن و  ارحـص  یماع و  نادان و 
زا هک  ینیسح  یئافو  مظاک  دیـس  یجاح  ياقآ  بانج  مدنمجرا  لضاف و  تسود  هک  تسا  ینازورف  ياهلعـشم  زا  رـضاح  باتک  [. 2  ] تسا
هک تسا  ججلا  نماث  ترضح  تاملک  زا  هملک  رب 229  لومشم  دناهداد . رارق  نادنمقالع  هار  ارف  دشابیم  الضف  تاداس  تاداس و  يالضف 
زا مه  ثیدـح  لـهچ  راـصق . تاـملک  رب  هفاـضا  تسا و  نکفا  وترپ  ناـسارخ  سومـشلا  سمـش  مظعا  رین  وترپ  زا  ناـشخرد  هراتـس  نوـچ 

ناشف شتآ  هوک  نوچ  هک  تسا  ع )  ) اضر ماما  هاتوک  تاـیح  هدنـشخر  راـثآ  نیا  دـناهدومن  لـقن  يروآ و  عمج  ع )  ) اـضر ماـما  ترـضح 
دنمهرهب نآ  ءولالت  زا  تقیقح  قح و  ناـگ  هتفیـش  همه  اـت  هدـنکفا  ناـهج  هب  هدنـشخر  يرگخا  هاـگ  ره  هدیـشخرد و  هتخوس و  هتخاـس و 

وترپ نانچ  ناریا  قرشم  رد  يوضر  سومـشلا  سمـش  سدقم  دوجو  هک  تسا  نیا  مرذگب  هتفگان  نآ  زا  مناوتیمن  هک  ار  یتقیقح  دندرگ .
دنهن و شناتـساب  تروص  ات  هدومن  لاحر  دش  طاقن  نیرترود  زا  رایـشوه  نادنمدرخ  نامیا و  اب  نادرم  اهنویلیم  لاس  ره  رد  هک  تسا  نکفا 

هناش لج  یلاعت  قح  سدقا  تاذ  هک  تسا  هیطع  نیرتگرزب  نیا  دندرگ . دنمهرهب  ترضح  نآ  هیهلا  هقلطم  تیالو  هیقارشا  هضافا  تاکرب  زا 
راوگرزب هفیاط  هحفـص 5 ] . ] تسا هدومرف  تیانع  هنیدـم  مدرم  هب  ار  ربمغیپ  سدـقم  دوجو  هک  روطنامه  دومن  ناریا  رایـشوه  تلم  بیـصن 

تاضافا و تاکرب  زا  تسا  دـیما  دنـشابیم . دـنمهرهب  تمعن  نیا  زا  مالـسا  ناهج  عیـشت  روشک  اهنت  هیرـشع  انثا  هیجاـن  هقرف  هیماـما و  هعیش 
بصنم قیال  هک  میوش  رادروخرب  نانچنآ  تسا  ناریا  قرـشم  رد  ادخ  لوسر  هشوگ  رگج  هک  راوگرزب  نآ  هیفخ  تاماهلا  هلیلج و  تایانع 

نیسح نارهت -  نیملاعلا . بر  نیمآ  دریگ -  رارق  نیملسم  فلتخم  قرف  قشمرس  هیماما  هعیـش  یلقع  یملع و  دشر  میدرگ و  هما  ریخ  متنک 
هحفص 6]  ] بجر 1393 هام  مراهچ  هدازدامع 
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فلؤم همدقم 

مـسا هب  هک  تسا  نآ  نخـس  نیرتهب  دعب  راهطالا و  هلآ  دمحم و  هلوسر  یلع  هللا  یلـص  لدعلا و  دحاولا  هللادـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
، دـینادرگ زیمم  تاناویح  ریاس  زا  لقع  يورین  هب  ار  ام  داهن و  ام  تسد  رد  ملق  تشاذـگ و  ام  نابز  رب  نخـس  هک  دوش  زاـغآ  يراـگدرورپ 

يو اهشیاتس  ساپس و  نیرتوکین  میراذگ و  ساپس  ار  وا  يایاطع  بهاوم و  ملق  نامه  اب  میئاتسب و  ار  يو  نابز  نامه  اب  زین  ام  تسا  راوازس 
غورد راـتفگ  زا  مینکن ، غـیرد  قـح  نخـس  نتفگ  زا  میربـن ، راـکب  تسا  هتـساوخ  وا  هچنآ  هـب  زج  ار  مـلق  ناـبز و  يورین  هـک  دـشاب  نآ  ار 
ِْوغَّللا ِنَع  ْمُـه  َنـیذَّلا  َو   ) میدـنب رب  هدوـهیب  وـغل و  نانخـس  زا  ناـبز  تـسین  رتتـشز  غورد  يزیچ ز  تـسین  رثأ  ار  غورد  راـتفگ  میزیهرپـب .

تداعـس ریخ و  هک  میـسیون  نآ  هدوب و  هعماج  حالـص  دوس و  هب  هک  میئوگ  نآ  میراد  زاـب  دنـسپان  تـالمج  شراـگن  زا  ملق  و  َنوُضِْرعُم ) 
اوُمِـصَتْعا َو   ) مینزب تسا  قح  مالک  هک  نآرق  نماد  هب  لسوت  تسد  تسا  هتـسیاش  فده  نیا  هب  ندیـسر  يارب  دـشاب  هتـشادرب  رد  ار  مومع 

يهتفگ رد  تسد  مینک  ینیچ  هشوخ  هحفـص 7 ]  ] تراهط تمـصع و  تیب  لها  توبن و  خماش  ماقم  لئاضف  نمرخ  زا  و  ًاعیمَج )  ِهَّللا  ِْلبَِحب 
تربهار نید  هر  ردنا  ینعی  نیـس  دمآ و  اب  هچ  نآرق ز  رخآ  لوا و  سوه  تسا و  هناسف  تسین  ربخ  نآرق و  هچناک  ور  نز و  ربمیپ  نادزی و 

هن یتفگ و  یثیدح  هن  يدوب  سلجم  رد  هاگ  ره  ینعی  مقف  اثدحم  اثدحم و ال  نکت  مل  سلجم و  یف  تنک  اذا  تسا : ثیدح  رد  سب  نآرق 
ریسفت و بتک  اب  هتشاد و  یشهوژپ  هراب  نیا  رد  زارد  يراگزور  يدنمزاین  نیمه  مکحب  هدنـسیون  ور  نوریب  زیخرب و  سپ  يدینـش  یثیدح 
هب یگتفه  تاسلج  رد  یهاگ  ءانثا  نیا  رد  متخادرپ و  اهنآ  يهعومجم  زا  یبختنم  يروآعمج  هب  هتفرگ و  شزیمآ  سنا و  قالخا  ثیدح و 

يددـعتم بتک  هتـشاد و  یناشخرد  قباوس  هراب  نیارد  هک  هل  مظعم  هدـمآ  لئان  هدازدامع  ياـقآ  لـضاف  داتـسا  دـنمجرا و  تسود  تراـیز 
نیدرورف رد  یفرط  زا  دنداد  ار  نآ  پاچ  رد  تدعاسم  يهدـع  هدومرف و  قیوشت  اهنآ  رـشن  يروآ و  عمج  هب  ار  هدـنراگن  دـناهدرک  فیلأت 

زا متفر  رهـش  نآ  ءاملع  زا  نت  دنچ  ترایز  هب  مدوب  ناهفـصا  رد  هک  یهاتوک  تدم  رد  داد و  تسد  ناهفـصا  ترفاسم  يراج 1352  لاس 
هعلاطم و فرص  هک  يرمع  تدم  رد  ایآ  دندرک  لاؤس  تارکاذم  یط  رد  هل  مظعم  دوب  یمداخ  نیسح  اقآ  جاح  ياقآ  مالسالا  هجح  هلمج 
هن متفگ  انیلع ؟ لدت  انراثآ  کلت  قادـصم . هب  دـیاهدروآ ؟ رد  ریرحت  هتـشرب  يزیچ  ياهتـشاذگ و  راگدای  هب  دوخ  زا  يرثا  هدومن  لیـصحت 
نا مالک  ياضتقم  هب  ناشیا  نخس  دهدیمن  تلهم  دسر  هحفـص 8 ]  ] لجا نوچ  اریز  دینکب  ار  راک  نیا  رتدوز  دنچ  ره  تسا  رتهب  دندومرف 
رگا اهـس  داتـسیا و  شدیابن  زاورپ  زا  مه  دیرپ  دـناوتن  نیهاش  جوا  هب  رگا  گشجنگ  متفگ  دوخ  اب  هدرک  رثا  بناجنیا  رد  ارحـسل  نایبلا  نم 
سپ هلک  كرتی  هلک ال  كردی  ام ال  : ) هدمآ ثیدـح  رد  دـنام ، دـناوتن  نوریب  نارتخا  رامـش  زا  يراب  تفای  دـناوتن  نازورف  دیـشروخ  نوچ 

نمادب لسوت  تسد  هک  مدش  نآ  رب  رایـسب  لمأت  زا  سپ  درب ، دیابیم  یتداعـس  دروآ و  دیاب  یتدارا  دومن ، دیاب  يرنه  تفگ و  دیاب  ینخس 
دناهدرک تیاور  ترـضح  نآ  هک  یـسراف  يهمجرت  اـب  يوبن  ثیدـح  لـهچ  ریرحت  هب  ـالوا  هدز  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  یلوم 

ار یتسه  هک  دنام  زاب  ام  زک  تسا  یـشقن  ضرغ  مراگنب  دـناهدرک  تیاور  هک  یـسراف  يهمجرت  اب  ار  ترـضح  نآ  نانخـس  اثلاث  مزادرپب و 
مرحم 1394 هرغ  نارهط  ینیسح  ینادمه  یئافو  مظاک  دیـس  یئاعد  ناشیورد  قح  رد  دنک  تمحرب  يزور  یلدبحاص  رگم  یئاقب  منیبیمن 

هحفص 11]  ] يرجه يرمق 

ترضح نآ  حیادم 

هراشا

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   - 1 دوشیم . افتکا  رعـش  ثیدح و  ودب  هنومن  يارب  دجنگیمن  رـصتخم  نیا  رد  ترـضح  نآ  حیادم  رکذ 
يدوز هب  هعیـشلا  لئاسو  َُهبُونُذ  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  اَّلِإ  ٌِبنْذـُم  َال  َو  َُهبْرَک  ُهَّللا  َسَّفَن  اَّلِإ  ٌبوُرْکَم  اَهَراَز  اَم  ناَساَرُِخب  یِّنِم  ٌۀَعَْـضب  ُنَفُْدتَـس  ملـس :  هلآ و 

يراکهانگ هن  دنکیم و  فرطرب  ار  وا  مغ  ادخ  هکنآ  رگم  مومغم  صخش  ار  وا  دنکیمن  ترایز  نم ، نت  يهراپ  ناسارخ  رد  دوشیم  نفد 
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یَلَع َۀَّنَْجلا  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  َسوُِطب  مالسلاهیلع  ِیبَأ  َْربَق  َراَز  ْنَِمل  ُْتنِمَـض  ع )  ) اضرلا یلع  نب  دمحم  لاق  دزومآیم . ار  يو  هانگ  ادخ  هکنآ  رگم 
رد دنک  ترایز  تفرعم  اب  هک  یـسک  يارب  ار  تشهب  منکیم  تنامـض  دومرف  مالـسلاهیلع  یقت  دمحم  ماما  ترـضح  لئاسو  لَج  َو  َّزَع  ِهَّللا 
ای هدرک : لقن  اضرلا  رابخا  نویع  رد  قودص  خیش  هک  هدورس  بانج  نآ  حدم  رد  لصفم  يهدیصق  ود  دابع  نب  بحاص  ار  مردپ  ربق  سوط 

غلبا هحفص 12 ]  ] تسا هزیکاپ  نیمز  كاپ و  نفدم  هک  سوط  كاخ  ترایز  رفاسم  يا  سیدقت  ضرا  رهط و  دهـشم  سوط  یلا  ادفاو  ارئاس 
نیرتهب يارب  كاـخ  نیرتیمارگ  رب  يآ  دورف  ناـسرب و  ترـضح  نآ  هب  ارم  مالـس  سومرم  ریخل  سمر  مرکا  یلع  طـح  اـضرلا و  یمـالس 

اب رابج  ناـگرزب  تشپ  تسکـش  وا  هب  ادـخ  هک  يربمغیپ  دـنزرف  يا  سیبعت  بقعب  يرهد  هوجو  تکحـض  هداـس  نبا  يدیـس و  اـی  نوفدـم 
لابند نم  راگزور  ياههرهچ  تسا  نادنخ  مناگجاوخ  دنزرف  نم و  ياقآ  يا  سوشلا  ربابجلا  روهظ  هللا  حمق  هب  يذـلا  یبنلا  نبای  ار  تارج 

هبرجت و نابحاص  رب  تسا  مدـقم  تلیـضف  رد  هک  ییـصو  دـنزرف  يا  سیعانقلا  لزبلا  یلع  لـضفلا  یف  مدـقت  يذـلا  یـصولا  نبا  یگریت و 
رمع هک  نادـنچ  ما  هتخیوآ  اهنآ  هب  نم  هک  نیقی  ياههتـشر  دیئامـش  سیفنت  لبح  رمعلا  لصو  ام  اهقلعا  نیقیلا  لابح  متنا  تعانم  اـب  نادرم 

هک یناریش  زا  دسرتیمن  سپ  هدروآ  هانپ  امـش  هب  دابع  رـسپ  انامه  سبحلا  یف  ثویللا  فاخی  امف  مکب  راجتـسا  دابع  نیا  نا  نامـسیر  دشاب 
رازلگ رد  ار  وا  ياج  ادخ  ات  دیـشاب  هطـساو  امـش  نم  ناگجاوخ  يا  سیدارفلا  یف  هللا  هل  حسفی  هلئاسو  یتداس  ای  اونوک  دنـشابیم  هشیب  رد 
سوط رد  ار  متـشه  ماما  اـت  دـناسرب  شیاـهوزرآ  هب  ار  وا  ادـخ  سوط  یف  ماـمالا  روزی  یتح  هلمؤی  اـم  هللا  هغلب  دـیامرف  عیـسو  تشهب  ياـه 

هحفص 13]  ] یناهفصا بیدا  یلعسابع  خیش  جاح  ياقآ  دابعلا  هیده  باتک  زا  لقن  دنک  ترایز 

متشه ماما  يارب  زا  دابع  نب  بحاص  هحیدم 

اضم وا  ام  اذا  قربلا  هناک  یضم  دق  تسا و  هدیود  هدنباتش و  هتساخرب  هک  متشه  ماما  يهدننک  ترایز  يا  افکر  دق  اردتبم  اضهن  دق  ارئاز  ای 
هجاوخ هب  سوط  رد  ناسرب  نم  زا  هزیکاپ  مالس  اضرلا  يالوم  سوطب  ایکاز  یمالس  غلبا  دشخردیم  هک  قرب  نوچ  درذگیم  قوش  يور  زا 

اهب دابع  نبا  مار  هدیدنسپ  یـصو  دنزرف  هدیزگرب و  ربمغیپ  يهریبن  یـضترملا  یـصولا  نبا  یفطـصملا و  یبنلا  طبـس  ع )  ) اضر ترـضح  ما 
ياقآ دابعلا  ۀیده  باتک  زا  لقن  دشاب  تباث  دورن و  نیب  زا  هک  ار  یتعافش  حدم  نآ  يهطـساو  هب  دابع  رـسپ  درک  دصق  اضح  دت  نل  هتعافش 

بیدا یلعسابع  خیش  جاح 

متشه ماما  حدم  رد  لبعد  يهدیصق 

: یل لاـقف  هحفـص 14 ]  ] مالـسلاهیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  تلخد  لبعد : لاق  یلوملا  داـج  دـمحم  دـمحا  برعلا  صـصق  باـتک  زا  لـقن 
نکرلاب َو  یًنِم  ْنِم  ِْفیَْخلِاب  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِلِآل  تاَصَرَْعلا  ُرِفْقُم  ٍیْحَو  ُلِْزنَم  َو  ٍةَواَِلت  ْنِم  ْتَلَخ  ٍتاَیآ  ُسِراَدَم  هتدشناف  تثدحا  امم  ائیش  یندشنا 
ترـضح سپـس  تفگ : لبعد  لبعد  راعـشا  رخآ  ات  تاَـنِفَّثلا  ِيذ  ِداَّجَّسلا  َو  َةَزْمَح  َو  ٍرَفْعَج  َو  ِْنیَـسُْحلا  َو  ٍِّیلَع  ُراَـیِد  تاَرَمَْجلا  َو  ِفیِْرعَّتلا  َو 

دعب مدـش ، تکاس  تعاس  کی  سپ  وش ، تکاـس  درک  هراـشا  نم  هب  دوب  اـجنآ  رد  هک  یمداـخ  دـش  شوهیب  تسیرگ و  مالـسلاهیلع  اـضر 
رازه هد  دوب  ترـضح  نآ  مسا  هب  هک  یئاههکـس  زا  دومرف : رما  دـعب  مدیـسر  راعـشا  رخآ  هب  اـت  مدرک  رارکت  سپ  نک ، رارکت  دـعا  دوـمرف 
کی لبعد  هک  هدرک : لقن  هفیذح  متخورف . مهرد  هد  هب  ار  یمهرد  ره  متفر  قارع  هب  یتقو  تنسحا ، دومرف : هبترم  هس  دنداد ، نم  هب  مهرد 

هس هب  ار  نآ  دنتساوخ  يو  زا  دندش و  ربخاب  مق  لها  دهد  رارق  شنفک  رد  ادعب  تشاد  دصق  دیشوپ و  تفرگ و  ع )  ) اضر ترضح  زا  سابل 
هحفص 15] [. ] 3  ] دنداد وا  هب  یغلبم  دنتفرگ و  يو  زا  ار  سابل  نآ  روز  هب  دنتفرگ و  وا  رب  ار  هار  ادعب  درکن  لوبق  دشورفب  مهرد  رازه 

هتفگ نومأم  رضحم  رد  هک  اضر  ترضح  قح  رد  ساون  یبأ  يهحیدم 

َحْدَم َتْکََرت  اَم  یلَعَف  هِینَتْجُم  ْيَدَی  ِیف  َّرُّدلا  ُرِْمُثی  ماظن  ِماَلَْکلا  ِرَهْوَج  ْنِم  ََکل  هیدبلا  رعـش  يرولا و  مولع  یف  ًاّرُط  ِساَّنلا  ُدَـحْوَأ  َْتنَأ  ِیل  َلِیق 
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يهناگی وت  نم  هب  دـش  هتفگ  ینعم : يهصالخ  هِیبَِأل  ًامِداَخ  ُلیِْربِج  َناَک  ٍماَمِإ  حْدَـم   ِ عیطتـسا ُْتُلق ال  ِهِیف  َنْعَّمََجت  ِیتَّلا  َلاَصِْخلا  َو  یَـسُوم  ِْنبا 
هکنآ تسد  ود  رد  دهدیم  هویم  رد  هک  یماظن  يرونخس  رهوگ  زا  تسا  وت  يارب  ههادب  رعش  ندورس  هیبطلا و  ءاروام  مولع  رد  یتسه  رهد 
نایب يدورـسَن و  تسه  مامه  ماما  نآ  رد  هک  یلاـصخ  يدرک و  كرت  ار  رفعج  نب  یـسوم  رـسپ  حدـم  تهج  هچب  سپ  دـنیچب  ار  هویم  نآ 
یلع مالـس  هدورـس : يرگید  تسا . هدوب  شردپ  راذگ  تمدخ  لیئربج  هک  ار  یماما  منک  حدم  هک  مرادن  ار  نآ  یئاناوت  نم  متفگ  يدرکن 
میرح دمآ  هک  قلطم  هاش  قحب  ماما  نیدلا  کلملا و  هب  یهابی  ماما  اهیف  لح  يهضور  یلع  مالـس  نیبنلا  ریخ  لآ  یلع  مالـس  نسی  هط و  لآ 

نماث و ماما  هدورس  یناهفـصا  شورـس  نییآ  شدوب  اضر  نوچ  بقل  دش  اضر  شیادخ  زک  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نیطالـس  هاگهلبق  شرد 
زا هن  سرپب  وا  زا  موجن  ياـههقیقد  رهپـس و  ياـههقیرط  هحفـص 16 ]  ] سوماـن ار  عرـش  نادزی و  تجح  تسه  هک  یـسوم  نب  یلع  نماـض 

سوجم نادیؤم  يراصن و  نامدقم  لجخ  درک و  راوخ  هک  نومأم  سلجم  هب  وا  زج  سویملطب  داتسوا 

یبارس رعش 

نم رب  متشه  ماما  حدم  منک  اضر  دوخ  زا  نتشیوخ  يادخ  رمات  منک  اضر  ناکما  هش  تحدم  هک  رتهب  هدورس  یبارس  یفطصم  دیـس  موحرم 
ظفاح منک  انث  ار  یهـش  نوچ  هک  ناوت  مهاوخ  اجک  زا  نم  ناکما  ملاع  هاـشداپ  يا  منک  اـضق  سپ  نیازا  هضیرف  دـش  توف  رگ  دوب  هضیرف 
نبلگ ياپب  يراب  خاش  یلگ ز  ینیچب  هک  دسریمن  تتسد  شاب  هاگراب  نآ  رد  رب  سوبب و  ناج  زا  اضر  نید  ناطلس  متشه و  ماما  ربق  هتفگ 

هحفص 17]  ] شاب هایگ  ناشیا 

همدقم

مالـسلاهیلع اضر  ترـضح  تیاور  هب  هک  يوبن  ثیدـح  لهچ  نایب  رد  لوا  تمـسق  زا : تسترابع  باتک  نیا  رد  يهجردـنم  بلاطم  کـنیا 
لقن شراوگرزب  ناردپ  زا  ای  هدومرف و  ترـضح  نآ  دوخ  هک  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  نانخـس  مود  تمـسق  هدش  لقن 

یناسارخ یبارـس  یفطـصم  دیـس  ياقآ  راتفگ  داتفه  باتک  زا  لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  رهطم  دـبنگ  خـیرات  موس  تمـسق  دـناهدرک 
ایند تمذم  رد  هفلتخم  بتک  زا  لوقنم  تافاضا  تاقحلم و  مراهچ  تمسق 

يوبن ثیدح  لهچ 

ثیدح

نوعفتنی اثیدح  نیعبرا  یتما  یلع  ظفح  نم  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  هئابا  نع  مالسلاهیلع  اضرلا  نع  نامیلس  نب  دواد  نع 
ادخ دنربب  عفن  دنوش و  دنمهرهب  نآ  هب  هک  دناوخب  نم  تما  رب  دنک و  ظفح  ثیدـح  لهچ  هک  ره  [. 4 . ] املاع اهیقف  همایقلا  موی  هللا  هثعب  اهب 

دیامرفیم روشحم  ثوعبم و  ملاع  هیقف و  تمایق  رد  ار  يو 

ملع بلط 

َو ٍِملْـسُم  ِّلُـک  یَلَع  ٌۀَـضیِرَف  ِْملِْعلا  ُبَلَط  لوُقَی  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  ُْتعِمَـس  َلاَـق  مالـسلاهیلع  یلع  نع  هئاـبآ  اـضرلا  نع 
ِِهب َلَمَْعلا  َو  ٌحـِیبْسَت  ِهِیف  َةَرَکاَذُْـملا  َو  ٌةَداَبِع  ُهَبَلَط  َو  هحفـص 18 ]  ، ] ٌۀَنَـسَح ِهَِّلل  ُهَمُّلَعَت  َّنِإَف  ِِهلْهَأ  ْنِم  ُهوُِسبَْتقا  َو  ِهِّناَظَم  ْنِم  َْملِْعلا  اُوُبلْطاَـف  ۀَِملْـسُم ،

َو ِۀَشْحَْولا  ِیف  ُِسنوُْملا  َو  ِۀَّنَْجلا  ُِلبُس  ُراَنَم  َو  ِماَرَْحلا  َو  ِلاَلَْحلا  ُِملاَعَم  ُهَّنَِأل  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  ٌَۀبُْرق  ِِهلْهَِأل  َُهلَْذب  َو  ٌۀَقَدَص  ُهُمَْلعَی  َال  ْنَم  ُهَمِیْلعَت  َو  ٌداَهِج 
ُهَّللا ُعَفْرَی  ِءاَّلِخَْألا  َْدنِع  ُْنیَّزلا  َو  ِءاَدْعَْألا  یَلَع  ُحاَلِّسلا  َو  ِءاَّرَّضلا  َو  ِءاَّرَّسلا  یَلَع  ُلِیلَّدلا  َو  ِةَْولَْخلا  ِیف  ُثِّدَحُْملا  َو  ِةَدْـحَْولا  َو  ِۀـَبْرُْغلا  ِیف  ُبِحاَّصلا 
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اَِهتَِحنْجَأـِب َو  ْمِِهتَّلُخ  ِیف  ُۀَِـکئاَلَْملا  ُبَـغْرَت  َو  ْمِِـهیْأَر  َیلِإ  یَهَْتُنی  َو  ْمِِهلاَـعِِفب  يَدَـتُْهی  َو  ْمُهُراـَثآ  ُسَبَتُْقت  ًةَداَـق  ِْریَْخلا  ِیف  ْمُُـهلَعْجَیَف  ًاـماَْوقَأ ،  ِهـِب 
ُةاَیَح َْملِْعلا  َّنِإ  َو  ُهُماَْعنَأ  َو  ِّرَْبلا  ُعاَبِس  َو  ُهُّماَوَه  َو  ِرْحَْبلا  ُناَتیِح  یَّتَح  ٍِسباَی  َو  ٍبْطَر  ُّلُک  ْمَُهل  ُرِفْغَتْسَی  َو  مِْهیَلَع  ُكِراَُبت  ْمِِهتاَلَص  ِیف  َو  ْمُهُحَـسْمَت 

یَلُْعلا ِتاَجَرَّدلا  َو  ِراَْربَْألا  َِسلاَجَم  َو  ِراَیْخَْألا  َلِزاَنَم  ِدـْبَْعلِاب  ُُغْلبَی  ِفْعَّضلا  َنِم  ِناَدـْبَْألا  ُةَُّوق  َو  ِۀَْـملُّظلا  َنِم  ِراَْصبَْألا  ُءاَیِـض  َو  ِلْهَْجلا  َنِم  ِبُولُْقلا 
َو ُماَرَْحلا  َو  ُلاَلَْحلا  ُفَْرُعی  َو  ُماَحْرَْألا  ُلَصُوت  ِِهب  َو  ُدَبُْعی  َو  ُّبَّرلا  ُعاَُطی  ِِهب  َو  ِماَیِْقلِاب  ُُهتَـسَراَدُم  َو  ِماَیِّصلِاب  ُلِدْعَی  ِهِیف  ُرْکِّذلا  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدـلا  ِیف 

لیصحت دومرف : ادخ  لوسر  [. 13 . . . ] ُهَّظَح ُْهنِم  ُهَّللا  ُهُمِرْحَی  َال  ْنَِمل  َیبوُطَف  َءاَیِقْشَْألا  ُهُمِرْحَی  َو  َءاَدَعُّسلا  ُهُمِْهُلی  ُهُِعباَت  ُلَمَْعلا  َو  ِلَمَْعلا  ُماَمِإ  ُْملِْعلا 
دای اریز  دیریگ  ارف  ار  نآ  شلها  زاو  دـیربیم ، نامگ  هک  یئاهاج  زا  ار  ملع  دـینک  بلط  سپ  ناملـسم ، نز  درم و  ره  رب  تسا  بجاو  ملع 
داهج اب  ملعب  لمع  دراد و  حیبست  باوث  ملع  يهرکاذم  تسا و  تدابع  ملع  بلط  و  دشابیم ، باوث  هنسح و  ادخ  ياضر  يارب  ملع  نتفرگ 

هب هکنآ  يارب  دشابیم ، ادخ  هب  برقت  بجوم  شلها  هب  نآ  ششخب  لذب و  دوشیم و  باسح  هقدص  لهاج  هب  ملع  نداد  دای  تسا و  ربارب 
بحاصم و سرت و  تشحو و  لاـح  رد  تسا  سنوم  تسا و  تشهب  هار  غارچ  دوشیم و  هحفص 19 ]  ] هتسناد مارح  لالح و  ملع  يهطساو 

هاگیب هگ و  دوب  بحاصم  هک  هاوخم  باتک  زا  رتهب  یمدمه  . ) تسا ثدـحم  تولخ  ناکم  نامز و  رد  یئاهنت و  تبرغ و  ماگنه  تسا  قیفر 
حالـس یتحار و  مایا  یـشوخان و  یـشوخ و  ماگنه  تسا  امنهار  لیلد و  و  دیناجنرب ) هن  دـیجنرن و  هک  دـید  هک  فیطل  یمدـمه  نینچ  نیا 

رد ار ، ناـنآ  ار و  یناـمدرم  دـنکیم  دـنلب  ملع  يهطـساو  هب  ادـخ  ناتـسود  دزن  تسا  شیارآ  تنیز و  ثعاـب  نانمـشد و  لـباقم  رد  تـسا 
ياهلاب اب  دـننکیم و  اهنآ  یتسود  هب  تبغر  ناگتـشرف  دـنیامنب ، سابتقا  اهنآ  یملع  راثآ  زا  نارگید  ات  دـنهدیم ، رارق  اوشیپ  ریخ  ياهراک 

ایرد نایهام  یتح  یکشخ  رت و  ره  دننکیم  رافغتـسا  ءاملع  يارب  زاو  دنیوگیم  کیربت  اهنآ  هب  اهنآ  زامن  ردو  دننکیم  سم  ار  اهنآ  دوخ 
زا ار  اهمشچ  دنکیم و  هدنز  دـناهریم و  ینادان  لهج و  گرم  زا  ار  اهلد  ملع  انامه  شنایاپ ، راهچ  ارحـص و  ناگدـنرد  شناروناج و  و 
هب دـناسریم و  راربا  سلاجم  رایخا و  لزانم  هب  ار  هدـنب  دـشخبیم و  ورین  فیعـض  ناوتاـن و  ياهندـب  دـشخبیم و  رون  دـیناهر ه و  تملظ 
رد زامن  يرادهدنز و  بش  اب  یملع  ثحب  سرد و  تسا و  ربارب  هزور  اب  یملع  يهرکاذم  دـهدیم ، ءاقترا  ترخآ  ایند و  رد  هیلاع  تاجرد 
ادخ تسا ، ملع  عبات  لمع  لمع و  يورـشیپ  ملع  دوشیم ، هتخانـش  مارح  لالح و  دوشیم و  ماحرا  يهلـص  نآ  هطـساوب  تسا  لداعم  بش 

هک یناسک  لاحب  اشوخ  سپ  دنادرگیم  بیصنیب  مورحم و  نآ  زا  ار  ءایقـشا  دیامرفیم و  ماهلا  تخبـشوخ  تداعـس و  اب  مدرم  هب  ار  ملع 
اَِهب َنوُعِفَْتنَی  ًاثیِدَـح  َنیَِعبْرَأ  ِیتَّمُأ  یَلَع  َظِفَح  ْنَم  دوعـسم : نبا  هللادـبع  تیاور  رد  دـنکن . مورحم  شناد  ملع و  ظح  هرهب و  زا  ار  نانآ  ادـخ 

: رمع نب  هللادبع  تیاورب  ادیهـش : اعفاش و  هتمایقلا  موی  هل  تنک  ءادرد : یبا  تیاورب  هحفص 20 ]  ] ْتئِـش ِۀَّنَْجلا  ِباَْوبَأ  ِّيَأ  ْنِم  ْلُخْدا  َُهل :  َلِیق 
رپ همه  اب  درخ  لقع و  ینز  قلطم  يدنوادخ  سوک  ینز  قحلا  انا  هک  ات  بلط  ملع  [. 14 . ] ءادهشلا ةرمز  یف  رشح  ءاملعلا و  هرمز  یف  بتک 

ترـضح املع . بلطی  ملاع  لاق  َْکَیلِإ ؟  ِساَّنلا  ُّبَحَأ  ْنَم  یهلا  هتاجانم : یف  مالـسلاهیلع  یـسوم  لاق  یگیاد و  شدـنک  دـیابب  ملع  یگیاـم 
ْمُهُّلَقَأ ًۀَـمِیق : ِساَّنلا  ُّلَـقَأ  دـنکیم . بلط  ملع  هک  یملاـع  دومرف  تسا ؟ رتبوبحم  وت  دزن  یـسک  هچ  اـهلا  راـب  تفگ  شتاـجانم  رد  یـسوم 

اهیا ای  هتفگ : یتسب  حـتفلاوبا  تسا  رتمک  نارگید  زا  ناـشملع  هک  دنتـسه  یناـسک  شزرا  تمیق و  ثیح  زا  مدرم  نیرتمک  ینعی  [. 15] اْملِع
دنمشناد يا  ینعی  [. 12  ] نأمظ مش  اهنیب ال  ام  تناف  ججل  یف  تحبص  اول  لهجلا  اخا  ای  نایر و  ءاملا  ریغب  تناف  رشبا  هتریس  یضرملا  ملاعلا 

نایم رد  وت  رگا  ینادان  لهج و  بحاص  يا  یتسه و  باریـس  شناد  ملع و  يهطـساو  هب  بآ  نودـب  وت  هک  وت  رب  داب  تراـشب  تریـس  وکین 
اَذِإ هدومرف  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترضح  زین  و  هحفص 21 ] . ] دنام یهاوخ  هنشت  کشیب  مه  لاح  نیا  رد  وت  سپ  یشاب  ایرد  ياههجل 

مورحم بیـصنیب و  ار  يو  شناد  ملع و  زا  دهد  رارق  هیامورف  تسپ و  ار  ياهدنب  ادخ  هاگ  ره  ینعی  [. 13  ] ْملِْعلا ِْهیَلَع  َرَظَح  ًاْدبَع  ُهَّللا  َلَذْرَأ 
ینعی [. 14  ] ِدباَع َْفلَأ  َنیِْعبَس  ْنِم  ُلَْضفَأ  ِهِْملِِعب  ُعَفَْتُنی  ٌِملاَع  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رقاب  ترضح  زا  یلامث  يهزمحوبا  دنکیم .

ماع شعفن  ملاع  دشوکیم و  شدوخ  تاجن  يارب  دباع  هک  تسا  نیا  يارب  دـباع . رازه  داتفه  زا  تسا  رتهب  دربب  عفن  شملع  زا  هک  یملاع 
تـسکشب هاقناخ  دمآ ز  هسردـم  هب  یلدـبحاص  دـیوگیم : يدـعم  دـشخبیم  یئاهر  باقع  زا  ار  مدرم  يهمه  شناد  ملع و  غارچ  اب  تسا 

نورب شیوخ  میلگ  نآ  تفگ  ار  قیرف  نیا  نآ  زا  يدرک  راـیتخا  اـت  دوب  قرف  هچ  دـباع  ملاـع و  ناـیم  متفگ  ار  قـیرط  لـها  تبحـص  دـهع 

مالسلاهیلع اضر  ماما  نانخس  نوماریپ  رد  ءاضیب  زا 109هرد  هحفص 22 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ِهِـشاَِرف یَلَع  ُئِکَّتَی  ٍِملاَع  ْنِم  ٌۀَعاَس  لاق : هنا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ار و  قیرغ  دریگب  هک  دـنکیم  یعـس  نیو  جوم  دربیم ز 
درگنب و دوخ  ملع  رد  دـهد و  هیکت  دوخ  شمارف  رب  ملاع  هک  تعاـس  کـی  ینعی  [. 15 . ] اماَع َنیِْعبَـس  ِدـِباَْعلا  ِةَداَبِع  ْنِم  ٌْریَخ  ِِهلَمَع  ِیف  ُرُْظنَی 

ِدْهَْملا َنِم  َْملِْعلا  اُوُبلْطا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زین  و  دباع . تدابع  لاس  داتفه  زا  تسا  رتهب  دوش  هعلاطم  لوغـشم 
نآ يارب  نیچ  ات  دنچ  ره  دینک  ملع  بلط  ِنیِّصلِاب  َْول  َو  َْملِْعلا  اُوُبلْطا  هحفص 22 ] : ] دومرف زین  و  يوجب . شناد  روگ  ات  هراوهگ  ز  ِدْحَّللا . َیلِإ 

ِْملِْعلا ِیف  اَم  ُساَّنلا  ُمَْلعَی  َْول  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـجاسلا  دیـس  ترـضح  زا  یلامث  يهزمحوبا  دـیورب .
دنهاوخ بلط  ار  نآ  هتبلا  تسا  هتفهن  ملع  بلط  رد  یعفاـنم  هچ  دـننادب  مدرم  رگا  ینعی  [. 12  ] ِجَجُّللا ِضْوَخ  َو  ِجَهُْملا  ِکْفَِـسب  َْول  َو  ُهُوبَلََطل 

ملاـع تیزم  ملع و  تلیـضف  رد  هددـعتم  تاـیآ  مـیرک  نآرق  رد   - 1 دـشاب . اـیرد  ياـههجل  رد  نتفرورف  يزیرنوخ و  هب  هکنیا  ولو  دوـمن 
؟ دنناسکی دننادیمن  هک  یناسک  اب  دننادیم  هک  ینانآ  ایآ  َنوُمَْلعَی .  َنیِذَّلا ال  َو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْـسَی  ْلَه  یلاعت : هلوق  هلمج : زا  دشابیم ،

لمع نامیا و  ياراد  هک  امـش  زا  ار  یناـسک  تاـجرد  ادـخ  ینعی  ٍتاـجَرَد  َْملِْعلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا  َو  ْمُْکنِم  اُونَمآ  َنیِذَّلا  ُهَّللا  ِعَفْرَی  یلاـعت : هلوق  و 
دنتسه ملاع  هک  شناگدنب  زا  دنسرتیم  يادخ  زا  یناسک  طقف  ینعی  ءامَلُْعلا . ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  یلاعت : هلوق  و  دنکیم . دنلب  دنتسه 

رـصتخم نیا  رد  اـهنآ  ریرحت  رکذ و  هک  رگید  تاـیآ  نک و  داـیز  ارم  ملع  اـهلاراب  وگب  ربمغیپ  يا  ینعی  ًاـْملِع . ِینْدِز  ِّبَر  ْلـُق  یلاـعت : هلوق 
لضف ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  هحفـص 23 ] : ] هلمج زا  دوشیم ، هدید  هنیمز  نیا  رد  دایز  رابخا  ثیداحا و  زین  و  دجنگیمن .

ْنَم دومرف : ربمغیپ  زین  امـش و  درف  نیرت  تسپ  رب  تسا  نم  يرترب  دننام  دباع  رب  ملاع  يرترب  ینعی  مکاندا . یلع  یلـضفک  دباعلا  یلع  ملاعلا 
ِِبلاَِطل ُرِفْغَتْـسََیل  ُهَّنِإ  َو  ِِهب  یًـضِر  ِْملِْعلا  ِِبلاَِطل  اَهَتَِحنْجَأ  ُعَضََتل  َۀَِـکئاَلَْملا  َّنِإ  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ًاقیِرَط  ِِهب  ُهَّللا  َکَلَـس  ًاـْملِع  ِهِیف  ُُبلْطَی  ًاـقیِرَط  َکَـلَس 

َّنِإ َو  ِرْدَْبلا  َۀَْلَیل  ِموُجُّنلا  ِِرئاَس  یَلَع  ِرَمَْقلا  ِلْضَفَک  ِِدباَْعلا  یَلَع  ِِملاَْعلا  ُلْضَف  َو  ِرْحَْبلا  ِیف  ُتوُْحلا  یَّتَح  ِضْرَْألا  ِیف  ْنَم  َو  تاومسلا  ِیف  ْنَم  ِْملِْعلا 
یهار سک  ره  ینعی : [. 13 . ] ِرفاَو ٍّظَِحب  َذَخَأ  ُْهنِم  َذَخَأ  ْنَمَف  َْملِْعلا  اُوثَّرَو  ْنَِکل  َو  ًامَهْرِد  َال  َو  ًاراَنیِد  اُوثِّرَُوی  َْمل  َءاَِیْبنَْألا  َّنِإ  ِءاَِیْبنَْألا  ُۀـَثَرَو  َءاَمَلُْعلا 

دننارتسگیم ملع  بلاط  يارب  ار  دوخ  لاب  رپ و  ناگتشرف  انامه  دربیم و  تشهب  هارب  ار  يو  ادخ  دنک  ملع  لیـصحت  هار  نآ  رد  هک  دورب  ار 
تلیـضف ایرد و  رد  یهام  یتح  دنتـسه  نیمز  رد  اهنامـسآ و  رد  هک  یناسک  دـننکیم  رافغتـسا  ملع  بلاط  يارب  نآ و  هب  يدونـشوخ  يارب 

ثرا مهرد  رانید و  ناربمیپ  دـنناربمیپ و  ثراو  ءاـملع  اـنامه  ناگراتـس و  ریاـس  رب  تسا  هدراـهچ  بش  هاـم  تلیـضف  دـننام  دـباع  رب  ملاـع 
هللا یلـص  یبنلا  لاق  تسا و  هدرک  ذخا  ار  ینایاش  يهرهب  رفاو و  ظح  دریگارف  نآ  زا  سک  ره  سپ  دنتـشاذگ  ثرا  ملع  نکیلو  دنتـشاذگن 
رـش دوشیم و  هیهت  ملع  اب  ترخآ  ایند و  ریخ  دومرف : لْهَْجلا و  َعَم  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ُّرَـش  َو  ِْملِْعلا  َعَم  ِةَرِخْآلا  َو  اَْینُّدلا  ُْریَخ  ملـس :  هلآ و  هیلع و 
َْتنَأ َو  َکُسُرْحَی  ُْملِْعلا  ِلاَْملا  َنِم  ٌْریَخ  ُْملِْعلا  ُلـْیَمُک  اَـی  دومرف : لـیمک  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تسا و  هتفهن  لـهج  رد  ترخآ  اـیند و 
ُناَّزُخ َتاَم  ُْلیَمُک  ای  دومرف : زین  ِِهلاَوَِزب و  ُلوُزَی  ِلاَْملا  ُعِینَـص  هحفـص 24 ]  ] ِقاَْفنِْإلا و یَلَع  وُکْزَی  ُْملِْعلا  َو  ُۀَقَفَّنلا  ُهُصُْقنَت  ُلاَْملا  َو  َلاَْملا  ُسُرْحَت 

لام زا  رتهب  ملع  لیمک  يا  ینعی  [. 14 . ] ةَدوُجْوَم ِبُولُْقلا  ِیف  ْمُُهلاَْثمَأ  َو  ٌةَدوُقْفَم  ْمُُهناَیْعَأ  ُرْهَّدـلا  َیَِقب  اَم  َنُوقَاب  ُءاَمَلُْعلا  َو  ٌءاَیْحَأ  ْمُه  َو  ِلاَْومَْألا 
ره دوشیم و  دایز  ندرک  جرخب  ملع  دوشیم و  مک  جرخ  هب  لاـم  ینک  يرادـهگن  دـیاب  وت  ار  لاـم  دـنکیم و  يرادـهگن  وت  زا  ملع  تسا 

ناـمز رد  یتـح  دـندش  كـاله  هتخودـنا  لاـم  هکناـنآ  لـیمک  يا  دومرف : زین  دوریم و  نیب  زا  لاـم  لاوز  ندـش و  ماـمت  اـب  لاـم  بحاـص 
راگزور ات  نادنمـشناد  ءاملع و  تشاذگ و  وکین  مان  هک  درمن  ناور  نیـشون  تشاد  جـنگ  هناخ  لهچ  هک  دـش  كاله  نوراق  ناشیگدـنز 

لاثما و یلو  دوریم  نیب  زا  اهنآ  داسجا  دـنربن  یئوکن  هب  شمان  هک  تسنآ  هدرم  زگره  دریمن  مان  وکن  درم  ایدعـس  دنتـسه  یقاب  تسا  یقاب 
وا ۀَیِراَج  ۀَقَدَص  ٍثاَلَث : ْنَع  اَّلِإ  ُُهلَمَع  َعَطَْقنا  َمَدآ  ُْنبا  َتاَم  اَذِإ  هدـمآ  يوبن  ثیدـح  رد  دـشابیم و  دوجوم  اهلد  رد  اهنآ  تیـصخش  هابـشا و 

مکح رد  زاـب  ناـشگرم  زا  سپ  هک  رفن  هس  رگم  دوشیم  عطق  شملع  دریمب  مدآ  دـنزرف  نوچ  [. 15 . ] َُهل وُعْدَی  ٍِحلاَص  دـَلَو  وا  ِِهب  ُعَفَْتُنی  ْملِع 
دنزرف دنوش 3 -  دـنمهرهب  مدرم  دـنامب و  وا  زا  یملع  راثآ  هک  یـسک  دـنامب 2 -  یقاب  وا  زا  هیراج  يهقدـص  هک  یـسک  دنتسه 1 –  هدنز 

هحفص 25]  ] دنک اعد  وا  يارب  دنامب و  هک  یحلاص 

لاهج نیب  ملاع  رد 
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ُناَتیِح یَّتَح  ٍءْیَـش  ُّلُک  َُهل  ُرِفْغَتْـسََیل  ِْملِْعلا  َِبلاَط  َّنِإ  َو  ِهَّللا ص : ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  یلع ع  نع  ِهئَابآ  ْنَع  مالـسلاهیلع  اَضِّرلا  ِنَع  ِّیِعِـشاَجُْملا  ِنَع 
ِملْـسُم ِّلُک  یَلَع  ٌۀَـضیِرَف  ِْملِْعلا  َبَلَط  َّنِإ  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ُبَبَّسلا  ُهَّنِإَف  َْملِْعلا  اُوُبلْطاَف  ُهُماَْـعنَأ  َو  ِّرَْبلا  ُعاَبِـس  َو  ِضْرَأـْلا  ُّماَوَه  َو  ِرْحَْبلا 

یَلَع ٌۀَـضیِرَف  ِْملِْعلا  َبَلَط  َّنِإ  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َْنَیب  َو  ْمُکَْنَیب  ُبَبَّسلا  ُهَّنِإَف  َْملِْعلا  اُوُبلْطاَف  لاق ) نا  یلا  ، ) ِتاَْومَْألا َْنَیب  ِّیَْحلاَـک  ِلاَّهُْجلا  َْنَیب  ُِملاَْـعلا 
ات تاوما ، نیب  رد  دشابیم  هدنز  صخش  دننام  نادان  مدرم  نایم  رد  ملاع  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [. 16  ] ِملْسُم ِّلُک 

ملع بلط  هکنیا  دشابیم و  لج  زع و  يادخ  امش و  نیب  يهقالع  يهتشر  ببـس و  نآ  اریز  دینک  شناد  ملع و  لیـصحت  سپ  دومرف . هکنیا 
تسین چیه  ناهج  ردنا  هب  شناد  ز  ءابطا . مهیف  مه  یَضْرَم و  ُساَّنلا  ءایحا و  ملعلا  لها  یتوم و  سانلا  ناملـسم  درف  ره  رب  تسا  بجاو  هتبلا 

َهَّللا ُمُکُرِّکَُذی  ْنَم  َلاَق  مالسلاهیلع : لاق  ُِسلاَُجن ؟  ْنَم  ِهَّللا  َحُور  اَی  یَـسیِِعل ع  َنوُّیِراَوَْحلا  َلاَق  یبنلا ص : لاق  تسیکی ، نادان  ناج  هدرم و  نت 
ام یناسک  هچ  اـب  هللا ، حور  اـی  دـنتفگ  حیـسم  ترـضح  هب  نویراوح  [. 17  ] ُهلَمَع ِةَرِخآـْلا  ِیف  ْمُُکبِّغَُری  ُهـُقِْطنَم و  ْمُـکِْملِع  ِیف  ُدـیِزَی  ُهـُتَیْؤُر و 

ترخآ هب  ار  امـش  شملع  دـیازفیب و  امـش  ملع  رب  وا  راتفگ  دزادـنایب و  ادـخ  دای  هب  ار  امـش  وا  رادـید  هک  یـسک  اب  دومرف : مینک  تسلاجم 
هحفص 26] [. ] 18 . ] اعُّوَطَت ٍۀَـعْکَر  َْفلَأ  َیِّلَُـصی  ْنَأ  ْنِم  َلَْضفَأ  َناَک  ْلَمْعَی  َْمل  َْوأ  ِِهب  َلِمَع  ِْملِْعلا  َنِم  ًاـبَاب  َمَّلَعَت  ْنَم  یبنلا : لاـق  دـیامن . بیغرت 

بحتـسم زامن  تعکر  رازه  هکنیا  زا  تسا  رتهب  دنکن  ای  دـنکب و  نآ  هب  لمع  هچ  ار  ملع  زا  یباب  کی  دریگب  دای  هک  ره  دومرف  مرکا  ربمغیپ 
فـص رد  يدرمریپ  دناهتفگ  تسا . ظوفحم  دوخ  ياج  رد  هک  نآ  هب  لمع  رجا  زا  هتـشذگ  تسا  یئاهنت  هب  ملع  شاداپ  نیا  ینعی  دـناوخب .
لمع نیا  اـب  تفگ  وا و  هب  درک  ور  ملعم  يزور  دوـب  هدـنکفا  ریز  هـب  تـلجخ  رـس  هتـسویپ  دریگب و  داـی  سرد  دوـب  هتـسشن  نازوـمآشناد 

سیلاطاطسرا دنیوگ  یشاب  لجخ  راک  نیا  زا  هکنآ  هن  یـشاب  لاحـشوخ  دیاب  سپ  یـشاب  تاهتـشذگ  زا  رتهب  ترمع  رخاوا  رد  یهاوخیم 
مرـش تقو  نآ  تفگ  ینکیم ؟ طبرب  ملعت  هک  يرادن  مرـش  دیفـس  نساحم  اب  دنتفگ ، شنادرگاش  تخومآ ، ندز  طبرب  لاس  داتفه  زا  دـعب 
بل دوشگب  وچ  اناد  تفگ  نینچ  بش  زور و  ياهدـنز  ات  زومایب  منادـن . نم  دـننز و  طبرب  ناشیا  مشاـب و  هتـسشن  یعمج  ناـیم  رد  هک  مراد 

رودب تیناسنا  يهریاد  زا  تسین ، هتسارآ  مولع  يهیلح  هب  وا  سفن  هک  یسک  تسا و  شناد  اهزیچ  يهمه  نیرتهب  دناهتفگ ، سراپ  يامکح 
رـس تسا : هتفگ  لداع  ناوریـشون  تسا  هدرواین  فرـش  نادان  چـیه  ملاع  رد  تسا  شناد  زا  فرـش  دـشابن . لهج  زج  نآ  يهجیتن  دـشاب و 

غارچ نوچ  شناد  هتفگ : رهچونم  دوب  اناد  وا  رای  هک  یسک  نآ  تخبکین  دشاب و  شناد  زا  یگرزب  فرـش و  تسا و  شناد  اهیکین  يهمه 
يهمه تسا و  ایند  نید و  شیارآ  شناد  دـناهتفگ : ناینیچ  دوشن  مک  نآ  رون  چـیه  دـنزورفارب  نآ  زا  اهغارچ  رایـسب  هچرگا  تسا ، نشور 

رس شناد  هتفگ : سویملطب  هحفـص 27 ]  ] ددرگ رتزیزع  دوش  رتشیب  دـنچ  ره  هک  شناد  رگم  ددرگ  نازرا  راوخ و  دوش  رایـسب  نوچ  اهزیچ 
ءاملع مان  يدوبن و  ذفان  نینچ  ملاع  لها  ماع  صاخ و  رب  ءاملع  نامرف  يدوبن  فرش  لضف و  ار  شناد  رگا  دناهتفگ : تسا و  اهيأر  يهمه 

همه رب  دوش  راگزور  درب  شناد  هب  وک  یـسک  يدـندرکن . شناد  لها  ریبدـت  يأر و  تعباتم  ناهاشداپ  يدـنامن و  راوگرزب  نینچ  ملاع  رد 
زار داشگب  هک  هگنادـب  تفگ  هچ  نیـشیپ  ياناد  هک  نک  هگن  نتفاب  نتـشر و  دوب  شناد  هب  نتفای  ناوت  شناد  هب  ار  ناـهج  راـکماک  اـهراک 
هک رتهب  تسود  نآ  زا  دوب  ناـج  نمـشد  رگا  اـناد  هک  تسا  وکن  شناد  تسود  نمـشد و  اـبا  تسود  هب ز  دوب  اـناد  هک  نمـشد  هک  تفهن 

ار اقب  رهوگ  درخ  کیدزن  تسین  اود  نید  ملع و  زا  زجب  ار  ناک  تسا  يدرد  گرم  مدرم ز  ندیسرت  دیوگ : ورسخ  رـصان  [. 19  ] دوب نادان 
رب یب  ناتخرد  خاش  دـنزوسب  ار  يرفولین  خرچ  يروآ  ریز  هب  دریگب  شناد  راب  رگ  وت  تخرد  دـیوگ : زین  تسین و  اـیمیک  چـیه  هب  شناد  زا 

ار يرب  یبرم  تسا  نیمه  دوخ  ازس 

دوخ يافلخ  يارب  مرکا  یبن  ياعد 

اَی َلِیق  ٍتاَّرَم )  َثاََـلث   ) ِیئاَـفَلُخ ْمَحْرا  َّمُهَّللا  ملـس : هلآ و  هیلع و  هحفـص 28 ]  ] هللا یلـص  هللا  لوسر  لاق  مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا  نع 
ادخ لوسر  [. 20  ] يِدـَْعب ْنِم  َساَّنلا  اَهَنوُمِّلَُعیَف  ِیتَّنُـس  َو  ِیثیِداَـحَأ  ینع  َنوُوْرَی  َو  يِدـَْعب  ْنِم  َنُوتْأَـی  َنیِذَّلا  َلاَـق  َكُؤاَـفَلُخ  ْنَم  َو  ِهَّللا  َلوُسَر 
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؟ دنتـسه یناسک  هچ  وت  ءافلخ  هللا  لوسر  اـی  دـنتفگ : تفگ ) هعفد  هس   ) نک تمحر  ارم  ءاـفلخ  اـهلاراب  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
لاق - 1 دنهدیم . دای  مدرم  هب  نم  زا  دعب  ار  اهنآ  سپـس  دننکیم  تیاور  ار  نم  تنـس  ثیداحا و  دنیآیم و  نم  زا  دعب  هک  یناسک  دومرف ،

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  [. 21 . ] معنلا رمح  نم  کل  ریخ  ادحاو ، الجر  کب  هللا  يدـهی  نال  هللاوف  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
زمرق ياهرتش  زا  وت  يارب  تسا  رتهب  دنک  تیاده  ار  رفن  کی  وت  هلیـسو  هب  ادخ  رگا  مسق  ادخ  هب  سپ  دومرف : یلع  ترـضح  هب  ملـس  هلآ و 

ِْهیَلَع ْتَعَلَط  اَّمِم  َکـَل  ٌْریَخ  اًـلُجَر  َْکیَدَـی  یَلَع  ُهَّللا  َيِدـْهَی  ْنَأـَل  هدـمآ : رگید  ثیدـح  رد  تسا .) برع  لاوما  نیرتـمک  نیرت و  سیفن  هک  )
مامت هدرک  بورغ  هدیبات و  نآ  رب  باتفآ  هچ  ره  زا  تسا  رتهب  دنک  تیاده  ار  يدرم  وت  تسد  هب  ادـخ  رگا  ینعی  [. 22 . ] َْتبَرَغ َو  ُسْمَّشلا 

. نیمز يور  ضرا و  يهرک 

ةولص رد 

ُْهنَع ُلَأُْسی  ٍءْیَش  ُلَّوَأَف  ِْدبَْعلِاب  یَعُْدی  ِۀَماَیِْقلا  ُمْوَی  َناَک  اَذِإ  ملـس : و  هحفـص 29 ]  ] هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِهِیبَأ  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع 
وا زا  هک  يزیچ  لوا  دنناوخیم و  ار  هدنب  دوش ، تمایق  زور  نوچ  دومرف : ادـخ  لوسر  [. 23 . ] راَّنلا ِیف  ِِهب  َّخُز  اَّلِإ  َو  ًۀَّماَت  اَِهب  َءاَج  ْنِإَف  ُةاَلَّصلا 

نآرق رد  ناحبـس  دـنوادخ  دـننکفا . شتآ  رد  ار  وا  هنرگ  دارملا و  اهبف  هدروآ  ياج  هب  مامت  ار  زاـمن  رگا  سپ  تسا ، زاـمن  دـننکیم  لاوس 
هموظنم رد  مولعلارحب  دیـس  درادیمزاـب . تشز  ياـهراک  زا  ار  یمدآ  زاـمن  ینعی  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاـشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  َةـالَّصلا  َّنِإ  هدوـمرف : میرک 

. ًاـتُوقْوَم ًاـباتِک  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  ْتَناـک  َةـالَّصلا  َّنِإ  هدومرف : ادـخ  زین  ءاـنثلا و  یهتنم  اذـهف  رـصقا  ِرَْکنُْملا  َو  ِءاـشْحَْفلا  ِنَع  یْهنَت  هتفگ : هدورس 
: دومرف ادخ  لوسر  تسا . ناربمیپ  تیصو  رخآ  ادخ و  دزن  لامعا  نیرتبوبحم  نید و  لامعا  نیرتهب  زامن  دومرف : یقثولا  هورع  دیـس  موحرم 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زین  و  تسا . هدش  رفاک  دنک  كرت  ادمع  ار  زامن  کی  سک  ره  ینعی  [. 24  ] َرَفَک ْدَقَف  ًادِّمَعَتُم  َةاَلَّصلا  َكَرَت  ْنَم 

ناهانگ يهرافک  هیموی  ییاهزامن  زا  کـی  ره  ینعی  [. 25  ] ِِرئاَبَْکلا َنِم  َبَنَتْجا  اَم  َّنُهَْنَیب  اَِمل  ةَراَّفَک  ُسْمَْخلا  تاَوَلَّصلا  نا  دومرف : ملـس  هلآ و 
ْنِإ یلاـعت : هلوق  دراد  تحارـص  ینعم  نیا  هب  مه  نآرق  يهمیرک  هیآ  دـیامن . باـنتجا  هریبـک  ناـهانگ  زا  هک  یتروص  رد  دـنا  زاـمن  ود  نیب 
یف هیف  لستغا  نم  نآ  امکف  يراجلا  رهنلا  لثمک  اهلثم  هدمآ : ثیدـح  رد  و  هحفص 30 ]  ] مُِکتائِّیَس ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتَْجت 

هیموی زامن  لثم  ینعی  [. 26 . ] بونذلا نم  امهنیب  ام  رفک  ةولص  یلص  املک  کلذک  نردلا  نم  یئیـش  هندب  یف  قبی  مل  تارم  سمخ  موی  لک 
دنامیمن یقاب  یکرچ  شندب  رد  دیامن  وشتسش  رهن  نآ  رد  هعفد  جنپ  يزور  یـسک  رگا  هک  روط  نامه  سپ  تسا  يراج  رهن  لثم  نوچمه 

ملعا ام  مالـسلاهیلع : قداصلا  انالوم  لاق  حیحـصلا  یف  و  دـشابیم . لبق  زامن  زامن و  نآ  نیب  ناهانگ  يهراـفک  دـهاوخب  هک  ره  روط  ناـمه 
رد ایح . تمد  ام  ةوکزلا  ةولـصلاب و  یناصوا  لاق و  میرم ع  نب  یـسیع  حلاصلا  دبعلا  یلا  يرت  الا  ةولـصلا  هذه  نم  لضفا  هفرعملا  دـعب  ائیش 

يهدـنب هب  يرگنیمن  ایآ  منادیمن  زامن  زا  رتالاب  رتهب و  ار  يزیچ  ادـخ  نتخانـش  تفرعم و  زا  دـعب  هدومرف  ع )  ) قداـص زا  حیحـص  تیاور 
ترضح زا  رگید  ثیدح  رد  مهد و  ماجنا  ماهدنز  ات  هک  درک  ار  ةوکز  زامن و  شرافس  نم  هب  ادخ  هدومرف  هک  میرم  نب  یـسیع  ادخ  حلاص 

لاق و  ةروربم . يهلوبقم  يهرمع  رازه  جـح و  رازه  اب  تسا  ربارب  ادـخ  هاگـشیپ  رد  بجاو  زاـمن  کـی  دومرف  هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص
زین و  درامش . کبس  ار  شزامن  هک  یسک  تسین  نم  تما  زا  ینعی  هتولصب . فختسا  نم  ینم  سیل  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  زین  درامش و  کبس  ار  شزامن  هک  یسک  دسریمن  نم  تعافش  هب  هتالصب . فختسا  نم  یتعافش  لانی  ال  دومرف :
رانلا هلخدـی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  ناماه و  و  هحفص 31 ]  ] نوراق عم  رشح  هتالص  عیض  نم  ناف  مکتالص ، اوعیضت  ال  دومرف : ملـس  هلآ و  و 

هک تسا  قح  ادخ  رب  دش و  دهاوخ  روشحم  ناماه  نوراق و  اب  دنک  عیاض  ار  شزامن  سک  ره  اریز  ار  ناتزامن  دینکن  عیاض  نیقفانملا و  عم 
تقو نآ  رد  دندوب و  هتسشن  دجسم  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  ثیدح  رد  و  دنک . شتآ  لخاد  نیقفانم  اب  ار  يو 
ِْرقَنَک َرَقَن  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  درکن ، مامت  ار  شدوجـس  عوکر و  دراذـگ و  زامن  دـش و  دجـسم  لخاد  يدرم 
نیاب شزامن  صخش  نیا  دریمب  هاگره  دز ، نیمز  هب  راقنم  غالک  دننام  ینعی  ِینیِد . ِْریَغ  یَلَع  َّنَتوُمََیل  ُُهتاَلَص - اَذَکَه  َو  اَذَه  َتاَم  ِْنَئل  ِباَرُْغلا 
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قداص ترـضح  تافو  میوگب  تیلـست  وا  هب  هکنیا  يارب  هدیمح  ما  لزنم  متفر  تفگ  ریـصب  یبا  تسا . هدرم  نم  نید  ریغب  دـشاب و  تروص 
شگرم ماگنه  ار  قداص  ترـضح  يدیدیم  رگا  دـمحم  ابا  يا  سپ  نآ  يهیرگ  يهطـساو  هب  مدرک  هیرگ  درک و  هیرگ  سپ  مالـسلاهیلع .

ار رفن  کی  یتح  هدومن و  عمج  ار  همه  تفگ  دـینک . عمج  ارم  نادـنواشیوخ  مامت  دومرف  دوشگ و  ار  شنامـشچ  يدـیدیم  ار  یبیجع  رما 
تفگ هشیاع  [. 27 . ] دیسر دهاوخن  درامش  کبس  ار  زامن  هک  یسک  هب  ام  تعافـش  دومرف  درک و  اهنآ  هب  یهاگن  کی  سپ  میدرکن . كرت 

ار اـم  هناـکف  دیـسریم  زاـمن  تقو  نوـچ  میتـفگیم  نخـس  وا  اـب  اـم  تفگیم و  نخـس  اـم  اـب  ملـس  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ 
هاگرد رد  زامن  هب  ار  اهبش  هک  یناسک  نیدجهتم و  دندیسرپ  مالسلاهیلع  نسح  ماما  ترضح  زا  میتخانشیمن ، ار  وا  زین  ام  تخانشیمن و 

دندرک و تولخ  ادـخ  اب  اهنآ  هکنیا  يارب  دومرف : تسا  نارگید  زا  رت  توارط  اب  رتوکین و  ناشتروص  تلع  هچ  هب  دنلوغـشم  زاینیب  يادـخ 
یسک دیوگیم  غورد  هحفـص 32 ] ، ] دواد يا  ربمغیپ ، دواد  هب  دومرف  یحو  ناحبـس  يادخ  دناهتفگ : هدیناشوپ و  اهنآ  هب  دوخ  رون  زا  ادخ 

ع)  ) نسح ترـضح  دـنک ، تولخ  دوخ  بوبحم  اب  درادـن  تسود  بحم  ایآ  دـباوخیم ، ار  بش  مامت  دـنکیم و  ار  نم  تبحم  ياعدا  هک 
مروتم شیاهمدق  هکنیا  یتح  داتسیایم  زامن  هب  اههاگرحس  دوبن ، یـسک  اهیلع  هللا  مالـس  ارهز  يهمطاف  زا  رت  دباع  تما  نیا  نایم  رد  دومرف 

ود تفگ  سابع  نبا  نک ، هدجس  دایز  دومرف  مشاب  امش  اب  تشهب  رد  دینک  اعد  تفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسرب  يدرم  دش ،
. دشاب رگید  ياج  لد  نکیل  دشاب و  زامن  لوغشم  ار  بش  مامت  هکنآ  زا  تسا  رتهب  رکفت  هجوت و  اب  زامن  تعکر 

زامن زا  دعب  ياعد 

[. 28 . ] َۀباَجَتْـسُم ٌةَوْعَد  ِهَّللا  َدـْنِع  ُهَلَف  ًۀَـضیِرَف  يَّدَأ  ْنَم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  اـضرلا  نع 
دیؤم تسه . باجتسم  ياعد  کی  ادخ  دزن  رد  يارب و  دناوخب  بجاو  زامن  کی  سک  ره  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

ِءاَعُّدلِاب ْمُکَیِْدیَأ  ِْهَیلِإ  اوُعَفْرا  َو  دوشیم : هدید  نابعش  هام  رخآ  هعمج  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مالـسا  ربمیپ  يهبطخ  رد  قوف  ثیدح 
ُبیِجَتْـسَی َو  ُهْوَداَن  اَذِإ  ْمِهیِّبَُلی  َو  ُهْوَجاَن  اَذِإ  ْمُُهبیُِجی  ِهِداَبِع  َیلِإ  ِۀَـمْحَّرلِاب  اَهِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُرُْظنَی  ِتاَعاَّسلا  ُلَْضفَأ  اَـهَّنِإَف  ْمُِکتاَلَـص  ِتاَـقْوَأ  ِیف 

رظن اب  زامن  ماگنه  ادـخ  تسا ، تاعاس  نیرتهب  زامن  ماگنه  اریز  ناتزامن ، تاقوا  ود  دـینک  دـنلب  اعد  هب  ار  نات  اهتـسد  [. 29  ] ُهْوَعَد اَذِإ  ْمَُهل 
و هحفص 33 ] ، ] دیامرفیم کیبل  دننک  ادن  ار  وا  نوچ  دهدیم و  اهنآ  هب  باوج  دننک  تاجانم  وا  اب  نوچ  درگنیم و  شناگدنب  هب  تمحر 

. دیامرفیم باجتسم  ار  ناشیاعد  دننک  اعد  دنناوخب و  ار  وا  یتقو 

دمح هروس  رد 

ِّبَر ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  اُولاَق  َو  اوُغَرَف  اَذِإَف  ْمِْهیَلَع  ََکل  َناَْطلُـس  َال  ُقِساَف  اَی  ْجُرْخا  ِناَْطیَّشِلل  َنُولوُقَی  َُّمث  ْمُکِماَعَط  ِیف  ْمَُکل  ُهَّللا  َكَراـَب  ُۀَِـکئاَلَْملا  َِتلاَـق 
ِتَِعفُر اَذِإ  َو  ْمُهَعَم  ْلُکَف  ُقِساَف  اَی  ُنْدا  ِناَْطیَّشِلل  ُۀَِـکئاَلَْملا  َِتلاَق  ِّمَُسی  َْمل  اَذِإَف  ْمِهِّبَر  َرْکُـش  اْوَّدَأَف  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  ٌمْوَق  ُۀَِـکئاَلَْملا  َِتلاَق  َنیَِملاـْعلا 

لاق لاق  نینموملاریما ع  نع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مامالا  نع  مُهَّبَر  اوُسَنَف  ْمِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَْعنَأ  ٌمْوَق  ُۀَِکئاَلَْملا  َِتلاَق  ِهَّللا  َمْسا  ِرُکْذَی  َْمل  َو  ُةَدـِئاَْملا 
اَم يِْدبَِعل  َو  يِْدبَِعل  اَهُفِْصن  َو  ِیل  اَهُفِْصنَف  يِْدبَع  َْنَیب  َو  ِیْنَیب  ِباَتِْکلا  َۀَِحتاَف  ُتْمَسَق  لج  زع و  هللا  لاق  ملس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر 
 ، ِِهلاَوْحَأ ِیف  َُهل  َكِرَابُأ  ُهَرُومُأ و  َُهل  َمِّمَتُأ  ْنَأ  َّیَلَع  ٌّقَح  یِمْـسِاب و  يِدـْبَع  َأَدـَب  ُُهلاَلَج :  َّلَج  لاق  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ُدـْبَْعلا  َلاَق  اَذِإ  َلَأَس 

ْتَِعفُد ْنِإ  ِیتَّلا  اَیاَلَْبلا  َّنَأ  َو  يِْدنِع  ْنِم  َُهل  ِیتَّلا  َمَعِّنلا  َّنَأ  َِملَع  َو  يِْدبَع  ِینَدِمَح  ُُهلاَلَج :  َّلَج  ُهَّللا  َلاَق  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دبعلا َلاَق  اَذِإَف 
ِنمْحَّرلا  » َلاَق اَذِإَف  اَْینُّدلا  اَیاََلب  ُْهنَع  ُْتعَفَد  اَمَک  ِةَرِخْآلا ،  اَیاََلب  ُْهنَع  ُعَفْدَأ  َو  ِةَرِخْآلا  َمَِعن  اَْینُّدـلا  ِمَِعن  َیلِإ  َُهل  ُفیِـضُأ  یِّنَأ  ْمُکُدِهْـشُأ  یلوِطبَف ،  ُْهنَع 

َلاَق اَذِإَف  ُهَبیِـصَن  ِیئاَطَع  ْنِم  ََّنلِزْجَُأل  َو  ُهَّظَح  ِیتَمْحَر  ْنِم  َّنَرِّفَوَُأل  ْمُکُدِهْـشُأ  ُمیِحَّرلا  ُنَمْحَّرلا  یِّنَأ  يِدـْبَع  ِیل  َدِهَـش  لج : زع و  هللا  لاق  ِمیِحَّرلا 
َو ِِهتاَنَـسَح  َّنَلَّبَقَتََأل  َو  َُهباَسِح  ِباَسِْحلا  َمْوَی  َّنَلِّهَـسَُأل  ِنیِّدـلا  ِمْوَی  ُِکلاَم  اَنَأ  یِّنَأ  َفَرَتْعا  اَمَک  ْمُکُدِهْـشُأ  ُُهلاَلَج  َّلَج  ُهَّللا  َلاَق  ِنیِّدـلا  ِمْوَی  ِِکلام 

ْنَم ُّلُک  ُهُِطبْغَی  ًاباََوث  ِِهتَداَبِع  یَلَع  ُهَّنَبِیثَُأل  ْمُکُدِهْـشُأ  ُدـُبْعَی ،  َياَّیِإ  يِدـْبَع  َقَدَـص  هلالج  لج  َلاَق  ُدـُبْعَن  َكاَّیِإ  َلاَق  اَذِإَف  ِِهتاَئِّیَـس  ْنَع  َّنَزَواََـجتََأل 
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ِیف ُهَّنَثیِغَُأل  َو  هحفص 34 ]  ] ِهِْرمَأ یَلَع  ُهَّنَنیِعَُأل  ْمُکُدِهْشُأ  َأَجَْتلا  َو  َناَعَتْسا  َِیب  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَق  ُنیِعَتْـسَن  َكاَّیِإ  َو  َلاَق  اَذِإَف  ِیل  ِِهتَداَبِع  ِیف  ُهََفلاَخ 
ُْتبَجَتْسا ِدَق  َلَأَس  اَم  يِْدبَِعل  َو  يِْدبَِعل  اَذَهیلاعت  ُهَّللا  َلاَق  ِةَروُّسلا  ِرِخآ  َیلِإ  َمیِقَتْسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدْها  َلاَق  اَذِإَف  ِِهِبئاََون  َمْوَی  ِهِدَِیب  َّنَذُخَآل  َو  ِهِِدئاَدَش 

: هدومرف لج  زع و  يادخ  دومرفیم : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [. 30 - ] ربخلا لِجَو  ُْهنِم  اَّمِم  ُُهْتنَمآ  َو  َلَّمَأ  اَم  ُُهْتیَطْعَأ  َو  يِدـْبَِعل 
نم يهدـنب  تهج  تسا و  نم  يهدـنب  يارب  رگید  فصن  نم و  يارب  نآ  فصن  سپ  مدرک  تمـسق  ماهدـنب  دوـخ و  نیب  ار  دـمح  يهروـس 

تسا راوازس  درک و  عورـش  نم  مانب  نم  يهدنب  دیامرف : دنوادخ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  تفگ  هدنب  نوچ  سپ  دنک  لاؤس  ار  هچنآ  تسه 
دنوادـخ نیملاعلا  بر  هللادـمحلا  دـیوگ  هدـنب  نوچ  سپ  مهد ، رارق  عفان  يورب  ار  وا  تالاح  هدـیناسر و  نایاپ  هب  ار  وا  ياـهراک  هک  نم  رب 

هب هدـش  عفد  وا  زا  هک  یئاهیراتفرگ  تسا و  نم  زا  هدـش  تیانع  وا  هب  هک  یئاـهتمعن  هک  تسناد  دومن و  شیاتـس  ارم  نم  يهدـنب  دـیامرف 
ار وا  ترخآ  ياهیراتفرگ  میازفایم و  ار  ترخآ  ياهتمعن  وا  يایند  ياهتمعن  رب  هک  ناگتشرف  يا  دیـشاب  هاوگ  هدوب  نم  لضفت  يهطـساو 

نم يهدـنب  دـیامرف  لج  زع و  يادـخ  میحرلا  نمحرلا  دـیوگب  نوچ  سپ  مدومن ، عفد  وا  زا  ار  ایند  ياهیراتفرگ  هکناـنچمه  میاـمنیم  عفد 
داـیز هدـش  اـطع  وا  رب  هچنآ  ار و  وا  يهرهب  دوخ  تمحر  زا  منادرگ  رایـسب  هتبلا  دیـشاب ، هاوـگ  متـسه  میحر  نمحر و  نم  هک  داد  یهاوـگ 

کلام نم  درک  فارتعا  نم  يهدنب  هک  يروطنامه  دیـشاب  هاوگ  دـیامرف  لج  زع و  يادـخ  نیدـلا ، موی  کلام  دـیوگب  نوچ  سپ  منادرگ ،
نوچ سپ  مرذگ  رد  وا  ناهانگ  زا  منک و  لوبق  ار  وا  يهدیدنسپ  لامعا  ار و  وا  باسح  باسح  زور  رد  منادرگ  ناسآ  هتبلا  متسه  ازج  زور 

تدابع رد  هک  نانآ  مهد و  شاداپ  وا  تدابع  رب  دیـشاب  هاوگ  دنکیم  شتـسرپ  ارم  نم  يهدنب  دیامرف : لج  زع و  يادخ  دبعن  كایا  دیوگب 
کمک نم  زا  نم  يهدـنب  دـیامرف : لج  زع و  يادـخ  نیعتـسن ، كایا  دـیوگب و  نوچ  سپ  دـنروخیم . هطبغ  دـننکیم  تفلاـخم  وا  اـب  نم 

زور مسر و  وا  داـیرفب  اهیتخـس  رد  مهد و  کـمک  شیاـهراک  رب  ار  وا  هتبلا  دیـشاب ، هاوـگ  هدـش ، هدـنهانپ  نم  هب  و  هحفص 35 ]  ] هتساوخ
دیوگ میقتسملا  طارصلا  اندها  هک  یماگنه  سپ  منک ) ناسآ  يو  رب  ار  تبیصم  هداد و  کمک  ار  وا  ینعی   ) مریگ وا  تسد  بئاصم  ندیسر 

مدومن تباجا  قیقحتب  هتـساوخ ، هچنآ  تسا  هدـنب  يارب  تسنم و  يهدـنب  يارب  نخـس  نیا  دـیامرف : یلاعت  دـنوادخ  دـمح ، يهروس  رخآ  ات 
رد دـمح  يهروس  يارب  هک  تسناد  دـیاب  دیـسرتیم . هچنآ  ار  وا  مداد  ناـما  تشاد و  وزرآ  هچنآ  ار  وا  مدومرف  اـطع  دوـخ و  يهدـنب  يارب 

باتک نوچ  باتکلا  هحتاف  يهروس  هدش و  زاغآ  دمحلا  يهملک  اب  نوچ  دمح ، يهروس  هلمج  نآ  زا  تسا  هدش  رکذ  ددعتم  ءامسا  ریـسافت 
ءافشلا هروس  دوشیم و  هدناوخ  هبترم  ود  زامن  تعکر  ره  رد  تسا و  هیآ  تفه  ياراد  نوچ  یناثملا  عبـس  هدش و  حاتتفا  هروس  نیا  هب  ادخ 

ياـج هب  نوـچ  هیفاـک  تسا و  ءافـش  يدرد  ره  يارب  دـمح  يهروـس  ینعی  ءاد ) لـک  نم  ءافـش  باـتکلا  هحتاـف  : ) تسا ثیدـح  رد  نوـچ 
. دنکیم تیافک  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هعبرا  تاحیبست 

یسوم ترضح  تاجانم  رد 

ٌدیَِعب َأ  ِّبَر ! اَی  َلاَق  ُهَّبَر - یَجاَن  اََّمل  یَسُوم ع  َّنَأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مالـسلا  مهیلع  هئایآ  نع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  يور 
ْنَأ َکُّلِجُأ  ٍلاَح  ِیف  ُنوُکَأ  یِّنِإ  ِّبَر  اَی  یَـسوُم :  َلاَـقَف  ِینَرَکَذ  ْنَم  ُسِیلَج  اـَنَأ  ِْهَیلِإ : ُهَّللا  یَحْوَأَـف  َکَـیِجاَنُأَف ؟  ٌبیِرَق  ْمَأ  َکَـیِداَنُأَف  یِّنِم  َْتنَأ 
دوخ يادـخ  اب  یـسوم  یتقو  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  [. 31  ] لاَح ِّلُک  یف  ِینْرُکْذا  یَـسُوم  اَی  َلاَقَف  اَـهِیف  َكَرُکْذَأ 

وا هب  ادـخ  سپ  منک ، تاجانم  سپ  یکیدزن  ای  ار  وت  منک  ادـن  سپ  نم  زا  وت  یتسه  رود  ایآ  اهلا ، راـب  تفگ  هحفص 36 ]  ] درک و تاجانم 
ار وت  هک  مشابیم  یلاح  رد  نم  انامه  ار  راگدورپ  درک  ضرع  یـسوم  سپ  دـنکیم ، دای  ارم  هک  متـسه  یـسک  نیـشنمه  نم  درک و  یحو 

. نک دای  ارم  لاح  ره  رد  هشیمه و  یسوم  يا  دومرف  سپ  منک ، دای  ار  وت  لاح  نآ  رد  هکنآ  زا  مرامشیم  گرزب  منکیم و  لیلجت 

ربمغیپ تحیصن  رد 

هیلع و هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ٌِدلاَخ  َءاَج  َلاَق  مالـسلاهیلع  ٍِّیلَع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  ع )  ) اَضِّرلا یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  ٍداَّلَخ  ِْنب  ِرَّمَعُم  نع 
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َكاَّیِإ ُرِضاَْحلا َو  یَنِْغلا  ُهَّنِإَف  ِساَّنلا  يِْدیَأ  ِیف  اَّمِم  ِسْأَْیلِاب  ٍسْمَِخب  َکیِصوُأ  َلاَقَف  ُظَفْحَأ  یِّلََعل  ُهَِّلقَأ  َو  ِینِصْوَأ  ِهَّللا ! َلوُسَر  اَی  َلاَقَف  ملس  هلآ و 
ترضح زا  ٍداَّلَخ  نب  ِرَّمَعُم  [. 32  ] َکِسْفَِنل ُّبُِحت  اَم  َکیِخَِأل  َّبِحَأ  َو  ُْهنِم  ُرِذَتْعَت  اَم  َو  َكاَّیِإ  َو  ٍعِّدَُوم  َةاَلَص  ِّلَص  َو  ُرِضاَْحلا  ُْرقَْفلا  ُهَّنِإَف  َعَمَّطلا  َو 

ارم هللا  لوسر  ای  تفگ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  دمآ  دلاخ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  زا  شردپ و  زا  اضر 
زا يدیمون  سای و  هب   - 1 زیچ . چنپ  هب  منکیم  تحیصن  ار  وت  دومرف  ادخ  لوسر  سپ  منک  ظفح  ار  نآ  دیاش  مک  رصتخم و  نک  تحیـصن 
رقف نآ  اریز  نک  يرود  عمط  زا   - 2 تسا . رضاح  دقن و  تورث  ادخ  هب  يراودیما  قلخ و  زا  یـشوپمشچ  اریز  تسا  مدرم  تسد  رد  هچنآ 

. دـنامب هدـنز  يدـعب  زامن  يارب  درادـن  دـیما  دـنکیم و  عادو  زامن  اب  هک  یـسک  دـننام  ناوخب  زامن  رـضاح 3 -  لاـح  رد  تسا  یئاونیب  و 
تدوخ ینید  ردارب  يارب  رادب  تسود   - 5 ینک . یهاوخ  ترذعم  نآ  زا  ادعب  هک  یلوق  ای  لمع  زا  نک  بانتجا  زیهرپب و   - 4 هحفص 37 ] ]

يراد تسود  تدوخ  يارب  هچنآ 

ندرک یکین  رد 

هلها وهف  هلها  ناک  ناف . هلها  ریغ  یلا  هلها و  یلا  فورعملا  عنطصا  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  یلع  نع  هئابآ  نع  اضرلا  نع 
شلها رگا  سپ  دـشابن ، ایو  دـشاب  یکین  لها  هاوخ  نک ، یکین  سک  همه  اـب  دـندومرف : مرکا  لوسر  [. 33 . ] هلها تناـف  هلها  نکی  مـل  نا  و 

اب شاـب  دـب  نادـب  اـب  هدـمآ : هنمد  هلیلک و  رد  ندرک . یبوخ  يارب  یتـسه  لـها  وت  سپ  دوبن  شلها  رگا  تسا و  ندرک  یکین  راوازـس  دوب ،
زین يدعـس  هچنانچ  دنکیم  قرف  دروم  هک  تسا  نیا  هب  قوف  ثیدح  اب  رعـش  نیا  نیب  عمج  راخ  راخ  ياج  شاب  لگ  لگ  ياج  وکن  ناکین 

نادنفسوگ رب  دوب  يراکمتس  نادند  زیت  گنلپ  رب  محرت  هتفگ .

تناما رد 

َماَرَْحلا اُوبَنَتْجا  َو  َۀَناَمَْألا  اُوَّدَأ  َو  اْوَداَهَت  َو  اوُّباََحت  اَم  ٍْریَِخب  ِیتَّمُأ  ُلاََزت  َال  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع 
شناردپ اضر و  ترـضح  زا  [. 34  ] نِینِّسلا َو  ِطْحَْقلِاب  اُوُلْتبا  َکـِلَذ  اُولَْعف  اَذِإَـف  هحفـص 38 ]  ] َةاَکَّزلا اَُوتآ  َو  َةاَـلَّصلا  اُوماَـقَأ  َو  َْفیَّضلا  اُوَرَق  َو 

تبحم رگیدکی  اب  هک  یمادام  دنتـسه  یبوخ  ریخ و  رد  نم  تما  هتـسویپ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور 
دننکیم و ییاریذپ  نامهم  زاو  دنیامنیم ، يرود  مارح  زا  دننکیم و  در  شبحاص  هب  ار  تناما  دـنهدیم و  هیدـه  رگیدـکی  هب  دـننکیم و 

یگنسرگ یتسدگنت و  یلاس و  طحق  هب  دنوشیم  التبم  دنهدن  ماجنا  ار  روما  نیا  هک  یتقو  سپ  دنهدیم ، ةوکز  دنرادیم و  اپب  ار  زامن 

تاقوا تظفاحم  رد 

ِتاَوَلَّصلا ِتِیقاَوَم  یَلَع  َظَفاَح  اَم  ِنِمْؤُْملا  َنِم  ًارِعَذ  ُناَْطیَّشلا  ُلاَزَی  َال  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع 
هدرک تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  زا  شناردپ  زا  اضر  ترـضح  [. 35  ] ِمئاَظَْعلا ِیف  ُهَلَخْدَأَف  ِْهیَلَع  َأَرَتْجا  َّنُهَعَّیَـض  اَذِإَف  ِسْمَْخلا 

ار اهنآ  درک  عیاض  رگا  سپ  دناوخب  دوخ  صوصخم  تقو  رد  ار  مادک  ره  ینعی  هیموی  زامن  تاقوا  رب  دنک  تظفاحم  هک  یمادام  دومرف  هک 
ناهانگ رد  ار  وا  سپ  دـنک  ادـیپ  تئارج  وا  رب  ناطیـش  دـناوخب ) باتفآ  بورغ  کـیدزن  ار  رهظ  زاـمن  هکنیا  لـثم   ) دـناوخن تقو  رد  ینعی 

. دنکیم لخاد  گرزب 

نآرق رد 

ْمُِکتُوُیِبل اُولَعْجا  هحفـص 39 ] : ] لاق ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  هعفرب  مالـسلاهیلع ، اَضِّرلا  ِنَع  یِعاَّدلا  ِةَّدُع  ِیف  ٍدْهَف  ُْنب  ُدَـمْحَأ 
یَلَع َقِّیُض  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  ْأَْرُقی  َْمل  اَذِإ  َو  ٍةَداَیِز  ِیف  ُُهناَّکُـس  َناَک  َو  ُهُْریَخ  َُرثَک  َو  ِِهلْهَأ  یَلَع  َرُِّسی  ُنآْرُْقلا  ِهِیف  َئُِرق  اَذِإ  َْتیَْبلا  َّنِإَف  ِنآْرُْقلا ، َنِم  ًابیِـصَن 
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زا یمهس  نات  اههناخ  يارب  دیهدب  رارق  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [. 36 .. ] ٍناَصُْقن ِیف  ُُهناَّکُـس  َناَک  َو  ُهُْریَخ  َّلَق  َو  ِِهلْهَأ 
دایز هناخ  نآ  نیکلاس  دوش و  رایـسب  هناـخ  نآ  ریخ  دوش و  ناـسآ  هناـخ  نآ  لـها  رب  راـک  دوش ، تئارق  هناـخ  رد  نآرق  هاـگ  ره  اریز  نآرق 

نآ نینکاس  دوشیم و  مک  هناخ  نآ  ریخ  دنریگیم و  رارق  یگدنز  يهقیضم  رد  يهناخ  نآ  لها  دوشن  هدناوخ  نآرق  هناخ  رد  رگا  دنوش و 
. تسا نآرق  ندناوخ  تدابع  نیرتهب  نآْرُْقلا  ُةَءاَِرق  ِةَداَبِْعلا  ُلَْضفَأ  ملس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دنوریم . ناصقن  هب  ور  هناخ 

فارشا ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دومرف  ِْلیَّللا . ُباَحْـصَأ  َو  ِنآْرُْقلا  ُۀَلَمَح  ِیتَّمُأ  ُفاَرْـشَأ  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و 
دیـسرپ مردپ  زا  داعم  لبج ، نب  داعم  دزن  میتفر  مردـپ  اب  يزور  تفگ  تایح  نب  ءاجر  دنتـسه . ناراد  هدـنز  بش  نآرق و  نیلماح  نم  تما 

نک میلعت  وا  هب  نآرق  تفگ : ذاعم  هن  تفگ  يداد ؟ دای  نآرق  وا  هب  ایآ  تفگ  ذاعم  تسا ، ءاجر  نم  رسپ  نیا  تفگ  مردپ  تسیک ؟ رسپ  نیا 
ردام ردپ و  رس  رب  یهاش  جات  تمایق  زور  رد  هکنآ  رگم  دهدیمن  دای  شدنزرف  هب  نآرق  يدرم  چیه  دومرف : مدینش  ادخ  لوسر  زا  نم  اریز 

رب تشاذگ  ار  شتـسد  سپـس  هدیدن ، اهنآ  دـننام  يدـحا  هک  رویز  هب  هتـسارآ  یـسابل  هلح و  ود  هب  دـنوشیم  هدیـشوپ  دوشیم و  هداهن  وا 
. ار راک  نیا  نکب  سپ  یناـشوپب ، ترداـم  ردـپ و  هب  یتشهب  يهلح  ود  تسا  نکمم  وت  يارب  هک  نونکا  ناـج  رـسپ  تفگ  مردـپ و  يهناـش 

نآ هب  مریگب و  دای  ار  نآرق  مسرتیم  نم  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دزن  دمآ  رذوبا  تفگ  لوحکم 
دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  و  دـنک . ياـج  نآرق  نآ  رد  هک  هحفـص 40 ]  ] ار یلد  دنکیمن  باذع  ادـخ  دومرف : منکن  لمع 
ترضح دشاب . نیمز  يور  مامت  کلام  سکنآ  هچرگا  دنیبب  رتدنمتورث  شدوخ  زا  ار  یسک  هک  تسین  هتسیاش  راوازس و  نآرق  لماح  يارب 

ار نآ  دوش و  مرگ  تشپ  نآ  هب  اـت  دـناوخب  نآرق  سک  ره  دومرف  هک  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  زا  نینمؤملاریما 
و دنـشاب . شتآ  بجوتـسم  دـنچ  ره  شاهناخ  لها  زا  رفن  هد  يهرابرد  دـنکیم  عیفـش  ار  وا  دـنک و  تشهب  لخاد  ار  يو  ادـخ  دـنک  ظـفح 
ره تسا  وا  يارب  ارهاظ  دیامن  نآرق  تئارق  تبغر و  لیم و  يور  زا  دوش  مالسا  نید  رد  لخاد  سک  ره  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 

لامک مامت و  دشاب  جایتحا  تدش  رد  هک  یماگنه  تمایق  زور  رد  دشن  هداد  وا  هب  ایند  رد  رگا  نیملسم و  لاملا  تیب  زا  رانید  تسیود  لاس 
[. 37 . ] دوشیم هداد  وا  هب 

نآرق ندناوخ  رد 

 . ًانْـسُح َنآْرُْقلا  ُدـیِزَی  َنَسَْحلا  َتْوَّصلا  َّنِإَف  ْمُِکتاَوْصَأـِب  َنآْرُْقلا  اُونِّسَح  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  مالـسلاهیلع  اـضرلا  نع 
هفیذح و  ناتاهزاوآ . هب  ار  نآرق  دـیهدب  تنیز  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  اضر  ترـضح  [. 38]

قساـف و مدرم  گـنهآ  هب  دـنناوخب و  برع  گـنهآ  نحل و  هب  ار  نآرق  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور 
یتـنیز يزیچ  ره  يارب  دومرف  هک  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  زا  کـلام  نب  سنا  دـنناوخن . لـیجنا  تاروت و  ناوریپ 

، دناوخ یمه  نآرق  دنلب  گنابب  يزاوآ  شوخان  دـیوگ : ناتـسلگ  رد  يدعـس  هحفص 41 ] [. ] 39 . ] تسا اـبیز  توـص  نآرق  تنیز  تسا و 
؟ یهدیم ارچ  دوخ  تمحز  سپ  تفگ  چـیه ، تفگ  تسا ؟ دـنچ  هیرهـش ) هناـیهام و   ) هرهاـشم ار  وـت  تفگ  تشذـگ و  وا  رب  یلدـبحاص 

مالـسلاهیلع نینمؤملاریما  یناملـسم  زا  قنور  يربب  یناوخ  طمن  نیدب  نآرق  وت  رگ  ناوخم . ادخ  رهب  زا  تفگ  مناوخیم ، ادخ  رهب  زا  تفگ 
لیترت و اب  ار  نآرق  ياه  ءزج  دـننکیم  توالت  زامن و  يارب  ار  ناش  اهمدـق  دـننکیم  یئارآ  فص  بش  رد  اـما  هدومرف : نیقتم  تافـص  رد 

ناوضر تمحر و  رد  بیغرت  قیوشت و  يهیآ  هب  نوچ  دـنبلطیم و  نآرق  زا  ار  ناش  اهدرد  ياود  دـنناوخیم و  نوزحم  توص  اـب  ار  نآرق 
يادص دننکیم  روصت  دنیامنیم و  هجوت  نآ  هب  دنسر  باذع  يهیآ  هب  نوچ  دننکیم و  عمط  دنوشیم و  هتفکش  لگ  دننام  دنسریم  ادخ 

ِهِیف اوُهَّقَفَت  َو  ِثیِدَْحلا  ُنَسْحَأ  ُهَّنِإَف  َنآْرُْقلا  اوُمَّلَعَت  هدومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زین  و  تسا . اهنآ  شوگ  خـیب  رد  منهج  قیهـش  ریفز و 
نآرق اریز  ار  نآرق  دـیریگب  دای  يو  ینعی  ِصَـصَْقلا :  ُعَْفنَأ  ُهَّنِإَف  ُهَتَواَِـلت  اُونِـسْحَأ  َو  ِروُدُّصلا  ُءاَفِـش  ُهَّنِإَـف  ِهِرُوِنب  اوُفْـشَتْسا  َو  ِبُولُْقلا  ُعِیبَر  ُهَّنِإَـف 

تساوخ رد  نآرق  تینارون  هب  دنکیم و  زبس  مرخ و  راهب  دننام  ار  اهلد  نآرق  اریز  دیرگنب  نآ  هب  مهف  هقفت و  رظن  اب  تسا و  راتفگ  نیرتهب 
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. تسا صـصق  نیرتدـنمدوس  نآ  اریز  ار  نآ  دـینک  توـالت  وکین  تسا و  شخب  ءافـش  ار  اههنیـس  نآرق  اریز  دـینک  ار  دوخ  ضارما  ياـفش 
[. 40]

هعمج زور  رد 

ِهِیف َهَّللا  هحفص 42 ]  ] ُفِعاَُضی ِماَّیَْألا  ُدِّیَس  ِۀَعُمُْجلا  َمْوَی  َّنِإ  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالسلاهیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع 
َوُه َو  َماَظِْعلا  َِجئاَوَْحلا  ِهِیف  یِـضْقَی  َو  ِتَابُرُْکلا  ِهِیف  ُفِشْکَی  َو  ِتاَوَعَّدلا  ِهِیف  ُبیِجَتْـسَی  َو  ِتاَجَرَّدلا  ِهِیف  ُعَفْرَی  َو  ِتاَئِّیَّسلا  ِهِیف  وُحْمَی  َو  ِتاَنَـسَْحلا 

ُهَلَعْجَی ْنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  ًاّقَح  َناَک  اَّلِإ  ُهَتَمْرُح  َو  ُهَّقَح  َفَرَع  ْدَـق  َو  ِساَّنلا  َنِم  ٌدَـحَأ  ِِهب  اَعَد  اَم  ِراَّنلا  َنِم  ُءاَقَلُط  َو  ُءاَقَتُع  ِهِیف  ِهَِّلل  ِدـیِزَْملا  ُمْوَی 
یَلَع ًاّقَح  َناَک  اَّلِإ  ُهَّقَح  َعَّیَض  َو  ِِهتَمْرُِحب  ٌدَحَأ  َّفَخَتْـسا  اَم  َو  ًانِمآ  َثُِعب  َو  ًادیِهَـش  َتاَم  ِِهتَْلَیل  َو  ِهِمْوَی  ِیف  َتاَم  ْنِإَف  ِراَّنلا  َنِم  ِِهئاَقَلُط  َو  ِِهئاَقَتُع  ْنِم 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تیاور  هب  [. 41 . ] َبُوتَی ْنَأ  اَّلِإ  َمَّنَهَج  َراَن  ُهَِیلُْـصی  ْنَأ  یلاـعت  ِهَّللا 
دربیم و الاب  ار  تاجرد  دـیامنیم و  وحم  ار  تائیـس  دـیامرفیم و  فعاضم  ار  تانـسح  دـنوادخ  زور  نآ  رد  تسا  مایا  دیـس  هعمج  زور 

تـسا يزور  هعمج  زور  دوشیم ، هدروآ  رب  گرزب  جـئاوح  دوشیم و  فرطرب  اههصغ  مغ و  زور  نآ  رد  دـنادرگیم  باجتـسم  ار  اهاعد 
تفرعم اب  مدرم  زا  یـسک  چیه  دیامرفیم ، دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  رایـسب  ناراکهنگ  زور  نآ  رد  تسه ، هدش  رکذ  هچنآ  زا  ادـخ  يارب  هک 

. دـهد ارق  شتآ  زا  ناگدـش  دازآ  يهلمج  زا  ار  يو  هک  تسا  قح  لـج  زع و  يادـخ  رب  هک  نآ  رگم  درکن  اـعد  زور  نآ  تمرح  قـح و  هب 
ار زور  نآ  مارتحا  سک  چـیه  ناما و  نما و  لاح  رد  دوشیم  هدـنز  تمایق  رد  تسا و  هدرم  دیهـش  درم  هعمج  بش  ای  زور  رد  هک  ره  سپ 

. دنک هبوت  هکنآ  رگم  دنک  منهج  شتآ  لخاد  ار  وا  هک  تسا  قح  ادخ  رب  هکنآ  رگم  درکن  عیاض  ار  نآ  قح  درمشن و  کبس 

اعد رد 

ُهَعَم َّنِإَف  ِرْکُّشلِاب  َو  ََۀباَجِْإلا  ُهَعَم  َّنِإَف  ِءاَعُّدلِاب  َکیِصوُأ  ُِّیلَع  اَی  هحفص 43 ]  ] هللا ص لوسر  لاق  لاق  مالسلاهیلع  یلع  نع  هئابآ  نع  اضرلا  نع 
ْنَم ُهَّنِإَف  ِیْغَْبلا  ِنَع  َكاَْهنَأ  َو  ِِهلْهَِأب  اَّلِإ  ُئِّیَّسلا  ُرْکَْملا  ُقیِحَی  َال  ُهَّنِإَـف  ِرْکَْملا  ِنَع  َكاَْـهنَأ  َو  ِْهیَلَع  َنیُِعت  َو  ًادـْهَع  َرِفَْخت  ْنَأ  ْنَع  َكاَْـهنَأ  َو  َدـیِزَْملا 

تیصو یلع  ای  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نینمؤملاریما  زا  اضر ع  ترـضح  تیاور  هب  [. 42 . ] ُهَّللا ُهَّنَرُْصنََیل  ِْهیَلَع  َیُِغب 
هلوق  ) تمعن ندش  دایز  تسوا  اب  اریز  ساپس  رکش و  هب  و  مکل ) بجتـسا  ینوعدا  یلاعت  هلوق   ) تباجا تسا  وا  اب  اریز  اعد  هب  ار  وت  منکیم 

زا ار  وت  منکیم  یهن  ینک و  کمک  يارب  ای  هتـشاگنا و  هدیدان  ار  ینامیپ  هکنآ  زا  ار  وت  منکیم  یهن  و  مکندـیز ) مترکـش ال  نئل  یلاعت و 
مدنم هعاس  تالو  هاغبلا  مدن  هتفگ : برع  رعاش  دومرف . دهاوخ  يرای  ار  وا  ادخ  هتبلا  دش  عقاو  هدیدمتس  مولظم و  سک  ره  اریز  متس  ملظ و 

رگمتس تشادنپ  تشذگب  ابیز  تشز و  یـشوخ و  یخلت و  تشذگب  ارحـص  داب  نوچ  اقب  نارود  هتفگ : يدعـس  میخو  هیغتبم  عترم  یغبلا  و 
دنکن نازوس  شتآ  رادیاپ  تنعل  وا  رب  دنامب  راگزور  دب  راکمتس  دنامن  هتفگ : زین  تشذگب و  ام  رب  دنامب و  وا  ندرگ  رب  درک  ام  رب  متس  هک 

اَّنِإ هدومرف : زین  و  نیملاظلا ، یلع  هللا  هنعل  الا  هدومرف : میرک  نآرق  رد  هدرک  تنعل  ار  ناراکمتـس  ادخ  دـنمدرد  لد  دود  دـنک  هچنآ  دنپـس  اب 
یَشَم ْنَم  هحفص 44 ] : ] دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  میاهدرک . هیهت  شتآ  ناراکمتـس  يارب  ام  ینعی  ًاران  َنیِملاَّظِلل  انْدَتْعَأ 

وا هک  دنادیم  دـنک و  کمک  وا  هب  هکنآ  يارب  ملاظ  اب  دورب  هار  سک  ره  ینعی  ماَلْـسِْإلا  َنِم  َجَرَخ  ْدَـقَف  ٌِملاَظ  ُهَّنَأ  ُمَْلعَی  َوُه  َو  ُهَنیُِعِیل  ٍِملاَظ  َعَم 
ادخ هک  نکم  نامگ  ینعی  َنوُِملاَّظلا  ُلَمْعَی  اَّمَع  اًِلفاغ  َهَّللا  َّنَبَـسَْحت  َو ال  هدومرف : یلاعت  دـنوادخ  زین  و  دوشیم . جراخ  مالـسا  زا  تسا  ملاظ 
یلع ترـضح  ملاظ . يارب  تسا  دیعو  مولظم و  يارب  تیلـست  هفیرـش  يهیآ  دـناهتفگ  نیرـسفم  زا  یـضعب  ناراکمتـس  لمع  زا  تسا  لفاغ 

و دننکیمن . اهر  ار  ملاظ  هک  یملظ  كرتی و  ملظ ال  دوشیمن و  هدیزرمآ  هک  یملظ  رفغی  ملظ ال  تسا  مسق  هس  رب  ملظ  هدومرف  مالسلاهیلع 
َو دیامرفیم : نامقل  يهروس  رد  هچنانچ  تسا  ادخ  هب  كرش  دوشیمن  هدیزرمآ  هک  یملظ  ماما  دوشیم . هدیزرمآ  هک  یملظ  روفغم و  ملظ 

اما ِِهب و  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ  هدومرف : رگید  هیآ  رد  ٌمیظَع و  ٌْملَُظل  َكْرِّشلا  َّنِإ  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشت  َّیَُنب ال  ای  ُهُظِعَی  َوُه  َو  ِِهْنبِال  ُنامُْقل  َلاـق  ْذِإ 
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ملاظ دوشن  يو  قح  قاقحا  ای  درذگن و  ملاظ  زا  مولظم  ات  اریز  تسا  رگید  یضعب  هب  ناگدنب  یضعب  ملظ  دننکیمن  اهر  ار  ملاظ  هک  یملظ 
یَلَع ِلْدَْعلا  ُمْوَی  دندومرف : نینمؤملاریما ع  ترـضح  و  تسا . شدوخ  سفن  هب  هدنب  ملظ  دوشیم  هدیزرمآ  هک  یملظ  اما  دننکیمن و  اهر  ار 

هب ملاظ  هک  يزور  زا  تسا  رتتخس  رـشحم  رد  دوشیم  راتفر  ملاظ  اب  تلادع  هب  هک  يزور  ینعی  مُولْظَْملا  یَلَع  ِرْوَْجلا  ِمْوَی  ْنِم  ُّدَشَأ  ِِملاَّظلا 
هحفص 45] . ] درک راتفر  مولظم  اب  ملظ 

وا لآ  ربمایپ و  رب  تاولص  رد 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ۀـنجلا . لخد  یلا  یلع و  ةولـصلا  همالک  ناک  نم  یبنلا ص : لاق  لاق  یلع ع  نع  هئاـبآ  نع  اـضرلا  نع 
[. 43 . ] دش دهاوخ  تشهب  لخاد  دشاب  نم  لآ  نم و  رب  تاولص  شنخس  نیرخآ  سک  ره  دومرفیم : ملس 

ربمایپ بسن  ببس و  رد 

دوخ ناردپ  زا  اضر  ترضح  ِیبَبَس  َو  ِیبَسَن  اَّلِإ  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ٌعِطَْقنُم  ٍرْهِص  َو  ٍبَسَن  ُّلُک  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  اضرلا  نع 
زج هب  دوشیم  عطق  یببـس  یبـسن و  زا  يدـنواشیوخ  ره  تماـیق  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  زا 

ُۀَّنَْجلا َُهل  ْتَبَجَو  ُهَّللا  اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ِهِماَلَک  ُرِخآ  َناَک  ْنَم  دومرف : هک  هدش  تیاور  یثیدح  هعملا  حرش  رد  [. 44 . ] نم بسن  ببس و 

ربمغیپ هیرذ  قح  رد  شرافس 

ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ٌعیِفَـش  ْمَُهل  اَنَأ  ٌۀََـعبْرَأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَـق  َلاَـق  هیبا  نع  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نع  لـبعد 
َو ِِهْبلَِقب  ْمَُهل  ُّبِحُْملا  َو  ِْهَیلِإ  ْمِهِراَرِطْـضا  َْدنِع  ْمِهِرُومُأ  ِیف  ْمَُهل  یِعاَّسلا  َو  ْمُهَِجئاَوَح  ْمَُهل  یِـضاَْقلا  َو  يِدَْعب  ْنِم  ِیتَّیِّرُذـِل  ُمِرْکُْملا  هحفص 46 ] ]

يهیرذ هب  تبسن  نم  زا  دعب  هک  یـسک   - 1 منکیم . تعافـش  اهنآ  يارب  تمایق  رد  نم  هک  دنهورگ  راهچ  دومرف : ادخ  لوسر  [. 45  ] ِهناَِسل
یگراچیب رارطضا و  ماگنه  هک  یـسک   - 3 دنک . هدروآرب  ار  اهنآ  يدـنمزاین  جـئاوح و  هک  یـسک   - 2 درآ . ياـج  هب  مارتـحا  مارکا و  نم 

. دشاب هتشاد  تسود  ار  اهنآ  شلد  نابز و  هب  هک  نآ   - 4 دشاب . اشوک  ناشیا  ياهراک  ماجنا  رد  نم  يهیرذ 

هانگ رد 

ُهَرْجَأ ًاریِجَأ  َبَصَتْغا  َِوأ  ًانیِد  َثَدْـحَأ  ْنَم  اَّلِإ  ٍْبنَذ  ِّلُک  ُِرفاَغ  َهَّللا  َّنِإ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع 
ره يهدنزرمآ  ادخ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  [. 46 . ] اّرُح َعَاب  اًلُجَر  َْوأ 
هک یسک  هانگ   - 2 هدش ) . مدرم  یهارمگ  تلالـض و  بجوم  اریز   ) هدرک ثادحا  ینید  هک  یـسک  هانگ   - 1 هانگ : هس  زجب  تسا  یهانگ 

باتک بحاص  یلماع  رح  خیـش  موحرم  [ ) هحفـص 47 . ] تسا هتخورف  ار  يدازآ  هک  یـصخش   - 3 دهدن . هدرک  ریجا  هک  ار  یـسک  ترجا 
هبوت مدع  تیصعم و  رب  رارصا  تروص  رد  دوشیمن  هدیزرمآ  هتسد  هس  نیا  هانگ  دناهدومرف  هکنیا  دناهتشون  روبزم  ثیدح  لیذ  رد  لئاسو 

. ( دوشیم هدیزرمآ  درک  هبوت  درکن و  تیصعم  رب  رارصا  هچنانچ  هنرگ  تسا و 

هبوت رد 

َْدنِع َنِمْؤُْملا  َّنِإ  َو  ٍبَّرَقُم  ٍکَلَم  ِلَثَمَک  َیلاَعَت  ِهَّللا  َْدنِع  ِنِمْؤُْملا  ُلَثَم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [. 47 . ] ۀَِـبئاَت ٍۀَـنِمْؤُم  َو  ٍِبئاَت  ٍنِمُْؤم  ْنِم  َیلاَعَت  ِهَّللا  َیلِإ  َّبَحَأ  ٌءْیَـش  َْسَیل  َو  َکـِلَذ  ْنِم  ُمَظْعَأـَل  ِهَّللا 
يزیچ تسین  تسا و  رتگرزب  نآ  زا  هتبلا  ادخ  دزن  رد  نمؤم  هکنیا  تسا و  برقم  هتـشرف  لثم  نوچمه  یلاعت  يادـخ  دزن  نمؤم  لثم  دومرف 
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. هدننک هبوت  نز  درم و  زا  ادخ  يوس  هب  رتبوبحم 

هبوت تمعن و  رد 

ِعیِمَج ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  ْمُکِّبَر  ِهَّللا  ِمَِعِنب  اُوفِرَتْعا  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَـق  مالـسلا ، مهیلع  ِِهئاـَبآ  ْنَع  اَـضِّرلا  ِنَع 
ادخ يوس  هب  دینک  هبوت  تسا و  امـش  راگدورپ  هک  ادخ  ياهتمعن  هب  دینک  رارقا  ینعی  [. 48  ] هِداَبِع ْنِم  َنیِرِکاَّشلا  ُّبُِحی  َهَّللا  َّنِإَف  ْمُِکبُونُذ 

هحفص 48] . ] ار شدوخ  ناگدنب  زا  نارازگ  ساپس  دراد  تسود  ادخ  اریز  ناتناهانگ ، مامت  زا 

هبوت رد 

هبوت ینعی  َُهل .  َْبنَذ  اـَل  ْنَمَک  ِْبنَّذـلا  َنِم  ُِبئاَّتلا  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُـسَر  َلاَـق  َلاَـق  مالـسلا ، مهیلع  ِِهئاـَبآ  ْنَع  اَـضِّرلا  ِنَع 
نآرق رد  ناحبـس  دنوادخ  تسا و  بجاو  هانگ  زا  هدننک  هبوت  هک  تسناد  دیاب  تسا . هدرکن  هانگ  هک  تسا  یـسک  دـننام  هانگ  زا  يهدـننک 
لوبق ار  هبوت  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  َنوُِحْلُفت و  ْمُکَّلََعل  َنُونِمْؤُْملا  اَهُّیَأ  ًاـعیِمَج  ِهَّللا  َیلِإ  اُوبُوت  َو  یلاـعت : هلوق  تسا  هدومرف  هبوت  هب  رما  میرک 

َبُونُّذـلا ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَـمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت  ال  هدومرف : هدرک و  زاب  ار  دـیما  ءاـجر و  باـب  ِهِداـبِع و  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَـبْقَی  يِذَّلا  َوُه  َو  دـنکیم .
ًاعیِمَج

قیقع رتشگنا  رد 

َماَد اَم  ٌّمَغ  ْمُکَدَـحَأ  ُبیُِـصی  َال  ُهَّنِإَف  ِقیِقَْعلِاب  اوُمَّتَخَت  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  مالـسلا ، مهیلع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَـضِّرلا  ِنَع 
یهودنا مغ و  امـش  زا  کی  چیه  هب  اریز  دینک  تسد  رد  قیقع  رتشگنا  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  [. 49  ] ْهیَلَع َِکلَذ 

هحفص 49] . ] تسا وا  تسد  رب  قیقع  هک  یماگنه  دیسر  دهاوخن 

قیقع رتشگنا  رد 

ِیل َو  ِۀَِّیناَدْحَْولِاب  ِهَِّلل  َّرَقَأ  ٍلَبَج  ُلَّوَأ  ُهَّنِإَف  ِقیِقَْعلِاب  اوُمَّتَخَت  لاق : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  نع  مالسلا ، مهیلع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع 
تیاور ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دوخ  ناردپ  زا  اضر  ترـضح  [. 50 . ] ِۀَّنَْجلِاب َِکتَعیِِشل  َو  ِۀَّیِـصَْولِاب  ُِّیلَع  اَی  ََکل  َو  ِةَُّوبُّنلِاب 
تیاصو هب  نم و  توبن  هب  ادخ و  تینادحو  هب  درک  رارقا  هک  تسا  یهوک  نیلوا  قیقع  اریز  دـینک  تسد  رب  قیقع  رتشگنا  دومرف : هک  هدرک 

. دشابیم تشهب  وت  يهعیش  يارب  هکنیا  هب  یلع و  ای  وت 

ناراکزیهرپ باب  رد 

َلَمَع َال  يَْوقَّتلِاب َو  اَّلِإ  َمَرَک  َال  َو  ِعُضاَوَّتلِاب  اَّلِإ  َبَسَح  َال  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا  نع 
. تین اـب  رگم  دوشیمن  قـقحم  یلمع  چـیه  يوـقت و  هب  رگم  يراوـگرزب  تسین  عـضاوت و  هب  رگم  یبـسح  تسین  دوـمرف : [. 51  . ] ِۀَّیِّنلاـِب اَّلِإ 

نک یکچوک  حانج و  ضفخ  ینعی  َنِینِمْؤُْمِلل  َکَـحانَج  ْضِفْخا  َو  یلاـعت : هلوق  هدومرف : عضاوت  هب  رما  میرک  نآرق  رد  لـج  زع و  دـنوادخ 
ینعی هحفـص 50 ]  ] َنیِقَّتُْمِلل ُۀَِـبقاْعلا  َو  ًاداسَف  َو ال  ِضْرَْألا  ِیف  اُولُع  َنوُدـیُِری  َنیِذَِّلل ال  اُهلَعَْجن  ُةَرِخْآلا  ُراَّدـلا  َْکِلت  هدومرف : زین  نینمؤم و  يارب 

عفن هب  راک  تبقاع  دـننکن و  داـسف  دـننکن و  يزاورپ  دـنلب  نیمز  يور  رد  هک  یناـسک  يارب  ار  نآ  میهدیم  رارق  تسا  ترخآ  يهناـخ  نیا 
ادـخ لوسر  و  تسا . عضاوت  تدابع  نیرتالاب  رتهب و  عضاوتلا  هدابعلا  لضفا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  تسا . ناراکزیهرپ 

هک سک  ره  دوشیمن  تشهب  لخاد  ینعی  [ 52  ] ْربِک نِم  ٍۀَّبَح ]  ] ُلاَْقثِم ِِهْبلَق  ِیف  َناَک  ْنَم  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  َال  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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هک سک  ره  دوشیمن  تشهب  لخاد  ینعی  [ 52  ] ْربِک نِم  ٍۀَّبَح ]  ] ُلاَْقثِم ِِهْبلَق  ِیف  َناَک  ْنَم  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  َال  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رد دـنک  رخف  هک  دراد  نآ  ياج  هچ  مدآ  دـنزرف  دومرف : ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  دـشاب . شبلق  رد  ربک  ياهبح  اـی  يهرذ  لاـقثم  ردـق  هب 
َمَدآ ِْنبِال  اَم  دریگب . دناوتیمن  ار  شگرم  يولج  دهدب و  دناوتیمن  ار  شدوخ  يزور  دوب  دـهاوخ  يرادرم  نایاپ  رد  هدوب و  هفطن  رما  زاغآ 
لوب يارجم  ود  زا  هک  یسک  زا  مراد  بجع  تفگ : سیق  نب  فنحا  [. 53  ] هَْفتَح ُعَفْدَی  َال  َو  ُهَسْفَن  ُقُزْرَی  َال  ٌۀَفیِج  ُهُرِخآ  َو  ٌۀَفُْطن  ُُهلَّوَأ  ِرْخَْفلا  َو 

ینک و كرت  ار  ربکت  رتخبت و  رگا  تفگ  تفریم  هار  دایز  رتخبت  ربکت و  هک  یسک  اب  درک  دروخرب  یـصخش  دنکیم ؟ ربکت  هنوگچ  هدمآ 
راک رخآ  رد  يدوب و  هفطن  لوا  رد  مسانشیم  بوخ  تفگ  یـسانشیمن  ارم  ایآ  داد  باوج  سک  نآ  تسا  رتهب  يورب  هار  مدرم  ریاس  لثم 

رد مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  تفر . دـنکفا و  ریز  هب  تلجخ  رـس  ناوج  نآ  سپ  یـشابیم  هرذـع  لـماح  نوـنکا  دـش و  یهاوـخ  يرادرم 
ادگ تسوکن  نازارف  ندرگ  عضاوت ز  دناعضاوتم . هک  تسنآ  ناراکزیهرپ  تافص  زا  یکی  ینعی  ُعُضاَوَّتلا  ُمُُهیْـشَم  َو  هدومرف : نیقتم  تافص 

تسپ ار  وا  يادخ  دنک  ربکت  سک  ره  ینعی  هللا . هعفر  عضاوت  ْنَم  ُهَّللا و  ُهَعَـضَو  َرَّبَکَت  ْنَم  تسا : ثیدح  رد  تسوا و  يوخ  دنک  عضاوت  رگ 
توخن رس  زا  ياپ  هکنآ  دیوگ : يدعس  دنادرگیم . هیاپدنلب  ار  وا  هحفـص 51 ]  ] دنوادخ دنک  عضاوت  سک  ره  دروآیم و  نییاپ  دنکیم و 
ُۀَِبقاْعلا َو  هدومرف : زین  ْمُکاْقتَأ و  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  هدومرف : ناحبس  دنوادخ  دنرذگیم  وا  رب  قلخ  دش و  كاخ  تبقاع  كاخ  رب  يداهنن 

َیلِإ ُقیِرَّطلا  ٍدَـغ  ِیف  َو  ُۀَّنُْجلا  َو  ُزْرِْحلا  ِمْوَْیلا  ِیف  يَْوقَّتلا  َّنِإَف  دومرف : ع )  ) یلع ترـضح  تسا . ناراـکزیهرپ  عفن  هب  راـک  ناـیاپ  ینعی  َنیقَّتُْمِلل 
هک تسا  یهار  تمایق  يادرف  رد  درادیم و  هگن  تشز  ياـهراک  زا  ار  ناـسنا  هک  تسا  يرپس  زرح و  اـیند  يهزورما  رد  يوقت  ینعی  ِۀَّنَْجلا 

: هدومرف رگید  ثیدح  رد  يَوَن و  اَم  ٍئِْرما  ِّلُِکل  هدومرف : رگید  ثیدح  ِتاَّیِّنلِاب و  ُلاَمْعَْألا  اَمَّنِإ  تسا : ثیدـح  رد  دوشیم . یهتنم  تشهب  هب 
 . ِِهلَمَع ْنِم  ٌْریَخ  ِنِمْؤُْملا  ُۀَِّین 

هقدص رد 

صخش و لام  نیرتهب  دومرف : هحفص 52 ] [. ] 54] ۀَـقَدَّصلا ِهِِرئاَخَذ  َو  ِءْرَْملا  ِلاَم  ُْریَخ  ُِّیبَّنلا ص : َلاَق  َلاَق  مالـسلا  مهیلع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَـضِّرلا  ِنَع 
. تسا نداد  هقدص  وا  ياه  هتخودنا 

هقدص رد 

ینعی [. 55 : ] ۀَـقَدَّصلِاب ِهَّللا  ِدـْنِع  ْنِم  َقْزِّرلا  اُولِْزنَتْـسا  َو  ِنیِّدـلا  ُفِْصن  ُدـیِحْوَّتلا  ِهَّللا ص : ُلوُسَر  َلاَق  لاق  مالـسلا  مهیلع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع 
[. 56  ] دیرآ دورف  هدومن و  بلج  دوخ  يوس  هب  نداد  هقدص  هلیسو  هب  ار  يزور  تسا و  نید  فصن  ادخ  یگناگی  هب  داقتعا  دیحوت و 

هقدص رد 

ِِملْـسُْملا ِراَْجلا  ُۀَلِـص  َو  ْتََربْدَأ  اَذِإ  ِمِحَّرلا  ُِّرب  ْمَعَن  َلاَق  ِةاَکَّزلا ؟ يَوِس  ٌّقَح  ِلاَْملا  ِیف  ِهَّللا  َِّیبَن  اَی  َلِیق  َلاَق :  مالـسلا  مهیلع  ِِهئاـَبآ  ْنَع  اَـضِّرلا  ِنَع 
ناردپ زا  اضر  ترضح  ُُهثِّرَُویَس . ُهَّنَأ  ُْتنَنَظ  یَّتَح  ِراَْجلِاب  ِینیِصُوی  ُلِیئَْربَج  َلاَز  اَم  َلاَق  َُّمث  ٌِعئاَج  ُِملْسُْملا  ُهُراَج  َو  ًاناَْعبَـش  َتَاب  ْنَم  ِیب  َنَمآ  اَمَف 

ادا دیاب  هک  تسبجاو  یقح  ةوکز  زج  هب  لام  رد  ایآ  هللا  یبن  ای  دـنتفگ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  هک  هدرک  تیاور  دوخ 
هدوارم نتـسویپ و  ناملـسم  يهیاسمه  اب  تسا و  هدومن  هدوارم  عطق  هدرک و  تشپ  وا  هک  یماگنه  دـنواشیوخ  هب  ناسحا  یلب  دومرف : دوش ؟

: دومرف سپس  دشاب ، هنسرگ  شناملـسم  يهیاسمه  هک  یتروص  رد  دنک  حبـص  دباوخب و  بش  هک  یـسک  هدرواین  نامیا  نم  هب  سپ  نتـشاد 
ثیدح رد  هحفـص 53 ] . ] دربیم ثرا  هیاسمه  زا  هیاسمه  مدرک  روصت  نم  هک  نآ  ات  درکیم  شرافـس  هیاـسمه  قح  رد  لـیئربج  هتـسویپ 

نا اهب  مکیـصوا  ٍعِْسِتب - یِّبَر  ِیناَصْوَأ  دومرف : مرکا  ربمغیپ  زین  هدـیرب و  وت  زا  هک  یـسک  اب  نک  دـنویپ  ینعی  َکَعَطَق .  ْنَم  ْلِص  تسا : يوبن 
اهنآ زا  یکی  منکیم  شرافـس  امـش  هب  نم  هب  دومرف و  هیـصوت  نم  هب  زیچ  هن  نم  راگدرورپ  ینعی  ثیدـحلا : رخا  یلا  ِینَعَطَق …  ْنَم  لِصَأ 

نینمؤملاریما ترـضح  يهمانتیـصو  هغالبلاجـهن و  رد  تسا . هدرک  هطبار  عطق  نم  زا  هک  يدـنواشیوخ  اب  منک  ماحرا  يهلـص  هک  تسا  نیا 
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ُهَّنَأ اَّنَنَظ  یَّتَح  مهقح  یف  یِصُوی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  َلاَز  اَم  ْمُکِِّیبَن  ُۀَّیِصَو  ْمُهَّنِإَف  ْمُِکناَریِج  ِیف  َهَّللا  َهَّللا  َو  تسا : مالسلاهیلع 
شرافس نانآ  قح  رد  ادخ  لوسر  هتـسویپ  اریز  نات  اههیاسمه  قح  تیاعر  يهرابرد  دیـشاب  هتـشاد  رظن  رد  ار  ادخ  ار ، ادخ  ینعی  ْمُُهثِّرَُویَس 

. دهدیم رارق  ثرا  ناگیاسمه  يارب  میدرک  نامگ  ام  هکنآ  ات  دومرفیم 

تاذل هدننز  مه  رب 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  [. 57  ] ِتاَّذَّللا ِمِداَه  ِرْکِذ  ْنِم  اوُِرثْکَأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هئابآ  نع  اضرلا  نع 
. دیشاب تاذل  يهدننک  بارخ  هدننز و  مهرب  دای  هب  تاقوا  رتشیب  دومرف : ملس 

دنکیمن كرت  دومرف  ربمایپ  هک  زیچ  جنپ 

یتح نهعدا  ـال  سمخ  هحفـص 54 ] : ] ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نع 
َنوُکَِتل ِناَْیبِّصلا  یَلَع  ُمِیلْـسَّتلا  َو  ِفوُّصلا  ُْسُبل  َو  يِدَِـیب  َْزنَْعلا  َِیْبلَح  َو  ًافَکْؤُم  َراَمِْحلا  َِیبوُکُر  َو  ِدـِیبَْعلا  َعَم  ِضیِـضَْحلا  یَلَع  ُلْکَْألا  تاـممللا :

رد ناگدنب  اب  ندروخ  اذغ   – 1 منکیمن . كرت  گرم  عقوم  ات  ار  زیچ  جنپ  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  يِدَْعب  ْنِم  ًۀَّنُس 
رب ندرک  مالـس  و  مشپ 5 -  سابل  ندیـشوپ  و   - 4 مدوخ . تسد  اب  زب  ندیـشود  و   - 3 یتـشپ . ود  رخ  رب  نم  ندـش  راوس   - 2 نیمز . يور 

. دوش تنس  نم  زا  دعب  هکنآ  يارب  ناکدوک 

تورم

اَّمَأَف ِرَفَّسلا ؛ ِیف  اَْهنِم  ٌۀَثاَلَث  َو  ِرَضَْحلا  ِیف  اَْهنِم  ٌۀَثاََلث  ِةَّوُرُْملا  َنِم  ٌۀَّتِس  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  اَضِّرلا ع  ِنَع 
َو ِداَّزلا  ُلْذَـبَف  ِرَفَّسلا  ِیف  ِیتَّلا  اَّمَأ  َو  َّلَج - َو  َّزَع  ِهَّللا  ِیف  ِناَوْخِْإلا  ُذاَخِّتا  َو  ِهَّللا - ِدِـجاَسَم  ُةَراَمِع  َو  َیلاَعَت - ِهَّللا  ِباَـتِک  ُةَواَِـلتَف  ِرَـضَْحلا  ِیف  ِیتَّلا 

ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  شناردـپ ع  زا  اضر  ترـضح  [. 58  ] یِـصاَعَْملا ِْریَغ  ِیف  ُحاَزِْملا  َو  ِقـُلُْخلا  ُنْسُح 
ندناوخ زا  تسترابع  تسا  رضح  رد  هک  زیچ  هس  نآ  اما  رفس و  رد  زیچ  هس  رـضح و  رد  زیچ  هس  تسا ، تورم  تمالع  زیچ  شـش  دومرف :

لذب زا  تسترابع  تسا  رفـس  رد  هک  زیچ  هس  نآ  اما  و  ندروآ . تسدب  ادخ  ياضر  يارب  یناتـسود  ادخ و  دجاسم  ترامع  و  میرک : نآرق 
مه نیبحاصم و  هحفص 55 ]  ] هک دشاب  وکین  قلخ  اب  دهدب و  ناهارمه  هب  هدروآ  رفس  هب  دوخ  اب  هک  یکاروخ  هقوذآ و  زا  ینعی  هشوت  داز و 

. دنوشن عقاو  تیصعم  رد  دشاب و  عورشم  هک  يروط  هب  اقفر  اب  ندرک  حازم  و  دنوشن . ، تحاران  اهرفس 

تروشم رد 

َو َجَرْخَْملا  َْکیَلَع  ُقِّیَُضی  ُهَّنِإَف  ًاناَبَج  َّنَرِواَُشت  َال  ملس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  یلع ع  نع  هئابآ  نع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع 
یلع زا  دوخ  ناردـپ  زا  اـضر  ترـضح  [. 59  ] ًاهَرَـش ََکل  ُنِّیَُزی  ُهَّنِإَف  ًاصیِرَح  َّنَرِواَُشت  َال  َو  ِکتَیاَغ  ْنَع  َکـِب  ُرُـصْقَی  ُهَّنِإَـف  اًـلیَِخب  َّنَرِواَُـشت  اـَل 

هب اریز  وسرت  نابج و  صخش   - 1 نکم . تروشم  سک  هس  اب  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع 
هدیهوکن تفص  هطساوب  اریز  لیخب  صخش   - 2 یئامن . مادقا  دراذگیمن  دنکیم و  گنت  وت  رب  ار  هار  ندوب  وسرت  یتئرج و  مک  يهطـساو 

جراخ لادتعا  زا  یئامنهار  رد  اریز  صیرح  صخـش   - 3 دیامن . یئامنهار  ای  کمک  ار  وت  هک  نآ  زا  دنکیم  یهاتوک  لخب  هدیدنـسپ  ان  و 
. دشابن وت  تحلصم  هب  تسا  نکمم  دیازفایم و  وت  زآ  صرح و  رب  دوشیم و 

نامهم قح  رد 
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باَْبلا َیلِإ  َکِـمیِرَح  ْنِم  ُهَجِرُْختَف  ُهَعَم - َیِـشْمَت  ْنَأ  ِْفیَّضلا  ِّقَح  ْنِم  لاـق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  هئاـبآ  نع  اـضرلا  نع 
اب هناخ  برد  ات  يو  نتفر  ماگنه  هک  تسا  نآ  نامهیم  قح  يهلمج  زا  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هحفص 56 ] [. ] 60]

. یئامن شتعیاشم  يورب و  وا 

قلخ نسح  رد 

َال ِۀَّنَْجلا  ِیف  ُِقلُْخلا  َنْسُح  َّنِإَـف  ُِقلُْخلا  ِنْسُِحب  ْمُْکیَلَع  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق  مالـسلا  مهیلع  هئاـبآ  نع  اـضرلا  نع 
وکین قلخ  اریز  دیـشاب ، قلخ  نسح  ياراد  هک  تسا  بجاو  امـش  رب  [. 61  ] ۀـَلاَحَم َال  ِراَّنلا  ِیف  ُِقلُْخلا  َءوُس  َّنِإَف  ُِقلُْخلا  َءوُس  َو  ْمُکاَّیِإ  َو  َۀـَلاَحَم 

هک تسا  نآ  قلخ  نسح  يهجیتن  هفاضا  هب   ) دوب دـهاوخ  شتآ  رد  دـب  قلخ  اریز  دـب  قلخ  زا  دـینک  يرود  راـچان و  دوب  دـهاوخ  تشهب  رد 
( درک دهاوخ  منهج  خلت و  ار  یناگدنز  دب  قلخ  دش و  دهاوخ  تشهب  دننام  عوبطم و  نآ  يارب  مه  ایند  رد  یگدنز 

غورد رد 

َلِیق ْمَعَن . َلاَق  ًاناَبَج ؟ ُنِمْؤُْملا  ُنوُکَی  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِلئُس  َلاَق : نسحلا  یبا  اَضِّرلا  نسحلا  یبا  ِنَع  ٍداَّلَخ  ِْنب  ِرَّمَعُم  ْنَع 
دشابیم وسرت  نمؤم  ایآ  دندیسرپ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  [. 62 . ] َال َلاَق  ًاباَّذَک ؟ ُنوُکَی  َو  َلِیق  ْمَعَن . َلاَق  اًلیَِخب ؟ ُنوُکَی  َو 

نینمؤملاریما لاق  هن  دومرف  دـشابیم ؟ وگغورد  نمؤم  ایآ  دـنتفگ  یلب ، دومرف : دـشابیم  لیخب  نمؤم  ایآ  دـنتفگ  یلب ، دومرف : هحفص 57 ] ]
َْکنَع ُدُعْقَی  ُهَّنِإَف  ِلیِخَْبلا  َۀَقَداَصُم  َو  َكاَّیِإ  َو  َكُّرُـضَیَف  َکَعَْفنَی  ْنَأ  ُدـیُِری  ُهَّنِإَف  ِقَمْحَْألا  َۀَـقَداَصُم  َو  َكاَّیِإ  َّیَُنب  اَی  مالـسلاامهیلع : نسحلا  هنبال 

هب دومرف  ع )  ) یلع ترـضح  بیِرَْقلا  َْکنَع  ُدِّعَُبی  َو  َدیِعَْبلا  َْکیَلَع  ُبِّرَُقی  ِباَرَّسلاَک - ُهَّنِإَف  ِباَّذَْکلا  َۀَـقَداَصُم  َو  َكاَّیِإ  َو  ِْهَیلِإ  ُنوُکَت  اَم  َجَوْحَأ 
ررـض شقمح  هطـساو  هب  دـناسر و  عفن  وت  هب  دـهاوخیم  شلد  شتقافر  هطـساو  هب  اریز  قمحا   - 1 نکم . تقافر  رفن  راهچ  اـب  نسح  ماـما 
ناشن یتکرح  دوخ  زا  وت  يارب  لخب  تفـص  يهطـساو  هب  يراد  وا  هب  ار  جایتحا  زاـین و  تدـش  وت  هک  یتقو  رد  اریز  لـیخب   - 2 دناسریم .

وت رظن  رد  غورد  اـب  ار  رود  تسا  رازهروش  نیمز  دـننام  وا  اریز  وگغورد   - 4 دشورفیم . يزیچ  كدـنا  هب  ار  وت  اریز  رجاف   - 3 دهدیمن .
تـسین رثا  ار  غورد  راتفگ  تسا  اهررـض  نآ  رد  ار  وت  دـنچره  تسار  زجب  نخـس  وگم  راـهنز  دـهدیم . هولج  رود  ار  کـیدزن  کـیدزن و 

غورد رگد  رآ و  دای  شاف  دوش  را  شمرـش  تلجخ  زا  یئور  هایـس  يربن  زگره  یئوگتـسار  تست  يهشیپ  ات  تسین  رتتشز  غورد  يزیچ ز 
شارتم

عاضر رد 

ءاقمحلا و ال اوعضرتست  ال  هحفص 58 ] : ] ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللالوسر  لاق  لاق  هئابآ  نع  مالسلاهیلع  اضرلا  نع  ءوضولا  غابـسا  یف 
رثا هدومن و  تیارس  لفط  رد  ریش  اریز  دینکن ، رایتخا  لفط  ندادریش  يارب  ار  ءاشمع  نز  قمحا و  نز  ینعی  [. 63  ] يدعی نبللا  ناف  ءاشمعلا ،

[. 64  ] دوشیم ءاشمع  قمحا و  هجیتن  رد  دراذگیم و 

کشلا موی  هزور  رد 

ًاراَِرف ِّکَّشلا  َمْوَی  َماَص  ْنَم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق : لاق  هئاـبآ  نع  اـضرلا  نع  حـلاص  نب  مالـسلادبع  تلـصلا  یبا  نع 
هب درادب  هزور  ار  کشلا  موی  سک  ره  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [. 65  ] ِةَرِخْآلا ِماَّیَأ  ْنِم  ٍمْوَی  َْفلَأ  َماَص  اَمَّنَأَکَف  ِِهنیِِدب 

مینادیمن هک  تسا  يزور  کشلا  موی  هتفرگ . هزور  ار  ترخآ  ياهزور  زا  زور  رازه  هک  رجا  رد  دشاب  نانچ  دنامن ، نویدم  هک  نیا  روظنم 
دیاش ترخآ  زور  دـشابیم . زور  نابعـش 29  هام  میوقت  بسح  رب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسا و  ناضمر  هاـم  لوا  اـی  نابعـش  هاـم  رخآ 
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َنوُّدُعَت اَّمِم  ٍۀَنَس  ِْفلَأَک  َکِّبَر  َْدنِع  ًامْوَی  َّنِإ  َو  دراد : تلالد  هکرابم  يهیآ  میرک  نآرق  رد  هکنانچ  دشاب  ایند  ياهزور  زا  زور  رازه  ربارب 

دمحم مسا  مارکا  رد 

، هومرکاف ادـمحم ، دـلولا  متیمـس  اذا  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هئابآ  نع  اضرلا ، ۀفیحـص  یف  یـسربطلا  نسحلا  نب  لضف 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  یبن  زا  دوخ  ناردپ  زا  اضر  ترـضح  [. 66  ] اهْجَو َُهل  اوُحِّبَُقت  َال  َو  ِسِلْجَْملا  ِیف  َُهل  اوُعِـسْوَأ  َو  هحفص 59 ] ]

دیهد و ياج  وا  هب  دوشیم  دراو  هک  سلجم  رد  دینک و  مارکا  ار  وا  دیتشاذگ  مان  دمحم  مسا  هب  ار  دنزرف  هاگ  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور 
. دینکن سوبع  وا  هب  ار  دوخ  يهرهچ 

هعمج بش  رد 

ِیف ُلوُقَت  اَـم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَـی  اَـضِّرِلل ع  ُْتُلق  َلاَـق  ٍدوُمْحَم  ِیبَأ  ِْنب  َمیِهاَْربِإ  ْنَع  ُْهنَع  ُهَّللا  َیِـضَر  ُِّینَـسَْحلا  ِهَّللا  ِدـْبَع  ُْنب  ِمیِظَْعلا  ُدـْبَع  َيَور  َو 
َیلِإ ٍۀَـعُمُج  ِۀَْـلَیل  ِّلُک  ِیف  ُلِْزنَی  َیلاَعَت  َو  َكَراَبَت  َهَّللا  َّنِإ  َلاَـق :  ُهَّنَأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ُساَّنلا  ِهیِوْرَی  يِذَّلا  ِثیِدَْـحلا 
َهَّللا َّنِإ  َلاَق :  اَمَّنِإ  َِکلَذ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  اَم  ُهَّللا  َو  ِهِعِـضاَوَم  ْنَع  َِملَْکلا  َنِیفِّرَحُْملا  ُهَّللا  َنََعل  َلاَقَف ع  اَْینُّدلا  ِءاَمَّسلا 

ُهَیِطْعُأَف ٍِلئاَس  ْنِم  ْلَه  يِداَُنیَف  ُهُُرمْأَیَف  ِْلیَّللا  ِلَّوَأ  ِیف  ِۀَـعُمُْجلا  َۀَْـلَیل  َو  ِریِخَْألا  ُِثلُّثلا  ِیف  ٍۀَْـلَیل  َّلُک  اَْینُّدـلا  ِءاَمَّسلا  َیلِإ  ًاکَلَم  ُلِْزُنی  َیلاَعَت  َو  َكَراَـبَت 
اَذِإَف ُرْجَْفلا  َُعلْطَی  یَّتَح  اَذَِهب  يِداَُنی  ُلاَزَی  اَلَف  ْرِْـصقَأ  ِّرَّشلا  َِبلاَط  اَی  َو  ِْلْبقَأ  ِْریَْخلا  َِبلاَط  اَی  َُهل  َرِفْغَأَف  ٍرِفْغَتْـسُم  ْنِم  ْلَه  ِْهیَلَع  َبُوتَأَف  ٍِبئاَت  ْنِم  ْلَه 

[. 67  ] ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  يِّدَج  ْنَع  ِیبَأ  َِکلَِذب  ِینَثَّدَـح  ِءاَمَّسلا  ِتوُکَلَم  ْنِم  ِهِّلَحَم  َیلِإ  َداَع  ُرْجَْفلا  َعَلَط 
هللا لوسر  نبای  مدرک  ضرع  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هب  تفگ  هک  هدرک  تیاور  دومحم  یبا  نب  میهاربا  زا  ینـسح  هللادبع  نب  میظعلادبع 

كرابت و يادخ  دومرف : هک  دناهدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  مدرم  هحفص 60 ]  ] هک یثیدح  رد  یئامرفیم  هچ 
ادخ هب  دنهدیم  رییغت  دوخ  ياج  زا  ار  تاملک  هک  ار  یناسک  دنک  تنعل  ادـخ  دومرف  ایند ، نامـسآ  هب  دـیآیم  دورف  هعمج  بش  ره  یلاعت 

نامـسآ هب  ار  ياهتـشرف  بش  لوا  رد  هعمج  بش  رخآ و  ثلث  رد  بش  ره  یلاعت  يادخ  هدومرف : هکلب  هدومرفن ، روط  نیا  ادـخ  لوسر  مسق 
؟ مریذپب ار  شاهبوت  تسه  ياهدننک  هبوت  ایآ  منک ؟ اطع  وا  هب  تسه  ياهدننک  لاؤس  ایآ  دـنک ، ادـن  هک  دـنکیم  رما  وا  هب  دتـسرفیم و  ایند 

نیا هب  دـنکیم  ادـن  هتـسویپ  سپ  نک ) سب   ) نک هاتوک  يدـب  بلاط  يا  ایب ، ریخ  بلاط  يا  مزرماـیب ؟ ار  وا  تسه  يا  هدـننک  رافغتـسا  اـیآ 
هحفص 61] . ] نامسآ توکلم  زا  دوخ ، لحم  هب  ددرگیمرب  دش ، حبص  نوچ  دوش ، علاط  حبص  ات  تالمج 

دیامرفیم شراوگرزب  ناردپ  زا  هچنآ  اضر و  ترضح  نانخس  نایب  رد 

هللا مسب  رد 

اَهِـضاََیب َیلِإ  ِْنیَْعلا  ِداَوَـس  ْنِم  ِمَظْعَأـْلا  ِهَّللا  ِمْسا  َیلِإ  ُبَْرقَأ  ِمیِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  لاـق : هنا  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نـع  يور 
نبا نآ  يدیفـس  هب  مشچ  یهایـس  زا  ادـخ  مظعا  مساب  تسا  رتکیدزن  میحرلا »  نمحرلا  هللا  مسب  : » دومرف مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  [. 68]

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب  وگب  دیوگب  یکدوک  هب  ملعم  هاگ  ره  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  سابع 
. دـسیونیم ملعم  شرداـم و  ردـپ و  كدوـک و  يارب  ار  شتآ  زا  يدازآ  يهماـن  دـنوادخ  میحرلا  نمحرلا  هللا  مـسب  دـیوگب  كدوـک  سپ 

اریز میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دیوگب  دیاب  دهد  شتاجن  يادخ  منهج  شتآ  يهلعـش )  ) هینابز هدزون  زا  دهاوخب  سک  ره  تفگ  دوعـسمنبا 
[. 69  ] هینابز کی  يارب  دوشیم  رپس  یفرح  هحفص 62 ]  ] ره تسا و  فرح  هدزون  نآ 

زامن رد 
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هیلع و هللا  یلص  َِلئُس  [. 70  ] تسا لضفا  تقو  لوا  رد  زامن  ُلَْضفَأ  ِْتقَْولا  ِلَّوَأ  ِیف  ُةاَلَّصلا  و  لاق : لیوط  ثیدحلا  یف  مالسلاهیلع  اضرلا  نع 
رتهب و لامعا  زا  کی  مادک  دندیسرپ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  اهتیقاومل . ةولـصلا  لاقف  ُلَْضفَأ ؟  ِلاَمْعَْألا  ُّيَأ  ملـس  هلآ و 
، اهتیقاوم روهط و  لامکاب  سمخلا و  یلع  ظـفاح  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  [. 71  ] دوخ تقو  رد  زامن  دـندومرف : تسا  رتالاب 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  [. 72  ] ناماه نوعرف و  عم  رشح  اهعیض  نم  ۀمایقلا و  موی  اناهرب  ارون و  هل  تناک 

ياج هب  دوخ  صتخم  تقو  رد  ار  کی  ره  دـهد و  ماجنا  لماک  تراهط  اب  هک  نیا  هب  هیموی  يهناگجنپ  زاـمن  رب  دـنک  تظفاـحم  هک  یـسک 
هیلع و هللا  یلـص  لاق  و  دش . دهاوخ  روشحم  ناماه  نوعرف و  اب  ار  نآ  دنک . عیاض  سک  ره  لیلد و  رون و  تمایق  رد  وا  يارب  دـشابیم  درآ 
زا دعب  شتقو و  رد  تسا  زامن  ندناوخ  ادخ  يوس  هب  لامعا  نیرتتسود  نیدلاولا . رب  مث  اهتقول  ةولصلا  هللا  یلا  لامعالا  بحا  ملس :  هلآ و 
اَذِإ ُةَزاَنِْجلا  َو  َْتتَأ  اَذِإ  ُةاَلَّصلا  ُرَّخَُؤت  َال  ٌۀـَثاََلث  یلع ، ای  ملـس ،  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاـق  و  هحفـص 63 ] . ] ردام ردـپ و  هب  ندرک  یبوخ  نآ 

بزع رتخد  دش و  رضاح  یتقو  هزانج  دیسر و  نآ  تقو  نوچ  زامن  زادنین و  ریخأت  ار  زیچ  هس  یلع  ای  ًاْوفُک  اهل  ْتَدَجَو  اَذِإ  ُمِّیَْألا  َو  ْتَرَضَح 
. شیارب دش  ادیپ  رهوش  هاگ  ره 

تقو لوا  رد  زامن  ندناوخ 

تقو نوچ  ینعی  [. 73 . ] ُنوُکَی اَم  يِرْدَت  َال  َکَّنِإَف  اَمِهِّلَصَف  َْکیَلَع  ُْتقَْولا  َلَخَد  اَذِإ  ُناَُلف  اَی  اَضِّرلا ع  َلاَق  َلاَق  ٍدْعَـس  ِْنب  ِدْعَـس  ْنَع  ِِّیقْرَْبلا  ِنَع 
ْرِداَبَف ٍْریَِخب  َتْمَمَه  اَذِإ  لوقی : یبا  ناک  مالـسلاهیلع  هللادـبعوبا  لاق  دـیآیم . شیپ  هچ  دـعب  ینادیمن  وت  اریز  راذـگب  زامن  يروف  دـش  زاـمن 

سپ یهد  ماجنا  ار  يریخ  راک  يدرک  دصق  یتقو  دومرفیم : مردپ  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  [. 74 . ] ُثُدْحَی اَم  يِرْدـَت  َال  َکَّنِإَف 
. دش دهاوخ  هچ  ادعب  ینادیمن  وت  اریز  نک  باتش 

زامن تلع 

ِداَدـْنَْألا ُْعلَخ  َو  َّلَـج  َو  َّزَع  ِهَِّلل  ِۀَِّیبُوبُّرلاـِب  ٌراَْرقِإ  اَـهَّنَأ  ِةاَـلَّصلا  َۀَّلِع  َّنَأ  ِِهِلئاَـسَم : ِباَوَج  ْنِم  َبَتَک  اَـمِیف  مالـسلاهیلع : اـضرلا  نع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم 
ُعْـضَو َو  ِبُونُّذـلا  ِِفلاَس  ْنِم  ِۀـَلاَقِْإِلل  ُبَلَّطلا  َو  ِفاَِرتْعِالا  َو  ِعوُضُْخلا  َو  ِۀَنَکْـسَْملا  َو  ِّلُّذـلِاب  ُُهلاَلَج  َّلَج  ِراَّبَْجلا  ِيَدَـی  َْنَیب  ٌماَِـیق  َو  هحفص 64 ] ]
ِنیِّدلا ِیف  ِةَداَیِّزِلل  ًاِبلاَط  ًابِغاَر  اًلِّلَذَتُم  ًاعِشاَخ  ُنوُکَی  َو  ٍرَِطب  َال  َو  ٍساَن  َْریَغ  ًارِکاَذ  َنوُکَی  ْنَأ  َو  ُُهلاَلَج  َّلَج  ِهَِّلل  ًاماَظْعِإ  ٍمْوَی  َّلُک  ِضْرَْألا  یَلَع  ِهْجَْولا 

َو یَغْطَی  َو  َرَْطبَیَف  ُهَِقلاَخ  َو  ُهَرِّبَدُم  َو  ُهَدِّیَس  ُْدبَْعلا  یَْسنَی  اَّلَِئل  ِراَهَّنلا  َو  ِْلیَّللِاب  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِرْکِذ  یَلَع  ِۀَمَواَدُْملا  َو  ِباَجیِْإلا  َنِم  ِهِیف  اَم  َعَم  اَْینُّدلا  َو 
زا نانـس  نب  دمحم  [. 75  ] ِداَـسَْفلا ِعاَْونَأ  ْنِم  َُهل  ًاـِعناَم  َو  یِـصاَعَْملا  ِنَع  َُهل  ًارِجاَز  ِْهیَدَـی  َْنَیب  ِهِماَِـیق  َو  َّزَع  َو  َّلَـج  ِهِّبَِرل  ِهِرَکَذ  ِیف  َکـِلَذ  َنوُـکَی 

يراگدرورپ هب  تسا  ندرک  رارقا  زامن  هک  تسا  نآ  زامن  تلع  تشون : وا  باوج  رد  ترضح  دیسرپ و  یلئاسم  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح 
عوضخ و لاؤس و  تنکـسم و  تلذ و  تلاح  اب  هلالج  لج  گرزب  يادـخ  يولج  تسا  نداتـسیا  وا و  ندوب  دـننامیب  لـج و  زع و  يادـخ 

يادخ هب  تبـسن  میظعت  تشادگرزب و  يارب  زور  همه  نیمز  رب  نداهن  تروص  هتـشذگ و  ناهانگ  زا  وفع  تشذگ و  تساوخرد  فارتعا و 
تلذ راهظا  دـشاب و  عوشخ  لاح  اب  دـهدن  تسد  يو  يارب  یـشکرس  لاح  دـنکن و  شومارف  ار  وا  هدوب و  ادـخ  دای  هب  هک  نیا  لـج و  زع و 
رکذ هب  تموادـم  دوخ و  رب  مازلا  باجیا و  زامن  ندـناوخ  رد  هکنیا  هب  ًافاضم  دـشاب  ایند  نید و  روما  رد  یتداـیز  بلاـط  بغار و  دـیامن و 

يو نایغط  یـشکرس و  بجوم  هک  ار  دوخ  قلاخ  روما و  ربدم  اقآ و  دنکن  شومارف  هدنب  هک  نیا  ات  تسا  زور  بش و  رد  لج  زع و  يادـخ 
عاونا زا  ار  وا  دنکیم  عنم  دوش و  هتشاد  زاب  دوش و  رود  ناهانگ  زا  هدنب  دوشیم  بجوم  نداتسیا  وا  لباقم  رد  ندوب و  ادخ  دای  هب  ددرگ و 

هحفص 65] . ] یهابت داسف و 

زامن رد 
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تفگ یطنزب  [. 76  ] ةولصلا لاق : ُةاَلَّصلا ؟ َِوأ  ُلَْضفَأ  َُهل  ُفاَوَّطلا  َۀَّکَِمب ، ِمیِقُْملا  ِنَع  ُُهْتلَأَس  َو  لاق : مالـسلاهیلع : اضرلا  نسحلا  یبا  نع  یطنزبلا 
رد زامن  دومرف : زامن ؟ ای  تسا  لـضفا  فاوط  وا  يارب  اـیآ  دراد ، تماـقا  هکم  رد  هک  یـسک  زا  مدرک  لاؤس  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  زا 

. تسا زامن  دوشیم  لاؤس  هدنب  زا  تمایق  رد  هک  يزیچ  لوا  هک  دـش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  مجنپ  يوبن  ثیدـح 
وا هک  دناوخب  تولخ  رد  زامن  تعکر  ود  سک  ره  دومرف : هک  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  مارو  يهعومجم  رد 

. دوشیم منهج  زا  يو  يدازآ  ثعاب  دنیبن  يدحا  ناگتشرف  ادخ و  زج  ار 

زامن رد 

هاگرد هب  تسا  راکزیهرپ  صخـش  ره  برقت  ثعاـب  زاـمن  ینعی : [. 77  ] یقت لک  نابرق  ةولـصلا  لاق : هنا  مالـسلاهیلع  اـضرلا  نسحلایبا  نع 
. ادخ

راگدرورپ هب  هدنب  تلاح  نیرتکیدزن 

- َّلَج َو  َّزَع  هحفص 66 ]  ] ُُهلْوَق َِکلَذ  َو  ٌدِجاَس  َوُه  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ُْدبَْعلا  ُنوُکَی  اَم  ُبَْرقَأ  لوقی : مالسلاهیلع  اضرلا  تعمـس  لاق  اشولا  نع 
هب هدـنب  عقوم  نیرتکیدزن  دومرفیم : هک  مدینـش  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  زا  تفگ  هک  هدـش  تیاور  اـشو  زا  [. 78  ] ْبِرَْتقا َو  ْدُجْـسا  َو 
رد وش  کیدزن  نک و  هدجـس  ْبِرَْتقا  َو  ْدُجْـسا  َو  هدومرف : میرک  نآرق  رد  هک  نآ  يارب  دـشاب  هدجـس  رد  هک  تسا  یتقو  لج  زع و  يادـخ 

هدش و دایز  مناهانگ  هللا  لوسر  ای  درک  ضرع  ادخ  لوسر  تمدخ  دمآ  یـصخش  هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  زا  قودـص  یلاما 
عماج رد  دربیم . نیب  زا  ار  تخرد  گرب  داب  هکنانچ  دربیم  نیب  زا  ار  ناهانگ  هدجس  اریز  نک  هدجـس  دایز  دومرف : هتـشگ  فیعـض  ملمع 
رگم ادخ  يارب  ینکیمن  ياهدجـس  وت  هک  نادب  دومرف  هک  هدش  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زا  یطویـس  ریغـصلا 

. دربیم الاب  وت  يارب  هجرد  کی  نآ  هب  ادخ  هکنآ 

حبص زامن  بیقعت  رد 

دالخ نب  رمعم  ًۀَـیآ . َنیِـسْمَخ  ِبیِقْعَّتلا  َدـَْعب  َأَْرقَی  ْنَأ  َحَبْـصَأ  اَذِإ  ِلُجَّرِلل  یِغَْبنَی  لوقی : هتعمـس  لاق : مالـسلاهیلع : اـضرلا  نع  دـالخ  نب  رمعم 
زا [ 79  ] هیآ هاجنپ  بیقعت  زا  سپ  دنک  حبـص  نوچ  درم  يارب  تسا  راوازـس  هتـسیاش و  دومرف : مدینـش  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ 

تداـبع نیرتهب  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  هدـش  تیاور  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت  رد  هحفـص 67 ] . ] دناوخب ار  نآرق 
. تسا نآرق  تئارق 

نآرق توالت  رد 

َلَأَس َو  یََکب  ٍراَن  َْوأ  ٍۀَّنَج  ُرْکِذ  اَهِیف  ٍۀَـیِآب  َّرَم  اَذِإَف  ِنآْرُْقلا  ِةَواَِلت  ْنِم  ِهِشاَِرف  ِیف  ِْلیَّللِاب  ُِرثُْکی  َناَک  ُهَّنَأ  اَـضِّرلا ع  ِنَع  ِكاَّحَّضلا  ِیبَأ  ِْنب  ِءاَـجَر  ْنَع 
رایـسب بش  رد  دوخ  شارف  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  كاحـضلا  یبا  نب  ءاجر  [. 80 . ] ِراَّنلا َنِم  ِِهب  َذَّوَـعَت  َو  َۀَّنَْجلا  َهَّللا 
درکیم تلئـسم  ادـخ  زا  درکیم و  هیرگ  هدـش  رکذ  منهج  اـی  تشهب  هیآ  نآ  رد  هک  دیـسریم  يهـیآ  هـب  نوـچ  درکیم و  توـالت  نآرق 

. دربیم هانپ  ادخ  هب  منهج  شتآ  زا  ار و  تشهب 

زامن زا  دعب  هدجس 
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ُئِزُْجی اَم  یَنْدَأ  َو  ِهِضْرَف  ِءاَدَأ  ْنِم  َْدبَْعلا  َُهل  َقَّفَو  اَم  یَلَع  لج  زع و  ِهَِّلل  ٌرْکُـش  ِۀَـضیِرَْفلا  َدـَْعب  ُةَدْـجَّسلا  لاق : مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع 
َّزَع ِهَِّلل  ٌرْکُش  یِّنِم  ُةَدْجَّسلا  ِهِذَه  ُلوُقَی  َلاَق  ِهَِّلل  ًارْکُش  ِِهلْوَق  یَنْعَم  اَمَف  ُْتُلق  ٍتاَّرَم  َثاََلث  ِهَِّلل  ًارْکُش  ِهَِّلل  ًارْکُـش  ِهَِّلل  ًارْکُـش  َلوُقَی  ْنَأ  ِلْوَْقلا  َنِم  اَهِیف 

. ِةدْـجَّسلا ِهِذَِـهب  َّمَت  ِِلفاَوَّنلِاب  َِّمتَی  َْمل  ٌریِـصْقَت  ِةاَلَّصلا  ِیف  َناَک  ْنِإَف  ِةَداَیِّزِلل  ٌبِجُوم  ُرْکُّشلا  َو  ِهِضْرَف  ِءاَدَأ  َو  ِِهتَمْدِـخ  ْنِم  ِِهب  ِینَقَّفَو  اَم  یَلَع  َّلَج  َو 
زا دش  هدنب  بیصن  هک  یقیفوت  ربارب  رد  هحفص 68 ]  ] تسا لج  زع و  يادخ  يرازگساپس  بجاو  زامن  زا  دعب  ندرک  هدجـس  دومرف : [. 81]

متفگ ارکـش هللا )  ) دوش هتفگ  هعفد  هس  هک  تسا  نیا  رکـش  يهدجـس  رد  دـنکیم  تیاـفک  هک  يزیچ  نیرتمک  بجاو و  زاـمن  نداد  ماـجنا 
. تسا ادخ  يارب  يرازگساپس  نم  زا  هدجس  نیا  دیوگیم  دومرف : تسیچ ؟ ارکش هللا  يانعم 

حبص زامن  لحم  سولج 

َو ُُهلِّلَُهی  َو  ُهُرِّبَُکی  َو  ُهُدِّمَُحی  َو  َهَّللا  ُحِّبَُسی  ُهاَّلَصُم  ِیف  َسَلَج  َمَّلَس  اَذِإَف  َةاَدَْغلا  یَّلَـص  َحَبْـصَأ  اَذِإ  اَضِّرلا ع  َناَک  َلاَق : ِكاَّحَّضلا  ِیبَأ  ِْنب  ِءاَجَر  ْنَع 
اـضر ترـضح  تفگ : كاحـضلا  یبا  نب  ءاـجر  [. 82 . ] َثیِدَْـحلا ُسْمَّشلا  َعـُلْطَت  یَّتَـح  ملـس  هـلآ و  هـیلع و  هللا  یلــص  ِِّیبَّنلا  یَلَع  یِّلـَُـصی 

ریبکت و دیجمت و  حیبست و  تسشنیم و  دوخ  زامن  ياج  رد  زامن  مالس  زا  سپ  دناوخیم و  ار  حبص  زامن  دشیم ، حبـص  نوچ  مالـسلاهیلع 
. دنک عولط  باتفآ  ات  داتسرفیم  ربمغیپ  رب  تاولص  تفگیم و  لیلهت 

نیعولطلا نیب  مدآ  ینب  قازرا  میسقت 

ِسْمَّشلا ِعُولُط  َیلِإ  ِرْجَْفلا  ِعُولُط  َْنَیب  اَم  َمَدآ  یََنب  َقاَزْرَأ  ُمِّسَُقت  ُۀَِـکئاَلَْملا  ًاْرمَأ » ِتامِّسَقُْملاَف  : » لج زع و  هللا  لوق  یف  مالـسلاهیلع : اـضرلا  لاـق 
: دومرف هحفـص 69 ] « ] ًاْرمَأ ِتامِّسَقُْملاَف   » يهکرابم يهیآ  ریـسفت  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  [. 83 . ] ِِهقْزِر ْنَع  َماَن  اَـمُهَْنَیب  اَـمِیف  َماـَن  ْنَمَف 

دوخ يزور  زا  دـشاب  باوخ  نیعولطلا  نیب  سک  ره  سپ  باتفآ  عولط  ات  حبـص  عولط  نیباـم  ار  مدآ  ینب  قازرا  دـننکیم  میـسقت  هکئـالم 
تـسا هتفگ  بوخ  هچ  دـشاب . ثیدـح  نیا  شیانبم  تسا  بآ  رد  شايزور  تسباوخ  هک  ره  یـسراف : فورعم  لـثم  دـیاش  هدـنام . باوخ 

تسا و یطاـبترا  حور  اـب  ار  ناـک  تسیطاـشن  رحـس  سفن  ردـناک  زیهرپـب  ناهگرحـس  باوخ  زا  زیخ  رحـس  دوـخ  رمع  هب  شاـبیم  رعاـش :
. یشاب اورماک  ات  شاب  زیخ  رحس  دعست ، رکاب  دناهتفگ ،

ةوکز زامن و 

ُْهنِم ْلَبْقَی  َْمل  ِّكَُزی  َْمل  َو  یَّلَـص  ْنَمَف  ِةاَکَّزلا  َو  ِةاَلَّصلِاب  َرَمَأ  يَرْخُأ  ٌۀَثاََلث  اَِهب  ٍنوُْرقَم  ٍۀَثاَلَِثب  َرَمَأ  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإ  َلاَق : اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع 
َّزَع َهَّللا  ِقَّتَی  َْمل  ُهَمِحَر  ْلِصَی  َْمل  ْنَمَف  ِمِحَّرلا  ِۀَلِص  َو  ِهَّللا  ِءاَقِّتِاب  َرَمَأ  َو  َهَّللا  ِرُکْشَی  َْمل  ِْهیَِدلاَو  ْرُکْـشَی  َْمل  ْنَمَف  ِْنیَِدلاَْوِلل  َو  َُهل  ِرْکُّشلِاب  َرَمَأ  َو  ُهَتاَلَص 

ةوکزلا اوتآ  ةولـصلا و  اومیقا  ةوکر . زاـمن و  هب  دومرف  رما  رگید  زیچ  هس  هب  نورقم  زیچ  هس  هب  دوـمرف  رما  لـج  زع و  يادـخ  [. 84 . ] َّلَج َو 
ره سپ  هحفص 70 ] . ] ردام وردپ  شدوخ و  زا  يرازگـساپس  هب  دومرف  رما  تسین و  لوبق  شزامن  دهدن  ةوکز  دناوخب و  زامن  سک  ره  سپ 

ادخ و سرت  يراگزیهرپ و  يوقت و  هب  دومرف  رما  و  هدرواین . ياج  هب  زین  ار  ادـخ  قح  ساپـس  درادـن  هگن  ار  ردام  ردـپ و  قح  ساپـس  سک 
. درادن لد  رب  ار  يادخ  سرت  دنکن  محر  يهلص  سک  ره  سپ  ندروآ  ياج  هب  محر  يهلص 

ربص رد 

ءاَّرَّضلا ِءاَسْأَْبلا َو  ِیف  َْربَّصلا  َو  ِساَّنلا  َةاَراَدُم  َو  ِهِّرِـس  َناَْمتِک  ٍلاَصِخ  ُثاََلث  ِهِیف  َنوُکَی  یَّتَح  ًانِمُْؤم  ُنِمْؤُْملا  ُنوُکَی  َال  لاق : مالـسلاهیلع  اضرلا  نع 
رـس هک  نآ   - 1 هدرک ) رکذ  اـجنآ  رد  هک  ثیدـح  رخآ  یلا   ) دـشاب تلـصخ  هس  يو  رد  هـک  نآ  رگم  دـشابیمن  نمؤـم  دـندومرف ، [. 85]

ربصلا دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  دـشاب . ابیکـش  رباص و  اهیتخـس  يراتفرگ و  ماـگنه   - 3 دـنک . ارادـم  مدرم  اب   2 دشاب . رادـهگن 
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ربص دشکب . لوط  دنچ  ره  دوب  دهاوخن  يزوریپ  نودب  رباص  صخش  [. 86  ] نامزلا هب  لاط  نا  رفظلا و  روبصلا  مدعی  ال  دومرف : زین  ۀعاجش و 
َْریَخ َال  َو  ِدَسَْجلا  َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِناَمیِْإلا  َنِم  َْربَّصلا  َّنِإَف  ِْربَّصلِاب  ْمُْکیَلَع  دومرف : زین  دیآ و  رفظ  تبون  ربص  رثا  رب  دنمیدق  ناتـسود  ود  ره  رفظ  و 

يارب تسا  رـس  لثم  نامیا  هب  تبـسن  یئابیکـش  ربص و  اریز  یئابیکـش  هب  داب  امـش  رب  هَعَم  َْربَص  َال  ٍناَمیِإ  ِیف  َْریَخ  َال  َو  ُهَعَم  َْسأَر  َال  ٍدَسَج  ِیف 
هحفص 71] . ] ربص نودب  نامیا  رد  هن  رس و  یب  دسج  رد  ریخ  تسین  ندب و 

تسا ءازهتسا  زیچ  تفه 

َأَزَهَتْسا ِدَقَف  ِِهْبلَِقب  ْمَْدنَی  َْمل  َو  ِِهناَِسِلب  َهَّللا  َرَفْغَتْسا  ِنَم  ِءاَزِْهتْسِالا : َنِم  َءاَیْشَأ  ِْریَِغب  َءاَیْـشَأ  ُۀَْعبَـس  اَضِّرلا ع  ُماَمِْإلا  َلاَق  مالـسلاهیلع : اضرلا  مامالا  لاق 
َذَّوَعَت ْنَم  َو  ِهِسْفَِنب  َأَزَهَتْـسا  ِدَقَف  ِِدئاَدَّشلا  یَلَع  ِْربْصَی  َْمل  َو  َۀَّنَْجلا  َهَّللا  َلَأَس  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنب  َأَزَهَتْـسا  ِدَقَف  ْدِـهَتْجَی  َْمل  َو  َقِیفْوَّتلا  َهَّللا  َلَأَس  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنب 

َْمل َو  َیلاَعَت  َهَّللا  َرَکَذ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنب  أَزَهَتْسا  ِدَقَف  َُهل  َّدِعَتْسَی  َْمل  َو  َتْوَْملا  َرَکَذ  ْنَم  َو  ِهِسْفَِنب  َأَزَهَتْسا  ِدَقَف  اَْینُّدلا  ِتاَوَهَش  ْكُْرتَی  َْمل  َو  ِراَّنلا  َنِم  ِهَّللِاب 
رافغتـسا نابز  هب  سک  ره  تسا  ءازهتـسا  هرخـسم و  لیبق  زا  زیچ  تفه  نودب  زیچ  تفه  دندومرف  [. 87  ] هِسْفَِنب َأَزَهَتْسا  ِدَقَف  ِِهئاَِقل  َیلِإ  ْقَتْـشَی 

دنکن ششوک  تیدج و  نکیل  دنک  قیفوت  تساوخرد  ادخ  زا  سک  ره  تسا و  هدرک  هرخـسم  ار  شدوخ  دشابن  نامیـشپ  شلد  نکیل  دنک 
زا ادـخ  هب  سک  ره  هدرک و  هرخـسم  ار  دوخ  دـیامنن  ربص  اهیتخـس  رب  دـنک و  تشهب  ياضاقت  ادـخ  زا  سک  ره  هدرک و  هرخـسم  ار  دوخ 

ار دوخ  دیامنن  هدامآ  ار  شدوخ  دـنک و  گرم  دای  سک  ره  هدرک و  هرخـسم  ار  شدوخ  دـنکن  كرت  ار  یئایند  تاوهـش  دربب و  هانپ  شتآ 
[. 88  ] هدرک هرخسم  ار  دوخ  دشابن  ادخ  ياقل  قاتشم  نکیل  دیوگب  ادخ  رکذ  سک  ره  هدرک و  هرخسم 

رافغتسا رد 

. ِبُونُّذلا ُِحئاَوَر  ْمُکْحَضْفَت  َال  ِراَفِْغتْسالِاب  اوُرَّطَعَت  هحفص 72 ] : ] لاق هنا  مالسلا  مهیلع  نینمؤملاریما  نع  هئابآ  نع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نع 
مرکا ربمغیپ  دنکن . اوسر  حضتفم و  ار  امـش  ناهانگ  يوب  ات  ادخ  زا  دینک  شزرمآ  بلط  رافغتـسا و  يهلیـسو  هب  ار  دوخ  دـینک  رطعم  [. 89]

ناــهانگ ءاود  تـسا و  یئاود  يدرد  ره  يارب  ینعی  [. 90  ] ُراَفِْغتْـسِالا ِبُونُّذـلا  ُءاََود  َو  ٌءاََود  ٍءاَد  ِلُِـکل  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  زین  تسین و  اـطخ  ودـب  ار  وا  هک  تسیک  نآ  هبوت  تسا  اـطخ  يدـب و  يوراد  تسا . رافغتـسا 
اریز دینک  رافغتـسا  دایز  ینعی  [. 91  ] مَُکل َرِفْغَی  ْنَأ  ُدـیُِری  َوُه  َو  اَّلِإ  َراَفِْغتْـسِالا  ُمُکْمِّلَُعی  َْمل  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َنِإَـف  ِراَفِْغتْـسِالا  َنِم  اوُِرثْکَأ  دومرف :

َو َّزَع  ُهَّللا  اَهُّبُِحی  ٍتاَوْصَأ  ُۀَثاََلث  لاق ص : و  دزرمایب . ار  امش  دهاوخیم  هک  نیا  يارب  رگم  دومرفن  میلعت  ار  رافغتسا  امـش  هب  لج  زع و  يادخ 
سورخ يادـص  دراد  تسود  ار  زاوآ  هس  ادـخ  ینعی  راحْـسَْألِاب  َنیِرِفْغَتْـسُْملا  ُتْوَـص  َو  َنآْرُْقلا  ُأَْرقَی  يِذَّلا  ُتْوَـص  َو  ِکیِّدـلا  ُتْوَـص  َّلَـج 

[. 92 . ] دننکیم رافغتسا  اهرحس  رد  هک  یناسک  يادص  نآرق و  تئارق  يادص 

رافغتسا رد 

ُُهلَعْفَی َو  هحفص 73 ]  ] ٍْبنَذ ْنِم  ُرِفْغَتْسُْملا  َو  َُرثاَنَتَیَف  ُكَّرَُحت  ٍةَرَجَش  یَلَع  ٍقَرَو  ُلَثَم  ِراَفِْغتْسِالا  ُلَثَم  لاق : مالسلاهیلع  اضرلا  نع  مداخلا  رسای  نع 
رافغتـسا هانگ  زا  هک  یـسک  دزیرب و  دشاب و  تکرح  لاح  رد  هک  تسا  یتخرد  گرب  نوچ  رافغتـسا  لثم  دندومرف  [. 93  ] هِّبَِرب ِئِزْهَتْسُْملاَک 

هک هدش  تیاور  یبعش  زا  [. 94  ] تسا هدرک  ءازهتسا  ار  دوخ  راگدورپ  هک  تسا  یسک  دننام  دشاب  هانگ  نآ  بکترم  لمع  رد  نابزب و  دنک 
زا بجع  دومرف : ُراَفِْغتْسِالا . َلاَق : ُةاَحْمِْملا  اَم  َو  َلیِقَف :  ُةاَحْمِْملا . ُهَعَم  َو  ُطَنْقَی  ْنَّمِم  ُبَجَْعلا  دومرف : مدینش  مالسلاهیلع  یلع  ترضح  زا  تفگ 

. رافغتسا دومرف  تسیچ ! هدننک  وحم  دنتفگ  تسه ، هدننک  وحم  وا  اب  هک  نآ  لاح  دوشیم و  دیمون  هک  تسا  یسک 

تدابع صولخ  رد 
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يََرت اَِمب  ُهَْبلَق  ْلَغْشَی  َْمل  َو  َءاَعُّدلا  َو  َةَداَبِْعلا  ِهَِّلل  َصَلْخَأ  ْنَِمل  َیبوُط  لوقی : ناک  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نا  مالسلاهیلع  اضرلا  نسحلایبا  نع 
نینموملاریما ع هک  هدش  تیاور  ع )  ) اضر ترضح  زا  [. 95  ] هَْریَغ َیِطْعُأ  اَِمب  ُهَرْدَص  ْنُزْحَی  َْمل  َو  ُهاَنُذُأ  ُعَمْـسَت  اَِمب  ِهَّللا  َرْکِذ  َْسنَی  َْمل  َو  ُهاَْنیَع 
و درادن . زاب  ادخ  دای  زا  ار  شلد  دنیبیم  شنامشچ  هچ  نآ  دیامنب و  اعد  یگدنب و  ادخ  يارب  صلاخ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دومرفیم :

يهطـساو هب  دوشن  نیمغ  شلد  نوزحم و  شاهنیـس  دونـشیم و  شیاـهشوگ  رهاـظ  رد  هچ  نآ  يهطـساو  هب  دـنکن  شومارف  ار  ادـخ  رکذ 
. تسا هدش  هداد  هحفص 74 ]  ] نارگید هب  هک  یئاهتمعن 

ءاعد رد 

هک تسا  مزال  امـش  رب  [. 96 . ] ُءاَعُّدـلا َلاَق  ِءاَِیْبنَْألا  ُحاَلِـس  اَم  َو  َلیِقَف  ِءاَِیْبنَْألا  ِحاَلِِـسب  ْمُْکیَلَع  ُلوُقَی :  َناَک  ُهَّنَأ  اَضِّرلا ع  ِنَع  اَِنباَحْـصَأ  ِضَْعب  ْنَع 
ینوُعْدا هدـش : ندرک  اـعد  هب  رما  میرک  نآرق  رد  ندرک . اـعد  دومرف  تسیچ ؟ ناربـمیپ  حالـس  دـنتفگ  ناربـمغیپ ، حالـس  هب  دـیوش  حلـسم 

هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  یطویس  ریغصلا  عماج  رد  َنیرِخاد  َمَّنَهَج  َنُولُخْدَیَس  یتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْـسَی  َنیذَّلا  َّنِإ  ْمَُکل  ْبِجَتْـسَأ 
. ار ملسم  مربم و  يالب  اضق و  دنکیم  در  اعد  اریز  رایسب  نک  اعد  دومرف  هک  هدش  تیاور  ملس 

ءاعد رد 

رس ءافخ و  رد  هدنب  هک  اعد  کی  دندومرف . [. 97  ] هینالع ةوعد  نیعبس  لدعت  هدحاو  ةوعد  ارـس  دبعلا  ةوعد  لاق : ع )  ) اضرلا نسحلایبا  نع 
تسا ینلع  ندرک  اعد  هعفد  داتفه  رثا  ربارب  تولخ  رد  یفخم و  ياعد  کی  رثا  ینعی  تسا  راکشآ  ینلع و  ياعد  داتفه  لداعم  دنکب 

افخ رد  ریخ  راک  ماجنا 

ِۀَئِّیَّسلِاب ُِرتَتْسُْملا  َو  ٌلوُذْخَم  ِۀَئِّیَّسلِاب  ُعیِذُْملا  َو  ًۀَنَسَح  َنیِْعبَـس  ُلِدْعَت  ِۀَنَـسَْحلِاب  ُِرتَتْـسُْملا  لوقی : هتعمـس  لاق  مالـسلاهیلع  اضرلا  یلوم  سابعلا  نع 
لمع کین و  راک  هک  یـسک  دومرف : مدینـش  ترـضح  نآ  زا  هک  هدرک  تیاور  اـضر  ترـضح  مـالغ  ساـبع  هحفص 75 ] [. ] 98  ] َُهل ٌروُفْغَم 

هدـشن و لصاح  نآ  رد  ایر  هک  نآ  يارب   ) ۀنـسح داتفه  اب  دـنکیم  يربارب  هدـشن  ربخاب  نآ  زا  یـسک  هک  ءافخ  روطب  هداد  ماـجنا  ار  يریخ 
لوذخم و یسک  نینچ  نیا  دنک  ادیپ  عویـش  دنک و  مالعا  نارگید  هب  ار  نآ  هدش  بکترم  یهانگ  هک  نآ  و  هدش .) ماجنا  ادخ  يارب  صلاخ 

. دش دهاوخ  هدیزرمآ  درادب  هدیشوپ  نارگید  زا  هدرک  هک  ار  یهانگ  هک  یسک  نآ  و  دش . دهاوخ  اوسر  راوخ و  هتسکش و  رس 

دیوشن لولم  اعد  زا  هکنیا  نایب  رد 

َو ِمِحَّرلا  ِۀَلِـص  َو  ِلاَلَْحلا  ِبَلَط  َو  ِْربَّصلِاب  َْکیَلَع  َو  ٍناَکَِمب  ِهَّللا  َنِم  ُهَّنِإَف  ِءاَعُّدلا  َنِم  َلَمَت  َال  لاق : ثیدح  یف  مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلایبا  نع 
یثیدح رد  [. 99 . ] َۀَنَسَْحلا َۀَِبقاَْعلا  َِکلَذ  ِیف  ِهَّللا  َو  يَرَنَف  اَْنَیلِإ  َءاَسَأ  ْنَم  َیلِإ  ُنِسُْحن  َو  اَنَعَطَق  ْنَم  ُلِصَن  ٍْتَیب  ُلْهَأ  اَّنِإَف  ِساَّنلا  َۀَفَـشاَکُم  َو  َكاَّیِإ 

یئابیکش ربص و  هب  داب  وت  رب  دراد و  یتلزنم  ادخ  دزن  اعد  اریز  وشم  هتـسخ  لولم و  ندرک  اعد  زا  دومرف : هک  هدش  تیاور  اضر  ترـضح  زا 
ییآرب و مدرم  راک  فشک  ماقم  رد  هک  نیا  زا  نک  يرود  زیهرپب و  نادنواشیوخ و  اب  نتـسویپ  محر و  يهلـص  لالح و  لام  ندرک  بلط  و 

تسا هدرک  هدوارم  عطق  ام  اب  هک  يدنواشیوخ  اب  میروآیم  ياج  هب  محر  يهلص  تیب  لها  ام  انامه  سپ  ینک  يواکجنک  نارگید  راک  رد 
هحفص 76] . ] مینیبیم ار  تبقاع  نسح  کین و  ماجرف  راک  نآ  رد  مسق  ادخب  سپ  تسا  هدرک  يدب  ام  هب  هک  یسک  اب  مینکیم  تبحم  و 

ادخ هب  نظ  نسح  رد 

َو ًاْریَخَف  ًاْریَخ  ْنِإ  ِیب  ِنِمْؤُْملا  َيِدـْبَع  ِّنَظ  ِنْسُح  َدـْنِع  اَنَأ  ُلوُقَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َّنِإَف  ِهَّللِاب  َّنَّظلا  ِنِسْحَأ  لاق : مالـسلاهیلع  اـضرلا  نسحلایبا  نع 
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نظ نسح  رگا  مشابیم  نم  هب  ماهدنب  نامگ  دزن  نم  هدومرف : یلاعت  يادخ  اریز  شاب  هتـشاد  نظ  نسح  ادـخ  هب  ینعی  [. 100  ] اّرَشَف ًاّرَش  ْنِإ 
. دنیبیم دب  دشاب  هتشاد  دب  نامگ  هاگ  ره  دنیبیم و  کین  تشاد 

ناسل ظفح 

ترضح زا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هناسل  ظفح  یف  نمؤملا  ةاجن  هللادبعوبا ع : لاق  لاق : مالسلاهیلع  اضرلا  نسحلایبا  نع  دالخ  نب  رمعم 
دـش تکاس  هک  ره  یجن ) تمـص  نم  : ) هدمآ ثیدح  رد  تسا . شنابز  نتـشاد  هگن  رد  نمؤم  تاجن  دومرف : هک  دـنکیم  لقن  ع )  ) قداص

نا ام  هتفگ : برع  رعاش  تسوا  نابز  رد  مدآ  دـنزرف  ناهانگ  رتشیب  ِِهناَِـسل )  ِیف  َمَدآ  ِْنبا  اَـیاَطَخ  ُرَثْکَأ  : ) هدـمآ ثیدـح  رد  تفاـی و  تاـجن 
رعاش نابعث  هنا  کنغ  دلی  ناسنالا ال  اهیا  کناسل  ظفحا  هحفص 77 ] : ] هتفگ زین  ارارم و  مالکلا  یلع  تمدن  دقلو  ةرم  یتوکس  یلع  تمدن 
وگم شیب  نخـس  شاب  نخـس  فارـص  هتفگ : يدعـس  تسا  نایز  نابز  هطقن  کی  اب  تسا  ناـبز  يهداـتف  هک  رـس  سب  تسا : هتفگ  یـسراف 

وگم شیپ  زا  وت  دنسرپن  هک  يزیچ 

نداتسرف تاولص  دایز  رد 

: دومرف [. 101  ] ًامْدَه َبُونُّذلا  ُمِدْهَت  اَهَّنِإَف  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَحُم  یَلَع  ِتاَوَلَّصلا  َنِم  ِْرثُْکْیلَف  َُهبُونُذ  ِِهب  ُرِّفَُکی  اَم  یَلَع  ْرِدْقَی  َْمل  ْنَم  ثیدح  یف  اضرلا  لاق 
ار ناهانگ  تاولص  اریز  وا  لآ  دمحم و  رب  دتـسرفب  تاولـص  دایز  دیاب  سپ  دوش  شناهانگ  يهرافک  هک  دهد  ماجنا  یلمع  دناوتن  سک  ره 

. دنکیم دوبان  مدهنم و 

( یلصف هبر  مسا  رکذ  و   ) هیآ ریسفت  رد 

َماَق ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  اَمَّلُک  ُْتلُقَف  یَّلَـصَف » ِهِّبَر  َمْسا  َرَکَذ  َو  ِِهلْوَق «  یَنْعَم  اَم  ِیل : َلاَقَف  اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یَلَع  ُْتلَخَد  َلاَـق : ِناَقْهِّدـلا  ِهَّللا  ِدـْبَع 
یَلَع یَّلَص  هحفـص 78 ]  ] ِهِّبَر َمْسا  َرَکَذ  اَمَّلُک  َلاَقَف  َوُه  َْفیَک  َو  َكاَِدف  ُْتلِعُج  ُْتلُقَف  ًاطَطَـش  اَذَـه  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َفَّلَک  ْدََـقل  ِیل  َلاَقَف  یَّلَـصَف 

هبر مسا  رکذ  يهیآ و  يانعم  دومرف  نم  هب  سپ  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  رب  مدـش  لـخاد  تفگ  ناقهدـلا  هللادـبع  [. 102 . ] ِهـِلآ َو  ٍدَّمَحُم 
فیلکت لـج  زع و  يادـخ  تروص  نیا  رد  دومرف  سپ  دراذـگب  زاـمن  دزیخرب و  دربب  ار  شراـگدورپ  مسا  تقو  ره  متفگ  تسیچ ؟ یلـصف 

رب تاولـص  درآ  داـیب  اـی  دربـب  ار  شراـگدورپ  مسا  تقو  ره  دومرف  دراد ؟ ینعم  هچ  سپ  موـش  تیادـف  متفگ  تسا . هدرک  راوـشد  قاـش و 
. دتسرفب دمحم  لآ  دمحم و 

همئا مولع  نتفرگ  دای  رد 

اَنَمُولُع ُمَّلَعَتَی  َلاَق : ْمُکَْرمَأ ؟ ِییُْحی  َْفیَک  َو  َُهل  ُْتلُقَف  اَنَْرمَأ  اَیْحَأ  ًاْدبَع  ُهَّللا  َمِحَر  ُلوُقَی : اَضِّرلا ع  ُْتعِمَس  َلاَق  ِّيِوَرَْهلا  ٍِحلاَص  ِْنب  ِماَلَّسلا  ِْدبَع  ْنَع 
ام مولع  دومرف  دنک ؟ هدنز  ار  رامـش  رما  هنوگچ  متفگ  دنک  هدنز  ار  ام  رما  هک  ار  ياهدنب  دنک  تمحر  ادخ  دومرف : [. 103  ] َساَّنلا اَهُمِّلَُعی  َو 

. دهدب دای  نارگید  هب  دریگب و  دای  ار 

تیب لها  سلجم  رد  نتسشن  رد 

رد هک  یـسلجم  رد  دنیـشنب  هک  ره  دومرف  بولقلا . هیف  تومت  موی  هبلق ، تمی  مل  انرما ، هیف  ییحی  اسلجم  سلج  نم  مالـسلاهیلع : اضرلا  نع 
هحفص 79] [. ] 104  ] دریمیم اهلد  زور  نآ  رد  هک  يزور  دریمیمن  وا  لد  دوش  هدنز  ام  رما  نآ 
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 …( هللا يده  نیذلا  کئلوا   ) هیآ ریسفت  رد 

يَدَه َنیِذَّلا  َِکئلوُأ  : » هللا لاق  يذلا  نم  انا  لاق : مالسلاهیلع  قداصلا  نا  ثیدح  یف  اضرلا ع  نع  لاله  نب  سابع  نع  هریـسفت  یف  یـشایعلا 
هک متسه  یناسک  يهلمج  زا  نم  دومرف : هک  هدرک  تیاور  قداص  ترضح  زا  یشایع  ریسفت  رد  [. 105  ] تئش امع  لس  ْهِدَْتقا » ُمُهادُِهبَف  ُهَّللا 
هچ ره  زا  نک  لاؤـس  نـک . يوریپ  ناـشیا  یئاـمنهار  زا  سپ  هدوـمرف  ناشتیادـه  ادـخ  هـک  یناـسک  دـننانیا  هدوـمرف : قوـف  يهـیآ  رد  ادـخ 

. یهاوخیم

هعیش تفص  رد 

، دومرف [. 106  ] اَّنِم َْسیَلَف  َِکلَذَک  ْنُکَی  َْمل  ْنَمَف  اَِنئاَدـْعَِأل  َنوُِفلاَخُْملا  اَِنلْوَِقب  َنوُذِـخْآلا  اَنِْرمَِأل  َنوُمِّلَـسُْملا  اَُنتَعیِـش  لاق : مالـسلاهیلع  اَضِّرلا  ِنَع 
نینچ نیا  سک  ره  سپ  دنفلاخم  ام  نانمـشد  اب  دیامنیم و  لمع  دنریگیم و  ار  ام  راتفگ  دنیام و  نامرف  میلـست  هک  دـنایناسک  ام  يهعیش 

. تسین ام  زا  دشابن ،

نآرق رد 

ِیف َّنِإ  مالسلاهیلع : َلاَق  َُّمث  ٍمیِقَتْـسُم  هحفـص 80 ]  ] ٍطارِـص یلِإ  يده  دـقف  ِهِمَکْحُم  َیلِإ  ِنآْرُْقلا  َِهباَشَتُم  َّدَر  ْنَم  لاق َ : مالـسلاهیلع  اَضِّرلا  ِنَع 
اوُّلِـضَتَف اَهِمَکُْحم  َنُود  اَهَِهباَشَتُم  اوُِعبَّتَت  اـَل  َو  اَـهِمَکُْحم  َیلِإ  اَـهَِهباَشَتُم  اوُّدُرَف  ِنآْرُْقلا  ِمَکْحُمَک  ًاـمَکُْحم  َو  ِنآْرُْقلا  ِِهباَـشَتُمَک  ًاـِهباَشَتُم  اـَنِراَبْخَأ 

دنناوتیم دـنراد  تیلها  هک  نانآ  نوچ   ) هدـش تیادـه  میقتـسم  طارـص  هب  شمکحم  هب  ار  نآرق  هباشتم  دـنک  در  سک  ره  دومرف : [. 107]
یناعم سپ  دراد  دوجو  هباشتم  مکحم و  نآرق  دننام  زین  ام  رابخا  رد  دندومرف : سپـس  دننک .) ادیپ  تامکحم  رد  ار  نآرق  تاهباشتم  یناعم 
. دیوش هارمگ  سپ  دینکن  يوریپ  هباشتم  رابخا  زا  تامکحم  هب  هعجارم  نودب  دینک و  كرد  دیبایرد و  نآ  مکحم  زا  ار  هباشتم  رابخا 

يار هب  ریسفت  رد 

زا اضر  ترـضح  [. 108  ] یمالک هیارب  رـسف  نم  یب  نمآ  ام  لج : زع و  هللا  لاق  لاـق : مالـسلامهیلع  هئاـبآ  نع  اـضرلا  نع  تلـصلا  نب  ناـیر 
. هدرک ریسفت  دوخ  يأر  هب  ار  نم  مالک  هکنآ  هدرواین  نم  هب  نامیا  هدومرف : لج  زع و  دنوادخ  دناهدومرف : هک  دنکیم  لقن  شناردپ 

ضحم مالسا 

ْنَأ َیلِإ  هحفص 81 ]  ] ُهَّللا اَّلِإ  ََهلِإ  َال  ْنَأ  ُةَداَهَـش  ِماَلْـسِْإلا  َضْحَم  َّنَأ  َلاَق : ِنُومْأَْملا  َیلِإ  ِِهباَتِک  ِیف  مالـسلاهیلع  اَضِّرلا  نع  َناَذاَش  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع 
َو ِهِدـْعَو  َو  ِهِّماَع  َو  ِهِّصاَخ  َو  ِهِِهباَشَتُم  َو  ِهِمَکْحُِمب  ُنِمُْؤن  ِِهتَِمتاَخ  َیلِإ  ِِهتَِحتاَف  ْنِم  ُهُّلُک  ٌقَح  ُهَّنِإ  َو  َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  ِقِداَّصلا  ِِهباَـتِِکب  ُقیِدْـصَّتلا  َو  َلاَـق 
َو ُهوُخَأ  ِهِماَکْحَِأب  َِملاَْعلا  َو  ِنآْرُْقلا - ِنَع  َقِطاَّنلا  َو  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َۀَّجُْحلا  َو  ُهَدَْعب  َلِیلَّدلا  َّنَأ  َو  ِهِراَبْخَأ  َو  ِهِصَِصق  َو  ِهِخوُْسنَم  َو  ِهِخِـساَن  َو  ِهِدیِعَو 

ُمُهَّنَأ َو  يَدُْـهلا  َو  ِّقَْـحِلل  ٌكِراـَت  ٌّلِـضُم ) ٌّلاَـض  ْمُهََفلاَـخ  ْنَم  َّنِإ  َو   ) َلاَـق َُّمث  َۀَِّمئَأـْلا ع  َرَکَذ  َو  ٍِبلاَـط - ِیبَأ  ُنـْب  ُِّیلَع  ُهُِّیلَو  َو  ُهُّیِـصَو  َو  ُهـُتَفِیلَخ 
مالسلاهیلع اضر  ترـضح  زا  ناذاش  نب  لضف  [. 109 . ] ِناَیَْبلِاب ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِلوُسَّرلا  ِنَع  َنوُقِطاَّنلا  َو  ِنآْرُْقلا - ِنَع  َنوُرِّبَعُْملا 

هک نیا  ات  تسا . ادـخ  یگناگی  هب  نداد  تداهـش  صلاـخ  ضحم و  مالـسا  دومرف : هک  دـنکیم  لـقن  نومأـم  هب  ترـضح  نآ  يهتـشون  رد 
خـسان و هب  نآ  دـیعو  دـعو و  هب  نآ  ماع  صاخ و  هب  نآ ، هباشتم  مکحم و  هب  میراد  نامیا  ماجنا  ات  زاغآ  زا  تسا  قح  باتک  نآ  و  دومرف :

ماکحا هب  دـنزیم و  فرح  نآرق  زا  هک  یـسک  نآ  نینمؤم و  رب  تجح  لیلد و  نآرق  زا  دـعب  هک  نیا  نآ و  رابخا  صـصق و  هب  نآ  خوسنم 
نانآ اب  هک  ره  دومرف : سپـس  درک . رکذ  ار  ناـماما  ریاـس  دـعب  تسا و  بلاـطیبا  نب  یلع  وا  یلو  یـصو و  هفیلخ و  ردارب و  تسا  ملاـع  نآ 
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قطن لوسر  فرط  زا  دنیامرفیم و  ریبعت  نآرق  زا  نانآ  هک  نیا  تسا و  تیاده  قح و  كرات  تسا و  هدننک  هارمگ  هارمگ و  دـنک  تفلاخم 
هحفص 82] . ] دننکیم نایب  و 

ناربمایپ ياه  تلصخ  رد 

َو ُۀَعاَجَّشلا  َو  ُءاَخَّسلا  َو  ُةَْریَْغلا  َو  ِةاَلَّصلا  ِتاَقْوَِأب  ُُهتَفِْرعَم  ِءاَِیْبنَْألا ع  ِلاَصِخ  ْنِم  ٍلاَصِخ  ُسْمَخ  ِضَْیبَْألا  ِکیِّدلا  ِیف  لاق : مالـسلاهیلع  اضرلا  نع 
، تواخـس تریغ ، زامن ، تاـقوا  هب  تفرعم  دراد  دوجو  دیفـس  سورخ  رد  ناربمیپ  لاـصخ  زا  تلـصخ  جـنپ  دومرف : [. 110 . ] ِۀَقوُرَّطلا ُةَْرثَک 

. دوخ لالح  اب  یباوخمه  تعاجش ،

شوخ يوب  رد 

. تسا ناربمیپ  قالخا  زا  شوخ  يوب  لامعتسا  [. 111  ] ءایبنالا قالخا  نم  بیطلا  مالسلاهیلع : اضرلا  نسحلایبا  نع 

ناربمایپ ننس  رد 

[. 112 . ] ِۀَـقوُرَّطلا ُةَْرثَک  َو  ِْرعَّشلا  ُذْـخَأ  َو  ُرْطِْعلا  َنِیلَـسْرُْملا  ِنَنُـس  ْنِم  ٌثاََـلث  ُلوُقَی  اَـضِّرلا ع  یَـسوُم  َْنب  َِّیلَع  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍداَّلَخ  ِْنب  ِرَّمَعُم  ْنَع 
هحفص 83] . ] دوخ لالح  اب  یباوخ  مه  ندش و  کیدزن  و  وم ، ندرک  هاتوک  رطع و  لامعتسا  تسا . لسرم  ناربمیپ  ننس  زا  زیچ  هس  دومرف :

شوخ يوب  لامعتسا  رد 

یِفَف ْرِدـْقَی  َْمل  ْنِإَف  َال  ٌمْوَی  َو  ٌمْوَیَف  ِْهیَلَع  ْرِدـْقَی  َْمل  ْنِإَف  ٍمْوَی  ِلُک  ِیف  َبیِّطلا  َعَدَـی  ْنَأ  ِلُجَّرِلل  یِغَْبنَی  َال  َلاَق : مالـسلا  هیلع  اضرلا  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع 
سپ تسناوتن  رگا  سپ  دـنک  كرت  زور  ره  ردار  شوخ  يوب  لامعتـسا  درم  هک  تسین  راوازـس  دوـمرف  [. 113  ] کلذ ْعَدَی  َال  َو  ٍۀَـعُمُج  ِّلُک 

ارنآ دنکن  كرت  هعمج و  زور  ره  رد  سپ  تسناوتن  رگا  نایم  رد  زور  کی 

قیقع رد 

قداص ترضح  هک  تسا  لوقنم  اضر  ترضح  زا  [. 114 . ] َْرقَْفلا یِْفنَت  اَهَّنِإَف  ِتِیقاَوَْیلِاب  اوُمَّتََخت  ُلوُقَی  ِهَّللا ع  ِدـْبَع  ُوبَأ  َناَک  َلاَق  اَـضِّرلا ع  ِنَع 
. دربیم نیب  زا  ار  رقف  نآ  اریز  دینک  تسد  هب  توقای  رتشگنا  دومرفیم  (ع )

قیقع رد 

هحفـص . ] دربیم نیب  زا  ار  قافن  رقف و  قیقع  دومرف : [. 115 . ] َقاَفِّنلا یِْفنَی  ِقیِقَْعلا  ُْسُبل  َو  َْرقَْفلا  یِْفنَی  ُقیِقَْعلا  َلاَق : اَـضِّرلا ع  ِنَع  یطنزبلا  نع 
[84

قیقع رتشگنا  رد 

ِنِطَاب َیلِإ  ُهَّصَف  َبَلَقَف  ٌدَـحَأ - ُهاَرَی  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  َحَبْـصَأ  َو  یَنُْمْیلا - ِهِدَـی  ِیف  ِِهب  ًاـمِّتَخَتُم  ٌقیِقَع  ُهُّصَف  ٌمَتاَـخ  ِهِدَـی  ِیف  َو  َحَبْـصَأ  ْنَم  اَـضِّرلا ع  ِنَع 
ِمْوَْیلا َِکلَذ  ِیف  ُهَّللا  ُهاَقَو  ْمِِهتَِیناَلَع  َو  ٍدَّمَحُم  ِلآ  ِّرِِـسب  ُْتنَمآ  َو  َُهل  َکیِرَـش  َال  ُهَدْحَو  ِهَّللِاب  ُْتنَمآ  ُلوُقَی  َُّمث  اَهِرِخآ - َیلِإ  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َأَرَق  َو  ِهِّفَک -

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  ِزْرِح  َو  ِهَّللا  ِزْرِح  ِیف  َناَک  َو  اَْهنِم  ُجُرْخَی  اَم  َو  ِضْرَْألا  ِیف  ُِجلَی  اَم  َو  اَهِیف  ُجُْرعَی  اَم  َو  ِءاَمَّسلا  َنِم  ُلِْزنَی  اَم  َّرَش 
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شیپ دشاب و  هدرک  تسار  تسد  تشگنا  هب  تسا و  قیقع  نآ  نیگن  هک  دشاب  يرتشگنا  شتسد  رد  دنک و  حبص  هک  ره  َیِسُْمی . یَّتَح  ملس 
نیا دعب  دناوخب و  رخآ  ات  ار  انلزنا  انا  يهکرابم  يهروس  شتـسد و  فک  نطاب  فرطب  دنادرگرب و  ار  شنیگن  دـنیبب  ار  وا  یـسک  هک  نآ  زا 

نآ رد  درادیم  هگن  دـنکیم و  تظفاحم  ار  وا  ادـخ  ْمِِهتَِیناَلَع  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  ِّرِِـسب  ُْتنَمآ  َو  َُهل  َکیِرَـش  َال  ُهَدْـحَو  ِهَّللِاب  ُْتنَمآ  دـناوخب . ار  اعد 
زا هچنآ  دوریم و  ورف  نیمز  رد  هچنآ  زور و  نآ  رد  دوریم  الاب  نامـسآ  هب  هچنآ  نیمز و  هب  دیآیم  دورف  نامـسآ  زا  هچ  نآ  رـش  زا  زور 

[. 116  ] دوش ماش  ات  ادخ  لوسر  ادخ و  زرح  تیامح و  رد  دشابیم  دیآیم و  نوریب  نیمز 

قیقع رتشگنا  رد 

َال ُهَّللا  َءاَش  اَم  یِمَتاَخ : ُشْقَن  َلاَق : ِهِیبَأ  ِمَتاَخ  َو  ِهِمَتاَـخ  ِشْقَن  هحفـص 85 ]  ] ْنَع اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : ِنَمْحَّرلا  ِدـْبَع  ِْنب  َُسنُوی  ْنَع 
مالسلاهیلع اضر  ترـضح  زا  تفگ  نمحرلادبع  نب  سنوی  [. 117 . ] ِِهب ُمِّتَخُأ  ُْتنُک  يِذَّلا  َوُه  َو  ُهَّللا  َِیبْسَح  ِیبَأ  ِمَتاَـخ  ُشْقَن  َو  ِهَّللاـِب  اَّلِإ  َةَُّوق 

ُهَّللا و َِیبْسَح  مردپ ، رتشگنا  شقن  ِهَّللِاب و  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  ُهَّللا  َءاَش  اَم  نم ، رتشگنا  شقن  دومرف : شردپ  رتشگنا  شرتشگنا و  شقن  زا  مدرک  لاؤس 
. مدرک مرتشگنا  شقن  ار  نآ  نم 

تین رد 

. تین اب  رگم  دوشیمن  ققحم  یلمع  چیه  دومرف : [. 118  ] ٍۀَِّیِنب اَّلِإ  َلَمَع  َال  مالسلاهیلع . اضرلا  یسوم  نب  یلع  لاق 

تین رد 

هاگنآ رگم  تسین  تسرد  یلوق  چیه  [. 119 . ] ِۀَّنُّسلا ِۀـَباَصِِإب  اَّلِإ  َۀَِّین  َال  َو  ِۀَّیِّنلِاب  اَّلِإ  َلَمَع  َال  َو  ٍلَمَِعب  اَّلِإ  َلْوَق  َال  لاق : هنا  مالـسلاهیلع  اضرلا  نع 
رگم دـباین  ققحت  یلمع  چـیه  تسین و  رادرک  مین  نوچ  هتفگ  دـص  ود  هحفـص 86 ]  ] تسین راتفگب  ندوب  دنمرنه  دـشاب . هارمه  لمع  اب  هک 

. دشاب قفاوم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  شربمغیپ  تنس  اب  هک  یتقو  رگم  تسین  تسرد  تین  چیه  دشاب و  هارمه  تین  اب  هک  هاگنآ 

تاولص رد 

َو ِةاَلَّصلا  ِیف  َِکلَذ  ْنِم  ُِرثُْکی  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ِةاَلَّصلِاب  ِِهئاَعُد  ِیف  ُأَدـْبَی  َناَـک  ُهَّنَأ  ٍثیِدَـح  ِیف  اَـضِّرلا ع  ِنَع  ِكاَّحَّضلا  ِیبَأ  ِْنب  ِءاَـجَر  ْنَع 
تاقوا رثکا  دومرفیم  عورش  تاولص  هب  دوخ  ياعد  يادتبا  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هک  هدرک  تیاور  كاحضلا  یبا  نب  ءاجر  اَهِْریَغ .

بوجحم یئاعد  ره  دندومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  اعد  بادآ  رد  لئاسو  لوا  دـلج  رد  زامن . ریغ  زامن و  رد  هچ 
: دوش هداتسرف  وا  لآ  مرکا و  ربمغیپ  رب  تاولص  هک  نآ  ات  دوریمن  الاب  ینعی  نامسآ  زا  تسا 

نامیا يانعم 

ُناَمیِْإلا ُنوُکَی  َال  ِحِراَوَْجلِاب  ٌلَمَع  ِناَسِّللِاب َو  ٌْظَفل  َو  ِْبلَْقلِاب  ٌدـْقَع  ُناَمیِْإلا  َلاَقَف ع  ِناَمیِْإلا  ِنَع  اَضِّرلا ع  ُْتلَأَس  َلاَـق : ِّيِوَرَْهلا  ِْتلَّصلا  ِیبَأ  ْنَع 
بلق و هب  داقتعا  زا  تسا  ترابع  ناـمیا  دومرف : ار  ناـمیا  ياـنعم  ندرک  لاؤس  اـضر  ترـضح  زا  تفگ  يوره  تلـصابا  [. 120 . ] اَذَکَه اَّلِإ 

هحفص 87]  ] حراوج ءاضعا و  هب  لمع  نایز و  هب  رارقا 

وغل ندیدنخ  رد 
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ْمَک َو  ُهُؤاَُکب  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُُرثْکَی  ًابِعَال  ُهُکِحَض  َُرثَک  ْنَّمِم  ْمَک  مالسلاهیلع  قداصلا  لاق  لاق : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  هیبا  نع  اضرلا  نع 
هک هدرک  تیاور  رفعج  نب  یسوم  شردپ  زا  اضر  ترضح  هُکِحَـض  َو  ُهُروُرُـس  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ُُرثْکَی  ًاِفئاَخ  ِِهْبنَذ  یَلَع  ُهُؤاَُکب  َُرثَک  ْنَّمِم 

هیرگ رایسب  تمایق  رد  هجیتن  رد  دایز و  دننکیم  ایند  رد  تهجیب  وغل و  يهدنخ  هک  دنتسه  یناسک  رایسب  هچ  دومرف : ع )  ) قداص ترـضح 
نانآ يداش  نادنخ و  تشهب  رد  تمایق  رد  دوخ و  هانگ  رب  دننایرگ  ادـخ  فوخ  زا  ایند  رد  هک  دنتـسه  یناسک  رایـسب  هچ  و  درک . دـنهاوخ 
سک ره  ینعی  [. 121  ] كاـَب َوُه  َو  َراَّنلا  َلَـخَد  ٌکِـحاَض  َوُه  َو  ًاـْبنَذ  ََبنْذَأ  ْنَم  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  تسا . رایـسب 
ُةَواَلَح هدـمآ : مالـسلاهیلع  یلع  مالک  رد  و  نایرگ . لاح  رد  دـش  دـهاوخ  منهج  لخاد  دـشاب  نادـنخ  لاح  نآ  رد  دوش و  یهاـنگ  بکترم 

یپ رد  ار  ترخآ  ینیریـش  ایند  یخلت  دراد و  لاـبند  رد  ار  ترخآ  یخلت  اـیند  ینیریـش  اْینُّدـلا  ُةَواَـلَح  ِةَرِخآـْلا  ُةَراَرَم  َو  ِةَرِخآـْلا  ُةَراَرَم  اَْینُّدـلا 
هحفص 88] . ] تشاد دهاوخ 

هانگ رد 

َثِدْحُأ َنُولَمْعَی  اُونوُکَی  َْمل  اَم  ِبُونُّذلا  َنِم  ُداَبِْعلا  َثَدْحَأ  اَمَّلُک  ُلوُقَی : اَضِّرلا ع  ُْتعِمَـس  َلاَق  نسحلا  نبال  یلوم  ِّیِماَّشلا  ٍلاَلِه  ِْنب  ِساَّبَْعلا  لاق 
هک دنوش  بکترم  دننک و  ثادـحا  ار  یناهانگ  ناگدـنب  تقو  ره  دومرف : ع )  ) اضر ترـضح  [. 122 . ] َنُوفِْرعَی اُونوُکَی  َْمل  اَم  ِءاَـلَْبلا  َنِم  ْمَُهل 

دیوگ هدنراگن  دندوب . هدینـشن  هدیدن و  هک  دـیامرف  ثادـحا  یئاهالب  يراتفرگ و  نانآ  يارب  دـنوادخ  دنتـسنادیمن  مدرم  هتـشادن و  هقباس 
رگید ياه  یمرش  یب  ایرد و  رانک  ياهترفاسم  یتراپ و  مانب  مه  اب  نارتخد  نارـسپ و  ياه  ینامهیم  درم و  نز و  يانـش  ياهرختـسا  دننام 
نوؤش مامت  رد  هک  گرزب  ياه  یتخبدـب  اسرف و  تقاط  نکـشرمک و  ياهيراتفرگ  مه  هجیتن  رد  هدـش و  لوادـتم  موسرم و  هنافـسأتم  هک 

. لاعتم يادخ  هب  میربیم  هانپ  هدرک  ور  ام  هب  یناگدنز 

هشیدنا رکفت و  رد 

َو َّزَع  ِهَّللا  ِْرمَأ  هحفص 89 ]  ] ِیف ُرُّکَفَّتلا  ُةَداَبِْعلا  اَمَّنِإ  ِمْوَّصلا  َو  ِةاَلَّصلا  َةَْرثَک  ُةَداَبِْعلا  َْسَیل  ُلوُقَی : اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَس  َلاَق : ٍداَّلَخ  ِْنب  ِرَّمَعُم 
زع و يادخ  رما  رد  ندرک  هشیدنا  رکفت و  تدابع  هکلب  تسین  هزور  زامن و  يدایز  هب  لاعتم  يادخ  یگدـنب  تدابع و  دومرف : [. 123 .] َّلَج

مالـسا ربمغیپ  دوشیم . هدـید  دایز  قوف  مالک  ریظن  مالـسلاهیلع  نیموصعم  همئا  شیامرف  يوبن و  ثیداحا  میرک و  نآرق  رد  دـشابیم . لج 
. تسا تدابع  لاس  تصش  زا  رتهب  ندرک  رکف  تعاس  کی  ۀنس  نیتس  ةدابع  نم  ریخ  ۀعاس  رکفت  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

نینمؤم يارب  ندرک  اعد  رد 

الا تاومالا ، مهنم و  ءایحالا  تاملـسملا  نیملـسملا و  تانمؤملا و  نینمؤملل و  وعدی  نمؤم  نم  ام  لاق : مالـسلاهیلع ، اضرلا  نسحلا  یبا  نع 
نادرم و يارب  دنک  اعد  هک  تسین  ینمؤم  يهدنب  چـیه  ۀـعاسلا . موقت  نا  یلا  مدآ  هللا  ثعب  ذـنم  ۀنـسح ، ۀـنمؤملا  نمؤم و  لکب  هل  هللا  بتک 

زاغآ زا  هنـسح  ياهنمؤم  نمؤم و  ره  ددـعب  وا  يارب  دـسیونیم  یلاعت  يادـخ  هک  نآ  رگم  اهنآ  يهدرم  هدـنز و  زا  ناملـسم  نمؤم و  ناـنز 
. تمایق مایق  ات  مدآ  تثعب 

درادیم نمشد  ادخ  هچنآ  رد 

لاق و لیق و  درادیم  نمشد  ادخ  دومرف : ِلاَؤُّسلا . َةَْرثَک  َو  هحفص 90 ]  ] ِلاَْملا َۀَعاَضِإ  َو  َلاَْقلا  َو  َلیِْقلا  ُضِْغُبی  َهَّللا  َنِإ  مالسلاهیلع : اضرلا  لاق 
. ار لاؤس  يرایسب  لام و  ندرک  فلت 
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دنتسه نوعلم  رفن  دنچ  هکنیا  نایب  رد 

ٌنوُْعلَم ُهاَخَأ  َّشَغ  ْنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  ُهاَخَأ  َمَهَّتا  ِنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  ِهِّمُأ  َو  ِهِیبَِأل  ِنِمْؤُْملا و  َُخأ  ُنِمْؤُْملا  لاق : مالـسلاهیلع ، اضرلا  نسحلایبا  نع 
نوعلم تسا  نوعلم  شردام  ردپ و  يارب  نمؤم و  يارب  تسا  ردارب  نمؤم  دومرف : ُهاَخَأ . َباَتْغا  ِنَم  ٌنوُْعلَم  ٌنوُْعلَم  هیخأ  ْحَْصنَی  َْمل  ْنَم  ٌنوُْعلَم 

هب هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دبیرفب . ار  شردارب  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دـنزب . تمهت  شردارب  هب  هک  یـسک  تسا 
يارب هک  یماگنه  ینعی  دوش . شردارب  زا  بوجحم  هک  یسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دنکن . تحیـصن  تجاح  موزل و  عقوم  رد  شردارب 

[. 124  ] دیامن ار  شردارب  تبیغ  هک  یـسک  تسا  نوعلم  تسا  نوعلم  دهدن . هار  دنک و  یفخم  ار  شدوخ  وا  دیامن و  هعجارم  وا  هب  یتجاح 
هحفص 91] ]

ناملسم ندناسرت  رد 

ار یناملـسم  هک  ناملـسم  يارب  تسین  زیاـج  [. 125] اِملْـسُم َعِّوَُری  ْنَأ  ٍِملْـسُِمل  ُّلِحَی  َال  لاـق : ع )  ) یلع نع  هئاـبآ  نع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع 
. دناسرتب

ملع رد 

َهَّللا یَشَْخت  ْنَأ  ِْملِْعلا  َنِم  َُکبْـسَح  َو  ْمِْهیَلَع  ٌمِکاَح  ُْملِْعلا  َو  ِساَّنلا  یَلَع  ٌماَّکُح  ُكُولُْملا  لاق  نع ع  ِنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  َناَْمیَلُـس  ِْنب  َدُواَد 
تـسا یفاک  تسا و  مکاح  ناهاشداپ  رب  ملع  دننکیم و  تموکح  مدرم  رب  ناهاشداپ  دـندومرف : کِْملِِعب  َبَْجُعت  ْنَأ  ِلْهَْجلا  َنِم  َُکبْـسَح  َو 

یئاتس دوخ  بجع و  دنسپان  تفص  ياراد  تملع  ببس  هب  هک  ینادان  لهج و  زا  ار  وت  دنکیم  تیافک  یسرتب و  يادخ  زا  هک  ملع  زا  ار  وت 
ٍِملاَع َّبُر  هدومرف : زین  بْجُْعلا و  ِۀَشْحَْولا  ُشَحْوَأ  هدومرف : مالسلاهیلع  ریما  ترضح  ءامَلُْعلا  ِهِدابِع  ْنِم  َهَّللا  یَشْخَی  امَّنِإ  یلاعت : هللا  لاق  يوش .

هُعَْفنَی َال  ُهَعَم  ُهُْملِع  َو  ُُهلْهَج  ُهَلَتَق  ْدَق 

قافنا هقدص و  رد 

ُۀَّیِّنلا َقُدْصَت  ْنَأ  َدَْعب  هحفص 92 ]  ] َّلَق ْنِإ  َو  ُهَّللا  ِِهب  ُداَُری  ٍءْیَـش  َّلُک  َّنِإَف  َّلَق  ْنِإ  َو  ءیـشلاب  قدصت  ثیدح  یف  لاق  هنا  مالـسلاهیلع  اضرلا  نع 
دنچ ره  يزیچ  هب  هدب  هقدص  دومرف : ُهَرَی  ارَـش  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  ُهَرَی  ًاْریَخ  ٍةَّرَذ  َلاْقثِم  ْلَمْعَی  ْنَمَف  لوقی : یلاعت  هللا  نا  [. 126  ] ٌمیِظَع ِهِیف 

تـسا گرزب  دـشاب  تسرد  تسار و  نآ  رد  تین  هکنآ  زا  دـعب  دـشاب  مک  هچ  رگا  نآ  هب  دوـش  هدارا  ادـخ  هـک  يزیچ  ره  اریز  دـشاب  مـک 
دنک دـب  راک  ياهرذ  لاقثم  سک  ره  دـید و  دـهاوخ  ار  شاهرمث  دـهد  ماـجنا  کـین  راـک  ياهرذ  لاـقثم  هک  ره  دـیامرفیم : یلاـعت  يادـخ 
نداد زا  ینعی  ْهنِم  ُّلَقَأ  َناَمْرِْحلا  َّنِإَف  ِلِیلَْقلا  ِءاَطْعِإ  ْنِم  ِحَتْـسَت  َال  تسا . هغالبلاجهن  رد  قوف  ترابع  ریظن  درک . دهاوخ  هدـهاشم  ار  شاهجیتن 

رد یگرب  يوشم  یکی  ام  گـنن  دـعب ز  مرک  را  تسد  تسا . رتمک  نآ  زا  ندادـن  ندرک و  مورحم  اریز  شکن  تلاـجخ  كدـنا  مک و  زیچ 
رد هچ  ره  يهیآ 39 . ابس  يهروس  َنیقِزاَّرلا :  ُْریَخ  َوُه  َو  ُهُِفلُْخی  َوُهَف  ٍءْیَش  ْنِم  ُْمتْقَْفنَأ  ام  و  یلاعت : هللا  لاق   - 1 دوشیم . روم  دص  یتشک  بآ 

یناشفین ات  هناد  هک  نک  یگدنـشخب  تدیاب  یگرزب  تسا . نیقزار  نیرتهب  دنوادخ  نآ و  يارب  دهدیم  ضوع  يادخ  دینک  قافنا  ادخ  هار 
هحفص 93]  ] يدعس دیورن 

هقدص رد 

َْنیَأ ْنِمَف  َلاَقَف :  ِهَّللا  َو  اـَل  َلاَـق  ًاْئیَـش  َمْوَْیلا  َْتقَْفنَأ  ْلَـه  َُهل  َلاَـقَف  َُهل  ًیلْوَم  ِْهیَلَع  َلَـخَد  لاـق : مالـسلاهیلع  تضرلا  نسحلایبا  نع  ناوفـص  نع 

مالسلاهیلع اضر  ماما  نانخس  نوماریپ  رد  ءاضیب  زا 109هرد  هحفص 47 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


لخاد يو  رب  ترضح  نآ  مالغ  يزور  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) اضر ترـضح  زا  ناوفـص  [. 127  ] ادِـحاَو ًامَهْرِد  َْول  َو  ْقِْفنَأ  اَْنیَلَع  ُهَّللا  ُِفلُْخی 
دهدیم ضوع  ام  هب  ادخ  اجک  زا  سپ  دومرف  ترـضح  مسق  ادخ  هب  هن  تفگ  مالغ  يدرک ؟ قافنا  يزیچ  زورما  ایآ  دومرف : ترـضح  دـش ،

. دشاب مهرد  کی  هچرگا  نک  قافنا 

هقدص رد 

سک ره  دومرف : ع )  ) قداص ترـضح  [. 128  ] مْوَْیلا َِکلَذ  َسَْحن  ُْهنَع  ُهَّللا  َبَهْذَأ  ُِحبُْـصی  َنیِح  ٍۀَقَدَِصب  َقَّدَـصَت  ْنَم  لاق : هللا ع  دـبع  یبا  نع 
ُءاَْملا تیمی  اَمَک  َۀَـئیِطَْخلا  تیمت  ِراَهَّنلا  َۀَـقَدَص  َّنِإ  هللادـبعوبا ع : لاق  دربیم . ار  زور  نآ  تسوحن  يو  زا  ادـخ  دـهدب  هقدـص  حبـص  ماگنه 

دنکیم کلهتـسم  دربیم و  نیب  زا  ار  هاـنگ  زور  رد  نداد  هقدـص  دومرف : قداـص  ترـضح  بَّرلا  َبَضَغ  ُئِفُْطت  ِلـْیَّللا  َۀَـقَدَص  َّنِإ  َو  َحـْلِْملا 
رفعج ع یبا  نع  هحفص 94 ] . ] دنکیم شوماخ  ار  راگدورپ  مشخ  شتآ  بش  رد  نداد  هقدص  دیامنیم و  کلهتسم  ار  کمن  بآ  هکنانچ 
، هتجاح اهنم  یـضق  املف  هتعباتف ، اهـسفن  نع  اهدروارف  اهیلا : لزنف  هسفن ، یف  تعقوف  ةءرما  یلع  فرـشا  مث  ۀنـس ، ننیامث  دـباع  هللادـبع  لاق :

رفغ هینزلا و  کلبت  هنـس  ننیامث  هلمع  هللا  طبحاف  هئاسک  یف  ناک  افیغر  رذـح  نآ  هیلا  راشاف  لئاس  رمف  هناسل ، لقتعا  توملا و  کـلم  هقرط 
وا هب  درک و  ار  شهجوت  بلج  دید و  ار  ینز  سپـس  درک  تدابع  لاس  داتـشه  يدباع  دومرف : رقاب ع  ترـضح  [. 129 . ] فیغرلا کلذب  هل 

یلئاس سپ  دنزب  فرح  دناوتن  هک  تسب  ار  شنابز  دش و  لزان  وا  رب  بش  توملا  کلم  هعقاو  نیا  زا  دعب  درک و  انز  هرخالاب  درک و  هدوارم 
ببـس هب  ادـخ  ربب  رادرب و  ار  نان  نآ  هک  لئاس  هب  درک  هراشا  تشاد  دوخ  يابع  رد  یناـن  هدرگ  صخـش  نیا  درک و  رذـگ  دـمآ و  يو  دزن 

هللا ص: لوسر  لاق  دیزرمآ . ار  وا  داد  لئاس  هب  هک  نان  هدرگ  نیا  هطساو  هب  درب و  نیب  زاو  درک  طبح  ار  وا  لاس  داتشه  تدابع  انز  باکترا 
یِضْقَت َۀَقَدَّصلا  َّنِإ  هللادبع ع : یبا  نع  ینک  ریـس  ار  ياهنـسرگ  دبک  هک  تسنآ  هقدص  نیرتهب  [. 130  ] اعئاج ادبک  عبـشت  نأ  لامعألا  لضفأ 

َنَأ ُماَـلَّسلا  ِْهیَلَع  ٍرَفْعَج  ِْنب  یَـسُوم  ْنَع  دوشیم . تکرب  بجوم  ضوع  رد  نید و  ءادا  بجوم  نداد  هقدـص  [. 131  ] ۀَکَرَْبلِاب ُُفلَْخت  َو  َْنیَّدلا 
ُعَرْسَأ ٌءْیَش  َْسیَلَف  ِۀَقَدَّصلِاب  ْمِهِواَد  هحفص 95 ] : ] ُماَلَّسلا ِْهیَلَع  یَسُوم  َُهل  َلاَقَف  ٌضیِرَم ، ْمُهُّلُک  ِلاَیِْعلا  َنِم  ٍرَفَن  ِةَرَشَع  ِیف  ِینَّنَأ  ِْهَیلِإ  یَکَـش  اًلُجَر 

هب درک  تیاکش  يدرم  هک  هدش  تیاور  رفعج ع  نب  یسوم  ترضح  زا  [. 132 . ] ِۀَقَدَّصلا َنِم  ِضیِرَْمِلل  ًۀَعَْفنَم  يَدْجَأ  َال  َو  ِۀَقَدَّصلا  َنِم  ًَۀباَجِإ 
نداد هقدص  هب  ار  اهنآ  نک  اوادم  دومرف : ع )  ) رفعج نب  یسوم  ترضح  سپ  دنضیرم  همه  متسه  هلئاع  رفن  هد  ياراد  نم  هک  ترـضح  نآ 

ثیدح یف  مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  تسین . رت  دنمدوس  نداد  هقدص  زا  زیچ  چیه  دوشیمن و  تباجا  نداد  هقدص  زا  رتعیرـس  زیچ  چـیه 
[. 133  ] ِرُمُْعلا ِیف  ُدـیِزَت  َو  َلاَْملا  ُرِْمُثت  ِراَهَّنلا  َۀَـقَدَص  َو  َباَـسِْحلا  ُنِّوَُهت  َو  َمیِظَْعلا  َْبنَّذـلا  وُحْمَت  َو  ِّبَّرلا  َبَضَغ  ُئِفُْطت  ِلـْیَّللا  َۀَـقَدَص  َنِإ  لاـق :

ناسآ ار  باـسح  دـنکیم و  وحم  ار  گرزب  هاـنگ  دـنکیم و  شوماـخ  ار  ادـخ  مشخ  بش  رد  نداد  هقدـص  دومرف : ع )  ) قداـص ترـضح 
. دیازفایم رمع  رب  دنکیم و  دایز  ار  لام  زور  رد  نداد  هقدص  دنادرگیم و 

درکن در  ار  یلئاس  چیه  لیلخ  میهاربا  هکنیا  نایب  رد 

دنوادخ دومرف  َیلاَعَت  ِهَّللا  َْریَغ  ُّطَق  ًادَحَأ  ْلَأْسَی  َْمل  َو  ادَحَأ  َّدُرَی  َْمل  ُهَّنَِأل  اًلِیلَخ  َمیِهاَْربِإ  ُهَّللا  َذَـخَّتا  اَمَّنِإ  لاق : مالـسلا  مهیلع  هئابآ  نع  اضرلا  نع 
[. 134  ] تساوخن یتجاح  يدحا  زا  ادخ  زج  هب  درکن و  در  مورحم و  ار  یلئاس  هاگچیه  وا  هک  نآ  يارب  درک  دوخ  لیلخ  ار  میهاربا 

هقدص رد 

ِیف اَْهتَعَضَوَف  ٍْزبُخ  ْنِم  ٌۀَمُْقل  ٍةَأَْرما  َْدنِع  َناَک  َو  ًةَِرتاَوَتُم  َنِینِـس  ٌدیِدَش  ٌطْحَق  َلِیئاَرْـسِإ  ِیَنب  ِیف  َرَهَظ  هحفـص 96 ]  ] َلاَق اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع 
اََهل َناَک  َو  ِِلئاَّسلا  َیلِإ  ُْهتَعَفَد  اَهِیف و  ْنِم  اَْهتَجَرْخَأَف  ِناَمَّزلا  اَذَـه  ِْلثِم  ِیف  ُقَّدَـصَتَأ  ُةَأْرَْملا  َِتلاَقَف  ُعوُْجلا  ِهَّللا  َۀَـمَأ  اَی  ُِلئاَّسلا  يَداَنَف  هَلُکْأَِتل  اَهِمف 

َجَرْخَأَف َلِیئَْربَج ع  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َثَعَبَف  ِْبئِّذلا  َِرثَأ  ِیف  ُّمُْألا  ِتَدَـعَف  ُۀَْـحیَّصلا  ِتَعَقَوَف  ُهَلَمَحَف  ُْبئِّذـلا  ُهَءاَجَف  ِءاَرْحَّصلا  ِیف  ُبِطَتْحَی  ٌریِغَـص  ٌدـَلَو 
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لیئارساینب رد  دومرف : اضر ع  ترـضح  [. 135  ] ۀَمُْقِلب ًۀَـمُْقل  ِتیِـضَر  َأ  ِهَّللا  َۀَـمَأ  اَی  ُلِیئَْربَج  اََهل  َلاَق  َو  ِهِّمُأ  َیلِإ  ُهَعَفَدَـف  ِْبئِّذـلا  ِمَف  ْنِم  َماَلُْغلا 
یلئاس ءانثا  نیا  رد  دروخب  هک  تشاذـگ  ناهد  رد  ار  نآ  تشاد  ینان  يهمقل  نز  کی  دـمآ و  شیپ  يدـیدش  یطحق  یلاوتم  لاس  نیدـنچ 
نوریب شناهد  زا  ار  همقل  نآ  مهدـب  هقدـص  تسا  بسانم  عقوم  نیا  رد  تفگ  دوخ  اب  نز  دروآرد  اـپ  زا  ارم  یگنـسرگ  نز  يا  درک  ادـص 

هچب رسپ  درب ، ار  وا  دمآ و  یگرگ  عقوم  نآ  رد  درکیم  عمج  مزیه  ارحص  رد  هک  تشاد  یکچوک  رسپ  نز  نآ  داد و  لئاس  نآ  هب  دروآ و 
داد شردام  هب  دروآ و  نوریب  گرگ  ناهد  زا  ار  هچب  رسپ  داتسرف و  ار  لیئربج  ناحبس  يادخ  سپ  دیود  گرگ  لابند  ردام  درک و  ياهلان 

هربتعم ثیداحا  يداد ؟ لئاس  هب  هک  همقل  نآ  ربارب  رد  همقل  نیا  هب  يدش  یـضار  ایآ  ادـخ ) زینک   ) نز يا  تفگ  ردام  نآ  هب  لیئربج  سپس 
درم و لام  نیرتهب  [. 136 ( ] ۀَـقَدَّصلا ِهِِرئاَخَذ  َو  ِءْرَْملا  ِلاَم  ُْریَخ  [ ) هحفـص 97 : ] یبنلا ص لاق  اهنآ . يهلمج  زا  تسا  رایـسب  هقدص  نداد  رد 

هقدص اب  دینک  اوادـم  ار  ناتنارامیب  [. 137 ( ] ۀَقَدَّصلِاب ْمُکاَضْرَم  اُوواَد   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و  تسا . هقدص  يو  ياه  هتخودـنا 
لاق و  دنکیم . يریگولج  دنکیم و  عفد  ار  دب  گرم  نداد  هقدص  ِءْوَّسلا .)  َۀَتیِم  ُعَفْدَت  ُۀَقَدَّصلا  : ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لاق  و  نداد .
لام نداد  هقدص  اریز  دیهدب  هقدص  [. 138  ] ُهَّللا ُمُکَمِحَر  اُوقَّدَصَتَف  ًةَْرثَک  ِلاَْملا  ِیف  ُدیَِزت  َۀَقَدَّصلا  َنِإَف  اُوقَّدَصَت  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 

ِۀَقَدَّصلِاب َقْزِّرلا  اُولِْزنَتْسا  : ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  دیورن و  یناشفین  ات  هناد  هک  نک  یگدنشخب  را  یهاوخ  یگرزب  دنکیم . دایز  ار 
ُهاَّطَخَتَی َْمل  اَِهب  َرَکَاب  ْنَمَف  ِۀَقَدَّصلِاب  اوُرِکَاب  : ) ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و  دیروآ . دورف  دینک و  بلط  نداد  هقدص  هلیسو  هب  ار  يزور  ( 

نم ٌۀَّنُج  ُۀَقَدَّصلا  : ) مالـسلاهیلع یلع  لاق  دوشن  دراو  وا  رب  الب  نداد  هقدص  اب  دنک  حبـص  سک  ره  دـیهدب  هقدـص  دوز  حبـص  [. 139 ( ] ُءاَلَْبلا
عقاو رقف  يهقیـضم  رد  هاگ  ره  [. 140  ] ۀـقدصلاب هللا  اورجاتف  متقلما  اذا  دومرف : و  هحفـص 98 ] . ] تسا منهج  شتآ  رپس  نداد  هقدص  رانلا .)

: دومرف و  تسا . شخب  يزوریپ  رثؤم و  ياود  نداد  هقدص  حجنم  ءاود  ۀقدصلا  دومرف : و  دینک . هلماعم  ادخ  اب  نداد  هقدص  هلیـسو  هب  دیدش 
اب ار  ناتنامیا  دـینک  تظفاـحم  دـیراد و  هگن  [. 141  ] ءاَعُّدـلِاب ِءاَلَْبلا  َجاَْومَأ  اوُعَفْدا  َو  ِةاَـکَّزلِاب  ْمَُکلاَْومَأ  اُونِّصَح  َو  ِۀَـقَدَّصلِاب  ْمُکَناَـمیِإ  اوُسوُس 
یل لاق  َلاَق  ِّیِطَاباَّسلا  ٍراَّمَع  ندرک . اعد  هب  دوخ  زا  ار  الب  ياهجوم  دینک  عفد  نداد و  ةوکز  هب  نات  اهلام  زا  دینک  يرادهگن  نداد و  هقدص 

رامع [. 142  ] ۀَِیناَلَْعلا ِیف  اَْهنِم  ُلَْضفَأ  ِّرِّسلا  ِیف  ُةَداَبِْعلا  ِهَّللا  َو  َِکلَذَک  َو  ِۀَِیناَلَْعلا  ِیف  ِۀَقَدَّصلا  َنِم  ُلَْضفَأ  ِهَّللا  َو  ِّرِّسلا  ِیف  ُۀَـقَدَّصلا  هللادـبع ع : وبا 
روط نیمه  اراکـشآ و  نداد  هقدص  زا  تسا  رتهب  مسق  ادخ  هب  ءافخ  رد  نداد  هقدـص  رامع  يا  دومرف : نمب  ع )  ) قداص ماما  تفگ  یطاباس 

َو ِءاَلَْبلا  ِعاَْونَأ  ْنِم  ًاعَْون  َنیِْعبَـس  ُعَفْدَت  ِۀَِـیناَلَْعلا  ُۀَـقَدَص  لاق : ع )  ) هللادـبع یبا  نع  ینلع . تدابع  زا  تسا  رتهب  یفخم  تدابع  دـنگوس  ادـخ  هب 
رد نداد  هقدص  ار و  الب  داتفه  دنکیم  عفد  اراکشآ  نداد  هقدص  دومرف : ع )  ) قداص ترضح  هحفص 99 ]  ] بَّرلا َبَضَغ  ُئِفُْطت  ِّرِّسلا  ُۀَقَدَص 

يرگید هب  نداد  هقدص  ینعی  [. 143  ] ٌجاَتْحُم ٍمِحَر  ُوذ  َو  َۀَقَدَص  َال  لاق : نیسحلا ع  نب  یلع  نب  دمحم  ار . ادخ  مشخ  دنکیم  شوماخ  ءافخ 
هیلع هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َِلئُـس  لاق : مالـسلاهیلع  هللادبع  یبا  نع  تسا . جاتحم  هدنهد  هقدص  ماحرا  زا  یکی  هک  یتروص  رد  تسین  تسرد 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  حِـشاَْکلا  ِمِحَّرلا  ِيذ  یَلَع  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَق  ُلَْضفَأ ؟ ِۀَـقَدَّصلا  ُّيَأ  ملـس  هلآ و  و 

هللادبعوبا لاق  دشاب . هتشاد  لد  رد  ار  هدنهد  هقدص  صخش  يهنیک  هک  يدنواشیوخ  رب  هقدص  دومرف : تسا ؟ لضفا  هقدص  مادک  دندیـسرپ 
لوقا [. 144  ] ْدبَْعلا ِدَی  ِیف  َعَقَت  ْنَأ  َْلبَق  َیلاَعَت  ِّبَّرلا  ِدَی  ِیف  ُعَقَت  َیِه  َو  ِنِمْؤُْملا  یَلَع  ِۀَقَدَّصلا  َنِم  ِناَْطیَّشلا  یَلَع  َلَْقثَأ  ٌءْیَش  َْسَیل  مالـسلاهیلع :

: دومرف ع )  ) قداص ترـضح  ُمیحَّرلا  ُباَّوَّتلا  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  َو  ِتاقَدَّصلا  ُذُـخْأَی  َو  ِهِدابِع  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَبْقَی  َوُه  َهَّللا  َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ  یلاعت : هللا  لاـق 
عقاو هدنب  تسد  رد  هک  نآ  زا  شیپ  دسریم  راگدورپ  تسد  هب  هقدـص  نآ  نمؤم و  هب  نداد  هقدـص  زا  ناطیـش  رب  رتنیگنـس  يزیچ  تسین 

ِۀَّیِطَْعلا ِیف  اَم  یِطْعُْملا  ُمَْلعَی  َْول  ثیدح . یف  رفعجوبا  لاق  دشابیم . اوُمَْلعَی … )  َْمل  َأ   ) هکرابم يهیآ  قوف  تیاور  ود  رد  هحفص 100 ] . ] دوش
دهدیمن در  باوج  دشابیم  نداد  هقدص  رد  یئاه  هدیاف  هچ  هقدـص  يهدـنهد  دـنادب  رگا  دومرف : رقاب  ترـضح  [. 145  ] ادَحَأ ٌدَـحَأ  َّدَر  اَم 

ِیف اَهَّدُرَی  َال  َو  ُهَْریَغ  اَهِطُْعْیلَف  َلاَق ع  َبَهَذ  ْدَق  ُهُدِـجَیَف  َِلئاَّسلا  اَهَیِطُْعِیل  ِۀَـقَدَّصلِاب  ُجُرْخَی  ِلُجَّرلا  ِیف  مالـسلاهیلع : یلع  نع  لئاس . هب  سک  چـیه 
ای یلوپ  هک  دوشیم  جراخ  شراک  لحم  اـی  هناـخ  زا  هک  يدرم  يهراـبرد  تسا . هدـش  تیاور  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  [. 146 . ] ِِهلاَم

. دـنکن دراو  شدوخ  لام  رد  دـهدب و  يرگید  لئاس  هب  ار  نآ  دومرف : تسا  هتفر  لئاس  نآ  دـنیبیم  سپ  دـهدب  لـئاس  هب  ار  يرگید  يزیچ 
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َهَّللا َّنَأ  اوُمَْلعَی  َْمل  َأ  َۀَیْآلا  ِهِذَه  اََلت  َُّمث  ِهَّللا  ِدَی  ِیف  َعَقَت  یَّتَح  ِِلئاَّسلا  ِدَی  ِیف  ِنِمْؤُْملا  ُۀَقَدَص  ُعَقَت  اَم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق 
لئاس تسد  رد  نمؤم  يهقدص  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  [. 147  ] ِتاقَدَّصلا ُذُخْأَی  َو  ِهِدابِع  ْنَع  َۀـَبْوَّتلا  ُلَبْقَی  َوُه 

َناَک لاق : یعادلا  ةدع  یف  دـهف  نب  دـمحا  دـندومرف . توالت  ار  روبزم  هیآ  دـعب  دوشیم  عقاو  ادـخ  تسد  هب  لوا  هک  نیا  ات  دوشیمن  عقاو 
[. 148 . ] ِِلئاَّسلا ِدَی  هحفص 101 ]  ] ِیف َعَقَت  ْنَأ  َْلبَق  ِهَّللا  ِدَی  ِیف  ُعَقَت  اَهَّنِإ  َلاَقَف ع  َِکلَذ  ِیف   ] هل لیقف  َو  ِۀَقَدَّصلا  َْدنِع  ُهَدَی  ُلِّبَُقی  َنیِِدباَْعلا ع  ُْنیَز 
ار شدوخ  تسد  دادیم  هقدـص  هک  یماـگنه  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  یعادـلا  يهدـع  باـتک  رد  دـهف  نبا 

نب دمحا  دسرب . لئاس  تسدب  هک  نآ  زا  شیپ  دوشیم  عقاو  ادـخ  تسد  رد  هقدـص  دومرف  دندیـسرپ  ار  تلع  ترـضح  زا  سپ  دیـسوبیم ،
مدرم زا  سک  ره  دومرف : ع )  ) قداص ترضح  رمخلا  لکأی  امناکف  رقف ، ریغ  نم  لئـس  نم  لاق : مالـسلاهیلع  قداصلا  نع  یعادلا : ةدع  دهف 

یَلَع َحَـتَف  ْنَم  مالـسلاهیلع  لاق  و  تسا ) مارح  ینعی   ) دروخب بارـش  هک  تسنآ  لثم  دـشابن  جاـتحم  ریقف و  دـنک و  لاؤس  دـهاوخب و  يزیچ 
لاؤس و جایتحا  نودـب  سک  ره  دومرف : ع )  ) قداص ترـضح  [. 149  ] ءْیَـش اَهُّدُسَی  َال  ْرقَْفلا  َنِم  ًابَاب  َنیِْعبَـس  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َحَتَف  ٍۀـَلَأْسَم  َبَاب  ِهِسْفَن 

ْمِْهَیلِإ ُهَّللا  ُرُْظنَی  ٌۀَثاََلث ال  مالسلاهیلع : هللادبعوبا  لاق  دنکیمن . دس  ار  نآ  زیچ  چیه  هک  دیاشگیم  ار  رقف  رد  داتفه  وا  يورب  ادخ  دنک  یئادگ 
ترضح [. 150 . ] یًنِغ رْهَظب  َساَّنلا  ُلَأْسَی  يِذَّلا  َو  ُشِّحَفَتُْملا  ُشِحاَْفلا  َو  ِلُـجَّرلا  َنِم  ُثوُّیَّدـلا  ٌمِیلَأ  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ْمِهیِّکَُزی  ـال  َو  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی 

هیکزت ار  ناــنآ  هحفـص 102 ]  ] ادـخ دـنوشیمن و  عـقاو  تماـیق  رد  راـگدورپ  رظن  تیاـنع و  فـطل و  دروـم  رفن  هـس  دوـمرف : ع )  ) قداـص
ع)  ) یلع لاق  دـنک . یئادـگ  لام  نتـشاد  اـب  هک  یـسک  شاـحف و  صخـش  ثوید و  درم  كاـندرد  باذـع  تسا  اـهنآ  يارب  دـیامرفیمن و 

سپ دزیریم  هرطق  دـننام  ار  نآ  ندرک  لاؤس  تسا  دـمجنم  بآ  وت  يور  ینعی  ُهُرِّطَُقت . ْنَم  َدـْنِع  ْرُْظناَف  ُلاَؤُّسلا  ُهُرِّطَُقی  ٌدـِماَج  ٌءاَـم  َکُـهْجَو 
شیوخ يوربا  زا  يرذـگب  هک  ياهتـسب  لپ  زارد  ینکیم  ناسک  يوس  هب  عمط  تسد  يزیریم . هرطق  هرطق  ار  نآ  یـسک  هچ  دزن  هک  رگنب 

. تسا دودرم  فکب  لئاس  تداهش  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  [. 151 . ] ُّدَُرت ِهِّفَک  ِیف  ُلَأْسَی  يِذَّلا  ُةَداَهَش  یبنلا ص : لاق 
[. 152 . ] ًادَـحَأ ٌدَـحَأ  َعَنَم  اَم  َعَنَم  اَذِإ  ِْهیَلَع  اَم  ُلوُؤْسَْملا  ُمَْلعَی  َْول  َو  ًادَـحَأ  ٌدَـحَأ  َلَأَس  اَـم  ِرْزِْولا  َنِم  ِْهیَلَع  اَـم  ُلـِئاَّسلا  ُمَْلعَی  َْول  هللادـبعوبا ع : لاـق 

چیه دنکیم  ور  وا  رب  ندرک  یئادگ  هطساو  هب  یلابو  رزو و  هچ  هک  هدننک ) یئادگ   ) لئاس دنادب  رگا  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
يدـحا دراد  یئاهررـض  هچ  لـئاس  هب  نداد  در  باوج  هک  دناهتـساوخ ) يزیچ  وا  زا  هکنآ   ) لوئـسم دـنادب  رگا  و  دـنکیمن . یئادـگ  سک 

دهدیمن سک  هب  در  باوج 

میرم نب  یسیع  لوق 

ِماَعَّطلا ِبَیْطَأ  َیلِإ  ُدِمْعَیَف  ِِهتَِدئاَم  ِبْرُِقب  ُعَضُوتَف  ٍۀَفْحَِـصب  َِیتُأ  هحفـص 103 ]  ] لکا اذا  مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلاوبا  ناک  لاق  دالخ  نب  رمعم 
َلاَق َُّمث  َۀَبَقَْعلا - َمَحَْتقا  اَلَف  َۀَـیْآلا  ِهِذَـه  ُوْلتَی  َُّمث  ِنیِکاَسَْمِلل  اَِهب  ُُرمْأَی  َُّمث  ِۀَـفْحَّصلا  َْکِلت  ِیف  ُعَضَیَف  ًاْئیَـش ً  ُْهنِم  ٍءْیَـش  ِّلُک  ْنِم  ُذُـخْأَیَف  ِِهب  یَتُْؤی  اَّمِم 

مالسلاهیلع اضر  ترـضح  تفگ  دالخ  نب  رمعم  ِۀَّنَْجلا . َیلِإ  َلِیبَّسلا  ُمَُهل  َلَعَجَف  ٍۀَبَقَر  ِْقتِع  یَلَع  ُرِدْقَی  ٍناَْسنِإ  ُّلُک  َْسَیل  ُهَّنَأ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َِملَع 
زا تسیرگنیم و  دندوب  هدروآ  هک  یئاهاذغ  نیرتهب  هب  سپ  دنتـشاذگیم  ناشیا  يهرفـس  دزن  دندروآیم  یحدق  دومرفیم  لیم  اذغ  یتقو 
اَلَف : » درکیم توالت  ار  هیآ  نیا  دعب  دـنهدب  ءارقف  هب  دـندادیم  روتـسد  سپـس  تخیریم  حدـق  نآ  رد  تشادیمرب و  يرادـقم  مادـک  ره 
هداد رارق  تشهب  يوس  هب  یهار  نانآ  يارب  سپ  دننک  دازآ  هدنب  دنناوتیمن  مدرم  يهمه  هک  تسا  هتـسناد  ادـخ  دومرف  دـعب  َۀَـبَقَْعلا » َمَحَْتقا 

. تسا

نویراوح هب  میرم  نب  یسیع  تاشرافس  رد 

یَسْأَی َال  اَمَک  ْمُُکنیِد  َِملَس  اَذِإ  ْمُکاَْینُد  ْنِم  ْمُکَتاف  ام  یلَع  اْوَسْأَت  َال  َلِیئاَرْسِإ  ِیَنب  اَی  َنیِّیِراَوَْحِلل  َمَیْرَم  ُْنب  یَسیِع  َلاَق  لاق : مالسلاهیلع  اضرلا  نع 
يا دومرف  نییراوح  هب  میرم  نب  یـسیع  هک  هدـش  تیاور  ع )  ) اضر ترـضح  زا  ْمُهاَْینُد . ْتَِملَـس  اَذِإ  ْمِِهنیِد  ْنِم  ْمُهَتاَـف  اَـم  یَلَع  اَْینُّدـلا  ُلـْهَأ 

مالسلاهیلع اضر  ماما  نانخس  نوماریپ  رد  ءاضیب  زا 109هرد  هحفص 50 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ایند هاگ  ره  ایند  لها  هکنانچ  تسا . ملاس  امش  نید  هک  یتروص  رد  هتفر  امش  تسد  زا  ایند  لام  زا  هچنآ  يارب  دیوشن  نوزحم  لیئارـساینب 
هحفص 104] . ] دنروخیمن هودنا  هتفر  ناشتسد  زا  هدش و  توف  ناشنید  زا  هچنآ  يارب  دشاب  بترم  ملاس و  ناش 

ءایر رد 

نب دمحم  تسا  وا  لهج  شنمشد  تسا و  وا  لقع  يدرم  ره  تسود  [. 153 ( ] هلهج هودع  هلقع و  ءرما  لک  قیدص  : ) مالسلاهیلع اضرلا  لاق 
ٍۀَعْمُـس َال  َو  ٍءاَیِر  ِْریَِغل  اُولَمْعا  َۀَـفَرَع  َْنبا  اَی  َکَْحیَو  هناف  ۀعمـس ، ءایر و ال  ریغل  اولمعا  ۀـفرع ، نبای  کحیو  مالـسلاهیلع : اضرلا  لاق  لاق : هفرع 

نب دمحم  [. 154 . ] ٌّرَـشَف ًاّرَـش  ْنِإ  َو  ٌْریَخَف  ًاْریَخ  ْنِإ  ُهَّللا  ُهاَّدَر  اَّلِإ  اًلَمَع  ٌدَـحَأ  َلِمَع  اَم  َکَْحیَو  َلِمَع  اَـم  َیلِإ  ُهَّللا  ُهَلَکَو  ِهَّللا  ِْریَِغل  َلِـمَع  ْنَم  ُهَّنِإَـف 
هدشن ماجنا  مدرم  ندینش  روظنم  هب  دشابن و  ایر  نآ  رد  هک  دینک  یلمع  هفرع  رـسپ  يا  وت  رب  ياو  دومرف : نم  هب  اضر  ترـضح  تفگ : هفرع 

ار يو  تامهم  ادـخ  ینعی   ) هدرک لـمع  وا  يارب  هک  سک  نآ  هب  دراذـگیم  او  ار  وا  ادـخ  دـنک  لـمع  ادـخ  ریغ  يارب  سک  ره  اریز  دـشاب 
دب دوب  دـب  رگا  بوخ  دوب  بوـخ  رگا  دـینادرگرب  لـمع  نآ  هب  ار  وا  ادـخ  هکنآ  رگم  درکن  یلمع  یـسک  وـت  رب  ياو  دـنکیمن ) . تیاـفک 

تفای هگرد  نآ  زا  تفای  یسک  مان  هک  ره  سب  روآ و  ناهج  دنوادخ  هاگرد  هب  ور  سوه  تسبیرف و  قرز و  همه  قلخ  هگرد  دید . دهاوخ 
هحفص 105]  ] سک شیدنیم ز  شاب و  وا  سک  ردارب  يا 

ریقف رب  مالس  رد 

َوُه َو  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  َّلَج  َو  َّزَع  َهَّللا  َیَِقل  ِِّینَْغلا  یَلَع  ِهِماَلَس  َفاَلِخ  ِْهیَلَع  َمَّلَسَف  ًاِملْـسُم  ًاریِقَف  َیَِقل  ْنَم  لاق : مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نع 
صخش هب  هک  یمالس  فالخرب  دنک  مالس  وا  رب  دنک و  دروخرب  یناملسم  ریقف  اب  سک  ره  دومرف : ع )  ) اضر ترضح  [. 155 . ] ُناَبْضَغ ِْهیَلَع 

زا یفاک  لوصا  رد  تسا . نیگمـشخ  وا  رب  هک  یلاح  رد  دـنک  تاقالم  تمایق  رد  ار  لج  زع و  يادـخ  یئانتعایب  اب  ینعی  دـیامنیم  رگناوت 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هب  تشادربرد  ياهزیکاپ  ساـبل  هک  يرگناوت  درم  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ع )  ) قداـص ترـضح 

رگناوـت درم  دزن  دـش و  دراو  تشادربرد  ینیکرچ  ساـبل  هک  يریقف  تـسد و  یهت  درم  نآ  زا  سپ  تسـشن ، ترـضح  نآ  دزن  دـش و  دراو 
ادخ لوسر  درک ، عمج  دیشک و  نوریب  دوب  هدش  عقاو  ریقف  درم  يوناز  ریز  نآ  زا  يرادقم  هک  ار  دوخ  ياههماج  رگناوت  صخـش  تسـشن ،

؟ دسرب وت  هب  يزیچ  وا  یتسد  یهت  رقف و  زا  هک  يدیـسرت  دومرف : وا  هب  رگناوت ) درم  نآ  قالخا  بیذهت  يارب   ) ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
نیکرچ مک  تدم  نیا  رد   ) وت ياهسابل  هک  يدیسرت  سپ  دومرف  هن ، تفگ  دسرب  وا  هب  يزیچ  وت  تورث  زا  يدیـسرت  دومرف  هن ، درک  ضرع 

هک تسا  يدـب  راـی  نم  يارب  ادـخ  لوسر  يا  درک  ضرع  يدروآ ؟ اـج  هب  هچنآ  رب  ار  وت  تشاداو  هچ  سپ  دوـمرف  هن ، درک  ضرع  دوـش ؟
يارب  ) ار ملاـم  فصن  وا  يارب  مداد  رارق  و  ار . یبوخ  زیچ  ره  نم  رظن  رد  دـنادرگیم  تشز  ار و  یتشز  لـمع  ره  نم  يارب  دـهدیم  هولج 

هحفـص 106]  ] لوبق هچ  يارب  تفگ  رگناوت  درم  هن  درک  ضرع  ینکیم ؟ لوبق  اـیآ  دومرف : ریقف  درمب  ادـخ  لوـسر  دـش ) وا  هب  هک  یتناـها 
هللادـبع ع یبا  نع  یفاکلا  یف  یهاوخدوخ .) بجع و  زا   ) تسا هدـش  لـخاد  وت  رب  هچنآ  نم  رب  دوش  لـخاد  هک  مسرتیم  تفگ  ینکیمن .

ٌلُجَر َءاَجَف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  َسَلَجَف  ِبْوَّثلا  ُّیِقَن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ِلوُسَر  َیلِإ  ٌرِـسُوم  ٌلُجَر  َءاَج 
ْتفِخ َأ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َُهل  َلاَقَف  ِْهیَذِخَف  ِتَْحت  ْنِم  َُهباَِیث  ُرِسوُْملا  َضَبَقَف  ِرِسوُْملا  ِْبنَج  َیلِإ  َسَلَجَف  ِبْوَّثلا  ُنِرَد  ٌرِـسْعُم 

اَمَف َلاَق  َال ! َلاَق : ََکباَِیث ؟ َخِّسَُوی  ْنَأ  َْتفِخَف  َلاَـق  اـَل ! َلاَـق  ٌءْیَـش ؟ َكاَـنِغ  ْنِم  ُهَبیُِـصی  ْنَأ  َْتفِخَف  َلاَـق : اـَل ! َلاَـق  ٌءْیَـش ؟ ِهِْرقَف  ْنِم  َکَّسَمَی  ْنَأ 
: َلاَقَف ِیلاَم . َفِْصن  َُهل  ُْتلَعَج  ْدَـق  َو  ٍنَسَح  َّلُک  ِیل  ُحِّبَُقی  َو  ٍحـِیبَق  َّلُک  ِیل  ُنِّیَُزی  ًانیِرَق  ِیل  َّنِإ  ِهَّللا  َلوُسَر  اَی  َلاَـقَف : َْتعَنَـص ؟ اَـم  یَلَع  َکَـلَمَح 

لوصا یف  َکَلَخَد . اَم  ِینَلُخْدَـی  ْنَأ  ُفاَخَأ  َلاَق  َِمل ؟ َو  ُلُجَّرلا : َُهل  َلاَـقَف  اـَل ! َلاَـق : ُلَـبْقَت ؟ َأ  ِرِـسْعُْمِلل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر 
َلَثَم ََکل  ُبِرْـضَأَس  َلاَق  َُّمث  ًافیِرَخ  َنیَِعبْرَِأب  ْمِِهئاَِینْغَأ  َْلبَق  ِۀَّنَْجلا  ِضاَیِر  ِیف  َنُوبَّلَقَتَی  َنیِِملْـسُْملا  َءاَرَُقف  َنِإ  لاق : هللادبع ع  یبا  نع  اضیا  یفاکلا 
َیِه اَذِإَف  يَرْخُْألا  ِیف  َرَظَن  َو  اَهُوبِرْـسَأ  َلاَقَف  ًاْئیَـش  اَهِیف  َرَی  ْمَلَف  اَمُهاَدْـحِإ  ِیف  َرَظَنَف  ٍرِـشاَع  یَلَع  اَمِِهب  َُّرم  ِْنیَتَنیِفَـس  ُلَثَم  َکـِلَذ  ُلَـثَم  اَـمَّنِإ  َکـِلَذ 
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رد دومن  دنهاوخ  جرفت  شدرگ و  ناناملسم  ءارقف  دومرف : هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  یفاک  لوصا  رد  اَهوُِسبْحا . َلاَقَف  ٌةَرُوقْوَم 
هحفـص 107]  ] ولج زا  ار  اـهنآ  هک  تسا  یتـشک  ود  لـثم  ریقف  ینغ و  لـثم  دومرف : سپـس  نارگناوت ، زا  شیپ  لاـس  لـهچ  تشهب  ياـهغاب 
رد دنک  رظن  يرگید  نآ  هب  دـینک و  اهر  ار  نآ  دـیوگ  سپ  دـباین  نآ  رد  لاوما  زا  يزیچ  دـنک و  رظن  اهنآ  زا  یکی  رد  دـنراذگب  يریگجاب 

لوق زا  هدش  لقن  روط  نیا  ثیدح  نیرحبلا  عمجم  رد  دوش . یگدیـسر  هک  دینک  تشادزاب  ار  نآ  دیوگ  سپ  تسا  سانجا  زا  رپ  هک  یلاح 
تـشهب لخاد  نم  تما  ءارقف  [. 156  ] افیرخ َنیَِعبْرَِأب  ِءاَِـینْغَْألا  َلـْبَق  ۀـنجلا  نولخدـی  یتمُأ  ُءارَُقف  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

. نارگناوت زا  شیپ  لاس  لهچ  دش  دنهاوخ 

يذوم هیاسمه  رد 

ینعی ِهیِذُْؤی . ٌراَج  َُهل  َو  اَّلِإ  ٌنِمُْؤم  ِۀَـماَیِْقلا - ِمْوَی  َیلِإ  ُنوُکَی  َال  َو  َناَـک  اَـم  ملـس : هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  هئاـبآ  نع  اـضرلا  نع 
. دناسر رازآ  ار  يو  هک  دشاب  ياهیاسمه  نمؤم  يارب  هتسویپ 

رضخ ترضح  ندوب  هدنز 

، اَنِیتْأََیل ُهَّنِإ  َو  ِروُّصلا ، ِیف  َخَْـفُنی  یَّتَح  ُتوُمَی  َال  ٌّیَح  َوُهَف  ِةاَیَْحلا  ِءاَم  ْنِم  َبِرَـش  ُماَلَّسلا  ِْهیَلَع  َرِـضَْخلا  َّنِإ  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  یلع  لاـق 
بآ زا  رضخ  انامه  دومرف  [. 157  ] ِْهیَلَع ْمِّلَُسْیلَف  ْمُْکنِم  ُهَرَکَذ  ْنَمَف  َرِکُذ  اَم  ُْثیَح  ُرُضْحََیل  ُهَّنِإ  َو  ُهَصْخَش  يََرن  َال  َو  ُهَتْوَص  ُعَمْـسَنَف  اَْنیَلَع ُ ، ُمِّلَُـسیَف 

میونـشیم ار  شتوص  دنکیم و  مالـس  ام  رب  ام و  دزن  دیآیم  وا  و  تمایق )  ) روص يهخفن  ات  دریمیمن  تسا و  هدنز  وا  دـیماشآ و  یگدـنز 
وا رب  دـیاب  دـنک  رکذ  نابز  هب  ار  يو  مان  امـش  زا  سک  ره  دوشیم و  رـضاح  دوش  رکذ  شمـسا  اج  ره  وا  مینیبیمن و  ار  وا  صخـش  نکلو 

هحفص 108] . ] دنک مالس 

دعولا قداص 

. ُهُرِظَْتنَی ًالْوَح  َُهل  َسَلَجَف  اًلُجَر  َدَـعَو  َلاَق  ِيرْدَأ  َال  ُْتُلق : ِدـْعَْولا  َقِداَص  ُلیِعاَمْـسِإ  َیِّمُـس  َِمل  يِرْدـَت  َأ  لاق : مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلایبا  نع 
يوار میرک ) نآرق  رد  . ) دـش هدـیمان  دـعولا  قداص  هب  لیعامـسا  ارچ  ینادیم  ایآ  هدومرف : هک  هدـش  تیاور  ع )  ) اضر ترـضح  زا  [. 158]

شقیفر هدـعو و  لحم  رد   ) تسـشن رظتنم  لاس  کی  دوخ  يهدـعو  هب  يافو  يارب  تشاذـگ و  هدـعو  يدرم  اـب  دومرف : هن  متفگ  دـیوگیم 
. ( درکن روبع  اج  نآ  زا  لاس  کی  ات  دوب و  هدرک  شومارف 

وفع رد 

هکرابم يهیآ  ریسفت  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  [. 159  ] ٍباَتِع ِْریَغ  ْنِم  ُْوفَْعلا  َلیِمَْجلا  َحـْفَّصلا  ِحَفْـصاَف  لج : زع و  هللا  لوق  یف  اضرلا  لاق 
. نتفگ تشرد  نخس  باطخ و  باتع و  نودب  ندوشخب  ینعی  دومرف  وکین ) وفع  نک  وفع  سپ   ) َلیِمَْجلا َحْفَّصلا  ِحَفْصاَف 

ادخ ياضر  يارب  یتسود 

ردارب سک  ره  دومرف  [. 160 . ] ِۀَّنَْجلا ِیف  ًاْتَیب  َداَفَتْسا  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِیف  ًاخَأ  َداَفَتْسا  ِنَم  لوقی : مالـسلاهیلع  اضرلا  تعمـس  لاق  دیز  نب  دمحم 
هحفص 109] . ] تشاد دهاوخ  تشهب  رد  ياهناخ  دوخ و  يارب  دنک  رایتخا  ادخ  ياضر  يارب  یتسود  و 

ادخ لوسر  رب  ناگدنب  لامعا  هضرع 

مالسلاهیلع اضر  ماما  نانخس  نوماریپ  رد  ءاضیب  زا 109هرد  هحفص 52 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


[. 161  ] اَهِراَُّجف َو  اَهِراَْربَأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یَلَع  ُضَْرُعت  َلاَمْعَْألا  َنِإ  لوقی : مالـسلاهیلع  اضرلا  تعمـس  لاق  اشولا  نع 
. دش دهاوخ  هضرع  ادخ  لوسر  رب  دب  هچ  بوخ و  هچ  ناگدنب  لامعا  دومرف :

لامعا هضرع 

[. 162  ] ٍسیِمَخ ِلُک  ِیف  ِهَّللا  یَلَع  ْمَُهلاَـمْعَأ  ُضِرْعَأـَل  ینِإ  ِهَّللا  َو  َلاَـقَف  َکـِیلاَوَِمل  َو  ِیل  َهَّللا  ُْعدا  مالـسلاهیلع : اـضرلل  تلق  لاـق  ناـبا  هللادـبع 
ار اهنآ  لامعا  هبنشجنپ  ره  مسق  ادخ  هب  دومرف  تناگدنب  نم و  يارب  نک  اعد  مدرک  ضرع  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  تفگ  نابا  هللادبع 

. مرادیم هضرع  ادخ  رب 

ناراکوکین رد 

[. 163 . ] َناَوْخِْإلا َو  َءاَْنبَْألا  َو  َءَابْآلا  اوَُّرب  ْمُهَّنَِأل  ًاراَْربَأ  ُراَْربَْألا  َیِّمُـس  اَمَّنِإ  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نآ  هئابآ  نع  اـضرلا  نع 
هحفص 110] . ] دندرک یبوخ  ناردارب  نادنزرف و  ناردپ و  هب  هک  دناهدش  هدیمان  راک  وکین  تهج  نیدب  ناراکوکین  دومرف 

تعانق رد 

ِقْزِّرلا َنِم  ُهاَفَک  ْنَم  َو  ُرِیثَْکلا  اَّلِإ  ِلَمَْعلا  َنِم  ِهِفْکَی  َْمل  ُرِیثَْکلا  اَّلِإ  ِقْزِّرلا  َنِم  ُهِْعنُْقی  َْمل  ْنَم  لاق : مالـسلاهیلع  اـضرلا  نسحلایبا  هفرع  نب  دـمحم 
هک ره  تسین و  یفاک  ار  وا  مه  مک  لمع  درکن  عناـق  ار  وا  مک  يزور  سک  ره  ینعم  هصـالخ  [. 164 . ] ُلِیلَْقلا ِلَمَْعلا  َنِم  ِهیِفْکَی  ُهَّنِإَف  ُلِیلَْقلا 

نابز اب  دیاب  درکن  تعانق  يزور  تخب و  رب  هک  درکن  تعاط  دیسرتن و  ار  ادخ  دوب . دهاوخ  یفاک  وا  يارب  مک  لمع  دش  عناق  مک  يزور  هب 
َرِیثَْکلا یِّنَع  ُفْعا  َو  َریِسَْیلا  یِّنِم  ْلَْبقا  ِرِیثَْکلا  ِنَع  وُفْعَی  َو  َریِسَْیلا  ُلَبْقَی  ْنَم  اَی  دناوخ  ار  اعد  نیا  هثاغتسا  عرضت و  هبال و  زجع و 

دنک روهشم  تدابع  هب  ار  دوخ  هک  یسک  رد 

مث سابلا ، ةرهش  ةدابعلا و  ةرهش  هرکی  لج  زع و  هللا  ناف  هنید ، یلع  هومتاف  ةدابعلاب ، هسفن  رهش  نم  لاق : مالـسلاهیلع ، اضرلا  نسحلایبا  نع 
اهیلا فاضا  امنا  اهاوس و  امع  هللا  هلئـسی  مل  اهب  یتا  نم  ۀـعکر ، رـشع  عبـس  ۀـلیللا  مویلا و  یف  سانلا  یلع  ضرف  اـمنا  لـج  زع و  هللا  نا  لاـق 
لذعی هنکلو  موصلا  ةالـصلا و  ةرثک  یلع  بذعی  هللا ال  نا  ناصقنلا و  نم  اهیف  عقی  ام  لفاونلا  متخیل  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
يادخ اریز  هحفص 111 ]  ] شنید رب  دینادب  تمهت  دروم  ار  يو  سپ  درک  تدابع  هب  روهـشم  ار  شدوخ  هک  ره  [. 165  ] ۀنسلا فالخ  یلع 

زور هنابش  رد  مدرم  رب  طقف  لج  زع و  يادخ  دومرف : سپس  درادن  تسود  دراد و  هورکم  ار  ترهـش  سابل  تدابع و  رد  ترهـش  لج  زع و 
هیلع هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دوشیمن و  عقاو  شـسرپ  هذخاؤم و  دروم  رگید  زیچ  زا  داد  ماجنا  ار  نآ  هک  ره  درک  بجاو  زامن  تعکر  هدفه 

يدایز رب  دـنوادخ  دوش و  لماک  لفاون  يهلیـسو  هب  داد  يور  اهنآ  رد  یناصقن  هچنانچ  هک  نآ  يارب  دوزفا  اـهنآ  رب  ار  لـفاون  ملـس  هلآ و  و 
. هدرک لمع  تنس  فالخرب  هک  ار  نآ  دیامرفیم  باذع  نکلو  دنکیمن  باذع  هزور  زامن و 

يرامیب رد 

ِْهیَلَع َنوُکَی  َال  یَّتَح  ِنِمْؤُْملِاب  ُلاَزَی  َال  َضَرَْملا  َّنِإ  َو  ٌۀَـنَْعل  َو  ٌبیِذـْعَت  ِِرفاَْـکِلل  َو  ٌۀَـمْحَر  َو  ٌریِهْطَت  ِنِمْؤُْمِلل  ُضَرَْملا  لاـق  مالـسلاهیلع : اـضرلا  نع 
ضرم هتـسویپ  تسا و  ۀـنعل  باذـع و  رفاک  يارب  تسا و  تمحر  هانگ و  زا  ندـش  كاپ  بجوم  نمؤم  يارب  يراـمیب  دومرف  [. 166 . ] ٌْبنَذ

. دشابن یهانگ  وا  رب  هکنیا  ات  دنامیم  نمؤم  يارب 
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هسطع هزایمخ و  رد 

زا ندیـشک  هزایمخ  دومرف : [. 167  ] لَج َو  َّزَع  ِهَّللا  َنِم  ُۀَـسْطَْعلا  َو  ِناَْطیَّشلا  َنِم  ُبُؤاَثَّتلا  لوقی : مالـسلاهیلع  اـضرلا  تعمـس  لاـق  یطنزبلا  نع 
. تسا لج  زع و  يادخ  زا  ندومن  هسطع  ناطیش و 

ندرک اعد  رد 

َْسَیل هحفص 112 ]  ] ُهَّنِإَف ِْهیَلَع  َنُولُخْدَی  ِساَّنِلل  ْنَذْأَْیلَف  ْمُکُدَحَأ  َضِرَم  اَذِإ  لاق : ثیدح  یف  مالسلاهیلع : اضرلا  نع  اشولا  نع  فلخ  نب  دمحم 
. اَُنتَعیِش ْمُه  ُساَّنلا  َلاَق  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ٍدَّمَحُم  ُۀَّمُأ  ُْتُلق  [. 168  ] ُساَّنلا ِنَم  يِرْدَت  َأ  َلاَق ع  َُّمث  ٌَۀباَجَتْـسُم . ٌةَوْعَد  َُهل  َو  اَّلِإ  ٍدَحَأ  ْنِم 
وا رب  دهد  نذا  مدرم  هب  دیاب  دـش  رامیب  امـش  زا  یکی  نوچ  دومرف : هک  درک  تیاور  یثیدـح  رد  اضر  ترـضح  زا  اشو  زا  فلخ  نب  دـمحم 

: متفگ تسیک ؟ مدرم  زا  روظنم  ینادیم  ایآ  دومرف : سپـس  تسه . یباجتـسم  ياعد  وا  يارب  هکنآ  رگم  تسین  سک  چیه  اریز  دـنوش  دراو 
یئاقس دید  درکیم  روبع  يا  هچوک  رد  یخرک  فورعم  دنیام . نایعیش  اهنآ  مدرم  زا  روظنم  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  تما 

یبحتـسم يهزور  هب  دوب و  رادهزور  دیماشآ و  تفر و  ولج  فورعم  دـماشایب ، بآ  نیا  زا  هک  ار  سک  ره  دـنک  تمحر  يادـخ  دـیوگیم 
[. 169  ] دوش باجتـسم  نم  يهراـبرد  وا  ياـعد  مراودـیما  نکیلو  مدوب  هزور  یلب  تفگ  يدوبن  هزور  وـت  رگم  دـنتفگ  وا  هب  يو  ناـهارمه 
رد ناـناوج  زا  یعمج  ءاـنثا  نآ  رد  دادـغب  يهلجد  راـنک  دوـب  هتـسشن  شناراـی  اـب  یخرک  فورعم  يزور  هک : هدرک  لـقن  شورطا  مـیهاربا 
ایآ تفگ  وا  هب  فورعم  باحـصا  زا  یکی  دندوب  ندیـشک  هدبرع  رمخ و  برـش و  بعل و  وهل و  لوغـشم  هک  دندرک  رذگ  اجنآ  زا  یقروز 

تشاد و رب  اعد  هب  تسد  فورعم  اهنآ  يهراـبرد  نک  نیرفن  دـننکیم  ار  ادـخ  تیـصعم  یناـمرفان و  يآ  يور  رد  هنوگچ  ناـنیا  ینیبیمن 
لاحشوخ و مه  ترخآ  رد  هک  منکیم  تساوخرد  وت  سدقم  تاذ  زا  دنتـسه  لاحـشوخ  داش و  ایند  رد  اهنیا  هک  روط  نیمه  اهلاراب  تفگ 
رد ار  نانآ  ادـخ  یتقو  تفگ  باوج  رد  فورعم  نک  اعد  هک  نآ  هن  ار  اهنآ  نک  نیرفن  متفگ  نم  تفگ  صخـش  نآ  امرفب ، ناـش  رورـسم 
هار نادرم  هک  مدینش  دیوگ : يدعس  [. 170  ] درادن يررض  امـش  يارب  دنکیم و  هبوت  هب  قفوم  ایند  رد  ار  اهنآ  دنک  رورـسم  داش و  ترخآ 

کنج تسفالخ و  تناتسود  اب  هک  ماقم  نیا  دوش  رسیم  یک  ار  وت  گنت  دندرکن  ار  نانمشد  لد  ادخ 

تواخس رد 

ِساَّنلا ِماَعَط  ْنِم  ُلُکْأَی  َال  ُلیِخَْبلا  َو  ِهِماَعَط  ْنِم  اُولُکْأَِیل  ِساَّنلا  َماَعَط  ُلُکْأَی  ُیِخَّسلا  لاق : مالـسلاهیلع ، اضرلا  نسحلایبا  نع  مداـخلا : رـسای  نع 
زا ات  دروخیمن  مدرم  ياذـغ  زا  لیخب  مدآ  دـنروخب و  ار  شیاذـغ  ات  دروخیم  ار  مدرم  ياذـغ  یخـس  مدآ  [. 171 . ] ِهِماَعَط ْنِم  اُولُکْأَـی  اَّلَِئل 

ٌةَرَجَش ُءاَخَّسلا  اضیا : لاق  ِساَّنلا و  َنِم  ٌبیِرَق  ِۀَّنَْجلا  َنِم  ٌبیِرَق  ِهَّللا  َنِم  ٌبیِرَق  ُیِخَّسلا  لاق : مالسلاهیلع  رفعج  نب  یسوم  نع  دنروخن . شیاذغ 
مدرم هب  کیدزن و  تشهب  هب  کیدزن و  ادـخ  هب  تواخـس  اب  صخـش  دومرف : [. 172 . ] َۀَّنَْجلا َلَـخَد  اَِـهناَصْغَأ  ْنِم  ٍنْصُِغب  َقَّلَعَت  ْنَم  ِۀَّنَْجلا  ِیف 
ینعی  ) دوشیم تشهب  دراو  ار  نآ  ياههخاش  زا  ياهخاش  دریگب  هک  یـسک  تشهب  رد  تسا  یتخرد  تواخـس  دومرف : زین  و  تسا . کیدزن 
ٌّباَش لاق : ع )  ) هللادـبع یبا  نع  لئاسولا  یف  دـش . دـهاوخ  تشهب  دراو  دـش  اراد  ار  نآ  زا  ياهبترم  سک  ره  تسا  یبتارم  ياراد  تواخس 

رتبوبحم ادخ  دزن  هتفر  ورف  ناهانگ  رد  هک  یتواخـس  اب  ناوج  هحفص 114 ]  ] ٍلیَِخب ٍِدباَع  ٍْخیَـش  ْنِم  ِهَّللا  َیلِإ  ُّبَحَأ  ِبُونُّذلا  ِیف  ٌقَّهَُرم  ٌّیِخَس 
ای لاقف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِیبَّنلا  ٌلُجَر  یَتَأ  لاق : هللادبعیبا ع  نع  دشاب . لخب  تفـص  ياراد  هک  هدـننک  تدابع  درمریپ  زا  تسا 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دزن  یصخش  دومرف  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  ًاّفَک . ْمُهُطَْـسبَأ  َلاَق  ًاناَمیِإ  ْمُُهلَْـضفَأ  ِساَّنلا  َُيأ  هللا ، لوسر 

تـسد نارگید  زا  هکنآ  دومرف : تسا  رترب  لضفا و  ناـشنامیا  مدرم  زا  کیمادـک  ادـخ ، لوسر  يا  درک : ضرع  دـمآ و  ملـس  هلآ و  هیلع و 
. دنکیم رتشیب  ششخب  لذب و  تسا و  رتزاب 
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تمعن رکش 

تمعن ساپس  قح  هک  ره  َّلَج . َو  َّزَع  َهَّللا  ِرُکْشَی  َْمل  َنِیقُولْخَْملا  َنِم  َمِْعنُْملا  ِرُکْـشَی  َْمل  ْنَم  لوقی  اضرلا ع  تعمـس  لاق  دومحم  یبا  نب  میهاربا 
. هدرواین ياج  هب  ار  يادخ  ساپس  درواین  ياجب  ار  قولخم 

فورعم هب  رما 

وُعْدَـیَف ْمُکُراَرِـش  ْمُْکیَلَع  َّنَلَمْعَتُْـسَیل  َْوأ  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َنْوَْهنََتل  َو  ِفوُْرعَْملاـِب  َنوُُرمْأََـتل  لوقی  اـضرلا ع  نسحلااـبا  تعمـس  لاـق  هفرع  نب  دـمحم 
ياه دب  دش  دهاوخ  لماع  درک و  دـهاوخ  تموکح  امـش  رب  هنرگو  دـینکب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هتبلا  ْمَُهل . ُباَجَتُْـسی  اَلَف  ْمُکُراَیِخ 

تدابع نیا  ریظن  زین  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  تیـصو  رد  و  دش . دهاوخن  هحفص 115 ]  ] باجتسم دننکیم و  اعد  امش  نابوخ  سپـس  امش 
. تسا هدمآ 

غارچ ندرک  نشور 

. دربیم ار  رقف  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  غارچ  ندرک  نشور  دومرف : [. 173  ] رقفلا یفنی  سمشلا  بیغی  نا  جارسلا  جارسا  اضرلا ع : لاق 

اراصن دوهی و  يارب  اعد 

كانید یف  کل  هللا  كراـب  لوقت  لاـق : ینارـصنلا ؟ يدوهیلل و  وعدا  فیک  مالـسلاهیلع : هللادـبع  یبـال  لـیق  لاـق : اـضرلا ع  نسحلایبا  نع 
هب ادخ  وگب . دومرف  منک ؟ اعد  روطچ  يراصن  دوهی و  يارب  درک  ضرع  قداص  ترضح  هب  یصخش  هدش  تیاور  اضر  ترـضح  زا  [. 174]

. دهد تکرب  وت  يایند 

جرف راظتنا 

مکیلعف نیرظتنملا ، نم  مکعم  ینا  اورظتنا  و  لج : زع و  هللا  لوق  تعمـس  اما  جرفلا  راـظتنا  ربصلا و  نسحا  اـم  لاـق : مالـسلاهیلع  اـضرلا  نع 
راظتنا ندرک و  ربص  تسوکین  هچ  هحفص 116 ] [. ] 175  ] مکنم ربصا  مکلبق  نم  نیدلا  ناک  دقف  سأیلا ، یلع  جرفلا  ینیجی  امنا  هناف  ربصلاب 

يدـیمون اب  جرف  اریز  ندرک  ربص  هب  داب  امـش  رب  سپ  َنیِرِظَْتنُْملا  َنِم  ْمُکَعَم  یِّنِإ  اوُرِظَْتناَف  دومرف : یلاـعت  يادـخ  يدینـشن  اـیآ  ندیـشک  جرف 
. دندوب رت  رباص  امش  زا  دندوب  امش  زا  شیپ  هک  یئاهنآ  دوشیم و  لصاح 

یتسود

َکَـضیَِغب ْضِْغبَأ  َو  اَم  ًامْوَی  َکَیِـصْعَی  ْنَأ  یَـسَع  اَم  ًانْوَه  َکَبِیبَح  ِْببْحَأ  لاق ، هنا  نینمؤملاریما ع  نع  هئاـبآ  نع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نع 
هک هدرک  تیاور  نینمؤـملاریما ع  زا  دوـخ  ناردـپ  زا  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  ترـضح  [. 176 . ] اَم ًامْوَی  َکَبِیبَح  َنوُکَی  ْنَأ  یَـسَع  اَـم  ًاـنْوَه 
هب نک  ینمشد  زین  تنمشد  اب  دوش و  نمشد  وت  اب  يزور  تسا  نکمم  اریز  طارفا  دح  هب  هن  لدتعم  روط  هب  رادب  تسود  ار  تتسود  دومرف :

. دوش تسود  وت  اب  يزور  تسا  نکمم  اریز  لدتعم  روط 

ادخ هیبشت 

ِرفاَک َوُهَف  ُْهنَع  یَهَن  اَم  ِْهَیلِإ  َبَسَن  ْنَم  َو  ٌكِرْشُم  َوُهَف  ِهِْقلَِخب  َهَّللا  َهَّبَش  ْنَم  لوقی : اضرلا ع  یسوم  نب  یلع  نسحلاابا  تعمـس  لاق : مداخلا  رـسای 
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نآ زا  هک  ار  يزیچ  دهد  تبـسن  هحفـص 117 ]  ] ادخ هب  هک  ره  تسا و  كرـشم  وا  دنک  هیبشت  شقولخم  هب  ار  ادـخ  هک  ره  دومرف : [. 177]
: تسا رفاک  هدش  یهن 

دیحوت

ُْتُلق َدـیِحْوَّتلا  َفَرَع  ْدَـقَف  اَِهب  َنَمآ  َو  ٌدَـحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  َأَرَق  ْنَم  ُّلُک  لاقف : دـیحوتلا  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  تلأس  لاق  يدـتهملا  زیزعلادـبع 
تفگ يدتهملا  نب  زیزعلادبع  [. 178  ] یِّبَر ُهَّللا  َِکلَذَـک  یِّبَر  ُهَّللا  َِکلَذَـک  یِّبَر  ُهَّللا  َِکلَذَـک  ِهِیف  َداَز  َو  ُساَّنلا  ُأَْرقَی  اَمَک  َلاَق  اَهُؤَْرقَی  َْفیَک 

ار دـیحوت  نیقی  روطب  دروایب  نامیا  نآ  هب  دـناوخب و  ار  دـحا  هللا  وه  لق  يهروس  سک  ره  دومرف  دـیحوت  زا  اـضر  ترـضح  زا  مدرک  لاؤس 
. هعفد هس  یبر  هللا  کلذک  نتفگ  نآ  رب  درک  دایز  دنناوخیم و  مدرم  هک  يروطنامه  دومرف  ار ؟ نآ  میناوخب  هنوگچ  متفگ  تسا . هتخانش 

هرمع جح و  تلیضف  رد 

جـح و لمع  دومرف : [. 179 . ] ِدـیِدَْحلا َنِم  َثَبَْخلا  ُریِْکلا  یِْفنَی  اَمَک  َبُونُّذـلا  َو  َْرقَْفلا  ِناَیِْفنَی  َةَرْمُْعلا  َو  َجَْـحلا  َنِإ  لاق : مالـسلاهیلع  اـضرلا  نع 
. دربیم نیب  زا  ار  نهآ  راگنز  يرگنهآ  يهروک  هکنانچمه  ار  ناهانگ  رقف و  دنکیم  تسین  هرمع 

یسرکلا ۀیآ  تلیضف  رد 

َءاَش ْنِإ  َِجلاَْفلا  ِفَخَی  َْمل  ِهِماَنَم  َْدنِع  ِّیِسْرُْکلا  َۀَیآ  َأَرَق  ْنَم  لوقی : هحفص 118 ]  ] مالسلاهیلع اضرلا  نسحلاابا  عمس  لجر  نع  مزهم  نب  میهاربا 
ره دومرف : [. 180  ] ۀَمُح ُوذ  ُهَّرُضَی  َْمل  ٍةاَلَص  ِّلُک  َدَْعب  اهارق  نم  هللا و  ءاشنا  جلافلا  فخی  مل  همانم  دنع  یـسرکلا  ۀیآ  ءرق  نم  اَهَأَرَق  ْنَم  َو  ُهَّللا 
وا هب  نایز  دناوخب  زامن  ره  زا  دعب  ار  نآ  هک  ره  ادخ و  تساوخ  هب  هتـشادن  كاب  جلف  ضرم  زا  دناوخب  باوخ  عقوم  ار  یـسرکلا  ۀیآ  سک 

. مس بحاص  دیناسر  دهاوخن 

تکرب رد 

اَذِإ َو  ٌۀَیاَِهن  ِیتَکَرَِبل  َْسَیل  َو  ُتْکَرَاب  ُتیِـضَر  اَذِإ  َو  ُتیِـضَر  ُْتعِطُأ  اَذِإ  ِءاَِیْبنَْألا  َنِم  ٍِّیبَن  َیلِإ  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  یَحْوَأ  لاق : مالـسلاهیلع  اضرلا  نع 
ینک تعاطا  هاگره  دومرف : یحو  ناربمیپ  زا  یکیب  ادخ  دومرف  [. 181  ] ءاَرَْولا َنِم  َِعباَّسلا  ُُغْلبَت  ِیتَنَْعل  َو  ُْتنََعل  ُْتبِضَغ  اَذِإ  َو  ُْتبِضَغ  ُتیِصُع 
نوچ موش و  نیگمشخ  ینک  تیصعم  نوچ  ینایاپ و  نم  تکرب  يارب  تسین  مهدیم و  تکرب  مدش  دونشوخ  نوچ  موشیم و  دونـشخ  نم 

. دیسر دهاوخ  دنزرف  زا  متفه  تشپ  ات  نم  تنعل  منکیم و  درط  نعل و  موش  نیگمشخ 

نآرق رد  جنگ  هللا  مسب 

هحفـص  ] هیف ناک  امهل  زنک  هتحت  ناک  و  هللا : لاق  يذلا  زنکلا  یف  ناک  لوقی : مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلاابا  تعمـس  لاق  طابـسا  نب  یلع  نع 
ترضح [. 182  ] ثیدحلا نزحی . فیک  ردـقلاب  نقیا  نمل  تبجع  حرفی و  فیک  توملاب  نقیا  نمل  تبجع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  [ 119

هک یـسک  يارب  مراد  بجع  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  دوب  نآ  رد  امهل  زنک  هتحت  ناک  و  هدومرف : نآرق  رد  ادخ  هک  یجنگ  دومرف  ع )  ) اضر
. دوشیم كانهودنا  هنوگچ  دراد  نیقی  ردق  اضق و  هب  هک  یسک  يارب  مراد  بجع  و  دوشیم ، داش  هنوگچ  دراد  گرم  هب  نیقی 

لکوت
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ُّدَح اَمَف  ُْتُلق  َلاَـق  ًادَـحَأ  ِهَّللا  َعَم  َفاََـخت  اـَل  ْنَأ  ِیل  َلاَـقَف  ِلُّکَوَّتلا  ُّدَـح  اَـم  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  َُهل  ُْتلُقَف  اَـضِّرلا ع  ُْتلَأَـس  َلاَـق  ِمْهَْجلا  ِْنب  ِنَسَْحلا 
َلاَقَف َكَدـْنِع  اَنَأ  َْفیَک  َمَلْعَأ  ْنَأ  یِهَتْـشَأ  َكاَدـِف  ُْتلِعُج  ُْتُلق  َلاَق  ُهَْلثِم . َكوُطُْعی  ْنَأ  ُّبُِحت  اَـم  َکِـسْفَن  ْنِم  َساَّنلا  َیِطُْعت  ْنَأ  َلاَـق  ِعُضاَوَّتلا ؟

؟ تسیچ لکوت  يهزادنا  دح و  موش  تیادـف  متفگ  مدرک ، لاؤس  اضر ع  ترـضح  زا  تفگ  مهج  نب  نسح  [. 183  ] كَْدنِع اَنَأ  َْفیَک  ْرُْظنا 
اب يراد  تسود  هک  ینک  راتفر  يروط  مدرم  اب  دومرف  تسیچ ؟ عضاوت  يهزادنا  موش  تیادف  متفگ  یـسرتن  يدحا  زا  ادـخ  اب  هکنیا  دومرف :

. متسه هنوگچ  وت  دزن  رد  نم  نیبب  رگنب  دومرف  متسه  هنوگچ  امش  دزن  نم  هک  منادب  مراد  لیم  موش  تیادف  متفگ  دننک ، راتفر  وت 

نموم زا  مغ  عفر 

دیاـمن مغ  مه و  عفد  ینمؤم  زا  سک  ره  [. 184  ] هماـیقلا موی  هبلق  هللا  جرف  نمؤم ، نع  جرف  نم  هحفص 120 ] : ] لاق مالـسلاهیلع ، اضرلا  نع 
. دنکیم فرطرب  ار  وا  مغ  مه و  تمایق  رد  ادخ 

ناملسم يارب  تسایر  ررض 

ْدَق ٍمَنَغ  ِیف  ِناَیِراَض  ِناَْبئِذ  اَم  لاـقف ع : [. 185  ] ۀـسائرلا بحی  هنا  لاقف : الجر  رکذ  هنا  مالـسلاهیلع ، اضرلا  نسحلا  یبا  نع  دـالخ ، نب  رمعم 
يدرم مان  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  روضح  رد  هک  هدرک  تیاور  دالخ  نب  رمعم  ۀَساَئِّرلا  ِبَلَط ]  ] ْنِم ِِملْـسُْملا  ِنیِد  ِیف  َّرَـضَِأب  اَهُؤاَعِر  َقَّرَفَت 
نانابش هک  يدنفسوگ  يهلگ  نایم  رد  صیرح  رایسب  گرگ  ود  دومرف : ترـضح  درادیم . تسود  ار  تسایر  وا  تفگ  دروآ و  نابز  هب  ار 

[. 186 . ] دراد نایز  ناناملسم  يارب  تسایر  هک  دنرادن  ررض  ردق  نآ  دناهدش  رود  هلگ  نآ  زا 

وج بآ 

زا تفگ  نانـس  نب  دـمحم  [. 187 . ] ِرْمَْخلا َنِم  ُهَّنِإَف  ُْهبَْرقَت  َال  َلاَـقَف َ  ِعاَّقُْفلا  ِنَع  مالـسلاهیلع  اـضرلا  نسحلااـبا  تلأـس  لاـق : نانـس  نب  دـمحم 
هحفص 121] . ] تسا رمخ  ماسقا  زا  نآ  هک  وشم  کیدزن  نآ  هب  دومرف  وج  بآ  زا  ندرک  لاؤس  ع )  ) اضر ترضح 

وج بآ 

ُناَْمیَلُس اَی  ُهَّنِإ  اَمَأ  ُْهبَرْشَت  اَلَف  ُناَْمیَلُس  اَی  ٌلوُهْجَم  ٌرْمَخ  َلاَقَف  ِعاَّقُْفلا ؟ ِبْرُش  ِیف  ُلوُقَت  اَم  اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍرَفْعَج  ِْنب  َناَْمیَلُس  ْنَع 
هچ مدرک  ضرع  ع )  ) اـضر ترـضح  هب  تفگ  رفعج  نـب  نامیلـس  [. 188 . ] ُهَِعئَاب ُْتلَتََقل  َو  َُهبِراَـش  ُتْدَـلََجل  ِیل  ُراَّدـلا  َو  ِیل  ُمْکُْحلا  َناَـک  َْول 
نم اب  مکح  رگا  نامیلـس  يا  نادب  روخم . ماشاین و  ار  نآ  نامیلـس  يا  لوهجم  تسا  یبارـش  نآ  دومرف  وج ؟ بآ  ندیماشآ  رد  یئامرفیم 

. متشکیم ار  شاهدنشورف  مدزیم و  هنایزات  شاهدنروخ  هب  دوب  نم  لام  هناخ  دوب و 

راوخ بارش 

ترضح هب  تفگ  يوار  [. 189 . ] َُهل ُْتُلق  ْدَـق  َقَدَـص  َلاَق  ٌِرفاَک  ِرْمَْخلا  ُبِراَش  َُهل  َْتُلق  َکَّنَأ  ُرُکْذَـی  َدُواَد  َْنبا  َّنِإ  اَضِّرِلل ع  ُْتُلق  يوارلا : َلاَـق 
ار نآ  متفگ  نم  هتفگ  تسار  دومرف : تسا ، رفاک  راوخ  بارش  دیدومرف : هک  هدرک  لقن  امش  زا  دواد  نبا  مدرک  ضرع  مالسلاهیلع  اضر 

ردنک بارش و 

َهَّللا َّنَأ  ِءاَدَْبلِاب ، . ِهَِّلل  َّرُِقی  ْنَأ  َو  ِرْمَْخلا  ِمیِرْحَِتب  اَّلِإ  ُّطَق  ًاِّیبَن  ُهَّللا  َثََعب  اَم  لوقی ُ : مالسلاهیلع  اضرلا  نسحلا  ابا  تعمس  لاق  تلصلا  نب  نایرلا  نع 
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چیه دنوادخ  دومرف : ع )  ) اضر ترضح  مدینش  تفگ  تلـصلا  نب  نایر  هحفص 122 ] [. ] 190  ] رُدـْنُْکلا ِِهلِْزنَم  ِیف  َنوُکَی  ْنَأ  َو  ُءاَشَی  اَم  ُلَعْفَی 
ءاشی و ام  هللا  اوحمی  دنکیم . دهاوخب  هچنآ  ادخ  اریز  ءادـب  هب  درک  رارقا  درک و  میرحت  ار  بارـش  هک  نآ  رگم  دومرفن  ثوعبم  ار  يربمغیپ 

. دشاب ردنک  شلزنم  رد  هکنیا  باتکلا و  ما  هدنع  تبثی و 

بارش رد 

َو َّزَع  ِهَّللا  ِراَْکنِإ  یَلَع  ْمُهاَّیِإ  اَِهلْمَح  َو  اَهِیبِراَش  ِلوُقُع  ِرِییْغَت  ْنِم  َو  ِداَسَْفلا  َنِم  اَهِیف  اَِمل  َرْمَْخلا  ُهَّللا  َمَّرَح  لاق  مالـسلاهیلع ، اضرلا  نسحلایبا  نع 
َِکلَِذبَف ِمِراَحَْملا  َنِم  ٍءْیَـش  ْنِم  ِزاَِجتْحِالا  ِۀَِّلق  َو  اَنِّزلا  َو  ِفْذَْقلا  َو  ِْلتَْقلا  َو  ِداَسَْفلا  َنِم  ْمُْهنِم  ُنوُکَی  اَم  ِِرئاَس  َو  ِِهلُـسُر  یَلَع  َو  ِْهیَلَع  ِۀَیْرِْفلا  َو  َّلَج 

َو ِرِخْآلا  ِمْوَْیلا  َو  ِهَّللِاب  ُنِمُْؤی  ْنَم  ِْبنَتْجَْیلَف  ِرْمَْخلا  ِۀَِبقاَع  ْنِم  ِیتْأَی  اَم  اَِهتَِبقاَع  ْنِم  ِیتْأَی  ُهَّنَِأل  ٌمَّرَُحم  ٌماَرَح  ُهَّنَأ  َِۀبِرْشَْألا  َنِم  ٍرِکْـسُم  ِّلُک  یَلَع  اَْنیَـضَق 
نآ رد  هچنآ  يارب  درک  مارح  ار  بارـش  ادـخ  دومرف  [. 191  ] اَهِیبِراَش َْنَیب  َو  اَنَْنَیب  َۀَمْـصِع  َال  ُهَّنِإَف  ٍرِکْـسُم  ٍباَرَـش  َّلُک  اَنَتَّدَوَم  ُلِحَْتنَی  َو  اَناَّلَوَتَی 

لج و زع و  يادـخ  ندرک  راکنا  رب  ار  ناـنآ  درادیماو  دـنماشآیم و  ار  نآ  هک  ار  یئاـهنآ  ياـهلقع  نداد  رییغت  تهج  زا  داـسف و  زا  تسا 
انز هانگ و  یب  صاخـشا  هب  نداد  اوران  تبـسن  یـشک و  مدآ  تسا و  بترتم  نآ  رب  هک  رگید  دـسافم  نداد و  لوسر  ادـخب و  غورد  تبـسن 

مرحم تسا و  مارح  تابورـشم  زا  هدننکتسم  ره  هک  میدرک  مکح  ام  تهج  نیمه  هب  سپ  مارح  ياهراک  زا  دـندرکن  يراددوخ  ندرک و 
تسود ار  ام  دراد و  نامیا  تمایق  ادخ و  هب  سک  ره  سپ  تسا  یکی  بارـش  هحفـص 123 ]  ] تبقاع اب  نآ  تبقاع  راک و  نایاپ  هکنآ  يارب 

. دنک يرود  بانتجا و  نآ  زا  دیاب  دنزیم  ام  یتسود  زا  مد  دراد و 

تارکسم

ره دومرف : ع )  ) اضر ترضح  [. 192  ] ٌماَرَح ُعاَّقُْفلا  َو  ٌماَرَح  ٍرَّمَُخم  ُلُک  َو  ٌماَرَح  ٍرِکْسُم  ُلُک  لاق : مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلایبا  نع  اشولا  نع 
هحفص 124] . ] تسا مارح  وج  بآ  تسا و  مارح  دنک  دوخیب  دوخ  زا  ار  ناسنا  يزیچ  ره  تسا و  مارح  يهدننک  تسم 

بارش تمذم  رد 

ِیف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َنََعل  لاق : مالـسلاهیلع  رفعجیبا  نع  دوشیم  هتـشاگن  بارـش  تمرح  رد  ثیدح  نیدنچ  کنیا 
زا  - 1 [. 193 . ] اَِهنَمَث َلِکآ  َو  اَهَیِرَتْشُم  َو  اَهَِعئَاب  َو  ِْهَیلِإ  ََۀلوُمْحَْملا  َو  اَهَِلماَح  َو  اَهَِیقاَس  َو  اََهبِراَش  َو  اَهَرِصاَع  َو  اَهَسِراَح  َو  اَهَسِراَغ  ًةَرَـشَع  ِرْمَْخلا 

. تسا هدرک  نعل  ار  رفن  هد  بارش  عوضوم  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح 
ندش بارش  يارب  ار  روگنا  هکنآ  ج -  دنکیم . يراد  هگن  بارش  زا  هک  یسک  نآ  ب -  هتشاک . روظنم  نیا  هب  كات )  ) ار وم  هکنآ  فلا - 

 - ز دنکیم . لمح  ار  بارش  يرطب  ای  هزوک  هکنآ  و - دهدیم . صاخشا  هب  ار  بارـش  ماج  هک  نآ  یقاس  ه -  راوخبارـش . د -  دراشفیم .
بارـش شورف  زا  هک  یـسک  ینعی  نآ  نمث  يهدنروخ  ي -  نارادیرخ . نآ ط -  يهدنـشورف  ح -  دـننکیم . لمح  ار  راب  دوخ  هک  یناسک 

زا دیوگیم  رامع  ٌرْمَخ  َوُه  َلاَقَف  ِعاَّقُْفلا  ِنَع  هللادـبع ع  َابَأ  ُْتلَأَس  لاق  یـسوم  نب  رامع   - 2 دنک . يرادیرخ  دوخ  يارب  هریغ  هویم و  اذـغ و 
ِرْمَْخلا ُبِراَش  لاق : هللادـبعیبا ع  نع   - 3 هحفـص 125 ] (. ] درادـن قرف   ) تسا بارـش  نآ  دومرف  وج  بآ  زا  مدرک  لاؤس  قداص  ترـضح 

راوخبارش دومرف . هک  تسا  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا  َشَطَْعلا . َشَطَْعلا  يِداَُنی  ُهَناَِسل  ًاِعلْدُم  ُُهتَفَش  اًِلئاَم  ُهُهْجَو  ًاّدَوْسُم  ِۀَماَیِْقلا  َمْوَی  ِیتْأَی 
ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ُءیِجَی  ِرْمَْخلا  ُبِراَـش   4 هنـشت . ماهنـشت ، دنکیم  ادـص  نوریب ، ناهد  زا  شنابز  نازیوآ ، بل  هایـس ، يور  اب  دـیآیم  تمایق  زور 

 –5 شاهنیـس . رب  تسا  يراج  شناهد  باعل  نوریب  ناهد  زا  شنابز  دیآیم  تمایق  زور  راوخبارـش  ِهِرْدَص  یَلَع  ُُهباَُعل  ُلیِـسَی  ُهَناَِسل  ًاِعلْدُم 
َرِکَس یَّتَح  اََهبِرَـش  ْنِإَف  َنُونِمْؤُْملا  َو  ُُهلُـسُر  َو  ُُهتَِکئاَلَم  َو  ُهَّللا  ُهَنََعل  ٍرْمَخ  ْنِم  ًۀَعْرُج  َبِرَـش  ْنَم  ُهَّنَأ  یِّنَع  َۀَّیِطَع  ِْغْلبَأ  ُُسنُوی  اَی  ِهَّللا ع : ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق 

هب نم  فرط  زا  سنوی  يا  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  [. 194  ] ٌۀَنوُْعلَم ٌۀَفیِخَـس  ٌۀَثِیبَخ  ٌحُور  ِهِیف  ْتَبِکَر  َو  ِهِدَـسَج  ْنِم  ِناَمیِْإلا  ُحُور  َعُِزن  اَْهنِم 
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تسم هک  دماشایب  يردق  هب  رگا  دننکیم و  نعل  ار  وا  نینمؤم  ناربمیپ و  هتکئالم و  ادخ و  دماشایب  بارـش  هعرج  کی  سک  ره  وگب  هیطع 
لاق هللادبع ع  یبا  نع  ثیدح . رخآ  یلا  دوشیم  ادیپ  وا  رد  نوعلم  ثیبخ  فیعض  صقان  حور  دوشیم و  هدنک  شندب  زا  نامیا  حور  دوش 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  [. 195 . ] ًاحاَبَص َنیَِعبْرَأ  ُهَتاَلَص  ُْهنِم  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ِلَبْقَی  َْمل  َرَکْسَی  یَّتَح  ًارْمَخ  َبِرَش  ْنَم  هللا ص : لوسر  لاق 
هللادبعیبا ع نع  يراحصلا  یبا  نع  هحفص 126 ] . ] دوشیمن لوبق  زور  لهچ  وا  زامن  دوش  تسم  ات  دروخب  بارش  سک  ره  دومرف  ملـس  و 

قداص ترـضح  زا  دیوگیم  يراحـصلا  یبا  [. 196  ] ءیـش اهنم  هقورع  یف  مادام  ةالـص  هنم  لبقت  ال  لاـق : رمخلا . براـش  نع  هتلأـس  لاـق :
نع دریذپیمن . زامن  وا  زا  ادخ  تسا  یقاب  بارش  وا  ياهگر  قورع و  رد  هک  یتقو  ات  دومرف  راوخبارـش  لاح  زا  مدرک  لاؤس  مالـسلاهیلع 

هتسد هس  دومرف  ع )  ) قداص ترضح  [. 197 . ] ٍۀَمیِمَِنب ٌءاَّشَم  َو  ِرْمَْخلا  ُبِراَش  َو  ِمَّدِلل  ُكاَّفَّسلا  َۀَّنَْجلا  َنُولُخْدَی  َال  ٌۀَثاََلث  مالـسلاهیلع ، هللادبعیبا 
هللادبعیبا ع نع  نیچنخس . مامن و   - 3 راوخبارش .  - 2 دزیرب . قحان  هب  ار  مدرم  نوخ  هک  یـسک   - 1 دوشیمن . تشهب  لخاد  مدرم  زا 

ُنِمْدُم لاق : هللادبعیبا ع  نع  تسا . يرش  ره  دیلک  رمخ  برش  دندومرف : ع )  ) قداص ترـضح  [. 198 ( ] رش لک  حاتفم  رمخلا  برش  : ) لاق
[. 200  ] تسرپ تب  دننام  دنکیم  تاقالم  ار  ادخ  رمخ  نمدـم  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  [. 199  ] ٍنَثَو ِدـِباَعَک  ُهاَْقلَی  َمْوَی  َهَّللا  یَْقلَی  ِرْمَْخلا 

ُبِراَش ُِّیلَع  اَی  ٍنَثَو  ِدـِباَعَک  ِرْمَْخلا  ُبِراَش  یلع ، اـی  لاـق  ع )  ) یلعل ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  ۀیـصو  یف   ) مالـسلاهیلع قداـصلا  نع 
رد دومرف  قداص  ترـضح  [. 201  ] اِرفاَک َتاَم  َنیَِعبْرَْألا  ِیف  َتاَـم  ْنِإَـف  ًاـمْوَی  َنیَِعبْرَأ  ُهَتاَلَـص  هحفـص 127 ]  ] َّلَج َو  َّزَع  ُهَّللا  ُلَـبْقَی  اـَل  ِرْمَْخلا 

ادـخ یلع  ای  تسا  تسرپتب  دـننام  راوخبارـش  یلع  ای  دومرف  هک  تسا  نینمؤملاریما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  تیـصو 
ناوضر قودص  خیش  تسا . هدرم  رفاک  درم  زور  لهچ  نیا  فرظ  رد  رگا  دنکیمن و  لوبق  زور  لهچ  ات  هدروخ  بارـش  هک  ار  یـسک  زامن 

: َلاَق ِۀَئاِمَِعبْرَْألا  ِثیِدَح  ِیف  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِلاَصِْخلا  ِیف  َو  [. 202  ] تسا هتسناد  لالح  ار  نآ  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  هدومرف  هیلع  هللا 
َنیَِعبْرَأ ُُهتاَلَـص  ْلَبُْقت  َْمل  َرِکْـسُْملا  َبِرَـش  ْنَم  اََهبِرَـش  اَهَدَجَو  اَذِإ  يِذَّلا  َلاَق  ُنِمْدُْملا  اَم  َو  َلِیق  ٍنَثَو  ِدـِباَعَک  ُهاَْقلَی  َنیِح  َهَّللا  یَْقلَی  ِرْمَْخلا  ُنِمْدـُم 

ره هک  یسک  دومرف  تسیچ  نمدم  دندیسرپ  تسرپتب  دننام  دننکیم  تاقالم  ار  ادخ  بارش  نمدم  دومرف  ع )  ) یلع ترـضح  ًۀَْلَیل . َو  ًامْوَی 
[. 203  ] تسین لوبق  زور  هنابش  لهچ  شزامن  دماشایب  بارش  سک  ره  دشونب  دبایب  ار  نآ  تقو 

نیدلاو قاع 

نیدلاو و قاع  دوشیمن  تشهب  لخاد  دومرف  ع )  ) قداص ترضح  ُهَلِمَع  اَذِإ  ِْریَْخلِاب ) ٌناَّنَم  َو  َو  ِرْمَْخلا  ُنِمْدُم  َو  ِْهیَِدلاَِول  ُقاَْعلا  َۀَّنَْجلا  ُلُخْدَی  َال 
َو ِّنَْملِاب  ْمُِکتاقَدَص  اُولِْطُبت  و ال  هحفص 128 ] : ] دیامرفیم نآرق  دراذگب . تنم  وا  رب  دنک  یبوخ  یسک  هب  نوچ  هک  یـسک  بارـش و  نمدم 

يذَْألا

بارش تمذم 

منم هک  اتفگ  ار  رب  ورس  یبیهم  لکش  اب  هتسارآ  یناوج  نیلابب  تفر  یبش  سیلبا  دوشیم . هتشاگن  بارش  تمذم  رد  ازریم  جریا  رعـش  کنیا 
هنیس و دوخ  رهاوخ  زا  ینکـشب  اب  راز  یـشکب  ار  تدوخ  ریپ  ردپ  نآ  ای  ار  رطخ  هس  نیا  زا  یکی  وت  ینیزگب  دیاب  راهنز  یهاوخ  رگا  گرم 

گرم زک  تشاد  اج  دوخ و  رب  ناوج  میب  نیا  زا  دـیزرل  ار  رظن  وت  كاله  مشوپب ز  هکنآ  ات  رغاس  هس  ود  یـشونب  بان  ِیم  دوخ ز  ای  ار  رس 
هچ دروخیم  هس  ود  یماج  ار  ررـض  عفد  منک  شیوخ  زا  یم  هب  نکیل  راک  نیا  مرهاوخ  ردـپ و  اب  منکن  اتفگ  ار  رن  مغیـض  نت  هب  هزرل  دـتف 

عون دـنک  ظفح  رـش  يهیام  نیز  دـنوادخ  كات و  نب  گشخ  دوش  شاک  يا  ار  ردـپ  تشک  مه  دز و  ار  دوخ  رهاوخ  مه  یتسم  هریخ  دـش 
زک يزیچ  يروـخ  هچ  هحفـص 129 ]  ] یپ یتسپ  يوس  دنمدرخ  درم  دـهنن  یم  لقاع  دروخن  یتسم  اناد  دـنکن  هتفگ  ورـسخ  رـصان   - ار رـشب 
وا هک  دنیوگ  هدبرع  یشک  رو  وا  هن  درکیم  هک  دنیوگ  شـشخب  ینک  رگ  ین  وچ  ورـس  رظن و  ردنا  دیآ  ورـس  وچ  ین  ارت  زیچ  نآ  ندروخ 
هب دـناوخیم و  ار  َنوُِرفاْکلا  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  هروس  دـش  زامن  لوغـشم  دوب و  هدروخ  بارـش  نیملـسم  زا  یکی  هک  تسا  تیاور  رد   - یم هن  درک 
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يهیآ عقوم  نیا  رد  دیتسرپیم  امش  هک  ار  هچنآ  منکیم  تدابع  نم  نارفاک  يا  ینعی  َنوُُدبْعَت ، - ام  ُُدبْعَأ  تفگ  َنوُُدبْعَت - ام  ُُدبْعَأ  ياج ال 
هب عجار  مظعا  میکح  رتکد  موحرم  هباـطخ  کـنیا   - مظعا میکح  رتکد  هباـطخ  دـش . لزاـن  يراکُـس  ُْمْتنَأ  َو  َةـالَّصلا  اُوبَْرقَت  ـال  و   ) يهفیرش

هدکشناد هلجم  رد  سنارفنک  لصا  دوشیم . هتـشون  هدرک  داریا  رالاسهپـس  هسردم  نلاس  رد  لاس 1315  رد  هک  یلکلا  تابورشم  تارـضم 
مالـسا و سدـقم  عرـش  هک  نیا  تمکح  منیبـب  هک  تسا  نیا  مدوـصقم  هسلج  نیا  رد  تسا ص 93 . دوـجوم  لاـس 1315  لوقنمو  لوقعم 

نآ زیچ  چیه  هک  تسا  نیا  شتهج  نم  هدیقع  هب  تسیچ ؟ هدرک  اشحف  لکلا و  عنم  رد  دـیکأت  هزادـنا  نیا  هندـمتم  للم  مامت  یندـم  نیناوق 
لسن و هب  هداوناـخ  هچب و  نز و  هب  ناگتـسب  شیوخ و  موقب و  يریپ ، یناوج و  هب  نطاـب ، رهاـظب و  ناـسنا ، رمع  هب  ناـسنا ، تحـص  هب  ردـق 

نکهشیر روطنیا  مادـکچیه  یلو  تسا  دایز  اـیند  رد  ضارما  دـناسریمن  ررـض  رـشب  ملاـع  هب  هکلب  نطو  روشک و  هب  هعماـج و  هب  باـقعا 
مسیلکلا ببسم  لکلا  تسین  عیسو  دح  نیا  هب  دنکیم  دیلوت  هک  یئاه  یتخبدب  يهنماد  درادن  هبقع  تعسو و  شتیارس  هزادنا  نیا  تسین و 

، یغامد يردـص و  تالالتخا  يویر ، ياهتنوفع  زیمآرفنت  ياهیق  یتسـس و  ضراوع  رب  هوالع  شداح  دوشیم ، نمزم  مسیلکلا  اـی  داـح 
شنمزم رد  دوشیم  ببس  ار  ینآ  گرم  هتشون  هدید و  وید ) رات   ) هک روطنآ  یهاگ  دهدیم و  هفلتخم  تاجنـشت  يراه ، هب  هیبش  ضراوع 

اب ملکت  تسا . کشخ  درز و  يهرهچ  هدیرپ و  گنر  اب  سکع  هب  یهاگ  هتسجرب  يرعش  قورع  هحفص 130 ] ، ] هتخورفارب نقتحم  تروص 
، تسا ـالتبم  لاهـسا  اـی  تسوبی  هب  دراد و  همـضاه  ءوـس  تسا ، شّحوـتم  برطـضم و  یلکلا  دراد ، هشعر  ناـبز  پل و  دوـشیم ، شاـعترا 

يردص لس  تسا ، یناقری  دوشیم ، گرزب  ای  کچوک  عمشت و  شدبک  دراد  مدلا  فذق  یقاب و  هدهم  هحرق  ای  مروت  درد و  یئاهتـشایب و 
طقـس ثمطلا ، رـسع  نییارـش ، بلـصت  بلق ، ندش  یمخـش  دیدش ، ياه  هفرـس  تالـضع ، رغـص  ءاسنلا ، قرع  نوگانوگ ، ياهدرد  هتفرگ 

تـسین اـهنآ  حرـش  تصرف  هک  رگید  ناـمرد  یب  درد  نارازه  اـه و  جـلف  ناوـلا ، زیمت  مدـع  رـصب ، فـالتخا  نایـسن ، یلکلا  نایذـه  نینج ،
دیئامرفب هظحالم  تسا  رگید  رامـشیب  ياهیتخبدـب  ثعاب  دوخ  نادـنزرف  ناسک و  يارب  اـما  شدوخ  يارب  اـهنیا  دنتـسه  وا  ياهیتخبدـب 

ماـمت تخبدـب  مدآ  نـیا  دوـشیم  یبـصع  زکارم  باـصعا و  هجوـتم  لـکلا  اریز  دوـشیم ، ینابــصع  يدوزب  دراد  قـلخ  ءوـس  هـتبلا  یلکلا 
هتفر دنکیم و  مارح  اهنآ  رب  ار  شیاسآ  دـهدیمن  هداوناخ  یناگدـنز  شاعم و  هب  تیمها  هک  نیا  رب  هوالع  دـنکیم  تیذا  ار  شناکیدزن 

هب دناهتـشک ، ار  دوخ  هانگیب  ياهنز  هک  اهیلکلا  اسب  هچ  دوشیم ، لتق  تیاـنج و  بکترم  دـنزیم ، تمهت  دوشیم ، نظ  ءوس  راـچد  هتفر 
لکلا تارـضم  دروآیم  دوجوب  هناوید  ضارما و  هب  التبم  اـی  رمع  مک  روجنر و  لـیلع و  صقاـن و  نادـنزرف  تسا  بارخ  شا  هفطن  هوـالع 

یتخبدـب ببـس  اهنونج  نیا  و  سرت ، نونج  دـیدهت  نونج  تکاس ، نونج  تسا  نونج  ماسقا  دـلوم  لکلا  اریز  تسا  دایز  زین  هعماـج  يارب 
. تسه باب  نیا  رد  دایز  ياههیئاصحا  تسا و  لکلا  دلوم  ایند  رد  تایانج  رتشیب  ای  فصن  دنوشیم  هعماج  يارب  گرزب  ياه 

متس روج و  رد 

یِشاَوَْملا َِتتاَم  ُةاَکَّزلا  تَِسبُح  اَذِإ  َو  َُۀلْوَّدلا  هحفص 131 ]  ] َِتناَه ُناَْطلُّسلا  َراَج  اَذِإ  َو  ُرَطَْملا  َسِبُح  ُةَالُْولا  َبَذَک  اَذِإ  اضرلا ع  نسحلایبا  نع 
ناکرا دـنک . متـس  روج و  ناطلـس  نوچ  دوشیم و  عطق  سبح و  ناراب  دـنیوگب  غورد  روما  نایدـصتم  نارادـنامرف و  یتقو  دومرف ، [. 204]

. دنریمیم نایاپراهچ  دوشن ، هداد  دوش و  سبح  ةوکز  هاگ  ره  دوشیم و  لزلزتم  تسس و  تلود 

لایع لها و  رب  تعسو  رد 

تسا راوازس  هتسیاش و  دومرف  [. 205  ] مِهِدُوقَو ِیف  َدیِزَی  َو  ِءاَتِّشلا  ِیف  ِِهلاَیِع  ِتُوق  ْنِم  َصُْقنَی  ْنَأ  ِنِمْؤُْمِلل  یِغَْبنَی  : ) لاق مالسلاهیلع : اضرلا  نع 
. دیازفیب ناش  تخوس  لئاسو  رب  دهاکب و  شاهلئاع  كاروخ  توق و  زا  ناتسمز  رد  نمؤم  صخش  هک 

لایع لها و  رب  تعسو  رد 
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هتسیاش دومرف : [. 206  ] تْوَم اْوَّنَمَتَی  الئل  ِِهلاَـیِع  یَلَع  َعِّسَُوی  ْنَأ  ِلُـجَّرِلل  یِغَْبنَی  لاـق : مالـسلاهیلع ، اـضرلا  نسحلایبا  نع  دـالخ  نب  رمعم  نع 
. دیامنن ار  شگرم  يوزرآ  ات  شاعم  رما  رد  دهدب  هعسوت  شلایع  لها و  رب  هک  درم  يارب  تسا 

لایع لها و  رب  تعسو  رد 

نکمتم و صخش  رب  دومرف : [. 207  ] ِهلاَیِع یلع  ُۀَعِسْوَّتلا  ِْهیَلَع  ُبِجَی  ِۀَمْعِّنلا  ُبِحاَص  هحفص 132 ] : ] لاق مالسلاهیلع ، اضرلا  نع  یطنزبلا  نع 
تیاور 103 دهدب . هعسوت  شلایع  لها و  رب  هک  تسا  بجاو  تمعن  بحاص 

اذغ رد 

[. 208  ] حاَرَتْسا َو  ُهُرْهَظ  َفَخ  ِِهتَنَـس  َماَعَط  رخدا  اَذِإ  ناَْسنِْإلا  ناـسنالا  لوقی  مالـسلاهیلع  اـضرلا  تعمـس  لاـق : مهجلا ، نسحلا  نع  لاـضفنبا 
. دوشیم تحار  شدوخ  کبس و  شتشپ  دنک  هریخذ  ار  دوخ  لاس  يهقوذآ  ناسنا  هاگ  ره  دومرف :

اذغ رد 

ِءاَرْحَّصلا ِیف  َلَکَأ  ْنَم  َو  ُْهلَواَنَتَْیلَف  ٌءْیَش  ُْهنِم  َطَقَسَف  ًاماَعَط  ِِهلِْزنَم  ِیف  َلَکَأ  ْنَم  لوقی : مالسلاهیلع  اضرلا  نسحلاابا  تعمـس  لاق  دالخ  نب  رمعم 
لیم ار  نآ  سپ  داتفا  تخیر و  نیمز  هب  نآ  زا  يزیچ  دروخب و  اذـغ  شلزنم  رد  سک  ره  دومرف : [. 209 . ] ُِعبَّسلا َو  ِْریَّطِلل  ُهْکُْرتَْیلَف  ًاجِراَخ  َْوأ 

. هدنرد هدنرپ و  يارب  دراذگب  ار  نآ  دیاب  تخیر  نیمز  رب  يزیچ  دروخب و  اذغ  لزنم  جراخ  ای  ارحص  رد  سک  ره  و  دنک ،

اذغ رد 

َْمل َءاَشَْعلا  ُلُجَّرلا  َكََرت  ْنِإَف  ُءاَشَْعلا  َُهل  ُلاَُقی  ًاقْرِع  ِدَسَْجلا  ِیف  َنِإ  هحفص 133 ] ، ] مالسلاهیلع اضرلا  نع  نییزاوهالا  ضعب  نع  لهس  نع  ةدع 
َْول َو  َءاَشَْعلا  ُمُکُدَحَأ  َّنَعَدَـی  اَلَف  ِینَتْأَمْظَأ  اَمَک  ُهَّللا  َكَأَمْظَأ  َو  ِینَتْعَجَأ  اَمَک  ُهَّللا  َکَعاَجَأ  ُلوُقَی  َِحبُْـصی  ْنَأ  َیلِإ  ُقْرِْعلا  َِکلَذ  ِْهیَلَع  وُعْدَـی  ْلَزَی 

نیرفن وا  رب  حبص  ات  دروخن  ماش  صخشم  رگا  سپ  ءاشع  گر  مان  هب  تسه  یگر  ندب  رد  دومرف : [. 210 . ] ٍءاَم ْنِم  ٍَۀبْرَش  َْوأ  ٍْزبُخ  ْنِم  ٍۀَمُْقِلب 
هگن هنـشت  ارم  هکنانچ  دراد  هگن  هنـشت  ار  وت  يادخ  یتشاد و  هاگن  هنـسرگ  ارم  هکنانچ  دراد  هگن  هنـسرگ  ار  وت  ادـخ  دـیوگیم  دـنکیم و 

. دشاب یبآ  تبرش  هب  ای  نان  يهمقل  هب  هچ  رگا  دنکن  كرت  ار  ندروخ  ماش  امش  زا  کی  چیه  سپ  یتشاد 

ءوضو رد 

ُهاَّیِإ ِِهتاَجاَنُم  َْدنِع  ِراَّبَْجلا  ِيَدَی  َْنَیب  َماَق  اَذِإ  ًارِهاَط  ُْدبَْعلا  َنوُکَی  ْنَِأل  ِِهب  َئِدـُب  َو  ِءوُضُْولِاب  َِرمُأ  اَمَّنِإ  لاق : مالـسلاهیلع : اضرلا  نع  ناذاش  نب  لضف 
[. 211  ] ِراَّبَْجلا ِيَدَـی  َْنَیب  ِماَیِْقِلل  ِداَؤُْفلا  ِۀَـیِکْزَت  َو  ِساَعُّنلا  ِدْرَط  َو  ِلَسَْکلا  ِباَهَذ  ْنِم  ِهِیف  اَم  َعَم  ِۀَـساَجَّنلا  َو  ِساَنْدَْألا  َنِم  ًاّیِقَن  ُهَرَمَأ  اَمِیف  َُهل  ًاعیِطُم 
اب كاـپ و  دتـسیایم  راـگدورپ  يولج  هک  یماـگنه  هدـنب  هک  نیا  يارب  هدرک  ادـتبا  نآ  هب  نتفرگ و  ءوضو  هب  هدومرف  رما  دـنوادخ  دومرف :
رد هکنیا  رب  هحفص 134 ]  ] هوالع دشاب  تساجن  تافاثک و  زا  هزیکاپ  هدوب و  قح  نامرف  عیطم  دوخ  يادخ  اب  شتاجانم  عقوم  دشاب  تراهط 

. هناحبس لج  قح  ترضح  روضح  رد  نداتسیا  مایق و  يارب  دوشیم  كاپ  لد  دوریم و  نیب  زا  هریغ  باوخ و  تلاسک  نتفرگ  ءوضو 

ءوضو

یلع باحـصالا  هلمح  لوقا ) . ) ِعاَرِّذـلا ِرِهاَِظب  ُلُجَّرلا  َو  اَْـهیَعاَرِذ  ِنِطاَِـبب  ُةَأْرَْملا  َأَدـْبَت  ْنَأ  ِءوُضُْولا  ِیف  ِساَّنلا  یَلَع  َّلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َضَرَف  َلاَـق 
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[. 212  ] بابحتسا

ءوضو

لاقف ال ءاملا ، هدی  یلع  بصی  مالغلا  ةاوصلل و  ءاضوتی ، نومأملا  اموی و  مالسلاهیلع  اضرلا  لخد  لاق : داشرالا  یف  دیفلا  نامعنلاب  نب  دمحم 
يزور هدومرف : داشرا  رد  هیلع  هللا  ناوضر  دـیفم  خیـش  هسفنب . هئوضو  یلوت  مـالغلا و  نومأـملا  فرـصف  ادـحا ، کـبر  هداـبعب  كرـشت … 

سپ تخیریم  بآ  شتـسد  رب  مالغ  زامن و  يارب  دوب  نتفرگ  ءوضو  لوغـشم  نومأم  نومأـم و  رب  دـش  لـخاد  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح 
در ار  مالغ  هحفص 135 ]  ] نومأم سپ  ریگن  کمک  نکن و  کیرش  تدوخ  اب  ار  سک  چیه  راگدرورپ  تدابع  رد  ریما  يا  دومرف  ترـضح 

. درک مامت  داد و  ماجنا  ار  شا  ءوضو  یئاهنت  هب  شدوخ  تفر و  درک و 

ءوضو بآ 

َِکلَذ َیبَأَف  ِْهیَلَع  َّبُصَِأل  ُْهنِم  ُتَْونَدَـف  ِةاَلَّصِلل  ُْهنِم  َأَّیَهَتَی  ْنَأ  ُدـیُِری  ٌقیِْربِإ  ِْهیَدَـی  َْنَیب  َو  اَـضِّرلا ع  یَلَع  ُْتلَخَد  لاـق : ءاـشولا  یلع  نب  نسحلا  نع 
اَم َأ  َلاَقَف  َِکلَذ  َْفیَک  َو  ُْتلُقَف  اَنَأ  ُرَزُوأ  َو  َْتنَأ  ُرَجُْؤت  َلاَـق  َرَجْؤُأ  ْنَأ  ُهَرْکَت  َْکیَدَـی  یَلَع  َّبُصَأ  ْنَأ  ِیناَْـهنَت  َِمل  َُهل  ُْتلُقَف  ُنَسَح - اَـی  ْهَم  َلاَـقَف 
َیِه َو  ِةاَلَّصِلل  ُأَّضََوتَأ  اَذ  اَنَأ  اَه  َو  ًادَـحَأ  ِهِّبَر  ِةَدابِِعب  ْكِرُْـشی  َو ال  ًاِحلاص  اًلَمَع  ْلَمْعَْیلَف  ِهِّبَر  َءاِقل  اوُجْرَی  َناـک  ْنَمَف  ُلوُقَی  َّلَـج  َو  َّزَع  َهَّللا  َْتعِمَس 
دوـب یقیربا  وا  يوـلج  اـضر و  ترــضح  رب  مدـش  لـخاد  تـفگ : ءاـشولا  یلع  نـب  نـسح  [. 213 . ] ٌدَـحَأ اَهِیف  ِینَکَرْـشَی  ْنَأ  ُهَرْکَأَـف  ُةَداَـبِْعلا 

درک ضرع  سپ  درک  تعنامم  درکن و  لوبق  دریگب ، وضو  ترـضح  هک  مزیرب  بآ  متفر و  کیدزن  سپ  زاـمن  يارب  دوش  اـیهم  تساوخیم 
رزو و منک  هاـنگ  نم  يربـب و  رجا  وت  دومرف : مربـب ؟ رجا  نم  هک  نآ  زا  يراد  تهارک  امـش و  ياهتـسد  رب  مزیرب  بآ  هک  ینکیم  عنم  اـیآ 
ره ینعی  هیآ . رخآ  یلا  ِهِّبَر )  َءاِقل  اوُجْرَی  َناک  ْنَمَف  : ) هدومرف میرک  نآرق  رد  يادـخ  يدینـشن  دومرف  تلع ؟ هچ  هب  روطچ  متفگ  مربب  لاـبو 

ءوضو نم  نونکا  و  دـهدن . تکرـش  ار  يدـحا  راـگدرورپ  تداـبع  رد  دـنک و  حـلاص  لـمع  دـیاب  تسا  شراـگدرورپ  ءاـقل  قاتـشم  سک 
. دنک تکرش  نم  اب  نآ  رد  یسک  مرادن  لیم  سپ  تسا  تدابع  نآ  هحفص 136 ]  ] زامن و يارب  مریگیم 

هیلخت تقو  رد  نتفگ  نخس 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  یَهَن  َلاَق : ُهَّنَأ  اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  َناَْوفَص  ْنَع  لاق : هنا  مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلایبا  نع  ناوفـص  نع 
یلص ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  ع )  ) اضر ترـضح  زا  [. 214 . ] َغُْرفَی یَّتَح  ُهَمِّلَُکی  َْوأ  ِِطئاَْغلا  یَلَع  َوُه  َو  َرَخآ - ُلُـجَّرلا  َبیُِجی  ْنَأ  ملـس  و 

. دوش غارف  هک  نآ  ات  دنزب  فرح  ای  دهد  ار  یسک  باوج  هیلخت  لاح  رد  صخش  هک  دندومرف  یهن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا 

لسغ رد 

ُماَذُْجلا َُهباَصَأَف  ِهِیف  َلُِستْغا  ِدَق  يِذَّلا  ِءاَْملا  َنِم  َلَسَتْغا  ِنَم  َلاَق : ٍثیِدَح  ِیف  اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  لاق : ثیدـح ، یف  اضرلا  نسحلایبا  نع 
َو ِماَرَْحلا  َنِم  ُُبنُْجلا  ِهِیف  ُلِـسَتْغَی  اُوبَذَـک  َلاَـقَف  ِْنیَْعلا  َنِم  ًءاَفِـش  ِهِیف  َّنِإ  َنُولوُقَی  ِۀَـنیِدَْملا  َلـْهَأ  َّنِإ  ِنَسَْحلا ع  ِیبَأـِل  ُْتلُقَف  ُهَسْفَن  اَّلِإ  َّنَمُولَی  اَـلَف 
: دومرف هک  هدش  تیاور  ع )  ) اضر ترضح  زا  [. 215 . ] ِْنیَْعلا َنِم  ٌءاَفِش  ِهِیف  ُنوُکَی  َُّمث  ِهَّللا  ِْقلَخ  ْنِم  ٌّلُک  َو  اَمُهُّرَش  َوُه  يِذَّلا  ُبِصاَّنلا  َو  ِیناَّزلا 

سپ هدـش  عقاو  ماذـج  يرامیب  تباصا  دروم  سپ  تسا ) لیلق  بآ  دارم   ) البق تسا  هدـش  لسغ  بآ  نآ  رد  هک  یبآ  اب  دـنک  لـسغ  هک  ره 
مـشچ درد  يارب  تسا  ءافـش  بآ  نآ  رد  دنیوگیم  هنیدم  لها  مدرک  ضرع  ترـضح  هب  دـیوگیم  يوار  سب  دـنک و  تمالم  ار  شدوخ 

تایصوصخ نیا  ایآ  نارگید  تسا و  رتدب  ود  نآ  زا  هک  یبصان  راکانز و  مارح و  زا  بنج  نآ  رد  دنکیم و  لسغ  دنیوگیم  غورد  دومرف 
هحفص 137] ! ] دوشیم مشچ  درد  ءافش  بجوم 
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وضو دیدجت  تلیضف  رد 

ءاشع زامن  يارب  ءوضو  دیدجت  دـندومرف : [. 216  ] هللا یلب و  هللا و  الوحمی و  ءاشعلا  ةولـصل  ءوضولا  دـیدجت  لاـق : مالـسلاهیلع ، اـضرلا  نع 
. دوشیم ادیپ  نخس  یط  رد  هللاو  يرآ  مسق و  ادخ  هب  هن  نتفگ  زا  هک  ار  یتیصعم  دنکیم  وحم 

هعمج لسغ  رد 

ٍّرُح َْوأ  ٍدـْبَع  یَْثنُأ  َْوأ  ٍرَکَذ  ِلُک  یَلَع  ٌبِجاَو  َلاَقَف  ِۀَـعُمُْجلا - َمْوَی  ِلْـسُْغلا  ِنَع  ُُهْتلَأَـس  َلاَـق : اَـضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِةَریِغُْملا  ِْنب  ِهَّللا  ِدـْبَع  ْنَع 
دیوگ ریقح  دازآ . هدنب و  نز ، درم و  رب  تسا  بجاو  دومرف  هعمج ، لسغ  زا  ندرک  لاؤس  ع )  ) اضر ترضح  زا  تفگ  هریغم  هللادبع  [. 217]

[. 218  ] دناهدرک دکؤم  تباجتسا  رب  لمح  ار  بوجو  ءاهقف 

لسغ

یِفْکَی اَم  َرْدَـق  ٌلـِیلَق  ٌءاَـم  ْمُهَعَم  َو  ٌُبنُج  ْمُهَعَم  َو  ٌتِّیَم  ْمُْهنِم  ُتوُمَیَف  ِرَفَّسلا  ِیف  َنُونوُکَی  ِمْوَْقلا  ِنَع  اَـضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  اـَبَأ  ُْتلَأَـس  يوارلا : َلاَـق 
ْنِم ُُهبوُجُو  َِملُع  اَم  ِۀَّنُّسلِاب  ُهُداَُرم  ُلُوقَأ : ٌۀَّنُس . هحفص 138 ]  ] اَذَه َو  ٌۀَضیِرَف  اَذَه  َّنَِأل  ُتِّیَْملا  ُكَْرُتی  َو  ُُبنُْجلا  ُلِسَتْغَی  َلاَق  ِِهب  ُأَْدُبی  اَمُهُّیَأ  اَمُهَدَحَأ 

دنتسه و رفس  رد  هک  یتعامج  زا  ندرک  لاؤس  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  تفگ  يوار  ِنآْرُْقلا  َنِم  ُُهبوُجُو  َِملُع  اَم  ِضْرَْفلِاب  َو  ِۀَّنُّسلا  ِۀَهِج 
نیا رد  تسا  یفاک  اهنآ  زا  یکی  لسغ  يارب  هک  يردـق  هب  دـنراد  مک  بآ  تسه و  بنج  صخـش  اهنآ  ناـیم  رد  دریمیم و  ناـنآ  زا  یکی 

هکنیا يارب  دنهدن  لسغ  ار  تیم  دنک و  لسغ  بنج  صخـش  دـندومرف  دوش ؟ فرـصم  ود  نآ  زا  کی  مادـک  لسغ  يارب  بآ  نیا  تروص 
زا نآ  بوجو  هک  تس  نآ  تنس  زا  دارم  دندومرف : هیلع  هللا  ۀمحر  یلماع  رح  خیـش  موحرم  تنـس . تیم  لسغ  تسا و  ضرف  تبانج  لسغ 

. هدش هتسناد  نآرق  زا  شبوجو  هک  تسا  نآ  ضرف  هب  دارم  و  هدش . هدافتسا  ثیدح 

تبانج لسغ 

َو ُۀَـفاَظَّنلا  ِۀـَباَنَْجلا  ِلْسُغ  ُۀَّلِع  ِِهِلئاَسَم  ِباَوَج  ِیف  ِْهَیلِإ  َبَتَک  ُهَّنَأ  اَـضِّرلا ع  ِنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ْنَع  مالـسلاهیلع ، اـضرلا  نع  نانـس  نب  دـمحم 
ُۀَّلِع َو  ِهِّلُک  ِهِدَسَج  ُریِهْطَت  ِْهیَلَع  َبَجَو  َِکلَِذلَف  ِهِدَسَج ] ِّلُک  ْنِم  ٌۀَجِراَخ  ََۀباَنَْجلا  َّنَِأل   ] ِهِدَـسَج ِِرئاَس  ِریِهْطَت  َو  ُهاَذَأ  ْنِم  َُهباَصَأ  اَّمِم  ِناَْسنِْإلا  ِریِهْطَِتل 

َُۀباَنَْجلا ٍةَوْهَش َو  َال  َو  ُْهنِم  ٍَةداَرِإ  ِْریَِغب  ِِهئیِجَم  َو  ِِهتَّقَشَم  َو  ِهتَْرثَِکل  ِءوُضُْولِاب  ِهِیف  َیِـضَرَف  َِۀباَنَْجلا  َنِم  ُمَْودَأ  َو  ُرَثْکَأ  ُهَّنَأ  ِِطئاَْغلا  َو  ِلْوَْبلا  ِیف  ِفیِفْخَّتلا 
رد مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک  هدرک  تیاور  نانـس  نب  دمحم  هحفص 139 ] [. ] 219 . ] ْمِهِـسُْفنَِأل ِهاَرْکِْإلا  َو  ْمُْهنِم  ِذاَْذِلتْـسالِاب  اَّلِإ  ُنوُکَت  َال 

ریاس یگزیکاپ  تیذا و  زا  هدیـسر  ناسنا  هب  هچنآ  زا  ریهطت  يارب  تسا و  یگزیکاپ  تبانج  لـسغ  بوجو  تلع  هتـشون  يو  لـئاسم  باوج 
بوجو مدع  تلع  دـیامن و  ریهطت  ار  شندـب  مامت  وا  رب  تسا  بجاو  تهج  نیمه  هب  شندـب  مامت  زا  دوشیم  جراخ  تبانج  اریز  شندـب ،

يدایز يارب  دش  یضار  اهنت  ءوضو  هب  نآ  رد  سپ  تبانج  زا  تسا  رت  راد  همادا  رتشیب و  نآ  هک  تسا  نآ  طئاغ  لوب و  رد  فیفخت  لسغ و 
دوشیم و لصاح  داذلتـسا  تبانج  رد  نکیل  تسین و  نآ  رد  مه  یتوهـش  دـیآیم و  صخـش  يهدارا  نودـب  نآ  هک  نیا  شتمحز و  نآ و 

. سفن هارکا 

لئاسم رد 

اَم َو  ِهِضاَْرمَأ  ِساـَنْدَأ  ْنِم  ُفَّظَُنی  َو  ُرَّهَُطی  ُهَّنَأـِل  ُلَّسَُغی  ُهَّنَأ  ِتِّیَْملا  ِلْـسُغ  ُۀَّلِع  ِِهِلئاَـسَم  ِباَوَج  ِیف  ِْهَیلِإ  َبَتَک  اَـضِّرلا ع  َّنَأ  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  لاـق 
َو ُهَنوُّساَُمی  َو  ِةَراَهَّطلا  َلْهَأ  َیَِقل  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  یَلَع  َدَرَو  اَذِإ  ُّبَحَتُْـسیَف  ِةَرِخْآلا  َلْهَأ  ُرِـشاَُبی  َو  َۀَِـکئاَلَْملا  یَْقلَی  ُهَّنَِأل  ِِهلَلِع  ِفُونُـص  ْنِم  َُهباَـصَأ 
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َِقلُخ ُْهنِم  يِذَّلا  ُِینَْملا  ُْهنِم  ُجُرْخَی  ُهَّنَأ  يَرْخُأ  ٌۀَّلِع  َو  َُهل  َعَّفَُـشِیل  َو  ُهُهْجَو  َبَلُْطِیل  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ِِهب  ًاهَّجَُوم  ًاـفیِظَن  ًارِهاَـط  َنوُکَی  ْنَأ  ْمُهُّساَُـمی 
هحفص 140] : ] تشون شلئاسم  باوج  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترـضح  هک : هدرک  تیاور  نانـس  نب  دمحم  [. 220 . ] َُهل ُُهلْسُغ  ُنوُکَیَف  ُِبنُْجیَف 
شايراـمیب و ماـیا  تاـفاثک  اـهكرچ و  زا  دوش  فیظن  كاـپ و  هک  نآ  يارب  دوشیم  هداد  لـسغ  هک  تسا  نیا  تیم  لـسغ  بوجو  تلع 

تـسا بحتـسم  سپ  دـنکیم  ترـشابم  ترخآ  لـها  اـب  دـیامنیم و  تاـقالم  ناگتـشرف  اـب  وا  اریز  هدیــسر  وا  هـب  رگید  تاـهج  زا  هـچنآ 
سامت نانآ  اب  وا  دـنریگیم و  سامت  يو  اب  اـهنآ  دـنکیم و  تاـقالم  ار  تراـهط  لـها  دوشیم و  دراو  لـج  زع و  يادـخ  رب  هکیماـگنه 

تلع و   ) دـننک تعافـش  يو  زا  دـنک و  بلط  ار  قح  یِهجو  ات  ددرگ  لج  زع و  يادـخ  هجوتم  تراهط  اب  دـشاب و  هزیکاپ  دـنکیم  لصاح 
نیا زا  لـسغ  سپ  دوشیم  بنج  سپ  هدـش  هدـیرفآ  نآ  زا  هک  ینم  وا  زا  دوـشیم  جراـخ  هک  تسا  نیا  تیم ) لـسغ  بوـجو  يارب  رگید 

. دشابیم تهج 

روبق لها  ترایز  رد 

َمْوَی َنِمَأ  ٍتاَّرَم  َْعبَس  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َأَرَق  َو  ِْربَْقلا  یَلَع  ُهَدَی  َعَضَو  َُّمث  ِهیِخَأ  َْربَق  یَتَأ  ْنَم  َلاَق : اَضِّرلا ع  ِنَع  لاق . مالسلاهیلع ، اضرلا  نع 
ار انلزنا  انا  يهروس  هعفد  تفه  دراذـگب و  ربق  رب  ار  شتـسد  شردارب و  ربق  رـس  دـیایب  سک  ره  دومرف : [. 221 . ] ِعَزَْفلا َمْوَی  َْوأ  ِرَبْکَأـْلا  ِعَزَْفلا 

. تمایق زور  دوب  دهاوخ  ناما  رد  دناوخب 

روبق لها  ترایز  رد 

ِبِحاَِصل َو  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  اَّلِإ  ٍتاَّرَم  َْعبَـس  ِرْدَْقلا  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  ُهَْدنِع  َأَرَقَف  ٍنِمُْؤم  َْربَق  َراَز  ٍْدبَع  ْنِم  اَم  مالـسلاهیلع : اضرلا  یـسوم  نب  یلع  لاق 
هعفد تفه  ار  انلزنا  انا  يهروس  ربق  نآ  دزن  دناوخب  ار و  ینمؤم  ربق  دنک  ترایز  هک  تسین  ياهدنب  چیه  دومرف : هحفص 141 ] [. ] 222 . ] ِْربَْقلا

. دزرمآیم ار  ربق  بحاص  وا و  ادخ  هک  نآ  رگم 

هشفنب نغور 

زا مالسلاهیلع  اضر  ترضح  [. 223  ] ءاَتِّشلا ِیف  ٌّراَح  َو  ِْفیَّصلا  ِیف  ٌدِرَاب  ُهَّنِإَف  ِجَـسْفَنَْبلِاب  اُونِهَّدا  هللا ص : لوسر  لاق  لاق : هئابآ  نع  اـضرلا  نع 
مرگ ناتسمز  رد  درس و  ناتـسبات  رد  نآ  اریز  هشفنب  اب  دینک  یلام  نغور  دومرف : هک  هدرک  تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

. تسا

هماقا ناذا و  رد 

ْنَع َو  ٌدِحاَو  ِِهنیِمَی  ْنَع  یَّلَـص  ٍناَذَأ  ِْریَِغب  َماَقَأ  ْنِإ  َو  ۀَِکئاَلَْملا  َنِم  ِناَّفَـص  ُهَْفلَخ  یَّلَـص  َماَقَأ  َو  َنَّذَأ  ْنَم  لاق : مالـسلاهیلع ، اضرلا  نسحلایبا  نع 
دنناوخیم زامن  شرس  تشپ  هکئالم  فص  ود  دیوگب  هماقا  ناذا و  زامن  يارب  سک  ره  دومرف : [. 224 . ] ِْنیَّفَّصلا ِِمنَتْغا  َلاَق  َُّمث  ٌدِحاَو  ِِهلاَمِش 

تمینغ دومرف  سپـس  دنناوخیم  زامن  هتـشرف  کی  زین  شپچ  فرط  رد  هتـشرف و  کی  شتـسار  فرط  رد  ناذا  نودب  تفگ  هماقا  رگا  سپ 
ار هتشرف  فص  ود  نادب 

تبیصم رب  ربص 

. ٍدیِهَش ِْفلَأ  َرْجَأ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  َرَبَصَف  ٍءاَلَِبب  اَِنتَعیِش  ْنِم  َِیُلب  ْنَم  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َلاَق  َلاَق : اَضِّرلا ع  ِنَع  رفعجوبا ع : لاق  لاق : مالسلاهیلع  اضرلا  نع 
رازه باوث  رجا و  دننام  دـسیونیم  وا  يارب  دـنوادخ  درک  ربص  دـش و  التبم  یئالب  هب  ام  نایعیـش  زا  سک  ره  دومرف : هحفص 142 ] [. ] 225]
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و نیرباصلا ) رـشب  و  : ) میرک نآرق  تایآ  يهلمج  زا  تسا  یئابیکـش  ربص و  يهجیتن  اـهیزوریپ  تاریخ و  تاـجرد و  رتشیب  و  [. 226  ] دیهش
امنا  ) یلاعت هلوق  باسِح و  ِْریَِغب  ْمُهَرْجَأ  َنوُِرباَّصلا  یَّفَُوی  امَّنِإ  نیِرباَّصلا  َعَم  َهَّللا  َّنِإ  ِةالَّصلا  َو  ِْربَّصلِاب  اُونیعَتْسا  اُونَمآ  َنیذَّلا  اَهُّیَأ  ای  یلاعت  هلوق 

راـبخا و نینچمه  و  اوربـص ) اـمب  نیترم  مهرجأ  نوـتؤی  کـئلوا  نیرباـصلا ) عـم  هللا  نا  وربـصا   ) و باـسح ) ریغب  مهرجا  نورباـصلا  یفوـی 
عقوتی ربصلاب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هلوق  و  جرفلا ) حاتفم  ربصلا  : ) لیذ ثیداحا  هلمج  زا  هدـش  دراو  دایز  رباص  ربص و  تلیـضف  رد  ثیداحا 

نینمؤملاریما ترضح  نامیالا و  فصن  ربصلا  : ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  هلوق  ۀنجلا و  زونک  نم  زنک  ربصلا  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هلوق  جرفلا و 
ثلث رد  ناسنا  هکنآ  لثم  تدابع  رب  ربص  تعاط و  رب  ربص  تسا  مولعم  هک  تبیصم  رب  ربص  تسا 1 -  مسق  هس  رب  ربص  هدومرف : مالسلاهیلع 

دوشن و هانگ  بکترم  دنک و  سفن  فک  ناسنا  هک  تیصعم  زا  ربص  دناوخب 3 -  بش  يهلفان  دزیخرب و  باوخ  زا  درس  ياوه  رد  بش  رخآ 
زین و  ۀعاجش ) ربصلا  : ) هدومرف مالسلاهیلع  یلع  ترضح  تسا . رتشیب  شرجأ  لضفا و  لوا  مسق  ود  زا  دشاب  تیـصعم  زا  ربص  هک  موس  مسق 

تلادع نیقی و  ربص و  رب  تسا : هدش  راوتسا  همئاق  راهچ  رب  نامیا  ِداَهِْجلا  َو  ِلْدَْعلا  َو  ِنیِقَْیلا  َو  ِْربَّصلا  یَلَع  َِمئاَعَد  َِعبْرَأ  یَلَع  ُناَمیِْإلا  هدومرف :
زا تسا  تشهب  قاتـشم  سک  ره  سپ  راظتنا  رب  ربص  دـهز  رب  ربص  فوخ  رب  ربص  قوش  رب  ربص  تسا : هبعـش  راهچ  ياراد  ربص  و  داـهج . و 

دهز هحفـص 143 ]  ] اـیند رد  سک  ره  دـنکیم و  زیهرپ  تاـمرحم  زا  دراد  سرت  منهج  شتآ  زا  سک  ره  درادیم و  زاـب  ار  دوـخ  تاوـهش 
َنِإَف ِْربَّصلِاب  ْمُْکیَلَع  هدومرف : زین  و  دباتشیم . تاریخ  يوس  هب  دشاب  گرم  رظتنم  سک  ره  دوشیم و  ناسآ  شرظن  رد  تابیـصم  دنک  رایتخا 

ربص اریز  یئابیکش  ربص و  هب  داب  امـش  رب  هَعَم  َْربَص  َال  ٍناَمیِإ  ِیف  َال  َو  ُهَعَم  َْسأَر  َال  ٍدَسَج  ِیف  َْریَخ  َال  َو  ِدَسَْجلا  َنِم  ِْسأَّرلاَک  ِناَمیِْإلا  َنِم  َْربَّصلا 
زین و  تسین . بترتـم  نآ  رب  يریخ  مه  ربـص  یب  ناـمیا  تـسین و  نآ  رد  يریخ  رـس  يارب  ندـب  ندـب و  يارب  تـسا  رـس  دـننام  ناـمیا  يارب 

ظفاح دوش  ینالوط  تدم  دنچ  ره  دـهدیمن  تسد  زا  ار  يزوریپ  رباص  صخـش  ینعی  ناَمَّزلا  ِِهب  َلاَط  ْنِإ  َو  َرَفَّظلا  ُرُوبَّصلا  ُمَدـْعَی  َال  هدومرف :
دیآ رفظ  تبون  ربص  رثا  رب  دنمیدق  ناتسود  ود  ره  رفظ  ربص و  هتفگ :

اعد رد 

اَعَد ِراَّنلا  ِیف  ُمیِهاَْربِإ  َیِمُر  اََّمل  َو  َقَرَْغلا  ُْهنَع  ُهَّللا  َعَفَدَف  اَنِّقَِحب  َهَّللا  اَعَد  ِقَرَْغلا  یَلَع  ٌحُون  َفَرْشَأ  اََّمل  لاق : مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نع 
ُدوُهَْیلا َداَرَأ  اََّمل  یَسیِع  َّنِإ  َو  ًاسَبَی  َلِعُجَف  اَنِّقَِحب  َهَّللا  اَعَد  ِرْحَْبلا  ِیف  ًاقیِرَط  َبَرَض  اََّمل  یَسُوم  َّنِإ  َو  ًاماَلَـس  َو  ًادَْرب  َراَّنلا  ِْهیَلَع  ُهَّللا  َلَعَجَف  اَنِّقَِحب  َهَّللا 

دناوخ ام  قح  هب  ار  ادـخ  دوش  قرغ  دـش  کـیدزن  حون  یتقو  دومرف : هحفص 144 ] [. ] 227 . ] ِْهَیلِإ ُهَعَفَرَف  ِْلتَْقلا  َنِم  اَجَنَف  اَـنِّقَِحب  َهَّللا  اَـعَد  ُهَْلتَق 
ار شتآ  يو  رب  ادخ  دناوخ و  ام  قح  هب  ار  ادـخ  دـش ، هتخادـنا  شتآ  نایم  رد  میهاربا  نوچ  دومرف و  عفد  يو  زا  ار  ندـش  قرغ  ادـخ  سپ 

هدارا دوهی  نوچ  دـش و  کشخ  سپ  دـناوخ  ام  قح  هب  ار  ادـخ  تفرگ ، شیپ  ایرد  لـخاد  رد  هار  یـسوم  نوچ  داد و  رارق  تمالـس  درس و 
. شدوخ يوس  هب  درب  الاب  ار  وا  ادخ  تفای و  تاجن  ندش  هتشک  زا  دناوخ  ام  قح  هب  ار  ادخ  دنشکب  ار  یسیع  دندرک 

هزور

ُِمئاَّصلا َنوُکَِیل  َو  ِةَرِخْآلا  ِْرقَف  یَلَع  اوُّلِدَتْسَیَف  ِشَطَْعلا  َو  ِعوُْجلا  ََملَأ  اُوفِْرعَی  ْیَِکل  ِمْوَّصلِاب  اوُِرمُأ  اَمَّنِإ  لاق : مالسلاهیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نع 
ِنَع ِكاَْسمِْإلا  َنِم  ِهِیف  اَم  َعَم  َباَوَّثلا  َبِجْوَتْـسَیَف  ِشَطَْعلا  َو  ِعوُْجلا  َنِم  َُهباَصَأ  اَـم  یَلَع  ًاِرباَـص  ًاـفِراَع  ًابِـسَتُْحم  ًاروُجْأَـم  ًانیِکَتْـسُم  اًـلِیلَذ  ًاعِـشاَخ 
یَلَع َِکلَذ  ِغَْلبَم  َةَّدِـش  اُوفِْرعَِیل  َو  ِلِجْآلا  ِیف  ْمَُهل  اًلِیلَد  َو  ْمُهَفَّلَک  اَم  ِءاَدَأ  یَلَع  ْمَُهل  ًاِضئاَر  َو  ِلِجاَْعلا  ِیف  ْمَُهل  ًاـظِعاَو  َکـِلَذ  َنوُکَِیل  َو  ِتاَوَهَّشلا 
درد اـت  دـندش  نتفرگ  هزور  هب  رومأـم  دوـمرف  [. 228 . ] ْمِِهلاَوـْمَأ ِیف  ْمَُهل  ُهَّللا  َضَرَتـْفا  اَـم  ْمِْـهَیلِإ  اوُّدَؤـُیَف  اَْینُّدـلا  ِیف  ِۀَنَکْـسَْملا  َو  ِْرقَْفلا  ِلـْهَأ 
هدوب تنکسم  تلذ و  لاح  رد  عشاخ و  رادهزور  هک  نیا  يارب  دنوش و  ترخآ  یتسد  یهت  رقف و  رکذتم  دننادب و  ار  یگنـشت  یگنـسرگ و 
باوث بجوتسم  سپ  هدیـسر  وا  هب  یگنـشت  یگنـسرگ و  زا  هچنآ  رب  دشاب  رباص  دشاب و  فراع  دنکب و  ار  دوخ  راک  باسح  دربب و  رجا  و 

لاح و رد  هدنهد  دنپ  ناشیا  يارب  نتفرگ  هزور  نآ  دشابیم  تسا و  تاوهش  زا  يراددوخ  كاسما و  نتفرگ  هزور  رد  هکنآ  رب  هفاضا  دوش 
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ار نآ  یتخـس  هکنآ  يارب  دشابیم و  امنهار  لیلد و  هدـنیآ  يارب  هدرک و  فیلکت  اهنآ  هب  هحفـص 145 ]  ] هچنآ ءادا  رب  ار  ناشیا  دراد  یماو 
. دنزادرپب هدومرف  ضرف  ناشلاوحا  رد  ادخ  هک  ار  هچنآ  نانآ  هب  سپ  دننادب  ایند  رد  تنکسم  رقف و  لها  رب 

لئاسم رد 

اًلِیلَذ ُدـْبَْعلا  َنوُکَِیل  ِشَطَْعلا  َو  ِعوُْجلا  ِسَم  ِناَفْرِِعل  ِمْوَّصلا  ُۀَّلِع  ِِهِلئاَـسَم  ِباَوَج  ْنِم  ِْهَیلِإ  َبَتَک  اَـمِیف  اَـضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم 
ِلِجاَْعلا ِیف  َُهل  ًاظِعاَو  ِتاَوَهَّشلا  ِنَع  َُهل  ِراَسِْکنِالا  َنِم  ِهِیف  اَم  َعَم  ِةَرِخْآلا  ِدـِئاَدَش  یَلَع  َُهل  اًلِیلَد  َِکلَذ  َنوُکَی  َو  ًاِرباَـص  ًابِـسَتُْحم  ًاروُجْأَـم  ًانیِکَتْـسُم 

[. 229 . ] ِةَرِخْآلا َو  اَْینُّدلا  ِیف  ِۀَنَکْسَْملا  َو  ِْرقَْفلا  ِلْهَأ  ْنِم  َِکلَذ  ِغَْلبَم  َةَّدِش  َمَْلعَِیل  ِلِجْآلا  یَلَع  اًلِیلَد 

ترایز رد 

ًَۀلُوبْقَم ًةَرْمُع  ُلِدْعَت  ِْنیَسُْحلا ع  ُةَراَیِز  ُلوُقَی  اَضِّرلا ع  ُْتعِمَـس  َلاَق  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِدَّمَُحم  لوقی : مالـسلاهیلع  اضرلا  تعمـس  لاق  نانـس  نب  دمحم 
ةروربم هلوبقم  يهرمع  اب  تسا  ربارب  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترایز  [. 230 . ] ًةَروُْربَم

ترایز رد 

هحفـص  ] َنیِّیِّلِع ِیف  ُهَّللا  ُهَبَتَک  ِهِّقَِحب  ًافِراَع  ِْنیَـسُْحلا ع  َْربَق  َراَز  ْنَم  لاق : ع )  ) رفعج یبأ  نع  هئابآ  نع  مالـسلاهیلع  اـضرلا  یـسوم  نب  یلع  نع 
ماما ترـضح  ربق  سک  ره  دندومرف : [. 231 . ] ُۀَـعاَّسلا َموُقَت  ْنَأ  َیلِإ  ِْهیَلَع  َنوُْکبَی  ًاْربُغ  ًاثْعُـش  ٍکَلَم  َْفلَأ  َنیِْعبَـس  ِهِْربَق  َلْوَح  َّنِإ  َلاَق  َُّمث  [ 146

هدنکارپ و ياهوم  اب  هتشرف  رازه  داتفه  دومرف : سپس  دسیونب . هیلاع  بتارم  رد  ار  وا  مان  ادخ  دنک  ترایز  تفرعم  اب  ار  مالـسلاهیلع  نیـسح 
. تمایق زور  ات  دنیرگیم  وا  رب  دولآرابغ 

نیسح ماما  ترایز 

ِْنب ِناَّیَّرلا  ِنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  َمیِهاَْربِإ  ِْنب  ِِّیلَع  ْنَع  لاق : هنا  ثیدـح  یف  مالـسلاهیلع  اضرلا  نع  بیبش  نب  ناـیرلا  نع  هیبأ  نع  میهاربا  نب  یلع  نع 
ْنَأ َكَّرَـس  ْنِإ  ٍبِیبَش  َْنبا  اَی  َْنیَـسُْحلا  ِرُزَف  َْکیَلَع  َْبنَذ  َال  َو  َهَّللا  یَْقَلت  ْنَأ  َكَّرَـس  ْنِإ  ٍبِیبَش  َْنبا  اَی  َلاَـق  ُهَّنَأ  ٍثیِدَـح  ِیف  اَـضِّرلا ع  ِنَع  ٍبِیبَش 

ِباَوَّثلا َنِم  ََکل  َنوُکَی  ْنَأ  َكَّرَس  ْنِإ  ٍبِیبَش  َْنبا  اَی  ِْنیَسُْحلا  َۀَلَتَق  ْنَْعلاَف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  َعَم  ِۀَّنَْجلا  ِیف  َۀَِّیْنبَْملا  َفَرُْغلا  َنُکْسَت 
هب دومرف  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  [. 232 . ] ًامیِظَع ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَی  ْمُهَتْرَکَذ  یَتَم  ْلُقَف  ِْنیَـسُْحلا ع  َعَم  َدِهُْـشتْسا  ِنَِمل  اَم  ُْلثِم 

نیسح نک  ترایز  سپ  یشاب  هانگیب  هک  یلاح  رد  ینک  تاقالم  ار  ادخ  هکنیا  دنکیم  رورسم  ار  وت  رگا  بیبش  رـسپ  يا  بیبش  نب  نایر 
نکاس تشهب  ياههفرغ  رد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  اب  هک  نیا  زا  يوشیم  لاحـشوخ  رگا  بیبش  رـسپ  يا  ار  مالـسلاهیلع 
دننام وت  يارب  دشاب  هکنآ  ار  وت  دـنکیم  رورـسم  رگا  بیبش  رـسپ  يا  دنتـسه . مالـسلاهیلع  نیـسح  لتاق  هک  یناسک  هب  نک  نعل  سپ  يوش 

تیاور 128 ًامیِظَع  ًازْوَف  َزُوفَأَف  ْمُهَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  اَی  وگب : ینکیم  دای  نانآ  زا  تقو  ره  سپ  البرک  هحفص 147 ]  ] ءادهش باوث 

همطاف ربق  لحم 

َْتداَز اَّمَلَف  اَِهْتَیب  ِیف  ْتَِنفُد  َلاَقَف  َۀَمِطاَف ع  ِْربَق  ْنَع  اَضِّرلا ع - ِنَسَْحلا  ُوبَأ  َِلئُس  مالـسلااهیلع  ۀمطاف  ربق  نع  مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلاوبا  لئس 
مالـسلااهیلع همطاف  ترـضح  ربق  لحم  زا  دندرک  لاؤس  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  [. 233 . ] ِدِجْـسَْملا ِیف  ْتَراَص  ِدِجْـسَْملا  ِیف  َۀَّیَمُأ  ُوَنب 

. تفرگ رارق  دجسم  رد  دندوزفا  دجسم  رب  دندرک و  گرزب  ار  دجسم  هیماینب  یتقو  سپ  دش  نفد  شدوخ  يهناخ  رد  دومرف :
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دمحم مان  رد 

دمحم نآ  رد  هک  ياهناـخ  دومرف  [. 234 . ] ٍْریَِخب َنوُسُْمی  َو  ٍْریَِخب  ُُهلْهَأ  ُِحبُْصی  ٌدَّمَُحم  ِهِیف  يِذَّلا  ُْتیَْبلا  مالـسلاهیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  لاق 
. تشذگ دهاوخ  یبوخ  ریخ و  هب  هناخ  نآ  لها  ماش  حبص و  دشاب  مان 

( نودتهی مه  مجنلاب  تامالع و  و   ) ریسفت رد 

هَّللا ُلوُسَر  ُمْجَّنلا  َو  ُتاَماَلَْعلا  ُنَْحن  لاق : نودـتهی . مه  مجنلاـب  تاـمالع و  یلاـعت و  هللا  لوق  نع  مالـسلاهیلع  اـضرلا  تلئـس  لاـق  اـشولا  نع 
مجن میئاـم و  تاـمالع  هحفـص 148 ]  ] دومرف تاـمالع  ۀفیرـش و  يهیآ  زا  مدرک  لاؤـس  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  زا  تفگ  اـشو  [. 235]

تسا ادخ  لوسر  هراتس ) )

ادخ لوسر  هیرذ 

َیلِإ ُرَظَّنلا  َِوأ  ْمُْکنِم  ِۀَِّمئَْألا  َیلِإ  ُرَظَّنلا  ُْتُلق : ٌةَداَبِع  اَِنتَّیِّرُذ  َیلِإ  ُرَظَّنلا  َلاَـق : اَـضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  لاـق : مالـسلاهیلع ، اـضرلا  نسحلایبا  نع 
َْمل َو  ُهَجاَْهنِم  اُوقِراَُفی  َْمل  اَم  ٌةَداَبِع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِۀَّیِّرُذ  ِعیِمَج  َیلِإ  ُرَظَّنلا  َِلب  َلاَقَف  ملس ؟  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِِّیبَّنلا  ِۀَّیِّرُذ 
رظن ای  امـش  لسن  زا  ناـماما  هب  ندرک  رظن  متفگ  دـیوگیم : يوار  تسا ، تداـبع  اـم  هیرذ  هب  ندرک  رظن  دومرف  [. 236 . ] یِصاَعَْملِاب اُوثَّوَلَتَی 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  يهیرذ  ماـمت  هب  ندرک  هاـگن  هکلب  دومرف : ملـس ؟  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ۀـیرذ  هب  ندرک 

. دنشاب هدشن  یهانگ  بکترم  دناهدرک  هک  یباوث  زا  سپ  دنوشن و  فرحنم  ربمغیپ  شور  زا  هکینامز  ات  تسا  تدابع 

اضر ماما  ترایز  تلیضف 

اضر ترـضح  زا  [. 237 . ] ِۀَـماَیِْقلا َمْوَی  ِهِیف  ُْتعِّفُـش  اَّلِإ  یِّقَِحب  ًافِراَع  ِیئاَِـیلْوَأ  ْنِم  ٌدَـحَأ  ِینَراَز  اَـم  لاـق : مالـسلاهیلع  اـضرلا  نع  یِْطنَزَْبلا  نع 
وا زا  تمایق  زور  رد  هکنآ  رگم  نم  قح  هب  تفرعم  اب  نم  ناتـسود  زا  کی  چیه  ارم  دـنکیمن  ترایز  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلاهیلع 

. درک مهاوخ  تعافش 

اضر ماما  ترایز  تلیضف 

ْنِم ُهَصِّلَخُأ  یَّتَح  َنِطاَوَم  ِۀَثاََلث  ِیف  ِۀَـماَیِْقلا  َمْوَی  ُُهْتیَتَأ  يِراَزَم  َو  يِراَد  ِدـُْعب  یَلَع  ِینَراَز  ْنَم  اَضِّرلا ع  َلاَق  هحفص 149 ]  ] مالسلاهیلع اضرلا  لاق 
اب دـنک  ترایز  ار  نم  سک  ره  دومرف  اـضر  ترـضح  [. 238 . ] ِناَزیِْملا َدـْنِع  َو  ِطاَرِّصلا  َدـْنِع  َو  ًالاَمِـش  َو  ًانیِمَی  ُُبتُْکلا  ِتَرَیاَطَت  اَذِإ  اَِـهلاَوْهَأ 

یتقو مناهرب . تمایق  ياهـسرت  زا  ار  يو  ات  دـمآ  مهاوخ  وا  يوس  هب  اج  هس  رد  تمایق  رد  دـیامیپب  ار  يرود  هار  ینعی  مرازم  هناخ و  يرود 
. دنجنسیم ار  لامعا  هک  نازیم  دزن  و  طارص -  لپ  رد  دوشیم و  هداد  وا  پچ  تسار و  تسد  هب  لامعا  يهمان 

اضر ماما  ترایز  تلیضف 

هب دومرف : [. 239 . ] َرَّخَأَت اَم  َو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اَم  َُهل  ُهَّللا  َرَفَغ  یِّقَِحب  ًافِراَع  ِینَراَز  ْنَمَف  ًامُولْظَم  ِمَّسلِاب  ُلَْتقُأَس  یِّنِإ  اَضِّرلا ع  َلاَق  َلاَـق  ِءاَّشَْولا  نع 
ار يو  رخأتم  مدقتم و  ناهانگ  دـنوادخ  دـنک  ترایز  نم  قح  هب  تفرعم  اب  ارم  سک  ره  سپ  ره  زاب  مولظم  دـش  مهاوخ  هتـشک  نم  يدوز 

. دزرمایب

اضر ماما  ترایز  تلیضف 
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َو ْمُِکب  ًابَحْرَم  ْمَُهل  َلاَق  َُّمث  ْمَُهبَّرَق  َو  ْمِْهیَلَع  َّدَرَف  ِْهیَلَع  اوُمَّلَـسَف  َُمق  ِلْهَأ  ْنِم  ٌمْوَق  ِْهیَلَع  َلَخَدَـف  اَضِّرلا ع  َدـْنِع  ُْتنُک  َلاَق : ِّيِوَرَْهلا  ِْتلَّصلا  ِیبَأ  ْنَع 
َمْوَیَک ِِهبُونُذ  هحفـص 150 ]  ] ْنِم َجَرَخ  ٍلْسُغ  یَلَع  َوُه  َو  ِینَراَز  ْنَمَف  َالَأ  َسوُِطب - ِیَتبُْرت  ِهِیف  َنوُروَُزت  ٌناَمَز  ْمُْکیَلَع  ِیتْأَی  ًاّقَح  اَُنتَعیِـش  ُْمْتنَأَف  اًلْهَأ 

دندرک مالـس  دندش و  دراو  وا  رب  مق  لها  زا  یتعامج  مدوب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  تمدـخ  تفگ  يوره  تلـصابا  [. 240 . ] ُهُّمُأ ُْهتََدلَو 
ینامز امش  رب  دیشابیم  ام  یقیقح  نایعیش  امش  امـش  رب  نیرفآ  دومرف . اهنآ  هب  سپـس  درک  کیدزن  دوخ  هب  ار  نانآ  داد و  باوج  ترـضح 
دهاوخ نوریب  ارم  دنک  ترایز  دنک و  لسغ  سک  ره  دـینادب  درک  دـیهاوخ  ترایز  سوط  رد  ار  نم  كاخ  نامز  نآ  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ 

. تسا هدیئاز  ار  وا  ردام  هک  يزور  دننام  هانگ  زا  دش 

ترضح نآ  حدم  هدنیوگ  رد 

ًاْرعِـش ٌنِمْؤُم  اَنِیف  َلاَق  اَـم  ُلوُقَی  اَـضِّرلا ع  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ِمْهَْجلا  ِْنب  ِنَسَْحلا  ِنَع  لوقی : مالـسلاهیلع  اـضرلا  تعمـس  لاـق  مهجلا  نب  نسحلا  نع 
مهج نب  نسح  ٍلَسْرُم . ٍِّیبَن  ُّلُک  َو  ٍبَّرَقُم  ٍکَلَم  ُّلُـک  اَـهِیف  ُهُروُزَی  ٍتاَّرَم  َْعبَـس  اَْینُّدـلا  َنِم  َعَسْوَأ  ِۀَّنَْجلا - ِیف  ًۀَـنیِدَم  َُهل  ُهَّللا  یََنب  اَّلِإ  ِِهب  اَنُحَدْـمَی 

هک دنکیم  انب  تشهب  رد  يرهش  وا  يارب  دنوادخ  هکنآ  رگم  تفگن  هحیدم  ام  قح  رد  ینمؤم  چیه  دومرف . مدینش  اضر  ترـضح  زا  تفگ 
. یلسرم ربمغیپ  ره  برقم و  يهتشرف  ره  رهش  نآ  رد  ار  يو  دنکیم  ترایز  تسا  رتعیسو  ایند  زا  هعفد  تفه 

ناماما ترایز 

ْمُهَراَز ْنَمَف  ْمِهِرُوُبق  َةَراَیِز  ِدْهَْعلِاب  ِءاَفَْولا  ِماَمَت  ْنِم  َّنِإ  َو  ِِهتَعیِـش  َو  ِِهئاَِیلْوَأ  ُِقنُع  ِیف  ًادـْهَع  ٍماَمِإ  ِلُِکل  َنِإ  َلاَق : اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولا 
ینامیپ دهع و  یماما  ره  يارب  دومرف  هحفص 151 ] [. ] 241 . ] ِۀَماَیِْقلا َمْوَی  ْمُهَءاَعَفُـش  ْمُُهتَِّمئَأ  َناَک  ِهِیف  اُوبِغَر  اَِمب  ًاقیِدْصَت  َو  ْمِِهتَراَیِز  ِیف  ًۀَبْغَر 
ترایز ار  نانآ  سک  ره  سپ  تسا ، ناشیا  روبق  ندرک  ترایز  دهع  هب  يافو  مامت  زا  هک  نیا  شنایعیش و  ناتـسود و  ندرک  دازآ  رد  تسا 

. تمایق زور  رد  ناشیا  ناعیفش  اهنآ  ناماما  دنشابیم  دنبغار  نآ  رد  هچنآ  هب  قیدصت  لیم و  يور  زا  دنک 

يربت یلوت و 

َو ْمِِهئاَدـْعَأ  ُضُْغب  َِکلَذَـک  َو  ٌبِجاَو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِءاَِیلْوَأ  ُّبُح  َو  لاق : نومأملا  یلا  هباتک  یف  مالـسلاهیلع  اضرلا  نع  ناذاش  نب  لضفلا  نع 
لج زع و  يادـخ  ءایلوا  نتـشاد  تسود  تشون . نومأم  هب  دوخ  يهمان  رد  مالـسلاهیلع  اـضر  ترـضح  [. 242 . ] ْمِِهتَِّمئَأ ْنِم  َو  ْمُْهنِم  ُةَءاَرَبـْلا 

. ناشنایاوشیپ زا  ناشیا و  زا  نتسج  يربت  ناشیا و  نانمشد  نتشاد  نمشد  نینچمه  تسا و  بجاو 

هقیقع رد 

ُۀَقیِقَْعلا َو  َلاَق : ِنُومْأَْملا  َیلِإ  ِِهباَتِک  ِیف  اَضِّرلا ع  ِنَع  َناَذاَش  ِْنب  ِلْضَْفلا  لاق : نوماملا  یلا  هباتک  یف  مالـسلاهیلع  اـضرلا  نع  ناذاـش  نب  لـضف 
اضر ترضح  [. 243 . ] ًۀَِّضف َْوأ  ًابَهَذ  ِهِْرعَـش  ِنْزَِوب  ُقَّدَصَُتی  َو  ِِعباَّسلا  َمْوَی  ِهِسْأَر  ُْقلَح  َو  ُُهتَیِمْـسَت  َِکلَذَک  َو  ٌۀَبِجاَو  یَْثنُْألا  َو  ِرَکَّذلا  ِدُولْوَْملا  ِنَع 

تسا و بجاو  دنزرف  يراذگمان  نینچمه  تسبجاو و  رتخد  رسپ و  دولوم  زا  هقیقع  دنفسوگ  تشون : نومأم  هب  دوخ  يهمان  رد  مالسلاهیلع 
هحفص 152] . ] هرقن ای  الط  دوش  هداد  هقدص  وا  يوم  نزو  هب  تدالو و  متفه  زور  رد  شرس  ندیشارت 

یلهاج برع  نداهن  مان 

ٍبْرَح َباَحْصَأ  ُبَرَْعلا  َِتناَک  َلاَق  َِکلَذ ؟ ِهاَبْشَأ  َو  ٍرِمَن  َو  ٍدْهَف  َو  ٍْبلَِکب  ْمُهَدَالْوَأ  ُبَرَْعلا  یِّمَُسی  َِمل  َُهل  ُْتُلق  َلاَق : اَضِّرلا ع  ِنَع  َمَیْشَأ  ِْنب  َدَمْحَأ 
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میشا نب  دمحا  [. 244 . ] اَِهب َنُونَّمَیَتَی  اَذَه  َهاَبْـشَأ  َو  ًانوُْمیَم  َو  ًاکَراَبُم  َو  ًاجَرَف  ْمُهَدـِیبَع  َنوُّمَُـسی  َو  ْمِهِدَالْوَأ  ِءاَمْـسَِأب  ِّوُدَْـعلا  یَلَع  ُلِّوَُهت  َْتناَکَف 
وجگنج برع  دومرف  دنمانیم ؟ اهنیا  دننام  گنلپ و  گس و  مان  هب  ار  ناشنادـنزرف  برع  تلع  هچ  هب  مدرک  ضرع  اضر  ترـضح  هب  تفگ 

دننام نومیم و  كرابم -  جرف  مانب  دندیمانیم  ار  دوخ  ناگدـنب  دـنناسرتب و  ناشنادـنزرف  ياهمان  هب  ار  ناشنانمـشد  دنتـساوخیم  دـندوب و 
. اهنیا

محر هلص  رد 

ۀلص و  اهنع . يذالا  فک  محرلا  هب  لصوت  ام  لضفأ  ءام و  نم  ۀبرـشب  ول  کمحر و  لص  ع :)  ) هللادبعوبا لاق  لاق  ع )  ) اضرلا نسحلایبا  نع 
محر يهلـص  نیرتهب  دشاب و  بآ  تبرـش  کی  هب  هچ  رگا  نک  محر  يهلـص  دـندومرف : [. 245  ] لهالا یف  ۀـبحم  لجالا  یف  ةءاـسنم  محرلا 

. دشابیم هداوناخ  رد  تبحم  بجوم  رمع و  لوط  بجوم  محر  يهلص  تسا و  محر  هب  ندناسرن  رازآ 

لخب

لیوط و لما  دیدش و  لخبب  لاصخ  سمخب  الا  لاملا  عمتجی  ال  هحفص 153 ] : ] لوقی ع )  ) اضرلا تعمس  لاق  عیزم ، نب  لیعامسا  نب  دمحم 
لام دومرف : مدینش  ع )  ) اضر ترضح  زا  تفگ  عیز  هب  لیعامسا  نب  دمحم  [. 246  ] ةرخآلا یلع  ایندلا  راثیا  محرلا و  ۀعیطق  بلاغ و  صرح 

و ددرگ 4 -  هریچ  یمدآ  رب  هـک  يزآ  صرح و  و  زارد 3 -  رود و  يوزرآ   - 2 دیدش ، لخب  اب   - 1 تلـصخ : جنپ  اب  رگم  دوشیمن  عمج 
لئاذر زا  یکی  لخب  تفـص  تسا ، لخب  هلیذر  قالخا  زا  یکی  ترخآ . رب  ار  ایند  ندرک  راـیتخا  دـنواشیوخ و  زا  نتـسسگ  ینعی  محر  عطق 

سک ره  هیناف و  ياه  عاـتم  هب  هقـالع  يرایـسب  تسا و  اـیند  هب  داـیز  تبحم  زا  یـشان  تسا و  ناـج  حور و  يهدـننک  تسپ  سفن و  هکلهم 
زا میرک  نآرق  يهددـعتم  تایآ  رد  ددرگیم  مورحم  نآ  بیاعم  كرد  زا  مُِصی  َو  یِمُْعی  ِءْیَّشلا  ُّبُح  قادـصم  هب  دراد  ایند  هب  دایز  تبحم 

ْمَُهل ٌّرَـش  َوُه  ْلـَب  ْمَُهل  ًاْریَخ  َوُـه  ِِهلْـضَف  ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاـتآ  اـِمب  َنوـُلَْخبَی  َنیذَّلا  َّنَبَـسْحَی  ـال  َو  هفیرـش : يهیآ  نیا  هلمج  زا  هدـش  شهوـکن  لـخب 
هللا یلـص  ادخ  لوسر  زین  ُقلُْخلا و  ُءوُس  َو  ُلُْخْبلا  نموُم  یف  ِناَعِمَتَْجت  َال  ِناَتَلْـصَخ  هدمآ : يوبن  ثیدح  رد  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ِِهب  اُولَِخب  ام  َنُوقَّوَُطیَس 

َقَّلَعَت ْنَمَف  اَْینُّدلا  ِیف  اَُهناَصْغَأ  ِراَّنلا  ِیف  ٌةَرَجَـش  ُلُْخْبلا  َو  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ُْهتَّدَأ  اَْهنِم  ٍنْصُِغب  َقَّلَعَت  ْنَمَف  اَْینُّدـلا  ِیف  اَُهناَصْغَأ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و 
ةرجـش لخبلا  یخـس و  الا  ۀنجلا  جـلی  لف  ِۀَّنَْجلا ،  ِیف  تبنت  ٌةَرَجَـش  ُءاَخَّسلا  ِراَّنلا . َنِم  ْمُکاَّیِإ  َو  ُهَّللا  اَنَذاَعَأ  ِراَّنلا  َیلِإ  ُْهتَّدَأ  اَِهناَصْغَأ  ْنِم  ٍنْصُِغب 

لخب یخس و  رگم  دوشیمن  تشهب  لخاد  سپ  دیوریم  تشهب  رد  تسا  یتخرد  تواخس  [. 247  ] لیخب الا  رانلا  جلی  الف  رانلا ، یف  ٌةَرَجَش 
ِئِواَسَِمل ٌعِماَج  ُلُْخْبلا  هحفص 154 ] : ] هدومرف ع )  ) یلع ترضح  و  لیخب . رگم  دوشیمن  شتآ  لخاد  سپ  دیوریم  شتآ  رد  تسا  یتخرد 
دناشکیم ار  یمدآ  هک  تسا  ینامز  نآ  تسا و  اهبیع  ياهيدب  مامت  عماج  لخب  هغالبلاجهن )  ) ءوُس ِّلُک  َیلِإ  ِِهب  ُداَُقی  ٌماَمِز  َوُه  َو  ِبُویُْعلا 

اهناصغأ نم  نصغب  ذخأ  نم  ۀنجلا  راجـشأ  نم  ةرجـش  دوجلا  دومرف . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  و  اهيدب . يهمه  فرط  هب 
تواخـس دیدحلایبا ) نبا  هغالبلاجهن  حرـش   ) رانلا یلإ  هادأ  اهناصغأ  نم  نصغب  ذخأ  نم  رانلا  راجـشأ  نم  ةرجـش  لخبلا  ۀنجلا و  یلإ  هادأ 

لخب تـشهب و  يوـسب  دـناشکیم  ار  وا  هخاـش  نآ  دریگب ، ار  نآ  ياـههخاش  زا  یکی  سک  ره  سپ  تـشهب ، ياـهتخرد  زا  تـسا  یتـخرد 
هلمجلاب دهد  شقوس  شتآ  هب  ات  دـنکن  اهر  ار  وا  هخاش  نآ  دریگب  ار  نآ  ياههخاش  زا  یکی  سک  ره  شتآ ، ياهتخرد  زا  تسا  یتخرد 
شیاجنگ رصتخم  نیا  نوچ  تسین و  نآ  رد  يدیدرت  تسا و  ققحم  ملسم و  هلیذر  قالخا  ریاس  دننام  لخب  يهلیذر  تفص  يدیلپ  یتسپ و 

و ةداعـسلا . جارعم  دـننام  دـینک  هعجارم  قالخا  ثیدـح و  بتک  هب  نآ  لیـصفت  مهف  يارب  دوشیم  افتکا  ردـق  نیمه  هب  درادـن  ار  نآ  حرش 
تداعـس و يایمیک  ینایتشآ و  دمحا  ازریم  اقآ  ياقآ  فیلأت  قالخا  ملع  رد  هیدـمحا  تالاقم  یلازغ و  مولعلا  ءایحا  یقارن و  هداعـسلا  هماج 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تسا  زارد  رود و  يوزرآ  ینعی  لمأ  لوط  همومذم  تافـص  هلیذر و  قالخا  زا  رگید  یکی  قالخا  نف  رد  رگید  بتک 
َکَسْفَن ْثِّدَُحت  اَلَف  َتْحَبْصَأ  اَذِإ  َو  َِحبُْصت ، ْنَأ  َکَسْفَن  ْثِّدَُحت  اَلَف  َْتیَْـسمَأ  اَذِإ  ِهَّللا ، َْدبَع  اَی  َْتنَأ  َو  رمع : هللادبع  هب  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و 
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ءاسملاب َکَسْفَن  ْثِّدَُحت  اَلَف  َتْحَبْصَأ  اَذِإ  ًادَغ . َکُمْسا  اَم  يِرْدَت  َال  َکَّنِإَف  َکِمْقُِسل ، َِکتَّحِص  ْنِم  َو  َِکتْوَِمل ، َِکتاَیَح  ْنِم  ْذُخَف  َیِـسُْمت ، ْنَأ 
َکُمْـسا اَم  يِرْدَت  َال  هللادبع  اب  َکَّنِإَف  َکِمْقُِـسل ، َِکتَّحِـص  ْنِم  َو  َِکتْوَِمل ، َِکتاَیَح  ْنِم  ْذُخ  َو  حابـصلاب  َکَسْفَن  ْثِّدَُـحت  اَلَف  َْتیَْـسمَأ  اَذِإ  و 

ماش ار  زور  نوچ  دوب و  یهاوخ  هدـنز  رـصع  نکن  لایخ  ینعی  وگم  ار  رـصع  ثیدـح  تدوخ  اب  يدرک  حبـص  نوچ  مولعلا .) ءایحا  ( ) ًادَـغ
تسا يرامیب  مایا  يارب  یتمالـس  تحـص و  نامز  زا  نک و  ذخا  ياهلحار  داز و  گرم  يارب  تتایح  نامز  زا  وگم و  ار  ادرف  ثیدح  يدرک 

ثیدـح رد  و  دـش . دـهاوخ  تبث  یناسک  هچ  راـموط  رد  وت  ماـن  ادرف  ینادیمن  هللادـبع  يا  وت  اریز  نک  هتخودـنا  يا  هریخذ  هحفص 155 ] ]
وزرآ و صرح و  دنامیم ، یقاب  يو  اب  تلـصخ  ود  دوشیم و  ریپ  یمدآ  لمالا . صرحلا و  ناتنثا : هعم  یقبی  مدآ و  نبا  مرهی  دومرف : رگید 
ام نونبت  نوکردت و  ام ال  نولمأت  نولکأت و  ام ال  نوعمجت  لاق  هللا ؟ لوسر  ای  کلذ  ام  و  اولاق : هللا ؟ نم  نوحتـست  امأ  سانلا  اهیأ  دومرف : زین 

دیروخیمن و هک  ار  هچنآ  دینکیم  عمج  دومرف : هچ  يارب  هللا  لوسر  ای  دنتفگ  دیرادن ؟ مرش  ادخ  زا  ایآ  دومرف : مولعلا ) ءایحا   ) نونکست ال 
ینعی عدوم ) ةولـص  لص  : ) دومرف زین  دینکیمن و  تنوکـس  نآ  رد  هک  ار  هچنآ  دینکیم  انب  دیـسریمن و  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  دنکیم  وزرآ 

ددرگیم ناوج  صرح  دش  وچ  ریپ  یمدآ  درادن . دیما  رگید  زامن  يارب  ندنام  هدنز  هب  دنکیم و  عادو  زامن  اب  هک  یسک  دننام  ناوخب  زامن 
َو يَوَْهلا  ُعاَبِّتا  ِناَْنثا  ُمُْکیَلَع  ُفاَخَأ  اَم  َفَوْخَأ  َّنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  دومرف : ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  ددرگیم  نارگ  هاگرحـس  تقو  رد  باوخ 
َو َباَسِح  َال  َو  ٌلَمَع  َمْوَْیلا  َنِإ  َو  دـیامرفیم  هبطخ  رخآ  رد  َةَرِخْآلا و  یِْـسُنیَف  ِلَمَْألا  ُلوُط  اَّمَأ  َو  ِّقَْحلا  ِنَع  ُّدُـصَیَف  يَوَْهلا  ُعاَبِّتا  اَّمَأَف  ِلَـمَْألا  ُلوُط 

اما زارد  رود و  يوزرآ  سفن و  ياوه  يوریپ  مراد : سرت  امـش  رب  ود  نآ  زا  زیچ  ره  زا  شیب  هک  تسا  زیچ  ود  مدرم  لمَع  َال  َو  ٌباَسِح  ًادَغ 
ُفَرْـشَأ  ) تسا هدومرف  زین  دربیم و  دای  زا  ار  ترخآ  ینالوط  زارد و  يوزرآ  اـما  درادـیم و  زاـب  ار  یمدآ  ادـخ  داـی  زا  سفن  ياوه  يوریپ 

هک ره  لَـمَْعلا  َءاَـسَأ  َلَـمَْألا  َلاَـطَأ  ْنَم   ) هدومرف ع )  ) نینمؤملاریما زین  تسا و  اـهوزرآ  كرت  یئاراد  تورث و  نیرتـهب  یَنُْملا .)  ُكْرَت  یَنِْغلا 
هحفـص  ] رد ياپ  زا  ار  یمدآ  هک  تسا  صرح  هدـیهوکن  تشز و  لـئاصخ  زا  رگید  یکی  دـنکیم  دـب  ار  لـمع  دـنک  زارد  رود و  يوزرآ 
ِناَیِداَو َمَدآ  ِْنبِال  َناَک  َْول  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دزادنایم . تکاله  يداو  هب  ار  يو  هتفر  هتفر  دروآیم و  [ 156

زا نابایب  ود  مدآ  دنزرف  يارب  رگا  مولعلا ) ءایحا   ) باَت ْنَم  یَلَع  ُهَّللا  ُبُوتَی  َو  ُباَرُّتلا  اَّلِإ  َمَدآ  ِْنبا  َفْوَج  ُأَلْمَی  َال  َو  ًاِثلاَث  امهل  یَغَْتبَال  ٍبَهَذ  ْنِم 
نآ دـیامن . هبوت  هک  ار  هک  نآ  يهبوت  دریذـپیم  ادـخ  كاخ و  رگم  دـنکیمن  رپ  ار  یمدآ  مکـش  ددرگیم و  موس  يداو  لابند  دـشاب  الط 
یلع ترضح  روگ و  كاخ  ای  دنک  رپ  تعانق  ای  ار  راد  ایند  گنت  مشچ  تفگ  روتـس  زا  داتفیب  يرالاسْراب  روغ  يارحـص  رد  هک  متـسدینش 

ءایحا رد  ایند  بلاط  شناد و  بلاط  دنوشیمن  ریـس  صیرح  هنـسرگ  ود  [. 248  ] اَْینُد ُِبلاَط  َو  ٍْملِع  ُِبلاَط  ِناَعَبْـشَی  َال  ِناَـموُْهنَم  هدومرف : (ع )
. ترابع نیاب  تاملک  رد  يرـصتخم  رییغت  اب  تسا  هدش  هداد  تبـسن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  هب  روبزم  ترابع  مولعلا 

هچنآ هب  ندومن  افتکا  ندوب و  یـضار  ینعی  تعانق  تسا  تعانق  عمط  صرح و  دـض  لاـملا و  موهنم  ملعلا و  موهنم  ِناَعَبْـشَی ،  اـَل  ِناَـموُْهنَم 
هب طونم  بقانم  لئاضف و  يهمه  تسا و  هنـسح  قالخا  هلـضاف و  تافـص  يهلمج  زا  تعانق  نارگید  لام  هب  نتـشادن  عمط  تسا و  دوجوم 

دـصقم هب  ار  یمدآ  هک  تسا  یبـکرم  تعاـنق  تفـص  تسا  طوبرم  نآ  هب  ملاـع  ود  تداعـس  تزع و  ترخآ و  اـیند و  تحار  تسا و  نآ 
زا دئاز  ردق  هجوتم  ار  لد  دومن و  تعانق  جاتحیام  ترورض و  ردق  هب  سک  ره  اریز  دناشکیم  يو  بناج  هب  ار  يدبا  تداعس  دناسریم و 

ترخآ روما  تداعـس و  لـئاسو  لیـصحت  هب  عمج  ساوـح  اـب  هدوـب و  لاـیخ  هدوـسآ  نئمطم و  لاـبلا و  غراـف  هتـسویپ  دوـمنن  اـیند  يهعتما 
یْثنُأ َْوأ  ٍرَکَذ  ْنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم   » يهفیرش يهیآ  رد  هحفص 157 ]  ] ار درگ  ناهج  صیرح  هد  ربخ  ار  درم  دنک  رگناوت  تعانق  دزادرپیم .

دنزرف يا  هدش : دراو  یـسدق  ثیدح  رد  دناهدرک . ریـسفت  تعانق  هب  ار  ًۀَبِّیَط »  ًةایَح   » نیرـسفم زا  يرایـسب  ًۀَبِّیَط »  ًةایَح  ُهَّنَِییُْحنَلَف  ٌنِمْؤُم  َوُه  َو 
زا کی  مادـک  هک  درک  لاؤس  یلاعت  قح  زا  یـسوم  ترـضح  دـش ، دـهاوخن  وت  دـیاع  توق  زا  هدایز  دـشاب  وت  نآ  زا  اـیند  يهمه  رگا  مدآ 

لمع هب  زین  ادخ  دوش  یـضار  ادخ  زا  یتشیعم  كدنا  هب  هک  ره  دومرف  ع )  ) قداص ترـضح  تسا  رت  عناق  هک  ره  دومرف  دـنرتینغ  ناگدـنب 
ُۀَعاَنَْقلا  ) هدومرف زین  دوشیمن و  مامت  هک  تسا  یلام  تعانق  دفنی ) لام ال  ۀعانقلا   ) هدومرف ع )  ) ریما ترضح  ددرگ و  یـضار  يو  زا  كدنا 

دمحم ماما  ترـضح  زا  هدرک  لقن  قیاقح  زا  یماطـسب  لضاف  داعملا  ةریخذ  باتک  رد  دوشیمن . یناف  هک  تسا  یجنگ  تعانق  یَنْفَی  َال  ٌْزنَک 
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یَّتَح ِجوُرُْخلا  َنِم  اََهل  َدَْعبَأ  َناَک  ًاَّفل  اَهِـسْفَن  یَلَع  ْتَداَدْزا  اَمَّلُک  ِّزَْقلا  َِةدُود  ِلَثَمَک  اَْینُّدلا  یَلَع  ِصیِرَْحلا  ُلَثَم  دومرف  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) رقاب
هصغ زا  ات  دوشیم  رترود  وا  صالخ  هار  دچیپیم  دوخ  رب  رتشیب  هچ  ره  تسا  مشیربا  مرک  دننام  ایند  رد  صیرح  صخش  ینعی  ًاّمَغ  َتوُمَت 

تمدخ رگا  تفگ  وا  اب  دروخیم  دروآیم و  تسد  هب  تسا  يراج  بآ  يور  هک  یتالوقب  تاجیزبس و  زا  دید  ار  طارقس  يدرم  دریمیم .
تمدـخ جاتحم  يدرکیم  تعانق  تالوقب  نیا  ندروخ  هب  رگا  زین  وت  تفگ  طارقـس  يدـشیمن  اهنیا  ندروخ  هب  جاتحم  يدرکیم  ناطلس 

زآ دوب  دـنمزاین  دریمب  ات  داـشگ  لاؤس  رد  دوخرب  هک  ره  ًاـمیِعَن  ُقلُْخلا  ِنْسُِحب  َو  ًاـْکلُم  ِۀَـعاَنَْقلِاب  یَفَک  دومرف : ع )  ) یلع يدـشیمن . ناـطلس 
زا تیاکح  هحفص 158 ]  ] دنب هب  یهام  غرم و  عمط  درآ  رد  دنمـشوه  يهدید  هرـش  دزودب  دوب  دنلب  عمطیب  ندرگ  نک  یهاشداپ  راذگب و 
هب تفگ : یمه  نیکسم  رطاخ  نیکست  يارب  تخود و  یمه  هقرخ  هب  هقرخ  تخوسیم و  هقاف  شتآ  رد  هک  مدینـش  ار  یـشیورد  ناتـسلگ .

یعبط رهـش  نیا  رد  نالف  هک  ینیـشن  هچ  شتفگ  یـسک  قلخ  تنم  راب  هک  هب  دوخ  تنحم  راب  هک  قلد  يهماج  مینک و  تعانق  کـشخ  ناـن 
رطاخ ساپ  ددرگ  علطم  تسا  ار  وت  هک  یلاح  تروص  رگا  هتسشن ، اهلد  رد  رب  هتسب و  ناگدازآ  تمدخ  هب  نایم  میمع  یمرک  دراد و  میرک 
مازلا هب و  نتخود  هعقر  مه  ندرب . سک  شیپ  تجاح  هک  هب  ندرم ، یتخس  رد  هک  شوماخ  تفگ : درامش . تمینغ  دراد و  تنم  ار  تزیزع 

یـضعب تشهب  رد  هیاسمه  يدرمیاپ  هب  نتفر  تسا  ربارب  خزود  تبوقع  اـب  هک  اـقح  تسـشبن  ناـگجاوخ  رب  هعقر  هماـج  رهب  زک  ربص  جـنک 
. دسریمن نآ  هب  يدحا  هک  تعانق  کلم  رد  تسا  یماقم  دناهتفگ  يدَْعب )  ْنِم  ٍدَـحَِأل  یغَْبنَی  ًاْکُلم ال  یل  ْبَه  ِّبَر …   ) يهیآ رد  نیرـسفم 
 « ًانَسَح ًاقْزِر  ُهَّللا  ُمُهَّنَقُزْرََیل   » يهیآ ریـسفت  رد  نیرـسفم  ضعب  ِهناَْرقَأ  یَلَع  َلاَطَتْـسا  َو  ِِهناَمَز  ِلْهَأ  ْنِم  َحاَرَتْسا  َِعنَق  ْنَم  تفگ : يرـصم  نونلاوذ 
ار تلذ  ادخ و  یگدنب  تعاط و  رد  ار  تزع  تسا : هداد  رارق  زیچ  جنپ  رد  ار  زیچ  جنپ  ادـخ  دـناهتفگ  تسا و  تعانق  نسح  قزر  دـناهتفگ 
نآ رد  ات  راد  یلاخ  ماعط  زا  نوردنا  یلاخ . مکش  رد  ار  تمکح  لیل و  مایق  يرادهدنز و  بش  رد  ار  تبیه  ادخ و  ینامرفان  تیـصعم و  رد 
هک تسا  نادـنواشیوخ  زا  نتـسج  يرود  محر و  عـطق  ناـهانگ  ینیب و  اـت  ماـعط  زا  يرپ  هک  نآ  تلعب  یتـمکح  زا  یهت  ینیب  تفرعم  روـن 

نادـنواشیوخ هب  نتـسویپ  محر  يهلـص  تکرب  ریخ و  رپ  تاربم  تاعاط و  تانـسح و  زا  یکی  لـباقم  رد  دوشیم و  رمع  یهاـتوک  بجوم 
درک و شرافـس  نم  هب  زیچ  هن  نم  راگدورپ  اهب : مکیـصوا  ٍعِْسِتب  یِّبَر  ِیناَصْوَأ  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  َلاَق  َو  هدمآ : ثیدـح  رد  تسا 

بجوم محر  يهلص  دومرف  ینعطق و  نم  لصاو  دومرف  هک  تسا  نآ  زیچ  هن  نآ  زا  هحفص 159 ]  ] یکی منکیم  تیصو  امش  هب  ار  اهنآ  نم 
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زین  و  مکماحرا . اولـص  و  دومرف : نابعـش  هاـم  رخآ  يهبطخ  رد  دوشیم و  لاـم  رد  تکرب 

ِیف ُدـیَِزت  ِمِحَّرلا  ُۀَلِـص  َو  ِّبَّرلا  َبَضَغ  ُئِفُْطت  ِّرِّسلا  ُۀَـقَدَص  ءوسلا و  عراـصم  یقت  فورعملا  عیانـص  َو  ِءْوَّسلا  َعِراَـصَم  یِقَت  ِفوُْرعَْملا  ُِعئاَـنَص 
دنکیم شوماخ  ار  ادخ  مشخ  ءاضخ  رد  نداد  هقدص  درادیم و  هاگن  دب  ياهگرم  تایلب و  زا  ریخ  ياهراک  ثیدحلا  رخآ  یلا  ِرُمُْعلا … 

یگتسبلد دیاپن  هک  يزیچ  ره  دناهتفگ  هچ  تسا ، هنادرخبان  یلمع  ترخآ  رب  ایند  ندرک  رایتخا  اما  و  دنکیم . دایز  ار  رمع  محر  يهلـص  و 
یناگدنز تسین  ماعنالا ) ةروس   ) َنُولِقْعَت الَف  َأ  َنوُقَّتَی  َنیذَِّلل  ٌْریَخ  ُةَرِخْآلا  ُراَّدَلل  َو  ٌوَْهل  َو  ٌبَِعل  َّالِإ  اْینُّدلا  ُةایَْحلا  اَم  َو  میکحلا : هللا  لاق  دیاشن  ار 

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دـینکیمن . لقعت  ایآ  دـنراد  يوقت  هک  ینانآ  يارب  تسا  رتهب  ترخآ  يهناخ  هتبلا  هچیزاب و  رگم  اـیند 
تسا و هتفرگ  رارق  ناهانگ  يهمه  سأر  رد  ایند  یتسود  ینعی  قودص ) خیـش  لاصخ  [ ) 249  ] ۀئیطخ لک  سأر  ایندلا  بح  دندومرف : ملس 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زین 

محر هلص  رد 

. ُءاَشَی اَم  ُهَّللا  ُلَعْفَی  َو  ًۀَنَـس  َنِیثاََلث  ُهَّللا  اَهُرِّیَُـصیَف  َنِینِـس  ُثاََلث  ِهِرُمُع  ْنِم  َیَِقب  ْدَق  ُنوُکَیَف  ُهَمِحَر  ُلِصَی  ُلُجَّرلا  ُنوُکَی  ع :)  ) اضرلا نسحلاوبا  لاق 
نآ محر  هلص  هطساو  هب  ادخ  دشاب و  هدنام  یقاب  لاس  هس  شرمع  زا  هک  دوشیم  دروآیم  ياج  هب  محر  يهلـص  هک  يدرم  دومرف : [. 250]

هحفص 160] . ] دنکیم دهاوخب  هچنآ  ادخ  دنکیم و  لاس  یس  ار 
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یتسود رد  لادتعا 

يارب نکم  شـشخب  لذب و  [. 251 . ] ْمَُهل ِِهتَعَْفنَم  ْنِم  ُرَثْکَأ  َْکیَلَع  ُهُّرَـض  اَم  َکِسْفَن  ْنِم  َِکناَوْخِِإل  ْلُذـْبَت  اـَل  اـضرلا ع : یـسوم  نب  یلع  لاـق 
نکم و طارفا  ناتـسود  ناردارب و  هب  ناسحا  یتسود و  رد  ینعی  دـشاب . نانآ  يارب  شدوس  زا  شیب  وت  رب  نآ  نایز  هک  يردـق  هب  تناردارب 

. يامنب ار  لادتعا  تیاعر 

تناما ءادا  رد 

َو ِِرئاَبَْکلا  ِعیِمَج  ُباَِنتْجا  َو  ِۀـَناَمَْألا  ُءاَدَأ  َوُه  ُناَمیِْإلا  وه : نامیالا  لاق  نومأملا ، یلا  هباتک  یف  ع )  ) اضرلا نع  ناذاش  نب  لضفلا  لوقعلا  فحت 
َو َیلاَعَت  ُهَّللا  َمَّرَح  ِیتَّلا  ِسْفَّنلا  ُلـْتَق  [ 252  ] َیِه َو  ِِرئاَبَْکلا  ِباَِنتْجا  َو  لاق ) نا  یلا   …) ِناَـکْرَْألِاب ٌلَـمَع  َو  ِناَـسِّللِاب  ٌراَْرقِإ  َو  ِْبلَْقلاـِب  ٌۀَـفِْرعَم  َوُه 
ام َو  ِریِْزنِْخلا  ِمَْحل  َو  ِمَّدـلا  َو  ِۀَْـتیَْملا  ُلْکَأ  َو  ًاْملُظ  ِمِیتَْیلا  ِلاَم  ُلْکَأ  َو  ِفْحَّزلا  َنِم  ُراَرِْفلا  َو  ِْنیَدـِلاَْولا  ُقوُقُع  َو  ِرْمَْخلا  ُبْرُـش  َو  ُۀَـقِرَّسلا  َو  ُءاَنِّزلا 

ِتاَنَصْحُْملا ُفْذَق  َو  ِناَزیِْملا  َو  ِلاَیْکِْملا  ِیف  ُسْخَْبلا  َو  ُراَمِْقلا  َو  ُرِْسیَْملا  َو  ُتْحُّسلا  َو  ِۀَنِّیَْبلا  َدَْعب  َابِّرلا  ُلْکَأ  َو  ٍةَروُرَـض  ِْریَغ  ْنِم  ِِهب  ِهَّللا  ِْریَِغل  َّلِهُأ 
ُنوُکُّرلا َو  هحفص 161 ]  ] َنیِِملاَّظلا ُۀَنوُعَم  َو  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  ُطُونُْقلا  َو  ِهَّللا  ِرْکَم  ْنِم  ُْنمَْألا  َو  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسْأَْیلا  َو  ِروُّزلا ] ُةَداَهَـش  َو   ] ُطاَوِّللا َو 

َو ِّجَْـحلِاب  ُفاَفِْختْـسِالا  َو  ُۀـَناَیِْخلا  َو  ُریِذـْبَّتلا  َو  ُفاَرْـسِْإلا  َو  ُْربِْـکلا  َو  ُبِذَْـکلا  َو  ِةَرْـسُْعلا  ِْریَغ  ْنِم  ِقوـُقُْحلا  ُْسبَح  َو  ُسوُـمَْغلا  ُنیِمَْیلا  َو  ْمِْهَیلِإ 
[. 253 . ] ِبُونُّذلا یَلَع  ُراَرْصِْإلا  َو  یِهاَلَْملِاب  ُلاَِغتْشِالا  َو  َیلاَعَت  ِهَّللا  ِءاَِیلْوَِأل  َُۀبَراَحُْملا 

هریبک ناهانگ 

ْدَق ِهَّللا ع : ِْدبَع  ُوبَأ  َلاَق  اَضِّرلا ع : َلاَقَف  ُرَفُْغت  َال  اَهَّنِإ  اَهِیف  َِۀلِزَتْعُْملا  َلْوَق  َو  َِرئاَبَْکلا  اَنْرَکاَذَـتَف  اَضِّرلا ع  ِسِلْجَم  ِیف  ُْتنُک  َلاَق : ِساَّبَْعلا  ِْنب  َمیِهاَْربِإ 
ساـبع نب  میهاربا  [. 254 . ] َثیِدَْـحلا ْمِهِْملُظ  یلَع  ِساَّنِلل  ٍةَرِفْغَم  وُذـَل  َکَّبَر  َّنِإ  َو  َلَـج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َلاَـق  ِۀـَلِزَتْعُْملا - ِلْوَـق  ِفاَـلِِخب  ُنآْرُْقلا  َلََزن 

دعب دنوشیمن . هدیزرمآ  رئابک  دناهتفگ  هلزتعم  هکنیا  دـش و  هرکاذـم  هریبک  ناهانگ  هب  عجار  مدوب و  ع )  ) اضر ترـضح  سلجم  رد  تفگ 
کبر نا  و  هدومرف : لج  زع و  يادـخ  تسا ، نآرق  فالخرب  هلزتعم  راتفگ  تسا  هدومرف  ع )  ) قداـص ترـضح  دومرف : ع )  ) اـضر ترـضح 

. دناهدومن هک  یمتس  ملظ و  رب  مدرم  يارب  تسا  شزرمآ  بحاص  وت  راگدورپ  هک  انامه  ینعی  مهملظ  یلع  سانلل  ةرفغم  وذل 

هریبک ناهانگ 

َو ًاّقَح  ٌنِمُْؤم  َوُهَف  َِرئاَبَْکلا  َبَنَتْجا  َو  ِنیِقَْیلِاب  ِۀَـعْجَّرلِاب  َّرَقَأ  َو  َلاَق  ْنَأ  َیلِإ  َهِیبْشَّتلا  یَفَن  َو  ِدـیِحْوَّتلِاب  َّرَقَأ  ْنَم  َلاَق : اَضِّرلا ع  ِنَع  َناَذاَش  ِْنب  ِلْضَْفلا 
هب دـنکن و  دـننام  يزیچ  هب  ار  ادـخ  ادـخ و  هب  ار  يزیچ  دـیامن و  دـیحوت  هب  رارقا  هک  ره  دومرف : ِْتیَْبلا . هحفص 162 ]  ] َلْهَأ اَِنتَعیِـش  ْنِم  َوُه 

ناهانگ رد  تسا . تیب  لها  ام  يهعیـش  زا  واو  تسا  یقیقح  نمؤم  یـسک  نینچ  سپ  دـیامن  بانتجا  رئابک  زا  نیقی و  اـب  دـنک  رارقا  تعجر 
تسا هریبک  هدش  هداد  هدعو  باذع  ترخآ  رد  هدش و  بجاو  دح  نآ  يارب  ایند  رد  هک  یهانگ  ره  دناهتفگ : یـضعب  تسا . فالتخا  هریبک 

مالس و  ع )  ) قداص ترضح  رب  دش  دراو  دیبع  نب  ورمع  هک  هدش  تیاور  مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یسوم  ترضح  زا  نایبلا ) عمجم  ریـسفت  )
ارچ دومرف  ترـضح  دـش ، تکاـس  دـعب  َشِحاوَْفلا )  َو  ِْمثِإـْلا  َِرئاـبَک  َنُوِبنَتْجَی  َنیذَّلا  : ) درک توـالت  ار  هفیرـش  يهیآ  نیا  تسـشن و  درک و 
ادـخ هب  كرـش  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  ورمع  يا  یلب  دومرف  مسانـشب  ادـخ  باتک  زا  ار  هریبک  ناهانگ  مراد  لیم  تفگ  يدـش ؟ تکاـس 

و هدرک . مارح  يو  رب  ار  تشهب  ادخ  دوش  لئاق  کیرش  ادخ  يارب  هک  ره  ۀَّنَْجلا ،) ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْشی  ْنَم  : ) هدومرف ادخ  تسا ،
ادخ تمحر  زا  دنوشیمن  سویأم  نوُِرفاْکلا و  ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَی  ال  : ) هدومرف ادـخ  تسا  ادـخ ، تمحر  زا  يدـیمون  نآ  زا  سپ 

زج دـنوشیمن  نمیا  ادـخ  رکم  زا  نوُرِـساْخلا  ُمْوَْقلا  اَّلِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَـی  اـَل  َو  : ) هدومرف ادـخ  ادـخ  رکم  زا  ندوب  نمیا  سپـس  و  راـفک . رگم 
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ُهُؤازَجَف ًادِّمَعَتُم  ًانِمُْؤم  ُْلتْقَی  ْنَم  َو  هدومرف . ادخ  قح  انب  سفن  لتق  یقـش و  رابج و  ار  نیدلاو  قاع  هداد  رارق  ادخ  نیدلاو ، قاع  ناراکنایز و 
هحفـص 163] : ] هدومرف ادـخ  نداد  انز  تبـسن  نمادـکاپ  نانز  هب  و  هشیمه . يارب  تسا  منهج  قحانب  لتاق  تازاجم  سپ  اـهِیف  ًادـِلاخ  ُمَّنَهَج 

ادخ میتی  لام  ندروخ  گرزب و  باذـع  تسا  اهنآ  يارب  ترخآ و  ایند و  رد  دـناهدش  تنعل  ٌمیِظَع  ٌباذَـع  ْمَُهل  َو  ِةَرِخْآلا  َو  اْینُّدـلا  ِیف  اُونُِعل 
دنروخیم ملظ  هب  ار  نامیتی  لاوما  هک  نانآ  اریعَس  َنْوَلْـصَیَس  َو  ًاران  ْمِِهنوُُطب  یف  َنُولُکْأَی  امَّنِإ  ًاْملُظ  یماتَْیلا  َلاْومَأ  َنُولُکْأَی  َنیذَّلا  َّنِإ  هدومرف .

ْمِهِّلَُوی ْنَم  َو  هدومرف : ادخ  داهج  زا  رارف  و  دنوشیم . منهج  لخاد  يدوز  هب  دندروخیم و  شتآ  ناشمکش  رد  هک  تسین  نیا  زج  تسا  نیا 
َنیذَّلا هدومرف : ادـخ  يراوخابر . ریـصَْملا و  َْسِئب  َو  ُمَّنَهَج  ُهاوْأَم  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍبَضَِغب  َءاب  ْدَـقَف  ٍۀَِـئف  یلِإ  ًازِّیَحَتُم  َْوأ  ٍلاتِِقل  ًافِّرَحَتُم  َّالِإ  ُهَُربُد  ٍذـِئَمْوَی 

ِیف َُهل  ام  ُهارَتْشا  ِنََمل  اوُِملَع  ْدََـقل  َو  هدومرف : ادـخ  ندرک . رحـس  ِّسَْملا و  َنِم  ُناْطیَّشلا  ُهُطَّبَخَتَی  يذَّلا  ُموُقَی  امَک  َّالِإ  َنُوموُقَی  اـبِّرلا ال  َنُولُکْأَـی 
. غورد مسق  اناهُم و  ِهیف  ْدـُلْخَی  َو  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُباذَْـعلا  َُهل  ْفَعاُضی  اماثَأ  َْقلَی  َِکلذ  ْلَعْفَی  ْنَم  هدومرف ! ادـخ  ندرک . انز  ٍقالَخ و  ْنِم  ِةَرِخآـْلا 

ْنَم َو  هدومرف : ادـخ  تنایخ )  ) لولغ ِةَرِخْآلا و  ِیف  ْمَُهل  َقالَخ  َکـِئلوُأ ال  ًـالیلَق  ًاـنَمَث  ْمِِهناـْمیَأ  َو  ِهَّللا  ِدـْهَِعب  َنوُرَتْشَی  َنیذَّلا  َّنِإ  هدومرف : ادـخ 
نآ هب  دوشیم  غاد  سپ  ْمُهُروُهُظ  َو  ْمُُهبُونُج  َو  ْمُهُهابِج  اِهب  يوُْکتَف  هدومرف ! ادخ  ندادـن ! ار  بجاو  ةوکز  ِۀَـمایِْقلا و  َمْوَی  َّلَغ  اِمب  ِتْأَی  ُْلْلغَی 

رمخ و برـش  ُُهْبلَق و  ٌِمثآ  ُهَّنِإَف  اهُْمتْکَی  ْنَم  َو  هدومرف : ادـخ  تداهـش . نامتک  غورد و  تداهـش  و  ناشاهتشپ . ناـشولهپ و  اـهنآ و  یناـشیپ 
لج زع و  يادخ  هچنآ  زا  يزیچ  ای  زامن  كرت  و  هدرک . یهن  هحفص 164 ]  ] یتسرپ تب  زا  هکنانچ  هدومرف  یهن  نآ  زا  ادخ  اریز  يراسگیم 
ِۀَّمِذ َو  ِهَّللا  ِۀَّمِذ  ْنِم  َئَِرب  ْدَـقَف  ٍۀَّلِع  ِْریَغ  ْنِم  ًادِّمَعَتُم  َةاَـلَّصلا  َكََرت  ْنَم  دوـمرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  اریز  هدرک . بـجاو 

هدومرف ادخ  محر  عطق  ینکش و  نامیپ  و  تسا . هدش  يرب  لوسر  ادخ و  يهمذ  زا  تهجیب  دنک  كرت  ادمع  ار  زامن  سک  ره  ینعی  ِهلوُسَر 
يأر هب  هک  یـسک  دش  كاله  تفگیم : درکیم و  هیرگ  دنلب  يادـص  اب  تفر و  نوریب  رمع و  تفگ : ياور  راَّدـلا  ُءوُس  ْمَُهل  َو  ُۀَـنْعَّللا  ُمَُهل 

ار نآ  هدرک  تیاور  نینچمه  ینـسحلا و  میظعلادبع  زا  قودص  ار  نآ  تسا  هدرک  تیاور  درک . عازن  ملع  لضف و  رد  امـش  اب  تفگ و  دوخ 
تسا تفه  هریبک  ناهانگ  دومرف : هک  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  و  داهج ) باتک  لئاسو  . ) نایبلا عمجم  رد  یـسربط 

هب نداد  اوران  تبسن  میتی و  لام  ندروخ  يراوخابر و  نمؤم و  صخـش  نتـشک  ادخ و  يارب  نداد  رارق  کیرـش  زا : تسترابع  اهنآ  رتگرزب 
نم اب  دـشاب  يربم  روبزم  ناـهانگ  زا  دـنک و  تاـقالم  ار  ادـخ  سک  ره  سپ  داـهج ، زا  رارف  ندوب و  نیدـلاو  قاـع  نمادـکاپ و  فیفع  نز 

رد سابعنبا  تسا . تفه  اـیآ  هریبک  ناـهانگ  تفگ : ساـبعنبا  هب  يدرم  ریبج  نب  دیعـس  تیاور  رد  و  تشهب . يهحوبحب  رد  دوب  دـهاوخ 
تروص رد  ینعی  ٍراَرْـصِإ  َعَم  َةَریِغَـص  اـَل  َو  ٍراَفِْغتْـسا  َعَم  َةَرِیبَـک  اـَل  هکنیا  زج  هب  تسا  تفه  زا  رتـشیب  نآ  رد  دـصتفه  لاـمتحا  تفگ  باوج 

هریبک تقو  نآ  اریز  رارکت  رارـصا و  تروص  رد  تسین  هریغـص  ناـهانگ  دوشیم  هدـیزرمآ  اریز  تسین  ياهریبـک  ناـهانگ  ندرک  رافغتـسا 
زا لقن  هریبک  ناهانگ  ( ) ءاسنلا ةروس  ناـیبلا  عمجم  ریـسفت   ) هدرک تیاور  شریـسفت  رد  يدـحا  ار و  هلمج  هحفـص 165 ]  ] ود نیا  دوشیم .

تمحر زا  سأی  تیـصعم ، رب  رارـصا  مزع  رفک ، تسا  بلق  هب  طوبرم  راهچ  تسا : هدـفه  هریبک  ناـهانگ  یلازغ ) تداعـس  ياـیمیک  باـتک 
وداج غورد ، مسق  فذـق ،)  ) نمادـکاپ نانز  هب  اوران  تبـسن  غورد ، تداهـش  نابز . هب  تسا  طوبرم  راهچ  ادـخ . رکم  زا  ندوب  نمیا  ادـخ ،

 - سفن لتق  تسد . يهطساو  هب  ود  طاول  انز -  جرف  ردنا  ود  يراوخابر  میتی ، لام  ندروخ  رمخ ، برش  مکش : هب  تسا  طوبرم  هس  ندرک .
سابعنبا تسا . فالتخا  رئابک  رد  یبلک  ریـسفت  زا  لقن  رئاـبک  نیدـلاو  قوقع  نت : يهلمج  یکی  داـهج  زا  رارف  اـپ . يهلیـسوب  یکی  يدزد 

یلازغ هچنانچ   ) هتـسناد هدـفه  ار  نآ  ءاملع  ضعب  و  هدرک . متخ  بضغ  ای  تنعل و  ای  شتآ و  هب  ار  نآ  ادـخ  هک  تسا  یهانگ  هریبک  هتفگ :
تاَِقبوُْملا عبسلا  اُوَقَّتا  دومرف : هک  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  يراخب  حیحص  رد  و  هتفگ ) تداعس  يایمیک  رد 

لام ندروخ  هحفـص 166 ] ، ] يراوخابر سفن ، لتق  ندرک ، رحـس  ادخ ، يارب  ندش  لئاق  کیرـش  هدـننک  كاله  هانگ ، تفه  زا  دـیزیهرپب 
رد اهنآ  زا  هکنآ  يارب  دنا  رئابک  زا  اهنیا  هک  تسین  یکش  و  نمادکاپ . نانز  هب  نداد  انز  تبسن  ینعی  تانصحم  فذق  داهج و  زا  رارف  میتی ،
زا هک  هدش  هداد  باذع  يهدعو  اهنآ  يارب  ثیدح  نآرق و  رد  اریز  دناهدوزفا  نآ  رب  رگید  زیچ  دنچ  ءاملع  ضعب  هدش و  صیـصنت  ثیدح 

نمیا ادـخ  تمحر  زا  يدـیمون  ندز -  تمهت  رمخ -  برـش  يدزد -  اـنز -  غورد ، مسق  غورد ، تداهـش  نیدـلاو ، قاـع  تسا  هلمج  نآ 
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تنایخ لوب -  زا  ندرکن  زارتحا  ینیچنخس .-  ندش -  دحلم  مارحلا  هللا  تیب  رد  لیبسلا ، نبا  يارب  بآ  زا  يریگولج  ادخ -  رکم  زا  ندوب 
ُْهنَع َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  یلاعت : هلوق  یبلک ) ریسفت  زا  لقن   ) ندرک متس  روج و  مکح  رد  شردارب و  سومان  رد  درم  ندرک  زواجت  – 

رئابک زا  بانتجا  اب  هک  تسا  هداد  هدـعو  دـنوادخ  هفیرـش  هیآ  نیا  رد  ( 31/ ءاسنلا ةروس   ) ًامیرَک ًالَخْدُم  ْمُْکلِخْدـُن  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن 
زامن هیموی و  هناگ  چنپ  زامن  دومرف ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ضئارف  يهماقا  همیمـض  هب  نکیل  دزرمآیم  ار  هریغـص  ناهانگ 
ملـس هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دنتـسه و  اهنآ  نیب  ام  ناهانگ  هرافک  هدـنیآ  ناضمر  ات  ناضمر  هام  موص  رگید و  هعمج  ات  هعمج 

[255  ] یبطرق ریـسفت  بحاص  متما . زا  رئابک  لها  يارب  ار  متعافـش  مدرک  هریخذ  نم  ینعی  ِیتَّمُأ  ْنِم  ِِرئاَبَْکلا  ِلْهَِأل  ِیتَعاَفَـش  ُتْرَخَّدا  دومرف :
ضعب زا  تسا  رتشیب  ۀبـسنلاب  شررـض  هک  اهنآ  ضعب  حاحـص  ثیداحا  قبط  نکل  تسین  ینیعم  ددع  هب  رـصحنم  هریبک  ناهانگ  تسا  هتفگ 
یلاعت هلوق  هدش  حیرصت  نآ  هب  نآرق  رد  نوچ  تسین  شزرمآ  لباق  تسا و  رتگرزب  ناهانگ  يهمه  زا  ادخ  هب  كرـش  تسا . رتگرزب  رگید 

زا يدیمون  نآ  زا  دـعب  و  [. 256  ] َۀَّنَْجلا ِْهیَلَع  ُهَّللا  َمَّرَح  ْدَـقَف  ِهَّللِاب  ْكِرُْـشی  ْنَم  هحفـص 167 ] : ] یلاعت هلوق  ِِهب و  َكَرُْـشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  ـال  َهَّللا  َّنِإ 
هدیزرمآ دیوگیم  دیماان  صخش  ٍءْیَـش و  َّلُک  ْتَعِـسَو  یتَمْحَر  َو  و  هدومرف : ادخ  اریز  تسا  نآرق  بیذکت  نآ  رد  اریز  تسا  ادخ  تمحر 

ُطَنْقَی ْنَم  َو  َلاق  هدومرف : ادخ  تسا : طونق  نآ  زا  دعب  و  َنوُِرفاْکلا .  ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهَّللا  ِْحَور  ْنِم  ُسَْأیَی  ال  هدومرف : ادـخ  تهج  نیدـب  دوشیمن و 
ادـخ تمحر  هب  یکتم  دوشیم و  یـصاعم  بکترم  هتـسویپ  اریز  تسا  ادـخ  رکم  زا  ندوب  نمیا  نآ  زا  دـعب  َنوُّلاَّضلا و  َّالِإ  ِهِّبَر  ِۀَـمْحَر  ْنِم 
ُْمْتنَنَظ يذَّلا  ُمُکُّنَظ  ْمُِکلذ  َو  یلاعت : هلوق  َنوُرِـساْخلا و  ُمْوَْقلا  َّالِإ  ِهَّللا  َرْکَم  ُنَمْأَـی  ـالَف  ِهَّللا  َرْکَم  اُونِمَأَـف  َأ  هدومرف : ادـخ  لـمع  نودـب  ددرگیم 

هللا یلص  ادخ  لوسر  تسا  دوجو  مادعا  سوفن و  ندرب  نیب  زا  نآ  رد  اریز  تسا  لتق  نآ  زا  دعب  َنیرِساْخلا و  َنِم  ُْمتْحَبْـصَأَف  ْمُکادْرَأ  ْمُکِّبَِرب 
لالتخا بجوم  نوچ  انز  و  تسا . لسن  عطق  بجوم  نوچ  طاول  ایندـلا و  ِلاَوز  نِم  ِهّللا  َدـنع  ُمَظعأ  ِنمؤملا  ُلتَق  دومرف :  ملـس  هلآ و  هیلع و 

رد ةولص  كرت  و  تسا . لقع  هب  مئاهب  اب  ناسنا  زایتما  تسا و  لقع  لاوز  بجوم  نوچ  رمخ  برش  تسا و  اههداوناخ  ندز  مهرب  باسنا و 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  تسا  رفاک  قیقحت  روطب  دنک  كرت  ادمع  ار  زامن  هک  ره  رَفَک  ْدَقَف  ًادِّمَعَتُم  َةاَلَّصلا  َكََرت  ْنَم  تسا : يوبن  ثیدح 

زا کلذ  ریغ  یلا  تسا  لاوما  جورف  امد و  يهحابتسا  نآ  رد  اریز  غورد  تداهش  ُةاَلَّصلا و  ُْدبَْعلا  ِِهب  ُبَساَُحی  اَم  َلَّوَأ  َّنِإ  دومرف : ملس  هلآ و  و 
هدش و هداد  نآ  هب  باذع  يهدعو  مالسا  سدقم  عرش  رد  هک  یهانگ  ره  یلک . روط  هب  سپ  تسا  نشور  حضاو و  نآ  ررـض  هک  یئاهزیچ 

لبنح نب  دـمحا  زا  تفگ  یناتـسجس  دواد  وبا  هحفص 168 ] [. ] 257  ] تسا هریبـک  تسا  كاـنرطخ  گرزب و  ناـسنا  دوجو  يارب  نآ  ررض 
ْمُِکتائِّیَس ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن  ُْهنَع  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتْجَت  ْنِإ  هدومرف : ادخ  تفگ  روطچ ؟ متفگ  دنـشابیم . تشهب  رد  نیملـسم  مامت  تفگ  مدینش 

تشهب لخاد  ار  امش  میزرمآیم و  ار  امش  يهریغـص  ناهانگ  دینک  بانتجا  هریبک  ناهانگ  زا  رگا  ۀنجلا .) ینعی  . ) ًامیِرَک اًلَخْدُم  ْمُْکلِخُْدن  َو 
يارب مدرک  هریخذ  ار  متعافـش  ینعی  ِیتَّمُأ  ْنِم  ِِرئاَـبَْکلا  ِلـْهَِأل  ِیتَعاَفَـش  ُتْرَخَّدا  : ) دوـمرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  و  مـینکیم .

هیلع و هللا  یلص  ربمغیپ  دزرمآیم و  ار  هریغـص  ناهانگ  لج  زع و  يادخ  هک  یتقو  سپ  دناهدش  هریبک  ناهانگ  بکترم  هک  متما  زا  یناسک 
ءاسن يهروس  زا  هیآ  جنپ  هتفگ : دوعسمنبا  یبطرق ) ریسفت   ) دنامیمن یقاب  نیملسم  يارب  یهانگ  سپ  دنکیم  تعافش  رئابک  زا  ملـس  هلآ و 

 [ ًامیرَک ًالَخْدُم  ْمُْکلِخُْدن  َو  ْمُِکتائِّیَـس  ْمُْکنَع  ْرِّفَُکن   ] ُْهنَع َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  یلاعت : هلوق  تسا 1 -  رتبوبحم  ایند  مامت  زا  نم  شیپ 
ِدِجَی َهَّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  َْوأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو  یلاعت : هلوق  َِکلذ 3 -  َنُود  ام  ُرِفْغَی  َو  ِِهب  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ  یلاعت : هلوق   - 2

 … ِِهلُـسُر َو  ِهَّللِاب  اُونَمآ  َنیذَّلا  َو  یلاعت : هلوق  ًامیظَع 5 -  ًارْجَأ  ُْهنَُدل  ْنِم  ِتُْؤی  َو  اهْفِعاُضی  ًۀَنَـسَح  ُکَت  ْنِإ  یلاعت : هلوق  ًامیحَر 4 -  ًاروُفَغ  َهَّللا 
ْمَُکل َنِّیَُبِیل  ُهَّللا  ُدیُری   - 1 تسا . هدـیبات  وا  رب  باتفآ  هچنآ  مامت  زا  تسا  رتهب  تما  نیا  يارب  ءاسن  يهروس  رد  يهیآ  تشه  هتفگ  ساـبعنبا 

َو ِِهب  َكَرُْشی  ْنَأ  ُرِفْغَی  َهَّللا ال  َّنِإ  هنع 5 -  َنْوَْهُنت  ام  َِرئابَک  اُوِبنَتَْجت  ْنِإ  ْمُْکنَع 4 -  َفِّفَُخی  ْنَأ  ُهَّللا  ُدیُری  ْمُْکیَلَع 3 -  َبُوتَی  ْنَأ  ُدیُری  ُهَّللا  َو   - 2
َهَّللا ِدِجَی  َهَّللا  ِرِفْغَتْسَی  َُّمث  ُهَسْفَن  ِْملْظَی  َْوأ  ًاءوُس  ْلَمْعَی  ْنَم  َو   - 7 هحفص 169 ]  ] ٍةَّرَذ َلاْقثِم  ُِملْظَی  َهَّللا ال  َّنِإ  ُءاشَی 6 -  ْنَِمل  َِکلذ  َنُود  ام  ُرِفْغَی 

رد دنکیم  راودیما  ادـخ  تمحر  هب  ار  ام  رتشیب  میرک  نآرق  رد  هک  ياهیآ  اما  و  یبطرق ) ریـسفت   ) ْمُِکباذَِـعب ُهَّللا  ُلَعْفَی  ام  ًامیحَر 8 -  ًاروُفَغ 
راودـیما ياهیآ  مدـناوخ و  رخآ  ات  لوا  زا  ار  نآرق  نم  هتفگ : رکبوبا  هدرک : ناـیب  بیترت  هب  ار  لاوقا  یبطرق  ریـسفت  رد  تسا . فـالتخا  نآ 
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شزرمآ و راگدورپ  يهقیرط  تیصعم و  هدنب  يوخ  هقیرط و  اریز  [. 258  ] ِِهتَلِکاش یلَع  ُلَمْعَی  ٌّلُک  ُْلق  متفاین  هیآ  نیا  زا  رتوکین  رتهدـننک و 
ِِلباـق َو  ِْبنَّذـلا  ِِرفاـغ  هیآ  نیا  زا  رتوکین  هدـننک و  راودـیما  ياهیآ  مدـیدن  مدـناوخ و  رخآ  اـت  لوا  زا  ار  نآرق  نم  هتفگ : رمع  تسا  نارفغ 
نامثع تسا . نینمؤم  صتخم  نیا  هتـشاد و  مدقم  هبوت  لوبق  رب  ار  بونذ  نارفغ  هفیرـش  يهیآ  نیا  رد  هک  ِلْوَّطلا  ِيذ  ِباقِْعلا  ِدیدَش  ِبْوَّتلا 

یلع نینمؤملاریما  ُمیحَّرلا  ُروُفَْغلا  اَنَأ  یِّنَأ  يدابِع  ْئِّبَن  متفاین . هیآ  نیا  زا  نسحا  یجرا و  ياهیآ  مدـناوخ  رخآ  ات  لوا  زا  ار  نآرق  ماـمت  هتفگ 
ْمِهِـسُْفنَأ ال یلَع  اُوفَرْـسَأ  َنیذَّلا  َيِدابِع  ای  ُْلق  متفاین . هیآ  نیا  زا  رت  شخب  دـیما  ياهیآ  مدـناوخ  رخآ  ات  لوا  زا  ار  نآرق  دومرف : مالـسلاهیلع 

دندومیپ فارـسا  هار  ناشدوخ  ررـض  رب  هک  نم  ناگدنب  يا  وگب  ُمیحَّرلا .  ُروُفَْغلا  َوُه  ُهَّنِإ  ًاعیمَج  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  ِۀَمْحَر  ْنِم  اوُطَنْقَت 
رایـسب ادـخ  هکنآ  يارب  دزرمآیم . ار  ناهانگ  يهمه  ادـخ  اریز  دـیوشن  دـیمون  ادـخ  تمحر  زا  دـندرک  یمرـش  یب  ناهانگ  باکترا  رد  و 
ياهیآ مدـناوخ و  متخلا  یلا  ودـبلا  نم  ار  نآرق  ماـمت  نم  دـیوگ : یبطرق  ریـسفت  بحاـص  هحفص 170 ] [. ] 259  ] تسا میحر  هدـنزرمآ و 
يهروس رد  یبطرق  ریسفت  رد  َنوُدَتْهُم .  ْمُه  َو  ُْنمَْألا  ُمَُهل  َِکئلوُأ  ٍْملُِظب  ْمُهَنامیإ  اوُِسْبلَی  َْمل  َو  اُونَمآ  َنیذَّلا  متفاین . هیآ  نیا  زا  نسحأ  یجرأ و 

: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  هدش  تیاور  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  زا  تسا : هدش  هتـشون  لیذ  تارابع  یحُّضلا  َو 
و مدش . یـضار  راگدورپ  يا  میوگیم  سپ  يدش  یـضار  ایآ  دمحم  يا  دیامرفیم  هک  نیا  ات  دریذپیم  متما  قح  رد  ار  نم  تعافـش  ادخ 

ینَِعبَت ْنَمَف  تسا . لیلخ  میهاربا  يهرابرد  هک  ار  هیآ  نیا  دومرف  توالت  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  هک  هدمآ  ملـسم  حیحـص  رد 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  سپ  َكُدابِع . ْمُهَّنِإَف  ْمُْهبِّذَُعت  ْنِإ  ار : یـسیع  لوق  و  ٌمیحَر .  ٌروُفَغ  َکَّنِإَف  یناصَع  ْنَم  َو  یِّنِم  ُهَّنِإَف 
ورب دومرف  لیئربج  هب  ناحبـس  دنوادخ  سپ  درک  هیرگ  نم و  تما  نم  تما  ایادـخ  راب  یتما  مهللا  تفگ  درک و  دـنلب  اعد  هب  ار  شیاهتـسد 

هب ادـخ  داد  ربـخ  راـگدورپ  هب  درک و  لاؤس  دـمآ و  لـیئربج  سپ  ینکیم  هیرگ  ارچ  نک  لاؤـس  تسا و  ملعا  وـت  راـگدورپ  دـمحم و  دزن 
و مینکیمن . تحاراـن  ارت  درک و  میهاوخ  یـضار  تتما  يهراـبرد  ار  وـت  اـم  دـیامرفیم  ادـخ  وـگب  وا  هب  دـمحم و  دزن  ورب  دوـمرف  لـیئربج 

َنیذَّلا َيِدابِع  ای  ُْلق  تسا : هیآ  نیا  ادـخ  باتک  رد  هیآ  نیرتشخب  دـیما  دـیئوگیم  امـش  دومرف : قارع  لـها  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح 
هللا باتک  رد  هیآ  نیرتشخب  دیما  میئوگیم  تیب  لهأ  ام  نکل  دومرف  ع )  ) یلع ترـضح  میئوگیم  ار  نیا  ام  یلب  دنتفگ  رخآ  یلا  اُوفَرْـسَأ 

رد يوش  یـضار  هک  دومرف  اطع  وت  هب  دمحم  يا  وت  يادـخ  يدوز  هب  هتبلا  یـضْرَتَف  َکُّبَر  َکیطُْعی  َفْوََسل  َو  هحفص 171 ] . ] تسا هیآ  نیا 
یـضار نم  مسق  ادـخ  هب  توص  نیا  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربـمغیپ  دـش  لزاـن  هیآ  نیا  نوچ  هک  تسا  ثیدـح  نیا 

. دشاب شتآ  رد  متما  دارفا  زا  رفن  کی  هک  دش  مهاوخن 

باسح رد 

هتفیحص یف  رظنیف  هیلع  ضوعیف  هباسح  یلوتی  يذلا  وه  نوکیف  هیدی  نیب  نمؤملا  فقو  ۀمایقلا  موی  ناک  اذا  مالسلاهیلع  اضرلا  ثیدحلا  یف 
یلا رظنی  مث  هحور  حرفت  هسفن و  رـست  هنیع و  رقتف  هتانـسح  يری  مث  هسفن  عزفت  هصیارف و  شعترت  هنول و  کلذل  ریغتیف  هتائیـس  يریام  لوأف 

لوقیف و اهنؤرقیف  لاق  اهولمعی  مل  یتلا  لامعالا  اهیف  یتلا  فحصلا  یلا  اومله  يهکئالملل  هللا  لوقی  مث  هحرف  دتشیف  باوثلا  نم  هللا  هاطعا  ام 
نمؤم دـنوادخ  دوش  تمایق  زور  نوچ  دومرف : نوباثی . وث  مکل  اهانبتکف  اهومتیون  متقدـص  لوقیف  ائیـش  اهنم  لمعن  مل  انا  ملعتل  کنا  کتزع 

درگنیم شلمع  يهماـن  رد  سپ  شلمع  نمؤم  رب  دوشیم  هضرع  سپ  دـشکیم  باـسح  وا  زا  شدوخ  درادیم و  هگن  شدوـخ  يوـلج  ار 
تانـسح و سپـس  دـیامنیم  عزف  عزج و  دزرلیم و  شندـب  دـنکیم و  رییغت  شگنر  سپ  تسا  وا  ناهانگ  دـنیبیم  هک  ار  يزیچ  لوا  سپ 

ادخ هک  یئاه  باوث  هب  دنکیم  رظن  سپـس  دوشیم  باداش  رورـسم و  دوشیم و  نشور  شمـشچ  دنکیم  هدهاشم  ار  دوخ  کین  ياهراک 
نآ رد  هک  ار  یئاههمان  نم  يوس  هب  دیروایب  دـیامرفیم . هکئالم  هب  هحفـص 172 ]  ] ادخ دعب  دوشیم  رتشیب  شا  يداش  هدومرف و  اطع  وا  هب 

ینادیم وت  دنگوس  وت  تزع  هب  دنرادیم  هضرع  دنناوخیم و  ار  لامعا  ياههمان  نآ  سپ  دومرف : دناهدرواین ، ياجب  هک  یلامعا  هدـش  تبث 
نآ ام  دیدرک و  ار  لامعا  نآ  تین  نکیل  دیئوگیم  تسار  دیامرفیم  يادخ  سپ  میدرواین  ياجب  ار  هنـسح  لامعا  نآ  زا  کی  چـیه  ام  هک 
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. دوشیم هداد  باوث  اهنآ  هب  سپ  میتشون  امش  يارب  ار  هنسح  لامعا 

ءارم لادج و 

. تسا رفک  ادخ  باتک  رد  ءارم  لادج و  [. 260 . ] ٌْرفُک ِهَّللا  ِباَتِک  ِیف  ُءاَرِْملا  َلاَق : اَضِّرلا ع  ِنَع 

رانا ندروخ  رد 

وکین ار  دـنزرف  دـیازفایم و  درم  بآ  رد  راـنا  ندروخ  دوـمرف : [. 261 . ] َدـَلَْولا ُنِّسَُحی  َو  ِلُجَّرلا  ِءاَم  ِیف  ُدـیِزَی  ِناَّمُّرلا  ُلْکَأ  ع )  ) اـضرلا لاـق 
. دنادرگیم

انز

ِْلتَق ْنِم  ِداَسَْفلا  َنِم  ِهِیف  اَِمل  اَنِّزلا  ُهَّللا  َمَّرَح  َو  ِِهِلئاَسَم  ِباَوَج  ْنِم  ِْهَیلِإ  َبَتَک  اَمِیف  اَضِّرلا ع  ِنَع  ٍناَنِس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ع )  ) اضرلا نع  نانـس  نب  دمحم 
مالسلاهیلع اضر  ترضح  [. 262 . ] ِداَسَْفلا ِهوُجُو  ْنِم  َِکلَذ  َهَبْـشَأ  اَم  َو  ِثیِراَوَْملا  ِداَسَف  َو  ِلاَفْطَْأِلل  ِۀَِـیبْرَّتلا  ِكَْرت  َو  ِباَْسنَْألا  ِباَـهَذ  َو  ِسْفَّنلا 

زا سفن و  لتق  زا  تسا  بترتم  نآ  رب  هک  يدـسافم  يارب  درک  مارح  ار  اـنز  هحفص 173 ]  ] ادخ تشون : نانـس  نب  دمحم  لئاسم  باوج  رد 
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رگید . دسافم  زا  اهنیا  دننام  ثرا و  ندش  عیاض  لافطا و  تیبرت  كرت  باسنا و  نتفر  نیب 

لوسر زین  و  دشاب ) ود  ره  ای  ترخآ  رقف  ای  ایند  رقف  تسا  نکمم  دیوگ  هدنراگن   ) دوشیم رقف  بجوم  ندرک  انز  [. 263  ] َْرقَْفلا ُثِرُوی  اَنِّزلا 
ةرـشع نم  لجرلا  قرـسی  نال  هراج و  ةأرماب  ینزی  نا  نم  هل  ریخ ، ةوسن  ةرـشعب  لجرلا  ینزی  نال  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

دـنک و انز  هیاسمه  نز  اب  هک  نیا  زا  تسا  رتناسآ  دـنک  انز  نز  هد  اب  يدرم  هاـگ  ره  [. 264  ] هراج تیب  نم  قرـسی  نآ  نم  هل  رـسیا  تایبا 
ترـضح میربیم . ادخ  هب  هانپ  دنک  يدزد  شاهیاسمه  هناخ  زا  هکنآ  زا  تسا  رتمک  شهانگ  رتناسآ و  دـنک  يدزد  هناخ  هد  زا  يدرم  رگا 

ینز نم  تسا : هدمآ  تیاور  رد  و  دش . دـهاوخن  انز  بکترم  زگره  تریغ  اب  صخـش  ینعی  [. 265  ] طق رویغ  ینز  اـم  دومرف : نینمؤملاریما 
اب هچ  رگا  درک  دـنهاوخ  انز  يو  سومان  ای  رتخد  ای  نز  اب  دـنک  انز  يرگید  سومان  رتخد و  اـی  نز  اـب  سک  ره  هبقع  بقع  یف  ولو  هب  ینز 

کی ره  دیاب  دندش  انز  بکترم  رهوشیب  نز  نز و  یب  درم  رگا  هدـش . نیعم  دـح  راکانز  نز  درم و  يارب  مالـسا  رد  دـشاب . شیدـعب  لسن 
نز رادنز و  درم  هاـگ  ره  میرک ) نآرق   ( ) ٍةَدـْلَج َۀـَئاِم  اـمُْهنِم  ٍدِـحاو  َّلُـک  اوُدـِلْجاَف  یناَّزلا  َو  ُۀَِـیناَّزلا  [ ) هحفـص 174 . ] دنروخب هنایزات  دـص 
انز زا  دوب و  هدـش  انز  بکترم  يرادرهوش  نز  هک  تسا  نیا  رمع  نعاطم  زا  یکی  دـنوش . راسگنـس  ینعی  مجر  دـیاب  دـندرک  انز  رادرهوش 
زا سپ  درک  ربص  دیاب  دوش  راسگنـس  دیابن  لمح  نامز  رد  تفگ  وا  هب  لبج  نب  ذاعم  دننک  شمجر  داد  روتـسد  رمع  دوب  هدرک  ادـیپ  لمح 

هدش تیاور  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  زا  ُرَمُع . َکَلََهل  ٌذاَعُم  َال  َْول  تفگ : دش و  نونمم  رمع  درک  ارجا  ار  مکح  لمح  عضو 
ینعی [. 266 . ] رانلا یف  دولخلا  نمحرلا و  طخـسی  قزرلا و  عطقی  هجولا و  نع  ِءاَهَْبلا   ِ ُبَهْذَـی لاَصِخ  عبرأ  ِهِیف  َّنِإَف  اـَنِّزلا  َو  ْمُکاَّیِإ  دومرف : هک 

 - 3 دوشیم . يزور  عطق  بجوم  دربیم 2 -  ار  تروص  تینارون  ءاهب و   - 1 دوشیم . رما  راهچ  بجوم  اریز  انز  باکترا  زا  دینک  يرود 
ُِّیلَع اَی  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  رگید  ثیدح  رد  دوشیم . شتآ  رد  دولخ  بجوم   - 4 دروآیم . مشخ  هب  ار  ادخ 

اَّمَأ َو  َقْزِّرلا  ُعَطْقَی  َو  َءاَنَْفلا  ُلِّجَُعی  َو  ِءاَهَْبلِاب  ُبَهْذَـیَف  اَْینُّدـلا  ِیف  ِیتَّلا  اَّمَأَف  ِةَرِخْآلا  ِیف  اَْهنِم  ٌثاََلث  َو  اَْینُّدـلا  ِیف  اَْهنِم  ٌثاََلث  ٍلاَصِخ  ُتِس  اـَنِّزلا  ِیف 
ِْتَیب ِیف  ُهَّمُأ  ُلُجَّرلا  َحِْـکنَی  ْنَأ  ُْلثِم  اَهُرَْـسیَأَف  ًاءْزُج  َنوُْعبَـس  َابِّرلا  ُِّیلَع  اَی  ِراَّنلا  ِیف  ٌدُولُخ  َو  ِنَمْحَّرلا  ُطَخَـس  َو  ِباَسِْحلا  ُءوُسَف  ِةَرِخآـْلا  ِیف  ِیتَّلا 

ْنِم ًاطاَرِیق  َعَنَم  ْنَم  ُِّیلَع  اَی  ِماَرَْحلا  ِهَّللا  ِْتَیب  ِیف  ٍمَرْحَم  ِتاَذـِب  اَهُّلُک  ًۀَْـینَز  َنیِْعبَـس  ْنِم  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َدـْنِع  ُمَظْعَأ  ًابِر  ٌمَهْرِد  ُِّیلَع  اَـی  ِماَرَْحلا  ِهَّللا 
ایند و رد  هس  دشابیم  تلصخ  شـش  ندرک  انز  رد  هحفص 175 ] : ] یلع ای  دومرف  [. 267  ] ۀَماَرَک َال  َو  ٍِملْـسُِمب  َال  َو  ٍنِمْؤُِمب  َْسیَلَف  ِِهلاَم  ِةاَکَز 
رد هک  هس  نآ  اما  دـیامنیم و  عطق  ار  يزور  دـنکیم ، هاتوک  ار  رمع  دربیم ، ار  تروص  رون  تسا ، ایند  رد  هک  هس  نآ  اـما  ترخآ  رد  هس 
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. دنامیم نادیواج  منهج  رد  دیامنیم و  بضغ  يو  رب  ادخ  دوشیم  دب  تمایق  رد  وا  باسح  تسا  ترخآ 

نآ ماسقا  باوخ و  رد 

یَلَع ُمْوَّنلا  هجوا : هعبرا  یلع  مونلا  لاق ع : وه ؟ هجو  مک  یلع  مونلا  نع  مالـسلاهیلع  انیلع  لئـس  ـالجر  نا  ثیدـح  یف  هئاـبآ  نع  اـضرلا  نع 
َو ِۀَْـلبِْقلا  َِلبْقَتْـسُم  ِِهنیِمَی  یَلَع  ُماَنَی  ُنِمْؤُْملا  َو  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِیْحَِول  ًۀَـعِّقَوَتُم  ُماَنَت  َال  اَُهُنیْعَأ  َو  َنیِْقلَتْـسُم  ْمِِهتَیِْفقَأ  یَلَع  ُماَـنَت  ُءاَِـیْبنَْألا  ٍهُجْوَأ  ِۀََـعبْرَأ 
. ًاـحِطَْبنُم ِهِهْجَو  یَلَع  ُماَـنَی  ٍۀَـهاَع  ُوذ  َو  ٍنُونْجَم  ُّلُـک  َو  ِِهناَوْخِإ  َعَم  ُسِیْلبِإ  َو  نُولُکْأَـی  اَـم  اوُءِرْمَتْـسَِیل  ْمِِهِلئاَمَـش  یَلَع  ُماَـنَت  اَـهُؤاَْنبَأ  َو  ُكوـُلُْملا 

راهچ رب  باوخ  دومرف  یلع  ترـضح  تسا : مسق  دـنچ  باوخ  درک  لاؤس  یلع  زا  يدرم  هک  هدرک  تیاور  دوخ  ناردـپ  زا  اـضر  ترـضح 
يولهپ هب  نمؤم  و  لج . زع و  يادخ  یحو  لوزن  يارب  دنا  فقوتم  دباوخیمن  ناش  اهمـشچ  دنباوخیم و  تشپ  هب  ناربمغیپ  دـشابیم  مسق 

. دوش اراوگ  اهنآ  رب  دـناهدروخ  هچنآ  اـت  دـنباوخیم  ناـش  پچ  يولهپ  فرط  هب  ناـگدازهاش  ناـهاشداپ و  هلبق و  هب  ور  دـباوخیم  تسار 
بیذـهت یف  داـعملا  هریخذ  باـتک  رد  دـنباوخیم  ورب  تفآ  بیع و  بحاـص  هناوید و  صخـش  ره  شناردارب و  ناطیـش و  و  هحفص 176 ] ]

باوخ هک  تسا  هدمآ  تیاور  رد  هک  هدرک  لقن  نانجلا  باوبا  باتک  زا  نیمدقتم  زا  یماطسب  لضاف  یلع  زورون  الم  جاح  فیلات  قالخالا 
، تحار باوخ  ترسح و  باوخ  تصخر و  باوخ  تبوقع و  باوخ  تنعل و  باوخ  تواقـش و  باوخ  تلفغ و  باوخ  تسا . مسق  تفه 
. تسا زاـمن  تقو  باوخ  تواقـش  باوخ  دور . باوـخ  هریغ  هظعوـم و  لـثم  دـنیامن  ادـخ  رکذ  هک  یـسلجم  رد  هک  تسنآ  تلفغ  باوـخ 
زا ندوب  مورحم  تبوقع  دـیاش  تسا  حبـص  زامن  زا  دـعب  باوخ  تبوقع  باوخ  دـباوخب . حبـص  زاـمن  تقو  رد  هک  تسا  نآ  تنعل  باوخ 

بـش همین  باوخ  ترـسح  باوخ  تسا . نتفخ  زامن  زا  دعب  باوخ  تصخر  باوخ  تسا . هدش  دراو  تیاور  رد  هکنانچ  دشاب  لالح  قزر 
اب تاجانم  عرـضت و  تقو  میظع و  رایـسب  هعمج  بش  نوچ  هک  دشاب  تهج  نیا  زا  ترـسح  هب  باوخ  نآ  يهیمـست  دیاش  دـشابیم  هعمج 

دزویم نابرهم  دنوادخ  بناج  زا  نارفغ  وفع و  میاسن  زاب و  ناگدـنب  يورب  نانم  دـنوادخ  تمحر  هعـساو  باوبا  هک  تسا  لیلج  دـنوادخ 
زا ار  دوخ  لقاع  صخـش  سپ  دوب  دهاوخ  تمایق  زور  رد  ترـسح  تمادـن و  بجوم  ندـیباوخ  ببـس  هب  یبش  نینچ  ضیف  زا  ار  دوخ  سپ 

لوسر هحفـص 177 ]  ] هدش حدم  نآ  زا  تیاور  زا  یـضعب  رد  هک  تسا  هلولیق  باوخ  تحار  باوخ  دـنکیمن . مورحم  گرزب  ضیف  نینچ 
دنوادخ دنکیم . ریقف  تمایق  زور  رد  ار  شبحاص  بش  رد  دایز  باوخ  اریز  باوخن  دایز  بش  رد  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

هلفان شاب  رادیب  ار  بش  زا  يهراپ  ًادوُمْحَم  ًاماقَم  َکُّبَر  َکَثَْعبَی  ْنَأ  یـسَع  ََکل  ًۀَِـلفان  ِِهب  ْدَّجَهَتَف  ِْلیَّللا  َنِم  َو  هدومرف . میرک  نآرق  رد  ناحبس 
مایخ دراد  ندرک  تعافـش  هزاجا  ینعی  تسا  تعافـش  ماقم  دناهتفگ  نو  رـسفم  دنک  اطع  دومحم  ماقم  وت  هب  وت  يادـخ  تسا  دـیما  ناوخب 

ریز هک  زیخرب  تفج  دشاب  لجا  اب  هک  ینک  هچ  يراک  تفگشن  يداش  لگ  ار  یسک  باوخ  زا  تفگ  يدنمدرخ  ارم  مَُدب  باوخ  رد  دیوگ :
ِراحـسْالِاب يدانی  َْکنِم  َسَیْکا  ُْکیِّدلا  ِنُکَیال  َّیَُنب  ای  تفگ . هک  هدش  تیاور  شدنزرف  هب  میکح  نامقل  يایاصو  رد  تفخ  دـیابیم  كاخ 

دنک دنلب  ناذا  هب  ادص  رحـس  ماگنه  دشاب  رت  كریز  وت  زا  نآ  ینامب و  بقع  سورخ  زا  دنکن  مرـسپ  تفگ  شدنزرف  هب  نامقل  ٌِمئان . َْتنا  َو 
يا هدیروش  يهتفخ  يهشیب  رانک  رب  رحـس  میدوب و  هتفر  بش  يهمه  یناوراک  رد  یبش  هک  مراد  دای  دیوگ  يدعـس  یـشاب  باوخ  رد  وت  و 

تفگ دوب ، تلاح  هچ  نآ  شمتفگ  دش  زور  نوچ  تفاین  مارآ  سفن  کی  تفرگ و  نابایب  هار  دروآرب و  هرعن  دوب  ام  هارمه  رفس  نآ  رد  هک 
دـشابن تورم  هک  مدرک  هشیدنا  هشیب  زا  مئاهب  بآ و  رد  ناکوغ  هوک و  زا  ناکبک  تخرد و  زا  دندوب  هدمآ  رد  هلان  هب  هک  مدـید  ار  نالبلب 
صلخم ناتـسود  زا  یکی  شوه  تقاط و  دربب و  مربص  لقع و  دیلانیم  حبـص  هب  یغرم  شود  هتفخ  تلفغ  هب  نم  حـیبست و  رکذ و  رد  همه 

حیبست غرم  تسین  تیمدآ  طرش  نیا  متفگ  شوهدم  دنک  نینچ  یغرم  گناب  ار  وت  هک  متشادن  رواب  تفگ  شوگب  دیـسر  نم  زاوآ  رگم  ار 
مونلا ةرثک  ناف  لیللاب  مونلا  رثکت  نالف ال  ای  هباحصا  نم  لجرل  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  ناتـسلگ )  ) شوماخ نم  ناوخ و 
مرکا ربمغیپ  هکنانچ  تدابع  باوخ  مانب  تسه  رگید  باوخ  مسق  کی  دـیوگ  ریقح  ۀـمایقلا  موی  اریقف  هبحاـص  عدـی  لـیللاب  هحفص 178 ] ]
باوخ ینعی  ٌةَداَبِع  ِهِیف  ْمُکُمَْون  َو  ٌحِیبْسَت  ِهِیف  ْمُکُساَْفنَأ  دومرف  ناضمر  رهش  تلیضف  رد  نابعش  هام  رخآ  ۀعمج  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
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هلآ و هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ياج  هب  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  باوخ  رتالاب  نآ  زا  دوشیم . بوسحم  تدابع  ناضمر  هام  رد  امش 
َو ْمُهَسُْفنَأ  َنینِمْؤُْملا  َنِم  يرَتْشا  َهَّللا  َّنِإ  يهفیرـش  يهیآ  ماگنه  نیا  رد  هک  دسرب  دوخ  فده  هب  تمالـس  هب  ربمغیپ  هک  يراکادف  يارب  ملس 

كولم زا  یکی  تیاکح  دوش  هتـشون  اج  نیا  رد  ناتـسلگ  زا  زین  کچوک  تیاکح  نیا  تسین  تبـسانمیب  دش  لزان  َۀَّنَْجلا  ُمَُهل  َّنَِأب  ْمَُهلاْومَأ 
يرا زاین  ار  قلخ  سفن  کی  نآ  رد  ات  زور  مین  باوخ  ار  وت  تفگ  تسا  رتلـضاف  مادـک  اـهتدابع  زا  هک  دیـسرپ  ار  یئاـسراپ  فاـصنایب 
هب هدرم  یناگدنز  دب  نانچ  نآ  تسا  يرادیب  زا  رتهب  شباوخ  هکنآ  هب و  هدرب  شباوخ  تسا  هنتف  نیا  متفگ  زورمین  مدید  هتفخ  ار  یملاظ 

نامهم

ْنِم ًاْئیَـش  اَْنیَلَع  ُلِخْدـُت  َال  ٍلاَصِخ : َثاََلث  ِیل  َنَمْـضَت  ْنَأ  یَلَع  ٌِّیلَع ع - َُهل  َلاَقَف  ٌلُجَر  ُهاَعَد  ُهَّنَأ  ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِِّیئاَّطلا  ٍدَّمَُحم 
ع)  ) اضر ترضح  زا  یئاط  دمحم  [. 268  ] کلذ یلا  ِیلَع  َُهباَجَأَف  ََکل  َِکلَذ  َلاَق  ِلاَیِْعلِاب  ُفِحُْجت  َال  َو  ِْتیَْبلا  ِیف  ًاْئیَش  اَّنَع  ُرِخَّدَت  َال  َو  ٍجِراَخ 

 - 1 هحفص 179 ]  ] مریذپیم ار  توعد  نیا  طرش  هس  اب  دومرف  ترـضح  شلزنم ، هب  درک  توعد  ار  یلع  ترـضح  يدرم  هک  هدرک  تیاور 
تنادـنزرف لاـیع و  هب   - 3 نکن . هقیاـضم  اـم  زا  تسا  دوـجوم  لزنم  رد  هـچنآ   - 2 [. 269  ] ینکن هـیهت  ار  يزیچ  لزنم  جراـخ  زا  هـک  نآ 

درک لوبق  ار  توعد  مه  یلع  ترضح  تفریذپ و  ار  طرش  هس  نیا  درم  نامهم  یئاریذپ  يارب  ینک  مک  اهنآ  قح  زا  هک  نکن  فاحجا 

نامهم

ُهََربَزَف ُهَِحلُْصِیل  ِْهَیلِإ  ُهَدَی  ُلُجَّرلا  َّدَمَف  ُجاَرِّسلا  َرَّیَغَتَف  ِْلیَّللا  ِضَْعب  ِیف  ُُهثِّدَُحی  ُهَْدنِع  ًاِسلاَج  َناَک  َو  ٌْفیَـض  اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَِأب  َلََزن  يوارلا :  َلاَق 
تسشن دمآ و  ینامهم  اضر  ترضح  يارب  تفگ  يوار  [. 270 . ] اَنَفاَیْضَأ ُمِدْخَتْسَن  َال  ٌمْوَق  اَّنِإ  َلاَق  َُّمث  ُهَحَلْـصَأَف  ِهِسْفَِنب  ُهَرَدَاب  َُّمث  ِنَسَْحلا ع  ُوبَأ 

ار غارچ  درک  زارد  ار  شتـسد  نامهم  درم  درک  ادیپ  بیع  غارچ  سپ  دوب  وگتفگ  هرکاذـم و  لوغـشم  ار  بش  زا  یتمـسق  ناشیا  اب  دزن و  وا 
میرادیمن او  راک  هب  ار  نامهم  ام  دومرف  درک و  حالصا  ار  اهغارچ  یئاهنت  هب  ترضح  دش و  عنام  ترضح  دنک  حالصا 

وج

اَم َو  ِْهیَلَع  َكَرَاب  َو  ِریِعَّشلا  ِلِکِآل  اَعَد  ْدَـق  َو  اَّلِإ  ٍِّیبَن  ْنِم  اَم  ِساَّنلا  یَلَع  اَِنلْـضَفَک  ُِّرْبلا  یَلَع  ِریِعَّشلا  ُلْضَف  َلاَق : اَـضِّرلا ع  ِنَع  ِءوُضُْولا  ِغاَبْـسِإ  ِیف 
هحفص 180] [. ] 271 . ] ًاریِعَـش اَّلِإ  ِِهئاَِیْبنَأ  َتُوق  َلَعْجَی  ْنَأ  ُهَّللا  َیبَأ  ِراَْربَأـْلا  ُماَـعَط  َو  ِءاَِـیْبنَْألا  ُتُوق  َوُه  َو  ِهِیف  ٍءاَد  َّلُـک  َجَرْخَأ  َو  اَّلِإ  ًاـفْوَج  َلَـخَد 
ار نآ  وج و  ندروخ  هب  هدرک  توعد  هک  نآ  رگم  يربمغیپ  تسین  مدرم  رب  تسا  ام  يرترب  تلیـضف و  دننام  مدـنگ  رب  وج  تلیـضف  دومرف :

ادخ تسا  ناکین  ياذغ  ناربمغیپ و  توق  نآ  درک و  نوریب  نآ  زا  ار  يدرد  ره  هک  نآ  رگم  دشن  لخاد  یسک  مکـش  رد  هتـسناد و  كرابم 
. وج زج  ار  شناربمایپ  توق  دهد  رارق  هکنآ  زا  دهد  رارق  هکنآ  زا  درک  عنم 

نامهم اب  ندش  هرفس  مه 

ُْتلُقَف ْمِهِْریَغ  َو  ِناَدوُّسلا  َنِم  ُهَِیلاَوَم  اَْهیَلَع  َعَمَجَف  َُهل  ٍةَِدئاَِمب  ًامْوَی  اَعَدَف  َناَساَرُخ  َیلِإ  ِهِرَفَس  ِیف  اَضِّرلا ع  َعَم  ُْتنُک  َلاَق : ٍْخَلب  ِلْهَأ  ْنِم  ٍلُجَر  ْنَع 
زا يدرم  زا  [. 272 . ] ِلاَمْعَْألِاب َءاَزَْجلا  َو  ٌدِحاَو  َبَْألا  َو  ٌةَدِحاَو  َّمُْألا  َو  دحاو  نیدـلا  ٌدِـحاَو و  َیلاَعَت  برلا  َّنِإ  ْهَم  َلاَقَف  ًةَدـِئاَم  ِءَالُؤَِهل  َْتلَزَع  َْول 

ار ياهرفس  داد  روتسد  زور  کی  سپ  ناسارخب ، ترضح  نآ  رفـس  رد  مدوب  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  اب  تفگ  هک  هدش  تیاور  خلب  لها 
ياههرفـس نانیا  يارب  رگا  موش  تیادـف  ندرک  ضرع  سپ  دومرف  عمج  هرفـس  نآ  رـس  رب  دیفـس  هایـس و  زا  ار  شنامالغ  مامت  دـندرتسگ و 

تسا و یکی  ردـپ  یکی و  ردام  تسا  یکی  نید  تسا  یکی  اـهنآ  اـم و  يادـخ  شاـب  تکاـس  دومرف  دوبن  رتهب  دـشیم  هدرتسگ  هناگادـج 
مدآ و ناشردپ  دنرگیدکی  دننام  لکـش  تهج  زا  مدرم  ءاَّوَح  ُّمُْألا  َو  ُمَدآ  ْمُهُوبَأ  ءاَفْکَأ  ِلاَثْمِّتلا  ِۀَـهِج  ْنِم  ُساَّنلا  تسا . لامعا  هب  همه  يازج 

مالسلاهیلع اضر  ماما  نانخس  نوماریپ  رد  ءاضیب  زا 109هرد  هحفص 78 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رگا ناشلامعا  هب  دنوشیم  هداد  ءازج  مدرم  ارـشف  ارـش  نا  اریخف و  اریخ  نا  مهلامعاب  نویزجم  سانلا  هدمآ : ثیدـح  رد  تساوح  ناشردام 
رود فاوط  ءانثا  رد  مدش و  مارحلادجـسم  دراو  یباتهم  بش  رد  دیوگیم : یعمـصا  هحفـص 181 ]  ] دب تسا  دب  رگا  بوخ و  تسا  بوخ 

اب هتفرگ و  هبعک  يهدرپ  هب  تسد  تروص  وکین  یناوج  مدید  متفر  ادـص  لابند  دومن  ارم  هجوت  بلج  مدینـش و  ینیزح  يهلان  هبعک  يهناخ 
شغ داتفا و  هک  درک  يراز  عرضت و  يردق  هب  تسا  تاجانم  لوغشم  تاجاحلا  یضاق  رابرد  رد  هتخادرپ و  زاین  زار و  هب  زاسراک  راگدورپ 

يدیدش يهیرگ  متشاذگ  نمادب  ار  شرس  تسا  مالسلاهیلع  نیسحلا  نب  یلع  نیدجاسلا  دیس  نیدباعلا ، نیز  ماما  مدید  متفر  کیدزن  درک 
ضرع هتـشاد  زاب  میالوم  رکذ  زا  ارم  لاح  نیا  رد  هک  تسیک  دومرف  درک  زاـب  مشچ  دـش  يراـج  شتروص  رب  نم  کـشا  ياـههرطق  مدرک 
یتلاسر توبن و  تیب  لها  زا  وت  ینکیم  هیرگ  ردق  نیا  هچ  يارب  عزف  عزج و  نیا  تسیچ  نم  يالوم  دیس و  يا  متـسه  یعمـصا  نم  مدرک 

َۀَّنَْجلا َقَلَخ  ُهَّللا  نا  تاهیه . تاهیه  یعمـصا  يا  دومرف : تسـشن  تساخرب و  هدـش ، لزاـن  امـش  نأـش  رد  ریهطت  يهیآ  هک  تسا  نیا  هن  رگم 
الَف ِروُّصلا - ِیف  َخُِفن  اذِإَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلْوَق  َْتعِمَـس  اَم  َأ  ًاّیِـشَُرق - اکلم  َناَک  َْول  َو  ُهاَصَع  ْنَِمل  َراَّنلا  َقَلَخ  َو  ًاّیِـشَبَح - ًادـْبَع  َناَک  نا  َو  ُهَعاَطَأ  ْنَِمل 

یشرق دیـس  دنچ  ره  ناراکهنگ  يارب  ار  شتآ  درک  قلخ  دشاب و  یـشبح  يهدنب  رگا  نیعمطم  يارب  درک  قلخ  ار  تشهب  ادخ  ْمُهَْنَیب  َباْسنَأ 
میرک نآرق  رد  ناحبس  دنوادخ  و  [. 273  ] اهنآ نایم  یباسنا  تسین  سپ  دوش  هدیمد  روص  یتقو  دومرف  هک  ار  ادخ  مالک  يدینشن  ایآ  دشاب .

شاب و هایـس  یهاوخ  هماج و  دیفـس  یهاوخ  دـنک  بلط  يوقت  هک  سانـش  ادـخ  درم  دـیوگ : ظفاح  مُکاْقتَأ  ِهَّللا  َدـْنِع  ْمُکَمَرْکَأ  َّنِإ  هدومرف :
، سانلا اهیا  ْمُکُّلُک  ٌدِحاَو  ْمُکَابَأ  َنِإ  َو  ٌدِحاَو  ْمُکَّبَر  َنِإ  ُساَّنلا  اَهُّیَأ  هدومرف : شیاههبطخ  زا  یکی  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ 

ٌلْضَف ٍیِمَجَع  یَلَع  ٍِیبَرَِعل  َْسَیل  مُکاْقتَأ  ِهَّللا  َْدنِع  ْمُکَمَرْکَأ  ٍباَُرت - ْنِم  ُمَدآ  َو  َمَدِآل  هحفص 182 ]  ] مکلک دحاو ، مکابأ  نا  دحاو و  مکبر  نا 
زا مدآ  دـیتسه و  بوسنم  مدآ  هب  امـش  يهمه  تسا  یکی  امـش  ردـپ  تسا و  یکی  امـش  يادـخ  اـنامه  مدرم  يا  ینعی  [. 274  ] يَْوقَّتلِاب اَّلِإ 

يوـقت و هب  رگم  يرترب  تلیـضف و  مجع  برع و  يارب  تسین  تسا  امـش  نیرتراـک  زیهرپ  ادـخ  دزن  امـش  نـیرتزیزع  هدـش  هدـیرفآ  كاـخ 
درک راکزیهرپ  مدرم  ياج  سودرف  نامسآ  راداد  هک  شاب  راکزیهرپ  يراکزیهرپ .

تمحر رد 

ِناَفِْرعَی َال  اَناَک  اَذِإ  َيَدـِلاَِول  وُعْدَأ  اَضِّرلا ع :  ِنَسَْحلا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَق : ٍداَّلَخ  ِْنب  ِرَّمَعُم  مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلایبال  تلق  لاـق  دـالخ  نب  رمعم 
َهَّللا َّنِإ  َلاَق  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  َلوُسَر  َّنِإَف  اَمِهِراَدَـف  َّقَْحلا  ِناَفِْرعَی  َال  ِْنیَّیَح  اَناَک  ْنِإ  َو  اَـمُْهنَع  ْقَّدَـصَت  َو  اَـمَُهل  ُْعدا  َلاَـق  َّقَْحلا ؟
نید رب  هاگ  ره  منک  اعد  مردام  ردـپ و  يارب  ایآ  مدرک : ضرع  اـضر  ترـضح  هب  تفگ  ٍداَّلَخ  نب  ِرَّمَعُم  [. 275 . ] ِقوُقُْعلِاب َال  ِۀَمْحَّرلِاب  ِینَثََعب 

لوسر اریز  نک . ارادم  اهنآ  اب  دناهتخانـشن  ار  قح  دنتـسه و  هدنز  رگا  هدب و  هقدص  اهنآ  ضوع  نک و  اعد  اهنآ  يارب  دومرف  دنـشاب ؟ لطاب 
: دومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  قوقع . رب  هن  تمحر  هب  دومرف : ثوعبم  ارم  ادخ  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ماـن هب  یناوـج  هدرک  تیاور  سنا  هحفـص 183 ]  ] تسا ناردام  مودـق  ریز  رد  تسا  ناردام  ياـضر  هک  تنج  ِتاَـهَّمُْألا  ِماَدـْقَأ  َتْحَت  ُۀَّنَْجلا 
تـسناوتن هللا  الا  هلا  وگب ال  وا  هب  دنتفگ  تفرگ  رارق  تارکـس  لاح  رد  ات  تفای  تدش  شـضرم  دش و  ضیرم  ادـخ  لوسر  نامز  رد  همقلع 

هدنز شردام  یلو  هدرم  شردپ  دنتفگ  دناهدنز  شردام  ردپ و  ایآ  دومرف  دـنداد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  هب  ربخ  دـیوگب 
تسا هدوب  یناوج  هنوگچ  ایآ  هک  دیسرپ  ار  شرسپ  لاح  ردام  زا  دمآ  دومرف و  راضحا  ار  شردام  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تسا 
تفگ ارچ ؟ دومرف  هن  تفگ  يراد  شتـسود  ایآ  وت  دومرف : دادیم  ءارقف  هب  هقدص  تفرگیم و  هزور  دـناوخیم و  زامن  هشیمه  تفگ  ردام 

بجوم رداـم  یتیاـضران  دومرف  ربمغیپ  درکیم  تعاـطا  ار  وا  فرح  تفریذـپیمن و  ارم  فرح  دادیم  حـیجرت  نم  رب  ار  شنز  هکنآ  يارب 
دومرف لالب  هب  سپـس  درکن  لوبق  ردام  درذگب و  وا  زا  درک  اضاقت  ردام  زا  سپ  دیوگب  هللا  الا  هلا  دناوتیمن ال  هدـش و  هتـسب  شناهد  هدـش 

؟ ینازوسب ممـشچ  يولج  یهاوخیم  ار  نم  لد  يهویم  نم  رـسپ  تفگ  دـش  تحاراـن  شرداـم  منازوـسب  ار  همقلع  نم  اـت  نک  عـمج  مزیه 
هزور زامن و  زا  تسوا  ياناوت  تسدب  نم  ناج  هک  یئادخ  نآ  هب  مسق  شاب  یضار  يو  زا  سپ  دزرمایب  ار  وا  ادخ  يراد  لیم  دومرف  ربمغیپ 
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دهاش ار  لوسر  ادخ و  تفگ  تشادرب  اعد  هب  ار  شتـسد  ردام  سپ  یتسه  نیگمـشخ  وا  رب  وت  هک  ینامز  ات  دش  دهاوخن  دنمهرهب  هقدص  و 
هللا الا  هلا  دیوگب ال  دناوتیم  همقلع  نیبب  ورب  لالب  يا  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  سپ  مدـش  یـضار  وا  زا  نم  هک  مریگیم 

همقلع دینش  دیسر  هناخ  رد  هب  دش  هناور  لالب  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  زا  ءایح  يارب  دشاب  هدرکن  اعد  بلق  میمـص  زا  ردام  دیاش 
[. 276 . ] تفر ایند  زا  هللا و  الا  هلا  تفگ ال 

قوقع كرت  رد 

. ِِهب یَتََأل  ٍّفُأ  ْنِم  ِْنیَِدلاَْولا  ِقوُقُع  ِكَْرت  ِیف  َزَجْوَأ  ًۀَـظَْفل  ُهَّللا  َِملَع  َْول  لاق : هللادـبعیبا ع  هدـج  نع  هیبا  نع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نع  يور 
یلع ترضح  [. 277 . ] ُْهنَع یَهََنل  ُْهنِم  َنَوْهَأ  َو  ُْهنِم  َرَْـسیَأ  ًاْئیَـش  ُهَّللا  َِملَع  َْول  َو  ٍّفُأ  ِقوُقُْعلا  یَنْدَأ  َلاَق : ُْهنَع ع  يَرْخُأ  ٍۀَیاَوِر  ِیف  َو  هحفص 184 ] ]

هراشا  ) فا يهملک  زا  رترـصتخم  یظفل  ادخ  رگا  دومرف  هک  هدرک  تیاور  ع )  ) قداص ترـضح  شدج  زا  شردپ  زا  ع )  ) اضرلا یـسوم  نب 
ع)  ) اضر ترـضح  زا  رگید  تیاور  رد  و  دروآیم . ار  نآ  تسنادیم  نیدـلاو  قاع  كرت  رد  ٍّفُأ )  امَُهل  ْلُقَت  الَف  يهمیرک  يهیآ  هب  تسا 
هآ میئوگیم  تسا  لوادتم  یـسراف  رد  هکنانچ   ) فا يهملک  نتفگ  نیدلاو  قاع  يهزادنا  دح و  نیرتمک  دومرف : هک  هدـمآ  قداص  ماما  زا 
الَف هیآ  يانعم  تسا  هتفگ  دـهاجم  دومرفیم . یهن  نآ  زا  رتمک  رتناسآ و  نآ  زا  ار  ياهملک  تسنادیم  ادـخ  رگا  و  ینزیم ) فرح  ردـقچ 

دنتسناوتن دندرک و  لوب  دوخ  ياج  هک  يدح  هب  دندیسر  ربک  يریپ و  نس  هب  نانآ  زا  یکی  ای  ردام  ردپ و  رگا  هک  تسا  نیا  ٍّفُأ  امَُهل  ْلُقَت 
هک ياهملک  نکن و  هاـگن  یتیاـضران  یگنتلد و  یتحاراـن و  رب  دراد  تلـالد  هک  يرظن  اـب  اـهنآ  رب  دـننک  يروآعمج  دـنراد و  هگن  ار  دوخ 

يدرکیم لوب  دوخ  ياج  هب  هک  وت  تیلوفط  لئاوا  رد  اهنآ  هک  يروط  نامه  نکم  يراج  نابز  رب  دـشاب  یلیمیب  عیط و  تهارک و  يهناشن 
نا ءاشی  ام  قاعلا  لمعیلف  دومرف ، هک  هدرک  لقن  یثیدـح  نایبلاعمجم  ریـسفت  رد  دـندومنیم  وشتـسش  هدومن و  هزیکاپ  ار  وت  لماک  تبحم  اب 

هللادبع زا  يراخب  حیحـص  رد  دش و  دهاوخن  تشهب  لخاد  درادن و  هدیاف  دنکب  یلمع  ره  ردام  ردـپ و  قاع  ینعی  ۀـنجلا  لخدـی  نلف  لمعی 
ادـخ دزن  لمع  مادـک  لج ؟ زع و  هَّللا  َیلِإ  ُبَحَأ  ِلَمَْعلا  ُيَأ  مدیـسرپ . ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  تفگ  هک  هدـش  تیاور 
سپ نیدلاولا ) رب  مث   ) دومرف یلمع ؟ هچ  زامن  زا  دعب  تفگ  َيأ ؟ َُمث  لاق : تقو ، لوا  رد  زامن  اَِهْتقَو )  یَلَع  ةالـصلا ُ  : ) دومرف تسا  رتبوبحم 
سپ ادخ  هار  رد  داهج  دومرف : یلمع  هچ  ادـعب  تفگ  ِهَّللا  ِلِیبَس  ِیف  داَهِْجلا  لاق : يا ؟ مث  لاق  هحفص 185 ] . ] ردام ردپ و  هب  ناسحا  زامن  زا 

ردپ و هب  ناسحا  نیِّدلا  ُدوُمَع  ُةاَلَّصلا   ) تسا مالسا  نکر  نیرتگرزب  هک  زامن  زا  دعب  هک  هداد  ربخ  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر 
هیلع هللا  یلص  یبنلا  مکح  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  هدرک  تیاور  ورمع  نب  هللادبع  ملـسم  حیحـص  رد  تسا . ردام 
معن لاق : هیَِدلاو ؟ ُلُجَّرلا  ُِمتشَی  لَهو  ِهّللا  َلوسَر  ای  اولاق : ِهیَِدلاو ، ِلُجّرلا  ُمتَش  ِرئابَکلا  نِم  نا   530 ص :  ثیدحلا .....  ملس ج6 530  هلآ و  و 
دهد مانـشد  ار  شردام  ردـپ و  صخـش  هک  تسنآ  هریبک  ناهانگ  زا  یکی  ینعی  ُهَّما . ُّبسیف  ُهَّما  ُّبسیو  ُهابأ ، ُّبسیف  ِلُجّرلا  ابأ  ُلُجّرلا  ُّبسی 

مه وا  دهدیم  شحف  ار  يرگید  ردپ  یلب  دومرف  دهدیم  شحف  دوخ  ردام  ردپ و  هب  رگم  یـسک  ایآ  هللا  لوسر  ای  دـنتفگ  هباحـص  یـضعب 
يدرم هک  هدش  تیاور  یبطرق  ریـسفت  رد  دهدیم . مانـشد  ار  وا  ردام  مه  وا  دهدیم  مانـشد  ار  يرگید  ردام  دهدیم و  مانـشد  ار  يو  ردپ 

ْنَم َُّمث  َلاَق  َکُّمُأ  َُّمث  َلاَق  ْنَم  َُّمث  َلاَق  َکُّمُأ  َلاَق  ِیَتباَحِـص  ِنْسُِحب  ِساَّنلا  ُقَحَأ  ْنَم  تفگ : ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  یبن  دزن  دمآ 
زا سپ  تفگ  تردام ، دومرف  مشاب ؟ هتشاد  ترشاعم  نسح  تبحم و  رتشیب  دیاب  یسک  هچ  اب  ینعی  كُوبَأ  َُّمث  َلاَق  ْنَم  َُّمث  َلاَق  َکُّمُأ  َُّمث  َلاَق 

ثیدـح نیا  زا  تردـپ  دومرف  یـسک  هچ  اب  دـعب  تفگ  تردام  دومرف  یـسک  هچ  اب  نآ  زا  دـعب  تفگ  ترداـم ، دومرف  یـسک ؟ هچ  اـب  نآ 
یتخـس هک  تسا  نآ  يارب  نیا  دشاب و  ردـپ  هب  تبـسن  ناسحا  تبحم و  ربارب  هس  دـیاب  وا  هب  ناسحا  ردام و  اب  تبحم  هک  دوشیم  هدافتـسا 

ردام صتخم  اهیباوخن  بش  لـفط و  زا  تبقارم  شرورپ و  تیبرت و  نداد و  ریـش  عاـضر و  ماـیا  یتخـس  لـمح و  عضو  تبوعـص  لـمح و 
ردپ زا  شیب  ارت  دهاوخ  هک  شهاوخ  ردپ  زا  شیب  ورب  ردام  هراچیب  رـسپ  جنر  دشک  میاد  هک  ناد  ردام  ردـق  ور  رـسپ  هحفص 186 ] . ] تسا

هراچیب رب  هب  ناج  نوچ  ارت  زور  هن  هام و  هن  دـنک  يرادـهگن  ردام  هراچیب  رتبوبحم  ناج  دراد ز  هک  شراد  رتبوبحم  ناج  رداـم ز  هراـچیب 
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کی رگا  رداـم  هراـچیب  رظن  رد  دریگب  ار  دوخ  گرم  وت  نداز  تقو  هب  رداـم  هراـچیب  رطخ  میب  زا  بش  دـتلغن  ولهپ  نآـب  وـلهپ  نیا  زا  رداـم 
بـش هک  نیا  يارب  ردام  هراچیب  رگج  نوخ  دروخ  یئامن  اجیب  يهفرـس  کی  رگا  ردام  هراچیب  رـس  شـشوه ز  دور  تغامد  زا  داـیآ  هسطع 

روجنر يروآ  نادند  وچ  ردام  هراچیب  روخ  باوخ و  دنادن  وت  بش  زور و  يهیرگ  زا  لاس  ود  ردام  هراچیب  رحس  ات  دباوخن  یباوخب  تحار 
دوش يریگب  ناج  ات  هکنآ  هصالخ  ردام  هراـچیب  رتشیب  مغ  دروخ  یتفین  اـت  یتفرگ  اـپ  نوچ  سپـس  رداـم  هراـچیب  رگد  جـنر  دـشک  يدرگ 
دراد هک  تسا  نیا  تمحز  زا  شلـصاح  مامت  ردام  هراچیب  ردب  شمـشچ  دوب  يدرگ  زاب  ات  يور  نوچ  بتکم  هب  ردام  هراچیب  رـسب  شناج 

هب تسا . ردام  ردـپ و  مشخ  رد  راگدورپ  مشخ  ردام و  ردـپ و  ياـضر  رد  راـگدورپ  ياـضر  هک  تسا  ربخ  رد  رداـم و  هراـچیب  رـسپ  کـی 
دومرف هچ  يارب  يروخیمن  اذغ  هساک  کی  رد  تردام  اب  یتسه و  مدرم  نیرت  راکوکین  زا  وت  دنتفگ  مالـسلاهیلع  نیدـباعلا  نیز  ترـضح 
َقوـُقُع َو  ْمُکاَّیِإ  ملـس :  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  لاـق  موـش و  قاـع  مرادرب و  دراد  رظن  نآ  هـب  وا  هـک  ار  ياهـمقل  هـک  مراد  سرت 

: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  [. 278  ] ٌقاَع اَهَحیِر  ُدِجَی  َال  َو  ماَع  ِۀَئاِم  ِسْمَخ  ِةَریِـسَم  ْنِم  ُدَجُوی  ِۀَّنَْجلا  َحیِر  َنِإَف  ِْنیَدـِلاَْولا 
هک یسک  ماشمب  نیا  دوجو  اب  دوشیم و  هدینش  هار  لاس  دصناپ  زا  تشهب  هحفص 187 ]  ] يوب اریز  ردام  ردپ و  قوقع  زا  دینک  رذح  راهنز 
هل بتک  ۀجح و  هدلاول  هللا  بتک  هتافو  دعب  هدلاو  جح  نم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  و  دسریمن . دشاب  ردام  ردـپ و  قاع 

شدوخ يارب  دسیونیم و  جح  کی  باوث  شردپ  يارب  دنوادخ  وا  گرم  زا  سپ  دنک  جـح  شردـپ  يارب  سک  ره  دومرف : رانلا : نم  ةءارب 
اَمَُهل ُرِفْغَتْسَی  َال  َو  اَمُهَْنیَد  اَمُْهنَع  یِـضْقَی  اَلَف  ِناَتوُمَی  َُّمث  اَمِِهتاَیَح  ِیف  ِْهیَِدلاَِوب  ًاّرَاب  ُنوُکََیل  َْدبَْعلا  َّنِإ  مالـسلاهیلع : رقابلا  لاق  ار . شتآ  زا  يدازآ 

اّرَاب َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُُهُبتْکَیَف  اَمَُهل  َرَفْغَتْـسا  َو  اَمُهَْنیَد  یَـضَق  اَتاَم  اَذِإَف  اَمِِهب  ٍّرَاب  َْریَغ  اَمِِهتاَیَح  ِیف  اَمَُهل  ًاّقاَع  ُنوُکََیل  ُهَّنِإ  َو  ًاّقاَع  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  ُُهُبتْکَیَف 
دنریمیم و شردام  ردپ و  سپ  اهنآ  یگدنز  نامز  رد  شردام  ردـپ و  هب  راکوکین  دـشابیم  هدـنب  انامه  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح 

نامز رد  دـشابیم  ردام  ردـپ و  قاع  يهدـنب  و  دـسیونیم . قاع  ار  وا  ادـخ  دـنکیمن  شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  دزادرپیمن و  ار  اهنآ  نید 
هب راکوکین  وراب و  ار  وا  لج  زع و  يادخ  دـیامنیم  شزرمآ  بلط  اهنآ  يارب  دـنکیم و  ادا  ار  اهنآ  نید  اهنآ  گرم  زا  سپ  اهنآ و  تایح 

ردام ردپ و  تایح  نامز  رد  هک  یناسک  يارب  تسا  يدنمدوس  ياود  گرزب و  یهدژم  تراشب و  تیاور  نیا  سپ  دسیونیم . ردام  ردـپ و 
زا سأی  اریز  دنـشاب  دـیماان  سویأم و  دـیابن  دـننک و  ناربج  دـنناوتیم  اهنآ  گرم  زا  سپ  دـندرکن  لصاح  ار  اـهنآ  ياـضر  دـندش و  قاـع 
دنک قاع  ار  شردام  ردپ و  سک  ره  هدلو ) . هقع  ْهیَِدلاَو  َقَع  ْنَم  : ) دناهدومرف تسا و  رتگرزب  ناهانگ  مامت  زا  كرـش  زا  دعب  ادخ  تمحر 

هراچیب وچ  تفاتب  رذآ  هب  شدنمدرد  لد  تفاتب  ردام  يأر  زا  رـس  یناوج  دیوگ : يدعـس  هحفـص 188 ] . ] درک دهاوخ  قاع  ار  وا  شدنزرف 
زا هک  ینآ  وت  دوبن  تلاجم  دوخ  زا  ندنار  سگم  دوبن  تلاح  يورین  دهم  رد  هن  دهع  شومارف  رهم  تسـس  يا  هک  دهم  دروآ  شـشیپ  دـش 

لـضاف یلع  زورون  الم  جاح  فیلات  قـالخالا  بیذـهت  یف  داـعملا  ةریخذ  باـتک  رد  يهجنپ  رـس  رـالاس و  زورما  هک  يهجنر  سگم  کـی 
قاع رگم  دـید  دـنهاوخ  ارم  تمایق  زور  رد  نیملـسم  عیمج  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترـضح  زا  هک  یماطـسب 

هب هک  ره  هک  هدیسر  هبرجت  هب  هدش و  دراو  رایسب  رابخا  رد  و  دتسرفن . تاولص  نم  رب  دونـشب و  ارم  مان  هک  یـسک  راوخبارـش و  نیدلاو و 
ددرگیم و یلوتـسم  وا  رب  یناشیرپ  رقف و  درذـگیم و  یخلت  هب  وا  یناگدـنز  هاـتوک و  وا  رمع  دـنک  يدـب  اـهنآ  زا  یکی  اـی  رداـم  ردـپ و 

دهاوخ ترخآ  ایند و  ریخ  دنک  یکین  ردام  ردپ و  هب  هک  ره  ددرگیم و  راوشد  يو  رب  ندـنک  ناج  دوشیم و  دـیدش  وا  رب  گرم  تارکس 
در  - 1 هدادن . ار  نآ  كرت  تصخر  يدحا  يارب  زا  ملاع  دـنوادخ  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف : هک  هدـش  تیاور  ع )  ) رقاب ترـضح  زا  دـید .

ماما ترـضح  رجاـف . هاوخ  دنـشاب و  رب  هاوخ  نیدـلاو  هب  ندرک  یئوکین   - 3 رجاف . رب و  هب  دـهعب  ياـفو   - 2 راکدـب . راکوکین و  هب  تناما 
زامن هک  هدرم  هاوخ  دنـشاب و  هدنز  هاوخ  دوخ  نیدلاو  اب  دیامن  یئوکین  هک  ار  امـش  زا  يدرم  درادیم  زاب  هچ  دندومرف : مالـسلاهیلع  قداص 
هدرک هچنا  باوث  ات  دریگب ، ناشیا  يارب  زا  هزور  دروآ و  اجب  ناشیا  تهج  هب  جـح  دـیامن و  ناشیا  بناـج  زا  قدـصت  دـنک و  ناـشیا  يارب 

نیدـلاو و مارکا  رد  مامتها  تیاهن  تسا  بجاو  مزال و  صخـش  ره  رب  سپ  دـشاب . وا  يارب  زین  باوث  نآ  لثم  دـشاب و  ناشیا  يارب  زا  تسا 
صوصخ نیا  رد  ناگرزب  تاملک  رابخا و  تایآ و  دنکن و  ناشیا  تمدـخ  رد  یهاتوک  هحفـص 189 ]  ] دروآ و اجب  ناشیا  مارتحا  میظعت و 
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تزع هب  دومرف  ملاع  هاشداپ  هک  تسا  هدش  دراو  هیسدق  ثیداحا  زا  یضعب  رد  درادن و  ار  اهنآ  لقن  شیاجنگ  رصتخم  نیا  هک  تسا  رایـسب 
ظوفحم حول  رد  هک  يزیچ  لوا  منکیمن و  لوبق  وا  زا  دنکب  ار  ناربمغیپ  عیمج  تدابع  نیدلاو  قاع  رگا  هک  مسق  مدوخ  يدنلب  لالج و  و 

ردپ و هک  ره  میـضار و  وا  زا  نم  تسا  یـضار  وا  زا  ردام  ردپ و  هک  ره  تسین  یئادخ  نم  زج  هب  هک  یئادخ  منم  هک  دوب  نیا  هدش  هتـشون 
هتـشون هدـش  مسجم  ردام  تبحم  نآ  رد  هک  رعـش  ود  راـتفگ  نیا  متخ  يارب  کـنیا  متـسه  یـضاران  وا  زا  نم  تسا  كانمـشخ  وا  رب  رداـم 

هناخ رد  زا  گنژا  رپ  نیبج  نیچ و  رپ  هرهچ  دنک  رود  زا  مدنیب  اجک  ره  گنج  نم  اب  وت  ردام  دنک  هک  ماغیپ  قشاع  هب  هقوشعم  داد  دوشیم .
ارت گنرکی  لدکی و  موشن  گنرش  تست  نم و  ماک  رد  دهش  تسا  هدنز  ات  تلدگنس  ردام  گنسبالق  نهد  زا  گنـس  وچمه  دنک  درط  ارم 

نورب لد  يردب  شگنت  يهنیس  يور و  گنرد  فوخیب و  تعاس  نیا  دیاب  یـسرب  ملاصوب  یهاوخ  وت  رگ  گنر  نوخ  زا  وا  لد  يزاسن  ات 
تمصعیب و قساف  نآ  لب  هن  راجنهان  درخیب  قشاع  گنز  مبلق  يهنیآ  درب ز  ات  يرآ  زاب  شنمب  نینوخ  مرگ و  گنت  يهنیـس  نآ  زا  يرآ 
رس دصق  گنچ  هب  دروآ  لد  دیردب و  هنیس  كاخ  هب  دنکفا  ار  ردام  تفر و  گنب  هناوید ز  هداب و  زا  هریخ  دربب  دای  زا  يردام  تمرح  گنن 
هک مرگ  لد  نآ  گـنرآ ز  ار  وا  دـش  هجنر  یکدـنا  نیمزب  رد  مد  دروـخ  اـضق  زا  گـنران  نوـچ  شفک  هب  رداـم  لد  دوـمن  هقوـشعم  لزنم 
ریپ يردام  هحفص 190 ] ( ] جریا  ) گنسب دوخ  مرسپ  ياپ  ياو  شارخ  تفای  مرسپ  تسد  هآ  گنهآ  نیا  نورب  هتسهآ  دمآ  زونه  تشادناج 

ردام ربب  وا  دوب  هدـید  هاوخدوخ  رورـش و  تشاد  رـسپ  کـی  رمع  لـصاح  زا  رهوش و  یب  نز  هاـجنپ  زا  نوزف  دوب  وا  رمع  لاوحا  ناـشیرپ  و 
هک ور  ور  تفگ  ابا  درک  رز  نداد  زا  ردام  هابت  ياهلمع  فرص  دنکب  رز  نآ  دریگب  هک  دمآ  یبش  هاگب  هاگ  رز  يهتـسب  هرگ  کی  شیوخ 
ناج مین  هایس  تشگ  شخر  هک  نادنچ  تخس  ردام  يولگ  درشفا  رسپ  هللااشنا  تیداماد  رهب  دنزرف  يا  ارم  تسا  هریخذ  نیا  هانگ  تسهانگ 

ات هک  شیوخ  رمک  مخ  وا  درک  هاـگآ  سک  دوـشن  تیاـنج  زک  دـنکفا  یقیمع  هاـچ  رد  درب  هارب  داـتفیب  شود و  رـس  رب  تفرگب  رداـم  رکیپ 
هاچ رد  یتفین  دـنزرف  هآ  دوب  نیا  ردام  يهتفگ  نیرخآ  هاگان  شـشوگ  هب  هاچ  هت  زا  دـمآ  ینیزح  راز  يهلان  هاچ  هت  رد  يرظن  کـی  دـنکفا 

( يدابآ تلود  ییحی  ازریم  جاح  )

یسوم ترضح  تاجانم  رد 

ََّیلِإ َبَّرَقَت  اَم  ُهَّنَأ  یَـسُوم ع  ِِهب  ُهَّللا  یَجاَن  اَمِیف  َناَک  َلاَق : اَـضِّرلا ع  ِنَع  َبوُّیَأ  ِیبَأ  ْنَع  لاـق : مالـسلاهیلع  هللا  یلـص  اـضرلا  نع  بوبایبا  نع 
اَّمَع اَْینُّدـلا  ِیف  ِدـْهُّزلا  ِْلثِِمب  َنُونِّیَزَتُْملا  َِیل  َنَّیََزت  َال  َو  یِمِراَحَم  ْنَع  ِعَرَْولا  ِْلثِِمب  َنوُدِّبَعَتُْملا  َِیل  َدَّبَعَت  اَم  َو  ِیتَیْـشَخ  ْنِم  ِءاَُکْبلا  ِْلثِِمب  َنُوبِّرَقَتُْملا 

ِقِیفَّرلا ِیف  ْمُهَف  ِیتَیْشَخ  ْنِم  ِءاَُکْبلِاب  ِیل  َنُوبِّرَقَتُْملا  اَّمَأ  یَسوُم  اَی  َلاَقَف  َِکلَذ  یَلَع  ْمُهَْتبَثَأ  اَمَف  َنیِمَرْکَْألا  َمَرْکَأ  اَی  یَـسُوم - َلاَقَف  ُْهنَع  یَنِْغلا  ُّمَُهی 
اَّمَأ َو  ْمُْهنِم  ًءاَـیَح  ْمُهُـشِّتَفُأ  اـَل  َو  ْمِِهلاَـمْعَأ  ْنَع  َساَّنلا  ُشِّتَفُأ  یِّنِإَـف  یِمِراَـحَم  ْنَع  ِعَرَْولاـِب  ِیل  َنوُدِّبَعَتُْملا  اَّمَأ  َو  ٌدَـحَأ  ِهِیف  ْمُهُکَرْـشَی  اـَل  یَلْعَأـْلا 

اـضر ترـضح  زا  بویا  یبا  َنوُءاَـشَی . ُْثیَح  اَْـهنِم  َنوُءَّوَبَتَی  اَهِرِیفاَذَِـحب  َۀَّنَْجلا  ُمُهُحِیبُأ  هحفـص 191 ]  ] یِّنِإَف اَْینُّدـلا  ِیف  ِدـْهُّزلِاب  ِیل  َنُونِّیَزَتُْملا 
هک ار  ینانآ  نم  هب  درکن  کیدزن  دوب  نیا  یسوم  اب  ادخ  مالک  هلمج  زا  ادخ  اب  یسوم ع  تاجانم  رد  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع 

لثم دوب  نم  تدابع  ماقم  رد  هکنآ  نم  يارب  درکن  یگدـنب  تدابع و  نم و  فوخ  زا  ندرک  هیرگ  دـننام  دـنوش  کـیدزن  نم  هب  دنتـساوخ 
دهز و دـننام  درک  شیارآ  تخاسم  رگهولج  ار  دوخ  هکنآ  نم  يارب  تفاین  شیارآ  هولج و  مدرک و  مارح  نم  هچنآ  زا  بانتجا  یئاسراپ و 

سپ درک ! رادیاپ  راتفگ  هدیقع و  نآ  رب  ار  اهنآ  هچ  نیمرکالا  مرکا  ای  تفگ  یـسوم  سپ  تسین  يزاین  نآ  هب  هچنآ  زا  ایند  رد  يریگهرانک 
دنشابیم و نیرب  سودرف  رد  نانآ  سپ  دنتسج  برقت  نم  فوخ  زا  ندرک  هیرگ  يهطساو  هب  هک  یناسک  اما  یـسوم  يا  دومرف : یلاعت  قح 

مدرک مارح  هچنآ  زا  بانتجا  هطـساوب  دندرک  رب  رد  ارم  یگدنب  سابل  هک  یناسک  اما  و  دوب . دهاوخن  کیرـش  ناشیا  اب  ماقم  نآ  رد  يدـحا 
هک یئاهنآ  اما  و  منکیمن . یئوجزاب  شیتفت و  ناشیا  زا  ءایح  يهطساو  هب  ار  نانآ  میامنیم و  یئوجزاب  یـسررب و  مدرم  لامعا  زا  نم  سپ 
نآ زا  دنهاوخب  اج  ره  هک  منکیم  حابم  ناشیا  هب  ار  تشهب  مامت  نم  سپ  هداد  تنیز  شیارآ و  نم  رظنب  ار  دوخ  ایند  رد  دهز  يهطساو  هب 

 - دنریگ رارق  دننک و  ياج 
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هرفس رد 

[. 279  ] ِنیِْعلا ِروُْحلا  ُروُهُم  ِةَِدئاَْملا  َنِم  ُطُقْسَی  يِذَّلا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ِهَّللا  ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق : ِِهئَابآ  ْنَع  اَضِّرلا  ِنَع  ِءوُضُْولا  ِغاَبْسِإ  ِیف 
هحفص 192]  ] دننیعلا روح  ياههیرهم  هدروخ ) نان  زا   ) دزیریم هرفس  زا  هچنآ  دومرف :

نامزلا رخآ  رد  الب 

ِیف ُُکنْآلا  ُبوُذَـی  اَمَک  ِِهفْوَج  ِیف  ِنِمْؤُْملا  ُْبلَق  ِهِیف  ُبوُذَـی  ٌناَمَز  ِساَّنلا  یَلَع  ِیتْأَی  ِهَّللا ص : ُلوُسَر  َلاَق  َلاَق  ِِهئَابآ ع  ْنَع  هیبا  نع  اـضرلا  نع 
نآ رد  هک  ینامز  مدرم  رب  دـیایب  دومرف  ًارَیِغ . َُهل  ُعیِطَتْـسَی  َال  ْمِِهنیِد  ِیف  ِثاَدْـحِْإلا  َو  ِءاَـلَْبلا  َنِم  يَرَی  اَِـمل  اَّلِإ  َكاَذ  اَـم  َو  َصاَـصَّرلا  ِینْعَی  ِراَّنلا 

ءالب و زا  دـنیبیم  هچنآ  يهطـساو  هب  رگم  تسین  نیا  دوشیم و  بآ  شتآ  رد  نیز ) را   ) چـلق هک  روطناـمه  دوشیم  بآ  نمؤم  لد  ناـمز 
. دنهد رییغت  ار  نآ  دنناوتیمن  نید و  رد  اهتعدب  يراتفرگ و 

زیوم دئاوف  رد 

دـشی مغلبلاب و  بهذـی  ةرملا و  فشکی  هناف  بیبزلاب ، مکیلع  لاق : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  ۀـئابآ  نع  مالـسلاهیلع  اضرلا  نع 
ارفص و نآ  اریز  زیوم ، ندروخ  هب  داب  امـش  رب  دومرف ، [. 280 . ] مغلاب بهذـی  سفنلا و  بیطی  قلخلا و  نسحی  ءایعالاب و  بهذـی  بصعلا و 

مغ دیامنیم و  هزیکاپ  ار  سفن  دنکیم و  وکین  ار  قلخ  دربیم و  نیب  زا  ار  یگتـسخ  دـنکیم و  مکحم  ار  بصع  دربیم و  ار  مغلب  ادوس و 
. دربیم نیب  زا  ار  هودنا  و 

نوعرف ندروآ  نامیا 

َّرَقَأ َو  ِِهب  َنَمآ  ْدَـق  َو  َنْوَعِْرف - َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َقَرْغَأ  ٍۀَّلِع  ِّيَِأل  اَضِّرلا ع - یَـسُوم  ِْنب  ِِّیلَع  ِنَسَْحلا  ِیبَِأل  ُْتُلق  َلاَـق : ِِّیناَذَـمَْهلا  ٍدَّمَُحم  ِْنب  َمیِهاَْربِإ 
ِفَلَّسلا ِیف  ُهُرْکِذ  َیلاَعَت  ِهَّللا  ُمْکُح  َِکلَذ  َو  ٍلُوبْقَم  ُْریَغ  ِسْأَْبلا  ِۀَیْؤُر  َدـْنِع  ُناَمیِْإلا  َو  هحفـص 193 ]  ] ِسْأَْبلا ِۀَیْؤُر  َْدنِع  َنَمآ  ُهَّنَِأل  َلاَق  ِهِدیِحْوَِتب ؟

َلاَق َو  انَـسَْأب  اَْوأَر  اََّمل  ْمُُهنامیِإ  ْمُهُعَْفنَی  ُکَی  ْمَلَف  َنیِکِرْـشُم  ِِهب  اَّنُک  اِمب  انْرَفَک  َو  ُهَدْحَو  ِهَّللِاب  اَّنَمآ  اُولاق  انَـسَْأب  اَْوأَر  اَّمَلَف  َیلاَعَت  ُهَّللا  َلاَق  ِفَلَْخلا  َو 
دمحم نب  میهاربا  ثیِدَْحلا  ًاْریَخ  اِهنامیِإ  ِیف  ْتَبَسَک  َْوأ  ُْلبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت  َْمل  اُهنامیِإ  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َکِّبَر ال  ِتایآ  ُضَْعب  ِیتْأَی  َمْوَی  َلَج  َو  َّزَع 
نامیا ادخ  هب  هکنآ  لاح  درک و  قرغ  ار  نوعرف  لج  زع و  يادـخ  تلع  هچ  هب  مدرک  ضرع  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  هب  تفگ  ینادـمه 

دوشیمن و لوبق  باذع  ندید  ماگنه  نامیا  دروآ و  نامیا  باذـع  ندـید  ماگنه  هکنآ  يارب  دومرف : هدرک  رارقا  ادـخ  یگناگی  هب  هدروآ و 
هب میدروآ و  نامیا  دنتفگ  دندید  ار  ام  باذع  نوچ  ینعی  انَـسَْأب … )  اَْوأَر  اَّمَلَف  : ) هدومرف ادخ  هدنیآ ، هتـشذگ و  رد  تسا  ادـخ  مکح  نیا 

ُضَْعب ِیتْأَی  َمْوَی  : ) هدومرف زین  دشن و  دنمدوس  ناشلاح  هب  اهنآ  نامیا  باذـع  تیؤر  ماگنه  سپ  میدـش  رفاک  میدوب  كرـشم  نونک  ات  هچنآ 
هک یتروص  رد  درادـن  دوس  شندروآ  نامیا  سکچیه  يارب  دـیآیم  وت  راگدورپ  ياههناشن  تاـیآ و  ضعب  هک  يزور  َکِّبَر … )  ِتاـیآ 

. تسا هدرکن  شندروآ  نامیا  رد  يریخ  بسک  ای  تسا  هدرواین  نامیا  البق 

بالگ رد 

ِرْؤُس ْنِم  َبِرَـش  ْنَم  َو  ٌۀَّلِذ  َال  َو  ٌرَتَق  ُهَهْجَو  ْقَهْرَی  َْمل  ِدْرَْولا  ِءاَِمب  ُهَهْجَو  َحَـسَم  َو  ٍۀَـجاَح  ِیف  َجَرَخ  ْنَم  مالـسلاهیلع : اضرلا  یـسوم  نب  یلع  لاق 
َْمل ًۀَنَـسَح  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ْنَم  َو  ًۀَنَـسَح  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  ِنِمْؤُْملا  ِهیِخَأ  ِهْجَو  ِیف  َمَّسَبَت  ْنَم  َو  َۀَّتَْبلا  َۀَّنَْجلا  ُهَّللا  ُهَلَخْدَأ  َعُـضاَوَّتلا  ِِهب  ُدـیُِری  ِنِمْؤُْـملا  ِهیِخَأ 

دنیـشنن و وا  يور  رب  تلذ  رقف و  رابغ  دور  نوریب  یتجاح  يارب  دـلامب و  بـالگ  شتروص  هب  هک  ره  دومرف : هحفص 194 ] [. ] 281 . ] ُْهبِّذَُعی
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تـشهب لخاد  نیقی  عطق و  روطب  ار  ادـخ  دروخب  شنمؤم  ردارب  ياذـغ  ای  بآ  يهدـنام  یقاـب  رؤس و  زا  ینتورف  عضاوت و  روظنم  هب  هک  ره 
سک ره  دـسیونیم و  باوث  هنـسح و  وا  يارب  ادـخ  درگنب  وا  هب  نادـنخ  يور  اب  شنمؤم و  ردارب  تروصب  دـنک  مسبت  سک  ره  دـنکیم و 

. ار وا  دنکیمن  باذع  دسیونب  باوث  شیارب  ادخ 

يراد هدنز  بش  رثا 

ُلاـَب اَـم  ِْنیَـسُْحلا ع  ُْنب  ُِّیلَع  َِلئُـس  َلاَـق : ِهِّدَـج  ْنَع  ِهِیبَأ  ْنَع  اَـضِّرلا ع  یَـسوُم  ِْنب  ِِّیلَع  لاـق : يهدـج  نع  هـیبأ  نـع  اـضرلا  یـسوم  نـب  یلع 
: دندیسرپ مالسلاهیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  [. 282 . ] ِهِرُون ْنِم  ُهَّللا  ُمُهاَسَکَف  ِهَّللِاب  اْوَلَخ  ْمُهَّنَِأل  َلاَق  ًاهْجَو  ِساَّنلا  ِنَسْحَأ  ْنِم  ِلـْیَّللِاب  َنیِدِّجَهَتُْملا 

دننکیم تاـجانم  زاـین و  زار و  شیوـخ  يادـخ  اـب  هتـشاد و  لاغتـشا  هلفاـن  هب  بش  يهمین  رد  هک  یناـنآ  نارادهدـنز و  بش  تلع  هـچ  هـب 
هیـشاح رد  دـیناشوپ . اهنآ  هب  دوخ  رون  زا  ادـخ  سپ  دـندرک  تولخ  ادـخ  اب  اـهنآ  هکنآ  يارب  دومرف : تسا ؟ رتاـبیز  نارگید  زا  ناـشتروص 

نم اب  ردام  يا  تفگ  دز و  ادص  ار  وا  شردام  گرم  زا  سپ  مالسلاهیلع  یسیع  ترضح  هک  هدرک  تیاور  يدنوار  بطق  زا  نانجلا  حیتافم 
رایسب زور  رد  مریگب  هزور  درس و  رایـسب  بش  رد  ادخ  يارب  مرازگ  زامن  هکنآ  يارب  یلب  تفگ  يدرگ ؟ رب  ایندب  یهاوخیم  ایآ  نک  ملکت 

عمط دومرف  هک  هدرک  تیاور  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  زا  يدـنوار  بطق  زین  و  هحفـص 195 ] . ] تسا كانفوخ  هار  نیا  نم  رـسپ  يا  مرگ ،
اب اـیند  زا  ناـما  رد  بش و  ماـمت  ندـیباوخ  اـب  تروص  رون  رد  ندروخ و  رپ  اـب  بش  يرادـیب  رد  نکم  عـمط  زیچ : هس  اـب  زیچ  هس  رد  نکم 

تعکر ود  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ترضح  مدینش  هک  تسا  تیاور  سنأ  زا  و  قساف . نامدرم  تبحـص  ترـشاعم و 
بش نتساخرب  باب  رد  مالسلامهیلع  تمصع  تیب  لها  زا  رایسب  تیاور  تسا . ایند  رد  هچنآ  ایند و  زا  نم  دزن  تسا  رتهب  بش  لد  رد  زامن 

فرطرب زور و  ناهانگ  يهرافک  ندـب ، تحـص  ثعاـب  بش  زاـمن  تسا و  نمؤم  فرـش  نآ  هک  هدـش  تیاور  هدـش و  دراو  نآ  تلیـضف  و 
تـشه دنیایند و  تایح  تنیز  نادنزرف  لام و  هکنآ  دیامنیم و  دایز  ار  يزور  هزیکاپ و  ار  وب  دیفـس و  ار  يور  تسا  ربق  تشحو  يهدننک 

ود ره  دـیامرفیم  عمج  یلاعت  قح  یهاگ  تسا و  ترخآ  تنیز  رتو  زاـمن  تعکر  کـی  عفـش و  تعکر  ود  اـب  بش  رخآ  رد  زاـمن  تعکر 
نماض بش  زامن  اریز  مربیم  یگنـسرگ  زور  مناوخیم و  بش  زامن  نم  دـیوگب  هک  یـسک  هتفگ  غورد  نامدرم ، زا  یـضعب  يارب  ار  تنیز 
زامن دننام  دهدیم  مالـس  تعکر  ود  ره  زا  دعب  بش  هلفان  تعکر  تشه  راصتخا : لامجا و  وحن  هب  بش  زامن  تیفیک  و  تسا . زور  يزور 

: دـنکیم اعد  نمؤم  لهچ  يارب   - 1 تونق . يارب  درادیمرب  تسد  رتو  زامن  رد  رتو و  زامن  تعکر  کی  عفـش و  زاـمن  تعکر  ود  حـبص و 
. راَّنلا َنِم  َِکب  ِِذئاَْعلا  ُماَقَم  اَذَه  دـیوگیم  هعفد  تفه  ْهَیلِإ 3 -  ُبُوتَأ  َو  یِّبَر  َهَّللا  ُرِفْغَتْـسَأ  دیوگیم ِ  هعفد   70  - 2 نالف . نالفل و  رفغا  مهلا 

هحفص 196] . ] عوکر هب  دوریم  دناوخب و  دهاوخیم  هک  اعد  ره  دعب  وفعلا  وفعلا  دیوگیم  هعفد   300  - 4

نایعیش زا  یعمج  هب  ماما  یهجوت  یب 

ِباَجِْحلا َدـَْعب  ُفاَفِْختْـسِالا  َو  ُمیِظَْعلا  ُءاَفَْجلا  اَذَـه  اَم  ِهَّللا  ِلوُسَر  َْنبا  اَی  اُولاَـقَف  ْمُهَبَجَح  َو  ِۀَـعیِّشلا  َنِم  ًۀَـعاَمَج  اَـفَج  اَـضِّرلا ع  َّنَأ  ٍثیِدَـح  ِیف 
َنُونَواَهَتَت َو  ِِضئاَرَْفلا  َنِم  ٍرِیثَک  ِیف  َنوُرِّصَقُم  َو  َنوُِفلاَـخُم  ْمُِکلاَـمْعَأ  ِرَثْکَأ  ِیف  ُْمْتنَأ  َو  َنِینِمْؤُْملا ع - ِریِمَأ  ُۀَعیِـش  ْمُکَّنَأ  ْمُکاَوْعَدـِل  َلاَـق  ِْبعَّصلا 

هک هدش  تیاور  یثیدح  رد  [. 283 . ] ِۀَّیِقَّتلا َنِم  َّدـُب  َال  ُْثیَح  َۀَّیِقَّتلا  َنوُکُْرتَت  َو  ُۀَّیِقَّتلا  ُبَِجت  اـَل  ُْثیَح  َنوُقَّتَت  َو  ِهَّللا  ِیف  ْمُِکناَوْخِإ  ِقوُقُح  ِمیِظَِعب 
گرزب يافج  نیا  ادخ  لوسر  دنزرف  يا  دنتفگ  سپ  دادن  هار  شلزنم  هب  ار  اهنآ  هعیش و  زا  یعمج  هب  درک  افج  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح 

هک دـیتسه  یعدـم  امـش  هکنآ  يارب  دومرف : دـشابیم ؟ هچ  يارب  اـم  دورو  زا  يریگولج  زا  سپ  تناـها  فافختـسا و  نیا  و  تسیچ ؟ يارب 
گرزب قوقح  هب  دیشابیم  رصقم  تابجاو  زا  يرایـسب  رد  دیفلاخم و  نات  اهراک  رتشیب  رد  امـش  هکنآ  لاح  دیـشابیم و  نینمؤملاریما  ۀعیش 

كرت ار  هیقت  دـینک  هیقت  دـیاب  هک  یئاج  دـیئامنیم و  هیقت  دـینک  هیقت  دـیابن  هک  یئاج  دـیرگنیم و  یتیمها  یب  رظن  اـب  دوخ  ینید  ناردارب 
ياهراک هب  دنک و  حبـص  ار  بش  سک  ره  ینعی  [. 284  ] ِملْسُِمب َْسیَلَف  َنیِِملْسُْملا  ِرُومُِأب  ُّمَتْهَیَال  َحَبْـصَأ و  ْنَم  هللا ص : لوسر  لاق  دیئامنیم .
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. تسین ناملسم  دشاب  انتعایب  دهدن و  یتیمها  ناناملسم 

ثیداحا ندوب  حیحص 

یلع سقف  انع  کئاج  ام  لاقف  ۀـفلتحم ، مکنع  ثیداحالا  اـنئیجت  هل  تلق  هحفـص 197 ]  ] لاق مالـسلاهیلع  اضرلا  نع  مهجلا  نب  نسحلا  نع 
نیثیدحب ۀـقث  امهالک  نالجرلا و  انئیجی  تلق  انم ، سیلف  امههبـشی  نکی  مل  نا  انم و  وهف  امههبـشی  ناک  ناف  انثیداحا  لج و  زع و  هللا  باتک 

هب تفگ  هدرک  تیاور  اضر ع  ترضح  زا  مهج  نب  نسح  تدخا . امهیاب  کیلع  عسومف  ملعت  مل  اذاف  لاق : قحلا ؟ امهیا  ملعن  نیفلتخم و ال 
هـسیاقم ام  ثیداحا  ادخ و  باتک  اب  دیـسر  امـش  هب  ام  زا  هچنآ  دومرف  دسریم ، ام  هب  امـش  زا  فلتخم  ثیداحا  مدرک  ضرع  ترـضح  نآ 
ثیدـح ود  دنتـسه  ناـنیمطا  دروـم  هقث و  ود  هک  رفن  ود  متفگ  تسین  اـم  زا  هنرگ  تسا و  اـم  زا  تـشاد  تهابـش  ود  نآ  هـب  رگا  سپ  نـک 

. تسا حیحص  يدرک  لمع  اهنآ  زا  کی  ره  هب  تروص  نیا  رد  دومرف  تسا و  قح  مادک  مینادیمن  و  دننک . لقن  امش  زا  فلتخم 

کشلا موی  هزور  رد 

لاؤس تفگ  نانـس  نب  دمحم  [. 285  ] هْمُـصَف ُهُموُصَی  َناَک  ِیبَأ  َّنِإ  لاقف َ : کشلا  موی  نع  مالـسلاهیلع  اضرلا  تلأس  تلاق  نانـس  نب  دـمحم 
هزور ار  زور  نآ  مردـپ  دومرف  تسا ) ناضمر  هام  لوا  ای  نابعـش  رخآ  مینادیمن  هک   ) کـشلا موی  يهزور  زا  ع )  ) اـضر ترـضح  زا  ندرک 

. ار زورنآ  رادب  هزور  سپ  تفرگیم ،

نات روص  شوخ 

زا دومرف  ًانَسَح . َنوُکَت  هحفـص 198 ]  ] ْنَأ يَرْحَأ  ْمَُهلاَعَف  َّنِإَف  ِهوُجُْولا ، ِناَسِح  َْدنِع  َْریَْخلا  اُوُبلْطا  هللا ص : لوسر  لاق  لاق  هئابآ  نع  اضرلا  نع 
: دشاب وکین  هک  تسا  رتهتسیاش  اهنآ  ياهراک  اریز  دینک  ریخ  تساوخ  رد  نات  روص  شوخ 

نابات ياه  تروص 

يهکرابم هیآ  رد  دومرف  اَهِّبَر . َباَوَث  ُرِظَْتنَی  ًۀَقِرْشُم  ینعی  ٌةَرِظان )  اهِّبَر  یلِإ  ٌةَرِضان  ٍِذئَمْوَی  ٌهوُجُو   ) یلاعت هلوق  یف  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  لاق 
: دشابیم ناشراگدرورپ  باوث  رظتنم  دنتسه  باداش  نابات و  تمایق  رد  هک  یئاهتروص  ینعی  ذئموی …  هوجو 

روباشین رد 

لحرت هللا  لوسر  نبای  اولاقف  ثیدحلا  باحصا  هیلا  عمتجا  نومأملا  یلا  اهنم  لحری  نأ  دارأف  روباسین  مالسلاهیلع  اضرلا  نسحلاوبا  یفاو  امل 
تعمـس لوقی  رفعج ع  نب  یـسوم  یبأ  تعمـس  لاق  هسأر و  علطأف  ۀیرامعلا  یف  دـعق  دـق  ناک  کنم و  هدیفتـسن  ثیدـحب  انثدـحت  انع و ال 

لوقی ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  لوقی  بلاـطیبا ع  نب  یلع  نینمؤـملاریما  یبأ  تعمـس  لوـقی  دـمحم ع  نب  رفعجیبا 
يدان ۀـلحارلا  ترم  املف  یباذـع ) نم  نما  ینـصح  لخد  نمف  ینـصح  هللا  الا  هلا  ال  لوقی : لـج  زع و  هللا  تعمـس  لوقی  لـیئربج ع  تعمس 

رب هکیماگنه  دومرف  فقوت  يردق  دش و  روباشین  دراو  ورم  ترفاسم  رد  اضر  ترـضح  هحفص 199 ] [. ] 286  ] اهطورش نم  انا  اهطورشب و 
يوریم و ام  رهـش  زا  هللا  لوسر  نبای  دـندرک  ضرع  دـندمآ و  درگ  وا  رود  ثیدـح  باحـصا  دوش  جراـخ  رهـش  زا  اـت  دـش  راوس  لـمحم 

لقن دوخ  ناردپ  زا  هک  مدینش  رفعج  نب  یسوم  مردپ  زا  دومرف  درک و  نوریب  لمحم  زا  رس  ترضح  مینک  هدافتـسا  هک  یئامرفیمن  یثیدح 
سدقم تاذ  زا  تفگ  مدینش  لیئربج  زا  دومرف  مدینش  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دومرف  هک  نینمؤملاریما  ترـضح  ات  درک 

نوـچ تسا  ناـما  رد  نم  باذـع  زا  دوـش  دراو  نم  يهعلق  رد  سک  ره  تسا و  نم  مکحم  يهعلق  هللا  ـالا  هلا  ـال  دوـمرف : مدینـش  راـگدورپ 
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هکنآ طرش  هب  ینعی  متسه  نآ  طورش  زا  دوخ  نم  تسا و  یهلا  يهعلق  شطیارش  اب  دیحوت  يهملک  درک  ادن  ترضح  درک  تکرح  بکرم 
. دینادب ماما  ارم 

هعقاوم رد 

یتانب ءالؤه  طول : لوق  هللا : باتک  نم  ۀیا  اهتلحا  لاقف : اهفلخ  نم  ةءرملا  لجرلا  نایتا  نع  مالسلاهیلع  اضرلا  نسحلاابا  تلأس  لاق  لجر  نع 
تشپ زا  شنز  اب  درم  يهعقاوم  زا  ندرک  لاؤس  ع )  ) اضر ترضح  زا  تفگ  یـصخش  [. 287  ] جرفلا نودیری  هنا ال  ملع  دق  مکلرهطا و  نه 

هک تسنادیم  وا  دنا و  رتهب  رتهزیکاپ و  امـش  يارب  اهنآ  دنتـسه  نم  نارتخد  نانیا  طول  راتفگ  هدرک  لالح  ار  نآ  نآرق  زا  هیآ  کی  دومرف 
. دنهاوخیم هچ  شموق 

هعقاوم رد 

لخدـی لجر  نم  ام  روکذـلا و  یلع  هنم  قرا  ثانالا  یلع  یلاـعت  كراـبت و  هللا  نا  هحفـص 200 ] : ] لاق مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع 
نادرم ات  تسا  رت  نابرهم  نارتخد  نانز و  هب  تبسن  یلاعت  يادخ  دومرف  [. 288  ] ۀمایقلا موی  هللا  هحرف  الا  ۀمرح  اهنیب  هنیب و  ةءرما  یلع  ۀحرف 

: درک دهاوخ  داش  تمایق  رد  ار  وا  یلاعت  يادخ  هک  نآ  رگم  دنکیمن  داش  دراد  تبارق  تبسن و  وا  اب  هک  ار  ینز  لد  يدرم  چیه  و 

قلخ دب  اب  جاودزا 

ییـس ناک  نا  هجوزت  ال  لاق : ءوس  هقلخ  یف  یلا و  بطخ  دـق  ۀـبارق  یل  نا  مالـسلاهیلع  اـضرلا  نسحلا  یبأ  یلا  تبتک  لاـق  یطـساولا  راـشب 
اب هدرک  تساوخرد  نم  زا  تسا  قلخ  دب  هک  نم  ناشیوخ  زا  یکی  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هب  متـشون  تفگ  یطـساو  راشب  [. 289  ] قلخلا

قلخدب و درمب  یهدب  رتخد  هک  نآ  زا  هدومرف  یهن  ینعی  تسا  ماع  تیاور  نیا  نکم . تلـصو  تسا  قلخدب  رگا  دومرف  منک ، تلـصو  يو 
وکین قلخ  هطساوب  میرک  نآرق  رد  ار  شربمغیپ  ادخ  تسا  وکین  قلخ  هدیدنـسپ  لاصخ  هدیمح و  تافـص  زا  یکی  قلخدب  نز  اب  جاودزا  زا 
مرکا یبن  کلوح . نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ول  هدومرف و  دومن و  شهوکن  دب  قلخ  زا  میظع و  قلخ  یلعل  کنا  هدومرف  هدوتس و 

رشب یعماج  رد  منک  لماک  ار  هدیدنسپ  قالخا  هک  مدش  ثوعبم  نم  ینعی  قالخالا  مراکم  ممتال  تثعب  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
امـش بلطملادبع  نادنزرف  يا  ینعی  مکقالخاب : مهوعـسف  مکلاوماب  سانلا  اوعـست  نل  مکنا  بلطملادبعینب  ای  هدومرف : زین  هحفص 201 ]  ] و
یلع ترـضح  دـینک  باـختنا  یتـسود  هب  کـین  قـالخا  اـب  ار  اـهنآ  زا  سپ  دـینک  بلج  دوخ  يوـسب  ناـت  اـهلام  اـب  ار  مدرم  دـیناوتیمن 

ناوتیم رظن  مین  هب  لد  کلم  دص  دـیوگیم ) ظفاح   ) تسا وکین  قلخ  بسح  نیرتهب  ینعی  قلخلا  نسح  بسحلا  مرکا  دومرف : مالـسلاهیلع 
. دنکیم ریصقت  هلماعم  نیا  رد  نابوخ  دیرخ 

هحلاص هجوز  رد 

هدنب چیه  ینعی  ِِهلاَم . َو  اَهِسْفَن  ِیف  ُْهتَظِفَح  اَْهنَع  َباَغ  اَذِإ  َو  ُْهتَّرَـس  اَهآَر  اَذِإ  ٍۀَِحلاَص  ٍۀَجْوَز  ْنِم  ًاْریَخ  ًةَِدئاَف  ٌْدبَع  َداَفَأ  اَم  مالـسلاهیلع  اضرلا  لاق 
رهوش لام  دوخ و  سومان  رهوش  بایغ  رد  دوشیم و  داش  دنیبیم  ار  وا  شرهوش  یتقو  هک  دـشاب  بوخ  نز  زا  رتهب  هک  هدربن  ياهدـئاف  يا 
ملـسم ءرما  دافتـسا  ام  دومرف  هک  هدش  لقن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  زا  تیاور  نیا  ریظن  هعمللا  حرـش  رد  دـنکیم : ظفح  ار 
ربمغیپ زین  و  هلام . اهـسفن و  یف  اهنع  باغ  اذا  هطفخت  اهرما و  اذا  هعیطت  اهیلا و  رظن  اذا  هرـست  ۀملـسم  هجوز  نم  لضفا  مالـسالا  دـعب  ةدـیاف 

رارق منک  عمج  ناملـسم  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  مهاوخب  رگا  هدومرف  لـج  زع و  يادـخ  هک  هدومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
ردو ددرگ  لاحـشوخ  دنیبب  ار  يو  رهوش  هاگره  هک  هنمؤم  يهجوز  رباص و  ندب  رکاذ و  نابز  و  هحفص 202 ]  ] عشاخ لد  وا  يارب  مهدیم 
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اراد مالـسا  نید  تمعن  زا  دـعب  اهتمعن  نیرتهب  روبزم  ثیداحا  بجوم  هب  سپ  دـنک . ظفح  ار  دوخ  سومان  رهوش و  لام  شرهوش  باـیغ 
نیا رد  مه  وکن  درم  يارـس  رد  دـب  نز  هتفگ ) يدعـس  هکنانچ  . ) تسا دـب  نز  اهيراتفرگ  نیرتدـب  لباقم  رد  تسا و  هحلاص  ۀـجوز  ندوب 

: رانلا باذع  انب  رانق  راهنیز و  دب  نیرق  زا  راهنیز  وا  خزود  تسا  ملاع 

لایع رب  جرخ  رد 

ةرک یلاعت  هللا  نا  لاق  نیهورکملا ، فرعا  تلق ال  نیهورکملا : نیب  لاقف  لایعلا ، یلع  ۀقفنلا  یف  مالـسلاهیلع  اضرلا  تنذأتـسا  یـشایعلا  لاق 
مالسلاهیلع اضر  ترضح  زا  تفگ  یشایع  اماوق : کلذ  نیب  ناک  اورتقی و  مل  اوفرسی و  مل  اوقفنا  اذا  نیذلا  و  لاقف : راتقالا  هرک  فارـسالا و 

ار هورکم  ود  ياـنعم  متفگ  تسا  هورکم  ود  نـیب  هزادـنا  دوـمرف  لاـیع  لـها و  يارب  ندرک  جرخ  رادـقم  يهراـبرد  مدرک  فـیلکت  بـسک 
ار و دـنزرف  نز و  رب  نتفرگ  گنت  دراد  تهارک  نینچ  مه  ار و  یجرخلو  لام و  رد  فارـسا  دراد  تهارک  یلاـعت  يادـخ  دومرف : منادیمن 
طارفا و زا  درک و  تیاعر  ار  لادـتعا  دـح  دـیاب  یگدـنز  نوؤش  مامت  رد   - 1 دومرف . توالت  ار  روبزم  هیآ  تسا و  هدوتـس  ار  لادـتعا  دـح 

اهب تفاخت  کتالـصب و ال  رهجت  و ال  هکرابم : هیآ  نیا  هلمج  زا  دراد  تلالد  رما  نیا  رب  میرک  نآرق  رد  هددعتم  تایآ  دوب  رذـح  رب  طیرفت 
یلع ع ترضح  و  لتقلا . یف  فرـسی  الف   - 4 اوفرست . اوبرـشا و ال  اولک و   - 3 هحفص 203 ] : ] هفیرش هیآ  نیا  الیبس 2 -  کـلذ  نیب  غبتا  و 

داصتقالأ مهسبلم  هدومرف و  نیقتم  تافص  رد  زین  و  اطرفم ) وا  اطرفم  الا  لهاجلا  يرت  ال   ) هدومرف

نوبغم

لوگ هلماعم  رد  هک  نوبغم  صخش  ینعی  [. 290 . ] ٌروُجْأَم َال  َو  ٌدوُمْحَم  َال  ُنُوبْغَْملا  لاق : مالسلامهیلع  هئابآ  نع  اضرلا  نع  ءوضولا  غابـسا  یف 
: ددرگیم يو  دیاع  یباوث  رجا و  هنو  تسا  هدوتس  مدرم  دزن  هن  هدروخ 

زامن رد  وهس 

يدرک وهـس  دایز  زامن  رد  هاـگ  ره  ینعی  [. 291 . ] ْدـُِعت َال  َو  َِکتاَلَـص  یَلَع  ِْضماَف  ِةاَلَّصلا  ِیف  ُوْهَّسلا  َْکیَلَع  َُرثَک  اَذِإ  مالـسلاهیلع  اضرلا  لاـق 
نکن هداعا  نک و  مامت  ار  تزامن 

تعامج زامن  رد 

رب تعامج  زامن  تلیضف  ینعی  [. 292  ] َنوُرْـشِع َو  ٌَعبْرَأ  ِدْرَْفلا  یَلَع  ِۀَعاَمَْجلا  ُلْضَف  لاق : نومأملا  یلا  هباتک  یف  اضرلا ع  نع  ناداش  نب  لضف 
هحفص 204]  ] تسا ربارب  راهچ  تسیب و  يدارف 

تعامج ماما 

هک یـسکب  رگم  زامن  رد  درک  ادتقا  دـیابن  ینعی  [. 293  ] ۀـیالولا لها  الا  يدـتقی  ال  لاق : نومأملا  یلا  هباتک  یف  اضرلا  نع  ناذاش  نب  لـضف 
 - تیاور 181 دشاب . اراد  ار  تمصع  تیب  لها  تیالو 

تونق رد 

امیف وا  اهلک ، ةولـصلا  یف  تنقی  له  تونقلا ، نع  تلئـس  لاق : مالـسلاهیلع  اـضرلا  نسحلایبا  نع  يرعـشالا  دعـس  نب  دعـس  نع  یقربلا  نع 
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اضر ترضح  زا  يرعشا  دعـس  نب  دعـس  یقرب  زا  [. 294  ] برغملا رتولا و  ۀـعمجلا و  ةادـغلا و  یف  الا  تونقلا  سیل  لاـق  هارقلاـب ؛ هیف  رهجت 
دوشیم هدـناوخ  دـنلب  هک  یئاهزامن  رد  ای  دـشابیم  اـهزامن  يهمه  رد  اـیآ  هک  تونق  زا  مدرک  لاؤس  ترـضح  نآ  زا  تفگ  هدرک  تیاور 

. برغم زامن  رتو و  زامن  حبص و  زامن  رد  رگم  تسین  تونق  دومرف  ءاشع ) برغم و  حبص و  دننام  )

سمخ

زا سمخ  ینعی  [. 295 ( ] ةدحاو ةرم  لاملا  عیمج  نم  سمخلا  و   ) لاق نومأملا  یلا  باتک  یف  اضرلا ع  نع  لوقعلا  فحت  یف  هبعش  نب  یلع 
هحفص 205] . ] رتشیب هن  دوشیم  بجاو  هعفدکی  لام  مامت 

لام ظفح 

دوش هتشک  شلام  ظفح  يارب  سک  ره  ینعی  [. 296 ( ] دیهش وهف  هلام  نود  لتق  نم  و  : ) لاق نومأملا ، یلا  هباتک  یف  مالـسلاهیلع  اضرلا  نع 
. تسا دیهش 

گس شورف 

مارح تسا و  مارح  دوش  هتفرگ  گس  شورف  زا  هک  یلوپ  ینعی  [. 297 .] ِراَّنلا ِیف  ُتْحُّسلا  َو  ٌتْحُس  ِْبلَْکلا  ُنَمَث  لاق : مالـسلاهیلع  اضرلا  نع 
. دش دهاوخ  شتآ  هب  رجنم 

رام نتشک 

سک ره  دومرف : [. 298  ] ًاِرفاَک َلَتَق  اَمَّنَأَکَف  ًۀَّیَح  َلَتَق  ْنَم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالـسلامهیلع  هئابآ  نع  اضرلا  نع 
هتشک ار  يرفاک  هک  تسا  نیا  لثم  دشکب  ار  يرام 

حبص زامن  زا  سپ 

هحفـص 206]  ] علطت نا  یلا  هالـصم  یف  سلج  رجفلا  یلـص  اذا  ناسارخب  وه  ناک و  لاق  مالـسلاهیلع  اضرلا  نسحلایبا  نع  دـالخ  نب  رمعم 
[. 299  ] هیف ءرقیف  فحصمب  یتؤی  مث  هغضمیف ، ردنکب ، یتؤی  مث  دحا  ودعب  ادحاو  اهب  كاتـسیف  کیواسم  اهیف  هطیرخب  یتؤی  مث  سمـشلا ،

یفرظ سپس  باتفآ  عولط  ات  تسشنیم  دوخ  زامن  لحم  رد  حبص  زامن  زا  سپ  دوب  ناسارخ  رد  اضر  ترـضح  یتقو  تفگ  دالخ  نب  رمعم 
دندروآیم و نآرق  دـعب  دـیوجیم و  دـندروآیم و  ردـنک  دـعب  درکیم و  كاوسم  اهنآ  يهمه  اب  دـندروآیم و  دوب  اهکاوسم  نآ  رد  هک 

. دومنیم توالت 

نابعش رخآ  هعمج  رد 

نا تلـصلاابا  ای  یل  لاقف  نابعـش ، نم  ۀعمج  رخآ  یف  اضرلا ع  یـسوم  نب  یلع  نسحلایبا  یلع  تلخد  لاق  يورهلا  حـلاص  نب  مالـسلادبع 
كرت کینعی و  ام  یلع  لابق  الاب  کیلع  هنم و  یضم  امیف  كریصقت  هنم ، یقب  امیف  كرادتف  هنم ، ۀعمج  رخآ  اذه  هرثکا و  یضم  دق  نابعش 

لج و زع و  هللا  صلخم  تنأ  کیلع و  هللا  رهش  لبقیل  کبونذ  نم  هللا  یلا  بت  نآرقلا و  ةوالت  رافغتسالاو و  ءاعدلا  نم  رثکا  کینعیال و  ام 
هیلع لکوت  هللا و  قتا  هنع و  تعلقا  الا  هبکترت  تنا  ابنذ  هتعزن و ال  الا  نمؤم  یلع  اقح  کبلق  یف  اهتیدا و ال  الا  کـقنع  یف  ۀـناما  نعدـت  ـال 
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نم یقب  امیف  لوقت  نآ  نم  رثکا  و  اردق . ییش  لکل  هللا  لعج  دق  هرما  غلاب  هللا  نا  ۀبسح  وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  کتینالع و  كریارس و  یف 
نم اباقر  رهشلا  اذه  یف  قتعی  یلاعت  كرابت و  هللا  ناف  هنم  یقب  امیف  انل  رفغاف  نابعش  نم  یضم  امیف  انل  ترفغ  نکت  مل  نا  مهللا  رهشلا : اذه 
رخآ يهعمج  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  رب  مدش  لخاد  تفگ  يوره  حلاص  مالسلادبع  هحفص 207 ] [. ] 300  ] ناضمر رهش  ۀمرحل  رانلا 

كرادت و هام  نیا  يهدنام  یقاب  زور  دنچ  رد  سپ  تسا ، شرخآ  هعمج  زورما  تشذگ و  نابعش  هام  رتشیب  تلصابا  يا  دومرف  سپ  نابعش ،
یب ياهراک  نک  كرت  دنک و  کمک  وترب  هک  ینعم  اب  ياهراک  رب  ینک  ور  هک  تسا  مزال  وترب  نکب و  ار  نآ  يهتشذگ  مایا  ریصقت  یفالت 

يارب صلاخ  وت  دـیایب و  وت  رب  ادـخ  هام  هکنآ  ات  نک  هبوت  تناهانگ  زا  ناوخب و  نآرق  ینک و  رافغتـساو  اعد  رایـسب  ار و  هدـئاف  یب  ینعم و 
يرادرب و دوخ  زا  ار  نآ  رگم  ینمؤم  رب  تلد  رد  یقح  هن  ینک و  ادا  ار  وا  هکنآ  رگم  تندرگ  رد  یتناما  راذگم  یـشاب و  لج  زع و  يادخ 

ادخ رب  سرتب و  ادخ  زا  ینک و  عمق  علق و  تدوخ  زا  ندرک  هبوت  يهلیـسوب  ار  نآ  هکنآ  رگم  ياهدـش  بکترم  هک  ار  یهانگ  هن  يزادرپب و 
دایز ار  اعد  نیا  هام  نیا  يهدـنامیقاب  رد  دـنک و  تیافک  ار  يو  تامهم  ادـخ  دـنک  لکوت  ادـخ  رب  سک  ره  نطاب و  رهاظ و  رد  نک  لکوت 

زرمایب ارم  هام  نیا  زا  یقاب  زور  دـنچ  رد  سپ  يدـیزرماین  ارم  هتـشذگ  نابعـش  هام  زا  هچنآرد  رگا  اـهلا  راـب  تسا : نیا  شیاـنعم  هک  ناوخب 
ناضمر هام  مارتحا  يارب  دنکیم  دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  یناگدنب  هام  نیا  رد  یلاعت  كرابت و  يادخ  اریز ،

ءافش رد 

یفاعت کناف  ءافـشلا . یهج  یلع و  لزنا  ءادلا  بهذم  ءافـشلا و  لزنم  ای  للعلا : عیمج  یلع  لق  لاق : مالـسلاهیلع  اضرلا  نع  مدآ  نبا  ای  رکذ 
تفای یهاوخ  ءافش  هللا  ءاشنا  ناوخب  ار  اعد  نیا  ضارما  مامت  يارب  دومرف  [. 301  ] هللا ءاشنا 

ءافش رد 

َو ٍَملَأ  ِّلُِکل  اَهَّنِإَف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َکَناَوْخِإ  اَـهْمِّلَع  َلاَـق  َو  َةَذوُْعلا  ِهِذَـه  ِینَمَّلَع  هحفص 208 :َ ]  ] لاق مالـسلاهیلع : اضرلا  نع  یـسیعلا  دلاخ  نع 
[. 302 . ] ٌءاَفِش َو  ٌۀَکََرب  ُهُمْسا  يِذَّلا  ِهَّللِاب  یِسْفَن  ُذیِعُأ  ٌءاَد  ِهِمْـسا  َعَم  ُّرُـضَی  َال  يِذَّلِاب  یِـسْفَن  ُذیِعُأ  ِءاَمَّسلا  ِّبَر  َو  ِضْرَْألا  ِّبَِرب  یِـسْفَن  ُذیِعُأ  َیِه :

اعد نیا  اریز  هدب  دای  نینمؤم  زا  دوخ  ناردارب  هب  ار  نآ  دومرف  داد و  دای  نم  هب  ار  ذیوعت  نیا  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تفگ  یـسیع  دلاخ 
. تسا دیفم  يدرد  ره  يارب 

ءاعد رد 

َو ِهَّللا  ِلْوَِحب  ُتْجَرَخ  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  لاق : هلزنم  نم  جرخ  اذا  مالـسلاهیلع  یبا  ناک  لاق  مالـسلاهیلع  اـضرلا  نع  نانـس  نب  دـمحم 
دومرف مالسلاهیلع  اضر  ترضح  [. 303 . ] ٍۀَِـیفاَع ِیف  ِِهب  ِیِنتْأَف  َِکقْزِِرل  ًاضِّرَعَتُم  ِّبَر  اَی  َِکتَُّوق  َو  َِکلْوَِحب  ْلـَب  ِیتَُّوق  اـَل  َو  یِّنِم  ٍلْوَِحب  اـَل  ِِهتَُّوق 

. دناوخیم ار  اعد  نیا  تفریم  نوریب  لزنم  زا  مردپ  نوچ 

ءاعد رد 

ًۀَعِْـست  ] ُْهنَع اَِهب  َّلَج  َو  َّزَع  ُهَّللا  َعَفَد  ِمیِظَْعلا - ِِّیلَْعلا  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َال  َو  َلْوَح  َال  َلاَق  ْنَم  ُلوُقَی  اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَـس  َةَزْمَح :  ِْنب  ِماَشِه  لاق  ِ
هب ادخ  میظعلا  یلعلا  هللااب  الا  ةوق  لوح و ال  دیوگب ال  سک  ره  دومرف  [. 304 . ] ُْقنَْخلا اَهُرَْسیَأ  ایندلا  ِءاَلَْبلا  َنِم  ًاعَْون  هحفص 209 ]  ] َنیِعِْست َو ]

. تسا قانخ  اهنآ  نیرتناسآ  هک  ار  ایند  ءالب  زا  مسق  دون  دنک  عفد  وا  زا  رکذ  نیا  يهطساو 

ءاعد رد 
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ِهَّللِاب اَّلِإ  َةَُّوق  اـَل  َو  َلْوَح  اـَل  َو  ُْتلَّکََوت  ِهَّللا  یَلَع  َو  ُتَْجلَو  ِهَّللا  ِمِْسب  َو  ُتْجَرَخ  ِهَّللا  ِمِْسب  ُلوُقَی  ِِهْتَیب  ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  ٍرَفْعَج ع  ُوبَأ  َناَـک  يوارلا  لاـق 
ترضح هک  تسا  تیاور  رد  [. 305  ] ِهلِْزنَم ْنِم  َجَرَخ  اَذِإ  َِکلَذ  ُلوُقَی  اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ُوبَأ  ناـک  لاـق  ٍناَنِـس  ُْنب  ُدَّمَُحم  نع  ِمیِظَْعلا و  ِِّیلَْعلا 

. دندناوخیم ار  اعد  نیا  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  مالسلاامهیلع  اضر  ترضح  رقاب و 

ءاعد رد 

ََهلِإ َال  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناَْحبُس  ُلوُقَی  ِْنیَواَرْخُْألا  ِیف  ُحِّبَُسی  َناَکَف  َوْرَم - َیلِإ  ِۀَنیِدَْملا  َنِم  اَضِّرلا ع  َبِحَـص  ُهَّنَأ  ِكاَّحَّضلا  ِیبَأ  ِْنب  ِءاَجَر  ْنَع 
ود رد  مدوب و  اضر  ترـضح  تمدخ  رد  ورم  ات  هنیدم  زا  تفگ  كاحـض  یبا  نب  ءاجر  [. 306 . ] ُعَکْرَی َُّمث  ٍتاَّرَم  َثاََـلث  ُرَبْکَأ  ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلِإ 

. دندرکیم عوکر  سپس  هعفد  هس  دندناوخیم  عبرا  تاحیبست  زامن  رخآ  تعکر 

ءاعد رد 

َلَّلَذ َو  ِهِسْفَن ، یلَع  ِینَّلَد  ْنَم  اَی  لاق : لاقف ع  زجوا ، ءاـعد و  ینملع  هحفص 210 ] : ] مالـسلاهیلع اضرلل  تلق  لاق  سنوی  نع  دیلولا  نب  دمحم 
نمب يرصتخم  ياعد  مدرک  ضرع  اضر ع  ترـضح  هب  تفگ  سنوی  [. 307  ] ةرخالا ایندلا و  یف  َناَمیِْإلا  َو  َْنمَْألا  َُکلَأْسَأ  ِهِقیِدْـصَِتب ، ِیْبلَق 

. ناوخب ار  اعد  نیا  دومرف  هدب  دای 

ءاعد رد 

ِماَنَْملا ِیف  ِیبَأ ع  ُْتیَأَر  َلاَق : اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  ْنَع  ِءاَّشَْولا  ِنَع  ُدَـمْحَأ  ُهُظَْفل  اَذَـه  ِِّیْنیَلُْکلا َو  َبوُقْعَی  ِْنب  ِدَّمَحُِمل  اَـیْؤُّرلا  ِرِیبْعَت  ِباَـتِک  ْنِم 
[. 308 .( ] ِۀَظَقَْیلا ِیف  ُهاََرن  اَمَک  ِمْوَّنلا  ِیف  ُهاََرن  يِذَّلا  َو   ) ُمیِحَر اَی  ُفُوَءر  اَی  َلوُقَت  ْنَأ  ْنِم  ِْرثْکَأَف  ٍةَّدِش  ِیف  َْتنُک  اَذِإ  َّیَُنب  اَی  َلاَقَف 

ربج هب  نیلئاق 

[. 309 . ] َثیِدَْحلا ًاَدبَأ  ًةَداَهَـش  َُهل  اُولَبْقَت  َال  َو  ًاْئیَـش  ِةاَکَّزلا  َنِم  ُهوُطُْعت  اَلَف  ِْربَْجلِاب  َلاَق  ْنَم  َلاَق : اَضِّرلا ع  ِنَع  ِّيِوَرَْهلا  ٍِحلاَص  ِْنب  ِماَلَّسلا  ِدـْبَع  ْنَع 
. دیریذپن تقوچیه  ار  اهنآ  تداهش  دیهدن و  يزیچ  ةوکز  زا  وا  هب  تسا  ربج  هب  لئاق  سک  ره  دومرف 

ةدابع

رما یف  رکفتلا  ةرثک  هدابعلا  امنا  ةولصلا و  مایصلا و  ةرثک  ةدابعلا  سیل  مالسلاهیلع : لاق  هحفص 211 ]  ] مالسلاهیلع اضرلا  نسحلا  یبا  ظعاوم 
و اذ ؟ نیا  نم  و  اذ ؟ فیک  لوقیف  هلقع ، لقع  يذ  لک  یلا  در  هتدارا ، تمت  هرما و  ذفنا  اذاف  مهلوق  ءدابعلا  بلس  ارما ، هللا  دارا  اذا  لاق  هللا و 

الا لوضفلا  نم  یئیش  نم  ام  مالسلاهیلع : لاق  ریخ و  لک  یلع  لیلد  هنا  ۀبحملا ، بسکی  تمصلا  نا  ۀمکحلا ، باوبا  نم  باب  تمصلا  لاق ؟
لقع متی  لاق ال  و  هللا . نع  هیهلی  یئیش  هل  نم  لاقف  ۀلفسلا  نع  لئس  و  بالا . ۀلزنمب  ربکالا  خالا  لاق  مالکلا و  نم  لوضفلا  هیلا  جاتحی  وه  و 

، هریغ نم  ریخلا  لیلقلا  رثکتسی  هسفن و  نم  ریخلا  ةرثک  لقتسی  نومأم  هنم  رشلا  لومأم و  هنم  ریخلا  لاصخ ، رشع  هیف  نوکی  یتح  ملسم ، ءرما 
یف زعلا  نم  هیلا  بحا  هللا  یف  لذـلاو  ینغلا ، نم  هیلا  بحا  هللا  یف  رقفلا  هرهد ، لوط  ملعلا  بلط  نم  لمی  ـال  جـئاوحلا و  بلط  نم  مأـسی  ـال 

لجر یقنا و  هنم و  ریخ  لجر  نالجر ، سانلا  امنا  لاق  یه ؟ ام  هل  لیق  ةرشاعلا ! ام  ةرشاعلا و  لاق  مث  هرهشلا  نم  هیلا  یهشا  لومخلا  هودع و 
هنم و ریخ  وه  يذلا  يار  اذا  كرـش و  رهاظ و  يریخ  هل و  ریخ  وه  نطاب و  اذه  ریخ  لعل  لاق  یندا  هنمرـش و  يذلا  یقل  اذاف  یندا ، هنمرش و 

لاقف تحبـصا ؟ فیک  هل  لیق  هنامز و  لها  داس  هرکذ و  نسح  هریخ و  باط  هدـجم و  الع  دـقف  کلذ  لـعف  اذاـف  هب ، قحلیل  هل  عضاوت  یقنا 
هحفص 212] [. ] 310  ] انب لعفی  ام  يردن  انئارو و ال  نم  رانلا  انباقر و  یف  توملا  ظوفحم و  لمع  صوقنم و  لجاب  تحبصا  مالسلاهیلع 
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هحفص 212] [. ] 310  ] انب لعفی  ام  يردن  انئارو و ال  نم  رانلا  انباقر و  یف  توملا  ظوفحم و  لمع  صوقنم و  لجاب  تحبصا  مالسلاهیلع 

حبص زامن  بیقعت 

یلاعت قح  دناوخب ، ار  اعد  نیا  حبـص  زامن  زا  دعب  سک  ره  هک  هدرک  لقن  مالـسلاهیلع  اضر  ماما  ترـضح  زا  یعادلاةدع  رد  دهف  نبا  خیش 
ٌریَِصب َهَّللا  َّنِإ  ِهَّللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُضِّوَفُأ  َو  ِِهلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  َو  ِهَّللا  ِمِْسب  : ِ دیامرف هدروآرب  ار  شتجاح  دنک و  تیافک  ار  يو  تامهم 
یِْجُنن َِکلذَـک  َو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهاْنیَّجَن  َو  َُهل  اْنبَجَتْـساَف  َنیِِملاَّظلا . َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  اَّلِإ  َهلِإ  ـال  اوُرَکَم - اـم  ِتائِّیَـس  ُهَّللا  ُهاـقَوَف  ِداـبِْعلِاب .

َال ُهَّللا  َءاَش  اَم  ِهَّللِاب  اَّلِإ  َةَُّوق  َو ال  َلْوَح  َال  ُهَّللا  َءاش  ام  ٌءوُس - ْمُهْـسَسْمَی  َْمل  ٍلْضَف  َو  ِهَّللا  َنِم  ٍۀَـمِْعِنب  اُوبَلَْقناَف  ُلیِکَْولا . َمِْعن  َو  ُهَّللا  اَُنبْـسَح  َنِینِمْؤُْملا -
َِیبْسَح َنِیقوُزْرَْملا  َنِم  ُقِزاَّرلا  َِیبْسَح  َنِیقُولْخَْملا  َنِم  ُِقلاَْخلا  َِیبْسَح  َنِیبُوبْرَْملا  َنِم  ُّبَّرلا  َِیبْسَح  ُساَّنلا  َهِرَک  ْنِإ  َو  ُهَّللا  َءاَش  اَم  ُساَّنلا  َءاَـش  اَـم 

ِْهیَلَع َوُه  اَّلِإ  َهلِإ  ُهَّللا ال  َِیبْسَح  ِیبْسَح  ْلَزَی  َْمل  ُْتنُک  ُذـْنُم  َناَک  ْنَم  ِیبْسَح  ِیبْسَح  ْلَزَی  َْمل  ْنَم  ِیبْسَح  ِیبْسَح  َوُه  ْنَم  ِیبْسَح  َنیَِملاَْعلا  ُّبَر  ُهَّللا 
[. 311 . ] ِمیِظَْعلا ِشْرَْعلا  ُّبَر  َوُه  َو  ُْتلَّکَوَت 

تئارق رهج  رد 

رد [. 312 . ] ِرْصَْعلا َو  ِرْهُّظلا  ِیف  َةَءاَرِْقلا  یِفُْخی  َو  ِةاَدَْغلا  َو  ِْرتَْولا  َو  ِعْفَّشلا  َو  ِْلیَّللا  ِةاَلَص  َو  ِةَرِخْآلا  ِءاَشِْعلا  َو  ِبِْرغَْملا  ِیف  ِةَءاَرِْقلِاب  ُرَهْجَی  َناَک  ُهَّنَأ 
عفش و زامن  بش و  يهلفان  ءاشع و  برغم و  ياهزامن  هحفص 213 ]  ] رد هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  زا  رابخالا  نویع  باتک 

. هتسهآ رصع  رهظ و  زامن  رد  دندناوخیم و  دنلب  ار  تئارق  حبص  زامن  رتو و 

رفس رد  زامن 

َیلوُْألا ِیف  َأَرَقَف  ِرَفَّسلا  َةاَلَـص  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ِهَّللا  ُلوُسَر  اَِنب  یَّلَـص  َلاَـق : ٍِّیلَع ع  ْنَع  ِِهئاـَبآ  ْنَع  اَـضِّرلا ع  نع  ِراَـبْخَْألا  ِنُویُع  ِیف 
زا شناردـپ  زا  اضر  ترـضح  زا  رابخالا  نویع  باتک  رد  [. 313 . ] ُهَُعبُر َو  ِنآْرُْقلا  َُثُلث  ْمَُکل  ُْتأَرَق  َلاَق  َُّمث  َدـیِحْوَّتلا - ِۀَِـیناَّثلا  ِیف  َو  َدْـحَْجلا 

دحج يهروس  لوا  تعکر  ود  سپ  دناوخ  ام  اب  رفس  زامن  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  یلع 
ار نآرق  عبر  نآرق و  ثلث  امش  يارب  مدرک  تئارق  دومرف  سپس  دناوخ  دیحوت  يهروس  مود  تعکر  رد  و 

زامن رد  هروس  دمح و 

ِیف َو  ُهاَْنلَْزنَأ  اَّنِإ  َو  َدْمَْحلا  َیلوُْألا  ِۀَعْکَّرلا  ِیف  ِۀَْلیَّللا  َو  ِمْوَْیلا  ِیف  ِتاَوَلَّصلا  ِیف  ُأَْرقَی  َناَک  ُهَّنَأ  َناَساَرُخ  َیلِإ  مالسلاهیلع  اَضِّرلا  َبِحَـص  ْنَم  یَکَح 
تسا هدوب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  اب  ناسارخ  رفس  رد  هک  یـسک  تسا  هدرک  تیاکح  [. 314  ] ثیِدَْحلا ٌدَحَأ  ُهَّللا  َوُه  ُْلق  َو  َدْمَْحلا  ِۀَِیناَّثلا 

هللا وه  لق  دـمح و  يهروس  مود  تعکر  رد  هدـناوخیم و  اـنلزنا  اـنا  دـمح و  يهروس  لوا  تعکر  رد  هیموی  ياـهزامن  رد  ترـضح  نآ  هک 
ثیدحلا رخآ  یلا  دحا ،

هللا مسب  رهج 

. ِراَـهَّنلا َو  ِلـْیَّللِاب  ِِهتاَوَلَـص  ِعـیِمَج  ِیف  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  هحفـص 214 ]  ] ُرَهْجَی َناَـک  ُهَّنَأ  اَـضِّرلا ع  ِنَع  ِكاَّحَّضلا  ِیبَأ  ِْنب  ِءاَـجَر  ْنَـع 
ار میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  زور  بش و  رد  شیاهزامن  مامت  رد  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  هک  هدرک  تیاور  كاحـض  یبا  نب  ءاجر  [. 315]

. دندناوخیم دنلب 

هللا مسب  رهج 
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ِعیِمَج ِیف  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  ُراَـهْجِْإلا  َو  َلاَـق ]:  ] ِنُومْأَْـملا َیلِإ  ِِهباَـتِک  ِیف  اَـضِّرلا ع  ِنَع  َناَذاَـش  ِْنب  ِلْـضَْفلا  ِنَع  ِراَـبْخَْألا  ِنوـُیُع  ِیف  َو 
دنلب هک  دنتشون  نومأم  هب  دوخ  يهمان  رد  مالـسلاهیلع  اضر  ترـضح  زا  ناذاش  نب  لضف  زا  رابخالا  نویع  باتک  رد  [. 316 . ] ٌۀَّنُس ِتاَوَلَّصلا 

، تسا بحتسم  اهزامن  مامت  رد  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  ندناوخ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  كرت 

ِهَّللا َنِم  ٍعاَقِِوب  اُونَذْأَْیلَف  ِرَْکنُْملا  ِنَع  َیْهَّنلا  َو  ِفوُْرعَْملِاب  َْرمَْألا  ِتَلَکاَوَت  ِیتَّمُأ  اَذا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  مالـسلاهیلع  اضرلا  لاق 
ياهتـسد ای  یـصخش  ره  دـنزادنیب و  نارگید  ندرگ  هب  ار  راک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروم  رد  نم  تما  هک  یناـمز  [. 317 . ] یلاعت

یگدنز کی  هب  ندش  راتفرگ  یهلا و  باذع  ندیسر  ارف  راظتنا  رد  دیاب  تروص  نیا  رد  دنهد  ماجنا  ار  راک  نآ  نارگید  هک  دنیشنب  راظتناب 
. دنشاب راب  تبکن 

( مالسالل هردص  حرشی  هیدهی  نا  هللا  دری  نمف   ) ریسفت

ْحَرْـشَی ُهَیِدـْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَمَف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  ِلْوَق  ْنَع  ع  هحفص 215 ]  ] اَضِّرلا یَـسوُم  َْنب  َِّیلَع  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتلَأَس  َلاَق : َناَْمیَلُـس  ِْنب  َناَدْمَح 
َو ِِهب  ِۀَـقِّثلا  َو  ِهَِّلل  ِمِیلْـسَّتِلل  ُهَرْدَـص  ْحَرْـشَی  ِةَرِخْآلا  ِیف  ِِهتَماَرَک  ِراَد  َو  ِِهتَّنَج  َیلِإ  اَْینُّدـلا  ِیف  ِِهناَمیِِإب  ُهَیِدـْهَی  ْنَأ  ُهَّللا  ِدُِری  ْنَم  َلاَـق  ِمالْـسِْإِلل  ُهَرْدَـص 

لوق زا  ندرک  لاؤس  اضر ع  ترـضح  زا  تفگ  نامیلـس  نب  نادـمح  [. 318 . ] َثیِدَْـحلا ِْهَیلِإ  َِّنئَمْطَی  یَّتَح  ِِهباََوث  ْنِم  ُهَدَـعَو  اَـم  َیلِإ  ِنوُکُّسلا 
يهطـساو هب  دنک  تیادـه  ار  وا  هک  دـنک  هدارا  ادـخ  سک  ره  دومرف  مالـسالل ) هردـص  حرـشی  هیدـهی  نا  هللا  دری  نمف   ) لج زع و  يادـخ 

ادیپ قوثو  وا  هب  دوش و  ادخ  میلست  هکنآ  يارب  دنکیم  اطع  وا  هب  ردص  حرـش  ترخآ  رد  شتمارک  راد  شتـشهب و  يوسب  ایند  رد  شنامیا 
. دبای نانیمطا  وا  هب  هکنآ  ات  شکین  شاداپ  باوث و  زا  هدومرف  هدعو  وا  هب  ادخ  هچنآ  هب  دبایب  شمارآ  نوکس و  دنک و 

ءالب ماگنه  ربص 

مالسلاهیلع اضر  ترـضح  زا  [. 319 . ] ٍدیِهَـش ِْفلَأ  َرْجَأ  َُهل  ُهَّللا  َبَتَک  َرَبَـصَف  ٍءاَـلَِبب  اَِنتَعیِـش  ْنِم  َِیُلب  ْنَم  ٍرَفْعَج ع  وـُبَأ  َلاَـق  َلاَـق : اَـضِّرلا ع  ِنَع 
رجا دننام  وا  يارب  دسیونیم  دـنوادخ  درک  ربص  سپ  یئالب  هب  دـش  التبم  ام  نایعیـش  زا  سک  ره  دومرف : رقاب ع  ترـضح  هک  هدـش  تیاور 

. دیهش رازه 

هفوک دجسم  رد  زامن 

ِهِْریَغ ِیف  ًةاَلَـص  َنیِْعبَـس  ْنِم  ُلَْضفَأ  ًادْرَف  ِۀَـفوُْکلا  ِدِجْـسَم  ِیف  ُةاَلَّصلا  هحفـص 216 ]  ] ُلوُقَی اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  َابَأ  ُْتعِمَـس  َلاَـق  ٍناَنِـس  ِْنب  ِدَّمَُحم  ُ
. تعامج هب  هفوک  دجسم  ریغ  رد  زامن  داتفه  زا  تسا  رتهب  يدارف  روطب  هفوک  دجسم  رد  زامن  ینعی  [. 320 . ] ًۀَعاَمَج

ۀعامجلا ةولصلا 

ِیف ُُهتاَلَص  َْوأ  ُلَْضفَأ  ِۀَفوُْکلا - ِدِجْسَم  ِیف  ُهَدْحَو  ََۀبُوتْکَْملا  یِّلَُصی  ِلُجَّرلا  ِنَع  ُُهلَأْسَأ  اَضِّرلا ع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  َیلِإ  ُْتلَـسْرَأ  َلاَق : َةَراَمُع  ِْنب  ِدَّمَُحم 
[. 321 . ] ُلَْضفَأ ٍۀَعاَمَج  ِیف  ُةاَلَّصلا  َلاَقَف  ٍۀَعاَمَج 

ادخ نانمشد  شور  زا  زارتحا 
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َمِعاَطَم اوُمَعْطَت  َال  َو  ِیئاَدـْعَأ  َساَِبل  اوُسَْبَلت  َال  َنِینِمْؤُْمِلل  ْلـُق  ِِهئاَِـیْبنَأ  ْنِم  ٍِّیبَن  َیلِإ  ُهَّللا  یَحْوَأ  ُهَّنِإ  َلاَـق  ِقِداَّصلا ع  ِنَع  ٍِملْـسُم  ِْنب  َلیِعاَمْـسِإ  ْنَع 
نع یشرقلا  میمت  نب  هللادبع  نب  میمت  نع  رابخالانویع  یف  هاور  ِیئاَدْعَأ و  ْمُه  اَمَک  ِیئاَدْعَأ  اُونوُکَتَف  ِیئاَدْعَأ  َِکلاَسَم  اوُُکلْسَت  َال  َو  ِیئاَدْعَأ 

ياذـغ دیـشوپن و  ار  نم  نانمـشد  سابل  نینمؤم  هب  وگب  شناربماـیپ  زا  یکیب  درک  یحو  ادـخ  دومرف  [. 322  ] هلثم هئاـبآ  نع  اـضرلا  نع  هیبا 
هحفـص . ] دنتـسه نم  نانمـشد  اهنآ  هکنانچ  دیئآ  رد  نم  نانمـشد  يهرمز  رد  هک  دیورن  نم  نانمـشد  شور  هب  دـیروخن و  ار  نم  نانمـشد 

[217

زور هنابش  رد  زامن  تعکر  رازه 

َال َلاَقَف  َناَّجَّسلا  ِْهیَلَع  ُْتنَذْأَتْسا  َو  َدُِّیق  ْدَق  َو  َسْخَرَِـسب  اَضِّرلا ع  اَهِیف  َسِبُح  ِیتَّلا  ِراَّدلا  ِبَاب  َیلِإ  ُْتئِج  َلاَق : ِّيِوَرَْهلا  ٍِحلاَص  ِْنب  ِماَلَّسلا  ِْدبَع  ْنَع 
هک هدش  تیاور  يوره  حلاص  نب  مالـس  نب  هللادبع  زا  [. 323  ] ٍۀَـعْکَر َْفلَأ  ِِهتَْلَیل  َو  ِهِمْوَی  ِیف  یَّلَـص  اَمَّبُر  ُهَّنَِأل  َلاَق  َِمل  َو  ُْتُلق  ِْهیَلَع  ََکل  َلِیبَس 

هزاجا بسک  نابنادـنز  زا  دوب  دـیق  رد  ناسارخ و  سخرـس  هیرق  رد  دوب  سوبحم  اجنآ  رد  اضر  ترـضح  هک  ياهناخ  رد  هب  ندـمآ  تفگ 
نآ هکنآ  يارب  تفگ  هچ  يارب  متفگ  ینک  ادیپ  یسرتسد  یبایب و  یهار  ترضح  نآ  رب  یناوتیمن  تفگ  ترضح  نآ  تاقالم  يارب  مدرک 

. دناوخیم زامن  تعکر  رازه  زور  هنابش  رد  تاقوا  رتشیب  ترضح 

هللا مسب  رهج 

كاحـض یبا  نب  ءاجر  [. 324 . ] ِراَهَّنلا َو  ِلـْیَّللِاب  ِِهتاَوَلَـص  ِعیِمَج  ِیف  ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسِبب  ُرَهْجَی  َناَـک  ُهَّنَأ  ِكاَّحَّضلا  ِیبَأ  ِْنب  ِءاَـجَر  ْنَع 
. هدناوخیم دنلب  ار  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  شزور  بش و  ياهزامن  مامت  رد  ترضح  نآ  تفگ 

تونق

ِرْصَْعلا ِرْهُّظلا َو  َو  ِةاَدَْغلا  ِیف  ٌۀَبِجاَو  ٌۀَّنُس  ُتُونُْقلا  َو  لاق : ِنُومْأَْملا  َیلِإ  ِِهباَتِک  ِیف  اَضِّرلا ع  ِنَع  َناَذاَش  ِْنب  ِلْضَْفلا  ِنَع  ِهِداَنْسِِإب  ِراَبْخَْألا  ِنُویُع  ِیف 
تشون نومأم  هب  دوخ  يهتـشون  رد  هک  هدرک  لقن  اضر ع  ترـضح  زا  ناذاش  نب  لضف  [. 325 . ] ِةَرِخْآلا ِءاَشِْعلا  َو  هحفص 218 ]  ] ِبِْرغَْملا َو 

هحفص 219] . ] ءاشع برغم و  رصع و  رهظ و  حبص و  زامن  رد  بجاو  تسا  یتنس  تونق 

اضر ترضح  رهطم  دبنگ  خیرات 

هدوبن تروص  نیاب  مالسلاهیلع  اضر  ترضح  تداهـش  نامز  رد  دهـشم  رهـش  یناسارخ  یبارـس  یفطـصم  دیـس  راتفگ  داتفه  باتک  زا  لقن 
راـهچ یلعف  دهـشم  اـب  هک  سوط  رهـش  تاره . ورم ، روباـشین ، سوط ، هتـشاد ، گرزب  رهـش  راـهچ  هدوب  ناتـسزوخ  لـصا  رد  هک  ناـسارخ 

ود نونکا  دـناهدوب و  کیدزن  مهب  هک  هدوب  دابآ  دانـس  يهیرق  ناـغون و  يهیرق  اـهنآ  نیرتروهـشم  هتـشاد  هیرق  رازه  دراد  هلـصاف  گنـسرف 
دابآ ار  اجنآ  یسوجم  مان  داب  دنس  هک  هدوب  دابآ  دنس  لصا  رد  دابآ  دانس  دسیونیم : یفوتسم  هللادمح  دنتسه . دهشم  رهـش  گرزب  يهلحم 
یلاو نومأم  نوراه و  بناج  زا  هک  هدوب  یئاط  هبطحق  نب  دـیمح  هب  قلعتم  یغاب  هلمج  زا  هدوب ، دابآ  دانـس  يهیرق  هب  قلعتم  یتاغاب  هدرک و 

انب شربق  رـس  رب  ياهبق  دـندرک و  شنفد  غاب  نآ  رد  درک  تافو  ناسارخ  رفـس  رد  هک  نوراه  هتـشاد  یت  رامع  غاـب  نآ  رد  هدوب و  ناـسارخ 
يور رهاظ  بسحرب  ار  هبق  نآ  نیکتکبـس  يدـنچ  زا  سپ  دـندرپس  كاخ  هب  هینوراهلا  يهبق  ناـمه  رد  مه  ار  اـضر ع  ترـضح  دـندومن و 

روباشین مکاح  وا  دنزرف  يونزغ  دومحم  ناطلـس  درکن  افو  شرمع  دنک  انب  تساوخ  يونزغ  دومحم  ناطلـس  درک  بارخ  نوراه  اب  توادع 
هب يدجـسم  اجنآ  رد  میدرک و  انب  ار  هعقب  میتفر  دـسیونیم : شخیرات  رد  یقهیب  دـنک . انب  دورب  درک  رومأـم  هتـشاد  ماـن  نیدـلا  زعم  هک  ار 

یقوجلـس رجنـس  نامز  رد  ات  دـش  بارخ  هبق  اه  زغ   ) هنتف رد  اهدـعب  میدروآ  ياجب  زامن  هحفـص 220 ]  ] نآ رد  میتخاس و  زگ  جـنپ  عافترا 
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دش بارخ  زیگنچ  رـسپ  ناخ  یلوت  تسد  هب  زیگنچ  يهنتف  رد  زاب  درک  انب  ار  هعقب  هدوب  مق  نایعا  لاجر و  زا  هک  یمق  رهاطوبا  نیدلا  فرش 
هدادـن خر  نآ  رد  یبارخ  تسا و  یقاب  انب  نامه  العف  هک  دـندرک  انب  ار  هعقب  ناخوت  ياجلوا  هدـنبادخ  هاش  ناـمرف  هب  لاـس  نیدـنچ  زا  سپ 

نامز رد  درک و  الط  ار  نآ  يوفص  سابع  هاش  دندرک و  میمرت  تشادرب و  یفاکش  هلزلز  يهطساو  هب  يوفـص  بسامهط  هاش  نامز  رد  رگم 
ادیپ یبارخ  هلمجلایف  یناثلا و  عیبر  هام  مهدزای  دش  عقاو  اهـسور  يهلولگ  فده  تسه  تسا و  هدوب  هکئالم  فاطم  هک  هکرابم  هبق  نآ  ام 

سدق ناتسا  سردم  دهتجم  یضترم  دیس  موحرم  تروشم  اب  هدوب  ناسارخ  یلاو  هک  هلودلا  رین  يهدازهاش  ازریم  نیسح  ناطلس  هاگنآ  درک 
ریما دـنزرف  خرهاش  ریما  راـثآ  زا  هک  هدایـسلا ، راد  ظاـفحلا و  راد  هلمج  زا  تسا  عقاو  یلاـع  ياـهقاور  هکراـبم  هعقب  نآ  رد  دومن و  ریمعت 

ارقیاب نیسح  ریزو  یئاون  ریـش  یلع  ریما  ار  قیقع  نحـص  فصن  هدومن و  انب  یناشاک  ضیف  موحرم  هک  هناخ  دیحوت  تسا و  یناگرگ  رومیت 
. تسا هاشردان  زا  ناویا  يالط  تسا و  راـجاق  هاـش  یلعحتف  ياـنب  دـیدج  نحـص  تسا و  ساـبع  هاـش  ياـنب  رگید  فصن  تسا و  هدرک  اـنب 

هحفص 221] ]

ایند تمذم  رد 

یلا ریـصی  مث  لاق ص : نبللا ، محللا و  هللا ، لوسر  ای  تلق  کماعط ؟ ام  كاحـص  ای  یبنلا ص : یل  لاق  یبـالکلا : نایفـس  نب  كاحـض  لاـق 
مرکا ربمغیپ  تفگ  یبالک  نایفس  نب  كاحض  [. 326 . ] ایندلل الثم  مدآنبا  نم  جرخی  ام  برـض  هللا  ناف  لاق : هتملع ، دـق  ام  یلا  تلق  اذام ؟

اذـغ ندروخ  زا  سپ  دومرف  ریـش  تشوگ و  هللا  لوسر  ای  متفگ  تسیچ ؟ وت  ياذـغ  كاحـض ، يا  دومرف : نمب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
رمع نبا  تلأس  دـیلولاوبا : لاق  دوشیم . جراخ  ناـسنا  زا  هچنآ  هب  اـیند  يارب  هدز  لـثم  دـنوادخ  دومرف  ینادیم ، هچنآ  متفگ  دوشیم ؟ هچ 

هللادبع زا  تفگ  دـیلو  وبا  [. 327  ] راص ام  یلا  هب  تلخب  ام  رظنا  لوقیف : کلملا : هیتأی  لاق : هنم  حرخی  اـم  رظنیف  ءـالخلا  لخدـی  لـجرلا  نع 
دیوگیم دیآیم و  ياهتشرف  تفگ  دوشیم  جراخ  يو  زا  هچنا  هب  دنکفایم  رظن  دوشیم و  ءالخ  لخاد  هک  یـصخش  زا  مدرک  لاؤس  رمع 

هعبـصا مکدـحا  عضی  امک  الا  ةرخالا ، یف  ایندـلا  ام  یبنلا ص : لاـق  هدـمآ . رد  تروص  هچ  هب  يدـیزرویم  لـخب  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  رگنب 
هکنآ دـننام  رگم  ترخآ  رد  ایند  تسین  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  [. 328  ] عـجری مب  رظنیلف  میلا ، یف  هحفص 222 ] ]

ایندـلا لثم  یـسیع : لاـق  هدـنام . هچ  يو  تشگنا  رد  دـنیبب  درگنب  دـیاب  هدروآ  نوریب  هدرک و  اـیرد  بآ  رد  ار  دوخ  تشگنا  امـش  زا  یکی 
ره تسا  ایرد  لثم  نوچ  مه  ایند  لثم  دومرف  یـسیع  ترـضح  [. 329 . ] هلتقی یتح  اشطع  دادزا  ناشطعلا  هنم  برـش  املک  رحبلا  ءام  لـثمک 

فزخ نم  ةرخالا  و  ینفی : بهذ  نم  ایندلا  تناک  ول  رانید : نب  کلام  لاق  دشکب . ار  وا  ات  دوشیم  دایز  وا  شطع  دماشایب  هنشت  نآ  زا  ردق 
[. 330  ] ینفی فزخ  نم  ایندـلا  و  یقبی : بهذ  نم  ةرخـالا  فـیکف و  لاـق : ینفی ، بـهذ  یلع  یقبی ، فزخ  رثؤـی  نا  بجاوـلا  ناـکل  یقبی ،

دنامیم یقاب  هک  ار  هچنآ  تسا  بجاو  دـنامب  یقاب  دـشاب و  لافـس  زا  ترخآ  دوش و  یناف  دـشاب و  الط  زا  ایند  رگا  تفگ  رانید  نبا  کلام 
یلع لاق  دوشیم . یناف  تسا و  لافـس  زا  ایند  دـنامیم و  یقاب  تسا و  ـالط  زا  ترخآ  هکنآ  لاـح  ار و  لافـس  فزح و  ینعی  مینک  راـیتخا 
یلع ترـضح  هحفـص 223 ] [. ] 331  ×× ] رخـالا نع  تدـعب  امهدـحا  نـم  تـبرق  اذا  برغملا  قرـشملاک و  ةرخـالا  ایندـلا و  مالـسلاهیلع :

. يوشیم رود  يرگید  نآ  زا  يوش  کیدزن  ود  نآ  زا  یکی  هب  هاگ  ره  دنتـسه ، برغم  قرـشم و  دـننام  ترخآ  اـیند و  دومرف : مالـسلاهیلع 
ایند و لـثم  ع )  ) یلع ترـضح  دومرف  [. 332  ] يرخالا طخـسا  هذـه  یـضرا  نا  دـحاو  لعبل  نیترـض  لثم  ةرخالاو  ایندـلا  لثم  یلع ع : لاق 

نب دمحم  دوشیم . یـضاران  يرگید  نآ  دنک  یـضار  ار  ود  نآ  زا  یکی  دهاوخب  هاگ  ره  رهوش  کی  يارب  دنـشابیم  ووه  ود  لثم  ترخآ 
ود دـننام  ترخآ  ایند و  لـثم  تفگ  هقوس  نب  دـمحم  [. 333  ] رخالا فخت  امهدـحا  حـجرت  ام  نازیم  یتفکک  ةرخالا  ایندـلا و  لـثم  هقوس :

اهوربعاف و ةرطنق ، ایندلا  مالسلاهیلع : حیـسملا  لاق  دوشیم . کبـس  رگید  يهفک  دوش  نیگنـس  هفک  ود  زا  یکی  هاگ  ره  تسا  وزارت  يهفک 
نوچ ایند  تسا  یبقع  هر  رد  دـینکن . نامتخاس  نآ  رد  دـینک و  روبع  نآ  زا  تسا  لپ  ایند  دومرف : ع )  ) حیـسم ترـضح  [. 334  ] اهورمعت ال 

یف طیخب  هحفـص 224 ]  ] اقلعم یقبف  هرخآ  یلا  هلوا  نم  قش  بوث  لثم  ایندـلا  اذـه  لثم  لوسر ص : لاق  یلزنم  ناریو  یئاـج و  اـقبیب  یلپ 
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لوا زا  هک  تسا  ياهماج  لثم  ایند  نیا  لثم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  [. 335  ] عطقنی نا  طیخلا  کلاذ  کشویف  هرخآ 
هتـسب رمع  دنویپ  دوش  هدیرب  مه  خن  نآ  تسا  کیدزن  شرخآ و  رد  خن  کیب  هدش  نازیوآ  سپ  هدش  هراپ  هدرک و  ادیپ  فاکـش  شرخآ  ات 
مکلت اراد ؟ رحبلا  جوم  یلع  ینبی  يذـلا  اذ  نم  یـسیع ع : لاق  ظفاح )  ) تسیچ راـگزور  مغ  شاـب  شیوخ  راوخمغ  رادـشوه  تسا  یئومب 

دوخ يهناخ  ار  نآ  سپ  تسا  ایند  نیا  دزاسیم ؟ هناخ  اـیرد  جوم  رب  یـسک  هچ  دومرف : یـسیع  ترـضح  [. 336  ] ارارق اهوذختتالف  ایندلا ،
یف زاس  بکارک  اهلثم ، یلثم و  امنا  ایندـلل ، یلام و  یبنلا ص : لاق  رادـشوه  ياهدرک  بآ  رب  هیکت  راهنز  ینمیا  خرچ  رب  هکیا  دـیهدن . رارق 
ایند اب  ارم  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  [. 337  ] اهکرت حار و  مث  ۀعاس  اهلظ  تحت  ماقف  ةرجـش ، هل  تعفرف  فئاص ، موی 

دـسرب و دوخ  ریـسم  رد  یتـخرد  هب  دـنک و  ریـس  ناتـسبات  زور  رد  هک  تسا  يراوس  صخـش  دـننام  اـیند  لـثم  نم و  لـثم  اـنامه  راـک ، هچ 
: مالسلاهیلع یلع  لاق  هحفـص 225 ] . ] دهد همادا  دوخ  هار  هب  هدومن و  كرت  ار  تخرد  نآ  سپـس  دنک  تحارتسا  نآ  يهیاس  رد  تعاسکی 

ایند دومرف : ع )  ) یلع ترـضح  دیدحلایبا  نبا  حرـش  هئادعال . اباقع  هئایلوال و ال  اباوث  اهـضری  مل  هناجـس  هللا  نا  رمت ، رـضت و  رغت و  ایندـلا 
يارب تازاجم  هن  دـشاب و  شئایلوا  کین  لمع  شاداپ  ایند  دـشن  یـضار  ناحبـس  دـنوادخ  درذـگیم  دـناسریم و  نایز  دـنکیم و  رورغم 
یسیع ترضح  مولعلا ) ءایحا  . ) رانلا ءاملا و  میقتسی  امک ال  نمؤم  بلق  یف  ةرخالا  ایندلا و  بح  میقتسی  ال  یسیع ع : لاق  دشاب . شنانمـشد 

نا مالـسلاهیلع  یلع  لاق  دنوشیمن . عمج  مه  اب  شتآ  بآ و  هکنانچ  مه  دوشیمن  رارقرب  نمؤم  لد  رد  مه  اب  ترخآ  ایند و  تبحم  دومرف 
تسا ياهتـشرف  ادخ  يارب  انامه  دومرف  ع )  ) یلع ترـضح  ۀغالبلاجهن  بازحللا  ونبا  ءانفلل و  اوعمجا  تومللاودل و  موی  لک  يدانی  اکلم  هللا 

لاق ندش . بارخ  يارب  دـینک  نامتخاس  ندـش و  یناف  يارب  دـینک  عمج  ندرم و  يارب  دـیئازب  مدآ  نادـنزرف  يا  دـنکیم  ادـن  زور  همه  هک 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دلج 4  دیدحلایبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  اهنم . ناک هللا  ام  الا  اهیف  ام  نؤعلم  ۀنوعلم  ایندلا  هللا ص : لوسر 

نأ يور  دوش . فرـص  ادخ  يارب  نآ  زا  هچنآ  رگم  تسا  نولعم  هریغ  لاوما و  زا  تسا  هچنا  تسا و  نوعلم  ایند  هحفص 226 ] : ] دومرف ملس 
تیاور رخالا . نم  تجرخ  امهدحا و  نم  تلخد  ناباب ، اهل  رادک  لاق : ایندلا ؟ تدجو  فیک  ارمع  ءایبنالأ  لوطا  ای  حونل ع : لاق  لیئربج ع 

ود يهناخ  دننام  تفگ  یتفای  هنوگچ  ار  ایند  يدرک  رمع  رتشیب  ناربمیپ  يهمه  زا  هک  يربمیپ  يا  تفگ  حون  ترـضح  هب  لیئربج  هک  هدـش 
یف هللاۀنعل  هیلع  دایزنبا  يدی  نیب  نیسحلا ع  سأر  تیأر  دیمعنبا : لاق  [. 338  ] متفر نوریب  رگید  رد  زا  مدـش و  لخاد  رد  کی  زا  هک  رد 

سأر تیأر  مث  بعصم  يدی  نیب  ۀمحرلا  هیلع  راتخملا  سأر  تیأر  مث  راتخملا  يدی  نیب  ۀنعللا  هیلع  دایزنبا  سأر  تیأر  مث  هفوکلا ، رصق 
دیمع نبا  دلج 2  فرطتسملا  ۀنس . ةرشع  انثا  لاق : اهرخآ ؟ سؤرلا و  لوا  نیب  ناک  مک  هل : تلقف  نایفس : لاق  کلملادبع  يدی  نیب  بعصم 
راتخم لباقم  مدید  ار  نوعلم  دایزنبا  رس  سپس  هفوک ، رصق  رد  نوعلم  دایزنبا  يولج  مدید  ار  مالسلاهیلع  نیسح  ماما  ترضح  رـس  تفگ 
یتدم هچ  مدرک  لاؤس  تفگ  نایفس  کلملادبع . يولج  مدید  ار  بعـصم  رـس  نآ  زا  سپ  بعـصم ، لباقم  مدید  ار  راتخم  رـس  نآ  زا  سپ 

دجاسملا اوذختا  افایضا و  ایندلا  یف  اونوک  هللا ص : لوسر  لاق  لاس . هدزاود  تفگ  هحفص 227 ]  ] اهنآ نیرخآ  رس و  نیلوا  نیب  دش  هلصاف 
ریـسفت نولکأت . ام ال  نوعمجت  نونکـست و  اـم ال  نونبت  ءاوهـآلأ  مکب  فلتخت  ـال  ءاـکبلا و  رکفتلا و  اورثکا  ۀـقرلا و  مکبولق  اودوع  اـتؤیب و 
رایـسب محرت و  تقر و  هب  دیهد  تداع  ار  نات  اهلد  دـیهد و  رارق  دوخ  يهناخ  ار  دـجاسم  نامهیم و  ایند  رد  دیـشاب  هدوب  دلج 12  یبطرقلا 

دینک عمج  درک و  دیهاوخن  تنوکس  نآ  رد  هک  ار  یئاهنامتخاس  دینک  انب  هک  دباین  هار  امش  رد  سوه  يوه و  دینک و  هیرگ  دینک و  رکفت 
نم ال يداعی  اهیلع  هل و  لقع  نم ال  عمجی  اهل  هل  لام  نم آل  لام  هل و  راد  ـال  نم  ارد  ایندـلا  هللا ص : لوسر  لاـق  دروخ . دـیهاوخن  ار  هچنآ 

ایند دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مارو  يهعومجم  هل . نیقی  نم ال  یعـسی  اهل  هل و  ۀـقث  ـال  نم  دـسحی  اـهیلع  هل و  ملع 
لقع هک  دنکیم  عمج  یـسک  ایند  يارب  درادن و  لام  يارـس  نآ  رد  هک  تسا  یـسک  لام  درادن و  یقیقح  يهناخ  هک  تسا  یـسک  يهناخ 

ایند يارب  درادن و  نانیمطا  هک  مدرم  اب  دنکیم  تداسح  یسک  ایند  رس  رب  درادن و  ملع  هک  دنکیم  ینمشد  مدرم  اب  یسک  ایند  يارب  درادن 
مث اهیلع ، مهنمتئا  نم  یلا  اهوداف  ۀـعید  مهدـنع و  ایندـلا  تناک  اماوقا  هللا  محر  نسحلا ع : لاـق  درادـن . نیقی  هک  دـنکیم  شـشوک  یـسک 

هعیدو و اهنآ  دزن  ایند  هک  ار  یتعامج  دنک  تمحر  يادـخ  دومرف : ع )  ) نسح ترـضح  هحفص 228 ]  ] دـلج 3 مولملا  ءایحا  افافخ . اوحار 
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ظفاح هب  هک  تیراع  ناج  نیا  يرابکبس . اب  دنتفر  سپس  دوب  هداد  رارق  نیما  نآ  رب  ار  نانآ  هک  یـسکب  دندرک  ادا  ار  نآ  سپـس  دوب  تناما 
وا اشطع  دادزا  ابرـش  اهبحاص  دادزا  املک  حـلاملا ، ءاملاک  ایندـلا  ءامکحلا : ضعب  لاـق  منک  يو  میلـست  منیبب و  شخر  يزور  تسود  درپس 
لاز طفیتسا  اذاف  همانم ، یف  حرفی  مئانلا ، ملحک  وا  توملا ، هلفـسا  یف  ۀـلجاع و  ةوـالح  هنم  قئاذـللف  مس  هلفـسا  یف  لـسع و  نم  ساـکلاک 

شبحاص ردـق  ره  هک  تسا  روش  بآ  دـننام  ایند  هتفگ : ءامکح  زا  یـضعب  دلج 2  فرطتـسملا  بهذی . مث  االیلق ، یئیـضی  قربلاک  وا  هحرف 
نآ رد  ینیریـش  دشچب  نآ  زا  سک  ره  سپ  دشاب  هتفهن  مس  نآ  ریز  رد  هک  تسا  لسع  ماج  دـننام  ای  ددرگ  دایز  يو  شطع  دـماشایب  دایز 

ددرگ داش  ایؤر  ملاع  رد  دنیبب و  باوخ  رد  صخش  هک  تسا  يزیچ  دننام  ای  هدش  ردقم  گرم  نآ  ریز  رد  نکیل  ددرگ و  يو  بیصن  لاح 
و ددرگ . دیدپان  سپـس  كدنا  رایـسب  تدم  رد  دنک  شبات  نامـسآ  زا  هک  تسا  یقرب  دننام  ای  دوش  فرط  رب  يو  يداش  دش  رادیب  نوچ  و 

فینک و  هحفـص 229 ]  ] یلغی ردـق  نیمدـقتملا : ءامکحلا  ضعب  لاق  امک  الا  ایندـلا  له  و  یقبی ، امیف ال  ینغ  لوزی و ال  امیف  رخف  ـال  اولاـق :
تـسا نآ  ریغ  ایند  اـیآ  دـنامیمن و  هچنآ  رد  تورث  تسین  دوریم و  نیب  زا  هچنآ  رد  يرخف  تسین  دـناهتفگ : دلج 2 و  فرطتسملا  یلمی .

رمذا لابجلا  یف  وه  امنیب  مالـسلاهیلع  دواد  نا  يور  دوشیم . رپ  هک  تسا  یفینک  دـیآیم و  شوجب  هک  تسا  یگید  دـناهتفگ  ءاـمکح  هک 
ماع فلا  کلمت  کلملا  مسود  انا  هیف : بوتکم  روفحم ، رجح  هسأر  دنع  هرهظ و  یلع  یقلم  مدآینب  نم  ۀـقلخلا  میطع  لجر  هیف  راغ  یلع 
هرغت الف  ینآر  نمف  يداس  رجحلا و  یشارف و  بارتلا  يرت  ام  یلا  فرـص  مث  كولملا  تانب  نمرکب  فلا  تینـضتفا  ۀنیدم و  فلا  تحتف  و 

نآ رد  هک  يراغ  هب  درک  رذگ  تشگیم  اههوک  رد  هکنآ  نیب  رد  ع )  ) ربمغیپ دواد  هک  تسا  هدـش  تیاور  فرطتـسملا  ینترغ . امک  ایندـلا 
هاشداپ مسود  نم  دوب . هتشون  نآ  رد  هک  دوب  يدوگ  گنس  نآ  رـس  دزن  دوب و  هداتفا  تشپ  هب  مدآینب  زا  تقلخ  ظاحل  زا  یگرزب  درم  راغ 

دش نینچ  نیا  مراک  تبقاع  سپس  متفرگ  ینزب  ناشداپ  نارتخد  زا  رتخد  رازه  مدرک و  حتف  ار  رهش  رازه  مدرک و  تنطلس  لاس  رازه  متسه 
نا لیق  مدروخ و  لوگ  نم  هچنانچ  دروخن  ار  ایند  لوگ  دـنیبب  ارم  سک  ره  سپ  تسا  نم  هاگ  هیکت  گنـس  تسا و  نم  باوختخر  كاـخ 

رارف يورب  نآ  لابند  رگا  تسا  ناسنا  يهیاس  لثم  اـیند  دـناهتفگ  هحفـص 230 ] . ] کعبت هتکرت  نا  رف و  هتبلط  نا  ناسنالا ، لظ  لـثم  ایندـلا 
برقی نامالا و  ددجی  نادبالا و  قلخی  لاق  رهدلا ؟ يرت  فیک  نابهرلا  ضعبل  لیق  دیآیم . وت  لابند  ار  نآ  نک  اهر  كرت و  رگا  دنکیم و 

هتفگ نانابهر  زا  یضعب  هب  دلج 4  دیدحلایبا  نبا  حرـش  بئتکا . هتاف  نم  بعت و  هب  رفظ  نم  لاق  هلها ؟ لاح  امف  لیق  ۀینمالا  دعابی  ۀینملا و 
رود ار  اهوزرآ  دیامنیم و  کیدزن  ار  گرم  دنکیم و  دیدحت  ار  اهوزرآ  دنکیم و  هنهک  ار  اهندب  تفگ  ار  راگزور  يدید  هنوگچ  دش 
لام هب  سک  ره  داتفا و  تمحز  هب  دـش  وا  بیـصن  ایند  لام  ینعی  دـش  زوریپ  سک  ره  تفگ  تسا ؟ هنوگچ  ایند  لها  لاح  دـنتفگ  دـنکیم 

؟ رکفتی فیک  تلق  ۀلیل . مایق  نم  ریخ  ۀعاس  رکفت  سانلا  يوری  امع  هللادبع ع  ابا  تلأس  لاق  لقیـصلا  نسحلا  نع  دـش . نیگمغ  دیـسرن  ایند 
قداص ماما  زا  تفگ  لقیـص  نسح  هعیـشلا . لئاسو  نیملکتت . کلام ال  كوناب ؟ نیا  كونکاـس ؟ نیا  لوقیف : رادـلاب  وا  ۀـبرخلاب  رمی  لاـق :

هب دنک و  يرادهدنزبش  بش  کی  هک  نیا  زا  تسا  رتهب  ندرکرکف  تعاسکی  دناهدومرف  هک  فورعم : ثیدح  زا  مدرک  لاؤس  مالـسلاهیلع 
دنتفر اجک  دـیوگب  دـنک و  رذـگ  اههبارخ  هب  بحاصیب و  ياـههناخ  هب  دومرف : دـنک ؟ رکف  هنوگچ  متفگ  دوش . لوغـشم  تاـجانم  زاـمن و 

وه دولخلا و  رادـب  قدـصملل  بجعلا  لک  ابجع  ای  هللا ص : لوسر  لاـق  هحفص 231 ] . ] دیئوگیمن نخـس  هک  تسا  هدش  هچ  امـش  نینکاس 
ار ترخآ  ینادواج  يارـس  هک  یـسک  زا  تسا  بجع  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مولعلا  ءاـیحا  رورغلا . رادـل  یعـسی 

لبق ایندلا  كرت  نم  ۀثالث : ءالقعلا  ذاعمنبا : ییحی  لاق  دیامنیم . ششوک  یعـس و  ایند  رورغ  یتقوم  يهناخ  يارب  نکیلو  دنکیم  قیدصت 
هک یسک   - 1 دنا . رفن  هس  ءالقع  تفگ : ذاعم  نب  ییحی  مارو  يهعومجم  هاقلی . نا  لبق  هقلاخ  یضرا  هلخدی و  نا  لبق  هربق  ینب  هکرتت و  نا 

یسک  - 3 دوش . نآ  لخاد  هکنآ  زا  شیپ  دـنک  انب  ار  شدوخ  ربق  هک  یـسک   - 2 دـنک . كرت  ار  وا  ایند  هکنآ  زا  شیپ  دـیامن  كرت  ار  ایند 
انتکرح دـقل  کـلملا ، اـهیا  سیلاطاطـسرا  لاـق  ردنکـسا  تاـم  اـمل  دـیامن . تاـقالم  ار  وا  هک  نآ  زا  لـبق  دـنک  یـضار  ار  دوخ  قلاـخ  هک 

ای نوکس  هب  يدروآ  رد  تکرح  ناجیه و  هب  ار  ام  هاشداپ  يا  تفگ  سیلاطاطـسرا  درم  ردنکـسا  یتقو  دیدحلایبا  نبا  حرـش  کنوکـسب .
وا تیلباف ، تسبل  وا  تینفاف ، تلکا  ام  کلام  نم  کل  له  و  یلام : یلام  هحفص 232 ] : ] مدآنبا موقی  هللا ص : لوسر  لاق  تدوخ . توکس 
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تلام زا  وت  ایآ  نم  لام  نم  لام  دیوگیم  مدآ  دـنزرف  دـندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  مولعلا  ءایحا  تیقباف . تقدـصت 
ضعب بتوع  یتشاذـگ . یقاب  دوخ  يارب  يداد و  هقدـص  ای  يدرک  هنهک  يدیـشوپ و  ای  يدرک  ماـمت  يدروخ و  هچنآ  زجب  ياهدرب  ياهرهب 

نبا حرـش  ائیـش . یلوالا  رادـلا  یف  كرتی  ناک  هنظا  ام  راد ، یلا  راد  نم  لـقتنی  نا  لـجر  دارا  ول  لاـقف : هلاـمب . قدـصتلا  ةرثک  یلع  داـهزلا 
هاـگ ره  تفگ  باوج  رد  دندیـسرپ  يو  زا  ار  لـمع  نیا  ببـس  دادیم  هقدـص  هب  ار  شلاـم  رتـشیب  داـهز  زا  یـضعب  لوا  دـلج  دـیدحلایبا 

نیحلاصلا داهزلا  یلع  صل  لخد  دنامب . دراذـگب  لوا  يهناخ  رد  يزیچ  منکیمن  نامگ  دوش ، لقتنم  رگید  يهناخ  هب  ياهناخ  زا  یـصخش 
يهناخ دراو  يدزد  لوا  دـلج  دـیدحلایبا  نبا  حرـش  يرخالا . رادـلا  یلا  هتلوح  لاق : کـعاتم ؟ نیأ  اذـه  اـی  هل  لاـقف  ائیـش  هراد  یفری  ملف 

. ماهدومن لقتنم  رگید  هناخ  هب  تفگ  وت ؟ يالاک  تسا  اجک  تفگ : هناخ  بحاص  هب  دنزب  دربتـسد  هک  تفاین  يزیچ  دـش و  داهز  زا  یـضعب 
لعج دحاو و  تیب  یف  هلک  رـشلا  لعج  ایندلا و  یف  دهزلا  هحاتفم  لعج  دـحاو و  تیب  یف  هلک  ریخلا  لعج  لاق : هنا  ضایعنبا : لیـضفلا  نع 
دیلک هتفرگ و  رارق  ياهناخ  رد  ریخ  مامت  تفگ  هک  هدـش  لقن  ضایع  نب  لیـضف  زا  هحفص 233 ]  ] دلج 2 فرطتـسملا  ایندلا . بح  هحاتفم 
ایندلا یلا  هللا  یحوا  یـسیع ع : لاق  تسا . ایند  تبحم  هناخ  نآ  دیلک  هتفرگ و  رارق  ياهناخ  رد  اهيدب  مامت  تسا و  ایند  رد  دـهز  هناخ  نآ 
یسیع ترضح  دلج 2  فرطتـسملا  مهینتفتف . مهل ، یلحت  یئایلوأ و ال  یلع  يرم  ایند  ای  هیمدختـساف ، کمدخ ، نمو  هیمدخاف  ینمدـخ  نم 

يا امن ، مادختـسا  ار  وا  دنک  تمدخ  وت  هب  هکنآ  نک و  تمدخ  وا  هب  دـنک  تمدـخ  نم  هب  سک  ره  هک  درک  یحو  ایندـب  ادـخ  دومرف : (ع )
ایندـلا لها  مالـسلاهیلع : یلع  لاق  ار . اهنآ  یهدـب  رارق  هنتف  رد  ات  وشم  رگهولج  نیریـش  نانآ  رظن  هب  نک و  هولج  خـلت  نم  يایلوا  يارب  ایند 

لاق دنباوخ . رد  اهنآ  دنتکرح و  رد  هک  دنتـسه  یناراوس  دـننام  ایند  لها  دومرف : یلع ع  ترـضح  هغالبلاجـهن  ماین . مه  مهبراسی و  بکرک 
شدـنزرف هب  نامقل  مولعلا  ءایحا  اعیمج . امهرـسخت  كایند  هب  کترخآ  عبت  اعیمج و ال  امهحبرت  کترخآب ، كایند  عب  ینب  ای  هنبال : ناـمقل 

نارـسخ ناهج  ود  ره  رد  هک  تیایند  هب  ار  تترخآ  شورفن  ینک و  دوس  ناـهج  ود  ره  رد  اـت  تترخآ  هب  ار  تیاـیند  شورفب  مرـسپ  تفگ 
بیرغ هحفص 234 ]  ] کناک ایندلا  یف  نک  لاقف : یبکنمب ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ذخا  لاق : رمعنبا  نع  ددرگ . وت  بیـصن 

هار دننام  ای  نک  یگدـنز  بیرغ  یـصخش  لثم  ایند  رد  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ  رمع  هللادـبع  لیبس . رباع  وا 
. اهنع دعابت  راد  نم  برقا  اهنم  برقت  راد  یلا  تنأف  ةرخالا  تلبقتسا  اهتلزن و  موی  نم  ایندلا  تربدتـسا  کنا  ینب  ای  هیبال : نامقل  لاق  رذگ .
هب وت  سپ  ترخآ  هب  ور  يدرک و  ایند  هب  تشپ  یتشاذـگ  ایند  هب  اپ  هک  يزور  زا  وت  مرـسپ  تفگ  شدـنزرف  هب  ناـمقل  دلج 3  مولعلا  ءایحا 

: لاق ینظع ، كامـسلا  نبال  دیـشرلا  لاـق  يوشیم . رود  نآ  زا  هتـسویپ  هک  ياهناـخ  زا  يرتکـیدزن  يوشیم  کـیدزن  نآ  هب  هک  ياهناـخ 
ارم تفگ  كامس  نباب  دیشرلا  نوراه  مارو  يهعومجم  مدق . عضوم  اهیف  کل  سیل  ضرالا  تاومسلا و  اهـضرع  ۀنج  یلع  مدقت  نآ  رذحا 

هفیرـش يهیآ  قبط   ) تسا نیمز  اهنامـسآ و  تحاـسم  ردـقب  نآ  لوط  ضرع و  هک  تشهب  رد  یهاوخب  هکنآ  زا  سرتـب  تفگ  نک ، هظعوم 
: لاق كدهزا . ام  ضایع  نب  لیضفل  كولملا  ضعب  لاق  یباین . یلحم  اپ  ياج  کی  ردق  هب  نآ  رد  تدوخ  يارب  يوش و  دراو  میرک ) نآرق 

دوب داهز  زا  یکی  هک  لیـضف  هب  دیـشرلا  نوراه  ۀـیقاب . ةرخآ  یف  تدـهز  تنا  ۀـیناف و  ایندـلا  یف  تدـهز  ینال  ینم ، دـهزأ  نوراه  ای  تنأ 
هزور دنچ  هحفـص 235 ]  ] تقوم يایند  زا  نم  هکنآ  يارب  يرت  دـهاز  نم  زا  وت  نوراه  يا  تفگ  لیـضف  یتسه ! يدـهاز  بیجع  وت  تفگ 
یصو نک  مدآنبا  ای  مالسلاهیلع : یلع  لاق  يراد ! رتالاو  تمه  وت  سپ  يدیـشوپ  مشچ  ترخآ  ینادواج  يارـس  زا  وت  مدرک و  رظن  فرص 
یصو شاب  هدوب  مدآ  دنزرف  يا  دومرف : مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  هغالبلاجهن  كدعب . نم  هیف  لمعی  نا  رثؤت  ام  کلام  یف  لمعاو  کسفن 
دیاین تقفـش  هک  نتـشیوخ  يهشوت  ربب  دوخ  اب  وت  دـننک . لمع  وت  زا  دـعب  نارگید  یهاوخیم  هک  ار  هچنآ  نک  لـمع  تلاـم  رد  تدوخ و 

أرما هللا  محر  ءامکحلا  ضعب  نع  يدعس )  ) تسرف شیپ  وت  سپ  دراین ز  سک  تسرف  شیوخ  روگب  یـشیع  گرب  يدعـس )  ) نز دنزرفز و 
: تسا هتفگ  ءامکح  زا  یـضعب  دـیدحلایبا  نبا  حرـش  هدـحو . بساحی  هدـحو و  ربقی  هدـحو و  تومی  هناف  سانلا  ةرثک  نم  يری  ام  هرغی  ال 

هدراذـگ ربق  رد  اـهنت  دریمیم و  اـهنت  وا  اریز  دـنکن ، رورغم  دـبیرفن و  ار  وا  مدرم  تیعمج  ةرثک  ندـید  هک  ار  یـصخش  دـنک  تمحر  ادـخ 
هحفـص 236]  ] مل هنا  ثالث  تارـسحب  الا  ایندلا  نم  مدآنبا  سفن  جرخن  ال  نسحلا ع : لاق  دوشیم . هدیـشک  باسح  يو  زا  اهنت  دوشیم و 
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ایند زا  مدآ  دنزرف  دومرف : نسح ع  ترـضح  دیدحلایبا  نبا  حرـش  هیلع . مدقی  امل  دازلا  نسحی  مل  لمأ و  ام  كردـی  مل  عمج و  امم  عبـشی 
شرفس يارب  یبوخ  يهشوت  دیسرن 3 -  شیاهوزرآ  هب   - 2 درک . عمج  هچنآ  زا  دشن  ریـس  هکنآ  ترـصح 1 -  هس  اب  رگم  دوریمن  نوریب 

اهرذـحی لهاجلا و  رغلا  اهیلا  يوهی  اهفوج  یف  عقانلا  مسلا  اهـسم و  نیل  ۀـیحلا  لثمک  ایندـلا  لثم  مالـسلاهیلع : نینمؤملاریما  لاق  درکن . هیهت 
ناسنا هک  تسا  مرن  شرهاظ  هک  تسا  رام  لثم  نوچمه  ایند  لـثم  دومرف : مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  هغالبلاجـهن  لـقاعلا . بللاوذ 

لاق لقاع . دنمدرخ و  صخش  نآ  زا  دنکیم  رذح  لهاج و  رورغم  صخش  نآ  هب  دنکیم  لیم  تسا  هدنشک  رهز  يو  نطاب  دنکیم و  سم 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دلج 2  فرطتسملا  ءام . ۀبرـش  اهنم  ارفاک  یقـس  ام  ۀضوعی ، حانج  هللادنع  نزت  ایندلا  تناک  ول  هللا ص : لوسر 

امل لاق  كاحـضلا  نع  دادیمن . رفاک  هب  نآ  زا  بآ  هعرج  کی  تشاد ، شزرا  هشپ  لاب  يهزادـنا  هب  ادـخ  دزن  ایند  رگا  دومرف : ملـس  هلآ و 
فرطتسملا ایندلا . نتن  نم  اموی  نیعبرا  امهیلع  یشغ  ۀنجلا  حیر  ادقف  ایندلا و  حیر  هحفص 237 ]  ] ادجو ضرالا و  یلا  اوح  مدآ و  هللا  طبها 

دقاـف ار  تشهب  يوب  دـنتفایرد و  ار  اـیند  يوب  دروآ و  دورف  نیمز  هب  ار  ءاوـح  مدآ و  ادـخ  هک  یتـقو  هک  هدـش  تیاور  كاحـض  زا  دلج 2 
ای یلب  تلق : اهیف  امب  ایندلا  كارا  الأ  هللا ص : لوسر  یل  لاق  لاق  هریرهیبا  نع  دـندرک . شغ  ایند  دـب  يوب  يهطـساو  هب  زور  لهچ  دـندش 
ابا ای  لاقف  مئاهبلا ، مئاظع  ۀیلاب و  قرخ  تارذع و  سانلا و  سؤر  اهیف  ۀلبزم  اذأف  ۀـنیدملا  ۀـیدوا  نم  داو  یلا  یتأ  يدـیب و  ذـخأف  هللا  لوسر 

تارذعلا هذه  امیمر و  امظع  ةرئاص  یه  مث  دلج  الب  اماظع  تراص  مویلا  یه  مکلامآ و  لمأت  مکصرح و  صرحت  تناک  سؤرل  اذه  هریره 
یتلا مهباود  ماظع  ماظعلا  هذه  اهقفصت و  حایرلا  تحبصأ و  ۀیلابلا  قرخلا  هذه  و  اهنوماحتی . سانلا  تحبـصأف و  اهوبـستکا  مهتمعطأ  ناولا 

هریرهوبا دلج 2  فرطتـسملا  انؤاکب . دتـشا  یتح  انحرب  امف  لاق  ککبیلف ، ایندلا ، یلع  ایکاب  ناک  نمف  دالبلا ، فارطأ  اهیلع  نوعجتنی  اوناک 
ای یلب  ندرک : ضرع  منکب ؟ رادومن  وت  هب  تسا  وا  رد  هچنآ  اـب  ار  اـیند  اـیآ  دومرف : نم  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تفگ 

مدرم ياههلک  نآ  رد  هک  دشیم  هدید  ياهلبزم  اج  نآ  رد  هنیدم و  ياهنابایب  زا  یکی  يوس  هب  دمآ  تفرگ و  ار  نم  تسد  سپ  هللا ، لوسر 
دندوب و صیرح  امـش  دننام  اههلک  نیا  هریرهوبا ، يا  دومرف  سپ  دشیم ، هدید  نایاپراهچ  ياهناوختـسا  هدیـسوپ و  ياههنهک  تساجن و  و 

دنهاوخ هدیسوپ  ناوختسا  مه  ادعب  و  تشوگ ) و   ) تسوپ نودب  دناهدش  یناوختسا  زورما  اهنآ  دنتـشاد و  هحفص 238 ]  ] ار امش  ياهوزرآ 
هب سپ  دیروآیم  تسدب  ار  نات  اهاذغ  امـش  هک  یئاهاج  زا  دندروآ  تسدب  ار  اهنآ  هک  هدوب  اهنآ  گنراگنر  ياهاذغ  تاساجن  نیا  دش و 

هدش و لکش  نیا  هک  هدوب  اهنآ  رخاف  ياهسابل  هدیـسوپ  ياههنهک  نیا  و  دننکیم . يرود  بانتجا و  نآ  زا  مدرم  دندمآرد و  تروص  نیا 
بسک و يارب  دالب  فارطا  هب  دـندشیم و  راوس  اهنآ  رب  هک  تسا  اـهنآ  ناـیاپراهچ  ياهناوختـسا  اهناوختـسا  نیا  دزویم و  اـهنآ  رب  داـب 

لاق دش . دیدش  ام  يهیرگ  ات  میدشن  ادـج  ناکم  نآ  زا  تفگ  دـیرگب  دـنک  هیرگ  ایند  رب  دـهاوخیم  سک  ره  سپ  دـنتفریم  هقوذآ  بلط 
ای لاق  معن ، لاق  ککلمب ؟ اهیدفت  تنکأ  ۀبرشلا  هذه  کنع  تسبح  ول  ریما . ای  هل  لاقف  ءام ، ۀبرش  هدیب  ناک  ینظع و  كامسلا  نبای  دیشرلا 

فرطتسملا ۀلوب  ۀبرش و ال  يواسی  کلم ال  یف  ریخ  هل ال  لاقف  معن ، لاق  ککلمب ؟ اهیدفت  تنکأ  جورخلا  نع  تسبح  اهتبرـش و  ول  ریما . .
تسد هب  يارب  يرضاح  ایآ  يوش  هنشت  رگا  ریما  يا  تفگ  دوب ، یبآ  فرظ  شتـسد  رد  هدب و  دنپ  ارم  تفگ  كامـس  نبای  دیـشرلا  نوراه 

يوش التبم  لوبلا  سبح  ضرم  هب  یماش و  اـیب  ار  بآ  رگا  ریما …  يا  تفگ  یلب ، تفگ  ینک ، رظنفرـص  دوخ  یهاـشداپ  زا  بآ  ندروآ 
لوب بآ و  تبرـش  کـی  اـب  هک  یتنطلـس  رد  تسین  يزیچ  سپ  تفگ  یلب ، تفگ  يوش  هجلاـعم  یهدـب و  ار  دوخ  تنطلـس  يرـضاح  اـیآ 
بابخ ربق  اولاق  اذه  نم  ربق  لاقف  اربق ، يأر  ۀفوکلا ، لئاوا  لخد  نیفص و  نم  عجر  امل  مالسلاهیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نا  يور  دنکن . يربارب 

نا الا و  ارخآ ، همـسج  یف  یلتبا  ادهاجم و  شاع  أعئاط و  رجاه  ابغار و  ملـسا  هحفـص 239 ] ، ] ابابخ هللا  محر  لاق  هیلع و  تقوف  ترالا ، نب 
لاحملا ۀشحوملا و  رایدلا  لهأ  مکیلع  مالـسلا  لاق  اهیلع و  فقو  یتح  ءاجف  روبقب ، وه  اذاف  یـشم ، مث  المع ، نسحا  نم  رجأ  عیـضی  هللا ال 

داعملا و رکذ  نمل  یبوط  مهنع ، انع و  زواجت  مهل و  انلرفغا و  مهللا  نوقح ، ـال  لـیلق  اـمع  مکب  عبت و  مکل  نحن  فلـس و  اـنل  متنا  ةرفقملا ،
امأ و  تنکـس . دقف  رایدلا  اما  تحکن و  دقف  جاوزالا  اما  روبقلا  لها  ای  لاق  مث  یلاعت ، هللا  نع  یـضر  فافکلاب و  عنق  باسحلا و  مویل  لمع 
هللا يوقتلا و  دازلا  ریخ  اندجو  اولاقل  اوملکت  ول  مهنا  امأ  لاق  هباحـصا و  یلا  تفتلا  مث  مکدـنع ؟ امف  اندـنع ، ام  اذـه  تمـسق ، دـقف  لاومالأ 
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لخاد درک و  تعجارم  نیفـص  گنج  زا  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  ترـضح  نوچ  هدش  تیاور  دلج 2  فرطتـسملا  ملعا . یلاعت  هناحبس و 
يادخ تفگ  دومرف و  فقوت  ربق  رـس  رب  سپ  تسا  ترا  نب  بابخ  ربق  دنتفگ  تسیک ؟ ربق  نیا  دیـسرپ  دید  ار  يربق  دش  هفوک  رهـش  لیاوا 

رد دوب و  دـهاجم  هکیلاح  رد  درک  یگدـنز  درک و  ترجاهم  تبغر  عوط و  اب  درک و  راـیتخا  مالـسا  لـیم  يور  زا  ار  باـبخ  دـنک  تمحر 
نارگید و روبق  هب  دیسر  داتفا و  هارب  سپـس  دنکیمن  عیاض  ار  ناراکوکین  شاداپ  رجأ و  ادخ  هک  دینادب  دش ، ضرم  هب  التبم  یگدنز  نایاپ 
هب زین  ام  دـیدرک و  تکرح  ام  زا  شیپ  امـش  فلع  بآیب و  رقف و  ياههلحم  كانتـشحو و  ياههناخ  لـها  امـش  رب  مالـس  دومرف  داتـسیا و 

اشوخ رذگب  اهنآ  ام و  لامعا  تائیس  زا  ار و  اهنآ  ام و  زرمایب  اهلا  راب  دش . میهاوخ  قحلم  امش  هب  یتدم  كدنا  زا  سپ  میتسه و  امش  لابند 
زا دـنک و  تعانق  هدرک  تمحرم  هحفـص 240 ]  ] وا هب  ادخ  هچنآ  اب  دنک و  لمع  باسح  زور  يارب  دـشاب و  ترخآ  دایب  هک  یـسک  لاح  هب 

ار نات  اههناخ  اما  دندومن و  جاودزا  امش  نارهوش  دندرک و  رهوش  امش  نانز  اما  روبق ، لها  يا  دومرف  سپس  دشاب  دونـشوخ  یـضار و  ادخ 
؟ تسیچ تسا  امـش  شیپ  هک  یئاهربخ  و  تسا : ام  دزن  هک  یئاهربخ  تسا  نیا  دـندرک  تمـسق  ار  نات  اهلام  اـما  دـندش و  نکاـس  نارگید 

يارب هشوت  نیرتـهب  هک  تسا  نیا  میتفاـی  هچنآ  دـنتفگیم  هنیآ  ره  دـنیوگب  نخـس  دنتـسناوتیم  رگا  دومرف  شباحـصا و  هب  درک  ور  سپس 
ةربع امهیف  ایندلا  زونک  نم  نیزنک  نیب  انأ  لاق  کفقوأ ؟ ام  هل  لیقف  ۀلبزم  ةربقم و  نیب  افقاو  كرابملا  نب  هللادبع  يؤر  تسا . يوقت  ترخآ 

دندیسرپ هلبزم : ناتسربق و  نیب  هداتسیا  دندید  ار  كرابم  نب  هللادبع  دیدحلایبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش  لاجرلا : زنک  اذه  لاومالأ و  زنک  اذه 
نزخم و یکی  نیا  دنتـسه ، تربـع  يهیاـم  هک  ماهتفرگ  رارق  اـیند  ياهجـنگ  زا  جـنگ  ود  نیب  نم  تفگ  ياهدرک ؟ فـقوت  اـجنیا  هـچ  يارب 

ناگراوخیم نوچ  هن  لقعی  تسم ال  تشذـگیم  یهارز  ورـسخ  رـصان  تسا ! لاجر  يهنیجنگ  نزخم و  رگید  نآ  تسا و  لاوما  يهنیجنگ 
بتک ناگراوخ  تمعن  شنیا  تمعن  شنیا  نیب  هراوخ  تمعن  ایند و  تمعن  ناـگراظن  ياـک  ناـه  دزرب  گـناب  وربور  زربم  ناتـسربق و  دـید 

دلج دیدحلایبا  نبا  حرـش  دافن . یلا  امهالک  یـسؤبیم و  موی  رمی  الا و  کمیعن  نم  موی  رمی  ام  دیـشرلا ، یلا  سبحلا  نم  دـلاخ  نب  ییحی 
تمعن و زا  زور  کـی  دوـشیم  بـش  هحفـص 241 ]  ] هک زور  ره  نومـضم : نیا  هب  تشوـن  هماـن  دیـشرلا  نوراـه  هـب  نادـنز  زا  ییحی  لوا 

مون مالحأ  هتفگ : ایند  يارب  ار  رعش  نیا  يرصب  نسح  دوشیم . مامت  اهنآ  ود  ره  دوشیم و  مک  نم  یتخبدب  زا  زور  کی  وت و  ياهیـشوخ 
لقاع صخـش  دوشیم  فرطرب  هک  تسا  ياهیاس  دـننام  ای  منیبیم  هک  تسا  یباوخ  دـننام  ایند  عدـخی  اـهلثمب ال  بیبللا  نا  لـئاز  لـظک  وأ 

لیحرلا اند  ءامـسلا  نم  دانم  يدان  ۀنـس  نیعبرا  لجرلا  غلب  اذا  یلع ع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم  دروخیمن . ار  اهزیچ  هنوگنیا  لوگ 
. دنک ادـن  نامـسآ  زا  يدانم  دـسرب  یگلاس  لهچ  هب  صخـش  نوچ  دومرف : مالـسلاهیلع  رقاب  ترـضح  هحفـص 29  مارو  هعومجم  ادازدعأف .
زا تبآک  اپ  تسد و  نزم  تشذگ  رد  لهچ  زا  رمع  نارود  نوچ  نک . هیهت  رفس  يهشوت  سپ  دش  کیدزن  يارس  نیا  زا  ندرک  چوک  نامز 
لاق اضایب ، هتیحل  یف  دجو  املف  کتوم ، سنت  ۀفیلخلا ال  اهیا  هراد  ءارو  حابـص  لک  یف  يدانی  نا  ایبارعا  هبن  ءافلخلا  نم  دحاو  تشذگ  رس 

ار یبرع  ءافلخ  زا  یکی  ةدهـشلا  ةدیـصع  ۀحاج . کئادنل  قبی  ملق  ینیع  بصن  یف  لصح  يرکذم  يربخم و  نال  ءادنلا  كرتا  یبارع ، ءالل 
هدهاشم ار  يدیفـس  يوم  دوخ  تروص  رد  هک  یتقو  نکن  شومارف  ار  گرم  هفیلخ  يا  دنک  ادن  شلزنم  رد  دیایب  حبـص  ره  هک  درک  رومأم 

. دـش رهاظ  ممـشچ  يولج  مدوخ و  دوجو  رد  يداـنم  اریز  هحفـص 242 ] . ] ینکب ار  ءادن  نیا  درادـن  یترورـض  رگید  تفگ  یبارع  اب  درک 
هدیپس نارگ  باوخ  رآربرس ز  هک  تسا  نخس  نیا  نامجرت  وم  نتشگ  دیپس  مالس  دناسر  گرم  زا  مخ  تشپ  مایپ  درآ  نفک  زا  دیپس  يوم 
یسفن يذلا  و  لاق : معن  اولاق  اهبحاص ؟ یلع  ۀنیه  ةاشلا  هذه  نورتأ  لاقف : ۀتیم  ةاش  یلع  رم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  دیمد 

تشذگیم یهار  زا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  مارو  يهعومجم  اهبحاص . یلع  هذه  نم  لج  زع و  هللا  دنع  نوهأ  ایندلا  هدیب 
تهج نیا  زا  یلب  دنتفگ  تسا  شزرایب  راوخ و  شبحاص  دزن  هک  ار  دنفـسوگ  نیا  دینیبیم  ایآ  دومرف  نیمز . رب  ار  ياهدرم  دنفـسوگ  دید 

رت و نوبز  شبحاص  دزن  دنفـسوگ  نیا  زا  ادـخ  دزن  رد  ایند  تسا  وا  تسدـب  نم  ناـج  هک  یئادـخ  هب  مسق  دومرف  دـناهتخادنا  نوریب  ار  نآ 
امأ و توملا ، اورکذا  لاق : نوکحـضی  نوثدـحتی و  موق  اذاف  دجـسملا  یلا  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  جرخ  تسا . رتشزرایب 
هب شلزنم  زا  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  مارو  يهعومجم  اریثک . متیکبل  الیلق و  متکحضل  ملعأ  ام  نوملعت  ول  هدیب  یسفن  يذلا 
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هک یئادخ  نآ  هب  مسق  دینادب  دیـشاب و  گرم  رکذتم  دومرف  دندنخیم ، دنیوگیم و  مه  اب  هک  دـید  ار  یتعامج  دـش  جراخ  دجـسم  يوس 
نم یبنلا ص : لاق  دـیدرکیم . هیرگ  رایـسب  دـیدیدنخیم و  مک  هنیآ  ره  دـیتسنادیم  منادیم  نم  ار  هچنآ  رگا  تسا  وا  تسد  هب  نم  ناج 
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  هحفص 243 ]  ] مارو يهعومجم  نوعلم . وهف  هموی  نم  ارش  هذع  ناک  نم  نوبغم و  وهف  هاموی  لدتعا 
بر یبـنلا ص : لاـق  تسا . نوعلم  دـشاب  شزورما  زا  رتدـب  شیادرف  سک  ره  تسا و  نوـنبعم  دـشاب  يواـسم  شزور  ود  سک  ره  دوـمرف :

بجوم هک  تعاس  کی  توهـش  اسب  هچ  دومرف  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  مارو  هعومجم  الیوط . اـنزح  ثروت  ۀـعاس  ةوهش 
نیا رکذتم  دومرف : ع )  ) یلع ترـضح  هغالبلاجهن  تاعتبلا . ءاقب  تاذللا و  عاطقنا  اورکذا  مالـسلاهیلع  یلع  لاق  دش . دهاوخ  ینالوط  هودـنا 

هظحل کـی   ) دـنامیم یقاـب  هشیمه  يارب  اـهنآ  زا  یـشان  ياـه  یتخبدـب  موش و  راـثآ  دوشیم و  عطق  اـیند  نیا  ياهتذـل  هک  دیـشاب  ینعم 
يهرجا یقبی  هتنؤم و  بهذـت  لمع  هتعبت و  یفبت  و  هتذـل : بهذـت  لمع  نیلمع  نیب  ام  ناتـش  یلع ع : لاق  ینامیـشپ ) . رمع  کی  ینارـسوه 
يهلصاح ياهيراتفرگ  دب و  راثآ  دوشیم و  مامت  شتذل  هک  یلمع  لمع : ود  نیب  تسا  قرف  دومرف : مالسلاهیلع  یلع  ترضح  هغالبلاجهن 

ناک نم  رذابا  ای  هللا ص : لوسر  لاق  دـنامیم . یقاب  هشیمه  يارب  شباوث  رجا و  دوشیم و  مامت  شتمحز  هک  یلمع  دـنامیم و  یقاب  نآ  زا 
: دومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هحفص 244 ]  ] دلج 2 مارو  يهعومجم  رخالا . هاخا  سکیل  امهدـحا و  سبلیلف  ناصیمق  هل 

يادـخ درم  دروخ  رگ  یناـن  مین  دـناشوپب . شاینید  ردارب  هب  ار  یمود  دـشوپب و  شدوخ  ار  یکی  دـیاب  دراد  نهاریپ  ود  سک  ره  رذاـبا  يا 
نتفاهیف و ینغتـسا  نم  باقع ، اهمارح  یف  باسح و  اهلالح  یف  ءانف ، اهرخآ  ءانع و  اهلوا  راد  نم  فصا  ام  رگد  مین  دـنک  ناـشیورد  لذـب 

هحفـص هغالبلاجهن  یلع ع ) . ) هتمعا اهیلا  رـصبا  نم  هترـصب و  اهب  رـصبا  نم  هتتا و  اهنع و  دـعق  نم  هتناف و  اهاعاس  نم  نزح و  اهیفرقتفا  نم 
دیاب ماجنارـس  دـش و  تمحز  جـنر و  نیرق  دـیاب  هناخ  نیا  هب  دورو  زاغآ  رد  ایند ) يهناخ   ) هک ياهناـخ  زا  منک  فیـصوت  هچ  دلج 1   142

هک ره  دراد ، یپ  رد  تازاجم  باقع و  نآ  مارح  نآ و  زا  دنهاوخ  باسح  يدروآ  تسد  هب  لالح  زا  هچنآ  رد  دوب  یتسین  انف و  شوختـسد 
هب تربع  يهدید  اب  هک  یـسک  دیدرگ ، هودنا  مغ و  نیرق  ایند  رد  دـش  دـنمزاین  ریقف و  هک  ره  دـش و  عقاو  هنتف  رد  تخودـنا  یتورث  ایند  رد 
امف الا  مالـسلاهیلع : یلع  لاق  درک . روک  ار  وا  درک  هاگن  ایند  هب  تبحم  هقـالع و  يهدـید  اـب  هک  ره  درک و  اـنیب  ار  يو  اـیند  تسیرگن  اـیند 

نادب و دلج 1 ص 306 و  هغالبلاجهن  هباسح . هتعبت و  هیلع  یقبت  هبلسی و  لیلق  امع  نم  لاملاب  عنصی  ام  ةرخالل و  ثقلخ  نم  ایندلاب  عنـصی 
رزو و تفرگ و  دنهاوخ  ار  نآ  يو  زا  يدوزب  هکنآ  دنک  هچ  لام  اب  دراد و  يراک  هچ  ایند  اب  هدـش  هدـیرفآ  ترخآ  يارب  هکنآ  شاب  هاگآ 

هللا شرع  لـظ  تحت  هحفـص 245 ]  ] الجر يأر  ذا  هبر  یجانی  یـسوم ع  امنیب  لاق  قداصلا ع  نع  دـنام . دـهاوخ  شیارب  نآ  باسح  لاـب و 
يهعومجم ۀمیمنلاب . آموی  شمی  مل  هیدلاوبا و  راب  اذـه  ناک  یـسوم  ای  لاقف  کشرع . هلظا  دـق  يذـلا  یتفلا  اذـه  نم  بر  ای  لاقف  لجورع 

رارق ادـخ  شرع  يهیاس  رد  دـید  ار  يدرم  دوب  راگدورپ  اب  تاـجانم  لوغـشم  یـسوم ع  هک  نیا  نیب  رد  دومرف  ع )  ) قداـص ترـضح  مارو 
راکوکین شردام  ردپ و  هب  تبسن  نیا  یـسوم  يا  دومرف  هتفرگ ؟ رارق  وت  شرع  يهیاس  رد  هک  تسیک  ناوج  نیا  اراگدرورپ  تفگ  هتفرگ .

ریـسفت لوعفم . لعافلا و  اولتقاـف  طول  موق  لـمع  لـمعی  هومتدـج  نم و  هللا ص : لوسر  لاـق  هدرکن . ینیچنخـس  یماـمن و  هاـگچیه  دوب و 
لعاف و سپ  دـنکیم  ار  طول  موق  لـمع  دـیدید )  ) دـیتفای هک  ار  یـسک  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دلج 7  یبطرقلا 
ایندلا و ءام  هیقنیآل  ابنج  ۀمایقلا  موی  ءاج  أمالغ  عماج  نم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  هللادبعیبا  نع  دیـشکب . ار  لوعفم 

حاکنلا باتک  لئاسو  ثیدحلا . کلذل  شرعلا  زتهیف  رکذلا  بکری  رکذلا  نا  لاق : مث  اریصم  تئاس  منهج و  هلدعا  هنعل و  هیلع و  هللا  بضغ 
بآ دوشیم و  دراو  بنج  رشحم  يارحص  هب  دنک  طاول  يرسپ  اب  سک  ره  دومرف  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دلج 3 ص 42 .

سپـس دراد  یتبقاع  دب  دیامنیم و  ایهم  شیارب  منهج  دنکیم و  تنعل  ار  وا  دوشیم و  نیگمـشخ  يو  رب  ادـخ  دـنکیمن و  كاپ  ار  وا  ایند 
لاق هللادبعیبا ع  نع  انباحصا  ضعب  نع  هحفص 246 ] . ] دزرلیم ادخ  شرع  دنکب  ار  عینـش  راک  نیا  شدوخ  سنج  مه  اب  درم  نوچ  دومرف 

زا هعیـشلا  لئاسو  جرفلا . ۀـمرحل  ادـحا  کلهی  مل  ربدـلا و  ۀـمرحل  ۀـما  کـلها  هللا  نا  جرفلا و  ۀـمرح  نم  مظعا  ربدـلا  ۀـمرح  لوقی : هتعمس 
کی ادخ  طاول  لمع  يهطساو  هب  اریز  تسا  انز  هانگ  تمرح و  زا  شیب  طاول  هانگ  تمرح و  دومرف : هک  تسا  تیاور  ع )  ) قداص ترضح 
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ای اعبرأ  طاوللاب  هدنع  رقا  لجرل  لاق  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  نا  ثیدح  یف  درکن . كاله  ار  يدحا  انز  هطـساو  هب  درک و  كاله  ار  یتما 
ۀبرـض لاق  نینمؤملاریما ؟ ای  نه  ام  لاق و  تئـش ، نهیارتخاف  ماکحأ  ۀثالثب  اذه  یف  مکح  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  اذـه ،

دودحلا باتک  هعیـشلا  لئاسو  رانلاب . قارحا  وا  نیلجرلا ، نیدیلا و  دودـسم  لبج  نم  بادـها  وا  تغلب ، ام  کنم  ۀـغلاب  کقنع  یف  فیـسلاب 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دروم  نیا  رد  دندومرف  ترضح  طاول  لمع  نداد  ماجنا  هب  درک  رارقا  هعفد  راهچ  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  دزن  يدرم 

کی  - 1 دومرف : نینمؤملاریما : ای  اهنآ  تسیچ  تفگ  نک ، رایتخا  یهاوخیم  ار  اـهنآ  زا  مادـک  ره  دـندومرف : مکح  هس  ملـس  هلآ و  هیلع و 
. دننازوسب شتآ  اب   - 3 دـنزادنیب . نیئاپ  هب  هوک  يالاب  زا  دـندنبب و  ار  تیاهاپ  اهتسد و   - 2 دوشب . هچ  ره  دوش  هدز  تندرگ  هب  ریـشمش 
زا ملـسم  نب  دـمحم  دودـحلا ص 426  باـتک  لـئاسو  مجرلا . مث  ةآـم  دـلج  ۀنـصحملا  نصحملا و  یف  رفعجیبا ع  نع  ملـسم  نـب  دـمحم 

هحفص  ] دوش انز  بکترم  رادرهوش  نز  دوش و  انز  بکترم  دراد  نز  هک  يدرم  هاگ  ره  هدومرف  هک  هدرک  تیاور  مالسلاهیلع  رقاب  ترـضح 
ناک لاق  امهدحا ع  نع  ریـصبیبا  نع  رامع  نب  قاحـسا  دنیامن . راسگنـس  ار  اهنآ  سپـس  دننزب و  هنایزات  دص  مادک  ره  هب  دـیاب  لوا  [ 247

قداص ترضح  رقاب و  دمحم  ماما  ینعی  اهنآ  زا  یکی  زا  ریصب  یبارا  رامع  نب  قاحـسا  ثیدحلا . نینامث  ذینبلا  رمخلا و  یف  برـضی  یلع ع 
مغلا اهنم  دلوتی  لاصخ  عبرا  [. 339  ] دزیم هنایزات  داتشه  ذیبن  رمخ و  براش  هب  ع )  ) نینمؤملاریما ترـضح  دندومرف  هک  هدرک  تیاور  (ع )

نم یلیوارس  تسبل  منغ و ال  نیب  تققش  باب و ال  ۀبتع  یلع  تسلج  ینا  ملعا  امف  تتیا ، نیا  نم  لاقف : اموی  مالسلاهیلع  نینمؤملاریما  متغا 
مالسلاهیلع نینمؤملاریما  يزور  دوشیم  هودنا  بجوم  تلـصخ  راهچ  قودص 209  خیش  لاصخ  یلیذب . یهجو  يدی و  تحـسم  مایق و ال 

و متـشذگن . دنفـسوگ  يهلگ  ناـیم  زا  متـسشنن و  رد  يهناتـسآ  رب  هک  نم  دـمآ  هودـنا  مغ و  اـجک  زا  منادیمن  دومرف  سپـس  دـش  نیگمغ 
وه ۀعاسلا و  بارتقا  نامزلا و  رخآ  یف  رهظی  مالسلاهیلع  یلع  لاق  مدرکن . کشخ  منماد  اب  ار  متروص  تسد و  مدیـشوپن و  راولـش  هداتـسیا 

تالحتـسم تاذللا ، یلا  تاعرـسم  تاوهـشلا ، یلا  تالئام  نتفلا  یف  تالخاد  نیدلا ، نم  تایراع  تافـشاک ، تاجربتم ، ةوسن  ۀنمزالا  رش 
و  ) تمایق ندش  کیدزن  نامزلا و  رخآ  رد  دومرف  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  ینایتشآ 51  مکحلا  فئارط  تادـلاخ . منهج  یف  تامرحملل 

اههنتف رد  دنرادن و  نید  دنیآیم و  نوریب  باجحیب  دننکیم و  شیارآ  ار  دوخ  هک  دـمآ  دـنهاوخ  ینانز  تسا ) اهنامز  نیرتدـب  نامز  نآ 
نادیواج منهج  رد  دننادیم و  لالح  ار  مارح  ياهراک  دنباتـشیم و  تاذل  هحفص 248 ]  ] يوس هب  دنلیام و  تاوهـش  هب  دنوشیم و  لخاد 

ایندلا و ةایحلا  ۀـنیز  نهمه  ءاسنلا  نا  و  اهریغ ، یلع  ناودـعلا  اهمه  عابـسلا  نا  اهنوطب  اهمه  مئاهبلا  نا  مالـسلاهیلع : یلع  لاق  دوب . دـنهاوخ 
انامه دومرف  مالسلاهیلع  یلع  ترـضح  هغالبلاجـهن 97  نوفئاخ . نینمؤملا  نا  نوقفـشم  نینمؤملا  نا  نونیکتـسم  نینمؤملا  نا  اهیف ، داسفلا 

شیارآ تنیز و  فرـص  نأشمه  نانز  و  تسا . ناشدوخ  ریغ  اب  ینمـشد  ناـش  مه  ناگدـنرد  دـشابیم و  ناشمکـش  اـهنآ  مه  ناـیاپراهچ 
زا كانـسرت و  دوخ  لامعا  زا  عرـضتم و  ادـخ  هاگـشیپ  رد  نینمؤم  انامه  تسا . اهتنیز  نآ  رد  داسف  ناشرمع و  ندـش  هابت  ایند و  یناگدـنز 
لاق منکیمن . هحفاصم  نانز  اب  نم  دومرف : ادخ  لوسر  ریغـصلا  عماج  ءاسنلا . حـفاصا  ینا ال  هللا ص : لوسر  لاق  دـنفئاخ . راگدورپ  تمظع 

ۀنجلا نولخدی  ۀثالث ال  ثویدلاو و  لاجرلاب ، هبـشتت  ۀـلجرتملا  ةءرما  هیدـلاول و  قاعلا  ۀـمایقلا ، موی  مهیلا  هللا  رظنی  ۀـثالث ال  هللا ص : لوسر 
: دندومرف ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هحفص 249 ]  ] دلج 3 یبطرقلا  ریسفت  یطعا . امب  نانملا  رمخلا و  نمدملا  هیدلاول و  قاعلا 

نادرم سابل  دنک و  نادرم  هیبش  ار  دوخ  هک  ینز   - 2 نیدلاو . قاع   - 1 دنکیمن . رظن  اهنآ  هب  تمایق  زور  رد  دنوادخ  هک  دنتسه  هتسد  هس 
3 دروخب . دبایب  بارش  اج  ره  هک  یسک   - 2 ردام . ردپ و  قاع   - 1 دنوشیمن ) . تشهب  لخاد  مدرم  زا  هتسد  هس  و  ، ) ثوید  - 3 دشوپب . ار 

نم اهل  اریخ  ناک  الا  ءام  نم  ۀبرش  اهجور  یقست  ةءرما  نم  ام  مالسلاهیلع : یلع  لاق  هدیشخب . یـسک  هب  هچنآ  هب  دراذگب  تنم  هک  یـسک  - 
دومرف هعیشلا  لئاسو  ۀئیطخ . نیتس  اهل  رفغ  ۀنجلا و  یف  ۀنیدم  اهجور  یقست  ۀبرش  لکب  اهل  هللا  ینبی  اهلیل و  مایق  اهراهن و  مایـص  ۀنـس  ةدابع 

دـشاب و هزور  شیاـهزور  هک  لاـسکی  تداـبع  زا  تسا  رتـهب  وا  يارب  هک  نآ  رگم  دـهدب  بآ  تبرـش  کـی  شرهوـش  هب  هـک  ینز  تـسین 
تشهب رد  ار  يرهـش  دهدیم  بآ  شرهوش  هب  هک  هعفد  ره  يارب  نز  نآ  يارب  ادخ  دنکیم  انب  دناوخب و  زامن  دشاب و  رادیب  ار  شیاهبش 

ای ۀـکئالمل ، یلاـعت  هللا  لوقیف  نمحرلا ، شرع  هئاـکبل  زتـها  یکب : اذا  میتـیلا  نا  هللا ص : لوسر  لاـق  ار . هاـنگ  تصـش  وا  يارب  دزرمآیم  و 
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ای هتکئـالمل ، یلاـعت  هللا  لوقیف  ملعا ، تنا  اـنبر ، ۀـکئالملا  لوقتف  بارتلا ، یف  هاـبا  تبیغ  يذـلا  میتـیلا ؟ اذـه  یلبا  يذـلا  اذ  نم  یتکئـالم ،
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هحفص 250 ]  ] دلج 20 یطبرقلا  ریسفت  ۀمایقلا . موی  هیضرا  نا  هاضرا ، هتکسا و  نم  نا  اودهشا  یتکئالم 

يا شناگتـشرف  هب  دـیامرفیم  یلاـعت  يادـخ  سپ  دـیآرد  هزرل  هب  ادـخ  شرع  وا  يهیرگ  يارب  دـنک  هیرگ  نوچ  میتـی  اـنامه  دوـمرف : ملس 
اناد وت  اراگدرورپ  دـنیوگ  هکئالم  سپ  مدرک  ناـهنپ  كاـخ  رد  ار  شردـپ  نم  هک  ار  میتی  نیا  دروآرد  هیرگ  هب  یـسک  هچ  نم  ناگتـشرف 
زور ار  وا  نم  دیامن  دونـشوخ  تکاس و  ار  وا  سک  ره  هک  دیـشاب  هاوگ  نم  ناگتـشرف  يا  شناگتـشرف  هب  دیامرفب  یلاعت  يادـخ  سپ  يرت 

برلا و بضغ  قسافلا  حدم  ذا  هللا ص : لوسر  لاق  میتی  دـیرگب  نوچ  یمه  دزرلب  میظع  شرع  هک  دـیرگن  ات  الا  منکیم . دونـشوخ  تمایق 
نآ يهطـساو  هب  ادخ  شرع  دیآرد و  مشخب  ادخ  دنیاتـسب  دننک و  حدـم  ار  قساف  صخـش  نوچ  ریغصلا 1  عماج  - 2 شرعلا . کلاذل  زتها 
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  ریغصلا 1  عماج  هعیشلا -  لئاسو  شرعلا . هنم  زتهی  قالطلا  ناف  اوقلطت ، اوجوزت و ال  هللا ص : لوسر  لاق  دزرلیم .

قالطلا يدنع  ءایـشلا  ضغبأ  قارف  ردـنا  هنم  اپ  یناوت  ات  دزرلیم . شرع  قالط  زا  اریز  دـیهدن  قالط  دـینک و  جاودزا  دومرف : ملـس  هلآ و  و 
ع)  ) قداص ترـضح  لئاسو  کما . کتدلو  امک  بونذـلا  نم  تجرخ  تیملا  ریرـس  ریرـسلا  بناوج  تلمح  اذا  مالـسلاهیلع : قداصلا  لاق 

نم هللا ص : لوسر  لاق  هدیئاز . ار  وت  ردام  هک  يزور  دـننام  ییآیم  نوریب  هانگ  زا  يریگب  ار  توبات  فارطا  هاگ  ره  هحفص 251 ] : ] دومرف
عفرت يرخـالا  ۀـئیطخ و  طـحت  امهیدـحا  هاـتوطخ ، تناـک  هللا  ضئارف  نم  ۀـضیرف  یـضقیل  هللا  تویب  نم  تیب  یلا  یـشم  مث  هتیب ، یف  رهطت 

زا یکیب  دورب  سپـس  دنک  ریهطت  شاهناخ  رد  سک  ره  دندومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دلج 12  یطبرقلا  ریسفت  ۀجرد .
الاب ياهجرد  وا  يارب  رگید  مدق  دنکیم و  وحم  ار  یهانگ  اهنآ  زا  یکی  وا  مدق  ود  دشابیم  ادـخ  ضئارف  زا  ياهضیرف  يادا  يارب  دـجاسم 
یلع نا  ـالا  یتـیب ، یف  ینراز  مث  هتیب  یف  رهطت  دـبعل  یبوطف  دـجاسملا ، ضرـالا  یف  یتویب  نا  ةروتلا  یف  بوتکم  قداـصلا ع : لاـق  دربیم .

دجاسم نیمز  رد  نم  ياههناخ  انامه  تسا  هدش  هتشون  تاروت  رد  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  هعیـشلا  لئاسو  رئازلا . ۀمارک  روزملا 
دوخ رئاز  هک  تسا  نابزیم  رب  هک  دینادب  دنک  ترایز  ماهناخ  رد  ارم  سپـس  دنک  ریهطت  شاهناخ  رد  هک  ياهدنب  لاح  هب  اشوخ  سپ  دنتـسه 

. ینناها دق  هللا  نوکی  نا  فاخا  مایا  ۀعبـس  ذـنم  فیـض  ینتأی  مل  لاقف  یکبت ؟ مل  هل  لیقف  ایکاب  اموی  مالـسلاهیلع  یلع  يؤر  دـنک . مارکا  ار 
هحفص  ] ینکیم هیرگ  ارچ  دنتفگ  دنکیم  هیرگ  دندید  ار  مالـسلاهیلع  یلع  ترـضح  يزور  هحفـص 73  دیدحلایبا  نبا  هغالبلاجهن  حرش 

لاق دـشاب . هداد  رارق  دوخ  یفطل  یب  تناـها و  دروم  ارم  ادـخ  مسرتیم  هدـماین  ناـمهم  نم  يارب  هک  تسا  هتفه  کـی  تدـم  دومرف  [ 252
ار شرتخد  سک  ره  دومرف : مالسلاهیلع  قداص  ترضح  هعیـشلا  لئاسو  اهمحر . عطق  دقف  رمخلا  براش  نم  هتمیرک  جوز  نم  هللادبعوبا ع :
لاق و نا  یلا  هودوعت  الف  ضرم  نارمخلا  براش  هللا ص : لوسر  لاق  لاق  هللادبعیبا  نع  هدرک . محر  عطق  شرتخد  اب  دهدب  راوخبارـش  هب 
ار وا  دش  ضیرم  رگا  رمخلا  براش  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  حاکنلا  باتک  لئاسو  ثیدحلل  هوجوزت . الف  بطخ  نا 

دبع ةولـص : مهل  لبقت  ۀثالث ال  لاق : مالـسلاهیلع  هللادبعیبا  نع  دیهدن . نز  وا  هب  درک  يراگتـساوخ  رگا  دومرف و  هک  نیا  ات  دـینکن  تدایع 
باتک هعیـشلا  لئاسو  نوهراک . اهل  مه  اموق و  ما  لجر  طخاس و  اهیلع  اهجوز  تتاـب و  ةءرما  مهدـیا و  یف  هدـی  عضی  یتح  هیلاوم  نم  قبآ 
ینامز ددرگرب 2 -  هکینامز  ات  دزیرگب  شیـالوم  زا  هک  ياهدـنب  تسین 1 -  لوبق  رفن  هس  زامن  دومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح  حاکنلا 

. درادـن تیاضر  وا  تماـما  هب  هک  یعمج  رب  دوش  تعاـمج  ماـما  هک  يدرم  دشاب 3 -  یـضاران  نیگمـشخ و  وا  رب  شرهوش  دـباوخب و  هک 
هعیـشلا لئاسو  تعجر . اـم  یتم  اـهتیب  یلا  عجرت  یتح  نعلت  یهف  اـهتیب  نم  تجرخ  تبیطت و  ةءرما ، يا  هللا ص : لوسر  لاـق  هحفص 253 ] ]

وا سپ  دوش  جراخ  شاهناخ  زا  دـنک و  لامعتـسا  شوخ  يوب  هک  ینز  ره  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوسر  حاکنلا  باـتک 
ریخ ۀـحلاصلا  ةءرمالا  مالـسلاهیلع : لاق  لاق  هباتک  یف  سارفیبا  نب  مارو  دـنک . تعجارم  شاهناخ  هب  هک  یتقو  ات  دوشیم  عقاو  تنعل  دروم 
نم لخدت  ۀنجلا  باوبا  ۀینامث  اهل  حتف  رانلا و  باوبا  ۀعبـس  اهنع  هللا  قلغا  مایا  ۀعبـس  اهجوز  تمدخ  ةءرما  امیا  حلاص و  ریغ  لجر  فلا  نم 

تفه دنوادخ  دنک  تمدخ  شرهوش  هب  زور  تفه  هک  ینز  ره  حلاصان و  درم  رازه  زا  تسا  رتهب  هحلاص  نز  دـندومرف : لئاسو  تأش . اهیا 
زا یکیب  دوـش . تـشهب  دراو  دـهاوخب  رد  ره  زا  هـک  دـیاشگیم  وا  يور  هـب  ار  تـشهب  رد  تـشه  ددــنبیم و  وا  يور  هـب  ار  مـنهج  برد 
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وا يارب  العا  رایسب  يامرخ  قبط  کی  هدوب  يرصب  نسح  ایوگ  دنمشناد  نآ  سپ  درکیم  ار  وت  تبیغ  یسلجم  رد  ینالف  دنتفگ  نادنمشناد 
نوچ یلب  تفگ  يداتسرف  هیده  نم  يارب  وت  مدرک و  ار  وت  تبیغ  سلجم  نالف  رد  نم  تفگ  يرصب  نسح  دزن  دمآ  درم  نآ  سپس  داتسرف 

هک سک  نآ  کنخ  عیبلا . رهز  متسرفب . هیده  وت  يارب  نآ  ضوع  يارب  متـساوخ  مه  نم  يداتـسرف  نم  يارب  ار  تیاهباوث  تانـسح و  وت 
یـسک رازاب  یمرگ  زا  لد  درـس  دوشن  دنک  هشیپ  یلدکاپ  ودهن  وسکی  گشر  یـسک  راب  دربن  رگ  دهنن  سک  رب  راب  یـسک  رازآ  یپ  دـشابن 

بیع ادخ  بیغ  يهنیآ  تسه  هک  لد  یـسک  راتفر  هب  راتفگب و  هدنخ  دنک  هچ  تسا  اور  رادرک  هب  راتفگب و  هدـنخ  ار  هکنآ  هحفص 254 ] ]
هنرگ یسک  رادرک  دسرپن ز  وت  زا  باسح  هک  رگم  هدروخ  ناسک  بیع  رب  رگنب و  دوخ  بیع  یـسک  راع  سک و  بیع  يهنیآ  دوش  هک  دوب 

شنادب نوچ  يدرخیب  زا  هرگ  یئازفن  ات  نک  یعس  یـسک  رایـسب  كدنا و  زا  نخـس  یئوگ  هچ  زا  تسا  عمط  تناسک  رایـسب  كدنا و  رد 
هداس یتمیق و  نخس  یـسک  راتـسد  هماج و  نکم  مادنا  بیز  تسا  یهت  هیام  زا  تفک  رگ  ون  يهماج  زا  رذگب  یـسک  راک  زا  هرگ  یئاشگن 
نمل هللا  رفغتـست  لاق : بایتغالا ؟ ةرافک  اـم  یبنلا ص : لئـس  هلودـلا ) قوثو   ) یـسک رایـشه  رطاـخ  دـنک  مهف  نخـس  رگ  قوثو  تسا  نیمه 
هکنآ يارب  ینک  شزرمآ  بلط  ادخ  زا  دومرف  تسیچ ؟ ندرک  تبیغ  يهرافک  دندیسرپ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  هتبتغا .

الا اومولی  الف  اونیها  نا  ۀینامث  یلع  ای  نینمؤملاریمال ع  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ۀیـصو  یف  هعیـشلا  لئاسو  يدرک  ار  وا  تبیغ 
مائللا و نم  لضفلا  بلاط  هئادـعا و  نم  ریخلا  بلاط  تیبلا و  بر  یلع  رمآتملاو  اهیلا  عدـی  مل  ةدـئام  یلا  بهاذـلا  هحفص 255 ] . ] مهسفنا
نم ال یلع  ثیدحلاب  لبقملا  لهأب و  هل  سیل  سلجم  یف  سلاجلا  ناطلـسلاب و  فختـسملا  هیف و  هالخدی  مل  مهلرـس  یف  نینثا  نیب  لخادلا 
، یلع ای  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما  هب  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ياـیاصو  زا  هحفص 380  قودص  خیـش  لاصخ  هنم . عمـسی 
رد هک  یسک  دورب 2 -  يرگید  يهرفس  رـس  هدناوخان  هک  یـسک   - 1 دـننک . تمالم  ار  ناشدوخ  طقف  دـش  تناها  اهنآ  هب  رگا  رفن  تشه 

میئل و مدرم  زا  هـکنآ  دـشاب 4 -  يریخ  رظتنم  بلاـط و  دوخ  نانمـشد  زا  هکنآ  دـهدب 3 -  روتـسد  هدومن و  تلاخد  نارگید  یلخاد  روما 
تقو ناهاشداپ  هب  هکنآ   - 6 دنک . تلاخد  دندرکن  لخاد  ار  وا  تسه و  رفن  ود  نایم  هک  يرـس  زار و  رد  هکنآ  دهاوخب 5 -  يزیچ  تسپ 

دنهدیمن شوگ  يو  فرح  هب  هک  یناسک  يارب  هک  یسک   - 8 دنیشنب . درادن  یگتسیاش  يو  اب  هک  یسلجم  رد  هک  یسک   - 7 دنک . تناها 
دنزرف ندرک  هاگن  دومرف : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ةدابع . امهل  ابح  هیدلاو  یلا  دلولا  رظن  هللا ص : لوسر  لاق  دنک . تبحص 

اهزیچ نیرتتخس  دندیسرپ : ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  هحفص 256 ]  ] لوقعلا فحت  دنک . تدابع  ردام  ردپ و  هب  تبحم  اب 
یئاـهر و هلیـسو  هتفگ : ناـمکاج  ندرکن  بضغ  دومرف  دـنکیم  يریگولج  ادـخ  بضغ  زا  زیچ  هچ  دـنتفگ : ادـخ  بضغ  دومرف  تسیچ ؟
ندرک و راـک  هتفگ : ویکـستنوم  يرگنب . هنیآ  رد  ار  دوخ  تروـص  بضغ  ماـگنه  هک  قـیرط  نیا  هب  تسا  ناـسآ  بضغ  زا  ندـش  صـالخ 
اپ راک  زا  نم  ياپ  تسد و  هداتفا  میرک  ای  رامیب  هدـش  نت  دیـسر و  يریپ  نتفرگ  راگنز  ندـنام و  یقاب  زا  تسا  رتهب  ندـش  مامت  ندوسرف و 
هب ار  راکدب  تسا  اهدیما  یناد  مراسمرـش و  راک و  دب  میرک  ای  راتفر  تقاط  هدنامن  رگید  دیمخ  دق  رادیدپ و  فعـض  دیپس و  دش  وم  میرک 
وت زج  راگزور  روج  زا  رگ  هتـسکش  یلد  مراد  میرک  ای  رافغ  وت  ياهمان  نیب  رد  متفای  هکتاز  هنگ  رپ ز  هدـیرج  مدرک  میرک  ای  راتـس  قلاـخ 
الب فرط  ره  زا  مدرایب  رگ  تسین  مغ  میرک  ای  رارک  ردـیح  ناتـسود  زا  دنـسپان  رادرک  همه  اب  هلمج  میتسه  میرک  ای  راهظا  منکیمن  سکب 

دمآ و رذوبا  دزن  يدرم  دومرف : هک  هدش  تیاور  مالسلاهیلع  قداص  ترـضح  زا  هحفـص 257 ]  ] میرک ای  راوخمغ  وت  فطل  تسه  هک  اجنآ 
، دیاهدرک بارخ  ار  شیوخ  ترخآ  دابآ و  ار  دوخ  يایند  امـش  اریز  تفگ  میرادن ؟ شوخ  ار  گرم  ام  هک  تسیچ  ببـس  رذابا  يا  تفگ :
زا ام  لاقتنا  ینعی   ) ادـخ رب  ار  ام  دورو  ینیبیم  هنوگچ  تفگ  درم  نآ  دـیوش ، لقتنم  بارخ  يهناخ  هب  دابآ  يهناخ  زا  دـیرادن  شوخ  سپ 

ناشیوخ لها و  رب  دوشیم  دراو  هک  تسا  یبئاغ  رفاسم  دننام  امش  زا  راکوکین  اما  داد  باوج  رذوبا  تسا ) هنوگچ  خزرب  ملاع  هب  ایند  ملاع 
رذابا يا  تفگ  درم  نآ  دـننادرگرب ، شیـالوم  يوسب  ار  وا  هتخیرگ و  دوخ  يـالوم  زا  هک  تسا  ياهدـنب  دـننام  امـش  زا  راکدـب  اـما  دوخ و 

راربالأ نا  دـیامرفیم : دـنوادخ  دـیرادب  هضرع  نآرق )  ) ادـخ باتک  رب  ار  دوخ  ياهراک  دومرف : راگدورپ ؟ دزن  ار  ام  لاـح  ینیبیم  هنوگچ 
هب درم  نآ  دنبذعم ، خزود  شتآ  رد  ناراکهنگ  دـنرادروخرب و  تشهب  ياهتمعن  زا  ناراکوکین  انامه  میحج . یفل  راحفلا  نا  میعن و  یفل 
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نم بـیرق  هللا  ۀـمحر  نا  . ) تـسا کـیدزن  ناراـکوکین  هـب  ادـخ  تـمحر  داد  باوـج  تـسا ؟ اـجک  راـگدورپ  تـمحر  سپ  تـفگ  رذوـبا 
: دومرف مالسلاهیلع  قداص  ترضح  رضتحم ) بادآ  جرف و  تاملک  نیقلت   - 1 [ ) هحفص 258  ] دلج 1 ص 143 مکحلا  فئارط  نینسحملا )

میلحلا هللا  الا  هلا  ال  وگب : وا  هب  دومرف  دوب و  عزن  لاح  رد  هک  مشاـه  ینب  زا  يدرم  رب  دـش  لـخاد  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
بر نهتحت و  ام  نهنیب و  اـم  نهیف و  اـم  عبـسلا و  نیـضرالا  بر  عبـسلا و  تاومـسلا  بر  هللا  ناحبـس  میظعلا ، یلعلا  هللا  ـالا  هلا  ـال  میرکلا ،

هیلع و هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپـس  تفگ ، ار  تاملک  نیا  درم  نآ  سپ  نیملاعلا . بر  هللادمحلا  نیلـسرملا و  یلع  مالـس  میظعلا و  شرعلا 
هللا لوسر  لاق  دلج 1 ص 132  تاومالا ، ماکحا  هیقفلا ، هرضحی  نم ال  داد . تاجن  شتآ  زا  ار  يو  هک  ار  يادخ  ساپس  دومرف  ملـس  هلآ و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  هیقفلا ص 132  هرـضحی  نم ال  ۀنجلا . لخد  هللا ) الا  هلا  ال   ) همالک رخا  ناک  نم  ناف  هللا ) الا  هلا  ال   ) مکاتوم اونقل  ص :

لخاد دشاب  هللا ) الا  هلا  ال   ) شنخس نیرخآ  سک  ره  اریز  هللا  الا  هلا  ال  عزن ) لاح  رد   ) نات اههدرم  هب  دینک  نیقلت  دومرف : ملـس  هلآ و  هیلع و 
ینم لبقا  ریثکلا ، نع  وفعی  ریـسیلا و  لبقی  نم  ای  دیوگب : هک  دننک  نیقلت  رـضتحم  هب  زین  ار  اعد  نیا  تسا  بحتـسم  و  دـش . دـهاوخ  تشهب 

ترضح هک  ار  تیب  ود  نیا  تسا  بحتسم  و  هحفص 259 ]  ] هحفص 118 یقثولاةورع  روفغلا . وفعلا  تنا  کنا  ریثکلا ، ینع  فعا  ریـسیلا و 
میلـسلا و بلقلا  تانـسحلا و  نم  داز  ریغب  میرکلا  یلع  تدف  دنـسیونب و  تیم  نفک  رب  دنتـشون : ناملـس  نفک  رب  مالـسلاهیلع  نینمؤملاریما 

یکین هب  ناهج  ردنا  شدای  دای  یکین  هب  دنک  ام  زا  هک  ره  یقثولا ص 131  ةورع  میرکلا  یلع  دوفولا  ناک  اذا  ییش ء  لک  حبقا  دازلا  لمح 
جاجح کیبلب  تیدننام  لثمیب و  فاصواب  تیدنوادخ  تاذب  ایادـخ  یئاعد  ناشیورد  قح  رد  دـنک  یئاسراپ  تمحر  رگ ز  دـشاب  هچ  داب 
روذعم تفر  یتلز  رگ  رادرود و  مشیالا  زک  ناکاپب  هتساخ  ون  ناناوج  قدصب  هتـسارآ  ناریپ  تاعاطب  مالـسلاهیلع  برثی  نفدمب  مارحلاتیب 

مرجب مریقف  دنبم  میورب  رد  ندمآ  زاب  وچ  دنچ  زور  مدـش  بیاغ  لهج  زار  مرگید و  رد  ددـنبن  تروص  هک  مرد  زا  نارم  تلذـب  ایادـخ  راد 
موفعز ایادخ  دیما  الا  مدرواین  تعاضب  میدـمآ  راودـیما  تسد و  یهت  میدـمآ  راکب  رـصقم  ایادـخ  ریقف  رب  دوب  محرت  ار  ینغ  ریگم  مهانگ 

اذا نم  دـنتل  اههجو و  كرغی  ایندـلا  بلاط  ای  هحفـص 260 ]  ] سب شخب و  اطخ  ار  نایـصاع  یئوت  سردایرف  وت  زا  ریغب  مرادـن  دـیماان  نکم 
اونعظ ۀـعاس  اوحارتسا  امل  انغـض  اهب  اوناک  مهناک  اونکـس و  اـمف  مهنکاـسم  اونب  اوعمج و  يذـلا  اولکا  اـمف  اوعمج  ۀـیهاتعلاوبا  اـهافق  تیأر 
يزور تسود  درپس  ظفاحب  هک  تیراع  ناج  يا  يرـصب  نسح  عئادولا  درت  نأ  اموی  دـبال  ۀـعیدو و  الا  نوله  ـالا  لاـملا و  اـم  ۀـیهاتعلاوبا و 

یلب یلا  ریصی  اموی  هب  یهلی  املک  میعنلا و  يراو  داعیم  یلع  اوناک  مهناکف  مهراید  موسر  یلع  حایرلا  ترج  منک  يو  میلست  منیبب و  شخر 
نیع الف  روبقلا  یلا  اوبلقناف  رهدلا  تابئان  مهب  تحاص  رطخ  هلام  زع  شیع و  ضفخ  یف  مهتدـهع  ماوقأ  لزانم  يذـه  رفعی  نب  دوسا  دافن  و 

يذـه ۀـیاغ  طونح و  امهیف و  يولت  نائادر  هلک  رهدـلا  عمجت  امم  کبیـصن  تضقنا  مث  ۀـعاس  اهآر  نم  تحرف  ایؤرک  ایندـلا  امنا  رثأ  ـال  و 
هحفـص 261]  ] مرکلا دوجلا و  سانلا و  بر  ۀمحر  یقتلا و  زعلا و  نمالا و  راد  کیتاه  مدنلا و  مهلا و  نازحالا و  اهبقعی  ۀعاس و  ةذل  رادـلا 

عطقی هعمج و  نم  ریغ  لاملا  لکأی  هلکآ و  ریغ  لاملا  عمجی  دـق  بیطلاوبا  اوقی  نیقب و ال  امف  زونکلا  اوزنک  یلوالا  ةرـساک  الا  ةربابجلا  نیأ 
رت ملا  نفکلا  نطقلا و  ریغب  اهنم  حار  له  اهعمجأب  ایندـلا  کللم  نمل  رظنا  عیرق  نب  طبـضأ  هعطق  نم  ریغ  بوثلا  سبلی  هسب و  ریغ ال  بوثلا 

یلع اباث  ءرملا و  يرا  عمجت  كریغل  ایندـلا  عماج  ای  ینتبت و  كریغل  ایندـلا  یناب  ایأ  عملت  ۀـینملا  هیف  ضراع  هل  ۀـعاس  لک  یف  رهدـلا  بیر 
نا ال هرـس  نمف  يدسا  ام  دسفی  یطعأ و  ام  بلـسی  ینی و  ام  مدهی  رهدلا  نأ  رت  ملا  ۀـیهاتعلاوبأ  عرـصم  ۀـلاحم  اموی ال  ءرملل  ۀـصرف و  لک 

رخآ یلا  یقبت  کناب ال  نملعاف  توملا  یتم  يردـت  تنک ال  ناف  رهاط  هللادـبع  نب  هللادـیبع  ادـقف  هل  فاخی  ائیـش  ذـختی  الف  ةءوسی  ام  يری 
نیأ انـسحلا  اهباوثأ  نم  تحـشوت  نا  اهترهز و  ایندلا و  یلا  ننکرت  انب ال  داری  امع  ۀلفغ  یف  نحن  انفکلادشنی و  نیح  لک  یف  توملا  رهدلا 

بلاط يرأ  انهر  يرثلا  قابطأ  تحت  مهریـص  ۀـیفاص  ریغ  اساک  توملا  مهاقـس  انکـس  اهل  اوناک  مه  نیذـلا  نیأ  اولعف  اـم  ناریجلا  ۀـبحالا و 
رب هک  ردنکس  هحفـص 262 ] . ] امدهت هابت  دق  ام  يوتـسا  املف  هماقأف  هناینب  ینب  نابک  امعنا  ارورـس و  ایندـلا  نم  لان  هرمع و  لاط  نا  ایندـلا و 

نیارب لد  هنم  یمد  شدـنهد  تلهم  دنناتـس و  یملاـع  وا  زک  ریـسم  شدوـبن  تشاذـگ  ملاـع  تفریم  هک  مدـنآ  رد  تـشاد  مـکح  یملاـع 
نانک جرفت  تسه  هک  نک  سفن  کی  نیمه  زا  باسح  تسدب  دیاین  ادرف  تفر و  يد  نوچ  ناگدرگ  وارب  دیاپن  دبنگ  هک  ناکم  هدروخلاس 
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ام دـعب  دـهد  لگ  یـسب  دـنرذگب  ام  كاخ  رب  دـنیایب و  دـنردنا  بیغب  ام  زا  هک  یناسک  سک  رایـسب  كاـخ  رب  میتشذـگ  سوه  يوه و  رد 
یب هک  سفن  یمارگ  نیا  رامش  تمینغ  میهر  رد  ام  دنتفرب و  نارای  هک  میهن  هگناو  راک  نیا  رب  لد  ارچ  ناتسود  رگیدکی  اب  دننیشن  ناتـسوب 

تـشذگ رد  نوچ  دـید  یـسک  شباوخب  دوب  يوگ  وکن  ار  ناتریـس  دـب  هک  دوب  يوخـشوخ  رادرک و  بوخ  یکی  سفق  درادـن  تمیق  غرم 
هک یـسب  یتخـس  دندرکن  نم  رب  هک  درک  زاوآ  شوخ  توصب  لبلب  وچ  درک  زاب  لگ  وچ  هدـنخب  ارناهد  تشذگرـس  زا  نک  تیاکح  اتفگب 

همان نیاک  رکش  هحفص 263 ]  ] يدعس لد  هدوسآ  مدرم  وا  زا  دنبسخ  هک  لگ  ریز  رد  هدوسآ  دبسخ  یسک  یـسک  رب  یمتفرگن  تخـس  نم 
دوب رـضخا  ناک  خرچ  مابب  هن  مابب  دیآ  دور  رب  نیا  زا  هک  ره  مالک  نیا  تسنامـسآ  نابدرن  دیـسر  یناوخ  اب  دقن و  دشن  مگ  دیـسر  یناونعب 
تنا کنا  ملعت ، امع  زواجت  محرا و  رفغا و  بر  اوه  نآز  هشیمه  دشاب  ششدرگ  اون  دیآ  وا  زا  ار  نودرگ  ماب  دوب  رترب  کلف  زک  یمابب  لب 
عیبر هبنـشراهچ 8  حبـص  هتفای  شراگن  نآ  رد  ثیدح  دـصناپ  زا  زواجتم  هک  رـضاح  باتک  نیمحارلا . محرا  تناو  مرکالا ، لجالا  زعالا و 

هب نارهط  رهش  رد  یسمش  تشهبیدرا 1353  قباطم 11  مالسلاهیلع  يرکسع  نسح  ماما  تداعساب  تدالو  زور  يرجه  يرمق  یناثلا 1394 
متت هتمعنب  يذـلا  هللادـمحلاو  امهل  هللارفغ  ینالوس  نیـسح  دیـس  جاح  نبا  ینادـمه  یئافو  مظاـک  دیـس  بنذـملا  دـبعلا  هبتک  دیـسر . ناـیاپ 

نایاپ تاحلاصلا 

یقرواپ
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. لئاسو [ 179 . ] اـضرلا راـبخا  نویع  [ 178 . ] اـضرلا راـبخا  نویع  [ 177 . ] هغالبلاجـهن [ 176 . ] لـئاسو [ 175 . ] لـئاسو [ 174 . ] یفاو [ 173]
[186 . ] یفاو [ 185 . ] یفاو [ 184 . ] هعیـشلا لئاسو  [ 183 . ] هعیـشلا لئاسو  [ 182 . ] لــئاسو یفاو  [ 181 . ] قودـص لاـمعالا  باوث  [ 180]
[193 . ] یفاو [ 192 . ] لئاسو [ 191 . ] لئاسو [ 190 . ] لئاسو [ 189 . ] هعیشلا لئاسو  [ 188 . ] لئاسو [ 187 . ] یفاو دیدش -  صرح  ةوارضلا - 
هک یسک  ینعی  نمدم  [ ) 200 . ] لئاسو [ 199 . ] لئاسو [ 198 . ] لئاسو [ 197 . ] هعیشلا لئاسو  [ 196 . ] لئاسو [ 195 . ] لئاسو [ 194 . ] لئاسو

. لئاسو [ 203 . ] لئاسو [ 202 . ] اهلالحتـسم ناک  اذا  ینعی  قودصلا : لاق  [ 201 (. ] دماشایب دبایب  ار  نآ  دیایب و  شتـسد  هب  بارـش  تقو  ره 
[212 . ] لئاسو [ 211 . ] یفاو [ 210 . ] یفاو [ 209 . ] یفاو [ 208 . ] یفاو [ 207 . ] یفاو [ 206 . ] هعیشلا لئاسو  [ 205 . ] مارو هعوـمجم  [ 204]
زع يادخ  دومرف : اضر ع  ترضح  دناهدومرف . بابحتسا  رب  لمح  ار  بوجو  اجنیا  رد  ءاهقف  دومرف ، لئاسو  باتک  بحاص  یلماع  رح  خیش 
ود رهاـظ  هب  دـنک  عورـش  درم  شعارذ و  ود  نطاـب  هب  نتخیر  بآ  ءوضو و  هب  دـنک  عورـش  نز  هک  هدرک  بجاو  نتفرگ  ءوضو  رد  لـج  و 

. لئاسو [ 220 . ] هعیشلا لئاسو  [ 219 . ] لئاسو [ 218 . ] لئاسو [ 217 . ] لئاسو [ 216 . ] لئاسو [ 215 . ] لئاسو [ 214 . ] لئاسو [ 213 . ] شعارذ
داتفه زا  شیب  دـیجم  نآرق  رد  [ 226 . ] لئاسو [ 225 . ] لئاسو [ 224 . ] لئاسو [ 223 . ] هیقفلا هرـضحی  نم ال  [ 222 . ] هعیـشلا لئاسو  [ 221]
باوث لئاسو  [ 230 . ] لئاسو [ 229 . ] لئاسو رابخالا -  نویع  عیارشلا -  للع  [ 228 . ] هعیشلا لئاسو  [ 227 (. ] مولعلا ءایحا   ) هدش رکذ  عضوم 

[236 . ] یفاو [ 235 . ] دهف نبا  یعادلا  ةدـع  لئاسو -  [ 234 . ] هیقفلا رـضحی  نم ال  [ 233 . ] لئاسو [ 232 . ] لئاسو [ 231 . ] قودص لامعالا 
[244 . ] لئاسو [ 243 . ] لئاسو [ 242 . ] لئاسو [ 241 . ] لئاسو [ 240 . ] لئاسو [ 239 . ] لئاسو لاصخ ) [ ) 238 . ] لئاسو [ 237 . ] هعیشلا لئاسو 

جهن [ 248 . ] مولعلا ءایحا  [ 247 . ] هعیش لئاسو  [ 246 (. ] لئاسو  ) رابخالا یناعم  رابخالا  نویع  [ 245 (. ] لئاسو  ) رابخالا یناعم  رابخالا  نویع 
. هعیش لئاسو  [ 252 . ] هعیـشلا لئاسو  [ 251 . ] یفاو [ 250 . ] ۀـنیطخ لک  سار  انیدـلا  بح  دـناهدناوخ  قوذ  لها  زا  یـضعب  [ 249 . ] هغالبلا

ریـسافت نیرتـهب  زا  تسا و  دـلج  ریـسفت 20  نیا  [ 255 . ] لـئاسو [ 254 . ] دـشابیم هریبـک 33  ناـهانگ  قوف  دادـعت  قوف  تراـبع  رد  [ 253]
لباق دـنک  هبوت  گرم  زا  لـبق  هچناـنچ  دورب و  اـیند  زا  كرـشم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دـیوگ  فلؤم  [ 256 . ] تسا تنـس  لها  ناردارب 

قلخ تین و  تعیبـط و  تقیرط و  ياـنعم  هـب  نـیرحبلا  عـمجم  رد  ۀـتلکاش  [ 258 . ] ص 160 دـلج 5  یبطرق  ریـسفت  [ 257 . ] تـسا شزرمآ 
مالسلاهیلع یلع  لوق  حیجرت  دیوگ  هدنراگن  [ 259 . ] دـیامنیم لمع  شدوخ  تعیبط  هقیرط و  هب  سک  ره  ربمغیپ  يا  وگب  ینعی  دـشابیم ،

رابخا نویع  [ 262 . ] ۀعیـشلا لئاسو  [ 261 . ] ۀعیـشلا لئاسو  [ 260 . ] تسین قیقحت  لـیلد و  جاـتحم  تسا و  نشور  حـضاو و  رگید  لاوـقا  رب 
[267 . ] ریغصلا عماج  [ 266 . ] هغالبلا جهن  [ 265 . ] ریغصلا 343 عماج  [ 264 . ] یطویس ریغصلا  عماج  [ 263 . ] لئاسو عیارـشلا -  للع  اضرلا 
[271 . ] هعیـشلا لئاسو  [ 270 . ] دوجوملا لذـب  دوجلا  لاـمک  [ 269 . ] هعیـشلا لئاسو  [ 268 . ] هیقفلا هرـضحی  نم ال  زا  لـقن  خـیراوتلا  خـسان 
[276 . ] یفاو [ 275 . ] لماکلا ص 113 لثملا  دـمحم  باـتک  [ 274 . ] یلازغ فسوی  يهروـس  ریـسفت  [ 273 . ] یفاو [ 272 . ] هعیـشلا لئاسو 

لئاسو [ 280 . ] لئاسو [ 279 . ] فرطتسملا [ 278 . ] ءارـسالا ةروس  تایبلا  عمجم  ریـسفت  [ 277 . ] یلوملا داج  فیلات  لماکلا  لـثملا  دـمحم 
لاـمعالا ص 21. باوث  [ 286 . ] لئاسو [ 285 . ] یفاک لوصا  [ 284 . ] لئاسو [ 283 . ] هعیشلا لئاسو  [ 282 . ] هعیـشلا لئاسو  [ 281 . ] هعیشلا
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. لئاسو [ 294 . ] لئاسو [ 293 . ] لئاسو [ 292 . ] هیقفلا هرـضحی  نم ال  [ 291 . ] لئاسو [ 290 . ] لئاسو [ 289 . ] لئاسو [ 288 . ] لئاسو [ 287]

. لئاسو [ 303 . ] یفاو [ 302 . ] لئاسو [ 301 . ] لئاسو [ 300 . ] لئاسو [ 299 . ] لئاسو [ 298 . ] لئاسو [ 297 . ] لئاسو [ 296 . ] لئاسو [ 295]
فحت [ 310 . ] ةوکزلا باـتک  دـلج 2  لئاسو  [ 309 . ] تاوعدلا جـهم  [ 308 . ] یفاو [ 307 . ] لـئاسو [ 306 . ] لـئاسو [ 305 . ] یفاو [ 304]

یفاک [ 317 . ] لئاسو [ 316 . ] تاولصلا باتک  لئاسو  [ 315 . ] لئاسو [ 314 . ] لئاسو [ 313 . ] لئاسو [ 312 . ] نانجلا حیتافم  [ 311 . ] لوقعلا
لوقا [ 321 . ] ةولصلا باتک  هعیـشلا  لئاسو  [ 320 . ] هراهطلا باتک  هعیـشلا  لئاسو  [ 319 . ] هراهطلا باتک  هعیـشلا  لئاسو  [ 318 . ] بیذهت - 
باتک هعیـشلا  لئاسو  . ) رخآ عجرم  عم  وا  ماما  عم  وا  مدقت  امل  دجـسم  یف  ۀعامجلا  نوک  یلع  وا  رمام  نیب  هنیب و  رییختلا  یلع  لومحم  اذـه 

[325 . ] ةولصلا ص 129 باتک  لئاسو  [ 324 . ] ةالصلا باتک  هعیشلا  لئاسو  [ 323 . ] ةولصلا ص 53 باتک  هعیشلا  لئاسو  [ 322 (. ] ةولصلا
[329 . ] دلج 20 یطبرقلا  ریسفت  [ 328 . ] دلج 19 یبطرقلا  ریسفت  [ 327 . ] دلج 19 یبطرقلا  ریسفت  [ 326 . ] ةولصلا ص 152 باتک  لئاسو 
. مارو يهعومجم  [ 333 . ] دلج 1 دیدحلایبا  نبا  حرـش  [ 332 . ] مارو ص 277 يهعوـمجم  [ 331 . ] دلج 20 یطبرقلا  ریـسفت  [ 330 . ] یفاو

حون ترضح  [ 338 . ] هعیشلا لئاسو  [ 337 . ] مارو يهعومجم  [ 336 . ] هحفـص 120 مارو  يهعومجم  [ 335 . ] قودص هعیـش  لاصخ  [ 334]
زا هک  یبارـش  هب  هدرک  ینعم  زادـنین  نیرحبلا  عـمجم  رد  [ 339 (. ] ایاصولا نورمعملا و  باـتک   ) درک رمع  لاـس  هاـجنپ  دـصراهچ و  رازه و 

. دنزاسیم هریغ  وج و  ای  امرخ و  ای  روگنا 

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 
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