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سفن اب  داهج 

باتک تاصخشم 

 : روآدیدپ مان  ناونع و  سفنلاداهج . هدیزگرب . هعیـشلالئاسو . يدادرارق :  ناونع  1104ق  نسح 1033 -  نبدمحم  یلماعرح  هسانـشرس : 
يدـنواهن مق : رـشن :  تاصخـشم  یبایـسارفا . یلع  مجرتم  یلماع ؛ رح  فیلات  هعیـشلالئاسو / سفنلاداهج "  " باتک همجرت  سفن : اب  داـهج 

پاچ  ) لایر  30000 مهن ؛ ) پاچ  لاـیر (   26000 لایر X-40-6388-964 ؛   22000 کـباش :  374 ص . يرهاظ :  تاصخـشم  . 1383
تروص هب  همانباتک  تشادداـی :  . 1386 مهد : پاچ  تشادداـی :  ناتـسبات 1386 . مهن : پاچ  تشاددای :  مشـش . پاـچ  تشادداـی :  مهد )

یبایـسارفا هدوزفا :  هسانـش  ثیداـحا . یمالـسا --  قـالخا  عوضوم :  یمالـسا  قـالخا  عوضوم :  سفنلاداـهج . رگید :  ناونع  سیوـنریز .
 : یلم یسانشباتک  هرامـش   297/61 ییوید :  يدـنب  هدر  BP247/65/ح4ج9 1383  هرگنک :  يدـنب  هدر  مجرتـم  یلع 1339 ،-  يدنواهن 

1114655

همدقم

رادروخرب يا  هژیو  تیمها  زا  قالخا  ناملاع  دزن  رد  هعیـشلا )  لئاسو   ) یثیدـح گنـسنارگ  هعومجم  سفنلا )  داهج   ) باـتک ادـخ  ماـن  هب 
فیرـش باتک  نیا  هب  ندرک  لمع  ندـناوخ و  هب  ار  قیرط  ناکلاس  یمالـسا و  قالخا  ناماک  هنـشت  هراومه  ناداهن  كاـپ  نآ  تسا و  هدوب 

 ( یتخبکین هار  هدنناسانـش   ) و اهلد ) هدـننک  هدـنز   ) قح هب  هک  باتک  نیا  همجرت  هب  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ام  رما  نیا  دـنا ،  هدومن  یم  شرافس 
 . میرامگ تمه  تسا 

رثا نیا  ياهیگژیو 

يراددوخ تسا ،  صاوخ  هجوت  اـنتعا و  دروم  هک  ثیداـحا  دنـس  هلـسلس  رکذ  زا  تسا  موـمع  هدافتـسا  يارب  همجرت  نیا  هک  اـجنآ  زا   - 1
کی رد  ثیداـحا   - 3 تسا .  هدـش  يراذـگ  هرامـش  لسلـسم  تروص  هب  يراذـگ و  بارعا  ناوارف  تقد  اب  ثیداحا   - 2 تسا .  هدـیدرگ 
ياج دـعب  هحفـص  رد  یثیدـح  زا  يا  هملک  همجرت  تردـن  هب  هک  يا  هنوگ  هب  هدـش  هدروآ  کی  ره  همجرت  اقیقد  لباقم  فرط  رد  فرط و 

زا باب  نامه  رد  هک  یثیدح  رکذ  زا  دروم  کی  رد  اهنت  تسا و  هدیدرگن  عیطقت  ای  فذح  باتک  ثیداحا  زا  کی  چیه   - 4 تسا .  هتفرگ 
صخشم زیامتم  یملق  اب  هدش  هدروآ  ثیداحا  نمـض  رد  هک  یتایآ   - 5 تسا .  هدش  يراددوخ  تسا  هدـیدرگ  رارکت  رابود  موصعم  کی 

مالسلا هیلع  تیب  لها  نارادتسود  مشچ  ینـشور  هیام  همجرت  نیا  هکنآ  دیما  هب  تسا .  هدش  رکذ  هحفـص  ریز  رد  هیآ  ره  یناشن  هدیدرگ و 
ياج ام  زک  هک  تسا  یشقن  ضرغ  دییامرفن .  شومارف  ریخ  ياعد  زا  ار  مجرتم  ردام  ردپ و  ددرگ ،  لامعا  حیحصت  هار و  رتشیب  تخانش  و 

یبایسارفا یلع  راهب 1380  مق ،  ییاعد  ناشیورد  قح  رد  دنک  تمحر  يزور ز  یلدبحاص  رگم  ییاقب  منیب  یمن  ار  یتسه  هک  دنام 

هبسانی ام  سفنلا و  داهج  باوبا 

هبوجو باب   - 1

ابحرم لاق  اوعجر  املف  هیرـس  ثعب  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نا  مالـسلا :  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع   - 1 ثیدـح :  سفن  اب  بوجو  باب   - 1
ماما زا   - 1 همجرت :  سفنلا .  داهج  لاق :  ربکالا ؟  داهجلا  ام  هللا :  لوسر  ای  لیقف  ربکالا .  داهجلا  مهیلع  یقب  رغـصالا و  داهجلا  اوضق  موقب 

دنتـشگزاب گنج  زا  نوچ  داتـسرف ،  گنج  هب  ار  يا  هدـع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 
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يا دـش :  هتفگ  تسا ،  هدـنام  ياـج  هب  ناـنآ  هدـهع  رب  رتگرزب  راـکیپ  دـندرک و  يرپس  ار  رتکچوک  راـکیپ  هک  یهورگ  هب  نیرفآ  دومرف : 
مل ناف  کسفنل  کسفن  لمحا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  وبا  لاق   - 2 ثیدح :  سفن .  اب  راکیپ  دومرف  تسیچ ؟  رتگرزب  راکیپ  ادـخ  هداتـسرف 
رگا اریز  زادنایب  تقشم  تمحز و  هب  تدوخ  رطاخ  هب  ار  تسفن  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 2 همجرت :  كریغ .  کلمحی  مل  لعفت 
بیبط تلعج  دق  کنا  لجرل :  مالسلا  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 3 ثیدح :  دـنکفا .  یمن  تمحز  هب  وت  يارب  ار  شدوخ  يرگید  ینکن  نینچ 

هیلع قداص  ماـما   - 3 همجرت :  کسفن .  یلع  کـمایق  فیک  رظناـف  ءوادـلا  یلع  تللد  هحـصلا و  هیآ  تفرع  ءادـلا و  کـل  نیب  کـسفن و 
هتسناد ار  تمالس  یتسردنت و  هناشن  تسا و  هدیدرگ  راکـشآ  نشور و  وت  يارب  يرامیب  یتسه و  دوخ  بیبط  وت  دومرف :  يدرم  هب  مالـسلا 
هللادبع وبا  لاق   - 4 ثیدـح :  يزادرپ .  یم  شیوخ  سفن  راـک  هب  هنوگچ  هک  رگنب  سپ  يا ،  هدـش  ییاـمنهار  زین  تدرد  يوراد  رب  يا و 
کلام لعجا  هدـهاجت و  اودـع  کسفن  لعجا  هعبتت و  ادـلا  کملع و  لعجا  الـصا و  ادـلو و  ارب و  انیرق  کبلق  لعجا  لـجرل :  مالـسلا  هیلع 

هلزنم هب  ناـبرهم و  یمدـمه  هباـثم  هب  تدوـخ )  يارب   ) ار تبلق  دوـمرف :  يدرم  هب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 4 همجرت :  اـهدرت .  هیراـع 
اب هک  ینمـشد  دننامه  ار  تسفن  ینک و  یم  يوریپ  وا  زا  هک  يردپ  نوچمه  ار  تشناد  هد و  رارق  دراد  هناصلاخ  یتسود  وت  اب  هک  يدـنزرف 
نم لاق و   - 5 ثیدح :  ینادرگرب .  شبحاص )  هب  دیاب   ) ار نآ  هک  نادب  یتیراع  تناما و  ار  تا  ییاراد  لام و  يا و  هتـساخرب  راکیپ  هب  وا 

 : دومرف هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  نانخس  زا   - 5 همجرت :  هسفن .  بلغ  نم  دیدشلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ظافلا 
هل نکی  مل  نم  مالـسلا :  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداـصلا  لاـق   - 6 ثیدح :  دـشاب .  هدـش  هریچ  شیوخ  سفن  رب  هک  تسا  یـسک  دـنمناوت 

یسک دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 6 همجرت :  هقنع .  نم  هودع  نکمتـسا  دشرم  نیرق  هل  نکی  مل  هسفن و  نم  رجاز  هبلق و  نم  ظعاو 
هک  ) شنمـشد دشابن  وا  اب  رگداشرا  یمدمه  دشاب و  هتـشادن  دوخ  ناج  نورد  زا  يا  هدنراد  زاب  دوخ و  بلق  نورد  زا  يا  هدنهد  زردنا  هک 

مالـسلا هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 7 ثیدـح :  ددرگ .  یم  هریچ  وا  ندرگرب  تسا )  ناطیـش  سفن و  ياوه  نامه 
هیلع قداص  ماـما  زا   - 7 همجرت :  دـحا .  ملظب  مهیال  حبـصا  نم  داهجلا  لـضفا  یلع  اـی  لاـق :  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیـصو  یف 

هدـمآ یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  شرافـس  رد  دومرف :  هک  تسا  تیاور  داب -  دورد  یگمه  رب  هک  شناردـپ -  زا  مالـسلا و 
 . دشاب هتـشادن  ار  يدحا  هب  ندومن  متـس  میمـصت  هک  یلاح  رد  دـنک  حبـص  یـسک  هک  تسا  نآ  داهج  نیرترب  یلع !  يا  دومرف :  هک  تسا 

هدسج هللا  مرح  یـضر  اذا  بضغ و  اذا  یهتـشا و  اذا  بهر و  اذا  بغر و  اذا  هسفن  کلم  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع   - 8 ثیدح : 
سرت و ماگنه  يزیچ و  هب  ندش  هتفیرف  ماگنه  رد  هک  یسک  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 8 همجرت :  رانلا .  یلع 

ندب دنوادخ  دراد ) هاگن  ار  وخ   ) دشاب شیوخ  سفن  کلام  ددرگ  یم  دونشوخ  ای  نیگمشخ و  ای  دنک و  یم  ادیپ  يزیچ  هب  لیم  هک  ینامز 
املف هیرـس  ثعب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 9 ثیدـح :  دـنادرگ .  یم  مارح  شتآ  رب  ار  وا 
لاق و  سفنلا .  داهج  لاقف  ربکالا ؟  داهجلا  ام  هللا و  لوسر  ای  لیق  ربکالا  داهجلا  مهیلع  یقب  رغصالا و  داهجلا  اوضق  موقب  ابحرم  لاق  اوعجر 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا  يرگید  تیاور  رد   - 9 همجرت :  هیبنج .  نیب  یتـلا  هسفن  دـهاج  نم  داـهجلا  لـضفا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 
یـسک داهج  داهج ،  نیرترب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  تسا  هدـمآ  باب  نیا  لوا  تیاور  هب  هیبش  یتیاور  لقن  زا  سپ 

 - 10 همجرت :  هسفن .  دهاج  نم  دهاجملا  لاق :  هنا  مالسلا  هیلع  هنع  و   - 10 ثیدح :  دنک .  یم  هدهاجم  شیوخ  نورد  سفن  اب  هک  تسا 
 . دنک هزرابم  هدهاجم و  شیوخ  سفن  اب  هک  تسا  یسک  دهاجم  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  و 

اهب مایقلا  بوجو  حراوجلا  یلع  ضورفلا  باب   - 2

تسا هدومن  مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  يزیچ 

یبا نع   - 11 ثیدـح :  تابجاو  نآ  يادا  يارب  ندومن  مایق  بوجو  هتـشگ و  بجاو  یمدآ  ياـضعا  زا  يوضع  ره  رب  هک  هچنآ  باـب   - 2
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هحراوج نم  سیلف  اهیف  هقرف  اهیلع و  همـسق  مدآ و  نبا  حراوج  یلع  نامیالا  ضرف  هللا  نا  لاق :  لیوط )  ثیدـح  یف   ) مالـسلا هیلع  هللادـبع 
هفرعملا و رارق و  الاف  نامیالا  نم  بلقلا  یلع  ضرف  ام  اماف  لاق -  نا  یلا  اهتخا -  هب  تلکو  اـم  ریغب  ناـمیالا  نم  تلکو  دـق  ـالا و  هحراـج 

هللا یلص  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  ادلو و  هبحاص و ال  ذختی  مل  ادحا  اهلا و  هل  کیرش  هدحو ال  هللا  الا  هلا  ناب ال  میلـستلا  اضرلا و  دقعلا و 
هللا لوق  وه  هلمع و  وه  هفرعملا و  رارقالا و  نم  بلقلا  یلع  هللا  ضرف  ام  کلذـف  باتک  وا  یبن  نم  هللا  دـنع  نم  ءاج  اـمب  رارقـالا  هلآ  هیلع و 

مهبولق و نموت  مل  مههاوفاب و  انما  اولاق  نیذـلا  لاق  بولقلا و  نئمطت  هللا  رکذـب  الا  لاق  و  ناـمیالاب )  نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  ـالا   ) لـجوزع
رارقالا و نم  بلقلا  یلع  هللا  ضرف  ام  کلذف  ءاشی  نم  بذعی  ءاشی و  نمل  رفغیف  هللا  هب  مکبساحی  هوفخت  وا  مکـسفنا  یف  ام  اودتب  نا  لاق و 

یلع هللا  ضرف  ناـمیالا و  سار  وـه  هلمع و  وـه  هفرعملا و  رارقـالا و  نم  بلقلا  یلع  هللا  ضرف  ناـمیالا و  سار  وـه  هلمع و  وـه  هـفرعملا و 
لزنا يذلاب  انمآ  اولوق  لاق  انـسح و  سانلل  اولوق  و  همـسا .  یلاعت  كرابت و  هللا  لاق  هبرقا  هیلع و  دـقع  امب  بلقلا  نع  ریبعتلا  لوقلا و  ناسللا 

نع هزنتی  نا  عمـسلا  یلع  ضرف  هلمع و  وه  ناسللا و  یلع  هللا  ضرف  ام  اذـهف  نوملـسم  هل  نحن  دـحاو و  مکهلا  انهلا و  مکیلا و  لزنا  اـنیلا و 
لزن دق  کلذ و  یف  لجوزع  هللا  طخـسا  ام  یلا  ءاغـصالا  هنع و  لجوزع  هللا  یهن  امم  هل  لحی  امع ال  ضرعی  نا  هللا و  مرح  ام  یلا  عامتـسالا 

عـضوم ینثتـسا  مث  هریغ  ثیدـح  یف  اوضوخی  یتح  مهعم  اودـعقت  الف  اهب  ازهتـسی  اهبرفکی و  هللا  تایآ  متعمـس  اذا  نا  باـتکلا  یف  مکیلع 
هنـسحا نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی  نیذلا  دابع  رـشبف  لاق  نیملاظلا و  موقلا  عم  يرکذلا  دعب  دعقت  الف  ناطیـشلا  کنیـسنی  اما  لاقف و  نایـسنلا 

نع مه  نیذلا  نوعـشاخ و  مهتالـص  یف  مه  نیذلا  نونموملا  حلفا  دـق  یلاعت  لاق  بابلالا و  اولوا  مه  کئلوا  هللا و  مه  اذـه  نیذـلا  کئلوا 
یلع هللا  ضرف  ام  اذهف  امارک  اورم  وغللاب  اورم  اذا  لاق و  هنع و  اوضرعا  وغللا  اوعمـس  اذا  لاق و  نولعاف و  هاکزلل  مه  نیذلا  نوضرعم و  وغللا 

نا هیلع و  هللا  مرح  ام  یلا  رظنیال  نا  رـصبلا  یلع  ضرف  نامیالا و  نم  وه  هلمع و  وه  هل و  لـحیال  اـم  یلا  یغـصیال  نا  ناـمیالا  نم  عمـسلا 
اوظفحی مهراصبا و  نم  اوضغی  نینموملل  لق   : ) یلاعت كرابت و  لاقف  نامیالا  نم  وه  هلمع و  وه  هل و  لحیال  امم  هنع  هللا  یهن  اـمع  ضرعی 

نم نضـضغی  تاـنموملل  لـق   : ) لاـق هـیلا و  رـشنی  نا  هـجرف  ظـفحی  هـیخا و  جرف  یلا  ءرملا  رظنی  نا  مهتراوـع و  یلا  اورظنی  نا  مـهجورف ) 
نم نآرقلا  یف  یـش ء  لک  لاق :  اهیلا و  رظنی  نا  نم  اهجرف  ظفحت  اهتخا و  جرف  یلا  نه  ادـحا  رظنت  نا  نم  نهجورف )  نظفحی  نهراصبا و 
متنک ام  و   : ) لاقف يرخا  هیآ  یف  ناسللا  رـصبلا و  بلقلا و  یلع  ضرف  ام  مظن  مث  رظنلا  نم  اهناف  هیآلا  هذـه  ـالا  اـنزلا  نم  وهف  جرفلا  ظـفح 

ملع هب  کل  سیل  ام  فقت  و ال   : ) لاق ذاخفالا و  جورفلا و  دولجلاب  ینعی  مکدولجال )  مکراصبا و  مکعمس و ال  مکیلع  دهشی  نا  نورتتـست 
ناامیالا و نم  وه  امهلمع و  وه  رصبلا و  ضغ  نم  نینیعلا  یلع  هللا  ضرف  ام  اذهف  الوسم ) هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رصبلا و  عمـسلا و  نا 
محرلا و هلـص  هقدصلا و  نم  امهیلع  ضرف  لجوزع و  هللا  رما  ام  یلا  امهب  شطبی  نا  هللا و  مرح  ام  یلا  امهب  شطبی  نا ال  نیدیلا  یلع  ضرف 

قفارملا یلا  مکیدیا  مکهوجو و  اولسغاف  هالصلا  یلا  متمق  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   : ) یلاعت لاقف  تاولصلل  روهطلا  هللا و  لیبسلا  یف  داهجلا 
انم اماف  قاثولا  اودشف  مهومتنخثا  اذا  یتح  باقرلا  برضف  اورفک  نیذلا  متیقل  اذاف   : ) لاق و  نیبعکلا )  یلا  مکلجرا  مکـسورب و  اوحـسما  و 

یـشمیال نا  نیلجرلا  یلع  ضرف  امهجالع و  نم  برـضلا  نال  نیدیلا  یلع  هللا  ضرف  ام  اذـهف  اهزاروا ) برحلا  عضت  یتح  ءادـف  اما  دـعب و 
قرخت نل  کنا  احرم  ضرالا  یف  شمت  و ال   : ) لاقف لجوزع  هللا  یـضری  ام  یلا  یـشملا  امهیلع  ضرف  هللا و  یـصاعم  نم  یـش ء  هیلا  اـمهب 

امیف لاق  و  ریمحلا ) توصل  تاوصـالا  رکنا  نا  کـتوص  نم  ضـضعا  کیـشم و  یف  دـصقا  و   : ) لاـق و  ـالوط ) لاـبجلا  غلبت  نل  ضرـالا و 
انملکت مههاوفا و  یلع  متخن  مویلا   : ) اهیلع هضرف  هب و  هللا  رما  اـمل  اهعیـضت  نم  اـهبابرا  یلع  اهـسفنا و  یلع  لـجرالا  يدـیالا و  هب  تدـهش 

ضرف نامیالا و  نم  وه  اهلمع و  وه  نیلجرلا و  یلع  نیدیلا و  یلع  هللا  ضرف  امم  اضیا  اذهف  نوبسکی )  اوناک  امب  مهلجرا  دهـشت  مهیدیا و 
ریخلا اولعفا  مکبر و  اودـبعا  اودجـسا و  اوعکرا و  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   : ) لاـقف هالـصلا  تیقاوم  یف  راـهنلا  لـیللاب و  هل  دوسجلا  هجولا  یلع 

( ادحا هللا  عم  اوعدت  الف  دجاسملا هللا  نا  و   : ) رخآ عضوم  یف  لاق  نیلجرلا و  نیدـیلا و  هجولا و  یلع  هعماج  هضیرف  هذـهف  نوحلفت )  مکلعل 
نم وه  هنامیال و  المکتـسم  لجوزع  هللا  یقل  اهیلع  هللا  ضرف  ام  هحراوج  نم  هحراج  لک  ایفوم  هحراوجل  اظفاح  هللا  یقل  نمف  لاـق :  نا  یلا 

لخد نامیالا  مامتب  و  لاق - :  نا  یلا  نامیالا -  صقان  هللا  یقل  اهیف  لجوزع  هللا  رما  اـمم  يدـعت  وا  اـهنم  یـش ء  یف  ناـخ  نم  هنجلا و  لـها 
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دومرف هک  تسا  تیاور  ینالوط  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 11 همجرت :  رانلا .  نوطرفملا  لخد  ناصقنلاب  هنجلا و  نونموملا 
چیه سپ  دومن .  شخپ  اهنآ  یمامت  رد  میـسقت و  وا  ياضعا  رب  ار  نآ  تخاس و  بجاو  مدآ  دـنزرف  ياضعا  یمامت  رب  ار  ناـمیا  دـنوادخ  : 
رارق رگید  وضع  هدـهع  رب  هک  تسا  ینامیا  زا  ریغ  نامیا  نآ  هک  هدـش  هداهن  وا  هدـهع  رب  یناـمیا  هکنیا  زج  تسین  يو  ياـضعا  زا  يوضع 

ندومن و ارقا  هتـشگ ،  بجاو  بلق  رب  هک  ینامیا  نآ  اما  دـیامرف :  یم  هک  اجنآ  ات  دراد  همادا  مالـسلا  هیلع  ماما  نخـس  تسا - .  هدـش  هداد 
يدوبعم درادن  یکیرـش  تسا و  هناگی  وا  تسین  هللا  زج  يدوبعم  چـیه  هکنیا  ربارب  رد  میلـست  يدونـشوخ و  نتـسب و  نامیپ  نتفای و  تفرعم 

زا یباتک  اب  يربمایپ  ره  هب  ندومن  رارقا  و  تسوا ،  هداتسرف  هدنب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  هکنیا  درادن و  يدنزرف  بحاصم و  هک  اتکی 
راتفگ تسا و  نیمه  بلق  لمع  تسا و  هتخاس  بجاو  بلق  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یتفرعم  رارقا و  نامه  نیا  تسا و  هدـمآ  دـنوادخ  بناج 

هدیمرآ نامیا  هب  شلد  هک  یلاح  رد  هدومن  رفک  راهظا  رابجا  روز و  هب  هک  یـسک  رگم   ) درمـش یم  بذاک  ار  نارفاک  هک  لجوزع  دنوادخ 
 ! ربماـیپ يا   : ) دوـمرف و  ( 2 ( ) دریگ یم  مارآ  ادـخ  دای  اـب  اـهلد  هک  دیـشاب  هاـگآ  ناـه   : ) دومرف و  تسا .  اـنعم  نیمه  هب  رظاـن  ( 1  ( ) تسا
رد هک  ار  هچنآ  رگا   : ) دومرف و  ( 3  ( ) تسا هدرواین  نامیا  ناشاهلد  یلو  دنک  یم  نامیا  راهظا  ناشاهناهد  هک  ینانآ  زا  شابم  كانهودـنا 
رس هلزنم  هب  یتفرعم  فارتعا و  نامه  نیا  سپ  ( 4 ( ) دنک یم  باذع  دهاوخب  ار  هک  ره  دیاشخب و  یم  دینک  ناهنپ  ای  راکشآ  تسا  ناتنورد 

دنوادخ دومن ،  بجاو  ار  تسا  هتـسب  نامیپ  نآ  رب  ار  یکین  بلق  هک  ار  ینامیا  هب  ندومن  رارقا  نتفگ و  نابز ،  رب  دـنوادخ  و  تسا .  نامیا 
دوبعم دش و  هداتسرف  امش  ام و  رب  هکنآ  هب  میدروآ  نامیا  دییوگب   : ) دومرف و  ( 5 ( ) دییوگب ار  یکین  نامدرم  هب  و   : ) دیوگ یلاعت  كرابت و 
بجاو ناـبز  رب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  ندومن  رارقا  نتفگ و  نیا  سپ  ( 6  ( ) میتسه وا  ربنامرف  عیطم  اـم  تسا و  یکی  امـش  اـم و 

هک هچنآ  ندینـش  زا  دـنک و  يرود  هب  نداد  ارف  شوگ  زا  هک  تخاس  بجاو  شوگ  رب  دـنوادخ  و  تسا .  نیمه  نابز  لمع  تسا و  هتخاـس 
دنک یم  نیگمـشخ  ار  يادخ  شندینـش  هک  هچنآ  هب  دیامن و  يراددوخ  تسا  لجوزع  دنوادخ  یهن  دروم  تسین و  لالح  وا  رب  شندـینش 

تایآ هب  هک  دیدینـش  هاگره  هک  داتـسرف  نینچ  امـش  رب  باتک  رد  قیقحت  هب  و   : ) تسا هدومرف  هراب  نیا  رد  لجوزع  يادخ  دراپـسم  شوگ 
(7  . ( ) دنزادرپب يرگید  نخس  هب  هکنیا  ات  دینیشنم  نارفاک  نآ  اب  سپ  دوش  یم  هتفرگ  ازهتـسا  هب  یهلا  تایآ  دوش و  یم  هدیزرو  رفک  ادخ 
 ، تخاس تشومارف  ناطیش  رگا  و   : ) دومرف هدومن و  انثتسا  ار  تسا  هتسشن  یسلجم  نینچ  رد  یشومارف  يور  زا  نموم  هک  ار  يدروم  سپس 
یم ارف  شوگ  نخـس  هب  هک  یناـنآ  ارم  ناگدـنب  هد  تراـشب  سپ   : ) دومرف و  ( 8  ( ) نیـشنم يراکمتـس  هورگ  نینچ  اب  تندـمآ  دای  زا  سپ 

و ( 9 ( ) دننادنمدرخ نامه  نانیا  هدومرف و  تیاده  ار  نانآ  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانیا  دـننک ،  یم  يوریپ  رتوکین  نخـس  زا  دـنهد و 
لام تاکز  دـننازیرگ و  هدوهیب  رادرک  راتفگ و  زا  هراومه  نتورف و  ناشزامنن  رد  هک  اـهنامه  دنراگتـسر  ناـنموم  هک  تقیقح  هب   : ) دومرف

رب هاـگره  و   : ) دوـمرف و  ( 11 ( ) دـننیزگ یم  يرود  نآ  زا  دنونـشب  ار  يا  هدوهیب  هاـگره  ناـنآ   : ) دوـمرف و  ( 10 ( ) دـنزادرپ یم  ار  شیوخ 
هک تسا  هتخاس  بجاو  شوگ  رب  دنوادخ  هک  تسا  ینامیا  نامه  نیا  سپ  ( 12 ( ) دنرذگ یم  هنامیرک  نآ  رانک  زا  دننک  رذگ  يا  هدوهیب 
هک هچنآ  هب  هک  تخاس  بجاو  مشچ  رب  و  تسا .  نامیا  زا  نیا  تسا و  نیمه  شوگ  لمع  دـهدن و  شوگ  تسین  لـالح  وا  رب  هک  هچنآ  هب 
زا نیا  تسا و  نیا  مشچ  لمع  دنک و  يراددوخ  تسا  یهلا  یهن  دروم  شندید  هک  هچنآ  ندید  زا  دنکن و  رظن  هدومن  مارح  وا  رب  دنوادخ 

ار ناشیاهتروع  دندنب و  ورف  مارح  ندید  زا  ار  ناشناگدید  هک  وگب  نینموم  هب  ربمایپ !  يا   : ) دومرف یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  تسا .  نامیا 
زین ار  دوخ  تروع  دنکن و  رظن  دوخ  ردارب  تروع  هب  دنک و  ظفح  نارگید  ياهتروع  ندـید  زا  ار  دوخ  ناگدـید  ینعی  ( 13 ( ) دننک ظفح 

( دـننک ظفح  ار  ناشیاهتروع  دـندنبرب و  مارح  ندـید  زا  ار  دوخ  ناگدـید  وگب  نموم  ناـنز  هب   : ) دومرف و  دراد .  ظوفحم  نارگید  دـید  زا 
هگن رود  نارگید  دـید  سرریت  زا  ار  دوخ  تروع  دـنک و  رظن  يرگید  تروـع  هب  یکی  هکنیا  زا  دـنراد  هگن  ار  دوـخ  ناگدـید  ینعی  ( 14)

تروع ندومن  ظفح  دارم  تسا  هدمآ  تروع  ندومن  ظفح  زا  نخـس  میرک  نآرق  رد  هک  ییاج  ره  دومرف :  ترـضح  دیوگ :  يوار  دراد . 
هیآ رد  هدومن  بجاو  نابز  هدـید و  بلق و  رب  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  سپـس  تسا ،  رظن  زا  ندومن  ظفح  دارم  هک  هیآ  نیا  رگم  تسا  اـنز  زا 
یم امش  هیلع  رب  ناتیاهتسوپ  ناتناگدید و  ناتیاهشوگ و  هک  ار  یتداهش  دیراد  ناهن  دیناوت  یمن   : ) هدومرف تسا و  هدیشک  هتشر  هب  يرگید 
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نکم يوریپ  يرادن  یهاگآ  ملع و  نآ  هب  هک  هچنآ  زا   : ) دومرف و  تساهنار .  اهتروع و  هیآ ،  نیا  رد  اهتسوپ )  ) دولج زا  دارم  ( 15 ( ) دنهد
ورف نیا  هک  هتخاس  بجاو  نامـشچ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نآ  نیا  ( 16 ( ) دوش یم  هدیـسرپ  لد  هدـید و  شوگ و  زا  کی  ره  زا  اریز 

هب دوـخ  تسد  ود  اـب  یمدآ  هک  تخاـس  بجاو  تسد  ود  رب  دـنوادخ  و  تسا .  ناـمیا  زا  نیا  تسا و  مشچ  لـمع  مارح ،  زا  مـشچ  نتـسب 
تسا هتخاس  بجاو  ار  يروما  ود  نآ  رب  دنوادخ  هک  دشوکب  یهلا  روتسد  ندروآ  ياج  هب  رد  ود  نآ  هلیـسو  هب  درواین و  يور  مارح  يوس 
نامیا يا   : ) دومرف سپ  اهزامن ،  يارب  روهط  لامعتـسا  هیهت و  ادـخ و  هار  رد  داهج  نادـنواشیوخ و  اب  طاـبترا  هقدـص و  تخادرپ  لـیبق  زا 

يور یگدمآ  رب  ات  ار  ناتیاهیاپ  دیشکب و  رـس  رب  حسم  دییوشب و  اهقفرم  ات  ار  ناتیاهتـسد  اهیور و  دیتساخاپب  زامن  يارب  هاگره  ناگدنروآ 
ناشریگ نیمز  هک  هاگنآ  ات  دینزب  ار  ناشیاهندرگ  دـیدش  وربور  نارفاک  اب  راز  راک  نادـیم  رد  هاگره  سپ   : ) دومرف و  ( 17 ( ) دینک حسم  اپ 

ات دیناتـس  یم  ناشیا  زا  هیدف  ای  دیهن و  یم  نانآ  رب  یتنم  ای  نانآ  يدازآ  ربارب  رد  سپ  دیدنبب  مکحم  ار  ناشناریـسا  ياهدـنب  هاگنآ  دـیزاس 
راـک ندز  اریز  هدوـمن  بجاو  تـسد  ود  رب  دـنوادخ  هـک  تـسا  يزیچ  نآ  نـیا  ( 18 ( ) دـهن نیمز  رب  ار  دوـخ  ياـهراب  گـنج  هک  یناـمز 
يوس هب  هک  درک  بجاو  یباتـشن و  یـصاعم  زا  کی  چـیه  يوس  هب  ود  نآ  هلیـسو  هب  هک  تخاس  بجاو  اـپ  ود  رب  دـنوادخ  و  تساهتـسد . 
یناوت یمن  زگره  وت  اریز  رادـنرب  ماـگ  ربکت  اـب  ناـمارخ و  نیمز  يور  رب   : ) دومرف سپ  يرادرب  ماـگ  تسا  یهلا  تیاـضر  دروم  هک  هچنآ 

هک شکورف  ار  تزاوآ  شاــب و  ور  هناــیم  تـنتفر  هار  رد  و   : ) دوـمرف و  ( 19 ( ) دیـسر یهاوخن  اـههوک  هب  يدـنلب  رد  یفاکـشب و  ار  نیمز 
یهلا روتسد  هنوگچ  هک  دوخ  بحاص  دوخ و  هیلع  رب  اهاپ  اهتسد و  نداد  تداهش  هرابرد  و  ( 20  ( ) تسا نارخ  زاوآ  اهزاوآ  نیرت  شوخان 

هک هچنآ  هب  ناشاهیاپ  دـنیوگ و  نخـس  ام  اب  اهنآ  ناتـسد  میهن و  یم  رهم  ناشاهناهد  رب  زورما   : ) دومرف دـنا  هدرک  عیاـض  ار  وا  تاـبجاو  و 
تسد و لمع  هتخاس و  بجاو  اهاپ  اهتسد و  رب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  دش  هتفگ  هک  هچنآ  سپ  ( 21 ( ) دنهد یهاوگ  دنا  هدرک  بسک 

سپ دـتفا  كاخ  هب  وا  يارب  زامن  هماگنه  رد  زور  بش و  رد  هک  تخاس  بجاو  هرهچ  رب  دـنوادخ  و  تسا .  نامیا  زا  نآ  تسا و  نیمه  اـپ 
يراگتسر هب  هکدشاب  دیهد  ماجنا  ریخ  راک  دینک و  تدابع  ار  ناتراگدرورپ  دینک و  هدجـس  دینک و  عوکر  ناگدنروآ  نامیا  يا   : ) دومرف

نآ زا  اههاگ  هدجـس   : ) هک تسا  هدومرف  يرگید  ياج  رد  دنوادخ  تساهاپ و  ناتـسدو و  هرهچ  تابجاو  دش  هتفگ  هک  اهنیا  ( 22 ( ) دیسرب
یتلاح رد  ار  دنوادخ  هک  یـسک  سپ  دومرف :  همادا  رد  ترـضح  دـیوگ :  یم  يوار  ( 23 ( ) دیناوخن ار  يرگید  یـسک  وا  اب  سپ  تسادـخ 
نامیا اب  ار  لجوزع  دنوادخ  هدرک  افو  شیاضعا  زا  يوضع  ره  دروم  رد  یهلا  تابجاو  هب  هدومن و  ظفح  ار  دوخ  ياضعا  هک  دنک  تاقالم 

هدز زابرـس  یهلا  روتـسد  زا  ای  هدرک  تنایخ  تابجاو  زا  یبجاو  دروم  رد  هک  یـسک  اما  تسا  تشهب  لها  وا  تسا و  هدرک  تاـقالم  لـماک 
ماجنا رد  هک  یناسک  دنوش و  یم  لخاد  تشهب  هب  لماک  نامیا  اب  نانموم ،  هک  دـینادب  و  درک .  دـهاوخ  رادـید  صقان  نامیا  اب  ار  دـنوادخ 

 . دندرگ یم  دراو  خزود  هب  صقان  نامیا  اب  دنا  هدومن  یهاتوک  تابجاو 

ثیدح

عمسلا لاسی  لاق  الوسم  هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رصبلا و  عمسلا و  نا  مالسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  یل  لاق  لاق  نوراه  نب  نسحلا  نع   - 12
 : دومرف نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ :  نوراه  هب  نسح   - 12 همجرت :  هیلع .  دقع  امع  داوفلا  هیلا و  رظن  امع  رـصبلا  عمـس و  امع 
زا تسا و  هدینـش  هک  هچنآ  هراـبرد  شوگ  زا  ینعی  ( 24 ( ) دوش یم  لاوس  لد  مشچ و  شوـگ و  زا  اـنامه   : ) تسا هدوـمرف  دـنوادخ  هکنیا 

هللادبع یبا  نع   - 13 ثیدح :  دوش .  یم  هدیسرپ  تسا  هتسب  نامیپ  نآ  رب  هک  ینامیا  دروم  رد  لد  زا  تسا و  هدید  هک  هچنآ  هرابرد  مشچ 
مالسلا هیلع  قداص  ماما   - 13 همجرت :  لمعب .  الا  نامیالا  تبثیال  هنم و  لمعلا  لمعب و  الا  نوکیال  نامیالا  لاق :  ثیدـح  یف  مالـسلا  هیلع 

نع  - 14 ثیدح :  دوش .  یم  تباث  لمع  اب  طقف  نامیا  تسا و  نامیا  زا  هتساخرب  زین  لمع  لمع و  اب  هارمه  رگم  دشاب  یمن  نامیا  دومرف : 
هیلع قداص  ماما   - 14 همجرت :  نموم .  وهف  هب  هللا  رما  امب  لمع  نم  ملسم و  وهف  هللا  نیدب  رقا  نم  لاق :  ثیدح  یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا 

تـسا هدومن  رما  نآ  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  هک  یـسک  تسا و  ناملـسم  دنک  فارتعا  رارقا و  دـنوادخ  نید  هب  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا 
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نع کلاس  هنا  انربخا  همثیح  نا  هل :  لاـق  هنا  ثیدـح  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ریـصب ،  یبا   - 15 ثیدح :  تسا .  نموم  دـنک  لمع 
رقاب ماما  هب  دیوگ :  ریصب  یبا   - 15 همجرت :  همثیح .  قدص  لاقف :  هللا  یـصعی  نا ال  هللا و  باتکب  قیدصتلا  هللااب و  نامیالا  تلقف :  نامیالا 

زا تسا  ترابع  نامیا  هک :  دیا  هداد  خساپ  امش  تسا و  هدیسرپ  نامیا  هرابرد  امش  زا  هک  داد  ربخ  ام  هب  همثیخ  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع 
16 ثیدح :  تسا .  هتفگ  تسرد  همثیخ  يرآ  دومرف :  ترضح  ادخ ،  ندرکن  ینامرفان  ادخ و  باتک  هب  ندومن  قیدصت  ادخ و  هب  داقتعا  : 

هیلع هللا  یلص  هللا  لوسر  ادمحم  نا  هللا و  الا  هلا  نا ال  هداهش  لاقف :  نامیالا  نع  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تلاس  لاق :  جارد  نب  لیمج  نع  - 
 - 16 همجرت :  هنم .  لمعلا  لمعلاب و  الا  نامیالا  هل  تبثی  ال  لاق :  نامیالا  نم  لمعلاف  تلق :  یلب  لاق :  لمع  اذـه  سیلا  تلق :  لاق :  هلآ .  و 

هکنیا هب  هداد  یهاوگ  زا  تسا  ترابع  نامیا  دومرف :  ترـضح  مدیـسرپ  نامیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  جارد  نب  لیمج 
 ، نداد یهاوگ  نیا  ایآ  مدرک :  ضرع  دیوگ :  لیمج  تسوا .  هداتـسرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  هکنیا  تسین و  ادخ  زج  يدوبعم  چیه 

هلیسو هب  زج  نامیا  دومرف :  ترـضح  تسا ؟  نامیا  زا  لمع  سپ  مدرک :  ضرع  هرابود  يرآ ،  دومرف :  ترـضح  دوش ؟  یم  هدرمـش  لمع 
هیصو یلا  هدانساب  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم   - 17 ثیدح :  تسا .  نامیا  زا  هتـساخرب  زین  لمع  ددرگ و  یمن  تباث  صخـش  يارب  لمع 

یلع ضرف  دـق  هللا  ناف  ملعت  ام  لـک  لـقت  ـال  لـب  ملعت  ـال  اـم  لـقتال  ینب  اـی  لاـق :  هنا  هیفنحلا  هب  دـمحم  هدـلول  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هللا لاقف  يدـس  اهکربت  مل  اهبدا و  اهرذـح و  اهظعو و  اهرکذ و  اهنع و  کلاسی  همایقلا و  موی  کیلع  اهب  جـتحی  ضئارف  اـهلک  کـحراوج 

مکتنسلاب هنوقلت  ذا   : ) لجوزع لاق  و  الوسم ) هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رـصبلا و  عمـسلا و  نا  ملع  هب  کل  سیل  ام  فقت  و ال   : ) لجوزع
اونمآ نیذـلا  اهیا  ای   : ) لجوزع لاقف  هتعاطب  اهدبعتـسا  مث  میظع )  هللادـنع  وه  انیه و  هنوبـسحت  ملع و  هب  مکل  سیل  ام  مکهاوفاـب  نولوقت  و 

الف دجاسملا هللا  نا  و   : ) لاق حراوجلا و  یلع  هبجاو  هعماج  هضیرف  هذهف  نوحلفت )  مکلعل  ریخلا  اولعفا  مکبر و  اودبعا  اودجـسا و  اوعکرا و 
مکیلع دهـشی  نا  نورتتـست  متنک  ام  و   : ) لـجوزع لاـق  نیم و  اـهبالا  نیتبکرلا و  نیدـیلا و  هجولا و  دـجاسملاب  ینعی  ادـحا ) هللا  عم  اوعدـت 

یلع ضرفف  اـهیلع  صن  ضرفب و  کـحراوج  نم  هحراـج  لـک  ضح  مث  جورفلا  دولجلاـب  ینعی  مکدولجـال )  مکراـصبا و  ـال  مـکعمس و 
اودعقت الف  اهب  ازهتسی  اهب و  رفکی  هللا  تایآ  متعمس  اذا  نا  باتکلا  یف  مکیلع  لزن  دق  و   : ) لجوزع لاقف  یصاعملا  یلا  یغصی  نا ال  عمسلا 

یتـح مهنع  ضرعاـف  اـنتایآ  یف  نوضوخی  نیذـلا  تیار  اذا  و   : ) لـجوزع لاـق  و  مهلثم )  اذا  مکنا  هریغ  ثیدـح  یف  اوـضوخی  یتـح  مهعم 
 ( نیملاظلا موقلا  عم  يرکذلا  دعب  دعقت  الف  ناطیشلا  کنیسنی  اما  و   : ) لاقف نایسنلا  عضوم  لجوزع  ینثتـسا  مث  هریغ )  ثیدح  یف  اوضوخی 
 : لجوزع لاق  و  بابلالا )  اولوا  مه  کئلوا  هللا و  مهاده  نیذلا  کئلوا  هنسحا  نوعبتیف  لوقلا  نومعتسی  نیذلا  دابع  رـشبف   : ) لجوزع لاق  و 
 : لجوزع لاقف  هیلع  هللا  مرح  ام  یلا  هب  رظنیال  نا  رصبلا  یلع  ضرف  هلمع و  وه  عمسلا و  یلع  لجوزع  لاق  و  امارک ) اورم  وغللاب  اورم  اذا  (و 
نع ریبـعتلا  رارقـالا و  ناـسللا  یلع  ضرف  هریغ و  جرف  یلا  دـحا  رظنی  نآ  مرحف  مهجورف )  اوظفحی  مهراـصبا و  نم  اوـضغی  نینموـملل  لـق  )
وه بلقلا و  یلع  ضرف  و  انـسح ) سانلل  اولوق  و   : ) لجوزع لاق  هیآلا و  انیلا ) لزنا  يذاب  انمآ  اولوق  و   : ) لجوزع لاقف  هیلع  دـقع  اـم  بلقلا 

لجوزع لاق  هیآلا و  نامیالاب )  نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  الا   : ) لجوزع لاقف  هیار  هرما و  نع  ردـصی  مهفی و  لـقعی و  هب  يذـلا  حراوجلا  ریما 
الا  : ) لجوزع لاق  و  مهبولق )  نموت  مل  مههاوفاب و  انمآ  اولاق  نیذـلا   : ) لاقف مهبولق  نموت  مل  مههاوفاب و  نامیالا  اوطعا  موق  نع  ربخا  نیح 

ءاشی و نم  بذعی  و  ءاشی ) نمل  رفغیف  هللا  هب  مکبـساحی  هوفخت  وا  مکـسفنا  یف  ام  اودبت  نا  و   : ) لجوزع لاق  و  بولقلا )  نئمطت  هللا  رکذـب 
یلا متمق  اذا  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای   : ) لجوزع لاقف  هتعاطب  انهلمعتـست  نا  کیلع و  لجوزع  هللا  مرح  ام  یلا  امهدـمتال  نا  نیدـیلا  یلع  ضرف 

اورفک نیذلا  متیقل  اذاف   : ) لجوزع لاق  و  نیبعکلا )  یلا  مکلجرا  مکسورب و  اوحـسما  قفارملا و  یلا  مکیدیا  مکهوجو و  اولـسغاف  هالـصلا 
ضرالا یف  شمت  و ال   : ) لجوزع لاقف  صاع  هیـشم  امهب  یـشمت  ـال  نا  هتعاـط و  یف  اـمهلقفت  نا  نیلجرا  یلع  ضرف  و  باـقرلا )  برـضف 
مههاوفا یلع  متخن  مویلا   : ) لجوزع لاق  و  اهورکم ) کبر  دنع  هئیس  ناک  کلذ  لک  الوط  لابجلا  غلبت  نل  ضرالا و  قرخت  نل  کنا  احرم 

یلع هللا  ضرف  ام  اذـهف  همایقلا  موی  اـهبحاص  یلع  دهـشت  اـهنا  اـهنع  هللا  ربخاـف  نوبـسکی )  اوناـک  اـمب  مهلجرا  دهـشت  مهیدـیا و  اـنملکت  و 
نم نوکتف  هتعاط  هنع  كدقفب  وا  هتیصعم  دنع  هرکذ  یلاعت  هللا  كاری  نا  كایا  هناوضر و  هتعاطب و  اهلمعتـسا  ینب و  ای  هللا  قتاف  کجراوج 
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کلیل یف  هتوالت  هب و  دجهتلا  هیهن و  هرما و  همارح و  هلالخ و  هعئارش  هضئارف و  موزل  هیف و  امب  لمعلا  نآرقلا و  هءارقب  کیلع  نیرـساخلا و 
نا معلا  هیآ و  نیـسمخ  ول  هدهع و  یف  موی  لک  رظنی  نا  ملـسم  لک  یلع  بجاو  وهف  هقلخ  یلا  یلاعت  كرابت و  هللا  نم  دهع  هناف  كراهن  و 

نیقیدـصلا نییبنلا و  دـعب  هنجلا  یف  نوکیالف  قرا  ارقا و  نآرقلا  يراقل  لاقی  همایقلا  موی  ناک  اذاف  نآرقلا  تایآ  ددـع  یلع  هنجلا  تاـجرد 
نب دمحم  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تیصو  رد   - 17 همجرت :  هجاحلا )  عضوم  اهنم  اندحا  هلیوط  هیـصوا  و   . ) هنم هجرد  عفرا 
اریز روایم  نابز  رب  یناد  یم  هک  مه  ار  يزیچ  ره  هکلب  وگم  یناد  یمن  هک  ار  يزیچ  مدنبلد !  رـسپ  يا  دومرف :  ترـضح  تسا  هدمآ  هیفنح 

هرابرد وت  زا  دروآ و  یم  یلیلد  تجح و  وت  هیلع  رب  تمایق  زور  رد  اهنآ  هلیسوب  هک  هتخاس  بجاو  ار  يروما  وت  ياضعا  یمامت  رب  دنوادخ 
ملع و هب  هک  هچنآ  زا   : ) تسا هدومرف  سپ  هدراذگن  او  اهر  هتخومآ و  بدا  هداد و  میب  هدومن و  تحیـصن  دـنپ و  ار  اهنآ  دـسرپ و  یم  اهنآ 

یم ارف  دوخ  ياهنابز  اـب  ار  نآ  هک  یماـگنه   : ) دومرف و  ( 25 () دوش یم  لاوس  لد  مشچ و  شوـگ و  زا  اریز  نکم  يوریپ  يرادـن  یهاـگآ 
یسب ادخ  دزن  رد  هک  یلاح  رد  دیدرمـش  یم  لهـس  ار  نیا  دیتفگ و  یم  ناتاهناهد  ای  دیتشادن  یهاگآ  ملع و  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  دیتفرگ و 

عوکر و ناگدـنروآ  نامیا  يا   : ) هدومرف هدـناوخ و  ارف  دوخ  يرادربنامرف  تداـبع و  هب  ار  حراوج  ءاـضعا و  سپـس  ( 26  ( ) تـسا گرزب 
ماجنا دنوادخ و  شتسرپ  نیا  ( 27 ( ) دیسرب يراگتـسر  هب  هک  تسا  دیما  دیهد  ماجنا  ریخ  لمع  دیتسرپب و  ار  ناتراگدرورپ  دینک و  هدجس 

سک چیه  ادـخ ،  اب  هارمه  سپ  تسادـخ  نآ  زا  اههاگ  هدجـس   : ) دومرف و  تسا .  هتـشگ  بجاو  اضعا  یمامت  رب  هک  تسا  يا  هضیرف  ریخ 
دیناوت یمن  و   : ) دومرف تسا و  اپ  گرزب  تشگنا  ود  اـهوناز و  تسد و  ود  تروص و  اـههاگ ،  هدجـس  زا  دارم  ( 28 ( ) دیناوخن را  يرگید 
اهتروع هیآ  نیا  رد  اهتسوپ )  ) زا دارم  ( 29 ( ) دیزاس ناهنپ  ار  دنهد  یم  امش  هیلع  رب  ناتیاهتسوپ  ناتناگدید و  ناتاهـشوگ و  هک  ار  یتداهش 
تخاس بجاو  شوگ  رب  سپ  تسا  هدومن  حیرـصت  نآ  رب  هداد و  صاصتخا  ار  یبجاو  وت  ياضعا  زا  يوضع  ره  رب  دنوادخ  سپـس  تسا . 

رفک یهلا  تایآ  هب  هک  دیونشب  هاگ  ره  هک  داتسرف  نینچ  امش  رب  باتک  رد  دنوادخ  اققحم  و   : ) دومرف سپ  دهدن  ارف  شوگ  یصاعم  هب  هک 
رگا دنوش  دراو  يرگید  نخـس  رد  ات  دینیـشنم  نارفاک  اب  یـسلجم  هنوگنیا  رد  دوش  یم  هتفرگ  هرخـسم  هب  ادـخ  تایآ  دوش و  یم  هدـیزرو 
هدش وگتفگ  رد  قرغ  ازهتسا ) راکنا و  هب   ) ام تایآ  دروم  رد  یناسک  يدید  هاگره   : ) دومرف و  ( 30 ( ) دیشاب یم  نانآ  دننامه  دینکن  نینچ 

رد یشومارف  يور  زا  نموم  هک  ار  ییاج  لجوزع  دنوادخ  سپس  ( 31 ( ) دننیشنب وگتفگ  هب  رگید  ینخـس  هرابرد  ات  نک  يرود  نانآ  زا  دنا 
هورگ نینچ  اـب  يروآداـی  زا  دـعب  سپ  تخاـس  تشومارف  ناطیـش  رگا  و   : ) تسا هدوـمرف  هدوـمن و  انثتـسا  ار  تسا  هتـسشن  یـسلجم  نینچ 

يوریپ نخس  نیرتوکین  زا  دنونش و  یم  ار  نخس  هک  یناگدنب  نامه  ارم ،  ناگدنب  دهد  تراشب  سپ   : ) دومرف و  ( 32  ( ) نیشنم يراکمتس 
دروخرب هدوهیب  يرما  هب  هاگ  ره  ناـنموم   : ) دومرف و  ( 33 () دننادنمدرخ نانآ  درک و  ناشتیاده  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دننک  یم 

نیا سپ  ( 35  . ( ) دـنییزگ یم  يرود  نآ  زا  دنونـشب  هدوهیب  ینخـس  هاـگره  و   : ) دومرف و  ( 34 ( ) دـنرذگ یم  نآ  رانک  زا  هنامیرک  دـننک 
هک يزیچ  هب  هک  هدومن  بجاو  زین  مشچ  رب  دنوادخ  تسا و  نیمه  شوگ  لمع  هتخاس و  بجاو  شوگ  رب  دـنوادخ  هک  تسا  يزیچ  نامه 

(36 ( ) دننک ظفح  ار  ناشیاهتروع  دندنب و  ورف  مارح  ندید  زا  ار  ناشناگدید  وگب  نانموم  هب   : ) دومرف سپ  دـنکفین  رظن  هتخاس  مارح  وا  رب 
دنک ریبعت  رارقا و  هتسب  نامیپ  نآ  رب  بلق  هک  هچنآ  هب  هک  دومن  بجاو  نابز  رب  و  دنک .  هاگن  يرگید  تروع  هب  یسک  هک  دومن  مارح  سپ 

هب میدروآ  نامیا  دـییوگب  و   : ) دومرف سپ  دـنک  ریبعت  رارقا و  هتـسب  نامیپ  نآ  رب  بلق  هک  هچنآ  هب  میدروآ  نامیا  دـییوگب  و   : ) دومرف سپ 
هک تسا  يوضع  تسا و  اضعا  ریما  هک  بلق  رب  و  ( 38 ( ) دییوگب ار  ییوکین  مدرم  هب  و   : ) دومرف و  ( 37 ( ) دش هداتسرف  ورف  ام  رب  هک  هچنآ 

نارفاـک  : ) دوـمرف تخاـس و  بجاو  زین  ددرگ  یم  لـصاح  يریگ  هجیتـن  وا  يار  رما و  زا  دریگ و  یم  تروـص  مهف  لـقعت و  نآ  هلیـسو  هب 
یهورگ زا  ربخ  هک  اجنآ  رد  و  ( 39  ( ) تسا هدیمرآ  نامیا  هب  شلد  هک  یلاح  رد  هدومن  رفک  راهظا  رابجا  هب  هک  یـسک  رگم  دـنیوگغورد 

دومرف و  ( 40 ( ) دوب هدرواین  نامیا  ناشیاهلد  هک  یلاح  رد  میدروآ  نامیا  دنتفگ  هکنانآ   : ) دومرف یبلق  هن  دنراد  ینابز  نامیا  هک  دـهد  یم 
هب دنوادخ  دینک  ناهنپ  ای  راکـشآ  دـیراد  نورد  رد  هک  ار  هچنآ  رگا   : ) دومرف و  ( 41 ( ) دریگ یم  مارآ  ادخ  دای  اب  اهلد  هک  دیـشاب  هاگآ  : )
ود رب  دـنوادخ  و  ( 42 ( ) دـنک یم  باذـع  دـهاوخب  ار  هک  ره  دـیاشخب و  یم  دـهاوخب  ار  هک  ره  سپ  دـشک  یم  باسح  امـش  زا  نآ  ببس 
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هب ادـخ  تعاـطا  هار  رد  ار  تسد  ود  ینکن و  زارد  هدوـمن  مارح  وـت  رب  دـنوادخ  هک  هچنآ  يوـس  هب  ار  ود  نآ  هـک  تخاـس  بـجاو  تـسد 
هب دـییوشب و  اه  جـنرآ  اـت  ار  ناتیاهتـسد  ناـتیاهیور و  دـیزیخ  یم  رب  زاـمن  يارب  هاـگ  ره  ناگدـنروآ  ناـمیا  يا   : ) دومرف سپ  يریگراـک 

دیدش وربور  نارفاک  اب  رازراک  نادیم  رد  هاگره   : ) دومرف و  ( 43 ( ) دینک حسم  اپ  يور  یگدمآرب  ات  ار  ناتیاهیاپ  دیشکب و  حسم  ناتاهرس 
ود نآ  هلیـسو  هب  يروآرد و  تـکرح  هـب  شتعاـط  هار  رد  ار  ود  نآ  هـک  تخاـس  بـجاو  اـهاپ  رب  دـنوادخ  و  ( 44 ( ) دـینزب ار  ناشاهندرگ 

یمن ار  نیمز  زگره  اریز  رادن  رب  ماگ  نیمز  يور  رب  نامارخ  ربکت و  اب   : ) دومرف سپ  يرادن  رب  ماگ  راکنایصع  صخـش  ندز  ماگ  نوچمه 
رب زورما   : ) دوـمرف و  ( 45  ( ) تسا دنـسپان  تراگدرورپ  دزن  رد  شتـشز  اهنیا  همه  دیـسر  یهاوخن  اههوک  هب  يدنلب  رد  یفاکـشب و  یناوت 

سپ ( 46 ( ) داد دنهاوخ  یهاوگ  دـنا  هدرک  بسک  هک  هچنآ  هب  ناشاهیاپ  دـنیوگ و  یم  نخـس  ام  اب  ناشناتـسد  میهن و  یم  رهم  ناشاهناهد 
هک تسا  ییاهزیچ  دـش  هتفگ  هک  اهنیا  سپ  داد .  دـنهاوخ  یهاوگ  دوخ  بحاص  هیلع  رب  تمایق  زور  رد  اهیاپ  هک  تسا  هداد  ربخ  دـنوادخ 

ریگراک و هب  وا  يدونـشوخ  تعاطا و  هار  رد  ار  دوخ  ياضعا  مدنزرف و  يا  سرتب  ادخ  زا  سپ  تسا  هتخاس  بجاو  وت  ياضعا  رب  دـنوادخ 
ناراکنایز زا  هجتین  رد  سپ  دـباین  شیوخ  تعاط  رد  ار  وت  ای  دـنیبب  شتیـصعم  ماجنا  لاح  رد  ار  وت  یلاـعت  يادـخ  هکنیا  زا  شاـب  رذـح  رب 

یهن رما و  مارح و  لالح و  نیناوق و  تاـبجاو و  ینک و  لـمع  تسا  نآرق  رد  هچنآ  هب  يزادرپب و  نآرق  ندـناوخ  هب  هک  داـب  وت  رب  یـشاب و 
زا تسا  یناـمیپ  دـهع و  نآرق  اریز  ینک  توـالت  ار  نآ  تزور  بش و  رد  يزادرپب و  يراد  هدـنز  بش  هب  نآرق  اـب  يرمـش و  مزـال  ار  نآ 
هب هچ  رگا  دـنکفیب  یهلا  نامیپ  نیا  هب  رظن  زور  ره  رد  هک  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  سپ  شناگدـنب  اب  یلاعت  كرابت و  يادـخ  بناج 
هک دش  دهاوخ  هتفگ  نآرق  يراق  هب  دوش  تمایق  زور  هک  ینامز  سپ  تسا  نآرق  تایآ  ددع  هب  تشهب  تاجرد  هک  نادـب  نآ و  هیآ  هاجنپ 

یلماع رح  خیش  موحرم   . ) تسین نآرق  يراق  هجرد  زا  رتالاب  شا  هجرد  یسک  ناقیدص  ناربمایپ و  زا  دعب  تشهب  رد  سپ  ور  الاب  ناوخب و 
 : مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع   - 18 ثیدح :  میدومن . )  باختنا  ار  نآ  زا  تجاح  عضوم  ام  هک  تسا  ینالوط  همانتیصو  نیا  دیوگ : 

لوقی لجوزع  هللا  نال  تئش  ام  عمست  نا  کل  سیل  و  ملع )  هب  کل  سیل  ام  فقت  و ال   : ) لوقی هللا  نال  تئـش  امب  ملکتت  نا  کل  سیل  لاق 
اور وت  رب  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا   - 18 همجرت :  الوسم ) هنع  ناک  کئلوا  لک  داوفلا  رصبلا و  عمـسلا و  نا  : )
هک تسین  اور  وت  رب  و  ( 47  ( ) نکم يوریپ  يرادن  ملع  نآ  هب  هک  هچنآ  زا   : ) دیامرف یم  دـنوادخ  اریز  ییوگب  یهاوخ  هچنآ  ره  هک  تسین 

(48 ( ) دش دنهاوخ  عقاو  شسرپ  دروم  همه  لد  مشچ و  شوگ و  انامه   : ) دیامرف یم  لجوزع  يادخ  اریز  يونشب  یهاوخ  هچنآ  ره 

هبودنملا هبجاولا و  قوقحلا  نم  هب  مایقلا  یغبنی  امم  هلمج  باب   - 3

یبا نب  یلع  نب  نیـسحلا  نب  یلع  نیدـباعلا  دیـس  نع   - 19 ثیدـح :  تسا  راوازـس  اهنآ  هب  ماـیق  هک  یبحتـسم  بجاو و  قوقح  باـب   - 3
کیفکی نا  هسفن  یلع  کل  لعج  صالخاب  کلذ  تلعف  اذاف  ائیش  هب  كرـشتال  هدبعت و  نا  کیلع  ربکالا  هللا  قح  لاق :  مالـسلا  هیلع  بلاط 
لوضفلا كرت  ریخلا و  هدیوعت  انخلا و  نع  همارکا  ناسللا  قح  لجوزع و  هللا  هعاطب  اهلمعتـست  نا  کیلع  کسفن  قح  هرخالا و  ایندـلا و  رما 

هضغت نا  رـصبلا  قح  هعامـس و  لحیال  ام  عامـس  هبغلا و  عامـس  نع  ههیزنت  عمـسلا  قح  مهیف و  لوقلا  نسح  سانلاب و  رلا  اهل و  هدئافال  یتلا 
کل لحیال  ام  یلا  امهب  یـشمتال  نا  کیلجر  قح  کل و  لحی  ام ال  یلا  امهطـسبت  نا ال  کیدـی  قح  هب و  رظنلاب  ربتعت  کل و  لحیال  امع 

قح عبـشلا و  یلع  دـیزت  اب  مارحلل و  ءاع  هلعجت و  ـال  نا  کـنطب  قح  راـنلا و  یف  يدرتف  کـب  لزت  ـال  نا  رظناـف  طارـصلا  یلع  فقت  اـمهبف 
يدی نیب  مئاق  اهیف  تنا  لجوزع و  هللا  یلا  هداف  اهنا و  ملعت  نا  هالصلا  قح  هیلا و  رظنی  نا  نم  هظفحت  انزلا و  نم  هنـصحت  نا  کیلع  کجرف 
هیدـی نیب  ناک  نمل  مظعملا  عرـضتملا  نیکتـسملا  فئاخلا  یجارلا  بهارلا  بغارلا  ریقحلا  لیلذـلا  دـبعلا  ماقم  تمق  کلذ  تملع  اذاـف  هللا 

کبونذ و نم  هیلا  رارف  کبر و  یلا  هدافو  هنا  ملعت  نا  ججلا  قح  اهقوقح و  اه و  هدودحب  اهمیقت  کبلقب و  اهیلع  لبقت  راقولا و  نوکسلاب و 
کعمـس و کناسل و  یلع  لجوزع  هللا  هبرـض  باجح  هنا  ملعت  نا  موصلا  قح  کیلع و  هللا  هبجوا  يذـلا  ضرفلا  ءاضق  کـتبوت و  لوبق  هیف 

کبر دنع  كرخذ  اهنا  ملعت  نا  هقدصلا  قح  کیلع و  هللا  رتس  تقرخ  موصلا  تکرت  ناف  رانلا  نم  هب  كرتسی  کجرف  کنطب و  كرصب و 
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ایالبلا و کنع  عفدـت  اهنا  ملعت  هینالع و  هعدوتـست  امب  کنم  قثوا  ارـس  هعدوتـست  امب  تنک  اهیلع و  داهـشالا  یلا  جاتحتال  یتلا  کـتعید  و 
هتمحرل و ضرعتلا  الا  هب  دیرت  هقلخ و ال  دیرت  لجوزع و ال  هللا  هب  دیرت  نا  يدهلا  قح  هرخالا و  یف  رانلا  کنع  عفدت  ایندـلا و  یف  ماقـسالا 

نا کیلع  نا  ناطلسلا و  نم  کیلع  هل  هللا  لعج  امب  کیف  یلتبم  هنا  هنتف و  هل  تلعج  کنا  ملعت  نا  ناطلـسلا  قح  هاقلت و  موی  کحور  هاجن 
ریقوتلا هل و  میظعتلا  ملعلاـب  کـسئاس  قح  ءوس و  نم  کـیلا  یتاـی  اـمیف  هل  اکیرـش  نوکت  هکلهتلا و  یلا  كدـیب  یقلتف  هطخـسل  ضرعتتـال 

بیجی و يذلا  وه  نوکی  یتح  یش ء  نع  هلاسی  ادحا  بیجت  کتوص و ال  هیلع  عفرت  نا ال  هیلع و  لابقالا  هیلا و  عامتـسالا  نسح  هسلجمل و 
هل سلاجت  هبقانم و ال  رهظت  هبویع و  رتست  نا  ءوسب و  كدنع  رکذ  اذا  هنع  عفدـت  نا  ادـحا و  هدـنع  باتغت  ادـحا و ال  هسلجم  یف  ثدـحتال 

کـسئاس قح  اما  سانلل و  همـسا ال  لج  هملع هللا  تملعت  هتدصق و  کناب  هللا  هکئالم  کل  دهـش  کلذ  تلعف  اذاف  ایلو  هل  يداعتال  اودـع و 
ملعت ناف  ناطلسلاب  کتیعر  قح  اما  قلاخلا و  هیصعم  یف  قولخمل  هعاط  هناف ال  لجوزع  هللا  طخسی  امیف  الا  هیـصعت  هعیطت و ال  ناف  کلملاب 

هبوقعلاب و مهلجاعتال  مهلهج و  مهل  رفغت  میحرلا و  دـلاولاک  مهل  نوکت  مهیف و  لدـعت  نا  بجیف  کتوق  مهفعـضل و  کتیعر  اوراـص  مهنا 
كاتآ امیف  مهیلع  امیق  کلعج  امنا  لجوزع  هللا  نا  ملعت  ناف  ملعلاب  کتیعر  قح  اما  مهیلع و  هوقلا  نم  كاتآ  اـم  یلع  لـجوزع  هللا  رکـشت 
تعنم تنا  نا  هلـضف و  نم  هللا  كداز  مهیلع  رجـضت  مل  مهب  قرخت  مل  ساـنلا و  میلعت  یف  تنـسحا  ناـف  هتنازخ  نم  کـل  حـتف  ملعلا و  نم 

کلحم و بولقلا  نم  طقسی  هءاهب و  ملعلا و  کبلـسی  نآ  لجوزع  هللا  یلع  اقح  ناک  کنم  ملعلا  مهبلط  دنع  مهب  تقرخ  وا  کملع  سانلا 
نا اهب و  قفرت  اهمرکتف و  کیلع  لجوزع  هللا  نم  همعن  کلذ  نا  ملعتف  اسنا  انکـس و  کل  اـنلعج  لـجوزع  هللا  نا  ملعت  ناـف  هجوزلا  قح  اـما 

کک ولمم  قح  اما  اهنع و  توفع  تلهج  اذا  اهوسکت و  اهمعطت و  كریـسا و  اهنال  اهمحرت  نا  کیلع  اهل  ناف  بجوا  اـهیلع  کـقح  ناـک 
هحراوج و ال نم  ائیـش  تقلخال  هللا و  نود  هتعنـص  کـنال  هکلمت  مل  کـمد  کـمحل و  کـما و  کـیبا و  نبا  کـبر و  قلخ  هنا  ملعت  ناـف 

هیلا ریخ  نم  هیتات  ام  کل  ظفخیل  هایا  کعدوتـسا  هیلع و  کـنمتئا  کـل و  هرخـس  مث  لـکذ  كاـفک  لـجوزع  هللا  نکل  اـقزر و  هل  تجرخا 
اهنا ملعت  نا  کما  قح  اما  هللااب و  ـالا  هوقـال  لـجوزع و  هللا  قلخ  بذـعت  ملو  هب  تلذبتـسا  هتهرک  نا  کـیلا و  هللا  نسحا  اـمک  هیلا  نسحاـف 

عوجت و نا  لابت  مل  اهحراوج و  عیمجب  کتقو  ادـحا و  دـحا  یطعی  ام ال  اهبلق  هرمث  نم  کـتطعا  ادـحا و  دـحا  لـمحی  ـال  ثیح  کـتلمح 
کنا اهل و  نوکتل  دربلا  رحلا و  کتفو  کلجال و  مونلا  رجهت  کـلظت و  یحـضت و  كوسکت و  يرعت و  کیقـست و  شطعت و  کـمعطت و 
ملعاف کبجعی  ام  کسفن  نم  تیار  امهمف  نکت  مل  هالول  هناف  کلـصا  هنا  ملعت  ناف  کیبا  قح  اما  هقیفوت و  هللا و  نوعب  الا  اهرکـش  قیطتال 
کیلا فاضم  کنم و  هنا  ملعت  ناف  كدلو  قح  اما  هللااب و  الا  هوقال  کلذ و  ردق  یلع  هرکـشا  هللادمحاف و  هیف  کیلع  همعنلا  لصا  كابا  نا 

هرما یف  لمعاف  هتعاط  یلع  هنوعملا  لجوزع و  هبر  یلع  هلالدلا  بذالا و  نسح  نم  هتیلو  امع  لوئسم  کنا  هرش و  هریخب و  ایندلا  لجاع  یف 
هذـختت الف  کتوق  كزع و  كدـی و  هنا  ملعت  ناف  کیخا  قح  اما  هیلا و  هءاسالا  یلع  بقاـعم  هیلا  ناـسحالا  یلع  باـثم  هنا  ملعی  نم  لـمع 

هنم کیلع  مرکا  هللا  نکیلف  الا  هللا و  عاطا  ناف  هل  هحیصنلا  هودع و  یلع  هترصن  عدت  هللا و ال  قلخل  ملظلل  هدع  لا  هللا و  هیـصعم  یلع  احالس 
اهـسنا هیرحلازع و  یلا  هتـشحو  قرلا و  لذ  نم  کجرخا  هلام و  کیف  قفنا  هنا  ملعت  ناف  کیلع  معنملا  كالوم  قح  اما  هللااـب و  ـالا  هوقـال  و 

یلوا هنا  ملعت  کبر و  هدابعل  کغرف  کسفن و  ککلم  نجـسلا و  نم  کجرخا  هیدوبعلا و  دـیق  کـنع  کـف  هکلملا و  رـسا  نم  کـقلطاف 
يذـلا كالوم  قح  اما  هللااب و  الا  هوق  کنم و ال  هیلا  جاتحا  اـم  کـسفنب و  هبجاو  کـیلع  هترـصن  نا  کـتوم و  کـتایح و  یف  کـی  قلخلا 

هل نکی  مل  اذا  هثاریم  لجاعلا  یف  کباوث  نا  رانلا و  نم  کل  اـباجح  هیلا و  هلیـسو  هل  کـقتع  لـعج  لـجوزع  هللا  نا  ملعت  ناـف  هیلع  تمعنا 
هلاقملا هبـسکت  هفورعم و  رکذـت  هرکـشت و  ناـف  کـیلع  فورعملا  يذ  قح  اـما  هنجلا و  لـجالا  یف  کـلام و  نم  تقفنا  اـمل  هاـفاکم  محر 

اموی هتافاکم  یلع  تردق  نا  مث  هینالع  ارس و  هترکش  دق  تنک  کلذ  تلعف  اذاف  لجوزع  هللا  نیب  کنیب و  امیف  ءاعدلا  هل  صلخت  هنـسحلا و 
کیلع لجوزع  هللا  ضرف  ءاضق  یلع  کنوع  کطخ و  یلا  کل  عاد  لجوزع و  کـبر  کـل  رکذـم  هنا  ملعت  نا  نذوملا  قح  اـما  هتاـفاک و 

لجوزع و کبر  نیب  کنیب و  امیف  هرافـسلا  دـلقت  هنا  ملعت  ناف  کتالـص  یف  کماما  قح  اما  کیلا و  نسحملا  رکـش  کـلذ  یلع  هرکـشاف 
نا کنود و  هب  ناک  صقن  ناک  ناف  لجوزع  هللا  يدـی  نیب  ماقملا  لوه  كاـفک  هل و  عدـت  مل  کـل و  اـعد  هنع و  ملکتت  مل  کـنع و  ملکت 
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کسیلج قح  اما  کلذ و  ردق  یلع  هل  رکشتف  هتالصب  کتالص  هسفنب و  کسفن  یقوف  لضف  کیلع  هل  نکی  مل  هکیرش و  تنک  امامت  ناک 
کنذا و ریغب  کنع  مایقلا  هل  زوجی  کیلا  سلجی  نم  هنذابالا و  کسلجم  نم  موقتال  ظـفللا و  هاراـجم  یف  هفـصنت  کـبناج و  هل  نیلت  ناـف 
هل عبتتال  امولظم و  ناک  اذا  هترـصن  ادـهاش و  همارکا  ابئاغ و  هظفحف  كراج  قح  اما  اریخالا و  هعمـست  ـال  هتاریخ و  ظـفحت  هتـالز و  یـسنت 

هترثع و لیقت  هدیدش و  دنع  هملست  هنیب و ال  کنیب و  امیف  هتحصن  کتحیصن  لبقی  هنا  تملع  نا  هیلع و  هترتس  آءوس  هیلع  تملع  ناف  هروع 
کمرکی و ال امک  همرکت  فاصنالا و  لیـضفتلاب و  هبحـصت  ناف  بحاصلا  قح  اما  هللااب و  ـالا  هوق  ـال  همیرک و  هرـشاعم  هرـشاعت  هبنذ و  رفغت 
اباذع و هیلع  نکتال  همحر و  هیلع  نک  هللا و  هیصعم  نم  هب  مهی  امع  هرجزت  كدوی و  امک  هدوت  هتافاک و  قبـس  ناف  همرکم  یلا  قبـسی  هعدت 

هیلع ظفحت  هترظانم و  نود  کیارب  لمعتال  همکح و  نود  مکحتال  هتیعر و  رضح  نا  هتیفاک و  باغ  ناف  کیرـشلا  قح  اما  هللااب و  الا  هوق  ال 
ناف ال کلام  قح  اما  هللااب و  الا  هوق  انواختی و ال  مل  ام  نیکیرـشلا  یلع  یلاعت  كرابت و  هللادـی  ناف  هرما  نم  ناـهوا  زع  اـمیف  هنختـال  هلاـم و 
هرـسحلاب و ءوبتف  هب  لخبت  کبر و ال  هعاطب  هب  لمعاف  كدـمحی  نم ال  کسفن  یلع  رثوتال  ههجو و  یف  الا  هقفنتـال  هلح و  نم  ـالا  هذـخات 
لوقلا و نسحب  هتیـضرا  ارـسعم  تنک  نا  هتیطعا و  ارـسوم  تنک  ناف  کبلاطی  يذـلا  کمیرغ  قح  اما  هللااب و  ـالا  هوقـال  هعبتلا و  عم  همادـنلا 

ناف کیلع  یعدـملا  مصخلا  قح  اما  هرما و  یف  هللا  یقتت  هعدـخت و  هشغتال و ال  هرغتال و  نا  طـیلخلا  قح  اـفیطل و  ادر  کـسفن  نع  هتددر 
ریغ هرما  یف  تات  ملو  هب  تقفر  الطاب  یعدی  ام  ناک  نا  هقح و  هتیفوا  هملظت و  مل  کسفن و  یلع  هدـهاش  تنک  اقح  کیلع  هیعدـی  ام  ناک 
مل هتلواقم و  تلمجا  كاوعد  یف  اقحم  تنک  نا  هیلع  یعدـت  يذـلا  کمـصخ  قح  هللااب و  ـالا  هوقـال  هرما و  یف  کـبر  طخـست  مل  قفرلا و 

ریـشملا قح  ملعی و  نم  نا  ریـشتسملا  قح  يوـعدا و  تکرت  هیلا و  تبت  لـجوزع و  هللا  تیقتا  كاوـعد  یف  ـالطبم  تنک  نا  هقح و  دـحجت 
کبهذم نکیل  هحیـصنلا و  هیلا  يدوت  نا  حصنتـسملا  قح  لجوزع و  هللا  تدمح  کقفاو  نا  هیار و  نم  کقفاوی  امیف ال  همهتتال  نا  کیلع 

قفاوی مل  نا  لـجوزع و  هللا  كدـمح  باوصلاـب  یتا  ناـف  کعمـسب  هیلا  یغـصت  کـحانج و  هل  نیلت  نا  حـصانلا  قح  قفرلا و  هل و  همحرلا 
هللااب الا  هوقال  لاح و  یلع  هرما  نم  یـشب ء  ابعت  الف  همهتلل  اقحتـسم  نوکی  نا  الا  کلذب  هذخاوت  مل  اطخا و  هنا  تملع  همهتت و  مل  هتمحر و 

هلهجتستال و همدقتتال و  قیرط و  یلا  هقبستال  ماصخلا و  دنع  هتلباقم  كرت  کلبق و  مالسالا  یف  همدقتا  هلالجا  هنسل و  هریقوت  ریبکلا  قح  و 
هب و تفرلا  هیلع و  رتسلا  هنع و  وفعلا  همیلعت و  يون )  نم   ) هتمحر ریغـصلا  قح  هتمرح و  مالـسالا و  قحل  هتمرکا  هتلمتحا و  کیلع  لهج  نا 
هرذـع و لبقاف  عنم  نا  هلـضفب و  هفرعملا  رکـشلاب و  هنم  لبقاف  یطعا  نا  لوئـسملا  قح  هتجاح و  ردـق  یلع  هواطعا  لئاسلا  قح  هل و  هنوعملا 

لاق ترصتنا  رضی  وفعلا  نا  تملع  نا  هنع و  وفعت  نا  کیلا  ءاسا  نم  قح  هرکشت و  مث  الوا  لجوزع  هللا  دمحت  نا  یلاعت  كرـس هللا  نم  قح 
مهئیـسمب و قفرلا  مهل و  همحرلا  همالـسلا و  رامـضا  کتلم  لها  قح  و  لیبس )  نم  مهیلع  ام  کئلواف  هملظ  دـعب  رـصتنا  نمل  و   : ) یلاعت هللا 

نا کسفنل و  هرکت  ام  مهل  هرکت  کسفنل و  بحت  ام  مهل  بحت  مهئبیـسم و  نع  يذـالا  فک  مهنـسحم و  رکـش  مهحالـصتسا و  مهفلاـت و 
لبقت نا  همذـلا  قح  كدالوا و  هلزنمب  مهنم  راغـصلا  کما و  لزنمب  مهزئاجع  کـتوخا و  هلزنمب  مهبابـش  کـیبا و  هلزنمب  مهخویـش  نوکت 

 : دومرف هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا   - 19 همجرت :  هدهعب .  لجوزع  هللا  اوفو  ام  مهملظتال  مهنم و  لجوزع  هللا  لبق  ام  مهنم 
صالخا و يور  زا  هاگره  سپ  يرواـین  رامـش  هب  وا  کیرـش  ار  يزیچ  ینک و  شتـسرپ  ار  وا  اـهنت  هک  تسا  نیا  وت  رب  گرزب  يادـخ  قح 
هک تسا  نیا  وت  رب  تسفن  قح  و  دنک .  تیافک  ار  تترخآ  ایند و  رما  هک  دـناد  یم  مزال  دوخ  رب  ناحبـس  يادـخ  ینک  نینچ  نطاب  يافص 

ازسان هک  ینادب  نآ  زا  رت  فیرـش  رتگرزب و  ار  وا  هک  تسا  نیا  نابز  قح  و  يراداو .  راک  هب  لجوزع  يادخ  زا  يرادربنامرف  هار  رد  ار  نآ 
هک تسا  نآ  شوگ  قح  یهد و  تداع  مدرم  هرابرد  کین  راتفگ  مدرم و  هب  یکین  دئاف و  یب  دئاز و  نانخس  كرت  ریخ و  هب  ار  وا  دیوگ و 
وت رب  شندید  هچنآ  ره  ندید  زا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  مشچ  قح  و  يزاس .  كاپ  تسین ،  زیاج  شندینش  هچنآ  ره  تبیغ و  ندینـش  زا  ار  وا 

تسین لالح  وت  رب  هک  يزیچ  يوس  هب  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  تناتـسد  قح  و  يریگ .  تربع  تناگدید  اب  رظن  هار  زا  يدنب و  رب  تسا  مارح 
( طارص  ) رب اپ  ود  نیا  اب  وت  سپ  يرادن  رب  ماگ  تسین  اور  وت  رب  هک  يزیچ  يوس  هب  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  نآ  تیاهیاپ  قح  و  ییاشگن . 

هفاضا یهدـن و  رارق  مارح  هاگیاج  فرظ و  ار  نآ  هک  تسا  نیا  وت  رب  مکـش  قح  و  یتفین .  ورف  شتآ  رد  يزغلن و  اـت  رگنب  سپ  یتسیا  یم 
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ینک و ظفح  ار  نآ  دـنکفا  رظن  نآ  هب  یـسک  هکنیا  زا  يراد و  هگن  اـنز  زا  ار  نآ  هک  تسا  نیا  وت  رب  وت  تروع  قح  و  يروخن .  يریـس  رب 
ناج میمص  زا   ) ار نیا  رگا  سپ  يا  هداتسیا  وا  هاگـشیپ  رد  زامن  رد  وت  تسا و  لجوزع  يادخ  رب  دورو  زامن  ینادب  هک  تسا  نیا  زامن  قح 
دوب دهاوخ  راز  زیچ و  یب  كانمیب و  راودیما و  ناسرت و  دنموزرآ و  کچوک و  راوخ و  يا  هدنب  نداتـسیا  وا  رارب  رد  تنداتـسیا  یبایرد  ( 
یم يور  زامن  هب  تبلق  یمامت )   ) اب يرمـش و  یم  گرزب  يا  هداتـسیا  راـقو  شمارآ و  اـب  شربارب  رد  هک  ار  يدـنوادخ  لاـح )  نیا  رد   ) و

زا نتخیرگ  راـگدرورپ و  رب  ناگدـشدراو  جـح  ینادـب  هک  تـسا  نـیا  جـح  قـح  و  يراد .  یم  ياـپ  هـب  ار  نآ  دودـح  قوـقح و  يروآ و 
وت رب  دـنوادخ  هک  ار  یتابجاو  زا  یکی  جـح  ندروآ  ياـج  هب  اـب  و  تسا .  هتفریذـپ  تا  هبوت  جـح  رد  تسا و  تیادـخ  يوس  هب  تناـهانگ 

مشچ و شوگ و  نابز و  رب  لجوزع  دـنوادخ  هک  تسا  یباجح  هزور  ینادـب  هک  تسا  نآ  هزور  قح  و  يا .  هدومن  ادا  تسا  هتخاس  بجاو 
هک ار  یششوپ  ییوگ  ینک  كرت  ار  هزور  رگا  سپ  دناشوپ  یم  خزود  شتآ  دنزگ  زا  ار  وت  باجح  نیا  اب  هک  تسا  هداهن  وت  جرف  مکش و 

یهن و یم  تراگدرورپ  دزن  رد  هک  تسوت  هریخذ  هقدص  هک  ینادب  هک  تسا  نیا  هقدص  قح  و  يا .  هدرک  هراپ  تسا  هدراذـگ  وت  رب  ادـخ 
دامتعا یناهنپ  رد  نآ  ندراذگ  هعیدو  رد  يرادن و  نآ  يارب  ندیبلط  دـهاش  هب  يزاین  هک  یتناما  يا .  هدرپس  وا  هب  هک  تسا  یتناما  هعیدو و 

ار خزود  شتآ  ایند و  رد  ار  اهدرد  اهالب و  هقدص  هک  ینادب  دـیاب  يراذـگ و  تعیدو  هب  اراکـشآ  ار  نآ  هکنیا  ات  يراد  يرتشیب  نانیمطا  و 
ار نامدرم  هن  ینک  دصق  ار  لجوزع  يادـخ  ياضر  اهنت  نآ  ندومن  ینابرق  رد  هک  تسا  نآ  ینابرق  قح  و  دـنک .  یم  عفد  وت  زا  ترخآ  رد 
هک تسا  نیا  ناطلس  قح  و  ینکن .  دصق  راگدرورپ  تاقالم  زور  رد  ار  تحور  ییاهر  نتفرگ و  رارق  یهلا  تمحر  ریـسم  رد  زج  نآ  زا  و 

ضرعم رد  دـیابن  تسوت و  راتفرگ  هتفای  وت  رب  هک  یتنطلـس  رطاخ  هب  زین  وا  يا و  هدـش  هداد  رارق  وا  ناحتما  شیاـمزآ و  هیاـم  وت  هک  ینادـب 
هک سک  نآ  قح  و  يوش .  کیرـش  تدوخ  هب  ندـناسر  يدـب  رد  وا  اب  هجیتن  رد  یتفیب و  تکاله  هب  دوخ  تسد  اـب  يریگرارق و  وا  مشخ 
ارف شوگ  شنانخس  هب  بوخ  یهد و  ناماس  کین  ار  شنتسشن  هاگیاج  يرامـش و  گرزب  ار  وا  هک  تسا  نیا  هدومن  يربهار  ار  وت  ملع  رد 
وا دوخ  اـت  ییوگن  خـساپ  ینک  یم  شـسرپ  وا  زا  هک  یـسک  هب  ینکن و  وا  يادـص  زا  رتدـنلب  ار  تیادـص  یـشاب و  هتـشاد  وا  هب  ور  یهد و 

دنیوگ شا  يدب  زا  وت  دزن  رد  رگا  ینکن ،  ار  سک  چیه  تبیغ  وا  دزن  رد  ییوگن و  نخس  یسک  اب  وا  سرد  سلجم  رد  دهد ،  ار  شخـساپ 
رادتسود اب  یشاب و  هتشادن  تساخرب  تسشن و  وا  نمشد  اب  يزاس و  راکـشآ  ار  شیاه  تلیـضف  یناشوپب و  ار  شیاهبیع  ینک و  عافد  وا  زا 

يا هتخومآ  ادخ  رطاخ  هب  ار  ملع  یـشناد و  ناهاوخ  وت  هک  دنهد  یهاوگ  وت  عفن  هب  یهلا  ناگتـشرف  ینک  نینچ  رگا  سپ  ینکن  ینمـشد  وا 
هک يدراوم  رد  رگم  ینکن  شینامرفان  ینک و  تعاطا  ار  شیاهروتسد  هک  تسا  نیا  تسوت  کلام  هک  یسک  قح  اما  و  مدرم .  رطاخ  هب  هن 
هک تسا  نیا  وت  ناتـسدریز  قح  اما  و  تسین .  راوازـس  قلاخ  ینامرفان  رد  قولخم  زا  يرادربنامرف  اریز  تسا  لجوزع  يادـخ  مشخ  ثعاـب 

نانآ يارب  ینک و  راتفر  لدـع  هب  نانآ  نیب  رد  هک  تسا  بجاو  سپ  دـنا  هتـشگ  وت  تیعر  وت  ییاناوت  دوخ و  یناوتان  رطاخ  هب  اهنآ  ینادـب 
رب هک  یطلست  تردق و  رب  ار  لجوزع  يادخ  ینکن و  باتش  نانآ  ندومن  رفیک  رد  ییاشخبب و  ار  نانآ  ینادان  یشاب و  نابرهم  يردپ  نوچ 

لجوزع يادخ  نیادب  هک  تسا  نیا  يراد  هدهع  هب  ار  ناشیا  یملع  یتسرپرس  هکنانآ  قح  اما  و  یشاب .  رازگـساپس  تسا  هداد  وت  هب  ناشیا 
میلعت رد  رگا  سپ  هدوشگ  وت  رب  يرد  ملع  هنازخ  زا  هداد و  رارق  نانآ  تسرپرـس  یلوتم و  هدومرف  اطع  وت  هب  هک  یـشناد  نتخومآ  رد  ار  وت 

وت رب  دوخ  لضف  زا  دنوادخ  يدرگن  گنتلد  لولم و  نانآ  یـسانشان )  ردق   ) زا یفابن و  غورد  نانآ  يارب  یـشوکب و  کین  نانآ  شزومآ  و 
غورد اب  دنتـسه  وت  شناد  ناهاوخ  هک  هاگنآ  ای  یتشاد  غیرد  نامدرم  زا  ار  تشناد  رگا  اما  دیامرف و  یم  اطع  ار  نامیا )  ملع و  زا   ) یتدایز

رد ار  تهاگیاج  دریگب و  وت  زا  ار  نآ  یگدنشخرد  شناد و  هک  تسا  راوازـس  لجوزع  يادخ  رب  يزاس  نادرگرـس  ریحتم و  ار  نانآ  یفاب 
زا یتمعن  وا  هداد و  رارق  وت  شمارآ  شیاسآ و  هیام  ار  وا  لجوزع  دنوادخ  ینادـب  هک  تسا  نیا  ترـسمه  قح  اما  و  دزاس .  رابتعا  یب  اهلد 

سپ تسا  رت  مزال  یـسب  يراد  وا  رب  وت  هک  یقح  هچ  رگا  ینک  ارادم  وا  اب  يرادب و  یمارگ  ار  وا  سپ  تسوت  يارب  لجوزع  يادخ  بناج 
دروم دومن  ینادان  هاگره  یناـشوپب و  هماـج  هدومن و  ماـعطا  ار  وا  دـیاب  تسوت و  ریـسا  وا  اریز  ینک  راـتفر  یناـبرهم  هب  وا  اـب  هک  تسوت  رب 
دنزرف ینعی   ) وت ردام  ردپ و  دـنزرف  تسوت و  راگدرورپ  هدـیرفآ  زین  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  وت  كولمم  قح  اما  و  یهد .  شرارق  شـشخب 
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کی چیه  وت  و  ادخ ،  هن  یشاب  هدیرفآ  ار  وا  وت  هک  لیلد  نیا  هب  یتسین  شکلام  وت  تسا  وت  نوخ  تشوگ و  و  تسا )  اوح  مدآ و  ترـضح 
وا سپـس  تشاذگاو  وت  هب  ار  وا  راک  لجوزع  دنوادخ  یلو  يا  هدرواین  نوریب  وت  تعیبط  لد  زا  ار  وا  يزور  يا و  هدیرفاین  ار  وا  ياضعا  زا 

تیارب یهد  یم  وا  هب  وت  هک  ییاراد  لاـم و  زا  هچنآ  وا  اـت  داـهن  وت  دزن  تناـما  هب  ار  وا  داد و  رارق  نیما  وا  رب  ار  وت  دـنادرگ و  وت  رخـسم  ار 
كولمم وا  ياج  هب  تسا  دنـسپان  وت  رظن  رد  رگا  تسا و  هدومن  یکین  وت  هب  دنوادخ  هچنانچ  نک  یکین  وا  هب  زین  وت  سپ  دنک ،  يرادـهگن 

وا ینادب  هک  تسا  نیا  تردام  قح  اما  و  ادخ .  يرای  هب  رگم  تسین  ییورین  چیه  هدم و  باذع  ار  لجوزع  يادـخ  قولخم  ریگب و  يرگید 
یـسک هب  سک  چیه  هک  ار  يزیچ  دوخ  بلق  هویم  زا  وت  هب  دنک و  یمن  لمح  ار  يرگید  یـسک  تیعـضو  نآ  اب  هک  درک  لمح  ار  وت  ینامز 

دهد و تیاذغ  يوش و  هنـسرگ  وت  هکنیا  زا  تشادـن  یکاب  دومن و  يرادـهگن  ار  وت  دوخ  ياضعا  یمامت  اب  درک و  اطع  دـشخب  یمن  رگید 
هرانک باوخ  زا  وت  رطاخ  هب  و  دنکفا ،  وت  رب  هیاس  وا  دباتب و  وت  رب  باتفآ  دناشوپب و  ار  وت  یـشاب و  نایرع  دـنک و  تبآریـس  يوشن و  هنـشت 

و یهلا .  قیفوت  کمک و  هب  رگم  يرادن  ار  وا  زا  يرازگساپس  ییاناوت  وت  یشاب و  وا  يارب  ات  تشادهاگن  امرـس  امرگ و  زا  ار  وت  و  تفرگ . 
هیام هک  يدـید  يزیچ  دوخ  رد  هاـگره  سپ  يدوبن  زین  وت  دوبن  وا  رگا  اریز  تسوت  هشیر  لـصا و  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  تردـپ  قح  اـما 
چیه هک  روآ  ياج  هب  ار  شرکـش  وگ و  ساپـس  ار  يادخ  سپ  تسوت  هشیر  لصا و  تفـص  نآ  رد  تردپ  هک  نادب  دـش  وت  يدنـسپ  دوخ 

هب بوسنم  شرـش  ریخ و  اـیند  نیا  رد  تسوت و  زا  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  تدـنزرف  قح  اـما  و  یهلا .  هدارا  هب  رگم  تسین  یـشبنج  ورین و 
رد سپ  یتـسه ،  لوسم  راـگدرورپ  تعاـطا  رب  وا  يراـی  لـجوزع و  يادـخ  يوس  هب  وا  ییاـمنهار  وا و  يوکین  بدا  ربارب  رد  وت  تسوت و 
قح اما  و  نک .  لمع  دید  دهاوخ  رفیک  وا  هب  ندومن  يدب  رب  درب و  دهاوخ  باوث  دنزرف  هب  ناسحا  رب  دناد  یم  هک  یـسک  دـننامه  وا  دروم 

تیصعم يارب  يا  هلیسو  هحلـسا و  ناونع  هب  وا  زا  نیاربانب  تسوت  تردق  تزع و  هیام  وت و  تسد  هلزنم  هب  وا  ینادب  هک  تسا  نیا  تردارب 
تحیصن زا  راذگم و  اهنت  ار  وا  شنمـشد  لباقم  رد  نکم ،  هدافتـسا  ادخ  قلخ  هب  متـس  يارب  گرب  زاس و  نابیتشپ و )  ) نینچمه دنوادخ و 
رتدنمجرا وت  دزن  رد  دنوادخ  دیاب  هنرگ  دـشاب و  دـنوادخ  عیطم  وا  هک  تسا  یتروص  رد  اهنیا  و  نکم ،  یهاتوک  وا  یهاوخ  ریخ  ندومن و 

ار شلام  وا  ینادب  هک  تسا  نیا  هدرک  دازآ  ار  وت  هک  ییاقآ  قح  اما  و  دنوادخ ،  کمک  هب  رگم  تسین  یتردق  شبنج و  چیه  دشاب و  وا  زا 
هدومن و اهر  ار  وت  تیکلم  يریـسا  زا  تسا و  هدناسر  يدازآ  شمارآ  تزع و  هب  یگدنب  تشحو  تلذ و  زا  ار  وت  هدرک و  جرخ  وت  هار  رد 

تغارف تراـگدرورپ  تداـبع  يارب  وت  هب  هدومن و  تدوخ  کـلام  ار  وت  هدروآ و  نوریب  نادـنز  زا  ار  وت  هدوـشگ و  وـت  زا  ار  یگدـنب  دـنب 
تسا بجاو  وت  رب  وا  هب  ندناسر  يرای  تسوت و  هب  نامدرم  نیرتکیدزن  نیرتراوازـس و  تگرم  یگدنز و  رد  وا  هک  ینادب  دیاب  هدیـشخب و 
کمک هب  رگم  تسین  یتردـق  چـیه  یهد و  رارق  شرایتخا  رد  دراد  جاـیتحا  وت  زا  هک  ار  هچنآ  هچ  یباتـشب و  شیراـی  هب  تدوخ  هچ  لاـح 

وت تسد  هب  ار  وا  يدازآ  لجوزع  دنوادخ  ینادب  هک  تسا  نیا  يا  هتخاس  شدازآ  هدومن و  ماعنا  وا  رب  وت  هک  يا  هدنب  قح  اما  و  دـنوادخ . 
تـسا نیا  ایند  رد  وت  راک  نیا  باوث  هدومن و  خزود  شتآ  زا  نتـشگ  باجح  هیاـم  وت  يارب  ار  نآ  هداد و  رارق  شدوخ  يوس  هب  يا  هلیـسو 

دش دهاوخ  بیصن  تشهب  زین  ترخآ  رد  دسر و  یم  وت  هب  يا  هدومن  وا  رب  هک  یقافنا  رطاخ  هب  وا  ثرا  دشاب  هتشادن  دنواشیوخ  وا  رگا  هک 
وا دروم  رد  ار  وکین  راتفگ  ینک و  دای  ار  شا  یکین  ییوگ و  ساپس  ار  وا  هک  تسا  نیا  هدومن  یکین  ناسحا و  وت  هب  هک  یـسک  قح  اما  و  . 

راکـشآ ناـهن و  رد  وا  زا  ینک  نینچ  رگا  ینک  اـعد  هناـصلاخ  وا  يارب  لـیلج  لـجوزع و  يادـخ  دوخ و  نیب  یناـسرب و  نارگید  شوگ  هب 
ینادب هک  تسا  نیا  وگ  ناذا  قح  اما  و  نک .  نینچ  یتفای  ار  شا  یبوخ  ناربج  نداد و  ضوع  ناوت  يزور  رگا  سپس  يا .  هدرک  ینادردق 
يادـخ هک  يا  هضیرف  ماـجنا  رب  ار  وت  دـنک و  یم  توـعد  تا  هرهب  يوـس  هب  ار  وـت  دروآ و  یم  وـت  داـی  هب  ار  لـیلج  زیزع و  راـگدرورپ  وا 

یسک قح  اما  و  نک .  ینادردق  هتشاد  اور  یکین  وت  هب  هک  یسک  دننامه  وا  زا  راک  نیا  رب  سپ  دنک  یم  يرای  هتخاس  بجاو  وت  رب  لجوزع 
وا بناج  زا  وت  تسوت و  يوگنخـس  هتفرگ و  هدـهع  هب  ار  تراـگدرورپ  وت و  نیب  ندوب  ریفـس  وا  ینادـب  هک  تسا  نیا  تسوت  زامنـشیپ  هک 

هدرک تیافک  تراگدرورپ  هاگـشیپ  رد  نداتـسیا  ساره  لوه و  زا  ار  وت  ینک و  یمن  شیاـعد  وت  تسوت و  يوگاـعد  ییوگ و  یمن  نخس 
رپس اب  درادن  يرترب  وت  رب  یتسه و  کیرـش  وا  اب  زین  وت  دشاب  مامت  لماک و  شزامن  رگا  وت و  هن  تسوا  ندرگ  هب  دشاب  یـصقن  رگا  تسا ، 
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يوگـساپس نادردق و  دراد  وت  هب  هک  یتمدخ  یبوخ و  هزادـنا  هب  دـیاب  سپ  هتـشگ  ظفاح  ار  تزامن  دوخ  زامن  اب  هتـشاد و  هاگن  ار  وت  دوخ 
زا وا  هزاجا  اب  زج  ینک و  تیاعر  ار  فاصنا  يو  اب  وگتفگ  رد  یـشاب و  وا  ياریذپ  یمرن  اب  هک  تسا  نیا  تنیـشنمه  قح  اما  و  یـشاب .  يو 
هب ار  یبوخ  زج  نک و  ظفح  ار  شیاهیبوخ  راپـس و  یـشومارف  هب  ار  شیاهـشزغل  دزیخرب ،  وت  هزاجا  نودب  دناوت  یم  وا  يزیخن و  رب  تیاج 

دروم هک  ینامز  ییامن و  شمارکا  روضح  ماگنه  رد  ینک و  شظفح  وا  دوبن  رد  هک  تسا  نیا  تا  هیاـسمه  قح  اـما  و  ناـسرم .  وا  شوگ 
یتسناد رگا  ناشوپب و  ار  شا  يدـب  دراد  يا  يدـب  هک  یتسناد  رگا  نکم و  يریگیپ  ار  وا  بیع  یباتـشب ،  شا  يرای  هب  دریگ  یم  رارق  متس 

اب شخبب و  ار  شهانگ  رذگرد و  ششزغل  زا  راذگم و  او  ار  وا  یتخـس  ماگنه  نک و  شتحیـصن  وا  دوخ و  نیب  دریذپ  یم  ار  تحیـصن  هک 
ینابرهم و هب  وا  اب  هک  تسا  نیا  تبحـصمه  مدمه و  قح  اما  و  ادخ .  کمک  هب  زج  تسین  ییورین  چـیه  نک و  ترـشاعم  يراوگرزب  هب  وا 

رگا دریگ و  یـشیپ  وت  رب  ندومن  مرک  رد  هک  راذـگم  او  ار  وا  يراد و  شا  یمارگ  دراد  یم  تا  یمارگ  هکنانچ  ینک و  تبحاصم  فاـصنا 
يارب راد و  شزاب  تشامگ  ادخ  تیصعم  باکترا  هب  تمه  رگا  دراد و  یم  تتسود  هکنانچ  رادب  شتسود  هد و  ار  ششاداپ  تفرگ  یشیپ 

ار شراک  دش  بیاغ  رگا  هک  تسا  نیا  کیرـش  قح  اما  و  ادخ .  کمک  هب  زج  تسین  یتردق  ورین و  چیه  باذع و  هن  شاب  تمحر  هیام  وا 
تروشم نودب  و  هدم )  مکح  وا ،  مکح  لباقم  رد  ای   ) ریگم میمصت  وا  رظن  نودب  نک و  ار  شلاح  تیاعر  دشاب  رضاح  رگا  هد و  ماجنا  وت 

تـسد اریز  رادـم  اور  تناـیخ  شزرا  یب  هچ  دـشاب و  شزرا  اـب  هچ  وا  راـک  رد  نک و  يرادـهگن  ار  شلاـم  نکم و  لـمع  دوخ  يار  هب  وا 
کمک هب  زج  تسین  ییورین  چیه  تسا و  نانآ  رـس  رب  دـنا  هدرکن  تنایخ  رگیدـکی  هب  کیرـش  ود  هک  ینامز  ات  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
یـسک هب  ینکن و  جرخ  حیحـص  ياج  رد  زج  يرواین و  تسد  هب  لالح  هار  زا  زج  ار  نآ  هک  تسا  نیا  تا  ییاراد  لام و  قح  اما  و  ادـخ . 

هب تا  یئاراد  هلیسو  هب  سپ  يرادن  مدقم  نتشیوخ  رب  ار  وا  یهدن و  يراد  تلام  هب  زاین  دوخ  هک  یتروص  رد  دنک  یمن  ینادردق  وت  زا  هک 
رب نآ  تبوقع  هکنیا  هوالعب  يوش  نیرق  ینامیـشپ  ترـسح و  اب  ینک  نینچ  رگا  هک  زرون  لخب  تلام  هرابرد  زادرپب و  تراگدرورپ  تعاـط 

رگا ینک و  تخادرپ  وا  هب  يراد  رگا  هک  تسا  نیا  وت  راکناتـسب  قح  اما  و  یهلا .  يورین  هب  زج  تسین  ییورین  چـیه  دـنام و  یم  وت  ندرگ 
نآ کلم  قوقح  رد  کیرـش  قح  و  ینادرگرب .  دوخ  شیپ  زا  یمرن  تفاـطل و  اـب  ینک و  یـضار  شوخ  نخـس  اـب  ار  وا  یتسه  یتخـس  رد 

و یسرتب .  ادخ  زا  وا  دروم  رد  يرادن و  اور  تنایخ  وا  هب  يزاسن و  رهاظ  وا  با  يراد  لد  رد  هچنآ  فالخ  یهدن و  بیرف  ار  وا  هکا  تسا 
دهاش تدوخ  هیلع  رب  وا و  عفن  هب  دیاب  زین  دوخ  وت  تسا  قح  وا  ياعدا  رگا  هک  تسا  نیا  تسا  هدومن  ییاعدا  وت  هیلع  رب  هک  یفرط  قح  اما 
ارادم زج  وا  دروم  رد  ینک و  ارادـم  وا  اب  تسا  لطاب  وا  ياعدا  رگا  یهدـب و  وا  هب  لماک  روط  هب  ار  وا  قح  ینکن و  متـس  وا  هب  یـشاب و  وا 

نیا يراد  وا  رب  ییاعدا  هک  یفرط  قح  و  تسین .  یهلا  يورین  هب  زج  ییورین  چیه  يرواین و  مشخ  هب  ار  تراگدرورپ  ینکن و  يرگید  راک 
قح رب  تیاـعدا  رد  رگا  نکم و  راـکنا  ار  وا  قح  نک و  تیاـعر  ار  شمارآ  يو  اـب  وگتفگ  رد  دـشاب  وت  اـب  قح  تیاـعدا  رد  رگا  هک  تسا 
رگا هک  تسا  نیا  دنک  یم  تروشم  وت  اب  هک  یسک  قح  و  نک .  كرت  ار  اوعد  نک و  هبوت  وا  يوس  هب  سرتب و  لجوزع  يادخ  زا  یتسین ، 

داـشرا یناد  یم  هک  هچنآ  يوس  هب  ار  وا  یتسنادـن  کـین  ار  وا  رظن  رگا  شاـب و  نومنهر  باوص  هب  ار  وا  دراد  ییوکین  يار  وا  هک  یتسناد 
مه رگا  يزاسن و  مهتم  تسین  وت  رظن  قفاوم  هک  يرظن  رد  ار  وا  هک  تسا  نیا  دنک  یم  ییامنهار  ار  وت  تروشم  رد  هک  یسک  قح  و  نک . 
وت شور  دیاب  یهد و  شزردنا  هک  تسا  نیا  دـنک  تحیـصن  بلط  وت  زا  هک  یـسک  قح  و  ییوگ .  ساپـس  ار  لجوزع  يادـخ  دوب  وت  يار 

رگا یهد  ارف  شوگ  شنخس  هب  یشاب و  مرن  عضاوتم و  وا  ربارب  رد  هک  تسا  نیا  وت  هدننک  تحیـصن  قح  و  دشاب .  وا  اب  يارادم  ینابرهم و 
ار وا  زاسن و  مهتم  ار  وا  شاب و  نابرهم  وا  اب  دوبن  باوص  قفاوم  شنخس  رگا  يوگ و  ساپس  ار  لجوزع  يادخ  تفگ ،  وت  اب  یباوص  نخس 
و ادخ .  يورین  هب  زج  تسین  ییورین  چیه  نکم و  انتعا  شنخـس  هب  لاح  ره  هب  دشاب  تمهت  قحتـسم  هکنیا  رگم  نکن  هذـخاوم  شیاطخ  رب 

گرزب هتـشاد  یـشیپ  یناملـسم  رد  وت  رب  هکنیا  رطاـخ  هب  ار  وا  ینک و  مارتحا  شنـس  رطاـخ  هب  ار  وا  هک  تسا  نیا  تسا  رتگرزب  هکنآ  قح 
وا اب  یتفین و  ولج  يریگن و  یـشیپ  وا  رب  نتفر  هار  رد  هار ،  رد  ییامن و  كرت  ار  وا  اب  ندومن  هلباقم  هلداجم ،  هعفارم و  ماگنه  رد  يرمش و 

تـسا نیا  لاسدرخ  قح  و  ییامن .  مارکا  شتمرح  شیناملـسم و  قح  رطاخ  هب  ار  وا  ینک و  شلمحت  درک  ینادان  وت  اب  رگا  ینکن و  ینادان 
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شا يرای  دنک و  ارادم  وا  اب  دنک و  یـشوپ  مشچ  درذگ و  رد  شیاطخ  زا  دزرو و  رهم  وا  اب  دهد  شـشزومآ  دهاوخ  یم  هک  سک  نآ  هک 
اطع رگا  هک  تسا  نیا  يا  هدومن  تساوخرد  يزیچ  وا  زا  هک  یسک  قح  ینک و  اطع  وا  هب  شزاین  ردق  هب  هک  تسا  نیا  لئاس  قح  و  دزاس . 

نامداش ار  وت  یلاعت  يادخ  رطاخ  هب  هک  یسک  قح  و  شاب .  اریذپ  ار  شرذع  درک  يراددوخ  رگا  ریذپب و  ینادردق  ساپـس و  اب  وا  زا  درک 
زا هک  تسا  نیا  هدومن  يدب  وت  هب  هک  یسک  قح  و  ینک .  رکشت  وا  زا  سپـس  ییوگ و  ساپـس  ار  لجوزع  يادخ  الوا  هک  تسا  نیا  هدومن 

یمتس زا  دعب  دریگ  ماقتنا  هک  یسک  و   : ) هدومرف یلاعت  يادخ  ریگب  ماقتنا  وا  زا  دراد  ررـض  وا  ندومن  وفع  هک  یتسناد  رگا  يرذگرد و  وا 
یشاب هتشاد  ینابرهم  تین و  نسح  نانآ  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  مومع  روط  هب  وت  ناشیکمه  قح  و  ( . 49 ( ) درادن یتیلوئسم  هدش  وا  رب  هک 

ینک و ینادردق  ناشراک  وکین  زا  يروآ و  رد  حالـصا  هار  هب  يزاس و  لیامتم  شیوخ  هب  ینابرهم  اب  ار  وا  ینک و  ارادم  ناشراک  اطخ  اب  و 
یم دنـسپان  دوـخ  يارب  هک  ار  هچنآ  يرادـب و  تسود  ناـنآ  يارب  يراد  تسود  دوـخ  يارب  هک  ار  هـچنآ  یهدـن و  رازآ  ار  ناـشراک  هـنگ 

ترداـم و هلزنم  هب  ناـشنانزریپ  تردارب و  هلزنم  هب  ناـشناناوج  وت و  ردـپ  هلزنم  هب  ناـشنادرمریپ  يرمـشب و  دنـسپان  زین  ناـنآ  يارب  يرمش 
يریذپب نانآ  زا  زین  وت  هتفریذپ  نانآ  زا  لجوزع  يادخ  هک  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  همذ  لها  قح  و  دنـشاب .  تنادنزرف  هلزنم  هب  ناشناکدوک 

 . يرادم اور  متس  نانآ  هب  لجوزع  يادخ  رطاخ  هب  دنراد  افو  دوخ  نامیپ  دهع و  هب  هک  ینامز  ات  و 

اهنم هذبن  رکذ  اهلامغتسا و  هدیمحلا و  تافصلا  همزالم  بابحتسا  باب   - 4

ثیدح 1

 : لاق مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 20 ثیدح :  اهنآ  زا  يدادعت  رکذ  اهنآ و  ندربراک  هب  هدیدنسپ و  تافـص  بسک  بابحتـسا  باب   - 4
اهنم هدایزلا  هیف  هیلا  اوبغرا  هللا و  اودـمحاف  مکیف  تناک  ناف  مکـسفنا  اونحتماف  قـالخالا  مراـکمب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هلوسر  صخ  هللا  نا 
ماما  - 20 همجرت :  هءورملا .  هعاجشلا و  هریغلا و  ءاخـسلا و  قلخلا و  نسح  ملحلا و  رکـشلا و  ربصلا و  هعانقلا و  نیقیلا و  هرـشع :  اهرکذف 

مراکم نآ  رگا  دییامزایب  ار  وخ  سپ  داد  صاصتخا  دوخ  لوسر  هب  ار  یقالخا  ياه  يراوگرزب  دنوادخ  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 
هدرک رکذ  ددع  هد  ار  اهنآ  ددع  سپ  دینک .  يراز  ادـخ  يوس  هب  اهنآ  يدایز  بلط  رد  دـییوگ و  ساپـس  ار  يادـخ  دـشاب  امـش  دوجو  رد 

یبا نع   - 21 ثیدـح :  یگنادرم .  تعاجـش و  تریغ و  تواخـس و  یقلخ و  شوخ  يرابدرب و  رکـش و  ربص و  تعاـنق و  نیقی و  تسا : 
 : لاق مث  اهظفحاف  لاصخب  کسفن  یف  کیـصوا  یلع  اـی  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج 

کناک هللا  نم  فوخلا  هثلاثلا  ادـبا و  هنایخ  یلع  نثرتجتال  عرولا  هیناثلا  ادـبا و  هبذـک  کیف  نم  نجرخیال  قدـصلاف  یلوالا  اما  هنعا .  مهللا 
کنید و نود  کـمد  کـلام و  لذـب  هسماـخلا  هنجلا و  یف  تیب  هعمد  لـکب  کـل  ینبی  لـجوزع  هللا  هیـشخ  نم  ءاـکبلا  هرثک  هعبارلا  هارت و 

هلوا یف  سیمخ  رهش  لک  یف  مایا  هثالثف  موصلا  اما  هعکر و  نوسمخلاف  هالصلا  اما  یتقدص  یمایص و  یتالص و  یف  یتنـسب  ذخالا  هسداسلا 
هالصب کیلع  لیللا و  هالصب و  کیلع  فرـست و  مل  تفرـسا و  لاقی  یتح  كدهجف  هقدصلا  اما  هرخآ و  یف  سیمخ  هطـسو و  یف  ءاعبرا  و 

امهبیلقت هالـصلا و  یف  کیدـی  عفرب  کیلع  لاخ و  لک  یلع  نآرقلا  هءارقب  کیلع  لاوزلا و  هالـصب  کیلع  لیللا و  هالـصب  کیلع  لـیللا و 
کسفن الا  نمولت  الف  لعفت  مل  ناف  اهبنتجاف  قالخالا  يواسمب  کیلع  اهبکراف  قالخالا  نساحمب  کیلع  هالـص  لک  دنع  كاوسلاب  کیلع 

تدوخ هرابرد  ار  وت  یلع !  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 21 همجرت :  . 
تسا ییوگتسار  لوا  تلصخ  اما  نک .  يرای  ار  وا  ادنوادخ  دومرف :  سپس  نک ،  ظفح  ار  اهنیا  منک  یم  شرافس  تلـصخ  دنچ  نتـشاد  هب 

ایئوگ تسادخ  زا  سرت  موس  يدرگ ،  ریلد  ندومن  تنایخ  رب  زگره  ادابم  تسا  ییاسراپ  مود  دیآ ،  نوریب  وت  ناهد  زا  یغورد  زگره  ادابم 
یم هتخاس  تیارب  تشهب  رد  يا  هناخ  یکـشا  هرطق  ره  رطاخ  هب  هک  لـجوزع  يادـخ  فوخ  زا  نتـسیرگ  داـیز  مراـهچ  ینیب ،  یم  ار  وا  وت 

رد تعکر  هاجنپ  زامن  اما  ینک  راتفر  نم  تنس  هب  هقدص  هزور و  زامن و  رد  مشش  ینک ،  اطع  تنید  لباقم  رد  ار  تناج  لام و  مجنپ  دوش ، 
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یم ات  هقدـص  اما  و  هام ،  ره  رخآ  هبنـشجنپ  هام و  ره  طسو  هبنـشراهچ  هام و  ره  لوا  هبنـشجنپ  هام ،  رد  زور  هس  هزور  اـما  زور و  هنابـش  ره 
 ، بش زامن  بش ،  زامن  هب  داب  وت  رب  نکم .  يور  هدایز  وت  ینک و  یم  يور  هدایز  دوش  هتفگ  هک  ییاـج  اـت  شوکب  نآ  تخادرپ  رد  یناوت 

زاـمن و رد  تناتـسد  ندرب  ـالاب  هب  داـب  وـت  رب  لاـح و  ره  رد  نآرق  تئارق  هب  داـب  وـت  رب  تقو و  لوا  رهظ  زاـمن  هـب  داـب  وـت  رب  بـش و  زاـمن 
يرود هب  داب  وت  رب  کین و  قالخا  بسک  هب  داب  وت  رب  زامن و  ره  ماگنه  رد  ندز  كاوسم  هب  داب  وت  رب  اعد و  هقیرط  هب  فک  ود  ندنادرگرب 

 - 22 ثیدح :  نکم .  شنزرس  ار  رگید  یـسک  تدوخ  زج  سپ  يرواین  ياج  هب  مدرمـش  وت  رب  هک  ار  يروما  نیا  رگا  دنـسپان ،  قالخا  زا 
مراکم نم  ثـالث  یلع  اـی  لاـق :  هنا  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیـصو  یف  مالـسلا  هیلع  هئاـبآ  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع 

هیلع قداص  ماـما   - 22 همجرت :  کیلع .  لـهج  نمع  ملحت  کـعطق و  نم  لـصت  کـملظ و  نمع  وفعت  نا  هرخـآلا  ایندـلا و  یف  قـالخالا 
 ! یلع يا  تسا :  هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیـصو  رد  هک  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  شناردپ  زا  مالـسلا 
اب يرذگ و  رد  هدومن  متس  وت  هب  هک  یسک  زا  هکنیا  دوش :  یم  هدرمش  یقالخا  ياه  يراوگرزب  زا  ترخآ  ایند و  رد  هک  تسا  تلصخ  هس 

هللادبع یبا  نع   - 23 ثیدح :  یهد .  جرخ  هب  يرابدرب  هدومن  ینادان  وت  اب  هک  یـسک  ربارب  رد  ینک و  رارقرب  دنویپ  هدیرب  وت  زا  هک  یـسک 
هدـلو و یف  نوکت  هدـلو و  یف  نوکتال  لجرلا و  یف  نوکت  اهناف  نکتلف  کیف  نوکت  نا  تعطتـسا  ناـف  رـشع  مراـکملا  لاـق :  مالـسلا  هیلع 

ماعطا فیـضلا و  ءارقا  محرلا و  هلـص  هنامالا و  ءادا  ناسللا و  قدص  سانلا و  قدص  رحلا  یف  نوکتال  دـبعلا و  یف  نوکت  هیبا و  یف  نوکتال 
 : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 23 همجرت :  ءایحلا .  نهـسار  بحاصلل و  ممذـتلا  راجلل و  ممذـتلا  عئانـصلا و  یلع  هافاکملا  لـئاسلا و 

دـشاب هاگ  مراکم  نیا  اریز  نک  مادقا  سپ  دشاب  وت  رد  قالخا  نیا  هک  يراد  نآ  ییاناوت  رگا  سپ  تسا ،  زیچ  هد  یقالخا  ياه  يراوگرزب 
اهنآ تسین و  دازآ  رد  تسه و  هدـنب  رد  هاـگ  تسین و  شردـپ  رد  تسه و  دـنزرف  رد  هاـگ  تسین و  شدـنزرف  رد  یلو  تسه  درم  رد  هـک 
نداد ماعط  وا و  اب  ندومن  ییوکین  یتسود و  نامهم  ناشیوخ و  اب  دنویپ  يرادتناما و  نابز و  ییوگتـسار  نامدرم و  اب  یتسار  زا :  دـنترابع 

 . تسا ایح  اه  يراوگرزب  نیا  همه  رـس  و  نیـشنمه ،  هیاسمه و  شنزرـس  زا  يراددوخ  اهراک و  ماـجنا  رطاـخ  هب  نداد  شاداـپ  لـئاس و  هب 
مالسالا نا  لکذ  لثمب  الا  يدعب  دحا  هبسنیال  یلبق و  دحا  هبسنی  مل  هبسن  مالـسالا  نبـسنال  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق   - 24 ثیدح : 

ذخای مل  نموملا  نا  ءادالا  وه  لمعلا  لمعلا و  وه  رارقالا  رارقالا و  وه  قیدـصتلا  قیدـصتلا و  وه  نیقیلا  نیقیلا و  وه  میلـستلا  میلـستلا و  وه 
نایب میسرت و  نانچ  ار  مالسا  لصا  هرهوج و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 24 همجرت :  هبذـخاف .  هبر  نم  هاتا  نکل  هیار و  نع  هنید 
ناـیب ار  نآ  زارتـهب )  ) یـسک میوگ  یم  هک  يا  هنوـگ  نیمه  هب  زج  زین  نم  زا  سپ  هدوـمنن و  ناـیب  نینچ  نم  زا  شیپ  یـسک  هک  منک و  یم 
رارقا تسا و  لوسر )  تیناقح  تیدوبع و  هب   ) ندروآ فارتعا  رارقا و  قیدصت ،  تسا و  ندومن  قیدصت  نامه  مالسا  انامه  درک :  دهاوخن 

يار و زا  ار  دوخ  نید  نموـم  هک  یتـسار  هب  تسا .  ندـیناسر )  روـهظ  هب  و   ) ندروآ ياـج  هب  ناـمه  لـمع  تسا و  رادرک  لـمع و  ناـمه 
هیلع هللادـبع  یبا  نع   - 25 ثیدـح :  دـیوج .  کـسمت  تسا  هدیـسر  وا  هب  شراـگدرورپ  زا  هک  هچنآ  هب  هکلب  دریگ  یمن  رب  دوخ  هشیدـنا 

عرولا و هدامع  حلاصلا و  لمعلا  هتءورم  ءافولا و  هتنیز  ءایحلا و  هسابلف  نایرع  مالسالا :  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 25 همجرت :  تیبلا .  لها  انبح  مالـسالا  ساسا  ساسا و  یـش ء  لـکل 

ییاسراپ نآ  نوتس  هیاپ و  ندومن و  هتسیاش  راک  نآ  یگنادرم  افو و  نآ  رویز  تسایح و  نآ  ششوپ  سابل و  تسا و  هنهرب  مالـسا  دومرف : 
هیبا نع  مالسلا  هیلع  یناثلا  رفعج  یبا  نع   - 26 ثیدح :  تسا .  تیب  لها  ام  یتسود  مالسا  هشیر  دراد و  يا  هشیر  داینب و  زیچ  ره  تسا و 

ارون و هل  لعج  هصرع و  هل  لعجف  مالـسالا  قلخ  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق :  هدج  نع 
 . انتعیش یتیب و  لها  اناف و  هراصنا  اما  فورعملاف و  هنصح  اما  همکجلاف و  هرون  اما  نآرقلاف و  هتصرع  اماف  ارـصان  هل  لعج  انـصح و  هل  لعج 

لوسر دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دنک  تیاور  شدـج  زا  ناشیا  ناشراوگرزب و  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما   - 26 همجرت : 
اما داد  رارق  یناگدننک  يرای  راوتـسا و  هعلق  ییانـشور و  نادیم و  نآ  يارب  دیرفآ و  ار  مالـسا  دـنوادخ  انامه  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 

 . میـشاب یم  ام  نایعیـش  متیب و  لها  نم و  مالـسا ،  ناگدـننک  يراـی  تسا و  ناـسحا  نآ  هعلق  تمکح و  نآ  ییانـشور  نآرق و  نآ  نادـیم 
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یتح نوقدـصتال  اوقدـصت و  یتح  نوفرعتال  اوفرعت و  یتح  نیحلاـص  نونوکتـال  مکنا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 27 ثیدح : 
هکنیا رگم  دیـشاب  یمن  راکوکین  امـش  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 27 همجرت :  اهرخآب .  الا  اـهلوا  حلـصیال  هعبرا  اـباوبا  اوملـست 

باب راهچ  اهنیا  دیوش و  میلـست  هکنیا  رگم  دینک  یمن  قیدصت  دینک و  قیدصت  هکنیا  رگم  دینگک  یمن  ادیپ  تخانـش  دینک و  ادیپ  تخانش 
هللادبع یبا  نع   - 28 ثیدح :  اهنآ .  نیرخآ  ببس  هب  رگم  دیآ  یمن  ناماس  هب  اهنآ  نیلوا  هک  میلست )  قیدصت و  نافرع ،  حالـص ،   ) تسا

هقزر امب  اعناق  ءاخرلا ،  دنع  اروکش  ءالبلا ،  دنع  اروبص  زهازهلا ،  ذنع  اروق  و  لاصخ :  نامث  هیف  نوکی  نا  نموملل  یغبنی  لاق :  مالـسلا  هیلع 
لقعلا هریز و  ملحلا و  نموملا و  لیلخ  ملعلا  نا  هحار ،  یف  هنم  سانلا  بغت و  یف  هنم  هندـب  ءاقدـصالل ،  لماحتیال  و  اذـعالا ،  ملظی  ال  هللا ، 
تلصخ تشه  ياراد  هک  تسا  راوازـس  نموم  رب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 28 همجرت :  هدـلاو .  ربلا  هوخا و  قفرلا  هدونج و  ریما 

هب دـشاب ،  رازگرکـش  تمعن  زان و  یخارف و  ماگنه  رد  دـشاب ،  ابیکـش  الب  لوزن  ماگنه  دـشاب ،  رابدرب  راقو و  اب  اه  هنتف  ماـگنه  رد  دـشاب ، 
وا زا  مدرم  یتخس و  رد  وا  زا  شندب  دنکن ،  افج  ناتسود  هب  دنکن و  متـس  نانمـشد  هب  دشاب ،  عناق  هدیـشخب  يزور  وا  هب  دنوادخ  هک  هچنآ 
 . تسوا ردپ  یکین  وا و  ردارب  ارادم  وا و  نایرکشل  هدنامرف  لقع  تسوا و  ریزو  يرابدرب  نموم و  تسود  شناد  انامه  دنشاب ،  شمارآ  رد 

هللا و ءاضقب  اضرلا  هللا و  یلا  رمـالا  ضیوفت  هللا و  یلع  لـکوتلا  هعبرا ،  ناـک  را  هل  مالـسالا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاـق   - 29 ثیدح : 
يراذگاو ادـخ و  رب  لکوت  تسا :  نکر  راهچ  ياراد  مالـسا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 29 همجرت :  لجوزع .  هللا  رمال  میلـستلا 

 . لجوزع يادخ  رما  لباقم  رد  ندوب  میلست  یهلا و  ياضق  هب  ندوب  یضار  دنوادخ و  هب  راک 

ثیدح 2

 : مئاعد عبرا  یلع  نامیالا  لعج  لجوزع  هللا  نا  لاقف :  نامیالا  نع  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لئـس  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 30
و لاق -  نا  یلا  بیقرتلا -  دـهزلا و  قافـشالا و  قوشلا و  یلع  بعـش :  عبرا  یلع  کلذ  نم  ربصلاف  داهجلا  لدـعلا و  نیقیلا و  ربصلا و  یلع 
مهفلا و ضماغ  یلع  بعـش :  عبرا  یلع  لدـعلا  نیلوالا و  هنـس  هربعلا و  هفرعم  همکحلا و  لـیوات  هنطفلا و  هرـصبت  بعـش :  عبرا  یلع  نیقیلا 
رکنملا و نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  یلع  بعـش :  عـبرا  یلع  داـهجلا  و  لاـق - :  نا  یلا  ملحلا -  هـضور  مـکحلا و  هرهز  مـلعلا و  رمغ 

دش لاوس  نامیا  هرابرد  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 30 همجرت :  نیقسافلا .  نانش  نطاوملا و  یف  قدصلا 
راهچ رب  دوخ  ربص  اما  داهج .  لدـع و  نیقی و  ربص و  رب  داهن :  هیاپ  راهچ  رب  ار  نامیا  لـجوزع  دـنوادخ  اـنامه  دـنداد :  خـساپ  ترـضح  و 

زین نیقی  و  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  گرم - )   ) ندیـشک راظتنا  ایند و  هب  یتبغر  یب  و  منهج )  زا   ) سرت و  تشهب )  هب   ) قوش رب  تسا :  هخاش 
رب زین  لدع  و  ناینیشیپ .  شور  تربع و  نتخانـش  تمکح و  يوس )  هب  روما   ) ندینادرگزاب یکریز و  رد  نش  انیب  رب  تسا :  هخاش  راهچ  رب 

 : - دومرف هک  اجنآ  ات  ( 50  - ) يرابدرب راز  هزبس  رد ) ندـش  دراو   ) وکین و مکح  ملع و  رد  نتفر  ورف  راوشد و  مهف  رب  تسا :  هخاش  راـهچ 
31 ثیدح :  ناراکبان .  اب  ینمـشد  عضاوم و  رد  یتسار  تقادـص و  رکنم و  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  رب  تسا :  هخاش  راهچ  رب  زین  داهج  و 
ءادعبلا و نم  هتداهش  متکیال  ءاقدصالا و  هتناما  ثدحیال  منغیل  قطنی  ملسیل و  تصنی  نم  نموملا  لاق :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هب  یلع  نع  - 

فاخی هلهج و  نم  لوق  هرغیال  نوملعی ،  امل ال  هللا  رفغتـسی  نولوقی و  ام  فاـخ  یکز  نا  ءاـیح .  هکرتی  ـال  ءاـیز و  ریخلا  نم  ائیـش  لـمعیال 
زا  ) ات دیوگن  نخس  دنامب و  تمالس  ملاس و  ات  دنک  یم  توکـس  نموم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما   - 31 همجرت :  هلمع .  ام  ءاـضحا 

دهد یمن  ماجنا  هناراکایر  ار  يریخ  راک  چیه  دنک و  یمن  نامتک  انشآ ) و   ) رود دارفا  زا  ار  شتداهـش  دریگ و  تمینغ  نارگید )  اب  وگتفگ 
هب دنوادخ  زا  تسا و  كانمیب  دنیوگ  یم  شا  هرابرد  هک  هچنآ  زا  دوش  هدوتـس  رگا  دـنک ،  یمن  كرت  ایح  رطاخ  هب  ار  یبوخ  راک  چـیه  و 

هکنیا زا  دـبیرف و  یمن  ار  وا  تسا  لهاج  وا  هب  تبـسن  هک  یـسک  راتفگ  دـنک ،  یم  ترفغم  بلط  دـنناد  یمن  شا  هراـبرد  هک  هچنآ  رطاـخ 
هیلع رفعج  هب  یـسوم  نسحلا  یبا  نع  مکحلا  هب  ماـشه  نع   - 32 ثیدـح :  تسا .  كانمیب  دوش  یم  يرادـهاگن  ظفح و  شلمع  کیاکی 
یتح يرما  لقع  مت  ام  لقعلا و  نم  لضفا  یـشب ء  هللادبع  ام  لوقی :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناک  ماشه  ای  لاق  لیوط  ثیدح  یف  مالـسلا 
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نم هبیـصن  فوفکم ،  هلوق  لضف  لوذبم و  هلام  لضف  نالومام و  هنم  ریخلا  دـشرلا و  نانومام و  هنم  رـشلا  رفکلا و  یتش :  لاصخ  هیف  نوکت 
مهلک سانلا  يری  هسفن و  نم  فورعملا  ریثک  لقتـسی  هریغ و  عم  زعلا  نم  هللا  عم  هیلا  بحا  لذـلا  هرهد ،  ملعلا  نم  عبـشی  ـال  توقلا ،  ایندـلا 

ینالوط یثیدح  رد  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  مکح  نب  ماشه   - 32 همجرت :  رمالا .  مامت  مه  هسفن و  یف  مهرـش  هنا  هنم و  اریخ 
لقع تسا و  هدشن  شتـسرپ  لقع  زا  رترب  زیچ  چیه  هب  دنوادخ  دیامرف :  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماشه !  يا  دومرف :  هک  دنک  تیاور 

هار رد  يرادـیاپ  دـیما  دـشاب و  لصاح  ینمیا  وا  يدـب  رفک و  زا  دـشاب ،  تلـصخ  دـنچ  يو  رد  هکنیا  رگم  دوش  یمن  لماک  مامت و  یـسک 
نامه ایند  زا  شا  هرهب  دوش ،  یم  هتـشاد  زاـب  شراـتفگ  يداـیز  دوش و  یم  شـشخب  لذـب و  شلاـم  يداـیز  دور و  یم  وا  زا  ریخ  تسار و 

دزن دشاب  ادخ  ریغ  هار  رد  هک  یتزع  زا  دشاب  ادـخ  هار  رد  هک  یتلذ  دوش ،  یمن  ریـس  ملع  زا  شرمع  مامت  رد  دروخ ،  یم  هک  تسا  یماعط 
درمش یم  دایز  دنهد  یم  ماجنا  نارگید  هک  ار  یمک  ناسحا  تسا ،  رتوبحم  یگیاپدنلب  زا  وا  دزن  رد  ینتورف  تسا و  رت  ینتشاد  تسود  وا 

یم مدرم  نیرتدـب  دوخ  سفن  رد  ار  شدوخ  دـنیب و  یم  رتهب  دوخ  زا  ار  مدرم  همه  دروآ و  یم  باـسح  هب  مک  ار  شدوخ  داـیز  ناـسحا  و 
نید یف  هوق  هل  نموملا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  یلا  هعفر  انباحصا  نم  هدع  نع  و   - 33 ثیدح :  تسا .  لاصخ  نآ  مامت  اهنیا  دناد و 

قح و یف  ءاخس  قفر و  یف  سیک  ملح و  یف  ملع  هماقتـسا و  یف  رب  يده و  یف  طاشن  هقف و  یف  صرح  نیقی و  یف  نامیا  نیل و  یف  مزح  و 
یف هالص  داهج و  یف  صرح  هبغر و  یف  عرو  هوهش و  یف  ءاهتنا  هحیـصن و  یف  هعاط هللا  هردق و  یف  وفع  هقاف و  یف  لمحت  ینغ و  یف  دصق 

نهاوب و سیل  محرلا و  عطقیال  ربکتیال و  باتغیال و  روکش و  ءاخرلا  یف  روبص و  هراکملا  یف  روق و  زهازهلا و  یف  هدش و  یف  ربص  لغش و 
محری مولظملا و  رصنی  فرسی ،  ریعی و ال  ریعی و ال  سانلا ،  دسحی  هجرف و ال  هبلغیال  هنطب و  هحضفیال  هرصب و  هقبسی  ظیلغ و ال  ظفال و ال 

دق مه  هل  هیلع و  اولبقا  دـق  مه  سانلل  اهلذ ،  نم  عزجیال  ایندـلا و  زع  یف  بغری  ال  هحار ،  یف  هنم  ساـنلا  ءاـنع و  یف  هنم  هسفن  نیکـسملا ، 
لهجلا ءانخلا  نع  عیکی  هدعاس و  نم  دعاسی  هراشتسا و  نم  دشری  عایـض ،  هنید  یف  نه و ال  هبار و  یف  صقن و ال  هملح  یف  يریال  هلغش ، 

نیقی رد  نامیا  یمرن و  رد  تابث  يرادنید و  رد  ییاناوت  ياراد  نموم  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 33 همجرت :  . 
قح و ریسم  رد  تواخس  ارادم و  رد  یکریز  يرابدرب و  رد  شناد  يرادیاپ و  رد  یکین  تیاده و  رد  طاشن  شناد و  تفایرد  رد  صرح  و 

نداتسیا زاب  نداد و  زردنا  دنپ و  رد  ادخ  يرادربنامرف  تردق و  تقو  رد  وفع  يرادن و  نامز  رد  لمحت  يدنمتورث و  ماگنه  رد  يور  هنایم 
اب اه  هنتف  رد  تسا و  یتخـس  رد  ربص  يراتفرگ و  تقو  رد  زامن  داهج و  رد  صرح  سفن و  شهاوخ  ماـگنه  رد  ییاـسراپ  ینارتوهـش و  زا 

دریگ یمن  یـشیپ  وا  رب  شمـشچ  تسین و  نشخ  يروختـشرد و  تبیغ و  تسا و  رازگرکـش  یخارف  رد  روبـص و  اـه  يراوـشد  رد  راـقو و 
یمن اوسر  ار  وا  شمکـش  و  دنک ) یمن  هاگن  زاغآ  زا  هکلب  دوش  نامیـشپ  دوخ  هاگن  زا  سپـس  دـنک و  هاگن  ادـتبا  هک  تسین  هنوگنیا  ینعی  )

 ، تسین فارـسا  لـها  دـنک و  یمن  شنزرـس  دوـش و  یم  شنزرـس  دزرو ،  یمن  دـسح  مدرم  رب  دوـش و  یمن  هریچ  وا  رب  شتروـع  دـنک و 
تزع و هب  لیم  دـنا ،  یتحار  رد  وا  زا  مدرم  تسا و  یتخـس  رد  وا  زا  وا  سفن  دروآ ،  یم  محر  هراـچیب  رب  دـنک و  یم  يراـی  ار  هدـیدمتس 
و  ) دوخ راک  هب  هک  تسا  نیا  رد  وا  ششوک  دنروآ و  يور  هک  دنشوک  یم  مدرم  دنک ،  یمن  یبات  یب  ایند  تلذ  زا  درادن و  ایند  يدنمجرا 

تراسخ نایز و  شنید  رد  درادن و  هار  یتسـس  شرظن  يار و  رد  تسین و  يدوبمک  شا  يرابدرب  رد  دشاب ،  لوغـشم  دوخ ) سفن  بیذهت 
شحف و زا  دنک و  یم  کمک  دنک  کمک  تساوخرد  وا  زا  هک  ار  یسک  دنک و  یم  ییامنهار  دهاوخ  تروشم  وا  زا  هک  ار  یسک  دشابن ، 
 . نموملا هفص  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاس  هنا  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 34 ثیدح :  تسا .  ناسرت  ینادان 

یلا نوعراسملا  هالصلا و  نورضاحلا  یلع  ای  نینموملا  قالخا  نم  نا  هنامیا .  لمکی  مل  هیف  نکت  مل  ناف  نموملا  یف  هلصخ  نورشع  لاقف : 
اوبذکی و مل  اوثدح  نا  نیذلا  مهطاسوا ،  یلع  نورزتملا  مهرامطلا ،  نورهطملا  میتیلا ،  سارل  نوحساملا  نیکـسملل ،  نومعطملا  هاکزلا و 

نوذویال لیللا ،  نومئاق  راهنلا  نومئاص  راهنلاب ،  دـسا  لیللا ،  ناـبهر  اوقدـص ،  اوملکت  نا  اونوخی و  مل  اونمتوا  نا  اوفلخی و  مل  اودـعو  نا 
نم مکایا  هللا و  انلعج  زئانجلا .  رثا  یلع  لـمارالا و  تویب  یلا  مهاـطخ  نوه و  ضرـالا  یلع  مهیـشم  نیذـلا  راـج ،  مهب  يذاـتی  ـال  اراـج و 

دروم رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  ترـضح  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا  یثیدح  رد   - 34 همجرت :  نیقتملا . 
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دـشابن وا  رد  اهتلـصخ  نیا  رگا  هک  تسه  نموم  رد  تلـصخ  تسیب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  درک و  لاوس  نموم  فاصوا 
هدـننک باتـش  تاکز  تخادرپ  هب  دـنوش و  یم  رـضاح  تعامج )   ) زامن هب  تسا :  نیا  نینموم  قالخا  زا  یلع !  يا  تسین .  لماک  شنامیا 

هدعو رگا  دـنیوگ و  یمن  غورد  دـننک  یم  هزیکاپ  ار  شیوخ  هنهک  ياه  هماج  دنـشک ،  میتی  رـس  رب  تسد  دـنهد ،  ماعط  ار  نیکـسم  دـنا و 
 ، تفگ دـنهاوخ  تسار  دـنیوگ  نخـس  رگا  دـننک و  یمن  تنایخ  دنرمـش  نیما  ار  نانآ  يراک  رد  رگا  دـننک و  یم  لـمع  هدـعو  هب  دـنهد 

ناـنآ زا  يا  هیاـسمه  دـنهد و  یمن  رازآ  ار  هیاـسمه  دـننارذگ ،  یم  ماـیق  هب  ار  بش  هزور و  هب  ار  زور  دـنازور ،  ناریـش  بش و  ناـیاسراپ 
مدق اه  هزانج  عییـشت  يارب  تسرپرـس و  یب  نانز  هب  کمک  يارب  دـنراد و  یم  رب  مدـق  نیمز  يور  رب  یمارآ  هب  دوش ،  یمن  رطاخ  هدـیجنر 
هیلع یلع  هعیش  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 35 ثیدح :  دهد .  رارق  ناراکزیهرپ  زا  ار  امـش  ام و  دنوادخ  دـنراذگ .  یم  شیپ 

 . داهتجالا عرولاـب و  هیلع  متنا  اـم  یلع  اونیعاـف  هیناـبهراب  نوفرعی  ملح ،  ملع و  هفار و  لـها  ءافـشلا ،  لـبذ  نوطبلا ،  ضمخ  اوناـک  مالـسلا 
ملع ینابرهم و  لها  دوب ،  هدیکشخ  ناشیاهبل  یهت و  ناشیاهمکش  مالسلا  هیلع  یلع  نایعیش  انامه  مالسلا :  هیلع  قداص  ماما   - 35 همجرت : 
یبا نع   - 36 ثیدح :  دینک .  يرای  ناتندوب  هعیش  رب  ار  ام  شالت  يراکزیهرپ و  اب  سپ  دندش  یم  هتخانـش  ییاسراپ  هب  دندوب ،  يرابدرب  و 

همجرت ربص .  هیلع  لخب  نا  لخبیال و  رفغ و  ملظ  نا  ملظیال و  و  ملحی ،  هیلع  لهج  نا  و  لهجیال ،  میلح  نموملا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع 
یناداـن و يور  زا  وا  اـب  رگا  تسین و  یناداـن  يور  زا  شا  يراـبدرب  هک  تسا  يراـبدرب  نموـم  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 36 : 

رگا دزرو و  یمن  لخب  دیاشخب و  یم  دش  یمتس  وا  هب  رگا  دنک و  یمن  متـس  یـسک  هب  دهد و  یم  جرخ  هب  يرابدرب  وا  دوش  راتفر  تقامح 
هتقیلخ تنسح  هبسکم و  باط  نم  نموملا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 37 ثیدح :  دنک .  یم  هشیپ  ربص  دش  هدـیزرو  لخب  وا  هب 

ماما  - 37 همجرت :  هسفن .  نم  سانلا  فصنا  هرش و  سانلا  یفک  همالک و  نم  لضفلا  کسما  هلام و  نم  لضفلا  قفنا  هتریرـس و  تحـص  و 
بیع و یب  شنورد  تسوکین و  وا  يوخ  قلخ و  هزیکاـپ و  شا  يزور  بسک  لـحم  هک  تسا  یـسک  نموـم  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص 

دروم رد  دراد و  یم  زاب  مدرم  زا  ار  شرش  دریگ و  یم  ار  وخ  نتفگ  نخس  دایز  ولج  دنک و  یم  قافتا  ار  شا  ییاراد  يدایز  تسا و  صقن 
 ، مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 38 ثیدـح :  دـنک .  یم  راتفر  تلادـع  فاصنا و  هب  مدرم  اب  شدوخ 
 ، اوفرـسی مل  اوضر  نا  اوملظی و  مل  اوبـضغ  اذا  نیذـلا  انرما ،  ءایحا  یف  نوروازتملا  انتدوم ،  یف  نوباحتملا  انتیالو ،  یف  نولذاـبتملا  اـنتعیش 

یناسک ام  نایعیـش  دومرف :  نینمؤملاریما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  دـمحم  ماما   - 38 همجرت :  اوطلاخ .  نمل  ملـس  اورواـج  نم  یلع  هکرب 
ندومن هدنز  رد  دنراد ،  یم  تسود  ام  یتسود  هار  رد  ار  رگیدکی  دننک ،  یم  شـشخب  لذب و  رگیدـکی  هب  ام  تیالو  هیاس  رد  هک  دنتـسه 

 ، دننک یمن  يور  هدایز  دنـشاب  دونـشخ  رگا  دننک و  یمن  متـس  دنیآ  مشخ  هب  هک  ینامز  نانآ  دننک ،  یم  دیدزاب  دید و  رگیدـکی  اب  ام  رما 
 . دنتسه دوخ  نارشاعم  تمالس  حلص و  هیام  ناشناگیاسمه و  يارب  تکرب  هیام  نانآ 

ثیدح 3

لاصخ لمکتـسا  هیف  نک  نم  لاصخ  ثالث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسحلا  تنب  همطاـف  نع   - 39
زا  - 39 همجرت :  هل .  سیل  ام  طاعتی  مل  ردق  اذا  قحلا و  نم  بضغلا  هجرخی  مل  بضغ  اذا  لطاب و  یف  هاضر  هلخدی  مل  یضر  اذا  نامیالا : 

یسک هک  تسا  تلـصخ  هس  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  نیـسح  رتخد  همطاف 
لطاب رد  ار  وا  شا  يدونـشوخ  تسا  دونـشخ  هک  یماگنه  تساراد :  لماک  روط  هب  ار  نامیا  ياهتلـصخ  دـشاب  وا  رد  تلـصخ  هس  نیا  هک 

ار هچنآ  دراد  ییاناوت  تردق و  هک  یماگنه  درب و  یمن  نوریب  قح  هار  زا  ار  وا  شمـشخ  تسا  نیگمـشخ  هک  یماگنه  دـنک و  یمن  لخاد 
نیدلا لهال  نا  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 40 ثیدـح :  دریگ .  یمن  قحاـن  هب  تسین  نآ  زا  هک 

هلق لاق و  وا  ءاسنلل -  هعقاوملا  هلق  ءافعـضلا و  همحر  ماحرالا و  هلـص  دهعلا و  ءافو  هنامالا و  ءاذا  ثیدـحلا و  قدـص  اهب :  نوفرعی  تامالع 
یف هنم  هسفن  نموملا  نا  لاق -  نا  یلا  هللا -  یلا  برقی  ام  ملعلا و  عابتا  قلخلا و  هعـس  راوجلا و  نسح  فورعملا و  لذب  و  ءاسنلل -  هاتاوملا 
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اذـکهف الا  هتبقر ،  كاکف  یف  هقلخ  يذـلا  یجانی  هنذـب  مراکمب  دجـس هللا  ههجو و  شرتفا  لیللا  هیلع  نج  اذا  هحار ،  یف  هنم  سانلا  لـغش و 
نآ هب  هک  دـنراد  ییاه  هناشن  نید  لها  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ندومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 40 همجرت :  اونوکف . 

ترشاعم و یمک  ناناوتان و  اب  ینابرهم  ناشیوخ و  اب  دنویپ  نامیپ و  هب  يافو  يرادتناما و  راتفگ و  رد  یتسار  دنوش :  یم  هتخانـش  اه  هناشن 
هب هک  هچنآ  ملع و  زا  يوریپ  قلخ و  تعـسو  یگیاسمه و  نسح  وناسحا  لذـب  و  نانز )  اب  عامج  یمک  دومرف :  هکنیا  اب   ) نانز اب  تطلاخم 
وا رب  بش  هک  یماگنه  دنا ،  یتحار  رد  وا  زا  مدرم  تسا و  راتفرگ  وا  تسد  زا  شسفن  نموم  انامه  دومرف :  هکنیا  ات  دنک  یم  کیدزن  ادخ 

ار وا  هک  يراگدرورپ  اب  دـتفا و  یم  كاخ  هب  دوخ  ندـب  ياضعا  نیرت  یمارگ  اب  ادـخ  يارب  دراذـگ و  یم  نیمز  رب  ار  شتروص  دـسر  یم 
لئس لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 41 ثیدح :  دیـشاب .  نینچ  هک  دیـشاب  هاگآ  دناهرب ،  شتآ  زا  ار  وا  هک  دنک  یم  تاجانم  هدیرفآ 

اوربص و اولتب  اذا  اورکش و  اوطعا  اذا  اورفغتسا و  اوءاسا  اذا  اورشبتسا و  اونسحا  اذا  نیذلا  لاقف :  دابعلا  رایخ  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا 
هچ ناگدـنب  نیرتهب  هک  دـش  لاوس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما   - 41 همجرت :  اورفغ .  اوبـضغ  اذا 

دـننک و یم  ترفغم  دـننک  يدـب  هک  یماگنه  دـنوش و  یم  داش  دـننک  یکین  هاـگره  هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  دومرف :  دنتـسه ؟  یناـسک 
دنوش نیگمـشخ  هک  یماگنه  دـننک و  هشیپ  ربص  دـنوش  راچد  ییالب  هب  هک  ینامز  دـننک و  یم  ینادردـق  دوش  اـطع  ناـنآ  هب  هک  یماـگنه 
ولوا مه  لاـق :  یهنلا ؟  ولوا  نم  هللا :  لوسر  اـی  لـیق  یهنلا  ولوا  مکراـیخ  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاـق   - 42 ثیدح :  دـنیاشخبب . 

ماـعطلا و نومعطی  یماـئیلا و  ناریجلل و  نودـهاعتملا  ءاـبالا و  تاـهمالاب و  هرربلا  ماـحرالا و  هلـص  هنیزرلا و  مـالحالا  هنـسحلا و  قـالخالا 
 . دننادنمدرخ امـش  نیرتهب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   - 42 همجرت :  نولفاغ .  ماین  سانلا  نولـصی و  ملاعلا و  یف  مالـسلا  نوشفی 
اب دـنویپ  لـها  هیاـمنارگ و  ياـهلقع  وـکین و  قـالخا  ناـبحاص  ناـنآ  دوـمرف :  دـننادنمدرخ ؟  یناـسک  هـچ  ادـخ  لوـسر  يا  دــش :  هـتفگ 

تروص هب  دنناروخ و  یم  ماعط  نانیکسم )  هب   ) دنا و نامیتی  ناگیاسمه و  هب  هدننک  یگدیسر  ناردپ و  ناردام و  هب  یکین  نادنواشیوخ و 
هیلع هللادـبع  یبا  نع   - 43 ثیدـح :  دـنلفاغ .  باوخ و  رد  مدرم  هک  یلاح  رد  دـنارذگ  یم  زامن  دـننک و  یم  مالـس  ناـگمه  هب  راکـشآ 
هربص هملح و  هئارم و  هلق  هینعی و  امیف  مالکلا  هکرت  ملسملا  نید  لامکب  هفرعملا  نا  لوقی :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ناک  لاق :  مالسلا 

ناملسم نید  هکنیا  نتخانش  انامه  دومرف :  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دیامرف  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 43 همجرت :  هقلخ .  نسح  و 
شا و يراـبدرب  شندومن و  لادـج  مک  طوبرم و  یب  هدوهیب و  روما  رد  شندومن  نخـس  كرت  تسا :  رما  دـنچ  هب  تسا  هدیـسر  لاـمک  هب 
راتقالا و ردق  یلع  قافنالا  نموملا  قالخا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع   - 44 ثیدح :  شا .  یقلخ  شوخ  شا و  ییابیکش 

مالسلا هیلع  نیدباعلا  نیز  نیسحلا  نب  یلع  ماما   - 44 همجرت :  مهیلع .  مالـسلاب  مهایا  هوادتبا  سانلا و  فاصنا  عسوتلا و  ردق  یلع  عسوتلا 
و دوخ ) یگدـنز   ) یخارف هزادـنا  هب  نادـنمزاین )  یگدـنز  هب   ) نداد هعـسوت  يدـنمزاین و  هزادـنا  هب  ندومن  قافنا  نموم  قالخا  زا  دومرف : 

یضر اذا  يذلا  نم  نموملا  امنا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 45 ثیدح :  مدرم .  رب  مالـس  هب  ندومن  زاغآ  مدرم و  اب  هنالداع  راتفر 
سیل ام  یلا  يدعتلا  یلا  هتردق  هجرخت  مل  ردق  اذا  يذلا  قحلا و  لوق  نم  هطخس  هجرخی  مل  طخـس  نا  لطابال و  مثا و  یف  هاضر  هلخدی  مل 
لطاب هانگ و  رد  ار  وا  شا  يدونشوخ  يدونشخ ،  ماگنه  رد  هک  تسا  یسک  نموم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 45 همجرت :  قحب .  هل 

هب ندومن  زواجت  هب  ار  وا  شتردق  دراد  تردق  هک  ینامز  رد  دربن و  نوریب  قح  نتفگ  زا  ار  وا  شمـشخ  دـمآ  مشخ  هب  رگا  دـنکن و  لخاد 
هعمس و ال هتوص  ودعیال  نم  انتعیـش  مزهم  ای  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 46 ثیدح :  دـناشکن .  درادـن  نآ  رد  یقح  هک  يزیچ  يوس 

 - لاق نا  یلا  هرجه -  الهاج  یقل  نا  همرکا و  انموم  یقل  نا  ایلاق و  انل  مصاخی  ابئاع و ال  انل  سلاجیال  انلعم و  انب  حدتمی  هیدی و ال  هوانحش 
 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 46 همجرت :  اعوج .  تام  نا  انودع و  لاسی  بارغلا و ال  عمط  عمطی  بلکلا و ال  ریره  رهی  نم ال  انتعیش 
ار شا  هنیک   ) دنکن يدعت  شناتسد  زا  شا  ینمشد  هنیک و  دنکن و  زواجت  شدوخ  شوگ  زا  شیادص  هک  تسا  یـسک  ام  هعیـش  مزهم !  نیا 

ییوجبیع هب  نابز  ام  اب  ینیـشنمه  تسلاجم و  رد  و  دـیوگن ،  اـنث  حدـم و  اراکـشآ  ار  اـم  هیقت )  ناـمز  رد   ) و دـنکن ) لاـمعا  زاربا و  ـالمع 
دروخرب ینادان  اب  رگا  دنک و  مارکا  ار  وا  درک  رادید  ینموم  اب  رگا  دزیخن و  رب  لادـج  همـصاخم و  هب  ام  اب  هنیک  يرهم و  یب  ای  دـیاشگن و 
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دنزب گناب  دروآ  یم  رب  امرس  زوس  زا  گس  هک  یگناب  نوچمه  هک  تسا  یسک  ام  هعیـش  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  دنک - ،  يرود  وا  زا  دومن 
 . دریمب یگنسرگ  زا  هچ  رگا  دنکن  ییادگ  تساوخرد و  ام  نمـشد  زا  دشاب و  هتـشادن  ناغالک  عمط  صرح و  نوچمه  یعمط  صرح و  و 
 : لاق هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق :  یب ؟  مکهبشاب  مکربخا  الا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 47 ثیدح : 

اوفع و مکنـسحا  ظیغلل و  مکمظکا  قحلا و  یلع  مکربصا  هنید و  یف  هناوخ  الابح  مکدشا  هتبارقب و  مکربا  افنک و  مکنیلا  اقلخ و  مکنـسحا 
 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 47 همجرت :  بضغلا .  اضرلا و  یف  افاصنا  هسفن  نم  مکدـشا 
هک یـسک  دومرف :  ربمایپ  ادخ !  لوسر  يا  يرآ  دـندرک :  ضرع  مهد ؟  ربخ  تسا  نم  هب  امـش  نیرت  هیبش  هک  یـسک  دروم  رد  امـش  هب  ایآ 

دـشاب و رتـشیب  همه  زا  ینید  ناردارب  هب  تبـسن  شا  یتـسود  دـشاب و  شنادـنواشیوخ  هب  رت  هدـننک  یکین  رتوـخمرن و  رتوـکین و  شقـالخا 
ماگنه رد  امـش  همه  زا  دـشاب و  شیاشخب  وفع و  رظن  زاامـش  نیرتوکین  ار و  شمـشخ  امـش  نیرت  هدـنروخ  ورف  قح و  رب  امـش  نیرتروبص 
فیفخ هنوـعملا ،  نسح  نموـملا  لاـق  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 48 ثیدـح :  دـنک .  تیاعر  رتشیب  ار  فاـصنا  مشخ  يدونـشوخ و 
يزور وکین و  شا  يرای  نموم  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 48 همجرت :  نیترم .  رحج  نم  عسلی  هتشیعمل و ال  ریبدتلا  دیج  هنوئملا ، 

ثاهلدلا نع   - 49 ثیدـح :  دوش .  یمن  هدـیزگ  هبترم  ود  خاروس  کی  زا  تسوکین و  یگدـنز  يارب  شریبدـت  تسا ،  مک  کبـس و  شا 
رکذ ثیدحلا و  لاصخ -  ثالث  هیف  نوکی  یتح  انموم  نموملا  نوکی  ال  لوقی :  مالسلا  هیلع  اضرلا  تعمـس  لاق :  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یلوم 

زا هک  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مالغ  ثاهلد   - 49 همجرت :  ءارـضلا .  ءاسابلا و  یف  ربصلا  سانلا و  هارادـم  هرـس و  نامتک  هیف - 
نآ رد  تسا و  هدروآ  ار  لبق  ام  ثیدح  سپس  دشاب -  تلصخ  هس  وا  رد  هکنیا  رگم  تسین  نموم  نموم  هدومرف :  یم  هک  مدینش  ترـضح 
 - 50 ثیدح :  دزاس .  یم  هشیپ  ربص  تالکـشم  اه و  یتخـس  رد  دنک و  یم  ارادم  نامدرم  اب  دـناشوپ و  یم  ار  شزار  تسا :  هدومن  هفاضا 

کلبق ادحا  اهطعی  مل  هیدهب  کیلا  ینلسرا  هللا  نا  هللا  لوسر  ای  لاقف :  لیئربج  ءاج  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  عوفرم  ثیدح  یف 
 : لاق وه ؟  ام  و  لاق :  هنم  نسحا  اضرلا و  لاق :  وه ؟  ام  و  لاـق :  هنم  نسحا  ربصلا و  لاـق :  یه ؟  اـم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
؟  لیئربج ای  وه  ام  و  تلق :  هنم  نسحا  نیقیلا و  لاق :  وه ؟  ام  و  لاق :  هنم  نسحا  صـالخالا و  لاـق :  وه ؟  اـم  و  لاـق :  هنم  نسحا  دـهزلا و 

یطعی و ال عفنی و ال  رـضیال و ال  قولخملا  ناب  ملعلا  لاق :  هللا ؟  یلع  لکوتلا  ام  و  تلقف :  لجوزع  هللا  یلع  لکوتلا  کلذ  هجردم  نا  لاق : 
دحا یف  عمطی  مل  هللا و  يوس  فخی  مل  جری و  مل  هللا و  يوس  دـحال  لمعی  کلذـک ال  دـبعلا  ناک  اذاف  قلخلا  نم  ساـیلا  لامعتـسا  عنمی و 

قولخملا دنع  هلاح  وکشی  الف  هیفاعلا  یف  ربصت  امک  ءارضلا  یف  ربصت  لاق :  ربصلا ؟  ریـسفت  امف  لیئربج  ای  تلق :  لکوتلا  وه  اذهف  هللا  يوس 
لاق اضرلا ؟  ریسفت  امف  تلق  ریسیلا  رکـشی  لیلقلاب و  عنقی  ایندلا  نم  بیـصی  امب  عنقی  لاق :  هعانقلا ؟  ریـسفت  امف  تلق :  ءالبلا  نم  هیبصی  امب 

؟  دهزلا ریسفت  امف  لیئربج  ای  تلق :  لمعلا  نم  ریسیلاب  هسفنل  یضریال  اهنم و  بیصی )  ما ال   ) ایندلا نم  باصا  هدیس  یلع  طخسیال  یضارلا 
اهمارح باسح و  اهلالح  ناف  اهمارح  یلا  تفتلی  ایندـلا و ال  لالح  نم  جرحتی  هقلاـخ و  ضغبی  نم  ضغبی  هقلاـخ و  بحی  نم  بحی  لاـق : 

باقع و اهمارح  باسح و  اهلالح  ناف  اهمارح  یلا  تفتلی  ایندلا و ال  لالح  نم  جرحتی  هسفن و  محری  امک  نیملسملا  عیمج  محری  باقع و 
اهتنیز ایندلا و  ماطح  نع  جرحتی  اهنتن و  دتشا  دق  یتلا  هتیملا  نم  جرحتی  امک  مالکلا  نم  جرحتی  هسفن و  محری  امک  نیملسملا  عیمج  محری 

لاسیالا يذلا  صلخملا  لاق :  صالخالا ؟  ریسفت  امف  لیئربج  ای  تلق ،  هلجا  هینیع  نیب  ناک  هلما و  رـصقی  نا  اهاشغی و  نا  رانلا  بنجتی  امک 
دجو اذا  هیدوبعلاب و  رقا هللا  دـقف  قولخملا  لاسی  مل  ناف  هللا ،  یف  هاطعا  یـش ء  هدـنع  یقب  اذا  یـضر و  دـجو  اذا  دـجی و  یتح  ائیـش  ساـنلا 

 : لاق نیقیلا ؟  ریسفت  امف  تلق :  هبرب  هقثلا  دح  یلع  وهف  لجوزع  یطعا هللا  اذا  ضار و  هنع  یلاعت  كرابت و  هللا  ضار و  هللا  نع  وهف  یـضرف 
هبیـصیل و نکی  مل  هاطخا  ام  هئطخیل و  نکی  مل  هباصا  ام  نا  انیقی  ملعی  نا  هاری و  هللا  ناـف  هللا  يری  نکی  مل  ناـف  هاری  هناـک  لـمعی هللا  نموملا 

لیئربج هک :  تسا  هدش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  زا  یثیدح  رد   - 50 همجرت :  دهزلا .  هجردم  لکوتلا و  ناصغا  هلک  اذـه 
نیا هک  هداتـسرف  وت  دزن  يا  هیده  اب  ارم  دنوادخ  ادـخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  ربمایپ  دزن  مالـسلا  هیلع 

ربص و درک :  ضرع  تسیچ ؟  هیده  نآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تسا  هدادـن  وت  زا  شیپ  سک  چـیه  هب  يا  هیدـه  نینچ 
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 : درک ضرع  تسیچ ؟  اـضر  زا  رتوکین  دومرف :  نآ .  زا  رتوکین  اـضر و  درک :  ضرع  تسیچ ؟  ربـص  زا  رتوکین  دومرف :  ربـص .  زا  رتوکین 
؟  تسیچ صـالخا  زا  رتوکین  دومرف :  نآ .  زا  رتوکین  صـالخا و  درک :  ضرع  تسیچ ؟  دـهز  زا  رتوکین  دومرف :  نآ .  زا  رتوکین  دـهز و 

لکوت نآ  هب  نتفر  هار  تفگ :  تسیچ ؟  نیقی  زا  رتوـکین  لـیئربج !  يا  متفگ :  دـیامرف  یم  ربماـیپ  نیقی .  زا  رتوـکین  نیقی و  درک :  ضرع 
تـسد هب  کی  چـیه  عنم  اطع و  عفن و  ررـض و  هکنیا  هب  یهاگآ  تفگ :  تسیچ ؟  ادـخ  رب  لکوت  متفگ :  تسا  لجوزع  يادـخ  رب  ندومن 

دنک یمن  راک  ادخ  زا  ریغ  سک  چیه  يارب  دشاب  نینچ  يا  هدنب  هاگره  سپ  دـنک  تیاعر  لمع  رد  ار  قولخم  زا  يدـیمون  تسین و  قولخم 
ربص ریـسفت  لیئربج !  يا  متفگ :  تسا .  لکوت  يانعم  نیا  سپ  دزود  یمن  مشچ  ادخ  زج  سک  چیه  هب  ادخ و  زا  زج  درادـن  میب  دـیما و  و 

ییابیکـش الب  رد  يدنمتورث و  رد  هکنانچ  دنک  ییابیکـش  یتسدگنت  رد  يداش و  رد  هکنانچ  دـنک  ییابیکـش  یتخـس  رد  تفگ :  تسیچ ؟ 
تعانق ریـسفت  متفگ :  دربن .  تیاکـش  هوکـش و  قولخم  دزن  هب  هدیـسر  وا  هب  هک  ییالب  زا  سپ  یتسردـنت  تیفاع و  تقو  رد  هکناـنچ  دـنک 
تسیچ اضر  ریسفت  متفگ :  دروآ .  ياج  هب  ار  نآ  رکش  دشاب و  عناق  مک  هب  دشاب  عناق  هدیدرگ  وا  بیصن  ایند  زا  هچنآ  هب  تفگ :  تسیچ ؟ 

مک لمع  هب  دوخ  سفن  رب  دـشاب و  هدیـسرن  هچ  دـشاب  هدیـسر  اـیند  هب  هچ  دریگ  یمن  مشخ  دوخ  يـالوم  رب  دـنمتیاضر  صخـش  تفگ :   ؟
دراد و تسود  ار  شا  هدننیرفآ  هک  ار  سک  نآ  درادب  تسود  هکنیا  تفگ :  تسیچ ؟  دـهز  ریـسفت  لیئربج  يا  متفگ :  تسین .  دونـشوخ 

اریز دـنکن  یهجوت  نآ  مارح  هب  دریگب و  گنت  دوخ  رب  ایند  لـالح  زا  دراد و  یم  نمـشد  ار  شا  هدـننیرفآ  هک  ار  سک  نآ  درادـب  نمـشد 
تسا و ناـبرهم  دوـخ  هب  تبـسن  هکناـنچ  دـنک  یناـبرهم  ناناملـسم  همه  هـب  تـسا و  تباـقع  بجوـم  شمارح  دراد و  باـسح  نآ  لـالح 

دریگ ارف  ار  وا  هک  یـشتآ  زا  هکنانچمه  دزیهرپب و  نتفگ  نخـس  زا  دنک  یم  زیهرپ  تسا  هدـش  دایز  شدـنگ  يوب  هک  يرادرم  زا  هکنانچنآ 
 . دـشاب هتـشاد  ور  شیپ  ار  شلجا  دـنک و  هاـتوک  ار  شیوزرآ  دـنک و  زیهرپ  اـیند  تنیز  اـیند و  یناـف  چوپ و  ياـهزیچ  زا  دـنک  یم  يرود 

دبایب و دوخ  ات  دـنکن  تساوخرد  مدرم  زا  ار  زیچ  چـیه  هک  تسا  یـسک  صلخم  تفگ :  تسیچ ؟  صالخا  ریـسفت  لیئربج !  يا  : Š فگ
هب دنکن  تساوخرد  قولخم  زا  رگا  سپ  دـنک  اطع  ادـخ  هار  رد  ار  نآ  دـنام  یقاب  وا  دزن  رد  يزیچ  رگا  دـشاب و  دونـشوخ  تفای  هک  هاگنآ 

كرابت و دنوادخ  تسا و  دونشوخ  ادخ  زا  یسک  نینچ  دوب  دونشوخ  تفای و  ار  دوخ  هتساوخ  رگا  و  تسا .  هدرک  رارقا  دنوادخ  تیدوبع 
شیوخ راگدرورپ  هب  دامتعا  دـح  رد  یـسک  نینچ  دـنک  یم  اطع  لجوزع  يادـخ  رطاخ  هب  هک  یماگنه  تسا و  دونـشوخ  وا  زا  زین  یلاـعت 

دنیب یمن  ار  ادـخ  وا  رگا  هک  دـنیب  یم  ار  وا  ایئوگ  دـنک  لمع  يا  هنوگ  هب  ادـخ  يارب  نموم  تفگ :  تسیچ ؟  نیقی  ریـسفت  متفگ :  تسا . 
هب هک  هچنآ  دور و  اطخ  هب  دسرب و  وا  هب  هک  دوبن  نکمم  تسا  هدیـسر  وا  هب  هچنآ  هک  دنادب  رواب  نیقی و  يور  زا  دنیب و  یم  ار  وا  دنوادخ 

 . تسا دهز  يوس  هب  نتفر  هار  لکوت و  ياه  هخاش  دش  هتفگ  هک  اهنیا  همه  دسرب .  وا  هب  هک  دش  یمن  تسا  هدیسرن  وا  هب  هتفر و  اطخ 

لمعلاو رابتعالا  بجوی  امیف  رکفتلا  بابحتسا  باب   - 5

ناک لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 51 ثیدـح :  تسا  لـمعو  تربع  بجوم  هک  یئاـهزیچ  رد  ندومن  رکفت  بابحتـسا  باـب   - 5
مالـسلا هیلع  قداص  ماما   - 51 همجرت :  کبر .  هللا  قتا  کبنج و  لـیللا  نع  فاـج  کـبلق و  رکفلاـب  هبن  لوقی :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

رود باوخ  رتـسب  زا  ار  دوخ  يولهپ  هاگنابـش  نک و  هاـگآ  ار  دوخ  بلق  ندوـمن  رکفت  اـب  دوـمرف :  یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دوـمرف : 
امع مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تلاس  لاق :  لقیصلا  نسحلا  نع   - 52 ثیدح :  زاس .  هشیپ  ار  تسوت  راگدرورپ  هک  دـنوادخ  ياوقت  نادرگ و 

ام كوناب ؟  نیا  كونکاس ؟  نیا  لوقیف :  رادـلاب  وا  هبرخلاب  رمی  لاق :  رکفتی ؟  فیک  تلق :  هلیل )  مایق  نم  ریخ  هعاس  رکفت   ) ساـنلا يوری 
یتعاس  : ) هک دننک  یم  تیاور  مدرم  هک  هچنآ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  لقیـص  نسح   - 52 همجرت :  نیملکتتال ؟  کل 
نانکاس دنیاجک  دیوگب :  دنک و  رذگ  هناخ  ای  هناریو  هب  دومرف :  دنک ؟  رکفت  دیاب  هنوگچ  هک  مدیسرپ  تسا )  رتهب  بش  کی  مایق  زا  رکفت 
هدابعلا لضفا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 53 ثیدح :  ییوگ ؟  یمن  نخـس  ارچ  هدـش  هچ  ار  وت  وت ؟  ناگدـنزاس  دـنیاجک  وت ؟ 
هرابرد رکفت  رب  ندومن  تموادـم  تداـبع  نیرترب  دومرف ،  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 53 هـمجرت :  هتردــق .  یف  هللا و  یف  رکفتلا  ناـمدا 

سفن اب  زا 165داهج  هحفص 30 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هالصلا هرثک  هدابعلا  سیل  لوقی :  مالسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  ابا  تعمس  لاق :  دالخ  نب  رمعم  نع   - 54 ثیدح :  تسوا .  تردق  دنوادخ و 
 : دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ :  دالخ  نب  رمعم   - 54 همجرت :  لجوزع .  هللا  رما  یف  رکفتلا  هدابعلا  اـمنا  موصلا  و 
 : مالـسلا هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 55 ثیدـح :  تسا .  لجوزع  يادـخ  راک  رد  ندومن  رکفت  تدابع  هکلب  تسین  دایز  هزور  زامن و  تداـبع 

یم ارف  نآ  هب  لمع  یکین و  يوس  هب  ار  یمدآ  رکفت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 55 همجرت :  هب .  لمعلا  ربلا و  یلا  وعدـی  رکفتلا 
یش نم  ام  هیلا :  بتکف  لاق :  زجوا .  ینظع و  مالسلا :  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نسحلا  یبا  یلا  دیشرلا  نوراه  بتک   - 56 ثیدح :  دناوخ . 

هاتوک نک و  هظعوم  ارم  هک :  تشون  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  دیـشرلا  نوراه   - 56 همجرت :  هظعوم .  هیف  الا و  کـنیع  هارت  ء 
هتفهن يا  هظعوم  نآ  رد  هکنیا  زج  دـنیبب  ار  نآ  وـت  مشچ  هک  تسین  زیچ  چـیه  تشوـن :  وا  يارب  ترـضح  دـیوگ - :  يوار  وـگ - .  نخس 
قداص ماما   - 57 همجرت :  رابتعالا .  رکفتلا و  هللا  همحر  رذ  یبا  هدابع  رثکا  ناک  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 57 ثیدح :  تسا . 
باتک نم   - 58 ثیدح :  دوب .  نتفرگ  تربع  ندومن و  رکفت  دـنک -  تمحر  شیادـخ  هک  رذوبا -  تدابع  نیرتشیب  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

یف رکفلا  هدابعلا  امنا  هالصلا و  مایصلا و  هرثک  هدابعلا  سیل  لوقی :  هتعمس  لاق :  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم و  بحاص  يرایـسلا  هللادبع  یبا 
هک تسا  تیاور  دوب  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  مظاک و  یـسوم  ماما  ود  بحاصم  هک  يرایـس  هللادبع  یبا  باتک  زا   - 58 همجرت :  یلاعت .  هللا 

هرابرد ندومن  رکفت  تدابع  هکلب  تسین  ناوارف  زامن  ندـناوخ  نتفرگ و  هزور  دایز  تداـبع ،  دومرف :  هک  مدینـش  موصعم  ماـما  زا  دـیوگ : 
معن لاقف :  هلیل  مایق  نم  ریخ  هعاس  رکفت  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق :  لقیـصلا  نیـسحلا  نع   - 59 ثیدح :  تسا .  یلاعت  يادـخ 
نیا كوناب  نیا  لوقیف  هبرخلا  رادـلاب و  رمی  لاق :  رکفتی ؟  فیک  تلق :  هلیل  مایق  نم  ریخ  هعاـس  رکفت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 

زا رکفت ،  یتعاس  ایآ  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ :  لیقـص  نب  نیـسح   - 59 همجرت :  نیملکتتال .  کلام  كونکاـس 
رکفت یتعاـس  هک :  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  يرآ  دوـمرف :  ترـضح  تسا ؟  رت  شزرا  اـب  بش  کـی  تداـبع  نتـساخرب و 

 : دیوگب دنک و  رذـگ  هناریو  هناخ و  هب  دـیاب  دومرف :  درک ؟  رکفت  دـیاب  هنوگچ  مدرک :  ضرع  تسا  رترب  ندومن  مایق  بش  کی  زا  ندومن 
؟  ییوگ یمن  نخس  ارچ  هدش  هچ  ار  وت  دنیاجک ؟  وت  نانکاس  وت و  ناگدنزاس 

اهنم هلمج  رکذ  قالخالا و  مراکمب  قلختلا  بابحتسا  باب   - 6

ناک نم  بحنل  انا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 60 ثیدح :  وکین  قالخا  زا  يدادعت  رکذ  وکین و  قالخا  نتفای  بابحتسا  باب   - 6
کلذ و یلع  هللا  دمحیلف  هیف  تناک  نمف  قالخالا  مراکمب  ءایبنالا  صخ  لجوزع  هللا  نا  ایف  اقودص و  اروبص  ایرادم  امیلح  اهیقف  امهف  القاع 
رکـشلا و ربصلا و  هعانقلا و  عرولا و  نه  لاق :  نه ؟  ام  كادف و  تلعج  تلق  لاق  اهایا  هلاسیل  لجوزع و  هللا  یلا  عرـضتیلف  هیف  نکت  مل  نم 

تیاور مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 60 همجرت :  هنامالا .  ءادا  ثیدـحلا و  قدـص  ربلا و  هریغلا و  هعاجـشلا و  ءاخـسلا و  ءایحلا و  ملحلا و 
 ، روبـص هدـننکارادم ،  راـبدرب ،  نید ،  رد  قـیمع  مهف  ياراد  هدـیمهف ،  دـنمدرخ ،  هک  میراد  یم  تسود  ار  یـسک  اـم  دوـمرف :  هک  تـسا 

تـسا هدیدنـسپ  قالخا  ياراد  هک  یـسک  سپ  هداد  صاصتخا  ناربماـیپ  هب  ار  وکین  قـالخا  لـجوزع  دـنوادخ  دـشاب ،  راداـفاو  وگتـسار و 
عرـضت و لجوزع  يادخ  هاگرد  هب  دـیاب  تسین  شدوجو  رد  یقالخا  نینچ  هک  یـسک  دـیوگ و  ساپـس  قالخا  نآ  نتـشاد  رب  ار  دـنوادخ 
؟  تسیچ کین  قـالخا  نآ  موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  دـیوگ - :  يوار  دـنک - .  تساوخرد  دـنوادخ  زا  ار  وکین  قـالخا  دـنک و  يراز 
 . يرادتناما ییوگتسار ،  يراک ،  وکین  تریغ ،  تعاجش ،  تواخس ،  ایح  يرابدرب ،  رکـش ،  ربص و  تعانق ،  ییاسراپ ،  دومرف :  ترـضح 

یقنلا یقتلا  مکلاجر  ریخ  نا  لاق :  هللا  لوسر  ای  یلب  انلق :  مکلاجر ؟  ریخب  مکربخا  الا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق   - 61 ثیدح : 
امش هب  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   - 61 همجرت :  هریغ .  یلا  هلایع  یلجیال  هیدلاوب و  ربلا  نیفرطلا  یقنلا  نیفکلا  حمـسلا 

دنتسه یناسک  امش  نادرم  نیرتهب  دومرف :  ترضح  ادخ !  لوسر  يا  يرآ  میتفگ :  دنتسه ؟  یناسک  هچ  امـش  نادرم  نیرتهب  هک  مهد  ربخ 
شردام ردپ و  هب  هدننک  یکین  دشاب ،  داژن  هزیکاپ  ردام  ردـپ و  فرط  زا  تواخـس ،  اب  هدنـشخب و  یناتـسد  ياراد  هزیکاپ ،  راکزیهرپ ،  هک 
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یـضترا لجوزع  هللا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 62 ثیدـح :  درب .  هانپ  يرگید  هب  هک  دـنکن  روبجم  ار  شا  هداوناخ  دـشاب و 
انامه دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا   - 62 همجرت :  قلخلا .  نسح  ءاخسلاب و  هتبحـص  اونـسحاف  انید  مالـسالا  مکل 

 . دینک وکین  يرای  یهارمه و  یقلخ  شوخ  تواخـس و  اب  ار  نید  نیا  سپ  دیدنـسپ  امـش  يارب  نید  ناونع  هب  ار  مالـسا  لجوزع  دـنوادخ 
هللا یلع  لکوتلا  هللا و  ءاضقب  اضرلا  ناکرا  هعبرا  نامیالا  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 63 ثیدح : 

مالسلا هیلع  نینمؤملاریما  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 63 همجرت :  هللا .  رمال  میلـستلا  هللا و  یلا  رمالا  ضیوفت  و 
 . ادخ رما  ربارب  رد  میلست  دنوادخ و  هب  یگدنز  رما  ندرپس  ادخ و  رب  لکوت  یهلا و  ياضق  هب  يدونشوخ  دراد :  نکر  راهچ  نامیا  دومرف : 

ءایحلا قدصلا و  هضقنی  مل  ایاطخ  همدق  یلا  هنرق  نم  ناک  نا  همالسا و  لمک  هیف  نک  نم  عبرا  لاق  مشاه  ینب  نم  لجر  نع   - 64 ثیدح : 
دـشاب یـسک  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  راهچ  دومرف :  هک  تسا  تیاور  نینچ  مشاه  ینب  زا  يدرم  زا   - 64 همجرت :  رکـشلا .  قلخلا و  نسح  و 

 . رکش یقلخ و  شوخ  ایح و  یتسار و  دوش :  یمن  هتـساک  شتلزنم  ردق و  زا  دشاب  هانگ  شمدق  ات  رـس  زا  هچ  رگا  تسا و  لماک  شمالـسا 
 : لاقف قالخالا  مراکم  نع  ینربخا  هللا  لوسر  نبا  ای  لاقف :  مالـسلا  هیلع  قداصلا  یلا  لجر  ءاج  لاق  نامثع  نب  داـمح  نع   - 65 ثیدح : 
 : دـیوگ نامثع  نب  دامح   - 65 همجرت :  کـسفن .  یلع  ول  قحلا و  لوق  کـمرح و  نم  ءاـطعا  کـعطق و  نم  هلـص  کـملظ و  نمع  وفعلا 

مـشچ دومرف :  ترـضح  هد ،  ربخ  نم  هب  ار  کین  قالخا  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  درک :  ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يدرم 
قح هتشاد و  مورحم  ار  وت  هک  یسک  هب  ندرک  اطع  هدیرب و  وت  زا  هک  یسک  اب  دنویپ  هتشاد و  اور  متس  وت  هب  هک  یسک  زا  تشذگ  یـشوپ و 

مراکمب کثدـحا  الا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  وبا  یل  لاق  لاق :  ینئادـملا  حارج  نع   - 66 ثیدـح :  دـشاب .  تدوخ  هیلع  رب  هچ  رگا  ییوگ 
هیلع قداص  ماما  دـیوگ :  ینئادـم  حارج   - 66 همجرت :  اریثک .  هللا  رکذ  هلام و  یف  هاخا  لـجرلا  هاـساوم  ساـنلا و  نع  حفـصلا  قـالخالا ؟ 

يرای نامدرم و  ياطخ  زا  نتـشذگ  رد  یـشوپ و  مشچ  میوگب ؟  تیارب  ار  یقالخا  ياه  یبوخ  اه و  يدرمناوج  ایآ  دومرف :  نم  هب  مالـسلا 
مکیلع لاق :  هنا  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع   - 67 ثیدح :  دنوادخ .  زا  دایز  ندرک  دای  یلام و  رظن  زا  ینید  ردارب  هب  نداد 
مکیلع لاق و  نا  یلا  نآرقلا  هوالتب  مکیلع  اهـضغبی و  لجوزع  هللا  ناف  لاعفالا  ماذـم  مکایا و  اهبحی و  لـجوزع  هللا  ناـف  قـالخالا  مراـکمب 
هرهطم هناف  كاوسلاب  مکیلع  کلذـب و  رما  هلالج  لج  هللا  ناف  راوجلا  نسحب  مکیلع  مئاقلا و  مئاصلا  هجرد  هبحاصب  غلبی  هناف  قلخلا  نسحب 

امش رب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما   - 67 همجرت :  اهوبنتجاف .  هللا  مراحمب  مکیلع  اهوداف و  هللا  ضئارفب  مکیلع  هنسح و  هنـس  و 
دنوادـخ اریز  دزیهرپب  هدـیهوکن  قـالخا  زا  دراد و  تسود  ار  هدیدنـسپ  قـالخا  لـجوزع  دـنوادخ  اریز  یقـالخا  ياـه  يراوگرزب  هب  داـب 

یقلخ شوخ  اریز  یقلخ  شوخ  هب  داب  امـش  رب  دومرف  هک  اـجنآ  اـت  نآرق - ،  توـالت  هب  داـب  امـش  رب  دراد و  یم  نمـشد  ار  اـهنآ  لـجوزع 
هب دنوادخ  اریز  ناگیاسمه  اب  یکین  هب  داب  امش  رب  دناسر و  یم  دنک  یم  مایق  تدابع  هب  ار  اهبـش  هک  يراد  هزور  هجرد  هب  ار  دوخ  بحاص 

ماجنا هب  داـب  امـش  رب  تسا و  وکین  یتنـس  ناـهد و  هدـننک  هزیکاـپ  ندز  كاوسم  اریز  ندز  كاوسم  هب  داـب  امـش  رب  تسا و  هدومن  رما  نیا 
لجوزع هللا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 68 ثیدـح :  دـنوادخ .  ياهمارح  زا  ندومن  بانتجا  هب  داب  امـش  رب  یهلا و  تاـبجاو 

هللا بطاخ  امیف  ناک  قالخالا و  مراکم  بحی  هناحبـس  هللا  ادجم و  دـمحلا  نوری  مهناوخا  جـئاوح  ءاضقل  هضرا  هقلخ و  نم  مهقلخ  اهوجو 
تسا تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 68 همجرت :  قلخلا .  نسح  ءاخـسلا و  لاق :  میظع )  قلخ  یلعل  کنا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هیبن 
تسا هدیرفآ  دوخ  نیمز  شنیرفآ و  نیمه  ار  اهنآ  دنوادخ  هک  دراد  دوجو  يا  هتسیاش  هتـسجرب و  ناگدنب  دنوادخ  يارب  انامه  دومرف :  هک 

ناحبـس دنوادخ  دنناد و  یم  یگرزب  دجم و  هیام  ار  ساپـس  دمح و  نانآ  هدـیرفآ ،  ینید  ناردارب  ياهزاین  ندرک  فرطرب  يارب  ار  نانآ  و 
(51  ( ) یتسه گرزب  یقالخا  رب  وت  انامه   : ) تسا هدومرف  شربمایپ  هب  ندومن  باطخ  رد  دراد و  یم  تسود  ار  یقـالخا  ياـه  يراوگرزب 

 . تسا یقلخ  شوخ  تواخس و  نامه  گرزب  قالخا  نیا  هک 

رضلا عفنلا و  رمعلا و  قزرلا و  یف  هللااب  نیقیلا  بوجو  باب   - 7
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ناک لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 69 ثیدح :  ررـض  عفن  رمع و  يزور و  ندناسر  رد  دـنوادخ  هب  نتـشاد  نیقی  بوجو  باب   - 7
نا هبیـصیل و  نکی  مل  هاطخا  ام  نا  هئطخیل و  نکی  مل  هباصا  اـم  نا  ملعی  یتح  ناـمیالا  معط  دـبع  دـجیال  لوقی :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

 : دومرف یم  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 69 همجرت :  لجوزع .  هللا  وه  عفانلا  راـضلا 
هتفر و اطخ  هب  هک  هچنآ  دور و  اطخ  دسرن و  وا  هب  تسناوت  یمن  هدیـسر  وا  هب  هچنآ  هک  دنادب  هکنیا  رگم  دشچ  یمن  ار  نامیا  هزم  يا  هدنب 

ناوفص نع   - 70 ثیدح :  تسا .  لجوزع  يادخ  طقف  هدنهددوس  هدـنناسر و  نایز  هک  دـنادب  دـسرب و  وا  هب  هک  دـش  یمن  هدیـسرن  وا  هب 
( امهل زنک  هتحت  ناک  هنیدملا و  یف  نیمیتی  نیمالغل  ناکف  رادجلا  اما  و   : ) لجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تلاس  لاق :  لامجلا 

مل باسحلاب  نقیا  نم  هنـس و  کحـضی  مل  توملاب  نقیا  نم  انا  هللا  الا  هلا  تاملک ال  عبرا  ناک  امنا  هضفال و  ابهذ و  ناک  ام  هنا  اـما  لاـقف : 
یلاعت يادخ  لوق  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  لامج  ناوفص   - 70 همجرت :  هللا .  الا  شخی  مل  ردقلاب  نقیا  نم  هبلق و  حرفی 

رهش رد  میتی  كدوک  ود  هب  قلعتم  مدومن )  ریمعت  هک   ) راوید نآ  اما  و   : ) دیامرف یم  هک  مدیسرپ  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح  ناتـساد  رد 
هملک راهچ  جنگ  نآ  هکلب  دوبن  هرقن  الط و  جنگ  نآ  هک  یتسار  هب  دومرف :  ترضح  دوب ) هتفهن  نانآ  يارب  یجنگ  راوید  نآ  ریز  رد  دوب و 
رواب ار  باسح  هک  یسک  و  ددنخ ،  یمن  دوخ  رمع  رد  دشاب  هتـشاد  رواب  ار  گرم  هک  یـسک  تسین ،  نم  زج  يدوبعم  چیه  دوب :  تمکح 

 - 71 ثیدح :  دسرت .  یمن  زیچ  چیه  زا  ادخ  زا  زج  دنک  رواب  ار  یهلا  ردق  اضق و  هک  یـسک  و  دوب ،  دـهاوخن  نامداش  شلد  دـشاب  هتـشاد 
طئاحلا اذه  تحت  دعقتال  مهضعب  لاقف  سانلا  نیب  یضقی  لئام  طئاح  یلا  سلج  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نا  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 
ههابشا اذه و  لعفی  امم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناک  طئاحلا و  طقس  ماق  املف  هلجا  ارما  سرح  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاقف  روعم  هناف 

نیب رد  دوب و  هتـسشن  یجنگ  راوـید  ریز  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 71 همجرت :  نـیقیلا .  اذـه  و 
 . تسا كانـسرت  دراد  هک  يا  هنخر  رطاـخ  هـب  هـک  نیـشنم  راوـید  نـیا  ریز  رد  دـنتفگ :  مدرم  زا  یخرب  سپ  دوـمرف ،  یم  مـکح  ناـمدرم 

راک نیا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تخیر .  ورف  راوید  تساخرب و  اجنآ  زا  سپ  دنک  یم  ینابهاگن  ظفح و  شلجا  ار  درم  دومرف :  ترضح 
هل الا و  یش ء  سیل  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 72 ثیدـح :  تسا .  رواب  نیقی و  نیا  داد و  یم  ماجنا  ار  ینا  هب  هیبش  ییاهراک  و 

ماما زا   - 72 همجرت :  ائیـش .  هللا  عم  فاخت  نا ال  لاق :  نیقیلا ؟  دح  امف  تلق :  نیقیلا .  لاق :  لکوتلا ؟  دح  امف  كادـف  تلعج  تلق :  دـح 
تیادف مدرک  ضرع  دیوگ - :  ياور  تسا -  يدـح  نآ  يارب  هکنیا  زج  تسین  يزیچ  چـیه  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص 

زیچ چیه  زا  دنوادخ  دوجو  اب  هک  تسا  نآ  نیقی  دح  دومرف :  تسیچ ؟  نیقی  دح  مدرک :  ضرع  نیقی .  دومرف :  تسیچ ؟  لکوت  دح  موش 
ام یلع  مهمولیال  هللا و  طخسب  سانلا  یضری  نا ال  ملسملا  ءرملا  نیقی  هحص  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 73 ثیدح :  یسرتن . 

امک هقزر  هکردال  توملا  نم  رفی  امک  هقزر  نم  رف  مکدـحا  نا  ول  هراک و  هیهارک  هدریال  صیرح و  صرح  هقوسیال  قزرلا  ناف  هللا  هتوی  مل 
 . طخـسلا کشلا و  یف  نزحلا  مهلا و  لعج  اضرلا  نیقیلا و  یف  هحارلا  حورلا و  لـعج  هطـسق  هلدـعب و  هللا  نا  لاـق - :  مث  توملا -  هکردـی 
هب اب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  ناملـسم  صخـش  نیقی  ندوب  ملاس  هناشن  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا   - 73 همجرت : 
هن ار  يزور  قزر و  اریز  دنکن  شنزرـس  تسا  هدرکن  اطع  نانآ  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  رب  ار  نانآ  دزاسن و  دونـشوخ  دـنوادخ  ندروآ  مشخ 

دوخ يزور  زا  امـش  زا  یـسک  رگا  هک )  دینادب   ) دراد و یم  زاب  وا  زا  صخـش  نتـشاد  شوخان  هن  دناشک و  یم  وا  يوس  هب  صیرح  صرح 
هب دـنوادخ  انامه  دومرف - :  سپـس  دـبای -  یم  رد  ار  وا  گرم  هکنانچ  دـبای  یم  رد  ار  وا  شا  يزور  دزیرگ  یم  گرم  زا  هکنانچ  دزیرگب 

ياضق زا   ) يدونـشخان کش و  رد  ار  نزح  هودنا و  داد و  رارق  یهلا )  هداد  هب   ) اضر نیقی و  رد  ار  یتحار  شمارآ و  دوخ  فاصنا  لدـع و 
لضفا نیقیلا  یلع  مئادلا  لیلقلا  لمعلا  نا  لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق  ملاس  نب  ماشه  نع   - 74 ثیدح :  داد .  رارق  یهلا ) 

لمع دومرف :  یم  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ملاس  نب  ماشه   - 74 همجرت :  نیقی .  ریغ  یلع  ریثکلا  لمعلا  نم  هللا  دـنع 
سیق نب  دیعس  نع   - 75 ثیدح :  تسا .  رترب  دشاب  نیقی  نودب  هک  دایز  لمع  زا  دنوادخ  دزن  رد  دـشاب  نیقی  هیاپ  رب  هک  ماوداب  كدـنا و 

یف نینمؤملاریما :  ای  تلقف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  وه  اذاف  یـسرف  تکرحف  نابوث  هیلع  لجر  یلا  برحلا  یف  اموی  ترظن  لاق  ینادمهلا 
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طقـسی نا  نم  هناظفحی  ناکلم  هعم  هیقاو  ظفاح و  لجوزع  هللا  نم  هل  الا و  دبع  نم  سیل  هنا  سیق  نب  دیعـس  ای  معن  لاقف  عضوملا  اذـه  لثم 
رد يزور  دیوگ :  ینادـمه  سیق  نب  دیعـس   - 75 همجرت :  یـش ء .  لـک  نیب  هنیب و  اـیلخ  ءاـضقلا  لزن  اذاـف  رئب  یف  عقی  وا  لـبج  سار  نم 

هاگان مدنار  وا  يوس  هب  ار  مبسا  تشادن )  نت  رب  هرز  نایوجگنج  تئیه  رد  و   ) تشاد رب  هماج  ود  هک  داتفا  يدرم  هب  ممـشچ  گنج  ماگنه 
( دـیوش یم  رـضاح  هنوـگنیا  ( ! ؟  یناـکم نینچ  لـثم  رد  اـیآ  ناـنمومریما !  يا  مدرک :  ضرع  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  هـک  مدـید 

تسه يرادهاگن  نابهاگن و  لجوزع  يادخ  بناج  زا  وا  يارب  هکنیا  زج  تسین  يا  هدنب  چیه  سیق !  نب  دیعـس  يا  يرآ  دومرف :  ترـضح 
یم دورف  یهلا  ياضق  هک  ینامز  سپ  دـننک  یم  يرادـهگن  هاچ  رد  نداتفا  ای  هوک  زا  نداتفا  ورف  زا  ار  وا  هک  تسا  هتـشرف  ود  وا  اـب  هارمه  ، 

مالسلا هیلع  اضرلا  نسحلا  ابا  تعمس  لاق :  طابـسا  نب  یلع  نع   - 76 ثیدح :  دنور .  یم  رانک  هب  زیچ  ره  وا و  نیب  زا  هتـشرف  ود  نآ  دیآ 
؟  حرفی فیک  توملاب  نقیا  نمل  تبجع  میحرلا ،  نمحرلا  هللا  مسب  هیف  ناک  امهل ) زنک  هتحت  ناک  و   : ) هللا لاق  يذلا  زنکلا  یف  ناک  لوقی : 
نآ رد  دومرف :  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ :  طابـسا  نب  یلع   - 76 همجرت :  نزحی ؟  فیک  ردـقلاب  نقیا  نمل  تبجع  و 

راوید نآ  ریز  رد   ) هک دومن  نایب  رضخ  ترضح  نابز  زا  نآرق  رد  مالـسلا  هیلع  یـسوم  رـضخ و  ترـضح  ناتـساد  رد  دنوادخ  هک  یجنگ 
هدرک رواب  ار  گرم  هک  یسک  زا  متفگـش  رد  نابرهم ،  زرورهم  دنوادخ  مان  هب  تسا :  هدمآ  نینچ  میتی )  كدوک  ود  هب  قلعتم  دوب  یجنگ 

لیق  - 77 ثیدح :  دوش .  یم  نیگمغ  هنوگچ  دراد  نیقی  یهلا  ردق  اضق و  هب  هک  یـسک  زا  متفگـش  رد  دنک و  یم  ینامداش  هنوگچ  تسا 
یتاخبلا همار  ولف  لمنلا  هقلخ  فیعضاب  هامح  بهذ  نم  ایدا  نا هللا و  لاقف :  امد  رطقی  فیسلا  مالکلا و  اذهب  ملکتت  کنا  مالسلا  هیلع  اضرلل 

نوخ ریـشمش  نآ  زا  هک  یلاح  رد  ( 52  ) دییوگ یم  ار  نخس  نیا  امـش  دش :  هتفگ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب   - 77 همجرت :  هیلا .  لـصت  مل 
نیرت فیعـض  اـب  هـک  تسـالط  زا  ییداو  دـنوادخ  يارب  دوـمرف :  ترـضح  دنـشوک ) یم  تخـس  يزور  بـلط  رد  مدرم  ینعی   ) دـکچ یم 
دیسر دهاوخن  نآ  هب  دنک  بلط  ار  نآ  مه  لابقا  تخب و  بحاص  صخش  رگا  هک  دنک  یم  ینابهاگن  نآ  زا  تسا  هچروم  هک  شناگدیرفآ 
لجا دیامرف :  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 78 همجرت :  اسراح .  لجالاب  یفک  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 78 ثیدح :  . 

 . تسا سب  یمدآ  يارب  نابهاگن  ناونع  هب 

لهجلا هفلاخم  لقعلا و  هعاط  بوجو  باب   - 8

هللا قلخ  امل  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 79 ثیدـح :  ینادان  لهجاب و  ندومن  تفلاخم  لقع و  زا  يرادربنامرف  بوجو  باـب   - 8
کتلمکا کنم و ال  یلا  بحا  وه  اقلخ  تقلخ  ام  یلالج  یتزع و  و  لاق :  مث  ربداف  ربدا  هل :  لاق  مث  لبقاف  لبقا  هل :  لاق  مث  هقطنتـسا  لقعلا 

دنوادخ نوچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 79 همجرت :  بیثا .  كایا  بقاعا و  كایا  یهنا و  كایا  رما و  كایا  ینا  اما  بحا  نمیف  ـالا 
وا سپ  درگرب ،  دومرف :  سپـس  دـمآ .  شیپ  لقع  سپ  يآ ،  شیپ  دومرف :  وا  هب  سپـس  دـیوگ ،  نخـس  هک  تساوخ  وا  زا  دـیرفآ  ار  لقع 

رتبوبحم وت  زا  نم  دزن  رد  هک  مدیرفاین  ار  يا  هدیرفآ  چیه  هک  ملالج  تزع و  هب  دنگوس  دومرف :  دنوادخ  سپـس  تشگرب ،  هدومن و  تشپ 
وت منک و  یم  یهن  رما و  ار  وت  نم  هک  شاب  هاگآ  مراد .  شتسود  هک  یـسک  دوجو  رد  رگم  مهد  یمن  رارق  لماک  تروص  هب  ار  وت  دشاب و 
ینا مدآ  ای  لاقف :  مالسلا  هیلع  مدآ  یلع  مالسلا  هیلع  لیئربج  طبه  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع   - 80 ثیدح :  مهد .  یم  شاداپ  رفیک و  ار 

 : مدآ لاقف  نیدـلا  ءایحلا و  لقعلا و  لاقف :  ثالثلا  ام  لیئربج و  ای  مدآ :  هل  لاقف  نیتنثا  عد  اهرتخاف و  ثالث  نم  هدـحاو  كریخا  نا  ترما 
 : لاق ناک  ثیح  لقعلا  عم  نوکن  نا  انرما  اـنا  لـیئربج  اـی  ـالاقف :  هاـعد  افرـصنا و  نیدـلا :  ءاـیحلل و  لـیئربج  لاـقف  لـقعلا  ترتخا  دـق  ینا 

دورف مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  رب  مالـسلا  هیلع  لیئربج  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا   - 80 همجرت :  جرع .  اـمکناشف و 
نک و رایتخا  ار  نآ  منادرگ  ریخم  زیچ  هس  زا  یکی  نیب  ار  وت  هک  هدش  هداد  روتـسد  نم  هب  يادخ  بناج  زا  مدآ !  يا  درک :  ضرع  دـمآ و 
 ، ایح لـقع ،  تفگ :  مالـسلا  هیلع  لـیئربج  تسیچ ؟  هس  نآ  لـیئربج !  يا  تفگ :  وا  هب  مالـسلا  هیلع  مدآ  سپ  راذـگاو .  ار  رگید  ود  نآ 

دیراذگاو ار  وا  دیدرگرب و  تفگ :  نید  ایح و  هب  مالسلا  هیلع  لیئربج  سپ  منک .  یم  باختنا  ار  لقع  نم  دومرف :  مالسلا  هیلع  مدآ  نید . 

سفن اب  زا 165داهج  هحفص 34 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


یم ناتدوخ  تفگ :  لیئربج  میـشاب .  وا  هارمه  تسه  لقع  هک  اج  ره  هراومه  هک  هدـش  هداد  روتـسد  ام  هب  لیئربج !  يا  دـنتفگ :  ود  نآ  ، 
نمحرلا و هب  دبع  ام  لاق :  لقعلا ؟  ام  هل :  تلق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 81 ثیدح :  تفر .  نامـسآ  هب  درک و  جورع  دیناد و 
 : همجرت لقعلاب .  تسیل  لقعلاب و  ههیبش  یه  هنطیـشلا و  کلت  ءارکنلا  کلت  لاق :  هیواعم ؟  یف  ناک  يذـلاف  تلق :  لاق :  نانجلا  هب  بستکا 

یم تدابع  نابرهم  راگدرورپ  نآ  ببس  هب  هک  هچنآ  دومرف :  تسیچ ؟  لقع  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  يوار   - 81
یکریز و نآ  دومرف :  دوب ؟  هچ  تشاد  دوـجو  هیواـعم  رد  هک  هچنآ  سپ  مدرک :  ضرع  دـیآ .  یم  تسد  هب  تشهب  نآ  هلیـسو  هب  دوـش و 

قیدص لوقی :  مالـسلا  هیلع  اضرلا  تعمـس  لاق  مهجلا  نب  نسحلا  نع   - 82 ثیدـح :  تسین .  لقع  تسا و  هیبش  لـقع  هب  هک  دوب  تنطیش 
لقع یسک  ره  تسود  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ  مهج  نب  نسح   - 82 همجرت :  هلهج .  هودـع  هلقع و  يرما  لک 
لخد نید  هل  ناک  نم  نید و  هل  ناک  القاع  ناک  نم  مالسلا :  هیلع  هللادبعوبا  لاق   - 83 ثیدح :  تسوا .  ینادان  سک  ره  نمشد  تسوا و 

 . دش دهاوخ  تشهب  دراو  دراد  نید  هک  یسک  دراد و  نید  دشاب  لقاع  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 83 همجرت :  هنجلا . 
نیذـلا دابع  رـشبف  لاقف  هباتک  یف  مهفلا  لقعلا و  لها  رـشب  هللا  نا  ماشه  اـی  مالـسلا :  هیلع  رفعج  هب  یـسوم  نسحلا  وبا  لاـق   - 84 ثیدح : 
عـضاوت هنبال  لاق  نامقل  نا  ماشه  ای  لاق -  نا  یلا  بابلالا -  اولوا  مه  کئلوا  هللا و  مهاده  نیذلا  کئلوا  هنـسحا  نوعبتیف  لوقلا  نوعمتـسی 

هللا و يوقت  اهیف  کتنیفس  نکتلف  ریثک  ملاع  اهیف  قرغ  دق  قیمع  رحب  ایندلا  نا  ینب  ای  ریـسی  قحلا  يدل  سیکلا  ناو  سانلا  لقعا  نکت  قحلل 
لیلد رکفتلا و  لقعلا  لیلد  الیلد و  یش ء  لکل  نا  ماشه  ای  ربصلا  اهناکس  ملعلا و  اهلیلد  لقعلا و  اهمیق  لکوتلا و  اهعارش  نامیالا و  اهوشح 
یلع نا هللا  ماشه  ای  لاـق  نا  یلا  هنع  بیهن  اـم  بکرت  نا  ـالهج  کـب  یفک  عضاوتلا و  لـقعلا  هیطم  هیطم و  یـش ء  لـکل  تمـصلا و  رکفتلا 

وکزی فیک  ماشه  ای  لاق  نا  یلا  لوقعلاف  هنطابلا  اما  همئالا و  ءایبنالا و  لـسرلاف و  هرهاـظلا  اـماف  هنطاـب  هجح  هرهاـظ و  هجح  نیتجح  ساـنلا 
عم ایندلا  نم  نودلاب  یـضر  لقاعلا  نا  ماشه  ای  کلقع  هبلغ  یلع  كاوه  تعطا  کبر و  رما  نع  کبلق  تلغـش  دق  تنا  کلمع و  هللا  دـنع 

ایندلا كرت  بونذلا و  فیکف  ایندلا  لوضف  اوکرت  ءالقعلا  نا  مهتراجت  تحبر  کلذلف  ایندـلا  عم  همکحلا  نم  نودـلاب  ضری  مل  همکحلا و 
ملعف هرخالا  یلا  رظن  هقـشملاب و  الا  لانتال  اهنا  ملعف  اهلها  یلا  ایندلا و  یلا  رظن  لقاعلا  نا  ماشه  ای  ضرفلا  نم  بونذـلا  كرت  لضفلا و  نم 

شباتک رد  دنوادخ  ماشه !  نیا  دومرف :  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما   - 84 همجرت :  امهاقبا .  هقشملاب  بلطف  هقـشملاب  الا  لانتال  اهنا 
یم يوریپ  نآ  نیرتوکین  زا  دنونش و  یم  ار  نخـس  هک  نانآ  ارم ،  ناگدنب  هد  تراشب  سپ   : ) دومرف داد و  تراشب  ار  ناگدیمهف  نالقاع و 
قح لباقم  رد  تفگ :  شرـسپ  هب  نامقل  ماـشه !  يا  ( 53 ( ) دننادنمدرخ نانآ  هدومرف و  ناشتیاده  دنوادخ  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دـننک 

قیمع ییایرد  ایند  مرسپ !  يا  تسا .  مک  دشاب  كریز  قح  ربارب  رد  هک  یـسک  انامه  یـشاب و  نامدرم  نیرت  لقاع  ات  نک  ینتورف  عضاوت و 
نابداب نامیا و  یتشک  نآ  نرود  یهلا و  ياوقت  وت  یتشک  فرژ  يایرد  نای  رد  دـیاب  سپ  دـنا  هتـشگ  قرغ  نآ  رد  رایـسب  یملاع  هک  تسا 

دراد و ییامنهار  يزیچ  ره  ماشه !  يا  دشاب .  یم  ییابیکـش  نآ  ناکـس  شناد و  نآ  يامنهار  لقع و  نآ  یلوتم  يدـصتم و  لکوت و  نآ 
تینادان يارب  تسا و  ینتورف  عضاوت و  لقع  بکرم  دراد و  یبکرم  يزیچ  ره  تسا و  توکس  رکفت  يامنهر  تسا و  رکفت  لقع  يامنهار 

ود ناـمدرم  رب  دـنوادخ  ماـشه !  يا  دومرف :  هک  اـجنآ  اـت  يا -  هدـش  یهن  نآ  رب  ندـش  راوس  زا  هک  يوش  راوـس  يزیچ  رب  هک  سب  نیمه 
ياهلقع ینطاب  تجح  اما  دنتسه و  ناربمایپ  نالوسر و  نامه  يرهاظ  تجح  اما  ینطاب  تجح  يرگید  يرهاظ و  تجح  یکی  دراد  تجح 

هریچ تلقع  رب  هک  تیاوه  وریپ  يا و  هتـشاد  زاب  تراگدرورپ  دزن  رد  وت  لمع  هنوگچ  ماشه !  يا  دومرف - :  هک  اـجنآ  اـت  تسا -  ناـمدرم 
تمکح زا  كدنا  هب  ددرگ و  یم  دونـشوخ  دشاب  تمکح  اب  هارمه  ایند  زا  كدنا  هب  دنمدرخ  انامه  ماشه !  يا  يا .  هدـیدرگ  تسا  هتـشگ 

كرت ار  ایند  ياه  يدایز  نادنمدرخ  انامه  تسا .  دنمدوس  نانآ  تراجت  رطاخ  نیمه  هب  سپ  ددرگ  یمن  دونـشوخ  دشاب  ایند  اب  هارمه  هک 
صخـش انامه  ماشه !  يا  تسا .  بجاو  ناـهانگ  كرت  تسا و  يرترب  لـضف و  زا  یـشان  اـیند  كرت  ناـهانگ و  هب  دـسر  هچ  اـت  دـنا  هتفگ 

دنیب یم  زاب  درگن  یم  ترخآ  هب  دیـسر و  ناوت  یمن  ایند  هب  یتخـس  لمحت  اب  زج  هک  دـبای  یم  رد  سپ  درگن  یم  شلها  ایند و  هب  دـنمدرخ 
 . دـنک یم  بلط  تقـشم  اـب  تسا  رتراگدـنام  رت و  یقاـب  هک  ار  نآ  ود  نیا  نیب  زا  سپ  دیـسر  ناوت  یمن  نآ  هب  یتخـس  لـمحت  اـب  زج  هک 
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كاوه لتاق  کلـضفب و  کقلخ  للخ  رتساـف  رهاـظ  لاـمج  لـضفلا  ریتس و  ءاـطغ  لـقعلا  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاـق   - 85 ثیدـح : 
تسا و هدـنناشوپ  یـششوپ  لـقع  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما   - 85 همجرت :  هـبحملا .  کـل  رهظت  هدوـملا و  کـل  ملـست  کـلقعب 

تسفن ناوه  اب  شیوخ  لقع  کمک  هب  ناشوپب و  تا  یگتسیاش  اب  ار  تدوخ  یعیبط  ساه  هنخر  سپ  تسا  راکشآ  يا  ییابیز  یگتـسیاش 
لاق مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 86 ثیدح :  ددرگ .  راکـشآ  تیارب  زین  تبحم  لصاح و  تیارب  هناصلاخ  ملاس و  یتسود  ات  نک  هزرابم 
هیلع هللادبع  یبا  نع   - 87 ثیدـح :  تسا .  نموم  يامنهار  لقع  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 86 همجرت :  نموملا .  لیلد  لـقعلا  : 
هیلع قداص  ماما   - 87 همجرت :  لقعلا .  نم  دوعا  لامال  لهجلا و  نم  دشا  رقفال  یلع  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا 
لقع زا  رتدنمدوس  یلام  چیه  تسین و  ینادان  زا  رتدب  يرقف  چیه  یلع !  يا  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالسلا 

و لاقف :  ربداف  ربدا  هل :  لاقف  لبقاف  لبقا  هل :  لاق  مث  هقطنتـسا  لقعلا  هللا  قلخ  امل  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 88 ثیدح :  تسین . 
دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 88 همجرت :  بیثا .  کیلع  یطعا و  کب  ذخا و  کب  کنم  یلا  بحا  وه  اقلخ  تقلخ  ام  یلالج  یتزع و 
درگرب دومرف :  سپ  دمآ  شیپ  وا  سپ  يآ ،  شیپ  دومرف :  وا  هب  سپس  دیوگب  نخس  هک  تساوخ  وا  زا  دیرفآ  ار  لقع  دنوادخ  هک  ینامز  : 

رت ینتـشاد  تسود  نم  دزن  رد  هک  ار  يا  هدیرفآ  چیه  هک  ملالج  تزع و  هب  دـنگوس  دومرف :  دـنوادخ  سپ  تشگرب ،  هدومن و  تشپ  وا  و 
یبا نع   - 89 ثیدح :  مهد .  یم  شاداپ  باوث و  وت  ساسا  رب  منک و  یم  اطع  وت  ببـس  هب  مریگ و  یم  وت  ببـس  هب  مدیرفاین ،  دشاب  وت  زا 

دوجلا و نیدـلا و  بدالا و  لقعلا و  لاق :  یه ؟  اـم  و  تلق :  عتمتـسم  ریثک  هیف  نکی  مل  هیف  نکی  مل  نم  سمخ  لاـق  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع 
تسین وا  رد  زیچ  جنپ  نیا  سک  ره  هک  تسه  زیچ  جنپ  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 89 همجرت :  قلخلا .  نسح 

لقع و دومرف :  ترـضح  دنتـسه ؟  هچ  اهنآ  مدرک :  ضرع  دـیوگ - :  یم  يوار  دوب - .  دـهاوخن  شدوجو  رد  يدایز  يرادروخرب  تذـل 
 . یقلخ شوخ  ششخب و  نید و  بدا و 

سکعلا میرخت  هوهشلا و  یلع  لقعلا  هبلغ  بوجو  باب   - 9

نع مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع   - 90 ثیدح :  لقعرب  توهـش  هبلغ  تمرح  توهـش و  رب  لقع  هبلغ  بوجو  باب   - 9
رانلا و هیلع  هللا  مرح  لجوزع  هللا  هفاخم  اهبنتجاف  هوهـش  وا  هشحاف  هل  تضرع  نم  لاق :  یهانملا  ثیدح  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هرخآ ایند و  هل  تضرع  نم  الا و  ناـتنج )  هبر  ماـقم  فاـخ  نمل  و   ) یلاـعت هلوق  یف  هباـتک  یف  هدـع  اـم و  هل  زجنا  ربکـالا و  عزفلا  نم  هنمآ 
هنع و هللا  یـضر  ایندلا  كرت  هرخالا و  راتخا  نم  رانلا و  اهب  یقتی  هنـسح  هل  تسیل  همایقلا و  موی  لجوزع  هللا  یقل  هرخالا  یلع  ایندلا  راتخاف 

ادخ لوسر  زا  نانآ  مالسلا و  هیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  ترـضح  نآ  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا   - 90 همجرت :  هلمع .  يواـسم  هل  رفغ 
يادخ سرت  زا  وا  دوش و  هضرع  وا  رب  یناوهش  رما  ای  یهانگ  هک  سک  ره  دومرف :  هک  دننک  تیاور  یهانم  ثیدح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یم نمیا  ار  وا  تمایق  زور  گرزب  یبات  یب  زا  دنادرگ و  یم  مارح  وا  رب  ار  خزود  شتآ  دـنوادخ  دـنک  يراددوخ  نآ  باکترا  زا  لجوزع 
ماقم زا  هک  یـسک  يارب  و   : ) دومرف شباـتک  رد  دـنوادخ  درک  دـهاوخ  اـفو  تسا  هداد  هدـعو  شباـتک  رد  هک  هچنآ  هب  وا  دروم  رد  دـنک و 

زور رد  دنیزگرب  ترخآ  رب  ار  ایند  دوش و  هضرع  وا  هب  ترخآ  ایند و  هک  یـسک  دیـشاب  هاگآ  ( 54 ( ) دشاب تشهب  ود  دسرتب  شراگدرورپ 
هک یـسک  درادن و  دنامب  ظوفحم  شتآ  زا  نآ  ببـس  هب  هک  يا  هنـسح  چیه  هک  درک  دـهاوخ  رادـید  یتلاح  رد  ار  لجوزع  يادـخ  تمایق 
نع  - 91 ثیدح :  دـیاشخبب .  وا  رب  ار  شرادرک  ياهیدـب  دـش و  دـهاوخ  دونـشخ  وا  زا  دـنوادخ  دراذـگاو  ار  ایند  دـنیزگرب و  ار  ترخآ 
لاـق لاـقف :  مدآ ؟  وـنب  ما  لـضفا  هکئـالملا  تلقف :  مالـسلا  هـیلع  قداـصلا  دـمحم  نـب  رفعج  هللادـبع  اـبا  تلاـس  لاـق :  نانـس  نـب  هللادـبع 

یف بکر  لقع و  الب  هوهـش  مئاهبلا  یف  بکر  هوهـش و  الب  القع  هکئالملا  یف  بکر  هللا  نا  مالـسلا :  هیلع  بلاـط  یبا  هب  یلع  نینمؤملاریما 
نب هللادبع   - 91 همجرت :  مئاهبلا .  نم  رـش  وهف  هلقع  هتوهـش  بلغ  نم  هکئالملا و  نم  ریخ  وهف  هتوهـش  هلقع  بلغ  نمف  اـمهیتلک  مدآ  ینب 
نب یلع  نینمؤملاریما  دومرف :  ترـضح  مدآ ؟  نادنزرف  ای  دنرترب  ناگتـشرف  ایآ  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  زا  دیوگ :  نانس 
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دوجو رد  لقع و  نودب  توهـش  تاناویح  دوجو  رد  توهـش و  نودـب  لقع  ناگتـشرف  دوجو  رد  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا 
بلاغ شلقع  رب  شتوهش  هک  یسک  تسا و  رترب  ناگتشرف  زا  دوش  هریچ  شتوهش  رب  شلقع  هک  یـسک  سپ  دومن  بیکرت  ار  ود  ره  ناسنا 

یلص هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  هیبا  نع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  نع   - 92 ثیدح :  دوب .  دهاوخ  رتدب  تاناویح  زا  دیآ 
زا وا  شراوگرزب و  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 92 همجرت :  هری .  مل  دـعومل  هرـضاح  هوهـش  كرت  نمل  یبوـط  هـلآ :  هـیلع و  هللا 

هدعو رطاخ  هب  ار  رـضاح  یناسفن  شهاوخ  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  شناردـپ : 
انزح تثروا  هعاس  هوهـش  نم  مک  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 93 ثیدح :  دـنک .  كرت  تسا  هدـیدن  ار  نآ  هک  تمایق  هاگ 
دراد یپ  رد  ار  يزارد  ینالوط و  هودنا  هک  يا  هظحل  یناسفن  شهاوخ  رایسب  هچ  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 93 همجرت :  الیوط . 

زا ار  یمدآ  هک  ندروخ  راب  کی  رایسب  هچ  دومرف :  زین  و   - 94 همجرت :  تالکا .  تعنم  هلکا  نم  مک  مالسلا :  هیلع  لاق  و   - 94 ثیدح :  . 
فکی یتمظعل و  عضاوت  نمل  هالصلا  لبقا  امنا  یلاعت :  هللا  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 95 ثیدح :  دراد .  یم  زاب  اه  ندروخ 
يووی باصملا و  محری  يراعلا و  وسکی  عئاـجلا و  معطی  یقلخ و  یلع  مظاـعتیال  يرکذـب و  هراـهن  عطقی  یلجا و  نم  تاوهـشلا  نع  هسفن 

هیبلاف ینوعدی  یتکئالم  هظفحتسا  یتزعب و  هولکا  املح  هلاهجلا  یف  ارون و  تاملظلا  یف  هل  لعجا  سمشلا  لثم  هرون  قرـشی  کلذف  بیرغلا 
دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 95 همجرت :  اهلاح .  نع  ریغتتال  اهرمث و  ومسیال  ندع  تانج  لثمک  يدنع  کلذ  لثمف  هیطعاف  ینلاسی  و 

زا ار  دوـخ  سفن  نم  رطاـخ  هب  دـنک و  ینتورف  نم  تمظع  ربارب  رد  هک  مریذـپ  یم  یـسک  زا  ار  زاـمن  نم  تسا :  هدوـمرف  یلاـعت  يادـخ  : 
ار هنهرب  دـهد و  ماـعط  ار  هنـسرگ  دـنکن و  یگرزب  ییاـمندوخ و  نم  قلخ  رب  دـنک و  يرپـس  نم  داـی  هب  ار  دوخ  زور  دراد و  زاـب  تاوـهش 

رون اه  یکیرات  رد  نم  دبات و  یم  دیشروخ  رون  دننامه  شرون  یسک  نینچ  دهد  ياج  ار  بیرغ  دروآ و  محرت  هدز  تبیـصم  رب  دناشوپب و 
 ، منک یم  ظفخ  ار  وا  مناگتشرف  هلیـسو  هب  میامن و  یم  يرادهگن  ار  وا  متزع  هب  مهد ،  یم  رارق  شیارب  يرابدرب  ملح و  ینادان  تقو  رد  و 

لثم دـننام  دزن  رد  ناـنآ  لـثم  منک  یم  اـطع  نم  دـننک و  یم  تساوخ  رد  نم  زا  منک و  یم  تباـجا  نم  دـنناوخ و  یم  ارم  یناگدـنب  نینچ 
 . درادن هار  نآ  تلاح  رد  ینوگرگد  و  نانآ )  ینتورف  عضاوت و  هب  تسا  هراشا   ) درادن عافترا  ولع و  شیاه  هویم  هک  تسا  نادواج  تشهب 

هللااب ماصتعالا  بوجو  باب   - 10

لجوزع هللا  بحی  ام  لبق  لبقا  دبع  امیا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 96 ثیدح :  یهلا  نامسیر  هب  ندز  گنچ  بوجو  باب   - 10
هلزان تناک  وا  ضرالا  یلع  ءامـسلا  تطقـس  ول  لابی  مل  همـصع  هلبق و  هللا  لبقا  نم  هللا و  همـصع  هللااب  مصتعا  نم  بحی و  ام  لـبق  هللا  لـبقا 

 - 96 همجرت :  نیما )  ماقم  یف  نیقتملا  نا   : ) لوقی هللا  سیلا  هیلب  لک  نم  يوقتلاب  هللا  بزح  یف  ناک  هیلب  مهتلمشف  ضرالا  لها  یلع  تلزن 
يوس هب  زین  دـنوادخ  دروایب  يور  دراد  یم  تسود  لجوزع  يادـخ  هک  يزیچ  يوس  هب  هک  يا  هدـنب  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يور وا  يوس  هب  دنوادخ  هک  یسک  دنک و  یم  ظفح  ار  وا  دنوادخ  دنز  گنچ  هک  یسک  دروآ و  یم  يور  دراد  یم  تسود  وا  هک  يزیچ 
نینچ دریگرب  رد  ار  یگمه  دیآ و  دورف  نیمز  لها  رب  یتخس  يالب  ای  داتفا  نیمز  رب  نامسآ  رگا  درادن  یکاب  دنک  يرادهاگن  ار  وا  دروآ و 

رد ناراگزیهرپ  انامه   : ) دیوگ یمن  دنوادخ  ایآ  تسا ،  ناما  رد  ییالب  ره  زا  دراد و  ياج  ادخ  بزح  رد  شا  يراگزیهرپ  ببس  هب  یسک 
دبع یب  مصتعا  ام  دواد :  یلا  لجوزع  هللا  یح  وا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 97 ثیدح :  ( 55  . ( ) دـنراد ياج  یهلا  نما  ماقم 

ام نهنیب و  نم  جرخملا  هل  تلعج  الا  نهیف  نم  ضرـالا و  تاوامـسلا و  هدـیکی  مث  هتین  نم  کـلذ  تفرع  یقلخ  نم  دـحا  نود  يداـبع  نم 
لابا مل  هتحت و  نم  ضرالا  تخسا  هیدی و  نم  تاوامـسلا  بابـسا  تعطق  الا  هتین  نم  کلذ  تفرع  یقلخ  نم  دحاب  يدابع  نم  دبع  مصتعا 
هدنب چیه  هک :  داتسرف  یحو  مالسلا  هیلع  دواد  يوس  هب  لجوزع  دنوادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 97 همجرت :  کلهی .  داو  ياب 
رکم هب  تساهنآ  رد  هک  ره  نیمز و  اهنامسآ و  یمامت  سپـس  مشاب  هتـسناد  شتین  زا  ار  نیا  هک  تسا  هدزن  گنچ  نم  هب  نم  ناگدنب  زا  يا 

قولخم زا  یکی  هب  نم  ناگدنب  زا  يا  هدنب  چیه  مهد و  یم  رارق  شیارب  ار  اهنآ  رکم  دـیک و  زا  جورخ  هار  هکنیا  زج  دزادرپب ،  وا  اب  دـیک  و 

سفن اب  زا 165داهج  هحفص 37 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ار نیمز  منک و  یم  عطق  وا  يور  شیپ  زا  ار  اهنامسآ  ياه  هلیـسو  همه  هکنیا  ءزج  مشاب  هتـسناد  وا  تین  زا  ار  نیا  هک  تسا  هدزن  گنچ  نم 
 . ددرگ كاله  يا  هرد  هچ  رد  وا  هک  مرادن  یکاب  مرب و  یم  ورف  وا  ياپ  ریز  زا 

هیلا ضیوفتلا  هللا و  یلع  لکوتلا  بوجو  باب   - 11

تیهتنا یتح  تجرخ  لاق :  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع   - 98 ثیدح :  وا  يوس  هب  روما  ندرپس  ادـخ و  رب  لکوت  بوجو  باب   - 11
؟  انیزح ابیئک  كارا  یل  ام  نیـسحلا  نب  یلع  ای  لاق :  مث  یهجو  هاجت  یف  رظنی  ناضیبا  نابوث  هیلع  لجر  اذاف  هیلع  تاکتاف  طئاحلا  اذـه  یلا 

یلع لکوت  ادحا  تیار  لهف  لاق :  ال .  تلق :  هبجی ؟  ملف  هللا  اعد  ادحا  تیار  له  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ای  لاق :  مث  لاق -  نا  یلا  - 
دومرف مالسلا  هیلع  داجس  ماما   - 98 همجرت :  ینغ .  باغ  مثال  تلق :  هطعی ؟  ملق  هللا  لاس  ادحا  تیار  لهف  لاق :  ال .  تلق :  هفکی ؟  ملف  هللا 

نم هب  نم  يور  ربارب  رد  تشادرب  رد  دیفـس  هماج  ود  هک  يدرم  هاگان  مدز  هیکت  نآ  رب  سپ  مدیـسر  راوید  نیا  هب  هکنیا  اـت  مدـمآ  نوریب  : 
یلع تفگ - :  هک  اجنآ  ات  منیب - ؟  یم  نیگمغ  هدرسفا و  ار  وت  هک  ارم  تسا  هدش  هچ  نیسحلا !  هب  یلع  يا  تفگ :  سپس  تسیرگن .  یم 

رب هک  يا  هدید  ار  یـسک  ایآ  تفگ :  هن ،  متفگ :  دنکن ؟  تباجا  ار  وا  ادخ  دـناوخب و  ار  يادـخ  هک  يا  هدـید  ار  یـسک  ایآ  نیـسحلا !  نب 
اطع وا  هب  دنوادخ  دنک و  تساوخرد  ادخ  زا  هک  يا  هدید  ار  یـسک  ایآ  تفگ :  هن ،  متفگ :  دنکن ؟  تیافک  ار  وا  ادخ  دنک و  لکوت  ادـخ 
ارفظ اذاف  نالوجی  زعلا  ینعلا و  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا   - 99 ثیدح :  دش .  بئاغ  نم  نامشچ  ولج  زا  سپس  هن .  متفگ :  دنکن ؟ 

عضوم هب  هاگره  سپ  دننک  یم  شدرگ  ریس و  تزع  يدنمتورث و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 99 همجرت :  انطوا .  لکوتلا  عضومب 
 : لجوزع هللا  لوق  نع  هتلاس  لاق :  مالسلا  هیلع  لوالا  نسحلا  یبا  نع   - 100 ثیدح :  دننیزگ .  یم  تماقا  اجنامه  رد  دنتفای  تسد  لکوت 
هنع تنک  کب  لعف  امف  اهلک  كروما  یف  هللا  یلع  لکوتت  نا  اهنم  تاجرد  هللا  یلع  لک  لکوتلا  لاقف :  هبسح )  وهف  هللا  یلع  لکوتی  نم  (و 

 . اـهریغ یف  اـهیف و  هب  قث  هیلا و  کـلذ  ضیوفتب  هللا  یلع  لـکوتف  هل  کـلذ  یف  مکحلا  نا  ملعت  الـضف و  اریخ و  كولاـیال  هنا  ملعت  ایـضار 
و  : ) دـیامرف یم  هک  مدیـسرپ  لجوزع  يادـخ  راتفگ  دروم  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ترـضح  زا  دـیوگ :  يوار   - 100 همجرت : 

اهنآ زا  یکی  تسا  یتاجرد  ياراد  ادخ  رب  ندومن  لکوت  دومرف :  ترضح  ( 56  ( ) تسا سب  ار  وا  ادخ  سپ  دنک  لکوت  ادخ  رب  هک  یسک 
ندناسر رد  وا  هک  یناد  یم  اریز  يدونـشوخ  وا  زا  دنک  وت  اب  دـنوادخ  هچ  ره  سپ  ینک  لکوت  ادـخ  رب  تیاهراک  یمامت  رد  هک  تسا  نیا 

وا رب  دنوادخ  هب  تیاهراک  یمامت  ندرپس  اب  سپ  تسوا  نآ  زا  روما  یمامت  رد  مکح  هک  یناد  یم  دنک و  یمن  یهاتوک  وت  رب  لضف  ریخ و 
یطعا نم  اثالث :  عنمی  مل  اثالث  یطعا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 101 ثیدح :  نک .  دامتعا  وا  هب  روما  همه  رد  نک و  لکوت 

نم و  ( ؟  لجوزع هللا  هباتک  تولتا  لاـق :  مث  هیاـفکلا  یطعا  لـکوتلا  یطعا  نم  هداـیزلا و  یطعا  رکـشلا  یطعا  نم  هباـجالا و  یطعا  ءاـعدا 
مالسلا هیلع  قداص  ماما   - 101 همجرت :  مکل . )  بجتسا  ینوعدا   : ) لاق و  مکندیزال )  مترکش  نئل   : ) لاق و  هبـسح )  وهف  هللا  یلع  لکوتی 
هدیدرگ اطع  وا  هب  مه  تباجا  هدش  اطع  اعد  وا  هب  هک  یسک  تسا :  هدنامن  هرهب  یب  زیچ  هس  زا  هدش  هداد  وا  هب  زیچ  هس  هک  یـسک  دومرف : 

 . هدش اطع  وا  هب  مه  تیافک  هدیدرگ  اطع  وا  هب  لکوت  هک  یـسک  هدـش و  هدیـشخب  وا  هب  مه  تدایز  هدـش و  هداد  رکـش  وا  هب  هک  یـسک  و 
(57  ( ) تسا سب  ار  وا  دـنوادخ  سپ  دـنک  لکوت  ادـخ  رب  هک  یـسک  و  ( ؟  يا هدرک  توالت  ار  لجوزع  يادـخ  باتک  اـیآ  دومرف :  سپس 
 ( منک تباجا  ار  امش  ات  دیناوخب  ارم   ) و مود )  هرقف  هب  هراشا  ( ) 58  ( ) میشخب یم  یتدایز  امش  رب  دینک  رکش  رگا   ) و موس )  هرقف  هب  هراشا  )

 ( . لوا هرقف  هب  هراشا  ( ) 59)

هللا ریغب  لمالا  ءاجرلا و  قلعت  زاوج  مدع  باب   - 12

هللا نا  بتکلا  ضعب  یف  ارق  هنا  مالـسلا :  هـیلع  هللادـبع  یبا  نـع   - 102 ثیدح :  ادـخ  ریغ  هب  نتـشاد  وزرآ  دـیما و  زاوج  مدـع  باب   - 12
بوث هنوسکال  سایلاب و  يریغ  سانلا  نم  لموم  لک  نعطقال  یـشرع  یلع  یعافترا  يدـجم و  یلالج و  یتزع و  و  لوقی :  یلاعت  كرابت و 
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باب رکفلاب  عرقی  يریغ و  وجری  يدیب و  دئادشلا  دئادشلا و  یف  يریغ  لمویا  یلـضف .  نم  هندعبال  یبرق و  نم  هنیحنال  سانلا و  دنع  هلذملا 
یناجر يذـلا  نم  و  اهنود ؟  هتعطقف  هبئانل  ینلما  يذـلا  اذ  نمف  یناعد ؟  نمل  حوتفم  یباـب  هقلغم و  یه  باوبـالا و  حـیتافم  يدـیب  يریغ و 

یحیبـست و نم  لـمیال  نمم  یتاوامـس  تـالم  یظفحب و  اوضری  ملف  هظوفحم  يدـنع  يداـبع  لاـمآ  تلعج  ینم ؟  هءاـجر  تعطقف  همیظعل 
نم الا  يریغ  دحا  اهفشک  کلمی  هنا ال  یبئاون  نم  هبئان  هتقرط  نم  ملعی  ملا  یلوقب  اوقثی  ملف  يدابع  نیب  ینیب و  باوبالا  اوقلغیال  نا  مهترما 
لبق ءاطعلاب  ادـبا  ینارتفا  يریغ .  لاس  هدر و  ینلاسی  ملف  هنع  هتعزتنا  مث  ینلاسی  مل  ام  يدوجب  هتیطعا  ینع ؟  ایهال  هارا  یل  امف  ینذا ؟  دـعب 

انا سیل  وا  يدـیب ؟  همحرلا  وفعلا و  سیل  وا  یل ؟  مرکلا  دوجلا و  سیل  وا  يدـبع ؟  ینلخبیف  انا  لیخبا  یلئاس ؟  بیجا  الف  لاسا  مث  هلاسملا 
تیطعا مث  اعیمج  اولما  یضرا  لها  یتاوامـس و  لها  نا  ولف  يریغ ؟  اولموی  ننا  نولموملا  یـشخی  الفا  ینود ؟  اهعطقی  نمف  لامالا ؟  لحم 

ای یتمحر و  نم  نیطناقلل  اسوب  ایف  همیق ؟  انا  کلم  صقنی  فیک  هرذ و  وضع  یکلم  نم  صقتنا  ام  عیمجلا  لـما  اـم  لـثم  مهنم  دـجاو  لـک 
هدناوخ نینچ  اهباتک  زا  یخرب  رد  ترضح  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 102 همجرت :  ینبقاری .  مل  یناصع و  نمل  اسوب 

ار هک  ره  يوزرآ  هک  مشرع  رب  نم  يدـنلب  ما و  يراوگرزب  ملالج و  تزع و  هب  دـنگوس  دـیامرف :  یم  یلاـعت  كراـبت و  يادـخ  هک  تسا 
هب مدوخ  یکیدزن  زا  ار  وا  مناشوپ و  یم  وا  رب  تلذ  هماج  نامدرم  دزن  رد  منک و  یم  عطق  شندومن  دیمون  اب  تسا  مدرم  هب  شیوزرآ  مشچ 
اه یتخـس  هک  یلاح  رد  دوش  یم  هتخود  نم  ریغ  هب  شیوزرآ  مشچ  اه  یتخـس  رد  ایآ  منک .  یم  رود  ار  وا  دوخ  لضف  زا  منز و  یم  راـنک 

تسا و نم  تسد  هب  هتـسب  ياهرد  دیلک  هک  یلاح  رد  دـبوک  یم  ارم  ریغ  رد  دوخ  رکف  اب  دراد و  دـیما  نم  ریغ  هب  ایآ  تسا و  نم  تسد  هب 
زا ار  وا  نم  هدوـب و  هتخود  نم  هب  شیوزرآ  مشچ  يا  هثداـح  رد  هـک  تـسیک  سپ  تـسا ؟  زاـب  دـناوخب  ارم  هـک  ره  يور  هـب  نـم  هاـگرد 

ار مناگدنب  ياهوزرآ  نم  ما ؟  هدیرب  دوخ  زا  ار  شدیما  نم  هتسب و  دیما  نم  هب  یتخـس  يالب  رد  هکنآ  تسیک  و  ما ؟  هدرک  ادج  شیوزرآ 
هدرک رپ  دنوش  یمن  هتسخ  نم  حیبست  هک  یناگتشرف  زا  ار  میاهنامسآ  دنتسین و  یضار  نم  يرادهگن  هب  نانآ  ما و  هتـشاد  هگن  دوخ  دزن  رد 

هک یـسک  ایآ  دننک .  یمن  دامتعا  نم  راتفگ  هب  مناگدـنب  دوجو  نیا  اب  دـندنبن  ار  مناگدـنب  نم و  نیب  ياهرد  هک  ما  هدرک  رما  نانآ  هب  ما و 
هزاجا نم  هکنیا  زا  دعب  رگم  دنک  فرط  رب  ار  نآ  دناوت  یمن  نم  ریغ  سک  چیه  هک  دـناد  یمن  هدـش  دراو  وا  رب  نم  بئاصم  زا  زا  یتبیـصم 

تـساوخرد نم  زا  هک  ار  يزیچ  مدوخ  شـشخب  دوـج و  اـب  تسا ؟  هتـشگ  لـفاغ  نم  زا  هک  منیب  یم  ار  وا  هک  تسا  هدـش  هچ  سپ  مهد ؟ 
یم تساوخرد  ار  نآ  نم  ریغ  زا  هتـساوخن و  نم  زا  ار  نآ  تشگزاـب  وا  سپ  ما  هتفرگ  وا  زا  ار  نآ  سپـس  ما  هدرک  اـطع  وا  هب  تسا  هدرکن 

یمن تباجا  ار  دوخ  لئاس  دوش  تساوخرد  نم  زا  رگا  منک  یم  اطع  تساوخرد  زا  شیپ  هک  ینم  هک  يرادنپ  یم  نم  دروم  رد  ایآ  دـنک ، 
ایآ تسین ؟  نم  تسد  هب  تمحر  وفع و  ایآ  تسین ؟  نم  نآ  زا  مرک  دوج و  ایآ  درادنپ ؟  لیخب  ارم  ما  هدنب  هک  متسه  لیخب  نم  ایآ  منک ؟ 

اهوزرآ ندش )  هدروآرب   ) لحم نم  ایآ  دنک ؟  یم  عطق  ار  اهوزرآ  نم  زج  هب  یسک  هچ  سپ  متـسین ؟  اهوزرآ  ندش )  هدروآرب   ) لحم نم 
؟  دنسرت یمن  دنا  هتسب  وزرآ  مشچ  نم  ریغ  هب  هکنیا  زا  ناگدننک  وزرآ  ایآ  دنک ؟  یم  عطق  ار  اهوزرآ  نم  زج  هب  یـسک  هچ  سپ  متـسین ؟ 

وش و یمن  مک  يا  هرذ  هزادـنا  هب  نم  کلم  زا  مزاس  هدروآرب  ار  همه  يوزرآ  نم  دـننک و  وزرآ  نم  نیمز  اهنامـسآ و  لـها  همه  رگا  سپ 
داب یتخب  هریت  يا  نم و  تمحر  زا  نادـیمون  رب  داب  یتخب  هریت  يا  سپ  دوش ؟  یم  مک  متـسه  نآ  يدـصتم  یلوتم و  نم  هک  یکلم  هنوگچ 

نموی اـم  و   : ) لـجوزع هللا  لوـق  یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 103 ثیدـح :  دـشابن .  نم  تبقارم  دـنک و  نایـصع  ارم  هک  یـسک  رب 
یلایع عاضل  نالف  ول ال  اذـک و  اذـک و  تبـصا  ام  نالف  ول ال  تکلهل و  نالف  ول ال  لجرلا  لوق  وه  لاق :  نوکرـشم )  مه  الا و  هللااـب  مهرثکا 

معن ال لاق :  تکلهل  نالفب  یلع  هللا  نم  نا  ول ال  لوقی :  اذ ؟  ام  لوقیف  تلق :  هنع  عفدـی  هقزری و  هکلم  یف  اکیرـش  لعج هللا  دـق  هنا  يرتـالا 
دنروآ یمن  نامیا  دنوادخ  هب  نانآ  رثکا  و   ) لجوزع يادخ  لوق  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 103 همجرت :  هوحن .  وا  اذهب  ساب 

یم كاله  نم  دوبن  ینالف  رگا  دـیوگب :  يدرم  هک  تسا  نیا  هب  نموم  ندوب  كرـشم  دومرف :  هک  تسا  تیاور  ( 60 ( ) دنکرشم هکنیا  زج 
هک يرگن  یمن  نانخـس  نیا  رد  ایآ  دـش .  یم  فلت  ما  هداوناخ  دوبن  ینـالف  رگا  مدیـسر و  یمن  ناـنچ  نینچ و  هب  دوبن  ینـالف  رگا  مدـش و 
 : مدرک ضرع  دیوگ - :  یم  ياور  دنک -  یم  الب  عفد  وا  زا  دـهد و  یم  يزور  وا  هب  هک  یکیرـش  تسا  هداد  رارق  کیرـش  دـنوادخ  يارب 
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تسین یکاب  يرآ  دومرف :  ترضح  مدش ؟  یم  كاله  داهن  یمن  تنم  نم  رب  ینالف  هطساو  هب  دنوادخ  رگا  دیوگب :  ایآ  دیوگب ؟  هچ  سپ 
 . دیوگب ار  نآ  هیبش  ای  هنوگنیا  رگا 

فاخی وجزی و  امل  لمعلاو  ءاجرلا  فوخلا و  نیب  عمجلا  بوجو  باب   - 13

هللادبع یبا  نع   - 104 ثیدـح :  دراد  نآ  زا  میب  ای  دـیما  نآ  هب  هک  هچنآ  يارب  ندرک  لمعو  اـجر  فوخ و  نیب  عمج  بوجو  باـب   - 13
هفیخ هللا  فخ  هنبال :  لاق  نا  اهیف  ناک  ام  بجعا  ناک  بیجاعالا و  اهیف  ناک  لاق :  نامقل ؟  هیـصو  یف  ناک  ام  هل :  تلق  لاق :  مالـسلا  هیلع 

نم سیل  لوقی :  یبا  ناک  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق  مث  کمحرل :  نیلقثلا  بونذب  هتئج  ول  ءاجر  هللا  جرا  کبذعل و  نیلقثلا  ربب  هتئج  ول 
يوار  - 104 همجرت :  اذه .  یلع  دزی  مل  اذه  نزو  ول  اذه و  یلع  دزی  مل  اذه  نزو  ول  ءاجر  رون  هفیخ و  ون  نارون  هبلق  یف  الا و  نموم  دـبع 
هلمج نآ  رد  دومرف :  ترـضح  تسه ؟  یتالمج  هچ  شدـنزرف  هب  نامقل  تیـصو  رد  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  هب  دـیوگ : 

نج و یکین  رگا  هک  سرتب  ناـنچ  دـنوادخ  زا  هدرک :  شرافـس  شدـنزرف  هب  ناـشیا  هک  تسا  نآ  رت  بیجع  همه  زا  تسا و  یبـیجع  ياـه 
 . دروآ محر  وت  رب  يرب  شدزن  ار  سنا  نج و  ناهانگ  رگا  هک  شاب  راودـیما  نانچ  وا  هب  دـنک و  یم  تتبوقع  يربب  شهاگـشیپ  هب  ار  سنا 

میب و رون  دراد :  دوجو  رون  ود  وا  بلق  رد  هکنیا  زج  تسین  ینموم  هدـنب  چـیه  دومرف :  یم  مردـپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  سپس 
هیلع هللادبع  یبا  نع   - 105 ثیدح :  درادن .  یتدایز  يرگید  رب  کیچیه  دوش  هدیجنس  نیا  هب  نآ  نآ و  اب  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دیما ،  رون 
یف نوحجرتی  موق  ءالوه  لاقف :  توملا  مهیتای  یتح  کلذک  نولازی  الف  وجرن ،  نولوقی :  یصاعملاب و  نولمعی  موق  هل :  تلق  لاق :  مالـسلا 
هیلع قداص  ماـما  هب  دـیوگ :  يوار   - 105 همجرت :  هنم .  بره  یـش ء  نم  فاح  نم  هبلط و  ائیـش  اـجر  نم  نیجارب  اوسیلا  اوبذـک  یناـمالا 

ات دنا  نینچ  هتـسویپ  نانیا  سپ  میراد ،  یهلا )  شـشخب  هب   ) دیما دنیوگ :  یم  دننک و  یم  هانگ  هک  دنتـسه  یهورگ  مدرک :  ضرع  مالـسلا 
هب راودیما  دنیوگ ،  یم  غورد  دنراد ،  شیارگ  اهوزرآ  هب  هک  دنتسه  یهورگ  اهنیا  دومرف :  ترـضح  دیآ .  یم  ناشغارـس  هب  گرم  هکنیا 
 : ثیدح دزیرگ .  یم  نآ  زا  دراد  میب  يزیچ  زا  هک  یسک  دنک و  یم  بلط  ار  نآ  دراد  دیما  يزیچ  هب  هک  یسک  اریز  دنتـسین  یهلا  تمحر 

اذه نزو  ول  ءاجر  رون  هفیخ و  رون  نارون  هبلق  یف  الا و  نموم  دبع  نم  سیل  هنا  لوقی :  یبا  ناک  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 106
ینموم هدنب  چیه  دومرف :  یم  مردـپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 106 همجرت :  اذه .  یلع  دزی  مل  اذـه  نزو  ول  اذـه و  یلع  دزی  مل 

رب کیچیه  دوش  هیجنس  نیا  اب  نآ  نآ و  اب  نیا  رگا  هک  يا  هنوگ  هب  دیما ،  رون  میب و  رون  دراد :  دوجو  رون  ود  وا  بلق  رد  هکنیا  زج  تسین 
افئاخ نوکیال  ایجار و  افئاخ  نوکی  یتح  انموم  نموملا  نوکیال  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا   - 107 ثیدح :  درادـن .  یتدایز  يرگید 

ناسرت هکنیا  رگم  تسین  نموم  نموم  دومرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 107 همجرت :  وجری .  فاخی و  امل  الماع  نوکی  یتح  اـیجار 
تیاعر لمع  رد  دراد  دیما  نآ  هب  هک  ار  هچنآ  دسرت و  یم  نآ  زا  هک  ار  هچنآ  هکنیا  رگم  دشاب  یمن  راودـیما  ناسرت و  دـشاب و  راودـیما  و 

ول افوخ  هللا  فخ  نیب  ای  لاق  نا  هنبال  نامقل  هب  یـصوا  امیف  ناک  لاق :  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداـصلا  نع   - 108 ثیدح :  دنک . 
هیلع قداص  ماما   - 108 همجرت :  کل .  هللا  رفغی  نا  توجر  نیلقثلا  بونذب  هتئج  ول  ءاجر  هللا  جرا  هللا و  کبذعی  نا  تفخ  نیلقثلا  ربب  هتئج 

هب ار  سنا  نج و  یکین  رگا  هک  سرتـب  ناـنچ  دـنوادخ  زا  مکرـسپ !  يا  هک :  تسا  هدـمآ  شرـسپ  هب  ناـمقل  تیـصو  رد  دوـمرف :  مالـسلا 
دوخ ترفغم  لـماش  ار  وت  يرب  شدزن  ار  سنا  نج و  ناـهانگ  رگا  هک  شاـب  راودـیما  ناـنچ  وا  هب  دـنک و  یم  تتبوـقع  يربـب  شهاگـشیپ 

کسیویال افوخ  هللا  فخ  هیـصعم و  یلع  کئرجیال  ءاجر  هللا  جرا  مالـسلا :  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  لاق   - 109 ثیدح :  دنادرگ . 
دشخبن تارج  شتیصعم  ماجنا  رب  ار  وت  هک  يدیما  شاب  راودیما  دنوادخ  هب  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 109 همجرت :  هتمحر .  نم 

یف لاـق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 110 ثیدح :  دـنادرگن .  دـیماان  شتمحر  زا  ار  وت  هک  یمیب  شاب  هتـشاد  میب  دـنوادخ  زا  و 
هللا ءاجر  الا  هلمع  یف  هواجر  فرع  جار  لک  و  هلمع ؟  یف  هواجر  نیبتی  هل ال  ام  میظعلا ،  بذـک و  هللا ،  وجری  هنا  همعزب  یعدـی  هل :  هبطخ 

یطعی ام ال  دـبعلا  یطعیف  ریغـصلا ،  یف  دابعلا  وجری  ریبکلا و  یف  هللا  وجرب  لولعم ،  هناـف  هللا  فوخ  ـالا  ققحم  فوخ  لـک  لوخدـم و  هناـف 
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و اعـضوم ؟  ءاجرلل  هاریال  نوکی  وا  ابذاک  هل  کئاجر  یف  نوکت  نا  فاختا  هدابعل ؟  عنـصی  اـمع  هب  رـصقی  هواـنث  لـج  هللا  لاـب  اـمف  برلا ، 
 . ادـعو ارامـض و  هقلاخ  نم  هفوخ  ادـقن و  دابعلا  نم  هفوخ  لعجف  هبر  یطعی  ام ال  هفوخ  نم  هاطعا  هدـیبع  نم  ادـبع  فاـخ  وه  نا  کلذـک 
هب دـنگوس  دراد ،  دـیما  دـنوادخ  هب  هک  دراد  اعدا  دوخ  ناـمگ  هب  یـسک  دومرف :  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 110 همجرت : 
رد شدیما  رثا  يا  هدنراد  دیما  ره  تسین ! ؟  راکـشآ  شلمع  رد  شا  يراودـیما  هک  هدـش  هچ  ار  وا  دـیوگ .  یم  غورد  هک  گرزب  يادـخ 

ملـسم و شرثا )   ) یـسرت ره  و  تسا ،  صلاخان  بیع و  ياراد  دیما  نیا  هک  دنراد  یلاعت  يادخ  هب  مدرم  هک  يدیما  رگم  تسادـیپ  شلمع 
رد دراد و  دـیما  ادـخ  هب  ترخآ )   ) گرزب راک  رد  تسا ،  رامیب  صقاـن و  مدرم )  رتشیب  رد   ) سرت نیا  هک  ادـخ  زا  سرت  رگم  تسا  تباـث 
 ، درادن يراتفر  نینچ  دنوادخ  اب  هک  دـنک  یم  راتفر  يا  هنوگ  هب  ادـخ  هدـنب  اب  سپ  تسا ،  راودـیما  ادـخ  ناگدـنب  هب  ایند )  ) کچوک راک 

یسرت یم  ایآ  ددرگ ؟  یم  یهاتوک  دوش  یم  راتفر  ناگدنب  اب  هک  هچنآ  هب  تبسن  وا  قح  رد  هک  هثانث  لج  دنوادخ  ناش  تسا  هنوگچ  سپ 
یم وا  زا  نانچ  دسرتب  يا  هدنب  زا  رگا  نینچمه  ینیب ؟  یمن  يراودـیما  هتـسیاش  ار  وا  هکنیا  ای  یـشاب  وگغورد  ادـخ  هب  تیراودـیما  رد  هک 
دیما هک  یماو  هلزنم  هب  ار  شا  هدـننیرفآ  زا  سرت  دـقن و  ار  ناگدـنب  زا  سرت  سپ  دـسرت .  یمن  هزادـنا  نیا  هب  شراـگدرورپ  زا  هـک  دـسرت 

 . دنرادنپ یم  دوشن  لمع  نآ  هب  هک  يا  هدعو  تسین و  نآ  تشگرب 

هللا نم  فوخلا  بوجو  باب   - 14

نم ظفح  امم  نا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  تعمـس  لاـق :  نارمح  نب  هزمح  نع   - 111 ثیدـح :  ادـخ  زا  سرت  بوجو  باب   - 14
نا الا  مکتیاهن .  یلا  اوهتناف  هیاهن  مکل  نا  مکملاعم و  یلا  اوهتناف  ملاعم  مکل  نا  سانلا  اهیا  لاق :  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  بطخ 

دبعلا ذخایلف  هیف  ضاق  هللا  ام  يردـی  یقب ال  دـق  لجا  نیب  و  هیف ؟  عناص  هللا  ام  يردـیال  یـضم  دـق  لجا  نیب  نیتفلاخم :  نیب  لمعی  نموملا 
نم ایندلا  دعب  ام  هدـیب  دـمحم  سفن  يذـلا  وف  تامملا  لبق  هایحلا  یف  ربکلا و  لبق  هیبشلا  یف  هترخآل و  هیاند  نم  هسفنل و  هسفن  نم  نموملا 

دومرف یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  نارمح  نب  هزمح   - 111 همجرت :  رانلا .  وا  هنجلا  الا  راد  نم  اهدعب  ام  بتعتسم و 
امـش يارب  انامه  مدرم !  يا  دومرف :  ترـضح  هک  تسا  نیا  تسا  هدش  ظفح  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  ياه  هبطخ  زا  یـشخب  : 

ار تیاهن  نآ  سپ  ای   ) دـیتسیا زاب  اجنآ  سپ  تسا  ینایاپ  تیاهن و  امـش  يارب  انامه  دـیوش و  ربخاب  اه  هناشن  نآ  زا  سپ  تسا  ییاه  هناـشن 
دناد یمن  وا  تسا و  هدش  يرپس  هک  ینامز  نیب  یکی  دنک :  یم  لمع  سرت  ود  نیب  نموم  هک  دیشاب  هاگآ  دیشاب ، ) هاگآ  نآ  زا  دیسانشب و 

رد یمکح  هچ  دنوادخ  هک  دناد  یمن  وا  تسا و  هدنام  یقاب  هک  ینامز  نیب  يرگید  دنک و  یم  هچ  وا  اب  هتـشذگ  نامز  هرابرد  دنوادخ  هک 
يریپ زا  شیپ  یناوج  رد  دریگ و  هشوت )   ) شترخآ يارب  دوخ  يایند  زا  دوخ و  يارب  دوخ  سفن  زا  نموم  هدنب  دـیاب  سپ  دراد  یم  اور  نآ 

تسوا تسد  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ناج  هک  یسک  نآ  هب  دنگوس  سپ  دنک ، ) مهارف  هشوت  داز و   ) گرم زا  شیپ  یناگدنز  رد  و 
مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 112 ثیدح :  درادن .  دوجو  نیا  زا  سپ  خزود  ای  تشهب  زج  يا  هناخ  تسین و  ینتـشگ  زاب  ایند  نیا  زا  دعب 

الا حبـصی  الف  کلاهملا  نم  هیف  بستکی  ام  يردـیال  یقب  دـق  رمع  هیف و  هللا  عنـص  ام  يردـیال  یـضم  دـق  بنذ  نیتفاخم  نیب  نموملا  لاق : 
یهانگ یکی  تسا :  راتفرگ  سرت  ود  نیب  هراومه  نموم  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 112 همجرت :  فوخلا .  الا  هحلصی  افئاخ و ال 

هچ هک  دناد  یمن  وا  تسا و  هدنام  هک  يرمع  يرگید  دنک و  یم  هچ  وا  اب  هانگ  نآ  دروم  رد  دنوادخ  هک  دناد  یمن  وا  تسا و  هتـشذگ  هک 
 . درک دهاوخن  حالصا  ار  وا  زین  فوخ  زج  فوخ و  تلاح  اب  رگم  دنک  یمن  حبص  نموم  سپ  دنک  یم  بسک  نآ  رد  ار  کلاهم  زا  يزیچ 
ام عمـسی  هاری و  هللا  نا  ملع  نم  لاق :  ناتنج )  هبر  ماقم  فاخ  نمل  و   : ) لجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 113 ثیدح : 
 . يوهلا نع  سفنلا  یهن  هبر و  ماقم  فاخ  يذـلا  کلذـف  لاـمعالا  نم  حـیبقلا  نع  کـلذ  هزجحیف  رـش  وا  ریخ  نم  هلمعی  اـم  ملعی  لوقی و 
( . 61 ( ) دوب دـهاوخ  تشهب  ود  تسا  ناسرت  یهلا  هبترم  ماـقم و  زا  هک  سک  نآ  يارب  و   ) لـجوزع يادـخ  لوق  دروم  رد   - 113 همجرت : 
نیا دناد  یم  ار  وا  رـش  ریخ و  لامعا  دونـش و  یم  ار  وا  نخـس  دنیب و  یم  ار  وا  دنوادخ  دـنادب  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

سفن اب  www.Ghaemiyeh.comداهج  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 165زکرم  هحفص 41 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  دوخ  سفن  تسا و  ناسرت  شراگدرورپ  ماقم  زا  هک  تسا  یـسک  نامه  يو  سپ  دراد  یم  زاب  تشز  لامعا  باکترا  زا  ار  وا  یهاگآ 
هللا فاخ  نم  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبعابا  تعمـس  لاق :  دـقاو  نب  مثیهلا  نع   - 114 ثیدـح :  تسا .  هتـشاد  زا  یناسفن  شهاوخ  يوریپ 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  دقاو  نب  مثیه   - 114 همجرت :  یش ء .  لک  نم  هللا  هفاخا  هللا  فخی  مل  نم  یـش ء و  لک  هنم  هللا  فاخا 
دـسرتن ادـخ  زا  هک  یـسک  دـنکفا و  یم  زیچ  همه  رد  ار  وا  تبیه  فوـخ و  دـنوادخ  دـشاب  سرت  ادـخ  هک  یـسک  دوـمرف :  یم  هک  مدـینش 

هللا یلص  یبنلا  هیصو  یف  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 115 ثیدح :  دناسرت .  یم  زیچ  همه  زا  ار  وا  دنوادخ 
لدعلا هملک  رقفلا و  ینغلا و  یف  دـصقلا  هینالعلا و  رـسلا و  یف  هللا  فوخ  تایجنم  ثالث  یلع  ای  داز :  هلثم و  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و 

رد هتـشذگ  ثیدح  هیبش  مالـسلا  هیلع  شراوگرزب  ناردـپ  زا  ناشیا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا   - 115 همجرت :  طخـسلا .  اـضرلا و  یف 
هـس یلع !  يا  زا :  تسا  ترابع  هک  يا  هفاضا  اب  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يایاصو  نمض 

ماگنه رد  هنالداع  نخـس  و  یتسدگنت ،  تورث و  ماگنه  رد  يور  هنایم  و  راکـشآ ،  ناهن و  رد  دـنوادخ  زا  سرت  تسا :  شخب  تاجن  زیچ 
نا كاری و  هناف  هارت  تنک ال  نا  هارت و  کناک  هللا  فخ  قاحـسا  اـی  مالـسلا :  هیلع  هللادـبعوبا  لاـق   - 116 ثیدح :  مشخ .  يدونـشوخ و 

116 همجرت :  کیلع .  نیرظانلا  نوها  نم  هتلهج  دقف  هیصعملاب  هل  تزرب  مث  كاری  هنا  ملعت  تنک  نا  ترفک و  دقف  كاریال  هنا  يرت  تنک 
ار وت  متح  روط  هب  وا  ینیب  یمن  ار  وت  رگا  ینیب و  یم  ار  وا  ایئوگ  هک  سرتب  نانچ  ادخ  زا  قاحـسا !  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 

اراکـشآ زاب  دوجو  نیا  اب  یلو  دـنیب  یم  ار  وت  هک  یناد  یم  رگا  يا و  هتـشگ  رفاـک  سپ  دـنیب  یمن  ار  وت  وا  هک  يدـقتعم  رگا  و  دـنیب ،  یم 
هیلع هللادـبع  وبا  لاق   - 117 ثیدـح :  يا .  هتـشاگنا  دوخ  رب  هدـننیب  نیرت  کبـس  نیرتریقح و  ار  وا  سپ  يوـش  یم  بکترم  ار  شتیـصعم 

ار ادخ  هک  ره  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 117 همجرت :  ایندلا .  نع  هسفن  تخس  هللا  فاخ  نم  هللا و  فاخ  هللا  فرع  نم  مالـسلا : 
هیلع هللادبعوبا  لاق   - 118 ثیدح :  دنام .  یم  زاب  یبلطایند  زا  شـسفن  دشاب  ناسرت  ادخ  زا  هک  ره  دـتفا و  یم  شلد  رد  وا  سرت  دسانـشب 

اوشخت الف   : ) هوانث لج  لاق  و  ءاملعلا ) هدابع  نم  هللا  یـشخی  امنا   : ) لجوزع هللا  لوقی  لجوزع  هللا  نم  فوخلا  هدـش  هدابعلا  نم  نا  مالـسلا 
رکذلا فرـشلا و  بح  نا  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق  و  لاق :  اجرخم ) هل  لعجی  هللا  قتی  نم  و   ) یلاعت كرابت و  لاق  و  نوشخا )  سانلا و 
تدابع زا  لجوزع  يادـخ  زا  دـیدش  سرت  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 118 همجرت :  بهارلا .  فئاـخلا  بلق  یف  ناـنوکیال 

و ( 62 ( ) دـنراد تیـشخ  فوخ و  ادـخ  زا  نادنمـشناد  اـهنت  ادـخ  ناگدـنب  زا  هک  یتـسار  هب   : ) دـیوگ لـجوزع  يادـخ  دوش ،  یم  هدرمش 
دنوادـخ دـنک  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  هک  ره   : ) دـیوگ یم  زین  و  ( 63 ( ) دیـشاب هتـشاد  میب  نم  زا  دیـسرتن و  نامدرم  زا   : ) دیوگ یم  نینچمه 

دنلب یتسود  بح و  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دـیوگ - :  يوار  ( - 64 ( ) دـهد یم  رارق  ار ) اهیراوشد  زا   ) جورخ هار  وا  يارب 
ظافلا نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  دمحم  نع   - 119 ثیدح :  درادـن .  هار  كانمیب  ناسرت  صخـش  بلق  رد  رخف  یگیاپ و 
ربمایپ نانخس  زا  یکی  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 119 همجرت :  لجوزع .  هللا  هفاـخم  همکحلا  سار  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

رفعج قداصلا  لاق   - 120 ثیدح :  تسا .  ییاناد  تمکح و  رس  لجوزع  يادخ  زا  سرت  دومرف :  هک  تسا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا 
بونذ لثم  تناک  نا  هبونذ و  عیمج  هل  لجوزع  هللارفغ  هظفحلا  نم  ایحتـسا  هیف و  یلاعت  هللا  بقارف  بنذب  الخ  نم  مالـسلا :  هیلع  دمحم  نب 

زا دـسرتب و  یلاعت  يادـخ  زا  سپ  دوش  یهانگ  بکترم  یناهنپ  رد  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 120 همجرت :  نـیلقثلا . 
سنا نج و  ناهانگ  هزادنا  هب  هچ  رگا  دیاشخب  یم  ار  شناهانگ  یمامت  لجوزع  دنوادخ  دنک  مرش  لامعا  هدننک  تبث  نابهگن و  ناگتـشرف 

 - 121 همجرت :  هب .  قطنی  اناسل  هبهرلا  هل  عدـت  مل  نم  فئاخلا  لوقی :  هتعمـس  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 121 ثیدح :  دشاب . 
دیوگ نخـس  نآ  اب  هک  ینابز  وا  يارب  سرت  هک  تسا  یـسک  ناسرت  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  یم  يوار 

دصقلا هینالعلا و  رـسلا و  یف  هللا  فوخف  تایجنملا  اما  و  لاق :  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 122 ثیدح :  تسا .  هدراذگناو 
هک ییاهزیچ  اما  و  دومرف :  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 122 همجرت :  طخسلا .  اضرلا و  یف  لدعلا  هملک  رقفلا و  ینغلا و  یف 
رد ندومن  راتفر  هنالداع  یتسدـگنت و  تورث و  ماگنه  رد  يور  هنایم  و  راکـشآ ،  ناهن و  رد  ادـخ  زا  سرت  دـنا :  يراگتـسر  تاجن و  هیام 
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موق مهءاجف  اوقفـشا  اهنم و  اوفاخف  ابونذ  اوباصا  اموق  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 123 ثیدح :  مشخ .  يدونـشوخ و  ماگنه 
نوءرتجت نوفاخی  یلاعت :  هللا  لاقف  مکنع  اهلمحن  نحن  مهل :  اولاقف  انقفـشا  اهنم و  انفخف  ابونذ  انبـصا  انا  اولاقف :  مکل ؟  ام  اولاـقف :  نورخآ 

هانگ زا  سپس  دندش  یناهانگ  بکترم  یهورگ  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 123 همجرت :  باذـعلا .  مهیلع  هللا  لزناف  یلع ؟ 
؟  دیکانمیب نینچ  هک  تسا  هدش  هچ  ار  امـش  دنتفگ :  دندش و  دراو  نانآ  رب  رگید  یهورگ  نآ  زا  سپ  دندش  كانمیب  دندیـسرت و  شیوخ 

سپ میریگ .  یم  شود  هب  میراد و  یم  رب  امش  زا  ار  امش  هانگ  ام  دنتفگ :  میناسرت .  شیوخ  هانگ  زا  میدش و  یناهانگ  بکترم  ام  دنتفگ : 
نینمؤملاریما نع   - 124 ثیدح :  داتـسرف .  نانآ  رب  ار  باذع  سپ  دیدرگ ! ؟  ریلد  نم  رب  امـش  هک  دنـسرت  یم  ایآ  دومرف :  یلاعت  يادـخ 

یضم دق  تقو  نیب  نیرما  نیب  هنال  انسحم  ناک  نا  افئاخ و  الا  یسمیال  انسحم و  ناک  نا  افئاخالا و  حبـصیال  نموملا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع 
اولص هلها  نم  اونوکت  هب  اولمعا  هب و  اوفرعت  اریخ  اولوق  الا و  تاکلهلا  نم  هبیـصی  ام  يردی  برتقا ال  دق  لجا  نیب  هب و  عناص  هللا  ام  يردیال 

متمکح اذا  متدـهاع و  نم  دـهعب  اوـفوا  مکنمتئا و  نم  یلا  هناـمالا  اودا  مـکمرح و  نـم  یلع  لـضفلاب  اودوـع  مکوـعطق و  نا  مکماـحرا و 
یمن بش  دشاب و  راکوکین  هچ  رگا  میب  سرت و  اب  رگم  دنک  یمن  حبص  نموم  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 124 همجرت :  اولدعاف . 

وا اب  ادخ  هک  دناد  یمن  وا  هدش و  يرپس  هک  ینامز  نیب  تسا :  زیچ  ود  نیب  هراومه  وا  اریز  دشاب  راکوکین  هچ  رگا  میب  سرت و  اب  رگم  دنک 
ریخ نخس  دیـشاب و  هاگآ  دوش ،  یم  وا  هجوتم  گرم )  زا  سپ   ) یتارطخ هچ  هک  دناد  یمن  تسا و  کیدزن  هک  یگرم  نیب  دنک و  یم  هچ 

هچ رگا  دینک  رارقرب  دنویپ  ناتنادنواشیوخ  اب  دـیوش ،  ریخ  لها  زا  ات  دیـشاب  هتـشاد  وکین  رادرک  دـیوش و  هتخانـش  ییوگ  ریخ  هب  ات  دـییوگ 
رادتناما هدرمش  نیما  ار  امش  هک  یسک  هرابرد  دینک و  راتفر  يراوگرزب  لضف و  اب  هتخاس  مورحم  ار  امش  هک  یسک  اب  دنربب ،  امـش  زا  نانآ 

 . دینک تواضق  هنالداع  دینک  یم  مکح  هاگره  دیشاب و  دنبیاپ  هتسب  نامیپ  امش  اب  هک  یسک  نامیپ  هب  دیشاب و 

هللا هیشخ  نم  اکبلا  هرثک  بابحتسا  باب   - 15

ثیدـح یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع  هئاـبآ  نع  قداـصلا  نع   - 125 ثیدـح :  ادـخ  فوخ  زا  نتـسیرگ  دایز  بابحتـسا  باب   - 15
نیع ام ال  هیف  رهوجلا  ردـلاب و  للکم  هنجلا  یف  رـصق  هعومد  نم  ترطق  هرطق  لکب  هل  ناک  هللا  هیـشخ  نم  هانیع  تفرذ  نم  و  لاق :  یهانملا 

مرکا ربمایپ  زا  نانآ  شراوگرزب و  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 125 همجرت :  رـشب .  بلق  یلع  رطخال  تعمـس و  نذا  ـال  تار و 
ادـخ سرت  زا  شنامـشچ  کـشا  هک  یـسک  و  دومرف :  تیاور  تسا  یهن  دروم  روـما  رکذ  رب  لمتـشم  هک  یثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نآ رد  تسا و  هدـش  هدـناشوپ  رهوگ  رد و  اب  هک  ددرگ  یم  شبیـصن  تشهب  رد  يرـصق  شکـشا  تارطق  زا  هرطق  ره  ربارب  رد  ددرگ  ناور 
رفعج قداصلا  هللادبع  یبا  نع   - 126 ثیدح :  هدرک .  روطخ  يرشب  بلق  رب  هن  هدینش و  یشوگ  هن  هدید و  یمـشچ  هن  هک  تسا  ییاهزیچ 

یلا نیلوالا -  کئابآ  بر  کبر و  انا  یسیع  ای  لاق :  نا  مالـسلا  هیلع  میرم  نبا  یـسیع  هب  هللا  ظعو  امیف  ناک  لاق :  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب 
 . هللادـنع امیف  هتبغر  تراص  اهلهال و  اهکرت  ایندـلا و  یلق  لهالا  عدو  دـق  نم  ءاکب  کسفن  یلع  کبا  لوتبلا  رکبلا  نب  یـسیع  ای  لاـق -  نا 
 ! یسیع يا  دومرف :  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع  اب  دنوادخ  ییوگزار  رد  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 126 همجرت : 
 ، دوب هدیرب  نادرم  زا  ار  شتجاح  لیم و  دوب و  هرکاب  هک  ییوناب  نآ  دنزرف  يا  یسیع !  يا  ما .  وت  ناینیـشیپ  راگدرورپ  وت و  راگدرورپ  نم 
ایند لها  يارب  ار  نآ  دراد و  لد  رد  ار  ایند  يرهم  یب  تسا و  عادو  لاح  رد  دوخ  هداوناخ  اب  هک  یـسک  نانوچ  شاب  ناـیرگ  دوخ  سفن  رب 
مسا ناک  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 127 ثیدح :  تسادخ .  دزن  رد  هک  تسا  يزیچ  هب  اهنت  شتبغر  لیم و  تسا و  هدراذـگاو 

ترضح مان  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 127 همجرت :  هسفن .  یلع  حونی  ناک  هنال  احون  یمـس  امنا  رافغلا و  دبع  مالـسلا  هیلع  حون 
هیلع هللادبع  یبا   - 128 ثیدح :  دش .  هدیمان  حون  تشاد  يراز  هحون و  دوخ  سفن  رب  رایـسب  نوچ  یلو  دوب  رافغلادـبع  مالـسلا  هیلع  حون 
حون مان  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 128 همجرت :  هنس .  هئامسمخ  یکب  هنال  احون  یمس  امنا  کلملادبع و  حون  مسا  لاق :  مالـسلا 

هیلع هللادبع  یبا  نع   - 129 ثیدح :  دش .  هدیمان  حون  دنارذگ  يراز  هحون و  هب  ار  لاس  دـصناپ  نوچ  یلو  دوب  کلملادـبع  مالـسلا  هیلع 
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مان دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 129 همجرت :  ماع .  هئامسمخ  یکب  هنال  احون  یمس  امنا  یلعالا و  دبع  حون  مسا  ناک  لاق :  مالـسلا 
نع  - 130 ثیدح :  ( 65  . ) دش هدیمان  حون  دنارذگ  يراز  هحون و  هب  ار  لاس  دصناپ  نوچ  یلو  دوب  یلعالادبع  مالسلا  هیلع  حون  ترضح 
هللا الا  هلا  یش ء و ال  هلدعی  هناف ال  هللا  الا  هلدعی  یش ء  هلوالا  یش ء  سیل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا 
ماما  - 130 همجرت :  ادبا .  اهدـعب  هلذال  رتق و  هقهری  مل  ههجو  یلع  تلاس  ناف  لاقثم  اهل  سیل  هناف  هللا  فوخ  نم  هعمد  یـش ء و  هلدـعی  ال 

زیچ چیه  هک  دنوادخ  رگم  دراد  یلداعم  هکنیا  زج  تسین  يزیچ  چیه  دنک :  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  مالـسلا  هیلع  رقاب 
رب رگا  سپ  درادن  ینزو  مه  دوش  هتخیر  ادخ  فوخ  زا  هک  یکـشا  و  تسین ،  هللا  الا  هلا  ربارب ال  لداعم و  ینخـس  چیه  و  تسین ،  وا  لداعم 
نع دمحم  نب  رفعج  نع   - 131 ثیدـح :  دریگ .  یمن  ارف  یگریت  یگتفرگ و  ار  يور  نآ  زگره  نآ  زا  سپ  ددرگ  يراج  صخـش  هرهچ 

کلذ یلع  علطی  مل  هللا  هیـشخ  نم  بنذ  یلع  یکبت  اهیلا  هللا  رظن  هروصل  یبوط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هیبا 
دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  هک  دنک  تیاور  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 131 همجرت :  هریغ .  بنذلا 

فوخ زا  درادن  یعالطا  نآ  رب  ادخ  زج  سکچیه  هک  یهانگ  رب  هک  يا  هرهچ  نآ  دراد ،  رظن  وا  هب  دـنوادخ  هک  يا  هرهچ  لاح  هب  اشوخ  : 
هیـشخ نم  تکب  نیع  نیعا :  هثالث  الا  همایقلا  موی  هیکاب  نیع  لک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق   - 132 ثیدح :  دیرگ .  یم  ادـخ 
یمشچ ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   - 132 همجرت :  هللا .  لیبس  یف  هرهاس  تتاب  نیع  هللا و  مراـحم  نع  تضغ  نیع  هللا و 

هتـسب ورف  یهلا  ياهمارح  ندید )  زا   ) هک سمـشچ  دـیرگب و  ادـخ  فوخ  زا  هک  یمـشچ  مشچ :  هس  رگم  تسا  نایرگ  تمایق  زور  رد  هک 
هیلع یـسوم  هب  هللا  یجان  امیف  ناک  لاق :  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع   - 133 ثیدح :  دنک .  يراد  هدنز  بش  ادـخ  هار  رد  هک  یمـشچ  دوش و 

نونیزتملا یل  نیزتال  یمراحم و  نع  عرولا  لثمب  نودـبعتملا  یل  دـبعت  ام  یتیـشخ و  نم  ءاکبلا  لثمب  نوبرقتملا  یلا  برقت  ام  هنا  مالـسلا : 
یل نوبرقتملا  اما  یـسوم  ای  لاقف :  کلذ ؟  یلع  مهتبثا  امف  نیمرکالا  مرکا  ای  یـسوم :  لاقف  هنع .  ینغلا  مهی  اـمع  ایندـلا  یف  دـهزلا  لـثمب 

مهلامعا و نع  سانلا  شتفا  یناف  یمراحم  نع  عرولاب  یل  نودبعتملا  اما  دحا و  هیف  مهکرـشیال  یلعالا  قیفرلا  یف  مهف  یتیـشخ  نم  ءاکبلاب 
ماما  - 133 همجرت :  نوءاشی .  ثیح  اهنم  نوءوبتی  اهریفاذحب  هنجلا  مهحیبا  یناف  ایندلا  یف  دهزلاب  یل  نونیزتملا  اما  مهنم و  ءایح  مهشتفاال 
هتشگ کیدزن  نم  هب  هک  یناسک  تسا :  هدمآ  نینچ  مالسلا  هیلع  یسوم  ترضح  اب  دنوادخ  ییوگزار  نمض  رد  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر 

هطـساو هب  دنراد  ندرگ  رد  ارم  یگدنب  قوط  هکنانآ  دنا و  هدشن  کیدزن  نم  هب  نم  فوخ  زا  نتـسیرگ  دننامه  یلمع  چیه  هطـساو  هب  دـنا 
یلمع چـیه  هطـساو  هب  دـنا  هتـسارآ  ار  دوخ  هکنانآ  دـنا و  هدومنن  یگدـنب  ارم  نم  ياهمارح  باکترا  زا  نداتـسیا  زاب  دـننامه  یلمع  چـیه 

 . دنا هتـساراین  نم  يارب  ار  دوخ  تسا ،  تیمها  دروم  ایند  رد  نآ  زا  يزاین  یب  هک  هچنآ  هب  تبـسن  یتبغر  یب  دـهز و  ندومن  هشیپ  دـننامه 
دنوادخ هدومن ؟  اجرباپ  مدق و  تباث  هار  نیا  رد  ار  نانآ  يزیچ  هچ  نایمارگ !  نیرت  یمارگ  يا  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح 

یلعا قیفر  اـب  يراوجمه  هبترم  رد  ناـنآ  دـنا  هتـشگ  کـیدزن  نم  هب  نم  فوـخ  زا  نتـسیرگ  هطـساو  هب  هکناـنآ  اـما  یـسوم !  يا  دوـمرف : 
ياهمارح باکترا  زا  نداتسیا  زاب  هطساو  هب  هکنانآ  اما  تسین و  کیرش  نانآ  اب  ماقم  نیا  رد  سکچیه  دنتـسه و  رترب ) تسود  قوشعم و  )

لامعا هک  یلاح  رد  مهد  جرخ  هب  تقد  يواکجنک و  ناـشلامعا  دروم  رد  هک  مراد  مرـش  نآ  زا  تماـیق  رد  نم  دـنا  هدومن  یگدـنب  ارم  نم 
يارب ار  تشهب  یمامت  دـنا  هتـسارآ  میارب  ایند  هب  یتبغر  یب  هطـساو  هب  ار  دوخ  هکنانآ  اما  درک و  مهاوخ  یـسراو  تقد  هب  ار  ناـمدرم  همه 

نوکیل لجرلا  نا  مالـسلا :  هیلع  قداصلا  لاق   - 134 ثیدح :  دـنریگ .  ياج  دنتـساوخ  تشهب  ياج  ره  رد  هک  مزاس  یم  اور  حابم و  نانآ 
اهنیب هنیب و  ریـصی  یتح  اهیلع  امدن  لجوزع  هللا  هیـشخ  نم  یکبی  نا  الا  وه  امف  هبونذ  هرثکل  شرعلا  یلا  يرثلا  نیب  اممرثکا  هنجلا  نیب  هنیب و 
رطاخ هب  تشهب  یمدآ و  نیب  دـشاب ) هاـگ   ) هک یتسرد  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 134 همجرت :  هتلقم .  یلا  هـنفج  نـم  برقا 

لجوزع يادـخ  فوخ  زا  هکنیا  زج  تسین  يا  هراچ  ار  یـسک  نینچ  سپ  دـشاب  شرع  ات  نیمز  هلـصاف  زا  شیب  يا  هلـصاف  شدایز  ناهانگ 
 : ثیدح دوش .  مشچ  کمدرم  ات  مشچ  کلپ  هلـصاف  زا  رتکیدزن  تشهب  وا و  هلـصاف  ات  دزیرب  تمادـن  کشا  شیوخ  ناهانگ  رب  دـیرگب و 

نیعلا تقرورغا  اذاف  ران  نم  اراحب  یفطت  هرطقلا  ناف  عومدلا  الا  نزو  لیک  هل  الا و  یـش ء  نم  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 135

سفن اب  زا 165داهج  هحفص 44 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هیلع قداص  ماما   - 135 همجرت :  اومحرل .  هما  یف  یکب  ایکاب  نا  ول  رانلا و  یلع  هللا  اهمرح  تضاف  اذاف  هلذ  رتق و ال  ههجو  قهری  مل  اـهئامب 
یم شوماخ  ار  شتآ  زا  ییاهایرد  کشا  هرطق  کـی  اریز  اهکـشا  رگم  دراد  ینزو  هناـمیپ و  هکنیا  زج  تسین  يزیچ  چـیه  دومرف :  مالـسلا 
نآ کشا  هاگره  دریگ و  یمن  ارف  یگریت  ترودک و  ار  يا  هرهچ  نینچ  تشگ  قرغ  دوخ  کشا  رد  دش و  بآ  رپ  مشچ  هاگره  سپ  دنک 
نآ دیرگب  ادخ ) فوخ  زا  صالخا و  اب   ) رفن کی  تما  کی  نیب  رد  رگا  دـنادرگ و  یم  مارح  شتآ  رب  ار  هدـید  نآ  دـنوادخ  دوش  يراج 
یه الا و  نیع  نم  ام  هلوا :  یف  داز  هوحن و  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 136 ثیدح :  دنوش .  یم  عقاو  یهلا  تمحر  دروم  یگمه  تما 

 . رانلا یلع  هدـسج  رئاس  هللا  مرح  الا  لـجوزع  هللا  هیـشخ  نم  اـهئامب  نیع  تقرورغا  اـم  هللا و  فوخ  نم  تکب  اـنیلع  ـالا  هماـیقلا  موی  هیکاـب 
چیه تسا :  هدـمآ  نآ  زاغآ  رد  هک  توافت  نیا  اـب  تسا  هدـش  تیاور  هتـشذگ  ثیح  دـننام  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا   - 136 همجرت : 

يادخ فوخ  زا  یمـشچ  چیه  تسا و  هتـسیرگ  ادـخ  فوخ  زا  هک  یمـشچ  زج  هب  تسا  نایرگ  تمایق  زور  رد  هکنیا  رگم  تسین  یمـشچ 
مالسلا هیلع  رفعج  یبا  نع   - 137 ثیدح :  دنادرگ .  یم  مارح  شتآ  رب  ار  وا  ندب  ریاس  دـنوادخ  هکنیا  رگم  تسا  هدـشن  بآ  رپ  لجوزع 

هیلع رقاب  ماـما   - 137 همجرت :  هریغ .  اهب  داریـال  هللا  نم  هفاـخم  لـیللا  داوس  یف  عومد  هرطق  نم  لـجوزع  هللا  یلا  بحا  هرطق  نم  اـم  لاـق : 
زا بش و  یکیرات  رد  هک  ییاه  کشا  هرطق  زا  رت  بوبحم  رت و  ینتـشاد  تسود  لـجوزع  دـنوادخ  دزن  رد  يا  هرطق  چـیه  دومرف :  مالـسلا 
الا همایقلا  موی  هیکاب  نیع  لک  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 138 ثیدـح :  تسین .  دوش  یم  هتخیر  لماک  صالخا  اب  ادـخ  فوخ 

قداص ماما   - 138 همجرت :  هللا .  هیـشخ  نم  لیللا  فوج  یف  تکب  نیع  هللا و  هعاط  یف  ترهـس  نیع  هللا و  مراـحم  نع  تضغ  نیع  هثـالث 
وا رب  ار  شندید  دنوادخ  هچنآ  ندـید  زا  هک  یمـشچ  یکی  مشچ :  هس  رگم  تسا  نایرگ  تمایق  زور  رد  یمـشچ  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع 
 . دیرگب ادخ  فوخ  زا  بش  لد  رد  هک  یمـشچ  يرگید  دنامب و  رادیب  ادخ  تعاط  رد  هک  یمـشچ  يرگید  دوش و  هتـسب  ورف  هدومن  مارح 

ثـالث نم  یلا  بحا  یـشب ء  یلا  اوبرقتی  مل  يداـبع  نا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  یلا  هللا  یحوا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  وبا  لاـق   - 139 ثیدح : 
امف بر  ای  یسوم  لاق  یتیشخ  نم  ءاکبلا  یصاعم و  نع  عرولا  ایندلا و  یف  دهزلا  یـسوم !  ای  لاق :  یه ؟  ام  بر و  ای  یـسوم :  لاق  لاصخ 
هیف مهکراشیال  یلعالا  عیفرلا  یفف  یتیـشخ  نم  نوءاکبلا  اما  هنجلا و  یفف  ایندلا  یف  نودهازلا  اما  یـسوم  ای  هیلا  هللا  یحواف  اذ ؟  عنـص  نمل 
هیلع یسوم  هب  دنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 139 همجرت :  مهشتفاال .  سانلا و  شتفا  یناف  یـصاعم  نع  نوعرولا  اما  دحا و 

ترـضح تلـصخ ،  هس  زا  دـشاب  رتـبوبحم  نم  دزن  رد  هک  يزیچ  هب  دـنبای  یمن  برقت  نم  يوس  هب  نم  ناگدـنب  هک  داتـسرف  یحو  مالـسلا 
زا زیهرپ  يرگید  اـیند و  هب  یتـبغر  یب  یکی  یـسوم !  يا  دوـمرف :  تسیچ ؟  هس  نآ  نم  راـگدرورپ  يا  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  یـسوم 

دهاوخ شبیصن  يزیچ  هچ  دشاب  نینچ  هک  یسک  نم !  راگدرورپ  يا  درک :  ضرع  یسوم  نم .  فوخ  زا  نتسیرگ  يرگید  نم و  ینامرفان 
دننایرگ نم  فوخ  زا  هکنانآ  اما  تفرگ و  دنهاوخ  ياج  تشهب  رد  ایند  هب  ناتبغر  یب  اما  یـسوم !  يا  هک :  داتـسرف  یحو  دنوادخ  دـش ؟ 

ار نامدرم  زین  نم  دـنراد  اورپ  نم  ینامرفان  زا  هکنانآ  اما  تسین و  کیرـش  ماقم  نآ  رد  نانآ  اـب  سک  چـیه  هک  دـنرترب  عیفر و  یماـقم  رد 
 . مهد یمن  جرخ  هب  یفاکشوم  نانآ  راک  رد  یلو  درک  مهاوخ  یسرزاب  تخس 

هب نظلا  ءوس  میرحت  هللااب و  نظلا  نسح  بوجو  باب   - 16

 : لاق مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نسحلا  یبا  نع   - 140 ثیدـح :  ادـخ  هب  تبـسن  ینامگدـب  میحرت  دـنوادخ و  هب  نظ  نسح  بوجو  باب   - 16
مالـسلا هیلع  اضر  ماما   - 140 همجرت :  ارـشف .  ارـش  نا  اریخف و  اریخ  نا  یب  يدـبع  نظ  دـنع  انا  لوقی :  لجوزع  هللا  ناـف  هللااـب  نظلا  نسحا 

نامگ رگا  مرـضاح  دراد  نم  هب  ما  هدنب  هک  ینامگ  دزن  رد  نم  دیوگ :  لجوزع  دنوادخ  اریز  شاب  هتـشاد  وکین  نامگ  دـنوادخ  هب  دومرف : 
یبا نع   - 141 ثیدـح :  تسوا .  راظتنا  رد  دـب  يرفیک  سپ  دراد  نم  هب  دـب  نامگ  رگا  دـنیب و  یم  ریخ  شاداـپ  سپ  دراد  نم  هب  هب  ریخ 

نم هب و  هنظ  دـنع  هللا  ناک  هللااب  هنظ  نسح  نم  لوقی :  ناک  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ناف  هللااب  نظلا  نسحاف  لاـق :  ثیدـح  یف  اـضرلا  نسحلا 
اریز شاب  هتـشاد  کین  نامگ  ادخ  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   - 141 همجرت :  لمعلا .  نم  ریسیلا  هنم  لبق  قزرلا  نم  لیلقلاب  یـضر 
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هب هک  یسک  تسا و  رضاح  وا  نامگ  دزن  رد  دنوادخ  دشاب  هتـشاد  وکین  نامگ  دنوادخ  هب  هک  یـسک  دومرف :  یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
یف اندجو  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 142 ثیدح :  دریذپ .  یم  وا  زا  ار  مک  لمع  زین  دنوادخ  دـشاب  دونـشوخ  عناق و  مک  يزور 
الا هرخالا  ایندلا و  ریخ  طق  نموم  یطعا  ام  وه  الا  هلا  يذلا ال  و  هربنم :  یلع  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  مالسلا  هیلع  یلع  باتک 

رافغتـسالا هبوتلا و  دـعب  انموم  هللا  بذـعی  وه ال  الا  هلا  يذـلا ال  نینموملا و  بایتغا  نع  فکلا  هقلخ و  نسح  هل و  هئاجر  هللااب و  هنظ  نسحب 
هللا ناک  الا  هللااب  نموم  دـبع  نظ  نسحیال  وه  الا  هلا  يذـلا ال  نینموملا و  بایتغا  هقلخ و  ءوس  هل و  هئاجر  نم  ریـصقت  هللااـب و  هنظ  ءوسب  ـالا 
هللااب اونـسحاف  ءاجر  هنظ و  فلخی  مث  نظلا  هب  نسحا  دق  نموملا  هدبع  نوکی  نا  ییحتـسی  ریخلا  هدیب  میرک  هللا  نال  نموملا  هدبع  نظ  دـنع 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  میتفای  مالسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 142 همجرت :  هیلا .  اوبغرا  نظلا و 
هب رگم  تسا  هدـشن  اطع  ترخآ  ایند و  ریخ  زگره  نینموم  چـیه  هب  تسین  يدوبعم  وا  زج  هک  ییادـخ  نآ  هب  دـنگوس  دومرف :  ربنم  زارف  رب 

دنگوس نانموم و  تبیغ  زا  نداتسیا  زاب  یقلخ و  شوخ  ادخ و  ششخب  اطع و  هب  يراودیما  دنوادخ و  هب  وکین  نامگ  تلصخ :  دنچ  رطاخ 
 : تلـصخ دـنچ  ببـس  هب  رگم  دـنک  یمن  باذـع  رافغتـسا  هبوت و  زا  دـعب  ار  ینموـم  چـیه  دـنوادخ  تسین  يدوـبعم  وا  زج  هک  ییادـخ  هب 
زج هک  ییادخ  هب  دنگوس  نینموم و  زا  ندومن  تبیغ  یقالخا و  دب  ادخ و  هب  نتـشاد  دیما  رد  ندومن  یهاتوک  دنوادخ و  هب  شا  ینامگدـب 

شاداپ و   ) تسا رـضاح  وا  يوکین  نامگ  دزن  رد  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  ادـخ  هب  وکین  نامگ  ینموم  هدـنب  چـیه  تسین  يدوبعم  وا 
یکین نامگ  وا  هب  شنموم  هدـنب  هکنیا  زا  دراد  مرـش  تسوا و  تسد  رد  ریخ  یماـمت  تسا و  هدنـشخب  دـنوادخ  اریز  دـهد ) یم  وا  هب  وکین 

يراز دیشاب و  هتشاد  لیم  وا  يوس  هب  دیـشاب و  هتـشاد  وکین  نامگ  دنوادخ  هب  سپ  دور  اطخ  هب  شا  يراودیما  نامگ و  نآ  دشاب و  هتـشاد 
الا فاختال  هللا و  الا  وجرتال  نا  هللااب  نظلا  نسح  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق  هنییع  نب  نایفـس  نع   - 143 ثیدح :  دینک . 
نیا نتشاد  دنوادخ  هب  وکین  نامگ  ندومرف  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  هنییع  نب  نایفـس   - 143 همجرت :  کبنذ . 

ابا تعمس  لاق :  فیرط  نب  نانس  نع   - 144 ثیدح :  یسرتن .  تهانگ  زج  زیچ  چیه  زا  یشاب و  هتشادن  وا  زج  سکچیه  هب  دیما  هک  تسا 
هللا نا  لاق :  مث  هنجلا .  لها  نم  هناک  ءاجر  هوجری  رانلا و  یلع  فرشم  هناک  افوخ  هللا  فاخی  نا  نموملل  یغبنی  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  فیرط  نب  نانـس   - 144 همجرت :  ارـشف .  ارـش  نا  اریخف و  اریخ  نا  هب  هدـبع  نظ  دـنع  یلاعت  كرابت و 
هب نانچ  دوش و  هدـنکفا  شتآ  هب  هک  تسا  کیدزن  ایئوگ  هک  دـسرتب  دـنوادخ  زا  نانچ  هک  تسا  راوازـس  نموم  رب  دومرف :  یم  هک  مدـینش 

رـضاح دوخ  هب  شا  هدنب  نامگ  دزن  رد  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف :  سپـس  تسا .  تشهب  لها  زا  ایئوگ  هک  دشاب  راودـیما  وا  تمحر 
یم شیپ  شیارب  دـب  مه  دـنوادخ  دـشاب  دـب  شنامگ  رگا  دروآ و  یم  شیپ  شیارب  ریخ  مه  دـنوادخ  دـشاب  ریخ  وا  هب  شناـمگ  رگا  تسا 

نبلغی و ال  لاق :  هیفنحلا  نب  دمحمل  مالسلا  هیلع  یلع  هیصو  یلا  هدانساب  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  هب  دمحم   - 145 ثیدح :  دروآ . 
یلع تیصو  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 145 همجرت :  احلـص .  کلیلخ  نیب  کنیب و  عدـی  نل  هناف  لجوزع  هللااب  نظلا  ءوس  کیلع 

وت نیب  ینامگدب  نیا  اریز  دوش  بلاغ  وت  رب  لجوزع  دنوادخ  هب  ینامگدب  ادابم  هک :  تسا  هدمآ  هیفنح  نب  دمحم  شدنزرف  هب  مالسلا  هیلع 
هب رموی  دبع  رخآ  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 146 ثیدح :  دراذگ .  یمن  یقاب  یتشآ  حلـص و  تسا  دنوادخ  هک  تتـسود  و 
هللا لوقیف  اذـه  کب  ینظ  ناک  ام  بر  ای  لوقیف :  تفتلا ؟  مل  يدـبع  هل :  لاق  هب  یتا  اذاف  هولجعا  هلالج :  لـج  هللا  لوقیف  تفتلیف  راـنلا  یلا 
لج هللا  لوقیف  لاق :  کتنج  ینلخدـت  یتئططخ و  یل  رفغت  نا  کب  ینظ  ناک  بر  اـی  لوقیف :  یب ؟  کـنظ  ناـک  اـم  يدـبع  هلـالج :  لـج 
اریخ هتایح  نم  هعاس  یب  نظ  ول  طق و  اریخ  هتایح  نم  هعاس  اذـه  یب  نظ  ام  یناکم  عافترا  یئالآ و  یلالج و  یتزع و  یتکئالم و  هلـالج : 

هب نظ  ام  هنظ و  دـنع  هل  ناک  الا  اریخ  هللااب  دـبع  نظ  ام  مالـسلا :  هیلع  هللادـبعوبا  لاق  مث  هنجلا  هولخدا  هبذـک و  هل  اوزیجا  راـنلاب  هتعور  اـمو 
 : همجرت نیرـساخلا . )  نم  متحبـصاف  مکادرا  مکبرب  متننظ  يذلا  مکنظ  مکلذ  و   : ) لجوزع هللا  لوق  کلذ  هب و  هنظ  دنع  هللا  ناک  الا  اءوس 
هب دور  خزود  شتآ  يوس  هب  هک  دوش  یم  هداد  روتـسد  تمایق  زور  رد  هک  يا  هدنب  نیرخآ  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 146

دوش یم  هدروآ  راگدرورپ  رضحم  هب  نوچ  سپ  شدیروایب .  باتش  اب  دیامرف :  یم  هلالج  لج  دنوادخ  سپ  درگن  یم  دوخ  تسار  پچ و 
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وت هب  ینامگ  نینچ  نم  نم !  راگدرورپ  يا  دنک :  یم  ضرع  يرگن ؟  یم  دوخ  تسار  پچ و  هب  ارچ  نم !  هدنب  يا  دـیامرف :  یم  دـنوادخ 
هب نم  نامگ  نم !  راگدرورپ  يا  دنک :  یم  ضرع  یتشاد ؟  نم  هب  ینامگ  هچ  نم !  هدنب  يا  دیامرف :  یم  هلالج  لج و  دنوادخ  متـشادن ، 
هب دنگوس  نم !  ناگتـشرف  يا  دیامرف :  یم  هلالج  لج  دـنوادخ  ینک .  یم  دراو  تشهب  هب  ارم  يرذـگ و  یم  رد  مهانگ  زا  هک  دوب  نیا  وت 

مامت رد  رگا  تشادن و  نم  هب  یبوخ  نامگ  نینچ  یتعاس  زگره  شا  یگدنز  رد  هدنب  نیا  هک  مهاگیاج  يدنلب  اهتمعن و  یگرزب و  تزع و 
تفگ نینچ  هک  لاح  مدنکفا  یمن  شمادـنا  رب  هزرل  مدـناسرت و  یمن  شتآ  اب  ار  وا  تشاد  نم  هب  يریخ  نامگ  نینچ  یتعاس  شا  یگدـنز 
نامگ شوخ  ادخ  هب  يا  هدنب  چیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  سپس  دینک .  لخاد  تشهب  هب  ار  وا  دیراد و  اور  وا  رب  ار  شغورد  نیا 

زج هدوبن  نامگدب  دـنوادخ  هب  يا  هدـنب  چـیه  و  دـنک ) یم  راتفر  یبوخ  هب  وا  اب  و   ) تسا رـضاح  شنامگ  دزن  رد  دـنوادخ  هکنیا  زج  هدوبن 
یم هک  تسا  لجوزع  دنوادخ  راتفگ  يانعم  نامه  نیا  و  دهد ) یم  رفیک  يدب  هب  ار  وا  و   ) تسا رـضاح  يو  نامگ  دزن  رد  دـنوادخ  هکنیا 

ثیدح ( 66 ( ) دیدیدرگ ناراکنایز  زا  سپ  دش  امش  كاله  بجوم  نامه  دیتشاد و  ناتراگدرورپ  هب  هک  دوب  يدب  نامگ  نیا  و   : ) دیامرف
الا یب  نظی  الف  یب  يدبع  نظ  دـنع  انا  لوقی :  لجوزع  هللا  ناف  هللااب  نظلا  نسحا  یل  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نسحلا  یبا  نع   - 147 : 
اریز شاب  هتـشاد  دنوادخ  هب  وکین  نامگ  دومرف :  نم  هب  ترـضح  هک  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  يوار   - 147 همجرت :  اریخ . 
یبا نع   - 148 ثیدح :  دشاب .  هتشادن  نم  هب  ریخ  نامگ  زج  ما  هدنب  سپ  مرـضاح  ما  هدنب  نامگ  دزن  رد  نم  دیامرف :  یم  لجوزع  يادخ 

یتیصعم نع  کهنا  ملا  یتعاطب  كرما  ملا  هللا :  لوقیف  هسفنل  ملاظ  همایقلا  موی  دبعب  یتوی  لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمس  لاق  بائر 
لوقیف کب  ینظ  اذه  ناک  ام  لوقیف  رانلا  یلا  هب  هللا  رمایف  ینملظت  مل  یبنذبف  ینبذعت  ناف  یتوهـش  یلع  تبلغ  نکل  بر و  ای  یلب  لوقیف :   ؟
هعاسلا یب  هنظ  نسح  کعفن  دقل  یلاعت :  كرابت و  هللا  لوقیف  هنجلا  یلا  هب  هللا  رمایف  نظلا  نسحا  کب  ینظ  ناک  لاق :  یب ؟  کنظ  ناک  ام 
هدومن متـس  نتـشیوخ  هب  هک  يا  هدنب  تمایق  زور  رد  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ :  بائر  نبا   - 148 همجرت :  . 

هدنب مدرکن ؟  یهن  ما  ینامرفان  زا  ار  وت  ایآ  مدرکن ؟  رما  ما  يرادربنامرف  تعاط و  هب  ار  وت  ایآ  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  سپ  دوش  یم  هدروآ 
هک تسا  یهاـنگ  رطاـخ  هب  یهد  رفیک  ارم  رگا  سپ  دـش  هریچ  نم  رب  متوهـش  یلو  نـم !  راـگدرورپ  يا  تـسا  تـسرد  دـیوگ :  راـکهنگ 
يا دیوگ :  یم  راکهنگ  هدنب  دنرب .  شتآ  يوس  هب  ار  وا  هک  دهد  یم  روتسد  دنوادخ  سپ  يا .  هتشادن  اور  متـس  نم  هب  ما و  هدش  بکترم 

نیرتوکین وت  هب  نم  ایادخ  دـیوگ :  یم  یتشاد ؟  نم  هب  ینامگ  هچ  رگم  دـیامرف :  یم  دـنوادخ  دوبن .  نینچ  وت  هب  نم  نامگ  نم !  يادـخ 
وت هب  زورما  نم  هب  وت  يوکین  نامگ  هک  اقح  دـیامرف :  یم  دـنرب و  تشهب  يوس  هب  ار  وا  هک  دـنک  یم  رما  دـنوادخ  سپ  متـشاد .  ار  نامگ 

 . دیشخب دوس 

اهتقم اهبیدات و  سفنلا و  مد  بابحتسا  باب   - 17

تعمـس لاـق  مهجلا  نب  نسحلا  نع   - 149 ثیدـح :  سفن  نتـشاد  نمـشد  ندرک و  بدا  سفن و  ندومن  شهوکن  بابحتـسا  باـب   - 17
کنم و الا  تیتا  ام  هسفنل  لاقف :  هنم  لبقی  ملف  انابرق  برق  مث  هنـس  نیعبرا  هللادبع  لیئارـسا  ینب  یف  الجر  نا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  نسحلاابا 
 : دیوگ مهج  هب  نسح   - 149 همجرت :  هنـس .  نیعبرا  کتدابع  نم  لضفا  کسفنل  کمذ  هیلا  لجوزع  هللا  یحواف  لاق :  کل  الا  بنذـلا  ام 

ادخ هاگرد  هب  يا  ینابرق  سپس  درک  تدابع  لاس  لهچ  ار  دنوادخ  لیئارسا  ینب  زا  يدرم  دومرف :  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 
یهاـنگ وت و  بناـج  زا  رگم  تسین  هدیـسر  نم  هب  هک  هچنآ  سفن !  يا  تفگ :  نینچ  دوخ  سفن  اـب  سپ  دـشن  هتفریذـپ  وا  یناـبرق  دومن و 

هلاس لهچ  تدابع  زا  يدومن  دوخ  سفن  زا  هک  یشهوکن  نیا  هک :  داتـسرف  یحو  وا  يوس  هب  لجوزع  دنوادخ  سپ  وت .  نآ  زا  رگم  تسین 
اهنم هعوری  ام ال  ایندلا  یلع  جرعملا  ناف  اورصقا  هبغرلا  يرـسا  ای  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 150 ثیدح :  تسا .  رترب  تا 
هیلع نینمؤـملاریما   - 150 همجرت :  اهتاداع .  هوارـض  نع  اهب  اولدـعا  اهبیدات و  مکـسفنا  نم  اولوت  سانلا  اهیا  ناثدـحلا  باـینا  فیرـص  ـالا 

ياهنادند يادـص  زجب  تسا  هتـسب  لد  ایند  هب  هک  ار  یـسک  اریز  دـینک  هاتوک  ار  سفن  لیم  یناسفن !  شهاوخ  ناریـسا  يا  دومرف :  مالـسلا 
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زا ار  ناتاه  سفن  دـیوش و  دوخ  ياه  سفن  ندرک  بدا  راد  هدـهع  دوخ  نورد  زا  مدرم  يا  دـناسرت ،  یمن  ار  وا  يرگید  زیچ  ایند  ثداوح 
تقم نود  هسفن  تقم  نم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق   - 151 ثیدح :  دینادرگزاب .  ایند  تاداع  رب  ندوب  صیرح  ییوخ و  هدنرد 

نمـشد ار  مدرم  هکنیا  ياج  هب  هک  یـسک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   - 151 همجرت :  همایقلا .  موی  عرف  نم  هللا  هنمآ  ساـنلا 
 . دراد نمیا  تمایق  زور  یبات  یب  زا  ار  وا  دنوادخ  دراد  نمشد  ار  دوخ  سفن  دریگ 

هللا هعاط  بوجو  باب   - 18

الا انتعیش  ام  هللا  وف  بهاذملا  مکب  بهذت  ال  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 152 ثیدح :  دنوادخ  زا  يرادربنامرف  بوجو  باب   - 18
دوخ اب  دـنادرگن و  رود  قح )  زا   ) ار امـش  فلتخم  ياهـشور  هار و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 152 همجرت :  لجوزع .  هللا  عاـطا  نم 
یف  ) مالسلا هیلع  رفعج  یبا  نع   - 153 ثیدح :  دنک .  تعاطا  ار  لجوزع  يادخ  هک  یسک  رگم  تسین  ام  هعیـش  ادخ  هب  دنگوس  هک  دربن 

یثیدح رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 153 همجرت :  هتعاطب .  الا  هللا  دنع  ام  كردی  هنا ال  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  ثیدـح ) 
تعاط و اب  زج  تسا  دنوادخ  دزن  رد  هک  ناوضر )  اهتمعن و  زا   ) هچنآ اتقیقح  هک :  تسا  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف : 

لحتنی نم  یفتکیا  رباج  ای  یل :  لاق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  رباـج  نع   - 154 ثیدـح :  دـیآ .  یمن  تسد  هب  وا  زا  يرادربنامرف 
هنامالا و عشختلا و  عضاوتلاب و  الا  رباج  ای  نوفرعی  اوناک  ام  هعاطا و  هللا و  یقتا  نم  الا  انتعیـش  ام  هللا  وف  تیبلا ؟  لها  انبحب  لوقی  نا  عیـشتلا 
ثیدحلا و قدص  ماتیالا و  نیمراغلا و  هنکـسملا و  لها  ءارقفلا و  نم  ناریجلل  دهاعتلا  نیدلاولاب و  ربلا  هالـصلا و  موصلا و  هللا و  رکذ  هرثک 

الا لجوزع  هللا  یلا  دابعلا  بحا  لاق - :  نا  یلا  ءایـشالا -  یف  مهرئاشع  ءانما  اوناک  ریخ و  نم  الا  سانلا  نع  نسلـالا  فک  نآرقلا و  هوـالت 
لانت و ام  ودع و  انل  وهف  ایـصاع  ناک هللا  نم  یلو و  انل  وهف  اعیطم  ناک هللا  نم  هجح  نم  دـحال  هللا  یلع  رانلا و ال  نم  هءارب  انعم  ام  هعاطلاب و 
هک یسک  ایآ  رباج !  يا  دومرف :  نم  هب  ترضح  هک  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  رباج   - 154 همجرت :  عرولا .  لمعلاب و  الا  انتیال 

تسین ام  هعیش  هک  ادخ  هب  دنگوس  دنک ؟  یم  شتیافک  دشاب  تیب  لها  ام  یتسود  هب  لئاق  هک  نیمه  دهد  یم  دوخ  هب  ار  ندوب  هعیش  تبسن 
عوشخ و ینتورف و  هب  رگم  دنوش  یمن  هتخانش  ام  نایعیش  رباج !  يا  و  دنک ،  تعاطا  ار  يادخ  دزاس و  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت  هک  یسک  رگم 

ضرق ناناوتان و  هب  یگدیـسر  تسدگنت و  ناگیاسمه  هب  یگدیـسر  ردام و  ردپ و  هب  یکین  زامن و  هزور و  ادخ و  دای  ترثک  يرادتناما و 
نیما زیچ  همه  رد  دـیاب  نایعیـش  ییوگریخ و  رد  رگم  مدرم  هرابرد  دوخ  نابز  يرادـهگن  نآرق و  توالت  ییوگتـسار و  ناـمیتی و  ناراد و 
لمع رتراکزیهرپ و  هک  دـننانآ  لـجوزع  يادـخ  دزن  رد  ناگدـنب  نیرت  ینتـشاد  تسود  دومرف - :  هک  اـجنآ  اـت  دنـشاب -  دوخ  هلیبق  موق و 

وا هب  میناوت  یمن  لجوزع  دنوادخ  زا  يرادربنامرف  تعاط و  هلیـسو  هب  زج  ام  هک  ادخ  هب  دـنگوس  رباج !  يا  دـنیادخ .  تعاط  هب  رت  هدـننک 
ربنامرف عیطم و  سک  ره  درادـن ،  دـنوادخ  هیلع  رب  یناهرب  تجح و  سکچیه  تسین و  اـم  هارمه  شتآ  زا  ییاـهر  زاوج  میوش و  کـیدزن 

هلیـسو هب  رگم  دسر  یمن  یـسک  ام  یتسود  تیالو و  هب  تسام و  نمـشد  دنک  ار  ادخ  نایـصع  سک  ره  تسام و  تسود  وا  دشاب  دنوادخ 
هبارق هللا  نیب  اننیبال و  هءارب و  هللا  نم  انعم  ام  هللا  ثیدح و  یف  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 155 ثیدح :  ییاسراپ .  هتسیاش و  لمع 

انتیال و هعفنت و  مل  ایصاع هللا  مکنم  ناک  نم  انتیال و  هعفنت و  اعیطم هللا  مکنم  ناک  نمف  هعاطلاب  الا  هللا  یلا  برقتنال  هجح و  هللا  یلع  انل  و ال 
دنوادخ بناج  زا  هک  دنوادخ  هب  دـنگوس  دومرف :  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 155 همجرت :  اورتغتال .  مکحی  اورتغتـال و  مکحی 

هب زج  میرادـن و  دـنوادخ  رب  یناهرب  تجح و  ام  تسین و  رارقرب  يدـنواشیوخ  دـنوادخ  ام و  نیب  تسین و  شتآ  زا  ییاـهر  زاوج  اـم  يارب 
دوس وا  هب  ام  یتسود  تیالو و  دشاب  دنوادخ  عیطم  هک  امـش  زا  مادـک  ره  سپ  میوش  یمن  کیدزن  وا  هب  شا  يرادربنامرف  تعاط و  هلیـسو 
ياو دیروخب ،  بیرف  ادابم  امش  رب  ياو  دشخب .  یمن  يدوس  وا  هب  ام  یتسود  دنک  نایصع  دنوادخ  ربارب  رد  هک  امش  مادک  ره  دشخب و  یم 

لج هللا  لاق  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  قداصلا  نع   - 156 ثیدح :  دیروخب .  بیرف  ادابم  امـش  رب 
نانآ شراوگرزب و  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 156 همجرت :  کحلـصی .  ام  ینملعتال  کترما و  امیف  ینعطا  مدآ  نبا  ای  هلالج : 
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هداد روتـسد  وت  هب  هک  هچنآ  رد  مدآ !  دنزرف  يا  دومرف :  هلالج  لج  دنوادخ  دومرف :  هک  دننک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا 
 ( . تسوـت حالـص  هب  يزیچ  هچ  هک  مناد  یم  دوـخ  نم  هک   ) زوماـین نم  هب  دـناسر  یم  حالـص  هب  ار  وـت  هک  ار  هچنآ  نک و  تعاـطا  ارم  ما 
دبع امیا  لجوزع :  هللا  لاق  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  مالـسلا  هیلع  هنابآ  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 157 ثیدح : 

زا مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 157 همجرت :  کله .  داو  يا  یف  لابا  مل  مث  هسفن  یلا  هتلک  یناصع و  دبع  امیا  يریغ و  یلا  هلکا  مل  ینعاطا 
ارم هک  يا  هدنب  ره  دنیامرف :  یم  لجوزع  دنوادخ  دومرف :  هک  دننک  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  نانآ  شراوگرزب و  ناردپ 
نآ زا  سپ  مراذگ  یم  او  شدوخ  يوس  هب  ار  وا  دنک  ینامرفان  ارم  هک  يا  هدنب  ره  مراذـگ و  یمن  او  دوخ  ریغ  يوس  هب  ار  وا  دـنک  تعاطا 
هللا لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تلاس  لاـق  ریـصب  یبا  نع   - 158 ثیدـح :  دـسرب .  تکاله  هب  یهار  هچ  رد  هک  مرادـن  یکاـب  رگید 
ماما زا  دیوگ :  ریـصب  یبا   - 158 همجرت :  رفکی .  الف  رکـشی  یـسنی و  الف  رکذی  یـصعب و  الف  عاطی  لاق :  هتاقت )  قح  هللا  اوقتا   : ) لجوزع

 : دومرف ترضح  مدیسرپ .  ( 67 ( ) ار شیاوقت  قح  دینک  هشیپ  ار  یهلا  ياوقت   : ) دیامرف یم  هک  ادخ  راتفگ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص 
هب وا  رکـش  و  ددرگن ،  شومارف  دوش و  داـی  هراومه  و  دوشن ،  شا  یناـمرفان  دریگ و  تروص  دـنوادخ  تعاـطا  هک )  تسا  نیا  اوـقت  قـح  )
دنع سایک  الا  همینغ  هعاطلا  لعج  هللا  نا  لاق :  هنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 159 ثیدح :  دوشن .  شا  یساپسان  دوش و  هدروآ  ياج 

نآ رد  ناناوتان  هک  یناـمز  رد  ار  دوخ  تعاـط  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 159 همجرت :  هزجعلا .  طـیرفت 
( . دنریگ تمینغ  ترخآ  يارب  يا  هشوت  ادخ  تعاط  زا  ناکریز  هک   ) داد رارق  ناکریز  يارب  یتمینغ  دننک  یم  یهاتوک 

هیصعم نع  ربصلا  هللا و  هعاط  یلع  ربصلا  بوجو  باب   - 19

 : لاق مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 160 ثیدح :  دنوادخ  تیصعم  ربارب  رد  ندومن  ربص  ادخ و  تعاط  رب  ندومن  ربص  بوجو  باب   - 19
؟  متربص ام  یلع  مهل :  لاقیف  ربصلا  لها  نحن  نولوقیف :  متنا ؟  نم  لاـقیف :  هنجلا  باـب  نوتاـیف  ساـنلا  نم  قنع  موقی  هماـیقلا  موی  ناـک  اذا 

یفوی امنا   : ) لجوزع هللا  لوق  وه  هنجلا و  مهولخدا  اوقدص  لجوزع :  هللا  لوقیف  هللا  یصاعم  نع  ربصن  هللا و  هعاط  یلع  ربصن  انک  نولوقیف : 
یم رب  مدرم  زا  یتعامج  دوش  تمایق  زور  هک  هاگنآ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 160 همجرت :  باسح . )  ریغب  مهرجا  نورباـصلا 

 : دوش یم  هتفگ  نانآ  هب  میتسه .  ربص  لها  ام  دنیوگ :  دیتسه ؟  یناسک  هچ  امـش  دوش :  یم  هتفگ  نانآ  هب  دنیآ  یم  تشهب  رد  هب  دنزیخ و 
تسار دیوگ :  لجوزع  دنوادخ  اجنیا  رد  میدومن .  یم  ربص  دنوادخ  یـصاعم  تعاط و  رب  ایند  رد  ام  دنیوگ :  دیدرک ؟  ربص  يزیچ  هچ  رب 

ندـب لماک و  روط  هب  نارباص  شاداـپ   : ) دـیامرف یم  هک  دـنوادخ  راـتفگ  ياـنعم  تسا  نیا  و  دـینک .  دراو  تشهب  هب  ار  ناـنآ  دـنیوگ  یم 
لیمج و نسح  هبیـصملا  دنع  ربص  ناربص :  ربصلا  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق   - 161 ثیدح :  ( 68 ( ) دوش یم  هداد  نانآ  هب  باـسح 

مرح ام  دنع  هللا  رکذ  کلذ  نم  لضفا  هبیـصملا و  دنع  لجوزع  هللا  رکذ  نارکذ :  رکذـلا  کیلع و  هللا  مرح  ام  دـنع  ربصلا  کلذ  نم  نسحا 
هک تبیـصم  ماـگنه  رد  ربص  تسا :  هنوگ  ود  رب  ربص  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما   - 161 همجرت :  ازجاح .  نوکیف  کـیلع  هللا 
زین ادخ  دای  هدومن و  مارح  وت  رب  دنوادخ  هک  تسا  ییاهزیچ  اب  ندـش  وربور  ماگنه  رد  ندومن  ربص  نآ ،  زا  رتوکین  تسابیز و  وکین و  نیا 

هک تسا  یهلا  مارح  اب  ههجاوم  ماگنه  رد  دنوادخ  دای  نآ ،  زا  رترب  تبیـصم و  ماگنه  رد  لجوزع  دـنوادخ  ندومن  دای  تسا :  هنوگ  ود  رب 
هافولا مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  امل  مالـسلا :  هیلع  رفعجوبا  لاق   - 162 ثیدـح :  تسا .  خزود  شتآ  هدـنرادزاب  عنام و  نیا 

نا قحلا و  یلع  ربصا  ینب  ای  هب  هاصوا  هابا  نا  رکذ  امب  هافولا و  هترـضح  نیح  یبا  هب  یناصوا  امب  کیـصوا  ینب  ای  لاق  هردص و  یلا  ینمض 
دنابسچ دوخ  هنیس  هب  ارم  دیسر  ارف  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  مردپ  تافو  هک  ینامز  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 162 همجرت :  ارم .  ناک 

دومرف و شرافس  نآ  هب  ارم  تافو  ماگنه  رد  مالسلا  هیلع  نیـسح  ماما  مردپ  هک  منک  یم  شرافـس  يزیچ  هب  ار  وت  مکرـسپ !  يا  دومرف :  و 
 : ثیدح دشاب .  خلت  هچ  رگا  نک  ربص  قح  رب  مرسپ !  يا  تسا :  هدومرف  شرافس  تیصو  نیا  هب  ار  وا  مالـسلا  هیلع  یلع  شردپ  هک  دومرف 
 : همجرت مراـحملا .  نع  عرولا  نیربصلا  لـضفا  لـیمج و  نسح  ءـالبلا  یلع  ربص  ناربص :  ربصلا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 163
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زا ندومن  زیهرپ  ربص  مسق  ود  نیرترب  تساـبیز و  وکین و  هک  ـالب  رب  ربص  تسا :  هنوگ  ود  رب  ربـص  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما   - 163
املا هل  دجتال  هنم  یـضم  امف  هعاس  یه  امناف  ایندلا  یلع  اوربصا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 164 ثیدح :  تسا .  یهلا  ياهمارح 

 . هللا هیـصعم  نع  اهیف  ربصا  هللا و  هعاط  یلع  اهیف  ربصاف  اهیف  تنا  یتلا  کـتعاس  یه  اـمنا  و  وه ؟  اـم  يردـت  ـالف  یجی  مل  اـم  ارورـسال و  و 
نآ يارب  هدـش  يرپس  ایند  زا  هچنآ  سپ  تسین  شیب  یتعاس  ایند  هک  دـینک  ربص  ایند  رب  دومرف ،  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 164 همجرت : 

تـسا یتعاس  نامه  ایند  تسیچ ؟  یناد  یمن  تسا  هدماین  هچنآ  و  تسا )  یندـش  مامت  نآ  ینامداش  جـنر و   ) یبای یمن  يرورـس  یجنر و 
 - 165 ثیدح :  شاب .  ابیکـش  زین  دنوادخ  تیـصعم  لباقم  رد  نک و  ربص  ادخ  يرادربنامرف  تعاط و  رب  نآ  رد  سپ  یتسه  نآ  رد  وت  هک 

یتح هبیصملا  یلع  ربص  نمف  هیصعملا ،  نع  ربص  هعاطلا و  دنع  ربص  هبیصملا و  دنع  ربص  هثالث :  ربصلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق 
هل هللا  بتک  هعاطلا  یلع  ربص  نم  ضرالا و  ءامسلا و  نیب  امک  هجردلا  یلا  هجردلا  نیب  ام  هجرد  هئامثالث  هل  هللا  بتک  اهئازع  نسحب  اهدری 
ام هجرد  هئامعست  هل  هللا  بتک  هیصعملا  نع  ربص  نم  شرعلا و  یهتم  یلا  ضرالا  موخت  نیب  امک  هجردلا  یلا  هجردلا  نبی  ام  هجرد  هئامتس 
هس رب  ربص  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   - 165 همجرت :  شرعلا .  یهتنم  یلا  ضرالا  موخت  نیب  اـمک  هجردـلا  یلا  هجرد  نیب 
ات دنک  ربص  یتبیصم  رب  هک  یسک  سپ  هانگ ،  تیـصعم و  ربارب  رد  ربص  دنوادخ و  تعاط  رد  ربص  تیـصعم و  ماگنه  رد  ربص  تسا :  مسق 

هجرد ات  هجرد  کی  نیب  هک  دـسیون  یم  هجرد  دصیـس  وا  يارب  دـنوادخ  نادرگ  زاـب  وکین  یـشمارآ  یلـست و  هب  ار  تبیـصم  نآ  هک  اـجنآ 
هک دسیون  یم  هجرد  دصـشش  وا  يارب  دنوادخ  دـنک  ربص  ادـخ  تعاط  رب  هک  یـسک  تسا و  هلـصاف  نامـسآ  نیمز و  نیب  هزادـنا  هب  رگید 
هانگ تیصعم و  ربارب  رد  هک  یسک  تسا و  هلصاف  یهلا  شرع  ياهتنا  ات  نیمز  زرم  دودح  نیبام  هزادنا  هب  رگید  هجرد  ات  هجرد  کی  نیبام 

شرع ياهتنا  ات  نیمز  زرم  دح و  نیبام  هزادنا  هب  رگید  هجرد  ات  هجرد  کی  نیبام  هک  دسیون  یم  هجرد  دصهن  وا  يارب  دنوادخ  دـنک  ربص 
هیـصعم یف  هللا  كاری  نا  كایا  ینب  ای  هدلو :  ضعبل  لاق  هنا  مالـسلا  هیلع  رفعج  هب  یـسوم  نسحلا  یبا  نع   - 166 ثیدح :  تسا .  هلصاف 

یکی هب  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  رفعج  هب  یسوم  ماما  زا   - 166 همجرت :  اهب .  كرما  هعاط  دنع  هللا  كدـقفی  نا  كایا  اهنع و  كاهن 
دنیبب و تسا  هدومن  یهن  نآ  ماجنا  زا  ار  وت  هک  یهانگ  لاح  رد  ار  وت  دنوادخ  هکنیا  زا  شاب  رذـح  رب  مکرـسپ !  يا  دومرف :  شنادـنزرف  زا 

هزمح یبا  نـع   - 167 ثیدـح :  دـنیبن .  بئاغ  تسا  هداد  نامرف  نآ  ماجنا  هب  هک  یتعاط  ماـجنا  رد  ار  وت  دـنوادخ  هکنیا  زا  شاـب  رذـح  رب 
فوت ارم  ناک  نا  قحلا و  یلع  ربصا  ینب  ای  لاق :  هردص و  یلا  ینمض  هافولا  یبا  ترضح  امل  مالـسلا :  هیلع  رفعجوبا  یل  لاق  لاق :  یلامثلا 
داجـس ماما  مردـپ  تافو  هک  ینامز  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دـیوگ :  یلامث  هزمج  وبا   - 167 همجرت :  باـسح .  ریغب  كرجا 
نودب ار  وت  شاداپ  دنوادخ  ات  دشاب  خلت  هچ  رگا  نک  ربص  قح  رب  مکرسپ !  يا  دومرف :  دنابسچ و  دوخ  هنیس  هب  ارم  دیـسر  ارف  مالـسلا  هیلع 

ام یلع  ربص  بحت و  ام  یلع  ربص  ناربص :  ربصلا  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 168 ثیدح :  دـهد .  لماک  روط  هب  باسح و 
 : همجرت هتبارق .  تبرق  نا  هللا و  یـصع  نم  دمحم  ودـع  نا  هتمحل و  تدـعب  نا  هللا و  عاطا  نم  دـمحم  یلو  نا  مالـسلا :  هیلع  لاق  مث  هرکت 
ار نآ  هک  هچنآ  رب  ندومن  ربص  يراد و  یم  تسود  هچنآ  رب  ندومن  ربص  تسا :  هنوگ  ود  ربـص  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 168

تبارق هچ  رگا  دنک  تعاطا  ار  دنوادخ  هک  تسا  یسک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تسود  انامه  دومرف :  سپس  يرمش .  یم  دنـسپان 
هچ رگا  دـنک  یناـمرفان  ار  يادـخ  هـک  تـسا  یـسک  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  نمــشد  اـنامه  دـشاب و  رود  شا  يدـنواشیوخ  و 

بهذت لمع  هتعبت و  یقبت  هتذل و  بهذـت  لمع  نیلمع  نیب  ناتـش  مالـسلا :  هیلع  لاق  و   - 169 ثیدح :  دشاب .  کیدزن  شا  يدـنواشیوخ 
دور یم  شتذل  هک  یلمع  یکی  تسا  هلصاف  لمع  ود  نیب  ردقچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 169 همجرت :  هرجا .  یقبی  هتنوئم و 
اوقتا مالسلا :  هیلع  لاق  و   - 170 ثیدح :  دنام .  یم  شـشاداپ  دور و  یم  نآ  یتخـس  هک  یلمع  يرگید  دنام و  یم  یقاب  شدـب  تبقاع  و 

 ( یتح  ) یهلا ياهتیصعم  باکترا  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 170 همجرت :  مکاحلا .  وه  دهاشلا  ناف  تاولخلا  یف  هللا  یصاعم 
باوثلا عضو  هللا  نا  مالسلا :  هیلع  لاق  و   - 171 ثیدح :  تسا .  مکاح  زین  دوخ  تسا  دهاش  هک  ییادخ  نآ  اریز  دینک  يراددوخ  ناهن  رد 

 : دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 171 همجرت :  هتنج .  یلا  مهل  هشایح  هتمقن و  نع  هداـبعل  هداـیذ  هتیـصعم  یلع  باـقعلا  هتعاـط و  یلع 
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تـشهب يوس  هب  ار  نانآ  دزاس و  رود  دوخ  تبوقع  مشخ و  زا  ار  شناگدنب  ات  شتیـصعم  رب  ار  رفیک  داهن و  شتعاط  رب  ار  شاداپ  دـنوادخ 
نم نوکتف  هتعاط  دنع  كدـقفی  وا  هتیـصعم  دـنع  هللا  كاری  نا  رذـحا  مالـسلا :  هیلع  لاق  و   - 172 ثیدـح :  دـنادرگ .  صیرحت  قیوشت و 
رذح رب  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 172 همجرت :  هللا .  هیصعم  نع  فعضاف  تفعض  اذاف  هللا  هعاط  یلع  وقاف  تیوق  اذاف  نیرساخلا 
سپ دوب  یهاوخ  ناراکنایز  زا  یـشاب  نینچ  رگا  دباین  ار  وت  شتعاط  ماگنه  رد  ای  دـنیبب  شتیـصعم  ماگنه  رد  ار  وت  دـنوادخ  هکنیا  زا  شاب 

173 ثیدح :  وش .  ناوتان  ادخ  تیـصعم  باکترا  زا  يوش ،  یم  ناوتان  هاگره  وش و  اناوت  ادخ  تعاط  ماجنا  رب  یبای ،  یم  ییاناوت  هاگره 
 : لاق كاهن  ثیح  كاریال  كرما و  ثیح  هللا  كدـقفیال  لاقف :  ینـصوا  هللا  لوسر  نبا  اـی  هل  لاـقف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  لـجر  یتا  - 
 . امرف یشرافس  ارم  ادخ !  لوسر  دنزرف  يا  درک :  ضرع  دمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  يدرم   - 173 همجرت :  دجا .  ال  لاق :  یندز 
زا شیب  درک :  ضرع  دباین .  ترـضاح  هدومرف  یهن  هک  ییاج  رد  دنیبن و  تبئاغ  هداد  نامرف  ار  وت  دنوادخ  هک  ییاج  رد  دومرف :  ترـضح 

هیلع هئاـبآ  نع  رقاـبلا  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  نع   - 174 ثیدـح :  مباـی .  یمن  يزیچ  نیا  زا  شیب  دوـمرف :  ترـضح  وـگب .  میارب  نیا 
نم قنع  موقیف  لاق :  ربصلا ؟  لـها  نیا  لوقی :  هللا  نع  داـنم  يداـن  هماـیقلا  موی  ناـک  اذا  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  مالـسلا 

اهانربص هللا و  هعاط  یلع  انسفنا  انربص  نولوقیف :  متربص ؟  يذلا  اذه  مکربص  ناک  ام  مهل :  ننولوقیف  هکئالملا  نم  هرمز  مهلبقتـستف  سانلا 
هیلع رقاب  ماـما   - 174 همجرت :  باسح .  ریغب  هنجلا  اولخدـیل  مهلیبس  اولخ  يدابع  قدـص  هللا  دـنع  نم  داـنم  يداـنیف  لاـق :  هللا  هیـصعم  نع 
يا هدنهد  ادن  دوش  یم  اپ  رب  تمایق  زور  هک  هاگنآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا 
یم نانآ  لابقتسا  هب  ناگتـشرف  زا  یهورگ  دنزیخ و  یم  رب  مدرم  زا  یتعامج  سپ  ربص ؟  لها  دنیاجک  هک :  دهد  یم  رد  ادن  ادخ  بناج  زا 
زین میتشاد و  اور  ربص  هب  دنوادخ  تعاط  رب  ار  دوخ  ام  دنیوگ :  دوب ؟  يربص  هچ  دیدومن  هشیپ  هک  يربص  نآ  دنیوگ :  یم  نانآ  هب  دنیآ و 

تـسار مناگدنب  هک :  دهد  یم  رد  ادن  دنوادخ  بناج  زا  يا  هدنهد  ادـن  سپ  میدومن .  راداو  ربص  هب  دـنوادخ  تیـصعم  لباقم  رد  ار  دوخ 
 . دنوش تشهب  دراو  باسح  نودب  ات  دیور  رانک  هب  اهنآ  هار  ولج  زا  دنیوگ  یم 

هللا يوقت  بوجو  باب   - 20

لقیال لوقی :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناک  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 175 ثیدـح :  یهلا  ياوقت  تیاعر  بوجو  باـب   - 20
هدرمش مک  دومرف :  یم  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 175 همجرت :  لبقتی ؟  ام  لقی  فیک  يوقت و  عم  لـمع 

نب لصفم  نع   - 176 ثیدـح :  ددرگ ؟  یم  هتفریذـپ  هک  يزیچ  دوش  یم  هدرمـش  مک  هنوگچ  تساوقت و  اـب  هارمه  هک  یلمع  دوـش  یمن 
لمعلا لیلق  نا  یل :  لاق  مث  هللا  رفغتسا  هم  لاقف :  یلمع  فعضا  ام  انا :  تلقف  لامعالا  انرکذف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  دنع  تنک  لاق :  رمع 

هناریج و قفری  هماعط و  معطی  لجرلا  لثم  معن  مالـسلا :  هیلع  لاق  يوقت ؟  الب  ریثک  نوکی  فیک  تلق :  يوقت .  الب  ریثک  نم  ریخ  يوقتلا  عم 
مل مارحلا  نم  بابلا  هل  عفترا  اذاف  هدـنع  سیل  رخالا  نوکی  يوقت و  الب  لمعلا  اذـهف  هیف  لخد  مارحلا  نم  باـبلا  هل  عفترا  اذاـف  هلحر  یطوی 
نم سپ  دـمآ  نایم  هب  لامعا  زا  نخـس  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دزن  رد  دـیوگ :  رمع  نب  لـضفم   - 176 همجرت :  هیف .  لخدـی 
مک لمع  دومرف :  سپـس  نک .  ترفغم  بلط  ادخ  زا  شاب و  تکاس  دومرف :  ترـضح  تسا .  زیچان  نم  لمع  ردقچ  هک  هو  مدرک :  ضرع 

دومرف ترضح  تسا ؟  هنوگچ  اوقت  نودب  دایز  لمع  مدرک :  ضرع  تسا .  رتهب  دشاب  اوقت  نودب  هک  دایز  لمع  زا  دشاب  اوقت  اب  هارمه  هک 
هک یماگنه  یلو  دزاس  یم  ایهم  هدامآ و  ار  شا  هشوت  دنک و  یم  ارادم  شناگیاسمه  اب  دهد و  یم  ماعط  ار  نامدرم  هک  يدرم  لثم  يرآ  : 

یماگنه یلو  درادـن  یلامعا  نینچ  يرگید  تساوقت و  نودـب  لـمع  نیا  دوش و  یم  دراو  رد  نآ  زا  دوش  یم  زاـب  شیور  هب  مارح  زا  يرد 
هیلع هللادـبع  ابا  تعمـس  لاق :  بیعیـش  نب  بوقعی  نع   - 177 ثیدـح :  دوـش .  یمن  دراو  دوـش  یم  هدوـشگ  شیور  هب  مارح  زا  يرد  هک 

 : همجرت رشب .  ریغ  نم  هسنا  هریشع و  ریغ  نم  هزعا  لام و  ریغ  نم  هانغا  الا  يوقتلا  زع  یلا  یصاعملا  لذ  نم  ادبع  هللا  لقن  ام  لوقی :  مالسلا 
تزع يوس  هب  هانگ  تلذ  زا  ار  يا  هدنب  دنوادخ  دومرف :  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  دیوگ :  بیعـش  نب  بوقعی   - 177
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سنا و ار  وا  يرشب  اب ) ترشاعم   ) نودب تخاس و  دنمتزع  هریـشع  موق و  نودب  دیـشخب و  يزاین  یب  لام  نودب  ار  وا  هکنیا  زج  دناسرن  اوقت 
دازلا ریخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ظاـفلا  نم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم   - 178 ثیدح :  دیـشخب .  شمارآ 

 . تسا اوقت  هشوت  نیرتهب  تسا :  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ظافلا  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما   - 178 همجرت :  يوقتلا . 
یصاعملا لذ  نم  لجوزع  هللا  هجرخا  نم  لوقی :  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  تعمـس  لاق :  دقاو  نب  مثیهلا  نع   - 179 ثیدح : 

هللا هفاخا  هللا  فخی  مل  نم  یش ء و  لک  هنم  هللا  فاخا  هللا  فاخ  نم  سینا و  الب  هسنآ  هریشع و  لاب  هزعا  لامالب و  هللا  هانغا  يوقتلا  زع  یلا 
معن هتنوئم و  تفخ  شاعملا  بلط  نم  یحتسی  مل  نم  لمعلا و  نم  ریسیلاب  هنم  یضر  قزرلا  نم  ریسیلاب  هللا  نم  یضر  نم  یـش ء و  لک  نم 
یلا املاس  ایندلا  نم  هجرخا  اهءاود و  اهءاد و  ایندلا  بویع  هرـصب  هناسل و  اهب  قطنا  هبلق و  یف  همکحلا  هللا  تبثا  ایندـلا  یف  دـهز  نم  هلها و 
تلذ زا  ار  وا  دنوادخ  هک  یـسک  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ :  دـقاو  نب  مثیه   - 179 همجرت :  مالـسلاراد . 

شمارآ سنوم  نودب  داد و  تزع  هلیبق  موق و  نودب  دیـشخب و  يزاین  یب  لام  نودب  ار  وا  داتـسرف  اوقت  يدنمجرا  تزع و  يوس  هب  ناهانگ 
زیچ همه  زا  ار  وا  دنوادخ  دسرتن  ادـخ  زا  هک  یـسک  دـنکفا و  یم  زیچ  همه  رد  ار  وا  تبیه  دـنوادخ  دـسرتب  ادـخ  زا  هک  یـسک  دیـشخب و 

هب هک  یسک  ددرگ و  یم  دونشوخ  مک  لمع  هب  وا  زا  مه  دنوادخ  دشاب  دونـشوخ  مک  يزور  هب  دنوادخ  زا  هک  یـسک  دزاس و  یم  كانمیب 
هب تبـسن  ار  وا  دزاس و  یم  ایوگ  تمکح  هب  ار  شترایز  دـنک و  یم  اجرب  اپ  شلد  رد  ار  ییاـناد  تمکح و  دـنوادخ  دـشاب  اـنتعا  یب  اـیند 
 : ثیدـح دـنک .  یم  لقتنم  ناهج  نآ  تمالـس  يارـس  هب  ایند  زا  صقن  یب  ملاس و  ار  وا  دـنادرگ و  یم  انیب  ایند  بویع  ياهوراد  اـهدرد و 
 - 180 همجرت :  يوقتلا .  مرکلا  لاملا و  فرشلا  لاعفلا و  بسحلا  لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمس  لاق :  سابع  نب  دیلولا  نع   - 180

يدنمجرا تفارـش و  تسا و  وا  لامعا  وا  یگرزب  درم و  رهوگ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  سابع  نب  دیلو 
هیلع هل  هبطخ  یف  لاـق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  نع   - 181 ثیدـح :  تسوا .  ياوـقت  وا  يراوـگرزب  تمارک و  تسوا و  ییاراد  وا 

اهلها اهیلع  لمح  للذ  ایاطم  يوقتلا  نا  الا و  رانلا  یف  مهب  تمحقتف  اهمجل  تعلخ  اهلها و  اهیلع  لمح  سمش  لیخ  ایاطخلا  نا  الا و  مالسلا 
نابـسا ناهانگ  هک  دیـشاب  هاـگآ  دومرف :  نینچ  يا  هبطخ  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 181 همجرت :  هنجلا .  مهتدرواـف  اـهتمزا  اوطعا  و 

شتآ رد  ار  دوخ  ناراوس  شکرـس  نابـسا  نآ  سپ  هدـش  اهر  نابـسا  نآ  هنهد  دـنا و  هدـش  راـب  اـهنآ  رب  ناراـکهنگ  هک  دنتـسه  یـشکرس 
تسا و نانآ  تسد  هب  اهبکرم  راهم  هتـشگ و  راوس  نآ  رب  يوقت  لها  هک  دـنام  یم  ار  مار  یبکرم  يوقت  هک  دیـشاب  هاگآ  دـننک و  نوگنرس 
ارتس و هللا  نیب  کنیب و  لعجا  لق و  نا  یقتلا و  ضعب  هللا  قتا  مالـسلا :  هیلع  لاق  و   - 182 ثیدح :  دـننک .  دراو  تشهب  هب  ار  نانآ  اهبکرم 

يا هدرپ  تیادـخ  دوخ و  نیب  مک و  هچ  رگا  ییاوقت  نک  هشیپ  ار  ادـخ  ياوقت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 182 همجرت :  قر .  نا 
 . كزان هچ  رگا  هد  رارق 

عرولا بوجو  باب   - 21

ادیرم اعبتم  انرما  عیمجل  نوکی  یتح  انموم  لجرلا  دعنال  انا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 183 ثیدح :  ییاسراپ  بوجو  باب   - 21
هیلع قداص  ماـما  زا   - 183 همجرت :  هللا .  مکـشعنی  هب  انءادـعا  اودـیک  هللا و  مکمحری  هب  اونیزتف  عرولا  هتدارا  اـنرما و  عاـبتا  نم  نا  ـالا و  ، 

زا هک  دیـشاب  هاگآ  دهاوخب ،  دنک و  يوریپ  ار  ام  رما  یمامت  هکنیا  رگم  میرامـش  یمن  نموم  ار  يدرم  ام  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا 
دنک و ناتلاح  لماش  ار  شتمحر  دـنوادخ  ات  دـیهد  تنیز  ییاسراپ  اب  ار  دوخ  سپ  تسا ،  ییاسراپ  ام  رما  نتـساوخ  ام و  رما  يوریپ  هلمج 
 : لاق مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 184 ثیدح :  دنادرگ .  هبترم  دنلب  ار  امـش  دنوادخ  ات  دیهد  بیرف  ییاسراپ  هلیـسو  هب  ار  ام  نانمـشد 
هب ار  وت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 184 همجرت :  هیف .  عروال  داـهتجا  عفنیـال  هنا  ملعا  داـهتجلا و  عرولا و  هللا و  يوقتب  کیـصوا 
 . تشاد دـهاوخن  يدوس  دـشابن  نآ  رد  ییاسراپ  هک  یـششوک  هک  نادـب  منک و  یم  شرافـس  شـشوک  ییاسراپ و  یهلا و  ياوقت  تیاعر 
 : همجرت لجوزع .  هللا  مراحم  نع  عروتی  يذلا  لاقف :  عرولا  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تلاس  لاق  ثایغ  نب  صفح  نع   - 185 ثیدح : 
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زا هک  تسا  یـسک  اسراپ  دومرف :  ترـضح  مدرک  لاوس  اسراپ  عرو و  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ  ثاـیغ  نب  صفح   - 185
لاق مث  دهز  رماف و  مالسلا  هیلع  هللادبع  وبا  انظعو  لاق :  هفیلخ  نب  دیزی  نع   - 186 ثیدح :  دتسیا .  زاب  لجوزع  يادخ  ياهمارح  باکترا 
سپ دومن  هظعوم  ار  ام  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  هفیلخ  نب  دیزی   - 186 همجرت :  عرولاب .  الا  هللا  دنع  ام  لانیال  هناف  عرولاب  مکیلع  : 

هلیـسو هب  زج  یمدآ )   ) اریز ییاسراپ  هب  داـب  امـش  رب  دومرف :  سپـس  دومن  کـیرحت  قیوشت و  اـیند  هب  یتبغر  یب  رب  ار  اـم  درک و  رما  اـم  هب 
 . هیف عرو  داهتجا ال  عفنیال  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 187 ثیدح :  دـبای .  یمن  تسد  تسادـخ  دزن  رد  هک  هچنآ  هب  ییاسراپ 
 - 188 ثیدـح :  تشاد .  دـهاوخن  يدوس  دوشن  تیاعر  نآ  رد  ییاسراپ  هک  یـششوک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 187 همجرت : 

نداتسیا زاب  تدابع  نیرت  تخس  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 188 همجرت :  عرولا .  هدابعلا  دشا  نا  مالـسلا :  هیلع  رفعج  وبا  لاق 
 . عرولاب مکنید  اونوص  هللا و  اوقتا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  تعمـس  لاـق :  میکح  نب  دـیدح  نع   - 189 ثیدـح :  تسا .  هاـنگ  زا 

زاب  ) عرو اب  ار  دوخ  نید  دیـسرتب و  ادخ  زا  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  میکح  نب  دـیدح   - 189 همجرت : 
هقلاخل و لمع  هعرو و  دتشا  نم  یباحـصا  امنا  ثیدح :  یف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 190 ثیدح :  دینک .  ظفح  هانگ )  زا  نداتـسیا 

نانآ ییاسراپ  هک :  دنتـسه  یناسک  نم  نارای  دومرف :  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 190 همجرت :  یباحـصا .  ءالوه  هب  هباوث  اجر 
یبا نع   - 191 ثیدح :  دنتـسه .  نم  نارای  نانیا  دنراد ،  ار  وا  باوث  دـیما  دـننک و  یم  راک  دوخ  هدـننیرفآ  ياضر )   ) يارب تسا و  دایز 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما   - 191 همجرت :  سانلا .  عروا  نم  نکت  کیلع  تمرح  ام  بنتجا  مدآ  نبا  لجوزع  هللا  لاق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج 
 . یـشاب مدرم  نیرتاـسراپ  زا  اـت  نک  يرود  ما  هدوـمن  مارح  وـت  رب  هک  هچنآ  زا  مدآ !  دـنزرف  يا  تسا :  هدوـمرف  لـجوزع  يادـخ  دوـمرف : 

ءادا ثیدحلا و  قدص  داهتجالا و  عرولا و  هللا و  يوقتب  کیلع  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق  هماسا  یبا  نع   - 192 ثیدح : 
عوکرلا و لوطب  مکیلع  انیـش و  اونوکتال  انیز و  اونوک  مکتنـسلا و  ریغب  مکـسفنا  یلا  هاـعد  اونوک  راوجلا و  نسح  قلخلا و  نسح  هناـمالا و 

 - 192 همجرت :  تیبا .  دجس و  تیـصع و  عاطا و  هلیو  ای  لاق :  هفلخ و  نم  سیلبا  فته  دوجـسلا  عوکرلا و  لاطا  اذا  مکدحا  ناف  دوجـسلا 
ییوگتسار ششوک و  ییاسراپ و  یهلا و  ياوقت  تیاعر  هب  داب  وت  رب  دومرف :  یم  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  هماسا  یبا 

يارب  ) دـینک و توعد  ناتدوخ  يوس  هب  ار  نارگید  ناترادرک )   ) ناتنابز ریغ  اـب  هکنیا  یگیاـسمه و  نسح  یقلخ و  شوخ  يرادـتناما و  و 
لوط ار  شدوجس  عوکر و  امش  زا  یسک  رگا  اریز  ینالوط  دوجس  عوکر و  هب  داب  امـش  رب  ییاوسر و  گنن و  هیام  هن  دیـشاب  تنیز  هیام  ام )

زا نم  درک و  هدجـس  وا  یناـمرفان و  نم  درک و  يربناـمرف  وا  هک  ياو  يا  دـیوگ :  یم  دروآ و  یم  رب  داـیرف  وا  رـس  تشپ  زا  ناطیـش  دـهد 
نب یـسیع  هیلع  لخدف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  دـنع  تنک  لاق  هیبا  نع  دـیز  یبا  نب  یلع  نع   - 193 ثیدح :  مدرک .  يراددوخ  هدـجس 
یف ناک  نودیزی و  وا  هئام  هیف  رـصم  یف  ناک  نم  همارکال  انم و  سیل  هللادبع  نب  یـسیع  ای  لاق  مث  هسلجم  برق  هب و  بحرف  یمقلا  هللادـبع 

یسیع هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  رد  هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  دیز  یبا  نب  یلع   - 193 همجرت :  هنم .  عروا  دحا  رصملا  کلذ 
تسین و ام  زا  هللادبع !  نب  یسیع  يا  دومرف :  سپس  دناشن  دوخ  کیدزن  ار  وا  تفگ و  دمآ  شوخ  وا  هب  ترضح  دش  دراو  یمق  هللادبع  نب 
 . دشاب وا  زا  رتاسراپ  رت و  عرو  اب  یسک  رهش  نآ  رد  دنشاب و  رتشیب  ای  رفن  دصکی  نآ  رد  هک  دشاب  يرهـش  رد  هک  یـسک  درادن  يراوگرزب 
 . اجرف لجوزع  هللا  دـنع  هل  ناک  عرولاب  مکنم  لجوزع  هللا  یقلا  نم  هناف  عرولاب  انونیعا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 194 ثیدح : 

ییاسراپ اب  ار  لجوزع  يادـخ  هک  امـش  زا  یـسک  اریز  دـینک  يرای  ناتندوب  اسراپ  اب  ار  ام  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما   - 194 همجرت : 
ریغب سانلل  هاـعد  اونوک  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  وبا  لاـق   - 195 ثیدـح :  تسه .  یـشیاشگ  لجوزع  يادـخ  دزن  رد  وا  يارب  دـنک  رادـید 

ریغ اب  ار  مدرم  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 195 همجرت :  هیعاد .  لکذ  ناف  ریخلا  هالصلا و  داهتجالا و  عرولا و  مکنم  اوریل  مکتنسلا 
ارف قح )  يوس  هب   ) ار نانآ  روما  نیا  اریز  دـننیبب  ار  یبوخ  زامن و  شـشوک و  ییاسراپ و  امـش  زا  ات  دـیناوخب  ناترادرک )  اب  ینعی   ) ناتنابز

ثدـحتتال نم  انتعیـش  نم  سیل  لوقی :  یبا  عمـسا  تنک  ام  اریثک  لاق :  مالـسلا  هیلع  لوـالا  نسحلا  یبا  نع   - 196 ثیدح :  دـناوخ .  یم 
ماما  - 196 همجرت :  هنم .  عروا  هللا  قلخ  مهیف  لجر  فالا  هرـشع  اهیف  هیرق  یف  وه  نم  انئایلوا  نم  سیل  نهرودخ و  یف  هعروب  تاردخملا 
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اب شنتفگ  نخس  هک  یـسک  تسین  ام  هعیـش  دومرف :  یم  هک  مدینـش  یم  مردپ  زا  عقاوم  زا  يرایـسب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم 
هد هک  يا  هیرق  رد  هک  یسک  دوش  یمن  هدرمش  ام  ناتسود  زا  دشابن و  هانگ )  زا  بانتجا  اب  هارمه  ینعی   ) ییاسراپ يور  زا  نیـشن  هدرپ  نانز 

هیلع دمحم  نب  رفعج  نع   - 197 ثیدح :  دشاب .  هتـشاد  دوجو  مه  وا  زا  رتاسراپ  نانآ  نیب  رد  دشاب و  دننک  یم  یگدنز  نآ  رد  رفن  رازه 
نم وهف  نهب  لجوزع  هللا  یقل  نم  هثالث  یلع  ای  لاق :  مالسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هیصو  یف  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا 
هقزر امب  عنق  نم  سانلا و  عروا  نم  وهف  هللا  مراحم  نع  عرو  نم  سانلا و  دـبعا  نم  وهف  هیلع  ضرتفا  امب  لجوزع  هللا  یتا  نم  سانلا :  لضفا 

ملح سانلا و  هب  يرادـی  قلخ  هللا و  یـصاعم  نع  هزجحی  عرو  هلمع :  متی  مل  هیف  نکی  مل  نم  ثالث  یلع  ای  لاق  مث  سانلا  ینغا  نم  وهف  هللا 
 : همجرت عرولا .  هدامع  حلاصلا و  لمعلا  هتءورم  فافعلا و  هتنیز  ءایحلا و  هسابل  نایرع و  مالـسالا  یلع  ای  لاق  نا  یلا  لهاجلا  لهج  هب  دری 

هیلع یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیـصو  رد  هک  تسا  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  وا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما  زا   - 197
یسک تسا :  مدرم  نیرتدب  زا  وا  دنک  رادید  هس  نیا  اب  هارمه  ار  لجوزع  يادخ  سک  ره  هک  تسا  زیچ  هس  یلع !  يا  تسا :  هدمآ  مالسلا 

باـکترا زا  هک  یـسک  و  تسا ،  ناـمدرم  نیرتدـباع  زا  وا  سپ  دوـش  دراو  لـجوزع  يادـخ  رب  هدوـب  بجاو  وا  رب  هک  هـچنآ  اـب  هارمه  هـک 
عناق هدیشخب  يزور  وا  هب  دنوادخ  هک  هچنآ  هب  هک  یـسک  و  تسا ،  نامدرم  نیرتاسراپ  زا  یـسک  نینچ  هک  دنک  يراددوخ  یهلا  ياهمارح 

 : تسین لماک  شلمع  دـشابن  یـسک  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  هس  یلع !  يا  دومرف :  سپـس  تسا .  مدرم  نیرتزاـین  یب  زا  سک  نیا  هک  دـشاب 
کمک هب  هک  يا  يرابدرب  دـنک و  ارادـم  مدرم  اب  نآ  کمک  هب  هک  یقالخا  دراد و  زاب  یهلا  ناهانگ  باـکترا  زا  ار  يو  هک  يا  ییاـسراپ 

تسا و ینمادـکاپ  وا  رویز  تساـیح و  وا  ساـبل  تسا و  هنهرب  مالـسا  یلع !  يا  دومرف - :  هک  اـجنآ  اـت  دـنادرگرب -  ار  ناداـن  یناداـن  نآ 
هتعمس لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 198 ثیدح :  تسا .  هانگ  زا  بانتجا  نآ  ننوتس  هیاپ و  تسا و  هتسیاش  رادرک  شا  يدرمناوج 
مدینش مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  يوار   - 198 همجرت :  هنجلا .  هل  توجر  الا  ایندلا  یف  دهزلا  عرولا و  نمومل  هللا  عمجیال  لوقی : 

 : ثیدح مراد .  وا  يارب  ار  تشهب  دـیما  نم  هکنیا  رگم  دـنک  یمن  عمج  ار  دـهز  ییاسراپ و  ایند  رد  ینموم  يارب  دـنوادخ  دومرف :  یم  هک 
یثیدح رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 199 همجرت :  عرولا .  لمعلاب و  الا  انتیال  لانتال و  لاق :  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 199

لاق هنا  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 200 ثیدح :  هانگ .  زا  يراددوخ  و  هتسیاش )   ) لمع اب  رگم  دسر  یمن  ام  تیالو  هب  یـسک  دومرف : 
 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 200 همجرت :  هنم .  عروا  رصملا  یف  نوکی  فلا و  هئام  هیف  نوکی  رصم  یف  نوکی  نم  انتعیش  نم  سیل  : 
زا رتاسراپ  نانآ  نیب  رد  دننک و  یم  یگدنز  رفن  رازهدص  اجنآ  رد  هک  دشاب  يرهش  رد  هک  یسک  دوش  یمن  هدرمش  ام  یعقاو )   ) نایعیش زا 

انتعیـش نکل  انراثآ و  انلامعا و  یف  انفلاخ  هناسلب و  لاق  نم  انتعیـش  نم  سیل  مالـسلا :  هیلع  هللادبعوبا  لاق   - 201 ثیدـح :  دراد .  دوجو  وا 
تسین ام  نایعیش  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 201 همجرت :  انتعیش .  کئلوا  انلامعاب  لمع  انراثآ و  عبتا  هبلق و  هناسلب و  انقفاو  نم 

اب شبلق  نابز و  اب  هک  تسا  یـسک  ام  هعیـش  نکیلو  دنک  تفلاخم  ام  اب  ام  رابخا  لامعا و  رد  اما  دنز  مد  ام ) یتسود  زا   ) نابز هب  هک  یـسک 
هللادبع ابا  تعمـس  لاق  يدسالا  هیواعم  نب  بیلک  نع   - 202 ثیدح :  دنک .  لمع  ام  دـننامه  دـنک و  يوریپ  ام  رابخا  زا  دـشاب و  قفاوت  ام 
عرولاب مکیلع  هدابعلا ،  هالصلاب و  مکیلع  داهتجا ،  عروب و  کلذ  یلع  انونیعاف  هتکئالم  هللا و  نید  یلعل  مکنا  هللا  اما و  لوقی :  مالـسلا  هیلع 

رب امش  ادخ  هب  دنگوس  هک  دیشاب  هاگآ  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  يدسا  هیواعم  نب  بیلک   - 202 همجرت :  . 
داب امش  رب  تدابع ،  زامن و  هب  دب  امش  رب  دینک ،  يرای  ششوک  ییاسراپ و  هلیسو  هب  نید  نیا  رب  ار  ام  سپ  دیتسه  وا  ناگتشرف  ادخ و  نید 

عرولاب مکیلع  لاق :  هنا  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  یلع  مامالا  نع   - 203 ثیدح :  هانگ .  زا  يراددوخ  هب 
هیلع یقنلا  یلع  ماـما  مهد  ماـما   - 203 همجرت :  هعافـشلاب .  انوبعتتال  انیلاوی  نمم  هدـیرن  هب و  یلاعت  هللا  نیدـن  همزالن و  يذـلا  نیدـلا  هناف 
نامه ییاسراپ  اریز  ییاسراپ  هب  داب  امـش  رب  دومرف :  هک  دـننک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  شراوگرزب  ناردـپ  زا  ناـشیا  مالـسلا و 

یم دـنراد  یم  تسود  ار  ام  هک  یناـسک  زا  ار  نآ  مینک و  یم  يرادـنید  نآ  هلیـسو  هب  ار  دـنوادخ  میا و  هتـسباو  نآ  هب  اـمهک  تسا  ینید 
لخد لاـق :  مالـسلا  هیلع  هئاـبآ  نع  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  یلع  نع   - 204 ثیدـح :  دـننکفین .  تمحز  هب  تعافـش  اب  ار  ام  اـت  میهاوخ 
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یف اوسفانتف  دـحا  مکنم  رانلا  لخدـی  هللا  و  لاق :  نا  یلا  ثیدـحلا  رکذ  هعامـس و  ای  هل :  لاقف  مالـسلا  هیلع  قداصلا  یلع  نارهم  نب  هعامس 
هعامس دنک :  تیاور  شراوگرزب  نناردپ  زا  مالسلا  هیلع  یقنلا  یلع  ماما  مهد  ماما   - 204 همجرت :  عرولاب .  مکودع  اودمکا  تاجردلا و 

 : - دومرف هک  اجنآ  ات  دومن -  نایب  ار  هتـشذگ  ثیدح  و  هعامـس - !  يا  دومرف :  وا  هب  ماما  دش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  نارهم  نب 
اب ار  ناتنانمـشد  دـینک و  تباقر  رگیدـکی  اب  تشهب )   ) تاجرد نتفاـی )   ) رد سپ  دور  یمن  خزود  هب  امـش  زا  یـسک  هک  دـنگوس  ادـخ  هب 

 . دیزاس رطاخ  هدرسفا  هانگ  زا  يراددوخ 

هفعلا بوجو  باب   - 22

 : همجرت جرف .  نطب و  هف  نم  هللادـنع  لضفا  هدابع  نم  ام  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 205 ثیدح :  ینمادـکاپ  بوجو  باب   - 22
رفعج وبا  لاق   - 206 ثیدح :  تسین .  جرف  مکش و  تاوهش  كرت  زا  رترب  ادخ  دزن  رد  یتدابع  چیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 205

مکش و یکاپ  تیاعر  تدابع  نیرتهب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 206 همجرت :  جرفلا .  نطبلا و  هفع  عدابعلا  لضفا  نا  مالـسلا :  هیلع 
ماما  - 207 همجرت :  جرف .  نطب و  هفع  نم  لضفا  یـشب ء  هللادبع  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 207 ثیدح :  تسا .  نماد  یکاپ 
یبا نع   - 208 ثیدح :  تسا .  هدشن  تدابع  نماد  یکاپ  مکش و  یکاپ  تیاعر  زا  رترب  یتدابع  چیه  هب  دنوادخ  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب 
ماما  - 208 همجرت :  جرفلا .  نطبلا و  نافوجالا  رانلا  یتما  هب  جـلت  ام  رثکا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع 

ود دنوش  یم  خزود  دراو  نم  تما  نآ  ببـس  هب  هک  يزیچ  نیرتشیب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 
 : یتما یلع  يدـعب  نهفاخا  تالث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   - 209 ثیدـح :  جرف .  يرگید  مکـش و  یکی  تسا  یهت  نایم  زیچ 

تـسا زیچ  هس  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   - 209 همجرت :  جرفلا .  نطبلا و  هوهش  نتفلا و  تالـضم  هفرعملا و  دعب  هلالـضلا 
 - 210 ثیدح :  جرف .  مکش و  توهـش  هدننک و  هارمگ  ياه  هنتف  تفرعم و  زا  دعب  یهارمگ  مناسرت :  متما  رب  هس  نیا  زا  مدوخ  زا  سپ  هک 

 : هل لاقف  لاق :  الالح  الا  لکآ  نا ال  وجرا  ینکلو  مایصلا  لیلق  لمعلا  فیعض  ینا  مالسلا :  هیلع  رفعج  یبال  لجر  لاق  لاق :  ریـصب  یبا  نع 
لمع رد  نم  درک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  يدرم  دـیوگ :  ریـصب  یبا   - 210 همجرت :  جرف ؟  نطب و  هفع  نم  لـضفا  داـهتجالا  يا 

مکش و یکاپ  زا  یـششوک  شالت و  مادک  دومرف :  ترـضح  مروخن .  لالح  زج  هک  مراد  نیا  دیما  یلو  تسا  مک  ما  هزور  متـسه و  تسس 
 . فافعلا هدابعلا  لضفا  لوقی :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناک  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 211 ثیدح :  تسا ؟  رترب  ناماد  یکاپ 
 - 212 ثیدح :  تسا .  ینمادکاپ  تدابع  نیرترب  دومرف :  یم  مالسلا  هیلع  نینموملاریما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 211 همجرت : 

حادق نب  نومیم   - 212 همجرت :  جرف .  نطب و  هفع  نم  لضفا  هدابع  نم  ام  لوقی :  مالـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمـس  لاق  حادـقلا  نومیم  نع 
نع  - 213 ثیدـح :  تسین .  نماد  یکاپ  مکـش و  یکاپ  زا  رترب  یتدابع  چـیه  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  زا  دـیوگ : 

نینمؤملاریما  - 213 همجرت :  هدشر .  باصا  اهتوهـش  هسفن  طعی  مل  نم  و  لاق :  هیفنحلا  نب  دـمحمل  هتیـصو  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هدیسر دوخ  دشر  هب  دنکن  اطع  ار  سفن  هتساوخ  دوخ  سفن  هب  هک  یسک  و  دومرف :  هیفنح  نب  دمحم  شدنزرف  هب  شتیصو  رد  مالـسلا  هیلع 

هییحل و نیب  ام  یل  نمض  نم  هنجلا :  هللا  یلع  هل  تنمض  نیتنثا  یل  نمض  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق   - 214 ثیدح :  تسا . 
هک یسک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   - 214 همجرت :  هجرف .  هناسل و  یل  نمض  ینعی  هنجلا  هللا  یلع  هل  تنمض  هیلجر  نیب  ام 

هچنآ نماض  نم  يارب  هک  یسک  درک :  مهاوخ  تنامـض  وا  يارب  ار  تشهب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  زین  نم  دنک  تنامـض  ار  زیچ  ود  نم  يارب 
نابز و نماض  نم  يارب  ینعی  میوا  يارب  تشهب  نماض  ادخ  هاگشیپ  رد  زین  نم  دشاب  تسه  شیاپ  ود  نیب  هچنآ  شلیبس و  شیر و  نیب  هک 

هترثع هللا  هلاقا  هراج  نع  هاذا  فک  نم  لوقی :  مالسلا  هیلع  قداصلا  هللادبع  ابا  تعمس  لاق  ریصب  یبا  نع   - 215 ثیدح :  دشاب .  دوخ  جرف 
ریصب یبا   - 215 همجرت :  هنجلا .  یف  تیب  هل  ینب  هنموم  همسن  قتعا  نم  اروبحم و  اکلم  هنجلا  یف  ناک  هجرف  هنطب و  فع  نم  همایقلا و  موی 

ار وا  شزغل  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دراد  زاب  شا  هیاسمه  زا  ار  دوخ  رازآ  هک  یسک  دومرف :  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ 
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ینموم هدرب  هک  یسک  دش و  دهاوخ  نامداش  يا  هتشرف  تشهب  رد  درادهگن  كاپ  ار  دوخ  ناماد  مکـش و  هک  یـسک  درک و  دهاوخ  ناربج 
ردق نم  و  هل :  هبطخ  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع   - 216 ثیدـح :  دوش .  یم  هتخاس  شیارب  يا  هناخ  تشهب  رد  دزاس  دازآ  ار 
هیلع هللا  مرح  امارح  اهباصا  ناف  هنجلا  هلخدا  ربکـالا و  عزفلا  نم  هنمآ  راـنلا و  هیلع  هللا  مرح  هللا  هفاـخم  اـهکرتف  اـمارح  هیراـج  وا  هارما  یلع 

هک یسک  دومرف :  هک  تسا  تیاور  ترضح  نآ  زا  يا  هبطخ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا   - 216 همجرت :  رانلا .  هلخدا  هنجلا و 
یب زا  ار  وا  دنادرگ و  یم  مارح  وا  رب  ار  شتآ  دنوادخ  دتـسیا  زاب  مارح  باکترا  زا  ادخ  فوخ  زا  دـبای و  تسد  مارح  هب  يزینک  ای  ینز  رب 

هب ار  وا  مارح و  وا  رب  ار  تشهب  زین  دـنوادخ  داتفا  مارح  هب  رگا  یلو  دزاس  یم  تشهب  دراو  ار  وا  دـنک و  یم  نمیا  تمایق  زور  گرزب  یبات 
هباوث و اجر  هقلاخل و  لمع  هداهج و  دتـشا  هجرف و  هنطب و  فع  نم  رفعج  هعیـش  امنا  هللادـبعوبا :  لاق   - 217 ثیدح :  دـنکفا .  یم  خزود 

تسا یسک  يرفعج  هعیـش  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 217 همجرت :  رفعج .  هعیـش  کئلواف  کئلوا  تیار  اذاف  هباقع  فاـخ 
شاداپ هب  دیما  دنک و  لمع  دوخ  راگدیرفآ  ياضر )  بسک   ) يارب دشاب و  دایز  وا  شـشوک  دراد و  هاگن  كاپ  ار  دوخ  ناماد  مکـش و  هک 

هیلع نینمؤملاریما  نع   - 218 ثیدح :  دـنا .  يرفعج  هعیـش  نانآ  يدـید  ار  یناسک  نینچ  هاگره  سپ  دـشاب  هتـشاد  وا  رفیک  زا  سرت  وا و 
 - 218 همجرت :  هتریغ .  ردق  یلع  هتفع  هتفنا و  ردق  یلع  هتعاجش  هتءورم و  ردق  یلع  هقدص  هتمه و  ردق  یلع  لجرلا  ردق  لاق :  هنا  مالـسلا 

هزادنا هب  وا  يریلد  تسوا و  يدرمناوج  هزادنا  هب  وا  یتسار  تسوا و  تمه  هزادنا  هب  درم  هبترم  شزرا و  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
 . تسوا تریغ  هزادنا  هب  وا  ینمادکاپ  دراد و  یتشز  زا  هک  تسا  یگنن  راع و 

مراحملا بانتجا  بوجو  باب   - 23

نیع ثالث :  ریغ  همایقلا  موی  هیکاب  نیع  لـک  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 219 ثیدـح :  اهمارح  زا  يراددوخ  بوجو  باـب   - 23
همه دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما   - 219 همجرت :  هللا .  مراـحم  نع  تضغ  نیع  هللا و  هیـشخ  نـم  تضاـف  نـیع  هللا و  لـیبس  یف  ترهس 

دزیرب و کشا  ادـخ  سرت  زا  هک  یمـشچ  دـنامب و  رادـیب  ادـخ  هار  رد  هک  یمـشچ  مشچ :  هس  رگم  تسا  ناـیرگ  تماـیق  زور  رد  اهمـشچ 
هقلخ یلع  هللا  ضرف  ام  دشا  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 220 ثیدح :  دوش .  هتسب  ورف  یهلا  ياهمارح  ندید  زا  هک  یمـشچ 
ناف مرح  لحا و  ام  دـنع  هللا  رکذ  نکل  هنم و  ناک  نا  ربکا و  هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  ینعا  ال  لاق :  مث  اریثک ،  هللا  رکذ 

رب دنوادخ  هک  ییاهزیچ  نیرت  تخس  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 220 همجرت :  اهکرت .  هیـصعم  ناک  نا  اهب و  لمع  هعاط  ناک 
هللا و الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبـس   ) نتفگ نم  دوصقم  دومرف :  سپـس  دننک ،  دای  ناوارف  ار  وا  هک  تسا  نیا  هتخاس  بجاو  شناگدنب 

رگا سپ  تسا ،  یهلا  مارح  لالح و  دزن  رد  دنوادخ  ندومن  دای  رکذ ،  زا  دارم  هکلب  تسادخ  دای  رکذ و  زین  اهنیا  هچ  رگا  تسین  ربکا ) هللا 
تلاس لاق :  دلاخ  نب  نامیلـس  نع   - 221 ثیدح :  دنک .  كرت  ار  نآ  دش  هجاوم  یتیـصعم  اب  رگا  دـنک و  لمع  نآ  هب  دروخرب  یتعاط  هب 
دـشا مهلامعا  تناک  نا  هللا  اما و  لاق :  اروثنم ) ءابه  هانلعجف  لمع  نم  اولمع  ام  یلا  انمدـق  و   : ) لجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  دلاخ  نب  نامیلـس   - 221 همجرت :  هوعدـی .  مل  مارحلا  مهل  ضرع  اذا  اوناک  نکل  یطابقلا و  نم  اـضایب 
هدنکارپ يدرگ  نوچمه  ار  لامعا  نآ  میتفرگ و  یشیپ  دنا  هداد  ماجنا  هک  یلامعا  يوس  هب  و   : ) دیامرف یم  هک  لجوزع  يادخ  لوق  هرابرد 

رد یلو  دـشاب  رتدیفـس  مه  دیفـس  ناتک  زا  اهنآ  لاـمعا  رگا  ادـخ  هب  دـنگوس  شاـب ،  هاـگآ  دومرف :  ترـضح  مدیـسرپ  ( 69  ( ) میدـنادرگ
نع  - 222 ثیدح :  دنک .  یم  چیه  ار  اهنآ  لامعا  دنوادخ  مه  زاب  دنا  هدراذگ  یمن  او  ار  نآ  هدـش  یم  هضرع  نانآ  هب  مارح  هک  یماگنه 

 . همایقلا موی  ءاضرا  یلاعت  كرابت و  هللا  هفاخم  هیـصعم هللا  كرت  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا 
يادخ فوخ  زا  ار  یهلا  تیـصعم  هک  یـسک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 222 همجرت : 

یلا هتلاسر  یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 223 ثیدح :  دزاس .  یم  دونشوخ  تمایق  زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دنک  كرت  یلاعت  كرابت و 
نیب هنیب و  هللا  لاح  ایندـلا  یف  انهاه  هیلع  هللا  مرح  ام  کهتنا  نم  ناف  مکیلع  هللا  مرح  یـش ء  یلا  مکـسفنا  هرـشت  نا  مکایا  و  لاق :  هباحـصا 
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یف هللا  مرح  امم  یش ء  یلع  رارـصالا  مکایا و  و  لاق - :  نا  یلا  یندبالا -  دبا  هنجلا  لهال  همئادلا  همئاقلا  اهتمارک  اهتذل و  امیعن و  هنجلا و 
هب يا  هلاسر  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 223 همجرت :  نوملعی . )  مه  اولعف و  اـم  یلع  اورـصی  مل  و   : ) لاـق دـق  هنطب و  هرهظ و  نآرقلا 
اریز دوش  صیرح  لیام و  هدومن  مارح  امش  رب  دنوادخ  هک  يزیچ  يوس  هب  امـش  سفن  هکنیا  زا  دیـشاب  رذح  رب  و  دومرف :  شباحـصا  يوس 
لها يارب  هک  یگـشیمه  يدنمجرا  اهتذل و  اهتمعن و  تشهب و  وا و  نیب  دنوادخ  دنک  يرد  هدرپ  یهلا  مارح  هرابرد  ایند  نیا  رد  هک  یـسک 

دنوادخ هک  يزیچ  باکترا  رب  ندومن  رارـصا  زا  دیـشاب  رذـح  رب  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  دوش -  یم  عنام  لئاح و  هشیمه  يارب  تسا  تشهب 
 : ثیدح ( 70 ( ) دنناد یم  هک  یلاح  رد  دنا  هداد  ماجنا  هک  هچنآ  رب  دنزرون  رارـصا  و   : ) هدومرف نآرق  رد  دـنوادخ  هدومن .  مارح  نآرق  رد 

یلا كرـصب  کعزان  نا  مدآ :  نبال  یلاعت  كراـبت و  هللا  لوقی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع   - 224
هیلع کتنعا  دـقف  کیلع  تمرح  ام  ضعب  یلا  کناسل  کعزان  نا  رظنتـال و  قبطاـف و  نیقبطب  هیلع  کـتنعا  دـقف  کـیلع  تمرح  اـم  ضعب 

 : همجرت امارح .  تاتال  قبطاف و  نیقبطب  هیلع  کتنعا  دـقف  کیلع  تمرح  اـم  ضعب  یلا  کـجرف  کـعزان  نا  ملکتتـال و  قبطاـف و  نیقبطب 
مـشچ رگا  دیوگ :  یم  مدآ  دنزرف  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع   - 224

هک  ) شوپرـس ود  هلیـسو  هب  ار  وت  نم  سپ  دزادرپ  شکمـشک  عازن و  هب  وت  اـب  ما  هدرک  مارح  وـت  رب  هک  ییاـهزیچ  زا  یـضعب  دروـم  رد  وـت 
هب وت  اب  ما  هدرک  مارح  وت  رب  هک  ییاـهزیچ  زا  یخرب  دروم  رد  وت  ناـبز  رگا  نکم و  رظن  دـنب و  ورف  سپ  منک  یم  يراـی  تسوت )  ياـهکلپ 
وت رب  هک  ییاهزیچ  زا  یـضعب  هراـبرد  وت  ناـماد  رگا  وگم و  نخـس  دـنبورف و  سپ  منک  یم  يراـی  بل  ود  هلیـسو  هب  ار  وت  نم  دزادرپ  زیتس 

 : ثیدـح وشم .  مارح  بکترم  هن و  مه  رب  سپ  منک  یم  يرای  تناـماد  فارطا  هلیـسو  هب  ار  وت  نم  دزیخرب  گـنج  هب  وت  اـب  ما  هدرک  مارح 
ثالث یلع  ای  لاق :  مالسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هیصو  یف  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 225

هللادـمحلا و ال هللا و  ناحبـس  وه  سیل  لاح و  لک  یلع  هللا  رکذ  هسفن و  نم  سانلا  فاصنا  هلام و  یف  خالل  هاساوملا  همالا :  هذـه  اهقیطت  ال 
زا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 225 همجرت :  هکرت .  هدـنع و  لـجوزع  هللا  فاـخ  هیلع  مرحی  اـم  یلع  درو  اذا  نکل  ربـکا و  هللا  هللا و  ـالا  هلا 
هک تسا  زیچ  هس  یلع !  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  هب  شتیصو  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ 
هب یلاح  ره  رد  ندومن و  راتفر  مدرم  اب  یتسار  لدع و  هب  یلام و  رظن  زا  ینید  ردارب  هب  ندومن  يرای  درادن :  ار  نآ  ناوت  تقاط و  تما  نیا 
 . دـنک كرت  ار  نآ  دـسرتب و  لجوزع  يادـخ  زا  مارح  نآ  ربارب  رد  دـش  دراو  یمارح  رب  هاگره  هک  تسا  نیا  ادـخ  داـی  ندوب و  ادـخ  داـی 

اوباحت و ام  ریخب  یتما  لازتال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئاـبآ  نع  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نع   - 226 ثیدح : 
 : همجرت نینـسلا .  طحقلاب و  اولتبا  کلذ  اولعفی  مل  اذاف  هاکزلا  اوتآ  هالـصلا و  اوماقا  وفیـضلا  اورق  مارحلا و  اوبنتجا  هناـمالا و  اودا  اوداـهت و 

ریخ و رد  نم  تما  هتـسویپ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   - 226
یم يراددوخ  مارح  باکترا  زا  دننک و  یم  يرادتناما  دنهد و  یم  هیده  رگیدکی  هب  دنراد و  تسود  ار  رگیدکی  هک  ینامز  ات  دـنا  یبوخ 

یلاسکـشخ و هب  دننکن  نینچ  هک  یماگنه  سپ  دـنزادرپ  یم  تاکز  دـنراد و  یم  ياپ  هب  ار  زامن  دـننک و  یم  ییاریذـپ  نامهم  زا  دـننک و 
و لیق :  اهمرحی  ثالث  لاصخ  نم  هیلع  دشا  یشب ء  نموملا  یلتبا  ام  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 227 ثیدح :  دنوش .  یم  راچد  تفآ 

هللا هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس  مکل  لوقاال  ینا  اما  اریثک  هللا  رکذ  هسفن و  نم  فاصنالا  هدی و  تاذ  یف  هاساوملا  لاق :  یه ؟  ام 
رت تخس  هک  يزیچ  هب  نموم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 227 همجرت :  هیلع .  مرح  ام  دنع  هل و  لحا  ام  دـنع  هللا  رکذ  نکل  ربکا و 
هب ندناسر  يرای  دومرف :  دنمادک ؟  تلـصخ  هس  نآ  دش :  هتفگ  تسا ،  هدـشن  راتفرگ  تلـصخ ،  هس  زا  يو  ندـنام  مورحم  زا  دـشاب  وا  رب 

هللا و ناحبـس  ( ) طـقف  ) میوـگ یمن  دـنوادخ  ندرک  داـی  رایـسب  ندرک و  راـتفر  هنافـصنم  دراد و  تسد  رد  هـک  یتاـناکما  هـمه  اـب  نارگید 
نع  - 228 ثیدح :  تسا .  مارح  لالح و  اب  دروخرب  ماگنه  رد  ادخ  ندرک  دای  نم  دارم  هکلب  دییوگ  ربکا ) هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا و ال 

سانلا فاصنا  لاق :  یلب  تلق :  هقلخ ؟  یلع  لجوزع  هللا  ضرف  ام  دـشاب  کثدـحا  الا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبعوبا  یل  لاق  لاق :  زازبلا  نیـسح 
اذه ناک  نا  ربکا و  هللا  هللا و  الا  هلا  هللادمحلا و ال  هللا و  ناحبس  لوقا  ینا ال  اما  نطوم  لک  یف  هللا  رکذ  کیخال و  کتاساوم  کسفن و  نم 
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مالسلا هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  زازب  نیسح   - 228 همجرت :  هیـصعم .  وا  هعاط  یلع  تمجه  اذا  نطوم  لـک  یف  هللا  رکذ  نکل  كاذ و  نم 
 . يرآ مدرک :  ضرع  میوگب ؟  نخس  وت  اب  هتخاس  بجاو  شناگدنب  رب  لجوزع  دنوادخ  هک  يزیچ  نیرت  تخس  هرابرد  ایآ  دومرف :  نم  هب 

میوگ یمن  هک  شاب  هاگآ  ندرک ،  ادخ  دای  اج  ره  رد  تردارب و  هب  تندناسر  يرای  نارگید و  اب  تندرک  راتفر  هنافصنم  دومرف :  ترـضح 
اج همه  رد  ادخ  ندرک  دای  نم  دارم  هکلب  تسادـخ  دای  رکذ و  زین  اهنیا  هچ  رگا  نتفگ  ربکا ) هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا و ال  هللا و  ناحبـس  )

فاصنا هثالث :  لامعالا  دشا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 229 ثیدح :  يروآ .  یم  يور  یتیصعم  ای  تعاط  رب  هک  هاگنآ  تسا . 
سیل لاح  لک  یلع  هللا  رکذ  لاملا و  یف  خالا  کتاساوم  هلثمب و  اهنم  مهل  تیـضر  الا  یـشب ء  مهنم  اهل  یـضرتال  یتح  کسفن  نم  ساـنلا 

هنع یهن  یـش ء  کیلع  درو  اذا  هب و  تذخا  هب  هللا  رما  یـش ء  کیلع  درو  اذا  نکل  طقف و  ربکا  هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا و ال  هللا و  ناحبس 
دروم رد  مدرم  اب  ندرک  راتفر  هنافـصنم  یکی  تسات :  هس  لامعا  نیرت  تخـس  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 229 همجرت :  هـتکرت . 
يرای يرگید  و  يدرگ ،  دونـشوخ  زیچ  نامه  لثم  هب  زین  مدرم  يارب  هکنیا  زج  يوشن  دونـشوخ  يزیچ  هب  دوخ  يارب  هک  يا  هنوگ  هب  دوخ 
هکلب نتفگ ،  ربکا ) هللا  هللا و  الا  هلا  هللادـمحلا و ال  هللا و  ناحبـس   ) اهنت هن  لاح  ره  رد  ادـخ  رکذ  داـی و  و  تا ،  ینید  ردارب  هب  ندومن  یلاـم 

زا دـنوادخ  هک  دوش  دراو  وت  رب  يزیچ  هک  یماگنه  ینک و  لمع  نآ  هب  هدومن  رما  نآ  هب  دـنوادخ  هک  دوش  دراو  وت  رب  يزیچ  هک  یماگنه 
هنجلا و لخد  اصلخم  هللا  الا  هلا  ـال  لاـق  نم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 230 ثیدــح :  ینک .  كرت  ار  نآ  هدوـمرف ،  یهن  نآ 

هللا الا  هلا  ال   ) صالخا يور  زا  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 230 همجرت :  هللا .  مرح  امع  هللا  الا  هلا  هزجحی ال  نا  هصالخا 
زاب هدومن  مارح  وا  رب  دـنوادخ  هک  هچنآ  باکترا  زا  ار  وا  هللا )  الا  هلا  ال   ) نتفگ هک  تسا  نیا  وا  صالخا  دوش و  لخاد  تشهب  هب  دـیوگ  ( 
نا هللا و  رکذ  دقف  هللا  عاطا  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نا  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع   - 231 ثیدح :  دراد . 

ماما  - 231 همجرت :  نآرقلل .  هتوالت  همایص و  هتالص و  ترثک  نا  هللا و  یسن  دقف  هللا  یصع  نم  نآرقلل و  هتوالت  همایـص و  هتالـص و  تلق 
ار وا  درب و  ار  يادخ  نامرف  هک  یسک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  هک  دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص 

دنوادخ دنک  ینامرفان  ار  يادخ  هک  یـسک  دشاب و  مک  شندناوخ  نآرق  هزور و  زامن و  هچ  رگا  تسا  هدومن  دای  ار  دـنوادخ  دـنک  تعاطا 
هلا لاق ال  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع   - 232 ثیدح :  دشاب .  دایز  شندناوخ  نآرق  هزور و  زامن و  هچ  رگا  هدومن  شومارف  ار 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ  زا  هرامش 230  تیاور   - 232 همجرت :  هللا .  مرح  امع  هللا  الا  هلا  هزجحی ال  نا  هصالخا  هنجلا و  لخد  اـصلخم  هللا  ـالا 

هسفن و نم  ءرملا  فاصنا  دابعلا  لمع  ام  دـشا  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 233 ثیدح :  تسا .  هدـش  تیاور  زین  هلآ  هیلع و 
هیـصعملا دـنع  هللا  رکذـی  لاق :  لاح ؟  لک  یلع  هللا  رکذ  هجو  ام  هللا و  کحلـصا  تلق :  لاق :  لاح  لک  یلع  هللا  رکذ  هاخا و  ءرملا  هاـساوم 

نورصبم مه  اذاف  اورکذت  ناطیشلا  نم  فئاط  مهسم  اذا  اوقتا  نیذلا  نا   : ) هللا لوق  وه  هیـصعملا و  کلت  نیب  هنیب و  هللا  رکذ  لوحیف  اهب  مهی 
يرگید دوخ و  هرابرد  درم  ندرک  راتفر  هنافصنم  یکی  ناگدنب  لامعا  نیرت  تخس  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 233 همجرت :  ( . 

رد دنوادخ  ندومن  دای  مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار  تالاح ،  همه  رد  دـنوادخ  ندومن  دای  يرگید  شا و  ینید  ردارب  هب  درم  ندرک  يرای 
تیصعم نآ  نیب  وا و  نیب  ادخ  دای  سپ  دنک  دای  ار  يادخ  دومن  ار  یتیـصعم  باکترا  گنهآ  هاگره  دومرف :  تسا ؟  هنوگچ  تالاح  همه 

نانآ گنهآ  ناطیـش  زا  يرذـگهر  هاگره  دـنراکزیهرپ  هکنانآ  انامه   : ) دـیامرف یم  هک  تسا  دـنوادخ  راتفگ  نامه  نیا  دوش و  یم  لئاح 
هللا و ضئارف  ماـقا  نم  مالـسلا :  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  قداـصلا  لاـق   - 234 ثیدـح :  ( 71 ( ) دـندرگ انیب  هاگان  سپ  دـنوش  روآ  دای  دـنک 

ماما  - 234 همجرت :  ءاش .  هینامثلا  هنجلا  باوبا  يا  نم  لخدیلف  هللا  ءادـعا  نم  اربت  هللا و  یبن  تیب  لهال  هیالولا  نسحا  هللا و  مراحم  بنتجا 
لها تیالو  هب  وکین  يداقتعا  دـنک و  يرود  دـنوادخ  ياهمارح  زا  دراد و  ياپ  هب  ار  یهلا  تابجاو  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 
لخاد دهاوخ  یم  هک  تشهب  هناگتشه  ياهرد  زا  يرد  ره  زا  سپ ،  دیوج  يرازیب  يرود و  ادخ  نانمشد  زا  دشاب و  هتشاد  ادخ  ربمایپ  تیب 

هللا مرح  ام  بنتجا  نم  سانلا و  ریخ  نم  وهف  هیلع  هللا  ضرتفا  امب  لمع  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع   - 235 ثیدح :  دوش . 
سک ره  دومرف :  مالسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما   - 235 همجرت :  سانلا .  ینغا  نم  وهف  هل  هللا  مسق  امب  عنق  نم  سانلا و  دـبعا  نم  وهف  هیلع 
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هدومن مارح  وا  رب  دـنوادخ  هک  هچنآ  زا  هک  یـسک  تسا و  نامدرم  نیرتهب  زا  دـنک  لـمع  تسا  هتخاـس  بجاو  وا  رب  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب 
 : ثیدح تسا .  نامدرم  نیرتزاین  یب  زا  دـشاب  عناق  هدرک  وا  تمـسق  دـنوادخ  هچنآ  هب  هک  یـسک  تسا و  مدرم  نیرتدـباع  زا  دـنک  يرود 
 : لاق هللا ؟  تاوطس  ام  و  تلقف :  راهنلا  لیللاب و  هللا  تاروطس  اورذحا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق  ماحـشلا  دیز  نع   - 236

يریگتخـس اه و  هلمح  زا  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ماحـش  دیز   - 236 همجرت :  یـصاعملا .  یلع  هذخا 
شیاهتیـصعم رب  ار  شا  هدـنب  وا  هکنیا  دومرف :  تسیچ ؟  دـنوادخ  ياهیریگتخـس  مدرک :  ضرع  دـیزیهرپب ،  زور  بش و  رد  دـنوادخ  ياه 

 . دریگب

ضئارفلا ءادا  بوجو  باب   - 24

 . سانلا ریخ  نم  وهف  هیلع  هللا  ضرتفا  امب  لمع  نم  مالـسلا :  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق   - 237 ثیدـح :  تابجاو  يادا  بوجو  باب   - 24
 . تسا نامدرم  نیرتهب  زا  دـنک  لمع  هتخاـس  بجاو  وا  رب  دـنوادخ  هچنآ  هب  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما   - 237 همجرت : 

یلع اورباص  ضئارفلا و  یلع  اوربصا  لاق :  اوطبار  اورباص و  اوربصا و  لـجوزع  هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 238 ثیدح : 
دینک و ییابیکش   : ) لجوزع يادخ  راتفگ  دروم  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 238 همجرت :  مالسلا .  هیلع  همئالا  یلع  اوطبار  بئاصملا و 

اهتیصعم رد  ار  رگیدکی  تابجاو و  ماجنا  رب  دیشاب  ابیکـش  دومرف :  ( . 72 ( ) دیدنویپب رگیدکی  هب  دینک و  شرافس  ییابیکـش  هب  ار  رگیدکی 
نع بوبحم  نبا  هیاور  یف  ینیلکلا و  لاـق   - 239 ثیدح :  دیدنویپب .  رگیدکی ،  هب  مالـسلا  هیلع  ناماما  روحم  رب  دینک و  شرافـس  ربص  هب 
زین بوبحم  نبا  قیرط  زا  لبق  تیاور  دـیوگ :  هر )   ) ینیلک موحرم   - 239 همجرت :  مکیلع .  ضرتفا  امیف  مکبر  هللا  اوقتا  و  جتافـسلا :  یبا 
نع  - 240 ثیدح :  دیشاب .  هتشاد  اورپ  هتخاس  بجاو  امـش  رب  هک  هچنآ  دروم  رد  ناتراگدرورپ  زا  و  دراد :  هفاضا  نآ  رد  تسا و  تیاور 
هیلع قداص  ماما   - 240 همجرت :  هیلع .  تضرتفا  امم  بحاب  يدبع  یلا  ببحت  ام  یلاعت :  كرابت و  هللا  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا 

یتسود ما  هدرک  بجاو  وا  رب  هک  هچنآ  ماجنا )   ) زا رت  ینتـشاد  تسود  هب  نم  اب  نم  هدـنب  دومرف :  یلاعت  كرابت و  يادـخ  دومرف :  مالـسلا 
ضئارفلا یلع  اوربصا  لاق :  اوطبار ) اورباص و  اوربصا و   : ) لجوزع هللا  لوق  یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 241 ثیدح :  تسا .  هدرکن 

هب دینک و  شرافـس  ییابیکـش  هب  ار  رگیدکی  دیـشاب و  ابیکـش   : ) لجوزع يادخ  راتفگ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 241 همجرت :  . 
هللا لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 242 ثیدح :  تابجاو .  ماجنا )   ) رب دیشاب  ابیکـش  دومرف :  ( . 73 ( ) دیدنویپب رگیدکی 

هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 242 همجرت :  سانلا .  یقتا  نکت  هللا  ضئارفب  لمعا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 
نم لاق :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع   - 243 ثیدـح :  یـشاب .  نامدرم  نیرتراگزیهرپ  ات  نک  لـمع  یهلا  تاـبجاو  هب  دومرف :  هلآ 

وا رب  دـنوادخ  هک  هچنآ  هب  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما   - 243 همجرت :  سانلا .  دـبعا  نم  وهف  هیلع  هللا  ضرتفا  اـمب  لـمع 
ضئارف مکیلع  ضرف  هللا  نا  لاق :  هنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 244 ثیدح :  تسا .  نامدرم  نیرتدباع  زا  دنک  لمع  هتخاس  بجاو 

 . اهوفلکتت الف  انایسن  اهعدی  مل  ءایشا و  نع  مکل  تکـس  اهوکهتنت و  الف  ءایـشا  نع  مکاهن  اهودتعت و  الف  ادودح  مکل  دح  اهوعیـضت و  الف 
ار يدودح  دیراذگم و  لمهم  ار  اهنآ  سپ  هتخاس  بجاو  امـش  رب  ار  یتابجاو  دنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 244 همجرت : 

سپ تسین  یـشومارف  يور  زا  توکـس  نیا  هدومن و  توکـس  ییاهزیچ  زا  دینکم و  يرد  هدرپ  اهزیچ  نآ  زا  سپ  هدومرف  نیعم  امـش  يارب 
 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  قداصلا  نع   - 245 ثیدح :  دـینکفین .  تمحز  هب  دروم  نآ  رد  ار  دوخ 

نـسحا ساـنلا و  عروا  نم  نکت  هللا  مراـحم  نع  فک  ساـنلا و  ینغا  نم  نکت  هللا  مسقب  ضرا  ساـنلا و  یقتا  نم  نکت  هللا  ضئارفب  لـمعا 
ناردـپ زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 245 همجرت :  املـسم .  نکت  کـبحاص  نم  هبحاـصم  نسحا  اـنموم و  نکت  كرواـجی  نـم  هرواـجم 

هب و  یشاب ،  نامدرم  نیرتراگزیهرپ  زا  ات  نک  لمع  یهلا  تابجاو  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  شراوگرزب 
زا و  یشاب ،  نامدرم  نیرتاسراپ  زا  ات  تسیا  زاب  یهلا  ياهمارح  باکترا  زا  و  یشاب ،  نامدرم  نیرتزاین  یب  زا  ات  شاب  یـضار  یهلا  تمـسق 
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نموم ات  نک  یگیاسمه  بوخ  تسوت  یگیاسمه  رد  هک  یـسک  اب  و  یـشاب ،  نامدرم  نیرتاسراپ  زا  ات  تسیا  زاب  یهلا  ياـهمارح  باـکترا 
 . یشاب ناملسم  ات  نک  یمدمه  بوخ  دوخ  مدمه  اب  و  یشاب ، 

رومالا عیمج  یف  ربصلا  بابحتسا  باب   - 25

عزج نم  نا  الیلق و  ربص  ربص  نم  نا  ضفح  ای  مالـسلا :  هیلع  هللادـبعوبا  لاق   - 246 ثیدح :  اهراک  یمامت  رد  ربص  بابحتـسا  باب   - 25
 : لاقف قفرلا  ربصلاب و  هرماف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـمحم  ثعب  لجوزع  هللا  ناف  كروما  عیمج  یف  ربصلاب  کیلع  لاق - :  مث  ـالیلق -  عزج 

کنیب و يذـلا  اذاف  نسحا  یه  یتلاب  عفدا   : ) لاـق و  همعنلا )  یلوا  نیبذـکملا  ینرذ و  ـالیمج و  ارجه  مهرجها  نولوقی و  اـم  یلع  ربصا  (و 
هردص قاضف  اهب  هومر  مئاظعلاب و  هولان  یتح  ربصف  میظع )  ظح  وذ  الا  اهاقلی  ام  اوربص و  نیذلا  الا  اهاقلیام  میمح و  یلو  هناک  هوادع  هنیب 

کلذل نزحف  هومر  هوبذک و  مث  نیدجاسلا )  نم  نک  کبر و  دمحب  حبـسف  نولوقی  امب  كردص  قیـضی  کنا  ملعن  دـقل  و   ) هیلع هللا  لزناف 
کلبق نم  لسر  تبذـک  دـقل  نودـحجی و  هللا  تایآب  نیملاظلا  نکل  کنوبذـکیال و  مهناف  نولوقی  يذـلا  هکنزحیل  هنا  ملعن  دـق   ) هللا لزناف 

یلاعت و كراـبت و  هللا  اورکذـف  اودـعتف  ربصلا  هسفن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  مزلاـف  انرـصن ) مهاـنا  یتح  اوذوا  اوبذـک و  اـم  یلع  اوربصف 
یف ربصف  نولوقی )  ام  یلع  ربصاف   ) لجوزع هللا  لزناف  یهلا  رکذ  یلع  یل  ربصال  یـضرع و  یلها و  یـسفن و  یف  تربص  دـق  لاقف :  هوبذـک 
اوناک اوربص و  امل  انرماب  نودهی  همئا  مهنم  انلعج  و   : ) هوانث لج  لاقف  ربصلاب  اوفصو  مالسلا و  هیلع  همئالاب  هترتع  یف  رشب  مث  هلاوحا  عیمج 
تمت و   ) هللا لزناف  هل  کلذ  هللا  رکـشف  دسجلا .  نم  سارلاک  نامیالا  نم  ربصلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  کلذ  دنعف  نونقوی )  انتایآب 
ماقتنا يرـشب و  هنا  لاقف :  نوشرعی )  اوناک  ام  هموق و  نوعرف و  عنـصی  ناک  ام  انرمد  اوربص و  اـمب  لیئارـسا  ینب  یلع  ینـسحلا  کـبر  هملک 

مهولتقا و  ( ) دصرم لک  مهل  اودعقا  مهورصحا و  مهوذخ و  مهومتدجو و  ثیح  نیکرشملا  اولتقاف   ) هللا لزناف  نیکرـشملا  لاتق  هل  هللا  حاباف 
نمف هرخالا  یف  هل  رخدا  اـم  عم  هربص  باوث  هل  لـعج  هئاـبحا و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  يدـی  یلع  هللا  مهلتقف  مهومتفقث )  ثیح 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما   - 246 همجرت :  هرخـالا .  یف  هل  رخدـی  عم  هئادـعا  یف  هنیع  هل  هللا  رقی  یتح  ایندـلا  نم  جرخی  مل  بستحا  ربـص و 
یـسک هدومن و  یمک  ربص  دشاب ) هتـشاد  شتآ  رب  دیاب  هک  يربص  اب  هسیاقم  رد   ) دنک هشیپ  ربص  هک  یـسک  یتسار  هب  صفح !  يا  دومرف : 
یمامت رد  هک  داب  وت  رب  دومرف - :  سپـس  تسا -  هدومن  یمک  یبات  یب  تماـیق )  زور  یباـت  یب  عزج و  اـب  هسیاـقم  رد   ) دـنک یباـت  یب  هک 

رما ندومن  ارادـم  ربص و  هب  ار  وا  تخیگنا و  رب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لجوزع  دـنوادخ  اریز  يزاس  دوخ  هشیپ  ار  ربص  تیاهراک 
تمعن هدنراد  ناگدننک  بیذکت  اب  ارم  وکین و  یندیزگ  يرود  نیزگ  يرود  نانآ  زا  نک و  ربص  دنیوگ  یم  هک  هچنآ  رب   : ) دومرف دومن و 
یتـسود اـیئوگ  دراد  دوجو  ینمـشد  وا  وـت و  نیب  هکنآ  هاـگان  سپ  تسا  رتوـکین  هک  يا  هقیرط  هب  نکر  ود   : ) دوـمرف و  ( - 74 ( ) راذگاو

سپ ( 75  ( ) تسا یگرزب  هرهب  ياراد  هک  یـسک  هب  رگم  دوـشن  هداد  دـندومن و  ربـص  هک  یناـنآ  هب  رگم  دوـشن  هداد  نیا  تسا و  کـیدزن 
هودنا مغ و  زا  شا  هنیس  سپ  دندنکفا  اهالب  رد  ار  وا  دندناسر و  تخس  ياهالب  هب  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دومن  ربص  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

سپ ددرگ  یم  گنت  دـنیوگ  یم  هچنآ  ببـس  هب  تا  هنیـس  میناد  یم  ام  هک  اققحم  و   : ) درک لزاـن  وا  رب  ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  دـش و  گـنت 
وا سپ  دنداد  مانـشد  دندرک و  بیذـکت  ار  وا  سپـس  ( 76  ( ) شاب ناگ  هدـننک  هدجـس  زا  تراگدرورپ و  شیاتـس  اب  هارمه  يوگ  حـیبست 

دننک یمن  بیذکت  ار  وت  نانآ  اریز  دنک  یم  تنیگمغ  دـنیوگ  یم  هچنآ  میناد  یم  قیقحت  هب   ) داتـسرف ار  هیآ  نیا  دـنوادخ  دـش و  نیگمغ 
دندش بیذکت  هک  هچنآ  رب  سپ  دندش  بیذـکت  زین  وت  زا  شیپ  نالوسر  هک  اققحم  دـننک و  یم  راکنا  ار  ادـخ  تایآ  نارگمتـس  نیا  هکلب 

زا نارفاک  یلو  تشاداو  ربص  هب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  سپ  ( 77 ( ) دیسر ارف  ام  يرای  هکنیا  ات  دندیـشک  رازآ  دندرک و  ربص 
ربص میوربآ  هداوناخ و  دوخ و  هرابرد  نم  دومرف :  ربمایپ  اجنیا  رد  دندومن  بیذکت  ار  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دندومن و  زواجت  دوخ  دح 
ربص دنیوگ  یم  هک  هچنآ  رب   : ) دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  لجوزع  دنوادخ  سپ  مرادن  ربص  دننک  دای  يدب )  هب   ) ار میادخ  هکنیا  رب  اما  مدرک 

نامرف هب  هک  ینایاوشیپ  نانآ  زا  میداد  رارق  و   : ) دومرف دنوادخ  بناج  زا  سپـس  دومن  هشیپ  ربص  شتالاح  همه  رد  ربمایپ  سپ  ( 78  ( ) نک
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 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  ماگنه  نآ  رد  ( 79 () دنتـشاد نیقی  ام  تایآ  هب  دندرک و  ربص  نانآ  اریز  دننک  یم  ییامنهار  ام 
يوکین نخس  و   : ) دومرف لزان  ار  هیآ  نیا  تفگ و  وکین  يانث  ار  شربمایپ  زین  دنوادخ  تسا .  ندب  هب  تبسن  رس  دننام  نامیا  هب  تبسن  ربص 
هنوگژاو دنتـشارفا  یم  رب  دـنتخاس و  یم  شموق  نوعرف و  هک  ار  هچنآ  دـندرک و  ربص  نانآ  اریز  دـش  ماـمت  لیئارـسا  ینب  رب  تراـگدرورپ 

ار هیآ  نیا  تخاس و  حابم  وا  رب  ار  ناکرـشم  اب  گنج  زین  دـنوادخ  ماقتنا .  مه  تسا و  تراشب  مه  نیا  دومرف :  ربمایپ  سپ  ( 80  ( ) میتخاس
يارب یهاگنیمک  ره  رد  دیریگ و  گنت  نانآ  رب  دینک و  ناشریگتسد  دیتفای و  ار  نانآ  هک  اجک  ره  ار  ناکرـشم  دیـشکب  سپ   : ) دومرف لزان 

نیا دناسر و  لتق  هب  شناتسود  هللا و  لوسر  تسد  هب  ار  نانآ  دنوادخ  سپ  ( 82 ( ) دیشکب دیبایب  هک  اج  ره  ار  نانآ  و  ( ) 81 ( ) دینیشنب نانآ 
هتـشاد باوث  دیما  دنک و  ربص  هک  یـسک  سپ  تسا .  هدرک  هریخذ  ترخآ  رد  وا  يارب  هک  یباوث  هوالعب  داد  رارق  وا  ربص  باوث  ار  يزوریپ 

شنانمـشد هرابرد  ار  وا   ) دـنک یم  نشور  شنانمـشد )  يدوباـن  هب   ) ار شنامـشچ  دـنوادخ  هکنیا  رگم  دور  یمن  نوریب  اـیند  نیا  زا  دـشاب 
لوسر لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 247 ثیدح :  دزاس .  یم  هریخذ  یباوث  ترخآ  رد  وا  يارب  هکنیا  هوالعب  دـنک ) یم  داشلد 

یلع ربصف  نامزلا  کلذ  كردا  نمف  لاق - :  نا  یلا  لتقلاب -  ـالا  کـلملا  هیف  لاـنیال  ناـمز  ساـنلا  یلع  یتایـس  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
نیـسمخ باوث  هللا  هاتآ  زعلا  یلع  ردقی  وه  لذـلا و  یلع  ربص  هبحملا و  یلع  ردـقی  وه  هضغبلا و  یلع  ربص  ینغلا و  یلع  ردـقی  وه  رقفلا و 

رب ینامز  يدوز  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 247 همجرت :  یب .  قدص  نمم  اقیدـص 
ار نامز  نآ  هک  یـسک  سپ  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  نتـشک -  اب  رگم  دسر  یمن  یهاشداپ  هب  یـسک  نامز  نآ  رد  هک  دـمآ  دـهاوخ  نامدرم 
دراد و ار  تبحم  ییاناوت  هکنیا  اب  دنک  ربص  ینمـشد  رب  دیاب  دراد و  ار  ندش  دنمتورث  ییاناوت  هکنیا  اب  دنک  ربص  یتسدگنت  رب  دیاب  دبایرد 
ار دنا  هدومن  قیدصت  ارم  هک  یقیدـص  هاجنپ  شاداپ  وا  هب  دـنوادخ  تروص  نیا  رد  دـشاب ،  زیزع  دـناوت  یم  هکنیا  اب  دـنک  ربص  يراوخ  رب 

ربصلا مئازعب  مومهلا  تادراو  کنع  قلا  لاق :  هیفنحلا  نب  دمحمل  هتیصو  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 248 ثیدح :  دنک .  یم  اطع 
رد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 248 همجرت :  اهمومه .  ایندلا و  لاوها  نم  کباصا  ام  یلع  اهلمحا  ربصلا و  قلخلا  معنف  ربصلا  کسفن  دوع 
هب ار  دوـخ  سفن  نکفیب ،  رود  دـنوش  یم  دراو  وـت  رب  هک  ار  ییاـهمغ  ربـص  نینهآ  ياـه  هدارا  اـب  دوـمرف :  هیفنح  هـب  دـمحم  هـب  شتیـصو 

ثیدح نکفیب .  تقشم  هب  تسا  هدیسر  وت  هب  هک  ایند  ياه  هودنا  اهسرت و  رد  ار  نآ  تسوکین و  یقالخا  ییابیکش  هک  هد  تداع  ییابیکش 
ام یلع  ربصلا  یف  ناف  ربصاف  عطتـست  مل  ناف  لعفاف  نیقیلا  عم  ربصلاب  لمعت  نا  تعطتـسا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   - 249 : 

ادخ لوسر   - 249 همجرت :  ارسی ) رـسعلا  عم  نا  ارـسی  رـسعلا  عم  ناف   ) برکلا عم  جرفلا  نا  ربصلا و  عم  رـصنلا  نا  ملعا  اریثک و  اریخ  هرکت 
 ( مه زاب   ) يرادن ار  نآ  ناوت  رگا  نک و  نینچ  یشاب  هتشاد  ( 83  ) رواب نیقی و  اب  هارمه  يربص  هک  یناوتب  رگا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
ربص اـب  هارمه  يزوریپ  ترـصن و  هک  نادـب  و  دراد ،  دوجو  يرایـسب  ریخ  تسوت  دـنیاشوخان  هک  يروما  رب  ندرک  ربص  رد  اریز  نک  ربـص 

(84  ( . ) تسا یـشیاشگ  یتخـس  اب  انامه  تسه  یـشیاشگ  یناسآ و  یتخـس  اب  انامه   ) تسا یتخـس  تقـشم و  اب  هارمه  شیاـشگ  تسا و 
وه ام  یلع  یلها  نم  اذه و  یمالغ  نم  ربصال  ینا  لوقی :  مالسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمـس  لاق  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 250 ثیدح : 

 . هلآ هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  مادق  عفیـسب  برـض  دـق  يذـلا  دیهـشلا  هجرد  مئاقلا و  مئاصلا  هجرد  هربصب  لان  ربص  نم  هنا  لظنحلا  نم  رما 
ممـالغ و نیا  ياـهراک )   ) زا نم  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  مردـپ  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 250 هـمجرت : 

ربارب رد  دوجو  نیا  اب  یلو   ) تسا رت  خـلت  نم  يارب  لهجوبا )  هناودـنه   ) لـظنح زا  هک  منک  یم  ربص  يروما  رب  دوخ  هداوناـخ  ياـهراک )  )
هجرد هداتسیا و  تدابع  هب  هک  يراد  هزور  هجرد  هب  شربص  رطاخ  هب  دنک  هشیپ  ربص  هک  یـسک  اریز  منک )  یم  ربص  نآ  نانخـس  اهراک و 

ال لاق :  هنا  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 251 ثیدح :  دوش .  یم  لئان  هدز  ریـشمش  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  باکر  رد  هک  يدیهش 
دهد یمن  تسد  زا  ار  يزوریپ  روبص  صخش  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 251 همجرت :  نامزلا .  هب  لاط  نا  رفظلا و  روبصلا  مدعی 

عزجلا هکلها  ربصلا  هجنی  مل  نم  مالسلا :  هیلع  لاق  و   - 252 ثیدح :  درذگب .  وا  رب  ینالوط  ینامز  هچ  رگا  دسر  یم  يزوریپ  هب  تبقاع  و 
 . دروآ یم  رد  ياـپ  زا  ار  وا  یباـت  یب  عزج و  دـشخبن  تاـجن  ار  يو  ربص  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 252 همجرت :  . 
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دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 253 همجرت :  نامزلا .  ناوعا  نم  عزجلا  ناثدحلا و  لضانی  ربصلا  مالـسلا :  هیلع  لاق  و   - 253 ثیدح : 
هنا مالسلا :  هیلع  قداصلا  نع   - 254 ثیدح :  تسا .  هنامز  ناگدننک  يرای  زا  یبات  یب  دنکفا و  یم  ریت  هنامز  ياه  یتخس  يوس  هب  ربص  : 
مث هتلمعتـساف  ربصلاب  کیلع  اهل :  لاقف  یل  هللا  عداف  هیلا  یقوش  دتـشا  ینغ و  هتبیغ  تلاط  دق  ینع و  رفاس  ینبا  نا  تلاقف :  هارما  هیلا  تءاج 
دقل هللا  وف  ربصلا ؟  مک  هللا  لوسر  نبا  ای  تلاقف :  ربصلاب ؟  کیلع  کل  لقا  ملا  اهل :  لاقف  اهنبا  هبیغ  لوط  هیلا  تکـشف  کـلذ  دـعب  تءاـج 

لوسر دعب  یحوا  تلاقف :  هیلا  هب  تناف  مدق  دق  هتدجوف  تضهنف  هرفـس  نم  مدق  دق  كدلو  يدـجت  کلزنم  یلا  یعجرا  لاقف :  ربصلا  ینف 
 . كدلو مودقب  کنع  جرف  دق  هللا  نا  تفرع  ربصلا  ینف  تلق :  املف  جرفلا  یتای  ربصلا  ءانف  دـنع  نکل  ال و  لاق :  هلآ ؟  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

شتبیغ هتفر و  رفـس  هب  نم  دزن  زا  مرـسپ  درک :  ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدـخ  هب  ینز  هک  تسا  تیاور   - 254 همجرت : 
رد ار  ربص  سپ  ربص  داب  وت  رب  دومرف :  ترـضح  نک .  اعد  میارب  دـنوادخ  هاگرد  رد  ما ،  هتفای  شندـید  هب  يرایـسب  قوش  هدـش و  ینالوط 

ترـضح درک ،  تیاکـش  شرـسپ  تبیغ  ندـش  ینالوط  زا  ترـضح  نآ  دزن  دـمآ و  نز  نآ  زاب  يدـنچ  زا  سپ  ریگ .  راک  هب  تا  یگدـنز 
دمآ رـس  هب  ربص  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ربص ؟  ردـقچ  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  درک :  ضرع  نز  ینک ؟  هشیپ  ار  ربص  هک  متفگن  ایآ  دومرف : 
سپ هتـشگزاب  شدنزرف  هک  دید  تفر و  تساخرب و  نز  هتـشگزاب ،  رفـس  زا  تدـنزرف  هک  ینیب  یم  ددرگرب .  تلزنم  هب  دومرف :  ترـضح 
یلو ریخ  دومرف :  ترـضح  دیآ ؟  یم  یحو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  دعب  ایآ  درک :  ضرع  دـندمآ و  ترـضح  دزن  وا  اب  هارمه 

تیارب یشیاشگ  تدنزرف  ندمآ  اب  دنوادخ  هک  متـسناد  دش  مامت  مربص  هک :  یتفگ  وت  نوچ  دسر  یم  شیاشگ  ربص  ندمآ  رـس  هب  ماگنه 
 . هدومن لصاح 

ملحلا بابحتسا  باب   - 26

لجرلا نوکیال  لوقی :  مالـسلا  هیلع  اضرلا  تعمـس  لاق  هللادیبع )   ) هللادبع نب  دـمحم  نع   - 255 ثیدح :  يرابدرب  بابحتـسا  باب   - 26
 - 255 همجرت :  نینـس .  رـشع  کلذ  لبق  تمـصی  یتح  ادباع  دعی  مل  لیئارـسا  ینب  یف  دبعت  اذا  ناک  لجرلا  نا  امیلح و  نوکی  یتح  ادباع 
رد دشاب و  رابدرب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هدرمش  دباع  درم  دومرف :  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ :  هللادیبع  ای  هللادبع  نب  دمحم 
رد ار  لاس  هد  نآ  زا  شیپ  هکنیا  رگم  دش  یمن  هدرمش  دباع  تخادرپ  یم  تدابع  هب  یتدم  يدرم  هاگره  هک  دوب  نینچ  مسر  لیئارـسا  ینب 

لجرلا ینبجعیل  هنا  لوقی :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ناک  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 256 ثیدح :  دشاب .  هدرب  رس  هب  توکس 
يدرم انامه  دومرف :  یم  مالـسلا  هیلع  نیـسح  نب  یلع  مردپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 256 همجرت :  هبـضغ .  دنع  هملح  هکردی  نا 
لوسر لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 257 ثیدح :  دنک .  یم  هدز  تفگش  ارم  دبایرد  ار  وا  شمشخ  ماگنه  رد  شا  يرابدرب  هک 

یلص ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 257 همجرت :  ففعتملا .  فیفعلا  میلحلا  ییحلا  بحی  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
 - 258 ثیدح :  دـشاب .  مارح  زا  هدنتـسیا  زاب  نمادـکاپ و  رابدرب ،  ایح ،  اب  هک  ار  یـسک  دراد  یم  تسود  دـنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا 
دنع سلجف  امئان  هدـجوف  هاطبا  امل  هرثا  یلع  جرخف  اطباف  هجاح  یف  هل  امالغ  مالـسلا  هیلع  هللادـبعوبا  ثعب  لاق :  هشیاع  یبا  نب  صفح  نع 

همجرت راهنلا .  کنم  انل  لیللا و  کل  راهنلا  لیللا و  مانت  کل  کلذ  ام  هللا  نالف و  ای  مالسلا  هیلع  هللادبع  وبا  هل  لاقف  هبتنا  یتح  هحوری  هسار 
هدومن و يدنک  راکتمدخ  داتسرف ،  یتجاح  یپ  رد  ار  ناراکتمدخ  زا  یکی  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  هشیاع  یبا  نب  صفح   - 258 : 
هب عورش  تسـشن و  وا  رـس  يالاب  ترـضح  دوب  هتفر  باوخ  هب  هک  یلاح  رد  تفای  ار  وا  سپ  دش  هناور  وا  لابند  هب  ترـضح  سپ  درک  رید 

یباوخب زور  مه  بش و  مه  هک  تسین  تسرد  هک  ادخ  هب  ینالف !  يا  دومرف :  ترـضح  دـش ،  رادـیب  راکتمدـخ  هکنیا  ات  دومن  وا  ندز  داب 
همجرت میلحلا .  ییحلا  بحی  هللا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 259 ثیدح :  شاب .  ام  يارب  ار  زور  یلو  تدوخ  يارب  بش  هکلب 

هللا یلص  هللا  لوسر  لاق   - 260 ثیدح :  دراد .  یم  تسود  ار  رابدرب  ایح و  اب  ناسنا  دنوادخ  انامه  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 259 : 
هب ار  یسک  دنوادخ  زگره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   - 260 همجرت :  طق .  ملحب  لذاال  طق و  لهجب  هللا  زعا  ام  هلآ :  هیلع و 
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هیلع هللادـبع  وبا  لاق   - 261 ثیدـح :  تسا .  هدرکن  راوخ  لیلذ و  شا  يراـبدرب  رطاـخ  هب  ار  یـسک  هدـنادرگن و  زیزع  شا  یناداـن  رطاـخ 
يرای ناونع  هب  يرابدرب  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 261 همجرت :  ملحتف .  امیلح  نکت  مل  اذا  لاق :  ارصان و  ملحلاب  یفک  مالـسلا : 

عقو اذا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 262 ثیدـح :  راداو .  يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  رگا  دومرف :  و  تسا .  یفاـک  هدـننک 
 : امهنم ملحلل  نالوقی  تلق و  اـمب  يزجتـس  تلق و  اـمل  لـها  تنا  تلق و  تلق و  اـمهنم :  هیفـسلل  نـالوقیف  ناـکلم  لزن  هعزاـنم  نیلجر  نیب 
 : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 262 همجرت :  ناـکلملا .  عفترا  هیلع  میلحلا  در  نا  کـلذ و  تممتا  نا  کـل  رفغیـس  تملح  تربص و 
 : دنیوگ یم  تسا  نادان  هک  يرفن  هب  هتشرف  ود  نآ  سپ  دنیآ  یم  دورف  هتشرف  ود  دریگ  یم  تروص  یـشکمشک  عازن و  رفن  ود  نیب  هاگره 

هتفگ هک  هچنآ  ببـس  هب  يدوز  هب  یتسه و  يا  هتفگ  هک  ییاهفرح  راوازـس  دوخ  وت  هک  یلاـح  رد  یتفگ  یتفگ و  تا )  ینید  ردارب  هب  وت  )
نارفغ لومـشم  یـشاب  نینچ  عازن  ناـیاپ  اـت  رگا  يدوز  هب  يدومن  يراـبدرب  ربص و  دـنیوگ :  تسا  راـبدرب  هک  يرفن  هب  ینیب و  یم  ازج  يا 

الاب دندرگ و ) یم  زاب   ) هتـشرف ود  نآ  دنک ) لثم  هب  هلباقم  وا  اب  و   ) دـهدب ار  ننادان  خـساپ  رابدرب  صخـش  رگا  تفرگ و  یهاوخ  رارق  یهلا 
مالسلا هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هیصو  یف  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 263 ثیدح :  دنور .  یم 

نم مکدشا  هتبارقب و  مکربا  املح و  مکمظعا  اقلخ و  مکنسحا  لاق :  هللا :  لوسر  ای  یلب  اولاق  اقلخ ؟  یب  مکهبشاب  مکربخا  الا  یلع  ای  لاق : 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  تیـصو  رد  هک  دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  ناشیا  مالـسلا و  هیلع  قداص  ماما   - 263 همجرت :  افاصنا .  هسفن 

مزاس هاگآ  تسا  رت  هیبش  نم  هب  امش  همه  زا  قالخا  رظن  زا  هک  یسک  هب  تبسن  ار  امش  ایآ  یلع !  يا  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ 
همه زا  شنادـنواشیوخ  هب  تبـسن  رتشیب و  همه  زا  شا  يرابدرب  رتوکین و  همه  زا  شقلخ  هکنآ  دومرف :  ادـخ !  لوسر  يا  يرآ  دـنتفگ :   ؟
لاق مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 264 ثیدح :  دشاب .  رت  تخـس  همه  زا  دوخ  هرابرد  شفاصنا  رتراکوکین و 

 . اهورفغاف میکح  نم  هفـس  هملک  اهولبقاف و  هیفـس  نم  همکح  هملک  امهولمتحاف  ناـتبیرغ  ناـتملک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  : 
ردان نخس ،  ود  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 264 همجرت : 

دیروآ و يور  نخس  نیا  هب  دوش  رداص  ینادان  هک  يزومآ  تمکح  نخـس  یکی  دینک  لمحت  هتـشادرب و  ار  ود  نآ  تسا  زیگنا  تفگـش  و 
هیبا نع  دـمحم  نب  رفعج  نع   - 265 ثیدح :  دینک .  یشوپ  مشچ  نخـس  نیا  زا  دوش  رداص  یمیکح  زا  هک  يا  هنادرخبان  نخـس  يرگید 

 . ملع یلا  ملح  نم  لضفا  یـش ء  یلا  یـش ء  عمج  اـم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  مالـسلا  هیلع  هدـج  نع 
یلص ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شدج  زا  ناشیا  شراوگرزب و  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 265 همجرت : 

نع  - 266 ثیدـح :  دـشاب .  رترب  شناد  يراـبدرب و  عمج  زا  ناـشعمج  هک  هدـشن  عمج  رگید  زیچ  اـب  يزیچ  چـیه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا 
یش ء عمج  ام  هدیب  یسفن  يذلا  و  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج 
هک دنک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 266 همجرت :  ملع .  یلا  ملح  نم  لضفا  یـش ء  یلا 
هک هدـشن  عمج  رگید  زیچ  اـب  هک  يزیچ  چـیه  تسوا  تسد  رد  مناـج  هک  ییادـخ  هب  دـنگوس  دوـمرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
نا هملح  نم  میلحلا  ضوع  لوا  لاـق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  نع   - 267 ثیدـح :  دـشاب .  ملع  يرابدرب و  عمج  زا  رترب  ناشعمج 
درب یم  شا  يرابدرب  زا  رابدرب  صخش  هک  یضوع  نیلوا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 267 همجرت :  لهاجلا .  یلع  هراصنا  سانلا 
نم لق  هناف  ملحتف  امیلح  نکت  مل  نا  مالـسلا :  هیلع  لاـق  و   - 268 ثیدح :  دـنوش .  یم  وا  هدـننک  يرای  نادان  هیلع  رب  مدرم  هک  تسا  نیا 

راداو يرابدرب  هب  ار  دوخ  یتسین  رابدرب  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 268 همجرت :  مهنم .  نوکی  نا  کشوا  الا و  موقب  هبـشت 
 . دوش نانآ  ءزج  هک  تسا  کیدزن  هکنیا  زج  دزاس  یهورگ  هیبش  ار  دوخ  یسک  هک  دتفا  یم  قافتا  مک  اریز 

رومالا یف  قفرلا  بابحتسا  باب   - 27

قفرلا هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 269 ثیدح :  اهراک  رد  ندومن  ارادم  بابحتسا  باب   - 27
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تکرب هیام  ندومن  ارادم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 269 همجرت :  موش .  قرخلا  نمی و 
ام قفرلا  یلع  یطعی  قـفرلا و  بحی  قـیفر  هللا  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 270 ثیدـح :  تسا .  یموش  هیاـم  ندرک  یتشرد  و 

یمرن ارادم و  رب  دراد و  تسود  ار  یمرن  تسا و  راتفر  مرن  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 270 همجرت :  فنعلا .  یلع  یطعیال 
لکل نا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 271 ثیدح :  دهد .  یمن  یشاداپ  نینچ  یتشرد  يریگ و  تخس  رب  هک  دنک  یم  اطع  یـشاداپ 
یمرن ندرک و  ارادـم  نامیا  لفق  دراد و  یلفق  يزیچ  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 271 همجرت :  قفرلا .  نامیالا  لفق  ـالفق و  یش ء 

 : مالسلا هیلع  رفعجوبا  لاق   - 272 ثیدح :  تسا . )  نامیا  ظفح  هیام  مه  ارادم  تسا  ندـنام  ظوفحم  ثعاب  لفق  هکنانچمه  ینعی   ) تسا
يو يارب  نامیا  هدش  میـسقت  ارادـم  شیارب  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 272 همجرت :  ناـمیالا .  هل  مسق  قـفرلا  هل  مسق  نم 

قزرلا یف  مهیلع  هللا  عسو  دقف  قفرلا  نم  مهظح  اوطعا  تیب  لها  امیا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 273 ثیدح :  هدیدرگ .  میسقت 
بحی قیفر  لجوزع  هللا  نا  یـش ء  هعم  یقبی  ریذـبتلا ال  یـش ء و  هنع  زجعیال  قفرلا  لاملا و  یف  هعـسلا  نم  ریخ  هشیعملا  ریدـقت  یف  قفرلا  و 
يزور دنوادخ  هتـشگ  ناشبیـصن  ارادم  یمرن و  زا  يا  هرهب  هک  يا  هناخ  لها  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 273 همجرت :  قفرلا . 

فارسا اب  دوش و  یمن  هدناماو  زجاع و  ارادم  زا  زیچ  چیه  تسا و  لام  رد  تعسو  زا  رتهب  یناگدنز  ریبدت  رد  ارادم  دهد و  تعـسو  ار  نانآ 
مالـسلا هیلع  رفعج  یبا  نع   - 274 ثیدح :  دراد .  یم  تسود  ار  ارادم  تسا و  هدـننک  ارادـم  لجوزع  دـنوادخ  دـنام و  یمن  یقاب  يزیچ 

هیلع رقاب  ماما   - 274 همجرت :  هنم .  نسحا  یش ء  هللا  قلخ  امم  ناک  ام  يری  اقلخ  قفرلا  ناک  ول  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق : 
وا زا  ادخ  تاقولخم  زا  یقولخم  چیه  دش  یم  هدید  هک  دوب  یقولخم  ارادـم  رگا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا 

مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما   - 275 همجرت :  شیعلا .  فصن  قفرلا  لاق :  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع   - 275 ثیدح :  دوبن .  رتوکین 
 . قفرلا بحی  قـیفر  هللا  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 276 ثیدـح :  تسا .  ینارذگـشوخ  زا  یمین  هلزنم )  هب   ) ارادـم دومرف : 

رفعج یبا  نع   - 277 ثیدح :  دراد .  یم  تسود  ار  ارادم  تسا و  ارادم  لها  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 276 همجرت : 
ماما  - 277 همجرت :  هناش .  الا  یش ء  نم  عزنال  هناز و  الا  یش ء  یلع  عضوی  مل  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع 

زا دیـشخب و  تنیز  نآ  هب  هکنیا  زج  دـشن  هداهن  يزیچ  رب  ارادـم  انامه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب 
نم هکربلا و  هدایزلا و  قفرلا  یف  نا  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع   - 278 ثیدح :  دومن .  تشز  ار  نآ  هکنیا  زج  دشن  ادـج  يزیچ 

دراد و دوجو  تکرب  تدایز و  ندرک  ارادم  رد  انامه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   - 278 همجرت :  ریخلا .  مرحی  قفرلا  مرحی 
لها نع  قفرلا  يوز  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 279 ثیدح :  تسا .  مورحم  یبوخ  ریخ و  زا  تسا  مورحم  ارادم  زا  هک  یسک 

زج هدشن  هتـشاد  زاب  يا  هناخ  چیه  لها  زا  ارادم  يراگزاس و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 279 همجرت :  ریخلا .  مهنع  يوزالا  تیب 
ینیب و يرج  و  یل -  لاق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع   - 280 ثیدح :  دـنا .  هتـشگ  هرهب  یب  مورحم و  یبوخ  ریخ و  زا  نانآ  هکنیا 

يوار  - 280 همجرت :  هبـضغ .  یف  هرفک  ناک  نمیف  ریخال  هبـضغ و  یف  مهدحا  رفک  ناف  مهب  قفرا  یل :  لاقف  مالک -  موقلا  نم  لجر  نیب 
هک تسه  یـسک  نانآ  زا  اریز  نک  ارادم  نانآ  اب  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  تفرگ  رد  ینخـس  موق  زا  يدرم  نم و  نیب  دیوگ : 

هللادبع یبا  نع   - 281 ثیدـح :  تسین .  وا  رد  يریخ  دوش  رفاک  مشخ  لاح  رد  هک  یـسک  دـماجنا و  یم  رفک  هب  شراـک  مشخ  لاـح  رد 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما   - 281 همجرت :  هیلع .  نیعی  قفرلا و  بحی  قیفر  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع 

یم يرای  ارادم  رب  ار ) یمدآ   ) دراد و یم  تسود  ار  ارادم  تسا و  ارادـم  لها  دـنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : 
 : همجرت هبحاصب .  امهقفرا  هللا  یلا  امهبحا  ارجا و  امهمظعا  ناک  الا  نانثا  بحطصا  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  لاق  و   - 282 ثیدح :  دنک . 
رت هدننک  ارادم  يرگید  اب  هک  سک  نآ  هکنیا  زج  دنا  هدرکن  تبحاصم  رگیدکی  اب  رفن  ود  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   - 282
 . قفرلا بحی  قـیفر  هللا  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  امهدـحا  نع   - 283 ثیدـح :  تسا .  رتبوبحم  رتـگرزب و  شـشاداپ  دـنوادخ  دزن  رد  تسا 
نع  - 284 ثیدـح :  دراد .  تسود  ار  ارادـم  تسا و  ارادـم  لها  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  رقاب  ماـما   - 283 همجرت : 
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نب لیضف   - 284 همجرت :  سانلا .  نم  دیری  ام  لان  هرما  یف  اقیفر  ناک  نم  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تعمـس  لاق  نامثع  نب  لیـضفلا 
یم لئان  دهاوخ  یم  مدرم  زا  هچنآ  هب  دشاب  ارادم  لها  شراک  رد  هک  یسک  دومرف :  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  نامثع 

 . دوش

عضاوتلا بابحتسا  باب   - 28

عضاوت نمف  دابعلاب  نیلکوم  نیکلم  ءامسلا  یف  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 285 ثیدح :  ندومن  ینتورف  بابحتسا  باب   - 28
هدرامگ ناگدنب  رب  هک  دنا  هتـشرف  ود  نامـسآ  رد  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 285 همجرت :  هاعـض .  ربکت و  نم  هاـعفر و  هللا 

هیلع هللادبع  یبا  نع   - 286 ثیدح :  دنروآ .  شدورف  دزرو  ربکت  هک  ره  دنرب و  یم  شیالاب  دنک  ینتورف  ادخ  يارب  هک  ره  سپ  دنا  هدش 
هللا نم  سانلا  دعبا  کلذک  نوعضاوتملا  هللا  نم  سانلا  برقا  نا  امک  دواد :  ای  مالـسلا  هیلع  دواد  یلا  لجوزع  هللا  یحوا  امیف  لاق :  مالـسلا 

یحو مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  هب  لجوزع  دنوادخ  هک  هچنآ  نمـض  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 286 همجرت :  نوربـکتملا . 
 - 287 ثیدح :  دنناربکتم .  ادخ  زا  مدرم  نیرترود  دنتـسه  نانتورف  ادـخ  هب  نامدرم  نیرتکیدزن  هکنانچمه  دواد !  يا  تسا :  هدـمآ  دومن 

تلواطتف و نکنم  لبج  یلع  يدـبع  حون  هنیفـس  عضاو  ینا  لابجلا  یلا  هللا  یحواف  لاـق :  ثیدـح  یف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  یبا  نع 
رد مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما   - 287 همجرت :  لبجلا .  اهوجوجب  هنیفـسلا  تبرـضف  مکدنع  لبج  وه  يدوجلا و  عضاوت  تخمش و 

اههوـک سپ  داـهن  مهاوـخ  اـههوک  زا  یهوـک  رب  ار  حوـن  دوـخ  هدـنب  یتـشک  نم  هک  داتـسرف  یحو  اـههوک  هب  دـنوادخ  دوـمرف :  یثیدـح 
هوک نامه  رب  ار  دوخ  هنیـس  زین  یتشک  نآ  سپ  دومن  ینتورف  تسامـش  دزن  رد  یهوک  هک  يدوج  هوک  اهنت  دـندومن و  ربکت  یـشکندرگ و 

 : لاقف کلم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یتا  هنا  رکذی  مالسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمس  لاق :  ملـسم  نب  دمحم  نع   - 288 ثیدح :  داهن . 
الوسر اعضاوتم  ادبع  لاقف :  عضاوت .  نا  هدیب  اموا  لیئربج و  یلا  رظنف  لاق :  الوسر  اکلم  وا  اعـضاوتم  الوسر  ادبع  نوکت  نا  كریخی  هللا  نا 

زا دیوگ :  ملـسم  نب  دمحم   - 288 همجرت :  ضرالا .  نئازخ  حـیتافم  هعم  و  لاق :  ائیـش  کبر  دـنع  امم  کصقنیال  هنا  عم  لوسرلا :  لاـقف 
ریخم ار  وت  دنوادخ  درک :  ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  يا  هتـشرف  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

نیا هب  یباوج  هچ  هک   ) دـنکفا لیئربج  هب  یهاگن  ترـضح  سپ  یـشاب .  لوسر  يا  هتـشرف  ای  یـشاب  عضاوتم  یلوسر  يا و  هدـنب  هک  هتخاس 
هدنب مهاوخ  یم  دومرف :  ربمایپ  سپ  نک ،  رایتخا  ار  ینتورف  عضاوت و  هک  درک  هراشا  شیوخ  تسد  اب  مالسلا  هیلع  لیئربج  مهد ) ؟  هتشرف 
دراد دوجو  وت ) يارب   ) تراگدرورپ دزن  رد  هچنآ  زا  زیچ  چـیه  همه  نیا  اب  تفگ :  روآ  مایپ  هتـشرف  نآ  مشاـب .  ادـخ  لوسر  عضاوتم و  يا 

 - 289 ثیدح :  دشاب .  یم  مراگدرورپ  رایتخا  رد  نیمز  نئازخ  یمامت  ياهدیلک  هک )  مناد  یم  يرآ   : ) دومرف ترضح  دوش  یمن  هتـساک 
نآ عضاوت  دومرف :  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   - 289 همجرت :  هاطعت .  نا  بحت  ام  سانلا  یطعت  نا  عضاوتلا  لاق :  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع 

مالسلا هیلع  لاق  رخآ  ثیدح  یف  و   - 290 ثیدح :  ینک .  اطع  مدرم  هب  وت  دننک  اطع  وت  هب  مدرم  يراد  یم  تسود  هک  ار  هچنآ  هک  تسا 
هئیـس يار  نا  هیلا  یتوی  ام  لثم  الا  دحا  یلا  یتای  نا  بحیال  میلـس  بلقب  اهتلزنم  اهلزنیف  هسفن  ردق  ءرملا  فرعی  نا  اهنم  تاجرد  عضاوتلا  : 

تاـجرد و عضاوت  دومرف :  يرگید  ثیدـح  رد  و   - 290 همجرت :  نینـسحملا .  بحی  هللا  سانلا و  نع  فاع  ظیغلا  مظاک  هنـسحلاب  اـهارد 
شا یعقاو  ماـقم  تلزنم و  رد  ار  دوخ  سفن  ملاـس  یلد  اـب  دسانـشب و  ار  دوخ  ردـق  صخـش  هک  تسا  نیا  بتارم  نآ  زا  یکی  دراد  یبتارم 

 ، دیآ یم  شیپ  شدوخ  يارب  هک  يزیچ  نامه  دننامه  رگم  دیآ  شیپ  يزیچ  یسک  يارب  هک  دراد  یمن  تسود  یـسک  نینچ   ) دهد يراج 
دنوادـخ تسا و  نامدرم  يدـب )   ) زا هدـننک  یـشوپ  مشچ  تسا ،  مشخ  هدـنروخ  ورف  دـنک ،  یم  عفد  یبوخ  اب  ار  نآ  دـنیبب  يا  يدـب  رگا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هیصو  یف  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 291 ثیدح :  دراد .  تسود  ار  ناراکوکین 
 : همجرت رارشالا .  هلود  یف  رایخالا  قوف  هعفرت  احیر  هیلا  لجوزع  هللا  ثعبل  رئب  رعق  یف  عیـضولا  نا  ول  هللا  یلع و  ای  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلعل 

مالـسلا هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیـصو  رد  هک  دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 291
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ار وا  ات  دتسرف  یم  وا  يوس  هب  ار  يداب  لجوزع  دنوادخ  دشاب  یهاچ  هت  رد  نتورف  صخش  رگا  هک  دنگوس  ادخ  هب  یلع !  يا  تسا :  هدمآ 
اـضرلا تلاس  لاق  مهجلا  نب  نسحلا  نع   - 292 ثیدـح :  دـهد .  ياج  ناکین  زا  رتالاب  یتلزنم  رد  ار  وا  ناراکبان  تلود  رد  درواـیب و  ـالاب 

؟  عضاوتلا دح  امف  كادف  تلعج  تلق :  لاق :  ادحا  هللا  عم  فاختال  نا  یل :  لاقف  لکوتلا ؟  دـح  ام  كادـف  تلعج  هل :  تلقف  مالـسلا  هیلع 
فیک رظنا  لاقف :  كدـنع ؟  انا  فیک  ملعا  نا  یهتـشا  كادـف  تلعج  تلق :  هلثم  كوطعی  نا  بحت  ام  کسفن  نم  سانلا  یطعت  نا  لاقف : 

ترـضح تسیچ ؟  لکوت  دح  موش  تیادف  هک :  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دـیوگ :  مهج  نب  نسح   - 292 همجرت :  كدـنع ؟  انا 
هب دوخ  بناج  زا  هکنیا  دومرف :  ترـضح  تسیچ ؟  عضاوت  دح  موش  تیادف  مدرک :  ضرع  یـسرتن ،  چیه  زا  ادـخ  دوجو  اب  هکنیا  دومرف : 
وت دزن  رد  نم  منادب  هک  مراد  تسود  موش  تیادف  مدرک :  ضرع  دننک .  اطع  وت  هب  ار  نآ  دننامه  يراد  تسود  هک  ینک  اطع  يزیچ  مدرم 
لاق مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 293 ثیدح :  ما ؟  هنوگچ  وت  دزن  رد  نم  هک  رگنب  ندومرف  ترضح  ما ؟  هنوگچ 

دمحت نا  بحتال  اـقحم و  ناـک  نا  ءارملا و  كرتی  نا  یقلی و  نم  یلع  ملـسی  نا  سلجملا و  نود  سلجملاـب  یـضری  نا  عضاوتلا  نم  نا  : 
هکنیا دوش  یم  هدرمـش  عضاوت  زا  اـنامه  دـنک :  تیاور  شراوـگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 293 هـمجرت :  يوـقتلا .  یلع 

دشاب و دونشوخ  یلاخ  ياج  نامه  هب  نتسشن  يارب  یسلجم  هب  ندش  دراو  رد  ینعی   ) دشاب دونـشوخ  رگید  هاگیاج  هن  یهاگیاج  هب  صخش 
قح هچ  رگا  دنک  كرت  ار  لادج  دنک و  مالس  دنک  یم  دروخرب  هک  سک  ره  هب  هکنیا  رگید  و  دشاب ) هتشادن  رـس  رد  ار  رتالاب  ياج  سوه 

 . يریگب رارق  شیاتس  دمح و  دروم  تیراک  زیهرپ  اوقت و  رطاخ  هب  هک  یشاب  هتشادن  تسود  دشاب و  وا  اب 

همعنلا ددجت  دنع  عضاوتلا  بابحتسا  باب   - 29

یف مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 294 ثیدـح :  دوش  یم  لصاحیمدآ  يارب  دـیدج  یتمعن  هک  یماگنه  رد  عضاوت  بابحتـسا  باب   - 29
هللا قح  عم  نا  مالـسلا  هیلع  یـسیع  یلع  هللا  لزنا  امیف  دـجن  انا  لاق :  یـشاجنلا  نا  هشبحلا  کلم  یـشاجنلا  عم  بلاط  یبا  نب  رفعج  ثیدـح 

هبحاص دیزت  هقدصلا  نا  هباحصال :  لاق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  غلب  املف  همعن  نم  مهل  ثدحی  ام  دنع  اعـضاوت  اوثدحی هللا  نا  هدابع  یلع 
رادید و هعقاو  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 294 همجرت :  هللا .  مکزعی  اوفعاف  ازع  هبحاص  دیزی  وفعلا  نا  هللا و  مکعفری  اوعضاوتف  هعفر 

مالسلا هیلع  یسیع  رب  دنوادخ  هک  یباتک  رد  نایحیسم  ام  تفگ :  یشاجن  دومرف :  هشبح ،  هاشداپ  یشاجن  اب  بلاط  یبا  نب  رفعج  يوگتفگ 
ربارب رد  زین  نانآ  دشخب  یم  نانآ  هب  دیدج  یتمعن  هاگره  هک  تسا  نیا  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  قوقح  زا  یکی   ) هک میا  هتفای  هدومرف  لزان 

دوخ باحـصا  هب  ترـضح  دیـسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  نخـس  نیا  هک  ینامز  دنـشاب ) هتـشاد  يدـیدج  ینتورف  عضاوت و  وا 
انامه دروآ و  محر  امـش  رب  يادخ  ات  دیزادرپب  هقدص  سپ  ددرگ  یم  هدنهد  هقدـص  يارب  رمع ) لام و   ) تدایز هیام  هقدـص  انامه  دومرف : 

ششخب وفع و  انامه  دنادرگ و  هبترمدنلب  ار  امش  يادخ  ات  دینک  عضاوت  سپ  ددرگ  یم  عضاوتم  صخـش  هبترم  ماقم و  تدایز  هیام  عضاوت 
 . دنادرگ زیزع  ار  امش  دنوادخ  ات  دینک  وفع  سپ  دشخب  یم  تزع  هدننک  وفع  هب 

ملعتملا ملاعلل و  عضاوتلا  بابحتسا  دکات  باب   - 30

هیلع هللادـبع  ابا  تعمـس  لاق :  بهو  نب  هیواعم  نع   - 295 ثیدح :  زومآ  شناد  دنمـشناد و  يارب  عضاوت  بابحتـسا  رب  دـیکات  باب   - 30
ءاملع اونوکتال  ملعلا و  هنم  متبلط  نمل  اوعـضاوت  ملعلا و  هنوملعت  نمل  اوعـضاوت  راقولا و  ملحلاب و  هعم  اونیزت  ملعلا و  اوبلطا  لوقی :  مالـسلا 

دییوجب و شناد  دومرف :  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  بهو  نب  هیواعم   - 295 همجرت :  مکقحب .  مکلطاب  بهذیف  نیرابج 
دـینک و ینتورف  عضاوت و  دـیزومآ  یم  شناد  نانآ  هب  هک  یناسک  لباقم  رد  دیـشخبب و  تنیز  راقو  يرابدرب و  اب  ار  دوخ  شناد ،  اـب  هارمه 
لمع و  ) امـش لطاب  راک  هجیتن ،  رد  هک  دیـشابن  شکرـس  ربکتم و  نادنمـشناد  زا  دینک و  عضاوت  دـیزومآ  یم  شناد  وا  زا  هک  یـسک  يارب 
 : اولاقف یل  اهوضقا  هجاح  مکیلا  یل  نییراوحلل :  مالـسلا  هیلع  میرم  نبا  یـسیع  لاق   - 296 ثیدـح :  درب .  یم  نیب  زا  ار  امـش  قح  هتفگ ) 
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اذـکه تعـضاوت  امنا  ملاعلا  همدـخلاب  سانلا  قحا  نا  لاقف :  کنم  اذـهب  قحا  انک  اولاقف  مهمادـقا  لسغف  ماقف  هللا  حور  ای  کتجاح  تیـضق 
لهـسلا یف  کلذـک  ربکتلاب و  همکحلا ال  رمعت  عضاوتلاب  مالـسلا :  هیلع  یـسیع  لاق  مث  مکل  یعـضاوتک  سانلا  یف  يدـعب  اوعـضاوتت  امیکل 

مراد يا  هتساوخ  امش  زا  نم  دومرف :  دوخ  نویراوح  باحصا و  هب  مالسلا  هیلع  میرم  نب  یسیع   - 296 همجرت :  لبجلا .  یف  عرزلا ال  تبنی 
نانآ تسش ،  ار  نانآ  ياهاپ  تساخرب و  ترضح  سپ  تساور .  تا  هتساوخ  هللا !  حور  يا  دنتفگ :  دیزاس .  هدروآرب  میارب  ار  ما  هتـساوخ 

رد مدرم  نیرتراوازـس  اـنامه  دومرف :  ترـضح  میئوشب )  ار  وت  كراـبم  ياـهاپ  دـیاب  اـم  و   ) امـش زا  میرتراوازـس  راـک  نیا  هب  اـم  دـنتفگ : 
مدرم نایم  رد  ارم  عضاوت  دننامه  نم  زا  سپ  زین  امش  ات  مدومن  عضاوت  هنوگنیا  امـش  ربارب  رد  نم  تسا و  ملاع  صخـش  ندوب ،  رازگتمدخ 

هن دیور  یم  هایگ  تشد  رد  هک  تسا  نینچمه  ربکت و  اب  هن  دوش  یم  دابآ  عضاوت  هلیـسو  هب  تمکح  ملع و  دومرف :  سپـس  دیـشاب .  هتـشاد 
 . تخس هوک  رد 

امهوخن برشملا و  لکاملا و  یف  عضاوتلا  بابحتسا  باب   - 31

یلص هللا  لوسر  رطفا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 297 ثیدح :  اهنیا  دننام  ندیشون و  ندروخ و  رد  عضاوت  بابحتـسا  باب   - 31
یلع هعضو  املف  لسعب  ضیخم  سعب  يراصنالا  یلوخ  نب  سوا  هاتاف  بارش ؟  نم  له  لاقف :  ابق  دجـسم  یف  سیمخ  هیـشع  هلآ  هیلع و  هللا 
ربکت نم  هللا و  هعفر  عضاوت هللا  نم  هناف  عضاوتا هللا  نکل  همرحا و  ـال  هبرـشا و  ـال  هبحاـص  نم  امهدـحاب  یفتکی  نابارـش  لاـق :  مث  هاـحن  هیف 

هیلع قداص  ماـما   - 297 همجرت :  هللا .  هبحا  توـملا  رکذ  رثـکا  نم  هللا و  همرح  رذـب  نم  هللا و  هقزر  هتـشیعم  یف  دـصتقا  نـم  هللا و  هـضفخ 
يا یندیـشون  ایآ  دومرف :  سپ  دومن  یم  راطفا  ابق  دجـسم  رد  يا  هبنـشجنپ  هاگنابـش  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا 

هب ار  هساک  ترـضح  دروآ .  ترـضح  تمدـخ  هب  ار  لسع  اب  هدـش  هتخیمآ  ریـش  گرزب  يا  هساـک  يراـصنا  یلوخ  نب  سوا  سپ  تسه ؟ 
دومن افتکا  ود  نیا  زا  یکی  هب  ناوت  یم  هک  تسا  یندیشون  ود  نیا  دومرف :  تشاذگ و  رانک  ار  نآ  سپـس  دومرف و  کیدزن  كرابم  ناهد 

ار وا  دنوادخ  دنک  عضاوت  ادخ  رطاخ  هب  هک  یـسک  اریز  منک  یم  عضاوت  ادخ  رطاخ  هب  یلو  منک  یم  میرحت  هن  مشون و  یم  ار  نآ  هن  نم  : 
شا يزور  دنوادخ  دنک  هشیپ  يور  هنایم  شیناگدنز  رد  هک  یـسک  دشک و  یم  ریز  هب  ار  وا  دنوادخ  دزرو  ربکت  هک  یـسک  درب و  یم  الاب 

 . دراد یم  تسود  ار  وا  دنوادخ  دنک  دای  ار  گرم  دایز  هک  یـسک  دزاس و  یم  شمورحم  دنوادخ  دـنک  فارـسا  هک  یـسک  دـشخب و  یم 
نودغتی مه  هرامح و  بکار  وه  نیمذـجملا و  یلع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  رم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 298 ثیدح : 

هدـنع و اودـغتف  مهاعد  مث  هیف  اوقونتی  نا  رما  عنـصف و  ماعطب  رما  هلزنم  یلا  راص  املف  تلعفل  مئاص  ینا  ول ال  اما  لاـقف :  ءادـغلا  یلا  هوعدـف 
هک یهورگ  هب  دوب  راوس  یغالا  رب  هک  یلاح  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 298 همجرت :  مهعم .  يدـغت 

رگا دومرف :  ترـضح  دـندرک .  توعد  تشاچ  هب  ار  ترـضح  نانآ  درک  رذـگ  دـندوب  ندروخ  تشاچ  لاح  رد  دنتـشاد و  هروخ  يراـمیب 
هدامآ ییاذغ  داد  روتسد  دیـسر  لزنم  هب  هک  یتقو  و  دومن ) یظفاحادخ  نانآ  زا  ترـضح   . ) مدرک یم  تباجا  ار  امـش  توعد  مدوبن  هزور 

299 ثیدح :  تسشن .  ندروخ  هب  نانآ  هارمه  درک و  توعد  ماعط  هب  ار  یماذج  نارامیب  نآ  سپس  دنزپب  وکین  ار  نآ  هک  دومرف  دندرک و 
یندـش مامت  هک  تسا  یلام  تعانق  دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع   - 299 همجرت :  دـفنیال .  لام  هعانقلا  لاق :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  - 

 . تسین

سکعلا میرحت  سفنلا و  يوه  یلع  هللا  اضر  راثیا  بوجو  باب   - 32

مالسلا هیلع  رفعج  یبا  نع   - 300 ثیدح :  سفن  ياوهزا  يوریپ  میرحت  یناسفن و  شهاوخ  رب  یهلا  ياضر  ندـیزگرب  بوجو  باب   - 32
هتعیـض و هیلع  تففک  ـالا  هسفن  يوه  یلع  ياوه  دـبع  رثویـال  یناـکم  عاـفترا  يولع و  یتمظع و  یتزع و  و  لوقی :  لـجوزع  هللا  نا  لاـق : 

لجوزع دنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 300 همجرت :  رجات .  لک  هراجت  ءاور  نم  هل  تنک  هقزر و  ضرالا  تاوامـسلا و  تنمض 
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یمن مدقم  شا  یناسفن  شهاوخ  رب  ارم  هتـساوخ  يا  هدـنب  چـیه  هک  مهاگیاج  يدـنلب  يرترب و  یگرزب و  تزع و  هب  دـنگوس  دـیامرف :  یم 
زا رترب  وا  يارب  نم  مهد و  یم  رارق  شا  يزور  نماض  ار  نیمز  اهنامـسآ و  مزاس و  یم  مهارف  شیارب  ار  شا  هشیپ  هفرح و  هکنیا  رگم  دراد 

یئاهب یتمظع و  یلالج و  یتزع و  و  لجوزع :  هللا  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 301 ثیدح :  دوب .  مهاوخ  يرجات  ره  تراجت 
تنمـض هترخآ و  یف  هتمه  هسفن و  یف  هاـنغ  تلعج  ـالا  ایندـلا  رما  نـم  یـش ء  یف  هاوـه  یلع  ياوـه  نموـم  دـبع  رثویـال  یعاـفترا  وـلع  و 

یم لجوزع  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما   - 301 همجرت :  رجاـت .  لـک  هراـجت  ءارو  نم  هل  تنک  هقزر و  ضرـالا  تاوامـسلا و 
زا کیچیه  رد  ارم  هتـساوخ  ینموم  هدنب  چـیه  هک  ما  هبترم  يدـنلب  ما و  ییوکین  یبوخ و  یگرزب و  هوکـش و  تزع و  هب  دـنگوس  دـیامرف : 
یم شترخآ  هجوتم  ار  شتمه  مهد و  یم  رارق  وا  سفن  رد  ار  يزاین  یب  هکنیا  رگم  دراد  یمن  مدـقم  شا  یناسفن  شهاوخ  رب  ییایند  روما 
یبا نع   - 302 ثیدـح :  دوب .  مهاوخ  وا  عفن  هب  يرجات  ره  تراجت  قوفاـم  منادرگ و  یم  شا  يزور  نماـض  ار  نیمز  اهنامـسآ و  منک و 

عافترا يولع و  يرون و  یئایربک و  یلالج و  یتزع و  و  لجوزع :  هللا  لوقی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج 
یتزع و هل و  تردـق  ام  الا  اهنم  هتآ  مل  اهب و  هبلق  تلغـش  هاـنید و  هیلع  تسبل  هرما و  هیلع  تتـش  ـالا  ياوه  یلع  هاوه  دـبع  رثویـال  یناـکم 

نیـضرالا تاوامـسلا و  تلفک  یتکئالم و  هتظفحتـسا  الا  هاوه  یلع  ياوه  دبع  رثویال  یناکم  عافترا  يولع و  يرون و  یتمظع و  یلالج و 
هللا یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 302 همجرت :  همغار .  یه  ایندـلا و  هتتا  رجات و  لک  هراجت  ءارو  نم  هل  تنک  هقزر و 
چیه هک  مهاگیاج  يدنلب  يرترب و  رون و  یـشنم و  گرزب  هوکـش و  تزع و  هب  دنگوس  دنیامرف :  یم  لجوزع  دنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و 

وا رب  ار  شیایند  مزاس و  یم  هدنکارپ  ناشیرپ و  ار  شراک  هکنیا  زج  دراد  یمن  مدقم  نم  هتـساوخ  رب  ار  شیوخ  یناسفن  شهاوخ  يا  هدـنب 
شیارب هک  يا  هزادـنا  نامه  هب  ایند  زا  وا  هب  همه )  نیا  اب   ) مزاـس و یم  لوغـشم  شیاـیند  هب  ار  شبلق  منادرگ و  یم  مه  رب  مهرد  هبتـشم و 

رب ارم  هتـساوخ  يا  هدـنب  چـیه  هک  مهاـگیاج  يدـنلب  يرترب و  روـن و  یگرزب و  هوکـش و  تزع و  هب  دـنگوس  مـهد و  یم  ما  هدوـمن  ردـقم 
ار نیمز  اهنامـسآ و  مراـمگ و  یم  رب  شا  يرادـهاگن  ظـفح و  يارب  ار  مناگتـشرف  هکنیا  رگم  دراد  یمن  مدـقم  شیوخ  یناـسفن  شهاوخ 

یم شغارـس  هب  ایند  یـسک  نینچ  دوب و  مهاوخ  رترب  يرجات  ره  تراجت  دوس )  ) زا وا  يارب  مهد و  یم  رارق  وا  يزور  راد  هدـهع  نماـض و 
لک تسل  ینا  لوقی :  لجوزع  هللا  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 303 ثیدح :  دناد .  یم  دنـسپان  ار  ایند  وا  هک  یلاح  رد  دـیآ 

قداص ماما   - 303 همجرت :  احیبست .  اسیدقت و  همه  تلعج  ياضر  یف  همه  هاوه و  ناک  ناف  همه  هاوه و  لبقتا  امنا  لبقتا ،  همکحلا  مالک 
هکلب مریذپب  ار  يزیمآ  تمکح  نخـس  ره  نم  هک  تسین  هنوگنیا  هک  یتسار  هب  دـیامرف :  یم  لجوزع  دـنوادخ  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

سیدـقت و هلزنم )  هب   ) ار وا  تمه  دـشاب  نم  يدونـشوخ  تهج  رد  وا  تمه  لیم و  رگا  سپ  مریذـپ  یم  ار  وا  تمه  و  هدـنیوگ )   ) وا لیم 
نب یلع  نب  دمحم  نع   - 304 ثیدح :  ندرک . )  دای  یکاپ  هب  ندرک ،  بوسنم  یکاپ  هب  حیبست :  سیدـقت و   ) مهد یم  رارق  دوخ  حـیبست 
دوخ یناسفن  ياوه  اـب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما   - 304 همجرت :  كودـع .  دـهاجت  امک  كاوه  دـهاج  لاق :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 

 : لوقی مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تعمس  لاق :  هزمح  یبا  نع   - 305 ثیدح :  ینک .  یم  هزرابم  تنمشد  اب  هک  هنوگنامه  نک  هزرابم 
تلعج الا  هاوه  یلع  ياوه  دـبع  رثویال  یناکم  عافترا  يولع و  یئاهب و  یلامج و  یتمظع و  یلالج و  یتزع و  و  لوقی :  هلالج  لـج  هللا  نا 

یبا  - 305 همجرت :  همغار .  یه  ایندلا و  هتتا  هقزر و  ضرالا  تاوامسلا و  تنمـض  هتعیـض و  هنع  تففک  هبلق و  یف  هانغ  هترخآ و  یف  همه 
تزع هب  دنگوس  دیامرف :  یم  هلالج  لج  دنوادخ  هک  یتسرد  هب  هدومرف :  یم  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  زا  دیوگ :  هزمح 
یمن مدقم  دوخ  یناسفن  شهاوخ  رب  ارم  هتـساوخ  يا  هدـنب  چـیه  هک  مهاگیاج  يدـنلب  يرترب و  ییوکین و  ییابیز و  یگرزب و  هوکـش و  و 

ار شا  هشیپ  راـک و  مهد و  یم  ياـج  شبلق  نورد  رد  ار  شا  يزاـین  یب  منادرگ و  یم  شترخآ  رما  هجوـتم  ار  وا  تـمه  هـکنیا  رگم  دراد 
یب ایند  هب  تبـسن  وا  هک  یلاح  رد  دـیآ  یم  وا  يوس  هب  ایند  منادرگ و  یم  وا  يزور  نماض  ار  نیمز  اهنامـسآ و  مروآ و  یم  مهارف  شیارب 

ناتنثا مکیلع  فاخا  ام  فوخا  نا  سانلا  اهیا  هل :  هبطخ  یف  لاق  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 306 ثیدح :  تسا .  دونشخان  لیم و 
رد مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 306 همجرت :  هرخالا .  یسنیف  لمالا  لوط  اما  قحلا و  نع  دصیف  يوهلا  عابتا  اماف  لمالا  لوط  يوهلا و  عابتا 
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يزارد سفن و  ياوه  يوریپ  تسا :  زیچ  ود  مکاـنمیب  امـش  رب  نآ  زا  هک  يزیچ  نیرتکانـسرت  هک  یتـسرد  هب  مدرم !  يا  دوـمرف :  يا  هبطخ 
 . ددرگ یم  ترخآ  یشومارف  ثعاب  وزرآ  يزارد  اما  دراد و  یم  زاب  قح  زا  ار  یمدآ  سفن  ياوه  زا  يوریپ  اما  وزرآ ، 

لمعلا لبق  هبقاعلا  ربدت  بوجو  باب   - 33

هیلع و هللا  یلـص  یبنلا  یتا  الجر  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 307 ثیدـح :  لمعزا  شیپ  یـشیدنا  تبقاع  بوجو  باب   - 33
ای معن  لجرلا  لوقی  اهلک  یف  اثالث و  کلذ  هل  لاق  یتح  کتیصوا ؟  انا  نا  صوتسم  تنا  لهف  هل :  لاقف  ینـصوا  هللا  لوسر  ای  هل :  لاقف  هلآ 
ایغ کی  نا  هضماف و  ادـشر  کی  ناف  هتبقاع  ربدـتف  رماب  تممه  تنا  اذا  کیـصوا  یناف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  هل  لاـقف  هللا  لوسر 

لوسر يا  درک :  ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دزن  يدرم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 307 همجرت :  هنع .  هتناـف 
و ینک ؟  یم  لمع  نآ  هب  يریذپ و  یم  ار  مشرافس  میامن  یشرافس  ار  وت  رگا  ایا  دومرف :  هبترم  هس  ات  ترـضح  امرف .  یـشرافس  ارم  ادخ ! 

هاگره هک  منک  یم  شرافس  ار  وت  نم  سپ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادخ !  لوسر  يا  يرآ  درک :  ضرع  هبترم  ره  رد  درم 
باوصان رگا  هدب و  ماجنا  دوب  باوص  تسرد و  شماجنا  رگا  سپ  نک  هشیدنا  راک  نآ  نایاپ  تبقاع و  رد  يدومن  ار  يراک  ماجنا  گنهآ 

ءارالا هوجو  لبقتسا  نم  لاق :  هیفنحلا  نب  دمحمل  هتیصو  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 308 ثیدـح :  تسیا .  زاب  نآ  ماجنا  زا  دوب 
نم کنموی  لمعلا  رظان  لبق  ریبدـتلا  بئاونلا و  تاعظفمل  ضرعت  دـقف  بقاوعلا  یف  رظاـن  ریغ  رومـالا  یف  طروت  نم  ءاـطخلا و  عقاوم  فرع 

نینمؤملاریما  - 308 همجرت :  لاجرلا .  رهاوج  ملع  لاوحالا  بلقت  یف  فناتـسم و  ملع  براجتلا  یف  براجتلا و  هظعو  نم  لقاعلا  مدـنلا و 
ار اطخ  ياههاگیاج  عضاوم و  دوش  یم  وربور  فلتخم  راکفا  تارظن و  اب  هک  یسک  دومرف :  هیفنح  نب  دمحم  هب  شتیـصو  رد  مالـسلا  هیلع 
كانـسرت و ياهراک  ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  اققحم  دـنک  اهراک  راتفرگ  ار  دوخ  یـشیدنا  تبقاـع  نودـب  هک  یـسک  دـنک و  یم  ییاـسانش 
دنپ و ار  وا  اه  هبرجت  هک  تسا  یسک  دنمدرخ  دزاس و  یم  نمیا  ینامیـشپ  زا  ار  وت  لمع  زا  شیپ  یـشیدنا  تبقاع  تسا و  هداد  رارق  راوشد 

یم لصاح  یهاگآ  ملع و  نادرم  هرهوج  هب  تبـسن  تالاح  ینوگرگد  رد  دراد و  دوجو  يا  هزات  ون و  یهاگآ  اه  هبرجت  رد  دنهد و  زردنا 
 - 309 همجرت :  هناـسل .  ءارو  قمحـالا  بلق  هبلق و  ءارو  لـقاعلا  ناـسل  لاـق :  هنا  مالـسلا  هـیلع  نینمؤـملاریما  نـع   - 309 ثیدـح :  دوش . 

دنارذگ یم  بلق  زا  ار  نآ  دنک و  یم  رکف  نخس  يور  ادتبا   ) تسوا بلق  تشپ  رد  لقاع  صخـش  نابز  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
ایآ هک  دـنک  یم  رکف  نآ  يور  نتفگ  نخـس  زا  سپ   ) تسوا ناـبز  تـشپ  رد  ناداـن  صخـش  بـلق  و  دـنک ) یم  يراـج  ناـبز  رب  سپـس  و 
 - 310 همجرت :  هبلق .  یف  لـقاعلا  ناـسل  هناـسل و  یف  قمحـالا  بلق  لاـق :  هنا  مالـسلا  هیلع  هنع  و   - 310 ثیدـح :  هن . )  ای  هدوب  باوصاـن 
لاق و   - 311 ثیدـح :  تسوا .  بلق  رد  دـنمدرخ  صخـش  نابز  تسوا و  نابز  رد  نادان  صخـش  بلق  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

تارظن ءارآ و  اب  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 311 همجرت :  اطخلا .  عقاوم  فرع  ءارالا  هوجو  لبقتـسا  نم  مالـسلا  هیلع 
لولملال يار و  نقاحل  سیل  مالـسلا :  هیلع  هللادـبعوبا  لاق   - 312 ثیدح :  دنک .  یم  ادـیپ  تخانـش  اطخ  عضاوم  هب  دـشاب  وربور  فلتخم 

هیلع قداص  ماـما   - 312 همجرت :  بولقلل .  حـیقلت  بقاوعلا  یف  رظنلا  بقاوعلا و  یف  رظنی  ـال  نم  مزاـحب  سیل  ینغ و  دوسحل  ـال  قدـص و 
دوسح درادن و  یتسود  تسا  هدرسفا  هک  یسک  درادن و  صقن )  یب  انتعا و  لباق   ) يار هدروآ  راشف  وا  هب  لوب  اب  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا 

يروراب هیام  اهراک  تبقاع  رد  ندیـشیدنا  تسین و  طاتحم  شیدـنا و  رود  دـشیدنا  یمن  اهراک  تبقاع  رد  هک  یـسک  دوش و  یمن  زاـین  یب 
 : لاق هللا  لوسر  ای  ینملع  لاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لجر  یتا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 313 ثیدح :  تسا .  اهلد 

رقفلا هناف  عمطلا  كایا و  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  یندز  لاـق :  رـضاحلا  ینغلا  هناـف  ساـنلا  يدـیا  یف  اـمم  ساـیلاب  کـیلع 
 - 313 همجرت :  هبنتجاف .  ایغ  کی  نا  هعبتاف و  ادشر  اریخ و  کی  ناف  هتبقاع  ربدـتف  رماب  تممه  اذا  لاق :  هللا  لوسر  ای  یندز  لاق :  رـضاحلا 

 . زومایب یـشناد  ارم  ادخ  لوسر  يا  درک :  ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  يدرم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هدامآ رـضاح و  یتورث  يزاین و  یب  هیحور  نیا  اریز  تسا  نامدرم  ناتـسد  رد  هک  هچنآ  هب  تبـسن  يدـیمون  هب  داـب  وت  رب  دومرف :  ترـضح 
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رـضاح و يرقف  يدـنمزآ  عمط و  اریز  عمط  زا  شاـب  رذـح  رب  دومرف :  ترـضح  اـمرفب .  نیا  زا  شیب  ادـخ  لوـسر  يا  درک :  ضرع  تسا . 
تقد اب  يدومن  ار  يراک  نداد  ماجنا  دصق  هاگره  دومرف :  ترـضح  امرفب .  میارب  نیا  زا  شیب  ادـخ  لوسر  يا  درک :  ضرع  تسا ،  هدامآ 

نآ ماـجنا  زا  دـشاب  یهارمگ  هیاـم  رگا  نـک و  يریگ  یپ  ار  نآ  دـشاب  نآ  رد  تیادـه  ریخ و  رگا  سپ  نـک  هشیدــنا  راـک  نآ  تبقاـع  رد 
 . امن يراددوخ 

سفنلا نم  ولو  سانلا  فاصنا  بوجو  باب   - 34

نم لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 314 ثیدح :  دـشاب  دوخ  ررـض  رب  هچ  رگا  نامدرم  اب  ندرک  راتفر  فاصنا  هب  بوجو  باب   - 34
فاصنا هب  دوخ  هرابرد  مدرم  اب  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 314 همجرت :  هریغل .  امکح  هب  یضر  هسفن  نم  سانلا  فصنا 

لاق لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 315 ثیدـح :  دندونـشوخ .  نارگید  يارب  ندوب  یجنایم  رواد و  هب  وا  هرابرد  مدرم  دـنک  راـتفر 
315 همجرت :  لاح .  لک  یلع  هللا  رکذ  هللا و  یف  خالا  هاساوم  کسفن و  نم  سانلا  فاصنا  لامعالا  دیـس  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

فاصنا هب  تسا :  زیچ  هس  اهراک  همه  رورس  دیـس و  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 
رفعج یبا  نع   - 316 ثیدح :  لاح .  ره  رد  ندوب  ادخ  دای  هب  ادخ و  هار  رد  ینید  ردارب  ندومن  يرای  دوخ و  هرابرد  مدرم  اب  ندرک  راتفر 
ماما  - 316 همجرت :  ازع .  الا  هللا  هدزی  مل  هسفن  نم  سانلا  فصنی  نم  هنا  الا  هل :  مالک  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع 

دنک راتفر  فاصنا  هب  مدرم  اب  دوخ  هرابرد  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب 
هللا یلا  قلخلا  برقا  مه  ثالث  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 317 ثیدح :  دیازفا .  یمن  وا  هب  يدنلبرس  تزع و  زج  يزیچ  دنوادخ 

لمی ملف  نینثا  نیب  یـشم  لجر  هدی و  تحت  نم  یلع  فیحی  نا  هبـضغ  لاح  یف  هردق  هعدـت  مل  لجر  باسحلا  نم  غرفی  یتح  همایقلا  موی 
هک دنتسه  سک  هس  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 317 همجرت :  هیلع .  هل و  امیف  قحلاب  لاق  لجر  هریعـشب و  رخالا  یلع  امهدـحا  عم 

تردـق و هک  یـسک  یکی  دوش :  غراف  نامدرم  باسح  زا  دـنوادخ  هک  ینامز  ات  دنـشاب  یم  دـنوادخ  هب  ناسک  نیرتکیدزن  تماـیق  زور  رد 
دنک یم  دمآ  تفر و  رفن  ود  نیب  هک  یسک  يرگید  دناوخ و  یمن  شناتـسد  ریز  هب  ندومن  متـس  يوس  هب  مشخ  لاح  رد  ار  وا  شا  ییاناوت 

هب هاوخ  دیوگ  یم  ار  قح  هک  یـسک  يرگید  دنک و  یمن  ادیپ  لیامت  يرگید  هیلع  رب  ود  نآ  زا  یکی  هب  وج  هناد  کی  هزادـنا  هب  یتح  یلو 
هلام نم  ریقفلا  یساو  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 318 ثیدح :  دشاب .  وا  ررض  ای  وا  عفن 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  دنک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 318 همجرت :  اقح .  نموملا  کلذف  هسفن  نم  سانلا  فصنا  و 
یلع نع   - 319 ثیدح :  نک .  راتفر  فاصنا  هب  مدرم  اب  دوخ  هرابرد  دـنک و  یلام  کمک  ریقف  هب  هک  تسا  یـسک  یقیقح  نموم  دومرف : 

هتیجـس و ترهط  هقلخ و  باـط  نمل  یبوط  هتبطخ :  رخآ  یف  لوقی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  ناـک  لاـق :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب 
ماما  - 319 همجرت :  هسفن .  نم  سانلا  فصنا  هلوق و  نم  لـضفلا  کـسما  هلاـم و  نم  لـضفلا  قفنا  هتینـالع و  تنـسح  هتریرـس و  تحلص 

هک یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  دومرف :  یم  شا  هبطخ  رخآ  رد  هراومه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  داـجس 
نتفگ نخس  دایز  زا  دنک و  قافنا  ار  شلام  زا  يدایز  دشاب و  وکین  شرهاظ  افـص و  اب  شنطاب  كاپ و  شتعیبط  يوخ و  هزیکاپ و  شقالخا 
هعبرا یل  نمضی  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 320 ثیدح :  دنک .  دروخرب  هنافـصنم  نامدرم  اب  دوخ  هرابرد  دنک و  يراددوخ 

 . کسفن نم  ساـنلا  فصنا  اـقحم و  تنک  نا  ءارملا و  كرتا  ملاـعلا و  یف  مالـسلا  شفا  ارقف و  فختـال  قفنا و  هنجلا ؟  یف  تاـیبا  هعبراـب 
رقف زا  نک و  قافنا  دنک ؟  تنامـض  نم  رب  هناخ  راهچ  ربارب  رد  ار  زیچ  راهچ  هک  تسیک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 320 همجرت : 

 . نک راتفر  فاصنا  هب  مدرم  اب  تدوخ  هرابرد  و  دشاب ،  وت  اب  قح  هچ  رگا  نک  كرت  ار  لادج  و  روآ ،  نابز  رب  اراکشآ  ار  مالس  و  سرتن ، 
هبحاص فصنلا  امهدحا  یطعاف  طق  رما  یف  نانثا  ارادت  ام  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تعمـس  لاق  زازبلا  فسوی  نع   - 321 ثیدح : 

اب رفن  ود  زگره  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ :  زازب  فـسوی   - 321 همجرت :  هنم .  لـیدا  ـالا  هنم  لـبقی  ملف 
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دنوادخ هکنیا  زج  دریذپن  وا  دنک و  تیاعر  ار  فاصنا  بناج  يرگید  دروم  رد  یکی  هک  دـنا  هتـساخن  رب  تموصخ  هب  يراک  رد  رگیدـکی 
مهدحا هثالث  الا  اهلخدی  هنج ال  نا هللا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 322 ثیدح :  دنادرگ .  یم  هریچ  يرگید  رب  ار  فصنم  صخش 

هب سک  هس  زج  هک  تسه  یتشهب  دـنوادخ  يارب  هک  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 322 همجرت :  قحلاـب .  هسفن  یف  مکح  نم 
نب رفعج  هللادـبع  یبا  نع   - 323 ثیدـح :  دـنک .  مکح  قح  هب  دوخ  دروم  رد  هک  تسا  یـسک  ناـنآ  زا  یکی  دـیوشن  لـخاد  تشهب  نآ 
رکذ لجوزع و  هللا  یف  ناوخالا  هاساوم  مهسفنا و  نم  سانلا  فاصنا  هقلخ ؟  یلع  هللا  ضرتفا  ام  دشاب  كربخاالا  لاق :  مالـسلا  هیلع  دمحم 

دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 323 همجرت :  اهکرت .  هیـصعم  هل  تضرع  نا  اهب و  لمع  هعاط  هل  تضرع  ناف  لاح  لک  یلع  لجوزع  هللا 
اب دوخ  هرابرد  ندرک  راتفر  هنافـصنم  مهد ؟  ربخ  تخاـس  بجاو  شناگدـنب  رب  دـنوادخ  هک  ییاـهزیچ  نیرت  تخـس  دروم  رد  وت  هب  اـیآ  : 
نآ هب  دیدرگ  هضرع  يو  هب  یتعاط  رگا  سپ  یلاح ،  ره  رد  ندوب  ادخ  دای  هب  لجوزع و  ادـخ  هار  رد  ناردارب  هب  ندـناسر  يرای  نامدرم و 

هللادـبع ابا  تعمـس  لاق :  غئاـصلا  نومیم  نب  یلع  نع   - 324 ثیدـح :  دـیوگ .  كرت  ار  نآ  دـش  هضرع  وا  هب  یهاـنگ  رگا  دـنک و  لـمع 
فیعـضلا و نعیل  میتـیلا و  محریل  هسفن و  نم  هفـصنلا  طـعیل  هقلخ و  نسحیلف  هتنج  هللا  هنکـسی  نا  دارا  نـم  لوـقی :  مالـسلا  هـیلع  قداـصلا 

یسک دومرف :  یم  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  رگرز )  ) غئاص نومیم  نب  یلع   - 324 همجرت :  هقلخ .  يذلا  عضاوتیل هللا 
میتی هب  دنک و  راتفر  هنافـصنم  دوخ  هرابرد  دزاس و  وکین  ار  شقالخا  دیاب  سپ  دـهد  ياج  شتـشهب  رد  ار  وا  دـنوادخ  هک  دـهاوخ  یم  هک 
هیبا نع  هیواعم  نع   - 325 ثیدح :  دنک .  عضاوت  ینتورف و  تسا  هدیرفآ  ار  وا  هک  يدنوادخ  يارب  دـهد و  يرای  ار  ناوتان  دروآ و  محرت 
هللا نم  اقزر  نیتلصخ  یطعا  الا  اهل  قحلا  ذخا  اهنم و  قحلا  یطعاف  هسفن  یف  دبع  هللا  حصان  ام  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق : 

رد هناصلاخ  يا  هدنب  چیه  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  يوار   - 325 همجرت :  هینغی .  هللا  نع  اضر  هعـسی و 
زج دناتـسب  وا  يارب  تسا  سفن  نآ  زا  هک  ار  یقح  دـنک و  اطع  وا  هب  ار  سفن  قح  هجیتن  رد  ات  تسا  هدرواین  يور  دـنوادخ  هب  دوخ  نورد 

رارق شیاسآ )  و   ) یخارف رد  ار  يو  هک  دنوادخ  بناج  زا  يا  يزور  یکی  دوش :  یم  هدیـشخب  وا  هب  تلـصخ  ود  دشاب ) نینچ  رگا   ) هکنیا
دمحم نب  رفعج  نع   - 326 ثیدـح :  دزاس .  یم  زاین  یب  زیچ ) همه  زا   ) ار وا  هک  دـنوادخ  زا  يدونـشوخ  تیاضر و  يرگید  دـهد و  یم 

 : همجرت اقح .  نموملا  کلذف  هسفن  نم  سانلا  فصنا  ریقفلا و  یساو  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هیبا  نع 
کمک ریقف  هب  هک  یـسک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دـنک  تیاور  شراوگرزب  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 326

 . تسا یقیقح  نموم  یسک  نینچ  دشاب  فصنم  مدرم  اب  دوخ  دروم  رد  دنک و  یلام 

اهل هرکی  ام  مهل  هرکیو  هسفنل و  بحی  ام  نینموملل  بحی  نا  نموملا  یلع  بجی  هنا  باب   - 35

يارب ددنسپ  یمن  دوخ  يارب  ار  هچنآ  درادب و  تسود  نینموم  يارب  دراد  یم  تسود  دوخ  يارب  ار  هچنآ  تسا  بجاو  نموم  رب  باب   - 35
ام لاـقف :  هنجلا  هب  لـخدا  ـالملع  ینملع  هللا  لوسر  اـی  لاـقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  یبارعا  ءاـج   - 327 ثیدح :  دـهاوخن  نانآ 

مرکا ربمایپ  تمدـخ  هب  یبرع   - 327 همجرت :  مهیلا .  هتات  الف  کیلا  سانلا  هیتای  نا  تهرک  ام  مهیلا و  هتاف  کـیلا  ساـنلا  هیتاـی  نا  تببحا 
 : دومرف ترـضح  موش .  لـخاد  تشهب  هب  نآ  ببـس  هب  هک  زوماـیب  یلمع  ارم  ادـخ !  لوـسر  يا  درک :  ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
وت هرابرد  مدرم  يراد  یم  تسود  هک  ار  هچنآ  روآ و  ياج  هب  نانآ  هرابرد  دـنروآ  ياج  هب  وت  هرابرد  مدرم  يراد  یم  تسود  هک  ار  هچنآ 
یلا هللا  یحوا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 328 ثیدح :  رواین .  ياج  هب  نانآ  هرابرد  دنروآ  ياج  هب  نانآ  هرابرد  دـنروآ  ياج  هب 

یـضرت ام  سانلل  یـضرتف  سانلا  نیب  کنیب و  یتلا  اـما  و  لاـق - :  نا  یلا  تاـملک -  عبرا  یف  مـالکلا  کـل  عمجاـس  ینا  مالـسلا  هیلع  مدآ 
یحو مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 328 همجرت :  کـسفنل .  هرکت  اـم  مهل  هرکت  کـسفنل و 

نیب وت و  نیب  هک  هچنآ  اـما  و  دومرف - :  هک  اـجنآ  اـت  منک -  یم  عمج  نخـس  راـهچ  رد  مراد  وـت  اـب  هک  ار  ینخـس  یماـمت  نم  هک  داتـسرف 
ار يزیچ  نانآ  يارب  يدرگ و  یم  دونـشخ  نآ  هب  تدوخ  يارب  هک  يوش  دونـشوخ  يزیچ  هب  مدرم  يارب  هک  تسا  نیا  دـشاب  دـیاب  نامدرم 
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 . يرمش یم  دنسپان  ار  نآ  تدوخ  يارب  هک  يرمش  دنسپان 

سانلا بیع  نع  هسفن  بیعب  ناسنالا  لاغتشا  بابحتسا  باب   - 36

یبا نع   - 329 ثیدـح :  دـشاب  لوغـشم  دوخ  بیع  هب  دزادرپب  نارگید  زا  ییوجبیع  هب  هکنیا  ياج  هب  یمدآ  هکنیا  بابحتـسا  باـب   - 36
لظ موی ال  هللا  شرع  نظ  یف  ناک  نهنم  هدـحاو  وا  هیف  نک  نم  لاصخ  ثالث  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج 

بعی مل  لجر  اضر و  کلذ هللا  نا  ملعی  یتح  الجر  رخوی  مل  الجر و  مدـقی  مل  لجر  مهلئاس و  وه  ام  هسفن  نم  سانلا  یطعا  لجر  هلظ  ـالا 
 : همجرت سانلا .  نع  هسفنب  الغش  ءرملاب  یفک  بیع و  هلادب  الا  ابیع  اهنم  یفنی  هناف ال  هسفن  نع  بیعلا  کلذ  یفنی  یتح  بیعب  ملسملا  هاخا 
هـس نیا  سک  ره  هک  دراد  دوجو  تلـصخ  هس  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما   - 329

یکی دوب :  دهاوخ  یهلا  شرع  هیاس  ریز  رد  تسین  یهلا  شرع  هیاس  زج  يا  هیاس  چیه  هک  يزور  رد  دـشاب  وا  رد  اهنآ  زا  یکی  ای  تلـصخ 
زا یمدق  هک  یسک  رگید  تسا و  نامدرم  زا  زیچ  نآ  هدننک  تساوخرد  زین  دوخ  هک  دنک  اطع  ار  يزیچ  دوخ  بناج  زا  مدرم  هب  هک  یـسک 

ناملسم ردارب  زا  هک  یسک  رگید  دراد و  یپ  رد  ار  دنوادخ  يدونشوخ  تیاضر و  شنتشادرب  مدق  نیا  هک  دنادب  هکنیا  رگم  درادنرب  یمدق 
شیوخ بویع  ندرک  فرط  رب  هب  لوغـشم  هراومه  سپ   ) دوش یم  رهاـظ  شیارب  يرگید  بیع  نآ  هک  یناـمز  رگم  دـنکن  ییوجبیع  دوـخ 

یبا نع   - 330 ثیدـح :  نامدرم .  هن  دـشاب  لوغـشم  دوخ  هب  هک  تسا  یفاک  درم  يارب  نیمه  و  درادـن ) يراـک  نارگید  بیع  اـب  تسا و 
یل ام  لاق :  مث  ملس  فقوف و  انبرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لوقی :  يراصنالا  هللادبع  نب  رباج  تعمـس  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج 
هعنم نمل  یبوط  سانلا ،  فوخ  نع  لجوزع  هللا  فوخ  هلغش  نمل  یبوط  لاق - :  نا  یلا  سانلا - ؟  نم  ریثک  یلع  بلغ  دق  ایندلا  بح  يرا 

 : تفگ یم  هک  مدینـش  يراصنا  هللادبع  نب  رباج  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 330 همجرت :  هناوخا .  نم  نینموملا  بوـیع  نع  هبیع 
يرایسب رب  ایند  یتسود  منیب  یم  هک  تسا  هدش  هچ  دومرف :  درک و  مالس  داتسیا و  هک  درک  یم  رذگ  ام  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

میب و مدرم  زا  هتخاس و  لوغـشم  دوخ  هب  ار  وا  ادـخ  زا  میب  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف - :  هک  اـجنآ  اـت  تسا - ؟  هدـش  هریچ  مدرم  زا 
یبا نع   - 331 ثیدح :  تسا .  هتـشاد  زاب  شنموم  ناردارب  ییوج  بیع  زا  ار  وا  شدوخ  بیع  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  درادن ،  یـساره 

هیف ال وه  ارما  ساـنلا  یلع  بیعی  وا  هسفن  رما  نم  هیلع  یمعی  اـم  ساـنلا  بوـیع  نم  فرعتی  نا  اـبیع  ءرملاـب  یفک  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج 
یفاک صخش  يارب  بیع  نیمه  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 331 همجرت :  هینعی .  امب ال  هسیلج  يذوی  وا  هریغ  یلا  هنع  لوحتلا  عیطتسی 
بیع نیا  هک  دهد  یمن  صیخشت  و   ) هدنام هدیـشوپ  وا  رب  بیع  نآ  شدوخ  دروم  رد  هک  دهد  صیخـشت  ار  یبیع  مدرم  بویع  زا  هک  تسا 

ای درادـن  ار  نآ  زا  نتـشگزاب  ییاـناوت  وا  تسه و  بیع  نآ  وا  دوخ  رد  هک  دریگب  مدرم  رب  ار  یبـیع  هکنیا  اـی  دراد ) دوجو  زین  وا  دوـخ  رد 
یف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  نـع  رذ  یبا  نـع   - 332 ثیدـح :  دـهد .  رازآ  هدوهیب  ياهراک  ای  نانخـس  اب  ار  دوخ  نیـشنمه  هکنیا 
رکذ نآرقلا و  هوالتب  کیلع  لاق :  یندز  تلق :  هلک  رمالا  سار  هناف  هللا  يوقتب  کیـصوا  لاق :  ینـصوا  هللا  لوسر  ای  تلق :  لاـق ن  ثیدـح 

نیکاسملا و بحب  کیلع  لاق :  یندز  تلق :  کحضلا  هرثک  كایا و  لاق :  یندز  تلق :  تمصلا  لوطب  کیلع  لاق :  یندز  تلق ،  اریثک  هللا 
سانلا نع  كزجحیل  لاق :  یندز  تلق :  مئال  همول  هللا  یف  فختال  لاق :  یندز  تلق :  ارم  ناک  نا  قحلل و  لق  لاق :  یندز  تلق :  مهتسلاجم 

نم لهجی  ام  سانلا  نم  فرعی  لاصخ :  ثالث  هیف  نوکی  نا  ابیع  ءارملاب  یفک  لاق :  مث  هلثم  یتات  امیف  مهیلع  دـجتال  کسفن و  نم  ملعت  ام 
نـسحک بسحال  فکلاک و  عروال  ریبدـتلاک و  لقع  رذ ال  ابا  ای  لاق :  مث  هینعیـال  اـمیف  هسیلج  يذدـی  هیف و  وه  اـمم  مهل  ییحتـسی  هسفن و 
ترـضح امرف .  یـشرافس  ارم  ادخ !  لوسر  يا  مدرک :  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هب  دیوگ :  رذوبا   - 332 همجرت :  قلخلا . 

 . امرفب نیا  زا  شیب  مدرک :  ضرع  تسا ،  هتسیاش )  (ي  اهراک همه  رس  يوقت  اریز  منک  یم  شرافـس  یهلا  ياوقت  تیاعر  هب  ار  وت  دومرف : 
 . ینالوط توکـس  هب  داب  وت  رب  دومرف :  امرفب .  نیا  زا  شیب  مدرک :  ضرع  ندوب ،  ادـخ  داـی  هب  داـیز  نآرق و  توـالت  هب  داـب  وت  رب  دومرف : 
زا شیب  مدرک :  ضرع  ینک ،  ینیشنمه  نانآ  اب  یـشاب و  هتـشاد  تسود  ار  ناریقف  هک  داب  وت  رب  دومرف :  امرفب .  نیا  زا  شیب  مدرک :  ضرع 
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يرگشنزرس چیه  شنزرـس  زا  ادخ  هار  رد  دومرف :  امرفب .  نیا  زا  شیب  مدرک :  ضرع  دشاب .  خلت  هچ  رگا  وگب  ار  قح  دومرف :  امرفب .  نیا 
 ، دراد زاب  مدرم  ییوجبیع  زا  ار  وت  يراد  غارس  دوخ  زا  هک  یبیع  نآ  دیاب  دومرف :  امرفب .  نیا  زا  شیب  مدرک :  ضرع  شاب .  هتشادن  ساره 

تـسا یفاک  درم  ندوب  كانبیع  يارب  دومرف :  سپـس  یبای .  یمن  مدرم  هیلع  رب  یتجح  یهد  یم  ماـجنا  دوخ  ار  نآ  لـثم  هک  هچنآ  رد  اریز 
رد بیع  نآ  زا  وا ) دراد و  دوجو  وا  دوـخ  رد  بیع  نآ   ) هک یلاـح  رد  دـنادب  مدرم  زا  ار  یبـیع  هکنیا  یکی  دـشاب :  تلـصخ  هس  وا  رد  هک 

هکنیا رگید  تسه و  زین  وا  دوخ  رد  زیچ  نآ  هک  دـنک  تساوخرد  ار  يزیچ  هراـبرد  ندرک  مرـش  مدرم  زا  هکنیا  رگید  تسا و  لـهاج  دوخ 
يراکزیهرپ چیه  تسین و  یشیدنا  تبقاع  نوچمه  یلقع  چیه  رذوبا !  يا  دومرف :  سپس  دهد .  رازآ  هدوهیب  ياهزیچ  رد  ار  دوخ  نیشنمه 

نب رفعج  قداـصلا  نع   - 333 ثیدـح :  تسین .  یقلخ  شوخ  دـننام  يرابت  لصا و  چـیه  تسین و  هانگ )  زا   ) ندیـشک تسد  نوچمه  يا 
هجاجللا و كایا و  هل :  لاق  نا  هاصوا  امیف  ناکف  ینصوا  لاق :  رضخلا  قرافی  نا  دارا  امل  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  دمحم 

هیلع قداص  ماـما   - 333 همجرت :  ساـنلا .  اـیاطخ  كاـیا و  کـتئیطخ و  رکذا  بجع و  ریغ  نم  کحـضت  نا  هجاـح و  ریغ  یف  یـشمت  نا 
 . امرف یشرافس  ارم  تفگ :  دوش  ادج  مالسلا  هیلع  رضخ  ترضح  زا  تساوخ  یم  مالسلا  هیلع  یسوم  ترـضح  هک  ینامز  دومرف :  مالـسلا 
هب یتجاح  زاین و  نودب  هکنیا  زا  شابرذح و  رب  يرس  هریخ  یتخسرس و  زا  دومرف :  شیاه  هیصوت  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  رـضخ  ترـضح 

يوش روآ  دای  ار  مدرم  ناهانگ  هکنیا  زا  نک و  دای  ار  تهانگ  نک و  زیهرپ  يدنخب  بجعت  نودـب  هکنیا  زا  نک و  رذـح  يور  يزیچ  لابند 
عونصملا همصعلا و  لهال  یغبنی  امنا  و  سانلا :  بیع  نع  یهنلا  یف  لاق  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 334 ثیدح :  شاب .  رذح  رب 

باع يذلا  بئاعلاب  فیکف  مهنع  مهل  زجاحلا  مهیلع و  بلاغلا  وه  رکـشلا  نوکی  هیـصعملا و  بونذلا و  لها  اومحری  نا  همالـسلا  یف  مهیلا 
؟  هلثم بکر  دق  بنذب  همذی  فیکف  هب ؟  باع  يذلا  بنذـلا  نم  مظعا  وه  ام  هبونذ  نم  هیلع  هللا  رتس  عضوم  رکذ  اما  هاولبب ! ؟  هریع  هاخا و 
یف هاصع  دـقل  ریبکلا  یف  هاصع  نکی  مل  ول  هللا  میا  هنم و  مظعا  وه  امم  هاوس  امیف  هللا  یـصع  دـقف  هنیعب  بنذـلا  کـلذ  بکر  نکی  مل  ناـف 

کعلف هیصعم  ریغص  کسفن  یلع  نمات  هل و ال  روفغم  هلعلف  هبنذب  دبع  بیع  یف  لجعتال  هللادبع  ای  ربکا  سانلا  بیع  یلع  هتارجل  ریغـصلا و 
هسفن بیع  نم  ملعی  امل  هریغ  بیع  مکنم  ملع  نم  ففکیلف  هیلع  بذعت  کلعلف  هیصعم  ریغص  کسفن  مکنم  ملع  نم  ففکیلف  هیلع  بذعت 

ییوجبیع زا  ندومن  یهن  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما   - 334 همجرت :  هریغ .  هب  یلتبا  اـمم  هتاـفاعم  یلع  هل  ـالغاش  رکـشلا  نـکیل  و 
لاح هب  هک  تسا  راوازـس  تسا  هدـش  هدیـشخب  نانآ  هب  هانگ  زا  تمالـس  دـنکاپ و  رادـهگن و  دوخ  هک  یناـسک  رب  تسا :  هدومرف  ناـمدرم 

زا ار  نانآ  يرازگرکش  نیا  دشاب و  طلسم  هریچ و  نانآ  رب  هانگ )  زا  تمالس  تمعن   ) يرازگرکش دیآ و  ناشمحر  نانامرفان  ناراکهانگ و 
! ؟  دـنک شنزرـس  شا  يراتفرگ  رب  ار  وا  دریگ و  بیع  دوخ  ردارب  زا  هک  ییوجبیع  نآ  لاح  تسا  هنوگچ  سپ  دراد ،  زاـب  مرم  بیع  ناـیب 

وا هک  دندوب  یهانگ  زا  رتگرزب  بتارم  هب  هک  دناشوپ  ار  وا  زا  یناهانگ  دـنوادخ  هک  ار  ییاج  نآ  دروآ  یمن  دای  هب  وجبیع  صخـش  نیا  ایآ 
بکترم ار  نآ  دننامه  دوخ  هک  دنک  یم  شنزرـس  یهانگ  هب  ار  شردارب  هنوگچ  سپ  دنک ؟  یم  يریگ  هدرخ  دوخ  ردارب  زا  نآ  رب  نونکا 

نیا مه  رگا  هک  ادخ  هب  دنگوس  و  هدومن ،  ینامرفان  نآ  زا  رتدب  رتگرزب و  رد  ار  دنوادخ  هدـشن  بکترم  ار  نآ  نیع  مه  رگا  تسا ؟  هدـش 
زا دوخ  هداد  جرخ  هب  مدرم  زا  يریگ  بیع  رد  هک  یتارج  نیا  تسا و  هداد  ماجنا  کچوک  هانگ  امتح  هدـشن  گرزب  هانگ  بکترم  صخش 
رب دوش و  هدیـشخب  وا  هانگ  دیاش  نکم  باتـش  هدش  یهانگ  بکترم  هک  يا  هدنب  زا  ییوجبیع  رد  ادخ !  هدنب  يا  تسا .  رتگرزب  یهانگ  ره 

يرگید بیع  هب  امـش  زا  سک  ره  سپ  يوش .  باذـع  هانگ  نامه  رب  دـیاش  يا  هداد  ماـجنا  یکچوک  هاـنگ  هک  شاـبم  نمیا  شیوخ  سفن 
هک یهانگ  زا  شندوب  كاپ  رب  يرازگرکـش  دیاب  و  تسا .  هاگآ  زین  دوخ  بیع  هب  اریز  دنک  يراددوخ  وا  ییوجبیع  زا  دـیاب  تفای  یهاگآ 

بیع یف  رظن  نم  مالسلا :  هیلع  لاق  و   - 335 ثیدح :  دراد .  لوغـشم  دوخ  هب  نارگید  هانگ  يریگ  یپ  زا  ار  وا  تسا  نآ  بکترم  يرگید 
هـسفنل اهیـضر  مث  ساـنلا  بوـیع  یف  رظن  نم  و  لاـق -  نا  یلا  هتاـفام -  یلع  نزحی  مل  هللا  قزر  یـضر  نم  هریغ و  بیع  نع  لغتـشا  هـسفن 
نارگید ییوج  بیع  زا  دنک  هشیدنا  شیوخ  بیع  رد  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 335 همجرت :  هنیعب .  قمحالا  کلذف 

و دومرف - :  هک  اجنآ  ات  دوش -  یمن  نیگمغ  تسا  هداد  تسد  زا  هک  هچنآ  رب  دشاب  دونـشوخ  دنوادخ  يزور  هب  هک  یـسک  دنام و  یم  زاب 
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لاق و   - 336 ثیدح :  تسا .  یعقاو  نادان  یسک  نینچ  ددنسپب  شیوخ  يارب  ار  بویع  نآ  سپس  درگنب  نامدرم  ياه  بیع  رد  هک  یـسک 
هچنآ هک  تسا  نآ  بیع  نیرتگرزب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 336 همجرت :  هلثم .  کیف  ام  بیعت  نا  بیعلا  ربکا  مالـسلا :  هیلع 

هیلع هللادبعابا  تعمـس  لاق  هلاجر  ضعب  نع  لیعامـسا  نب  دـمحم  نع   - 337 ثیدـح :  يرمـشب .  بیع  تسوت  دوخ  رد  نآ  دـننام  هک  ار 
زا یکی  زا  لیعامسا  نب  دمحم   - 337 همجرت :  هب .  رکم  دق  هنا  اوملعاف  هبونذل  ایـسان  سانلا  بونذل  ادقفتم  دبعلا  متیار  اذا  لوقی :  مالـسلا 

ار نامدرم  ناهانگ  يا  هدـنب  هک  دـیدید  هاگره  دـیامرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  تفگ :  هک  دـنک  یم  لـقن  شنادرم 
 : ثیدح تسا .  هدش  عقاو  ناطیش )   ) رکم دروم  هدروخ و  بیرف  وا  هک  دینادب  تسا  هدرک  شومارف  ار  شیوخ  ناهانگ  دنک و  یم  وجتسج 

سانلا مهبویع  نع  هللا  تکـساف  ساـنلا  بویع  نع  اوتکـسف  بویع  مهل  ماوقا  هنیدـملاب  ناـک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق   - 338
اهب نوفرعی  اولازی  مل  ابویع  مهل  هللا  رهظاف  سانلا  بویع  یف  اوملکتف  مهل  بویع  ماوقا ال  هنیدـملاب  ناک  سانلا و  دـنع  مهل  بویعال  اوتامف و 

بویع نایب  زا  اـما  دنتـشاد  یبویع  هک  دـندوب  یهورگ  رهـش  رد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   - 338 هـمجرت :  اوتاـم .  نا  یلا 
يارب یبیع  مدرم  دزن  رد  هک  یلاح  رد  دـندرم  ناـنآ  سپ  درک  تکاـس  اـهنآ  بویع  ناـیب  زا  ار  مدرم  زین  دـنوادخ  دـندنام  تکاـس  نارگید 

نانآ يارب  زین  دـنوادخ  دـنتفگ  یم  نخـس  مدرم  بویع  دروم  رد  اما  دنتـشادن  یبیع  هک  دـندوب  یهورگ  رهـش  رد  تشادـن و  دوجو  ناـشیا 
تعمس لاق  ءاذحلا  هدیبع  یبا  نع   - 339 ثیدح :  دندش .  یم  هتخانش  اهبیع  نآ  هب  دندرم  هک  ینامز  ات  هتسویپ  هک  تخاس  رهاظ  ییاهبیع 

اباقع رـشلا  عرـسا  نا  ربلا و  اباوث  ریخلا  عرـسا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لوقی :  مالـسلا  هیلع  رقابلا  یلع  هب  دـمحم  رفعج  اـبا 
 . هینعیال امب  هسیلح  يذوی  نا  هکرت و  عیطتـسیال  امب  سانلا  ریعی  نا  هسفن و  نم  هنع  یمعی  ام  سانلا  نم  رـصبی  نا  ابیع  ءرملاـب  یفک  یغبلا و 

انامه دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیامرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ :  اذخ  هدـیبع  یبا   - 339 همجرت : 
بیصن يرگید  رش  ره  زا  رتعیرس  شرفیک  هک  يرش  تسا و  ندرک  یکین  دسر  یم  یمدآ  هب  يرگید  ریخ  ره  زا  رتعیرـس  شباوث  هک  يریخ 

دوخ دوجو  رد  بیع  نآ  ندید  زا  هک  دنیبب  ار  یبیع  مدرم  رد  هک  سب  نیمه  درم  ندوب  كانبیع  يارب  تسا و  ندومن  متـس  دوش  یم  یمدآ 
رازآ هدوهیب  چوپ و  يزیچ  رطاـخ  هب  ار  دوخ  نیـشنمه  درادـن و  ار  نآ  كرت  ناوت  دوخ  هک  دـنک  شنزرـس  یبیع  هب  ار  مدرم  تسا و  اـنیبان 

 . دهد

لدعلا بوجو  باب   - 37

 . نولدـعیال موق  یلع  نوبیعت  مکناـف  اولدـعا  هللا و  اوقتا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 340 ثیدـح :  تلادـع  بوجو  باب   - 37
رب دوخ  امـش  اریز  دـیزاس  دوخ  هشیپ  ار  تلادـع  دیـسرتب و  ادـخ  زا  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا   - 340 همجرت : 

هبیـصی ءاملا  نم  یلحا  لدعلا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 341 ثیدح :  دینک .  یم  يریگ  هدرخ  دـنزرو  یمن  تلادـع  هک  یموق 
نآ هب  هنـشت  هک  ییاراوگ  بآ  زا  لدع  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 341 همجرت :  لق .  نا  هیف و  لدـع  اذا  لدـعلا  عسوا  ام  نامظلا ، 
مک هچ  رگا  دوش  تیاعر  نآ  رد  لداعت  فاصنا و  بناج  هک  ینامز  تلادع  تسا  هدرتسگ  خارف و  هچ  تسا ،  رت  نیریـش  دنک  یم  دروخرب 

 : همجرت کسملا .  نم  احیر  بیطا  دیزلا و  نم  نیلا  دهـشلا و  نم  یلحا  لدعلا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 342 ثیدح :  دشاب . 
هللادبع یبا  نع   - 343 ثیدح :  تسا .  کشم  زا  رتوبشوخ  فک و  زا  رت  مرن  لسع و  زا  رت  نیریـش  لدع  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
بحاص هللا  رما  سانلا  یف  اولدـع  ناف  روهـش  نینـس و  مایا و  لایل و  نم  هدـم  الجا و  اناطلـس  هل  لعج  نمل  لـعج  هللا  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع 
عرـساف کلفلا  بحاص  هللا  رما  اولدـعی  ملف  سانلا  یف  اوراج  نا  مهروهـش و  مهنینـس و  مهیلایل و  مهمایا و  تلاطف  هتراداب  یطبی  نا  کـلفلا 

هیلع قداص  ماما   - 343 همجرت :  روهشلا .  یلایللا و  ددعب  لجوزع  هللا  یفو  دق  مهروهـش و  مهنینـس و  مهمایا و  مهیلایل و  ترـصقف  هتراداب 
اهلاس و اهزور و  اهبـش و  زا  ینیعم  تدم  دمآرـس و  تسا  هدیـشخب  یتنطلـس  وا  هب  هک  یـسک  يارب  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا 

دهد یم  روتسد  تسا  راگزور  هدننادرگ  هک  يا  هتـشرف  هب  دنوادخ  دننک  راتفر  لدع  هب  مدرم  نیب  رد  نانآ  رگا  سپ  تسا  هداد  رارق  اههام 
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دنوادخ دننکن  راتفر  تلادع  هب  دننک و  متـس  مدرم  هب  رگا  و  دوش .  ینالوط  نانآ  ياههام  اهلاس و  اهبـش و  اهزور و  ات  دنادرگب  رتدـنک  هک 
لجوزع دنوادخ  دوش و  یم  هاتوک  ناشیاههام  اهلاس و  اهزور و  اهبـش و  سپ  دنک  باتـش  ندنادرگ  رد  هک  دنک  یم  رما  ار  شا  هتـشرف  نآ 

هثالث لاق :  مالسلا  هیلع  قداصلا  هللادبع  یبا  نع   - 344 ثیدح :  دناسر .  یم  مامتا  هب  هدومرف  ردقم  نانآ  يارب  هک  ار  ییاههام  اهبش و  نآ 
تحت نم  یلع  فیحی  نا  یلا  هبـضغ  لاح  یف  هتردق  هعدـت  مل  لجر  باسحلا  نم  غرفی  یتح  همایقلا  موی  لجوزع  هللا  یلا  قلخلا  برقا  مه 

هیلع قداص  ماـما   - 344 همجرت :  هیلع .  امیف  قحلا  لاق  لجر  هریعـشب و  رخـالا  یلع  امهدـحا  عم  لـمی  ملف  نینثا  نیب  یـشم  لـجر  هیدـی و 
 : دـنا دـنوادخ  هب  ناسک  نیرتکیدزن  دوش  غراف  قلخ  باسح  زا  دـنوادخ  هک  یتقو  ات  تماـیق  زور  رد  هک  دنتـسه  سک  هس  دومرف :  مالـسلا 

يارب  ) هک یسک  يرگید  تسا و  هدناوخن  ارف  ناتسدریز  هب  ندرک  متس  يوس  هب  ار  وا  مشخ  لاح  رد  شا  ییاناوت  تردق و  هک  یـسک  یکی 
دنکن ادیپ  لیامت  يرگید  هیلع  رب  اهنآ  زا  یکی  هب  وج  هناد  کی  هزادنا  هب  یتح  یلو  دنک  دمآ  تفر و  رفن  ود  نیب  ندرک )  مکح  حالـصا و 

 . دروآ نابز  رب  ار  قح  تسوا  ررض  هب  هک  ییاج  رد  هک  یسک  يرگید  و 

هریغ یلا  هفلاخی  نا  الدع  فصو  نمل  زوجیال  هنا  باب   - 38

هللادبع یبا  نع   - 345 ثیدح :  دنک  لمع  ار  نآ  فالخ  يرگید  دروم  رد  هک  تسین  زیاج  دیاتس  یم  ار  یتسرد  هک  یـسک  رب  باب   - 38
مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا   - 345 همجرت :  هریغ .  یلا  هفلاخ  مث  الدع  فصو  نم  همایقلا  موی  هرسح  سانلا  مظعا  نم  نا  لاق :  مالسلا  هیلع 

يا یتسرد  یتسار و  هک  تسا  یسک  تسا  رتشیب  نارگید  زا  شترـسح  هک  یناسک  زا  یکی  تمایق  زور  رد  انامه  دومرف :  هک  تسا  تیاور 
موی هرـسح  سانلا  دشا  نا  لاق :  هللادـبع  یبا  نع   - 346 ثیدـح :  تسا .  هدومن  لمع  ار  نآ  فالخ  يرگید  هراـبرد  یلو  تسا  هدوتـس  ار 

تماـیق زور  رد  اـنامه  دوـمرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا   - 346 همجرت :  هریغب .  لـمع  مث  الدـع  فـصو  نم  هماـیقلا 
یبا نع   - 347 ثیدح :  تسا .  هتسب  راک  هب  ار  نآ  فالخ  لمع  رد  اما  تسا  هدوتس  ار  يا  یتسرد  هک  تسا  رتشیب  همه  زا  یسک  ترـسح 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا   - 347 همجرت :  هریغب .  لمع  الدع و  فصو  نم  همایقلا  موی  اباذع  سانلا  دشا  نم  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع 
یتلادع یتسرد و  هک  تسا  یـسک  تسا  رت  تخـس  نارگید  زا  شباذع  هک  یناسک  زا  یکی  تمایق  زور  رد  انامه  دومرف :  هک  تسا  تیاور 

اهیف اوبکبکف   ) لجوزع هللا  لوق  یف  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 348 ثیدـح :  تسا .  هدرک  لمع  نآ  ریغ  هب  اما  تسا  هدوتـس  ار 
تیاور مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 348 همجرت :  هریغ .  یلا  هوفلاخ  مث  مهتنسلاب  الدع  اوفـصو  موق  مه  ریـصبابا  ای  لاقف  نوواغلا )  مه و 

ریصب ابا  يا  دومرف :  ( 85 ( ) دنوش هدنکفا  خزود  رد  يور  هب  ناهارمگ  نانآ و  سپ   : ) دیامرف یم  هک  لجوزع  يادخ  لوق  هرابرد  هک  تسا 
لاق لاق  همثیخ  نع   - 349 ثیدح :  دننک .  یم  لمع  نآ  ریغ  هب  یلو  دنیاتـس  یم  نابز  هب  ار  يا  یتسار  لدع و  هک  دنتـسه  یهورگ  نانآ  ! 

مث الدع  فصو  نم  همایقلا  موی  هرـسح  سانلا  مظعا  نا  انتعیـش  غلبا  لمعب و  الا  هللا  دـنع  ام  لانی  نل  هنا  انتعیـش  غلبا  مالـسلا :  هیلع  رفعج  یل 
هب یـسک  زگره  هک  ناسرب  ام  نایعیـش  هب  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  دیوگ :  همثیخ   - 349 همجرت :  هریغ .  یلا  هفلاـخی 
زا شترـسح  هک  یـسک  تمایق  زور  رد  هک  ناسرب  ام  نایعیـش  هب  لمع و  اب  رگم  دیـسر  دهاوخن  تسادخ  دزن  رد  هک  يدونـشوخ  ناوضر و 

 . تسا هدرک  لمع  نآ  ریغ  هب  سپس  تسا  هدوتس  ار  يا  یتسرد  تلادع و  هک  تسا  سک  نآ  تسا  رتشیب  نارگید 

رشلا یلا  اهلیم  دنع  سفنلا  حالصا  بوجو  باب   - 39

یبا یلع  تلخد  لاق  هجیدـخ  یبا  نع   - 350 ثیدح :  دـنک  یم  ادـیپ  لیم  رـش  هب  هک  ینامز  رد  سفن  ندومن  حالـصا  بوجو  باب   - 39
لک یف  هنع  بیغی  یقتی و  هیف و  نسحی  تقو  لک  یف  هرضحی  هنم  حورب  نموملا  دیا  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  یل :  لاقف  مالسلا  هیلع  نیسحلا 

دادزت مکسفنا  مکحالصاب  همعن  هللا  دابع  اودهاعتف  هتءاسا  دنع  يرثلا  یف  حیست  هناسحا  دنع  ارورس  زتهت  هعم  یهف  يدتعی  هیف و  بنذی  تقو 
 . هل لمعلا  هعاطلاب هللا و  حورلا  دـیزن  نحن  لاق - :  مث  هنع -  عدـتراف  رـشب  مه  وا  هلمعف  ریخب  مهارما  هللا  محر  انیمث  اسیفن  اوحبرت  اـنیقیا و  و 
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اب ار  نموم  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ  دومرف :  نم  هب  ترـضح  مدـش  دراو  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  رب  دـیوگ :  هجیدـخ  یبا   - 350 همجرت : 
دزن رد  دـیامن  یم  تیاعر  ار  اوقت  دـنک و  یم  یکین  نموم  هک  ینامز  ره  رد  یهلا  حور  نیا  دـنک و  یم  ینابیتشپ  تیوقت و  دوخ  زا  یحور 

رد تسا و  نموم  اب  هارمه  یهلا  حور  نآ  سپ  دوش  یم  تیاغ  یهلا  حور  نآ  دنک  زواجت  قح  زا  دنک و  هانگ  هک  ینامز  تسا و  رـضاح  وا 
دوخ ندومن  حالـصا  اب  ادخ  ناگدنب  يا  سپ  دور  یم  نیمز  هب  شندومن  يدب  ماگنه  رد  دیآ و  یم  رد  طاشن  هب  نموم  يراک  وکین  ماگنه 

دـصق هک  ار  يدرم  دنک  تمحر  دـنوادخ  دوش  ناتدـیاع  يدایز  دوس  رب  دوش و  هدوزفا  ناترواب  رب  ات  دـینک  تظفاحم  ار  دـنوادخ  ياهتمعن 
يرادربنامرف اب  ام  دومرف - :  سپس  دنک - .  يراددوخ  نآ  ماجنا  زا  دومن  يدب  لمع  دصق  رگا )  ) هکنیا ای  دروآ  ياج  هب  ار  نآ  دنک و  ریخ 

لبق نم  اهرضی  امع  کسفن  رصقا  مالسلا :  هیلع  هللادبعوبا  لاق   - 351 ثیدح :  مییازفا .  یم  یهلا  حور  نیا  رب  وا  يارب  لمع  دنوادخ و  زا 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما   - 351 همجرت :  کلمعب .  هنیهر  کسفن  ناـف  کتـشیعم  بلط  یف  یعـست  اـمک  اـهکاکف  یف  عسا  کـقرافت و  نا 

تا يزور  بلط  رد  هکنانچمه  رادهاگن و  زاب  دناسر  یم  ررض  نآ  هب  هک  هچنآ  ره  زا  دوش  ادج  وت  زا  هکنآ  زا  شیپ  ار  دوخ  سفن  دومرف : 
یبا نع   - 352 ثیدـح :  تسوت .  رادرک  لـمع و  ورگ  رد  وت  سفن  اریز  شوکب  تسفن  ندومن  صـالخ  ییاـهر و  رد  ینک  یم  شـشوک 

نهعم سیل  ثالثب  اوبتک  ضعب  یلا  مهـضعب  بتک  اذا  ءاملعلا  ءاهقفلا و  تناک  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع 
هنیب ام  هللا  حلصا  هللا  نیب  هنیب و  ام  حلصا  نم  هتینالع و  هللا  حلصا  هتریرس  حلصا  نم  ایندلا و  نم  همه  هللا  هافک  هترخآ  هتمه  تناک  نم  هعبار 

هاگره هک  دندوب  نینچ  ناملاع  نادنمشناد و  تسا :  هدومرف  نینمؤملاریما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 352 همجرت :  سانلا .  نیب  و 
یسک  - 1 درک : ) یمن  زواجت  هلمج  هس  نیا  زا  ناشنانخس  و   ) تشادن یمراهچ  هک  دنتـشون  یم  هلمج  هس  دنتـشون  یم  همان  رگیدکی  يارب 

دنوادخ دنک  حالصا  ار  شیوخ  نورد  هک  یسک   - 2 دنک .  یم  تیافک  ار  وا  يایند  دنوادخ  دشاب  شترخآ  رما  رد  شـشالت  تمه و  هک 
 . دومن دهاوخ  حالـصا  ار  مدرم  وا و  نیب  دنوادخ  دنک  حالـصا  ار  شیادـخ  دوخ و  نیب  هک  یـسک   - 3 درک .  دهاوخ  حالـصا  ار  شرهاظ 

هترخآ ارما  حلصا  نم  سانلا و  نیب  هنیب و  ام  هللا  حلصا  هللا  نیب  هنیب و  ام  حلصا  نم  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 353 ثیدح : 
وا و نیب  دنوادخ  دـنک  حالـصا  ار  شیادـخ  دوخ و  نیب  سک  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 353 همجرت :  هایند .  هل  هللا  حلـصا 
 : ثیدح دناسر .  یم  ناماس  هب  شیارب  ار  شیایند  رما  دـنوادخ  دـنک  حالـصا  ار  شترخآ  رما  هک  یـسک  درک و  دـهاوخ  حالـصا  ار  مدرم 
هللا هافک  هللا  نیب  هنیب و  امیف  نسحا  نم  هایند و  هللا  هافک  هنیدل  لمع  نم  هتینالع و  هللا  حلصا  هتریرس  حلـصا  نم  مالـسلا :  هیلع  لاق  و   - 354

ار شرهاظ  دـنوادخ  دـنک  حالـصا  ار  شیوخ  نورد  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 354 همجرت :  ساـنلا .  نیب  هنیب و  اـم 
وکین ار  شیادخ  دوخ و  نیب  هک  یـسک  دنک و  یم  تیافک  ار  شیایند  دـنوادخ  دـنک  راک  شنید  يارب  هک  یـسک  درک و  دـهاوخ  حالـصا 

یلع نع  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 355 ثیدح :  دنک .  یم  تیافک  ار  مدرم  وا و  نیب  دوخ  دنوادخ  دـنک 
ناردـپ زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 355 همجرت :  ساـنلا .  نیب  هنیب و  اـم  هللا  حلـصا  هللا  نیب  هنیب و  اـمیف  حلـصا  نـم  لاـق :  مالـسلا  هـیلع 
حالـصا ار  مدرم  وا و  نیب  دـنوادخ  دـنک  حالـصا  ار  شیادـخ  دوـخ و  نیب  هک  یـسک  دوـمرف :  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع  زا  شراوـگرزب ، 

 . درک دهاوخ 

بونذلا ایاطخلا و  بانتجا  بوجو  باب   - 40

برضی و قرع  نم  سیل  هنا  اما  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 356 ثیدح :  ناهانگ  اهـشزغل و  زا  ندومن  يرود  بوجو  باب   - 40
نع اوفعی  مکیدیا و  تبـسک  امبف  هبیـصم  نم  مکباصا  ام  و   : ) هباتک یف  لجوزع  هللا  لوق  کلذ  بنذب و  الا  ضرم  عادـصال و ال  هبکن و  ال 

یمن یگر  چیه  هک  دیشاب  هاگآ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 356 همجرت :  هب .  ذـخاوی  امم  رثکا  هللا  وفعی  ام  و  لاق :  مث  لاق :  ریثک )
هک شباتک  رد  لجوزع  دنوادخ  راتفگ  يانعم  تسا  نیا  یهانگ و  رطاخ  هب  رگم  دیآ  یمن  شیپ  یضرم  درد و  رـس  تبیـصم و  چیه  دنز و 
رد امش ) ياهاطخ  زا   ) يرایسب زا  دنوادخ  هدومن و  بسک  ناتیاهتسد  هک  تسا  يزیچ  ببس  هب  تسا  هدیسر  امـش  هب  هک  یتبیـصم   : ) دومرف
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هذخاوم ار  نامدرم  نآ  ببس  هب  هک  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  درذگ  یم  رد  نآ  زا  دنوادخ  هک  هچنآ  دومرف :  ترضح  سپس  ( 86 ( ) درذگ یم 
ام لعف  یلع  مهربصا  ام  لاقف :  راـنلا ) یلع  مهربصا  اـمف   : ) لـجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 357 ثیدح :  دـنک .  یم 

اهنآ زیچ  هچ  سپ   : ) دیامرف یم  هک  لجوزع  يادخ  راتفگ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 357 همجرت :  رانلا .  یلا  مهریصی  هنا  نوملعی 
! ؟  درک ابیکـش  درب  یم  شتآ  يوس  هب  ار  اهنآ  دـنناد  یم  هک  يراک  ماجنا  رب  ار  اهنآ  زیچ  هچ  ینعی  دومرف :  ( 87 ( ) درک ابیکش  شتآ  رب  ار 

بذعم و اما  موحرم و  اما  هنال  مدلا  محللا و  هیلع  تبن  ام  اهدشا  هدیدش و  اهلک  بونذلا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 358 ثیدح : 
رد  ) هک تسا  یهانگ  اهنآ  نیرت  تخس  دنا و  تخس  ناهانگ  همه  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 358 همجرت :  بیط .  الا  اهلخدیال  هنجلا 
ای دریگ و  یم  رارق  قح  تمحر  دروم  اـی  راـکهانگ  اریز  دـشاب  هدـییور  صخـش  ندـب  رب  نآ  ساـسا  رب  نوخ  تشوگ و  نآ )  ماـجنا  لوـط 

هیلع هللادبع  یبا  نع   - 359 ثیدح :  ددرگ .  یم  لخاد  نآ  هب  تسا  هزیکاپ  هک  یـسک  اهنت  هک  تسا  یهاگیاج  تشهب  دوش و  یم  باذع 
نمعنتی هنجلا  یف  هجاوزا  یلا  رظنیل  هنا  ماع و  هئام  هبونذ  نم  بنذ  یلع  سبحیل  دبعلا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا 

زا یهانگ  رطاخ  هب  هدنب  هک  یتسار  هب  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 359 همجرت :  . 
درگن یم  دنراد  دوجو  وا  يارب  تشهب  رد  هک  ینارـسمه  هب  دوخ  نادنز  نورد  زا  وا  دوش و  یم  ینادنز  سوبحم و  لاس  دـصکی  شناهانگ 

 : مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع   - 360 ثیدح :  دنتـسه .  ندرب  هرهب  معنت و  لوغـشم  نانآ  هنوگچ  هک 
دومرف مالسلا  هیلع  اضر  ماما   - 360 همجرت :  تائیسلا .  تلمع  دق  تایبلا و  نمات  هحضافلا و ال  لامعالا  تلمع  دق  هحضاو و  نع  نیدبتال 

نکم راکـشآ  هدنخ  هب  ار  تنادند  يا  هدروآ  ياج  هب  ار  يا  هدننک  اوسر  نیگنن و  لامعا  هک  یلاح  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : 
هبکن نم  اـم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 361 ثیدح :  شابم .  نمیا  یهاگنابـش  باذـع  زا  يا  هدـش  اهیدـب  بکترم  هک  ینامز  و 
رطاخ هب  رگم  دسر  یمن  هدنب  هب  یتبیـصم  چیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 361 همجرت :  رثکا .  هللا  وفعی  ام  بنذب و  الا  دبعلا  بیـصت 

ام لوقی  مالسلا  هیلع  یبا  ناک  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 362 ثیدح :  تسا .  رتشیب  درذگ  یم  رد  نآ  زا  ادخ  هچنآ  و  یهانگ ، 
قداص ماما   - 362 همجرت :  هلفسا .  هالعا  ریـصیف  هیلع  بلغت  یتح  هب  لازت  امف  هئیطخلا  عقاویل  بلقلا  نا  هئیطخ  نم  بلقلل  دسفا  یـش ء  نم 

هک ییاج  ات  دهد  یم  رد  نت  هانگ  هب  هتسویپ  بلق  اریز  دنک  یمن  هابت  ار  بلق  هانگ  دننام  يزیچ  چیه  دومرف :  یم  مردپ  دومرف :  مالسلا  هیلع 
بنذیل دـبعلا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 363 ثیدـح :  دزاس .  یم  نوگرگد  ار  بلق  دوش و  یم  بلاـغ  هریچ و  بلق  رب  هاـنگ 

يزور قزر و  هجیتن ،  رد  سپ  دنک  یم  هانگ  هدنب  هک  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 363 همجرت :  قزرلا .  هنع  يوزیف  بنذلا 
364 همجرت :  قزرلا .  دبعلا  مرحی  بنذلا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 364 ثیدح :  دریگ .  یم  هرانک  دوش و  یم  رود  وا  زا  وا 

هیلع رفعج  یبا  نع   - 365 ثیدح :  دوش .  یم  يزور  زا  هدنب  ندـش  مورحم  ثعاب  هانگ  هک  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 
فئاط اهیلع  فاطف  نونثتسی  نیحبـصم و ال  اهنمرـصیل  اومـسقا  ذا   ) هیالا هذه  الت  قزرلا و  هنع  اردیف  بنذلا  بنذیل  لجرلا  نا  لاق :  مالـسلا 

یم رود  وا  زا  يزور  قزر و  هجیتن  رد  دنک  یم  هانگ  درم  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 365 همجرت :  نومئان . )  مه  کبر و  نم 
سپ دنتفگن  هللا  ءاش  نا  میرب و  یم  ناهاگحبـص  ار  غاب  نآ  هک  دندومن  دای  دنگوس  هک  هاگنآ   : ) دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  سپـس  و  دوش ، 

(88  ( ) تخاس دوبان  ار  نآ  و   ) دومن فاوط  غاـب  نآ  رب  تراـگدرورپ  بناـج  زا  يا  هدـننک  فاوط  دـندوب  باوخ  رد  ناـشیا  هک  یلاـح  رد 
تحمنا و بات  ناف  ءادوس  هتکن  هبلق  یف  جرخ  لجرلا  بنذا  اذا  لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق  ریـصب  یبا  نع   - 366 ثیدح : 

یم هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ریـصب  یبا   - 366 همجرت :  ادـبا .  اهدـعب  حـلفی  الف  هبلق  یلع  بلغت  یتح  تداز  داز  نا 
رگا یلو  دوش  یم  وحم  یهایـس  نآ  دومن  هبوت  رگا  سپ  دوش  یم  رهاظ  یهایـس  هطقن  وا  بلق  رد  دوش  یهانگ  بکترم  درم  هاگره  دومرف : 

يراگتـسر هب  زگره  نآ  زا  دـعب  سپ  ددرگ  یم  هریچ  شبلق  رب  یهایـس  هک  ییاج  اـت  دوش  یم  هدوزفا  زین  یهایـس  نآ  رب  دوزفا  شهاـنگ  رب 
یلا وا  بیرق  لجا  یلا  اهواضق  هناش  نم  نوکیف  هجاحلا  هللا  لاسی  دـبعلا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 367 ثیدح :  دسر .  یمن 
ینم نامرحلا  بجوتسا  یطخسل و  ضرعت  هناف  همرحا  هتجاح و  ضقتال  کلملل :  یلاعت  كرابت و  هللا  لوقیف  ابنذ  دبعلا  بنذیف  یطب ء  تقو 
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نآ رد   ) دنک و یم  تساوخ  رد  ار  یتجاح  دنوادخ  زا  يا  هدنب  دـشاب ) هاگ   ) هک یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 367 همجرت :  . 
هدـنب نآ  هلـصاف  نیا  رد  سپ  دزاس  هدروآرب  ار  وا  تجاـح  كدـنا  یگنرد  اـت  اـی  کـیدزن  یناـمز  اـت  هک  تسا  نیا  دـنوادخ  دـصق  دروم )

اریز نادرگ  مورحم  ار  وا  زاسم و  هدروآرب  ار  شتجاح  دیامرف :  یم  دوخ  هتشرف  هب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  سپ  دوش  یم  یهانگ  بکترم 
یبا نع   - 368 ثیدـح :  تشگ .  نم  تمحر  زا  یگرهب  یب  بجوتـسم  داد و  رارق  نم  مشخ  ضرعم  رد  ار  دوـخ  شیوـخ )  هاـنگ  اـب   ) وا

 : همجرت محللا .  یف  نیکسلا  نم  هبحاص  یف  عرسا  ییسلا  لمعلا  نا  لیللا و  هالص  مرحیف  بنذلا  بنذی  لجرلا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع 
دـنام و یم  مورحم  بش  زامن  ماجنا   ) زا هجیتن  رد  دوش و  یم  یهانگ  بکترم  درم  هک  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 368

یبا نع   - 369 ثیدـح :  دراذـگ .  یم  رثا  دوخ  بحاـص  رد  رتعیرـس  دور  یم  ورف  تشوگ  نآ  رد  هک  ییوقاـچ  زا  تشز  رادرک  هک  اـقح 
یتزع و و  لوقیف :  یلاعت  یلاعت و  كرابت و  برلا  هاریف  هئیـسلا  دبعلا  لمع  امبر  هناف  اهلمعی  نالف  هئیـسلاب  مه  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع 
زا  ) دهد ماجنا  يدب  راک  هک  دومن  دـصق  سک  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 369 همجرت :  ادبا .  کلذ  دـعب  کل  رفغاال  یلالج 
یم وا  هب  یلاعت  كرابت و  راـگدرورپ  سپ  ددرگ  یم  يدـب  راـک  بکترم  يا  هدـنب  هک  اـسب  هچ  اریز  دـنکن  نینچ  و  ددرگرب و ) دوخ  دـصق 

مالسلا هیلع  رفعج  یبا  نع   - 370 ثیدح :  میاشخب .  یمن  ار  وت  زگره  نیا  زا  سپ  هک  ما  یگرزب  تزع و  هب  دنگوس  دیامرف :  یم  درگن و 
بونذـلا یف  يدامت  نا  داوسلا و  کلذ  بهذ  بات  ناف  ءادوس  هتکنلا  یف  جرخ  ایند  بنذا  اذاف  ءاضیب  هتکن  هبلق  یف  الا و  دـبع  نم  اـم  لاـق : 

مهبولق یلع  نار  لـب   : ) لـجوزع هللا  لوق  وه  ادـبا و  ریخ  یلا  هبحاـص  عجری  مل  ضاـیبلا  یطغ  اذاـف  ضاـیبلا  یطغی  یتح  داوسلا  کـلذ  داز 
سپ تسا  دیفـس  يا  هطقن  وا  بلق  رد  هکنیا  رگم  تسین  يا  هدنب  چیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 370 همجرت :  نوبـسکی . )  اوناکام 
یلو دور  یم  نیب  زا  هایس  هطقن  نآ  دومن  هبوت  رگا  سپ  دوش  نایامن  هایـس  يا  هطقن  دیفـس  هطقن  نآ  نورد  رد  دوش  یهانگ  بکترم  هاگره 

یهایـس هاگره  سپ  دـناشوپ  یم  ار  يدیفـس  مامت  هک  ییاج  اـت  دوش  یم  هدوزفا  یهایـس  نآ  دیـشک  ازارد  هب  شناـهانگ  داد و ) همادا   ) رگا
یم هک  تسا  لـجوزع  دـنوادخ  راـتفگ  ياـنعم  نیا  ددرگ و  یمن  زاـب  ریخ  يوـس  هب  زگره  راـکهانگ  نآ  رگید  دـناشوپب  ار  يدیفـس  يور 
یبا نع  ینئادـملا  ورمع  یبا  نـع   - 371 ثیدح :  ( 89 ( ) دـش یم  ناشاهلد  رب  يراـگنز  دـندرک  یم  بسک  هک  ار  هچنآ  هکلب   : ) دـنیامرف

دبعلا ثدحی  یتح  هایا  اهبلسیف  همعنب  دبعلا  یلع  معنی  امتح ال  ءاضق  یضق  هللا  نا  لوقی :  یبا  ناک  لوقی :  هتعمس  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع 
هیلع رقاب  ماما  مردـپ  دومرف :  هک  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  ینئادـم  رمع  یبا   - 371 همجرت :  همقنلا .  کلذـب  قحتـسی  ابنذ 

زا ار  نآ  سپس  دشخبن و  يا  هدنب  هب  ار  یتمعن  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  شا  یمتح  ياضق  مکح و  دنوادخ  هک  یتسار  هب  دومرف :  یم  مالسلا 
یهلا مشخ  راوازس  هجیتن  رد  دنک و  یهانگ  هدنب  نآ  هکنیا  رگم  دنک ) یمن  بلس  يو  زا  ار  نآ  دیشخب  وا  هب  ار  یتمعن  رگا  هکلب   ) دریگب وا 

هیلع هللادبع  ابا  تعمس  لاق  هعامـس  نع   - 372 ثیدـح :  دـنک . ) یم  بلـس  دوخ  زا  ار  تمعن  شهانگ  اب  هدـنب  دوخ  عقاو  رد  سپ   ) ددرگ
ماما زا  دیوگ :  هعامـس   - 372 همجرت :  بلـسلا .  کلذب  قحتـسی  ابنذ  بنذـی  یتح  هایا  اهبلـسف  همعن  دـبع  یلع  هللا  معنا  ام  لوقی :  مالـسلا 

یهانگ بکترم  هکنیا  رگم  دریگب  وا  زا  ار  نآ  هک  دشخب  یمن  شا  هدـنب  هب  ار  یتمعن  دـنوادخ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص 
نم فوخلا  رثکیل  مکدـحا  نا  لاـق :  هنا  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 373 ثیدح :  ددرگ .  تمعن  بلـس  راوازـس  نآ  ببـس  هب  دوش و 

هک یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 373 همجرت :  اهیف .  اودامت  متعطتـسا و ال  ام  اهوقوتف  بونذـلاب  الا  کلذ  اـم  ناطلـسلا و 
رد دـینک و  زیهرپ  دـیناوت  یم  ات  ناهانگ  زا  سپ ،  تسا  ناهانگ  رطاخ  هب  طـقف  شـسرت  نیا  دـسرت و  یم  ناطلـس  زا  رایـسب  امـش  زا  یـسک 

توملا و نم  دـشا  فوخ  بونذـلا و ال  نم  بولقلل  عجوا  عجوال  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاـق   - 374 ثیدح :  دـینامن .  ورف  ناهانگ 
زا رتکاندرد  اـهلد  يارب  يدرد  چـیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 374 همجرت :  اظعا .  توملاـب و  یفک  ارکفت و  فلـس  اـمب  یفک 

ناونع هب  گرم  تسا و  یفاـک  ندیـشیدنا  يارب  تسا  هتـشگ  يرپس  هک  هچنآ  تسین و  گرم  زا  رت  تخـس  یـسرت  چـیه  تسین و  ناـهانگ 
دابعلا ثدحا  املک  لوقی :  مالسلا  هیلع  اضرلا  تعمـس  لاق  یماشلا  لاله  نب  سابعلا  نع   - 375 ثیدح :  دنک .  یم  تیافک  هدنهد  زردـنا 

ماما زا  دـیوگ :  یماش  لاله  نب  سابع   - 375 همجرت :  نوفرعی .  اونوکی  مل  ام  ءالبلا  نم  مهل  ثدـحا  نولمعی  اونوکی  مل  اـم  بونذـلا  نم 
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دندـش یمن  یناهانگ  نینچ  بکترم  نآ  زا  شیپ  هک  دـنهد  ماجنا  ار  یناـهانگ  ناگدـنب  هاـگره  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اـضر 
 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق   - 376 ثیدح :  دنتشادن .  غارـس  ار  ییاهالب  نینچ  نآ  زا  شیپ  هک  دیآ  یم  شیپ  اهنآ  يارب  ییاهالب 

یهانگ بکترم  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   - 376 همجرت :  كاب .  وه  رانلا و  لخد  کحاض  وه  اـبنذ و  بنذا  نم 
مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 377 ثیدح :  دـتفا .  رد  خزود  شتآ  هب  نایرگ  مشچ  اب  تمایق )  زور  رد   ) تسا نادـنخ  هک  یلاح  رد  دوش 

ام ناطلـسلا و  نم  هرعملا  هبیـصتل  مکدحا  نا  مکیلا  اهنم  عرـسا  دـحا  یلا  یه  ام  هللا  وف  انتعیـش  اهرذـح  بونذـلا و  كایا و  لضفم  ای  لاق : 
ام توملا و  دنع  هیلع  ددشیل  هنا  هبونذب و  الا  وه  ام  قزرلا و  هنع  سبحیل  هنا  هبونذـب و  الا  کلذ  ام  مقـسلا و  هبیـصیل  هنا  هبونذـب و  الا  كاذ 
هللا كاذ و  لاق  ال .  تلق :  كاذ ؟  مل  يردتا  لاق - :  ینلخد  دـق  ام  يار  املف  توملاب -  مغ  دـقل  هرـضح  نم  لوقی  یتح  هبونذـب  الا  كاذ 

زیهرپب ناهانگ  زا  لصفم !  يا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 377 همجرت :  ایندلا .  یف  مکل  تلجع  هرخالا و  یف  اهب  نوذخاوتال  مکنا 
دنیآ یم  امـش  يوس  هب  هکنآ  زا  رت  باتـش  اب  سک  چیه  يوس  هب  ناهانگ  هک  ادخ  هب  دنگوس  راد .  رذـح  رب  ناهانگ  زا  زین  ار  ام  نایعیـش  و 
راچد امـش  زا  یـسک  شناهانگ و  رطاخ  هب  رگم  تسین  نیا  دسر و  یم  یتخـس  جنر  ناطلـس  هیحان  زا  ار  امـش  زا  یـسک  انامه  دنور ،  یمن 

هب رگم  تسین  نیا  دوش و  یم  هتـشاد  زاب  وا  زا  شا  يزور  قزر و  امـش  زا  یـسک  شناهانگ و  رطاخ  هب  رگم  تسین  نیا  دوش و  یم  يرامیب 
هب وا  دـیوگ :  یم  تسا  رـضاح  وا  دزن  رد  هک  یـسک  هک  اجنآ  ات  دوش  یم  دایز  راشف  راچد  گرم  ماگنه  امـش  زا  یـسک  شناهانگ و  لیلد 

رکف هب  ترـضح  نانخـس  زا  نم  اجنیا  رد  دیوگ :  ياور  شناهانگ .  رطاخ  هب  رگم  تسین  نیا  تسا و  هدـش  نیگمغ  گنتلد و  گرم  رطاخ 
نینچ ارچ  هک  یناد  یم  ایآ  دومرف :  دید  لاح  نیا  هب  ارم  نوچ  ترـضح  و  دنوش ؟  راچد  ییاهالب  نینچ  هب  نایعیـش  دـیاب  ارچ  هک  متفر  ورف 
دروم ترخآ  رد  ناتناهانگ  ببـس  هب  امـش  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف :  ترـضح  ریخ .  مدرک :  ضرع  تسا ؟ 

( . دینک چوک  ایند  نآ  هب  كاپ  ات   ) تسا هدش  لیجعت  ایند  نیا  رد  ناترفیک  تبوقع و  رد  دیریگن و  رارق  هذخاوم 

یصاعملا بانتجا  بوجو  باب   - 41

لیللاب و هللا  تاوطـس  نم  هللااب  اوذوعت  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 378 ثیدـح :  ناهانگ  زا  ندومن  يراددوخ  بوجو  باب   - 41
هریچ اه و  نتفرگ  تخس  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 378 همجرت :  یصاعملا .  یلع  ذخالا  لاق :  هللا ؟  تاوطس  ام  و  تلق :  راهنلا 

دومرف ترضح  تسیچ ؟  دنوادخ  ياه  نتفرگ  تخس  مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار  دیرب .  هانپ  ادخ  هب  زور  هنابش  رد  دنوادخ  ياه  نتشگ 
اهاحضا الا  راد  یف  یـصعیال  نا  هللا  یلع  قح  لاق :  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع   - 379 ثیدح :  ناشیاه .  ینامرفان  رب  ناگدـنب  نتفرگ  : 

دوشن شا  ینامرفان  يا  هناخ  چیه  رد  هک  تسا  راوازس  دنوادخ  رب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   - 379 همجرت :  اهرهطت .  یتح  سمشلل 
نآ دیشروخ  ات  دباتب ) نآ  نورد  هب  دیشروخ  ات  درادرب  ار  هناخ  نآ  فقـس  ینعی   ) دنک نایامن  دیـشروخ  يارب  ار  هناخ  نآ  نورد  هکنیا  زج 
ایبن ثعب  لجوزع  هللا  نا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق :  يرزجلا  دـقاو  نب  مثیهلا  نع   - 380 ثیدـح :  دزاس .  كاپ  ار  هناخ 

بحا امع  اولوحتف  ءارس  اهیف  مهباصاف  یتعاط  یلع  اوناک  سانال  هیرق و  لها  نم  سیل  هنا  کموقل :  لق  نا  هیلا  یحوا  هموق و  یلا  هئایبنا  نم 
ءارـض اهیف  مهباصاف  یتیـصعم  یلع  اوناک  تیب  لها  هیرق و ال  لـها  نم  سیل  نوهرکی و  اـم  یلا  نوبحی  اـمع  مهل  تلوحت  ـالا  هرکا  اـم  یلا 

یتمحر نم  اوطنقت  الف  یبضغ  تقبـس  یتمحر  نا  مهل :  لق  نوبحی و  ام  یلا  نوهرکی  امع  مهل  تلوحت  الا  بحا  ام  یلا  هارکا  امع  اولوحتف 
اهل موقیال  یبضغ  دنع  تاوطـس  یل  ناف  یئایلواب  اوفختـسیال  یطخـسل و  نیدناعم  اوضرعتیال  مهل :  لق  هرفغا و  بنذ  يدنع  مظاعتی  هناف ال 

لجوزع دـنوادخ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ :  يرزج  دـقاو  نب  مثیه   - 380 هـمجرت :  یقلخ .  نـم  یش ء 
یمدرم چـیه  يا و  هیرق  لـها  چـیه  وگب :  تموق  هب  هک  داتـسرف  یحو  وا  هب  تخاـس و  ثوعبم  شموـق  يوـس  هب  ار  شناربماـیپ  زا  يربماـیپ 

نم دنـسپ  دروم  هک  هچنآ  زا  نانآ  دـسرب و  ینامداش  یـشوخ و  نانآ  هب  لاح  نآ  رد  سپ  دنـشاب  نم  يرادربنامرف  تعاـط و  رب  هک  دـندوبن 
هک هچنآ  يوـس  هب  دـنراد  یم  تسود  ناـنآ  هک  هچنآ  زا  زین  نم  هکنیا  زچ  دـندرگرب  تسا  دنـسپان  نم  رظن  رد  هک  هـچنآ  يوـس  هـب  تـسا 
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نانآ هب  لاح  نآ  رد  سپ  دنـشاب  نم  ینامرفان  رب  هک  دـندوبن  يا  هناخ  لها  چـیه  يا و  هیرق  لها  چـیه  مدرگ و  یم  زاب  دنرمـش  یم  دنـسپان 
هک هچنآ  زا  زین  نم  هکنیا  زج  دـندرگ  زاب  تسا  نم  دنـسپ  دروم  هک  هچنآ  يوس  هب  تسا  نم  دنـسپان  هک  هچنآ  زا  ناـنآ  دـسرب و  یـشوخان 

دراد یـشیپ  نم  مشخ  رب  نم  تمحر  وگب :  ناـنآ  هب  و  مدرگ .  یم  زاـب  دـنراد  یم  تسود  هک  هچنآ  يوـس  هب  تسا  دـنیاشوخ  ناـنآ  يارب 
دروم رد  وگب :  ناـنآ  هب  تسین و  گرزب  نم  دزن  رد  منک  یم  یـشوپ  مشچ  نآ  زا  هک  یهاـنگ  اریز  دـیوشن  دـیمون  نم  تمحر  زا  نیارباـنب 

هبلغ رهق و  نم  يارب  نم  مشخ  ماگنه  رد  اریز  دنرمـشن  کچوک  ارم  ناتـسود  دننکن و  ینایمرداپ  دنراد  هزیتس  رـس  نم  مشخ  اب  هک  یناسک 
هللا یحوا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نع   - 381 ثیدـح :  درادـن .  یگداتـسیا  باـت  نا  ربارب  رد  نم  تاـقولخم  زا  کـیچیه  هک  تسا  يا 

تنعل و تبضع  اذا  تبضغ و  تیصع  اذا  هیاهن و  یتکربل  سیل  تکراب و  تیـضر  اذا  تیـضر و  تعطا  اذا  ءایبنالا :  نم  یبن ء  یلا  لجوزع 
داتسرف یحو  شناربمایپ  زا  یکی  يوس  هب  لجوزع  دنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   - 381 همجرت :  يرولا .  نم  عباـسلا  غلبت  یتنعل 
تسین ینایاپ  تیاهن و  نم  تکرب  ریخ و  يارب  مشخب و  یم  تکرب  مشاب  دونـشوخ  هاگره  مدرگ و  یم  دونـشوخ  موش  تعاطا  هاگره  هک : 

ات نم  تنعل  منک و  یم  رود  دوخ  تمحر  زا  متـسرف و  یم  تنعل  موش  نیگمـشخ  هاگره  مدرگ و  یم  نیگمـشخ  دوش  میناـمرفان  هاـگره  و 
نم یناصع  اذا  لجوزع  هللا  لوقی  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 382 ثیدـح :  دـسر .  یم  نانآ  هب  دریگ و  یم  ارف  ار  لـسن  تفه 
دنک ما  ینامرفان  دسانـش  یم  ارم  هک  یـسک  هاگره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 382 همجرت :  ینفرعیـال .  نم  هیلع  تطلـس  ینفرعی 

موی و لک  یف  لجوزع  نا هللا  لاق :  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع   - 383 ثیدح :  منادرگ .  یم  طلسم  وا  رب  دسانش  یمن  ارم  هک  ار  یـسک 
هب نوضرت  ابـص  باذعلا  مکیلع  بصل  عکر  خویـش  عضر و  هیبص  عتر و  مئاهبال  ولف  هللا  یـصاعم  نع  هللا  دابع  الهم  الهم  يدانی  ای  دانم  هلیل 
هک تسه  يا  هدنهد  ادن  بش  زور و  ره  رد  لجوزع  دـنوادخ  يارب  هک  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 383 همجرت :  اضر . 

هدنرچ و نایاپراهچ  رگا  سپ  یهلا ،  ياهتیـصعم  ندروآ  ياجب  زا  دینک  گنرد  دیراد و  هگن  تسد  ادـخ  ناگدـنب  يا  دـهد :  یم  رد  ادـن 
 : ثیدح دیدش .  یم  هزیر  هزیر  هدیبوک و  نآ  ببـس  هب  هک  تخیر  یم  ورف  امـش  رب  یباذع  دندوبن  هدیمخ  دـق  ناریپ  راوخریـش و  ناکدوک 

یلا هلکا  مل  ینعاطا  دبع  امیا  هلالج  لج  هللا  لاق  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  هب  دمحم   - 384
یلص ادخ  لوسر  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 384 همجرت :  کله .  داو  يا  یف  لابا  مل  مث  هسفن  یلا  هتلک  یناصع و  دبع  امیا  يریغ و 
هدنب ره  مراذگ و  یمن  او  مدوخ  ریغ  هب  ار  وا  درب  نامرف  نم  زا  هک  يا  هدنب  ره  دـنیامرف :  یم  هلالج  لج و  دـنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا 
لوسر لاق  و   - 385 ثیدح :  دسرب .  تکاله  هب  اجک  رد  هک  مرادن  یکاب  سپـس  مراذگ  یم  او  شدوخ  هب  ار  وا  دـنک  ما  ینامرفان  هک  يا 

 - 385 همجرت :  ینفرعیـال .  نم  یقلخ  نم  هیلع  تطلـس  ینفرعی  نم  یقلخ  نم  یناـصع  اذا  لـجوزع :  هللا  لاـق  هـلآ :  هـیلع و  هللا  یلـص  هللا 
دنک ما  ینامرفان  دسانش  یم  ارم  هک  نم  تاقولخم  زا  یسک  هاگره  دیامرف :  یم  لجوزع  دنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

هللادبع ابا  عمس  نمع  ریمع  یبا  نبا  نع   - 386 ثیدح :  منادرگ .  یم  طلسم  وا  رب  دسانش  یمن  ارم  هک  ار  یـسک  دوخ  تاقولخم  زا  زین  نم 
کبح ناک  ول  عیدـب  لاعفلا  یف  لاحم  اذـه  هبح  رهظت  تنا  هلالا و  یـصعت  لثمت :  مث  هاصع ،  نم  هللا  بحا  ام  لوقی :  مالـسلا  هیلع  قداصلا 
تیاور تسا  هدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح  زا  هک  یسک  زا  ریمع  یبا  نبا   - 386 همجرت :  عیطم  بحی  نمل  بحملا  نا  هتعطال  اقداص 

ار دنوادخ  دروآ :  لاثم  ار  رعش  نیا  ترضح  سپس  درادن .  تسود  ار  دنوادخ  دنک  ار  ادخ  ینامرفان  هک  یـسک  دومرف :  ترـضح  هک  دنک 
شا يرادربنامرف  تسا  هناقداص  تا  یتسود  رگا  تسا  تفگـش  نکممان و  يراک  نیا  ینک  یم  راـهظا  ار  شا  یتسود  ینک و  یم  نایـصع 

هتیـصعم یلع  هللادعوتی  مل  ول  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 387 ثیدـح :  تسا  بوبحم  رادربناـمرف  بحم  هک  یتسار  هب  نک 
دیعو شتیـصعم  رب  مه  دـنوادخ  رگا  یتـح )   : ) دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 387 همجرت :  همعنل .  ارکـش  یـصعیال  نا  بجی  ناکل 

همصعلا نم  مالـسلا :  هیلع  لاق  و   - 388 ثیدح :  دوشن .  تیـصعم  هک  دوب  بجاو  شیاهتمعن  رکـش  رطاخ  هب  مه  زاب  دوب  هدادـن  ار  خزود 
ناهانگ ماجنا )   ) ندیدرگ لاحم  يراوشد و  ینمادکاپ  بابـسا )   ) زا دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 388 همجرت :  یصاعملا .  ردعت 

 : ثیدح ددرگ . ) یم  یکاپ  ببـس  دوخ  نیا  دـنام و  یم  رود  هب  هانگ  نآ  زا  یمدآ  دـیدرگ  لاحم  ای  راوشد  یهانگ  ماجنا  رگا  اریز   ) تسا
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 . دـیع موی  وهف  هیف  هللا  یـصعت  موی  لک  همایق و  رکـش  همایـص و  هللا  لبق  نمل  دـیع  وه  اـمنا  داـیعالا :  ضعب  یف  مالـسلا  هیلع  لاـق  و   - 389
زا هتفریذپ  ار  شا  هزور  دنوادخ  هک  تسا  دیع  یسک  يارب  زور  نیا  دومرف :  اهدیع  زا  یکی  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 389 همجرت : 

 . تسا دیع  زور  زور ،  نآ  يوشن  ادخ  تیصعم  بکترم  نآ  رد  هک  يزور  ره  تسا و  هدروآ  ياج  هب  رکشت  شزامن 

همرحملا تاذللا  تاوهشلا و  بانتجا  بوجو  باب   - 42

هراکملاب هفوفحم  هنجلا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 390 ثیدح :  مارح  ياهتذل  تاوهش و  زا  ندرک  يراددوخ  بوجو  باب   - 42
 . رانلا لخد  اهتوهش  اهتذل و  هسفن  یطعا  نمف  تاوهشلا  تاذللاب و  هفوفحم  منهج  هنجلا و  لخد  ایندلا  یف  هراکملا  یلع  ربص  نمف  ربصلا  و 
هب دنک  ربص  ایند  ياه  یتخس  رب  هک  یـسک  سپ  تسا  هدیـشوپ  ربص  اه و  یتخـس  اب  تشهب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 390 همجرت : 

شتآ هب  دشخبب  ار  یناسفن  توهش  تذل و  دوخ  سفن  هب  هک  یسک  سپ  تسا  هدیشوپ  اهتوهش  اهتذل و  اب  خزود  و  دوش .  یم  دراو  تشهب 
هبوتلا و بلط  نم  رسیا  هئیطخلا  كرت  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 391 ثیدح :  ددرگ .  یم  لخاد 

دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 391 همجرت :  احرف .  بل  يذل  كرتی  ملف  ایندلا  حضف  توملا  الیوط و  انزح  تثروا  هعاس  هوهـش  نم  مک 
ینالوط هودـنا  ثعاب  ندـنارذگ  توهـش  هب  یتعاس  اسب  هچ  تسا و  رتناـسآ  هبوت  بلط  زا  هاـنگ  كرت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  : 

هللا لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع   - 392 ثیدح :  دراذگ .  یمن  يداش  دـنمدرخ  يارب  دـنک و  یم  اوسر  ار  ایند  گرم ،  و  دوش ، 
لوسر هک  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 392 همجرت :  هری .  مل  دعومل  هرـضاح  هوهـش  كرت  نمل  یبوط  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 
كرت تسا  هدیدن  ار  نآ  هک  يا  هدعو  رطاخ  هب  ار  هدامآ  رضاح و  یناسفن  لیم  هک  یسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

 . دنک

بونذلا نم  تارقحملا  بانتجا  بوجو  باب   - 43

اوقتا مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  وبا  لاـق   - 393 ثیدـح :  دـنوش  یم  هدرمـش  کـچوک  هک  یناـهانگ  زا  ندرک  يراددوخ  بوجو  باـب   - 43
 . کلذ ریغ  یل  نکی  مل  نا  یل  یبوط  لوقیف :  بنذـلا  بنذـی  لجرلا  لاق :  تارقحملا ؟  اـم  و  تلق :  رفغتـال  اـهناف  بونذـلا  نم  تارقحملا 

ياور دنوش .  یمن  هدیشخب  اهنآ  اریز  دیسرتب  دنوش  یم  هدرمش  کچوک  هک  یناهانگ  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 393 همجرت : 
نیا زج  رگا  نم  لاح  هب  اشوخ  دـیوگب :  دـنک و  یهانگ  درم  هکنیا  دومرف :  ترـضح  دـنمادک ؟  کچوک  ناـهانگ  مدرک :  ضرع  دـیوگ : 

اولقتستال ریخلا و  ریثکا  ورثکتستال  لوقی :  مالـسلا  هیلع  نسحلا  ابا  تعمـس  لاق  هعامـس  نع   - 394 ثیدح :  متـشادن .  رگید  یهانگ  هانگ 
هعامس  - 394 همجرت :  فصنلا .  مکـسفنا  نم  اوطعت  یتح  رـسلا  یف  هللا  اوفاخ  اریثک و  نوکی  یتح  عمتجی  بونذلا  لیلق  ناف  بونذلا  لیلق 

مک ناهانگ  اریز  دـینادن  مک  ار  مک  ناهانگ  دیرمـشن و  دایز  ار  دایز  ریخ  ياهراک  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما  زا  دـیوگ ، 
 : ثیدـح دـینک .  راتفر  فاصنا  هب  دوخ  هرابرد  ناتدوخ  هک  اجنآ  ات  دیـسرتب  یناهنپ  رد  دـنوادخ  زا  دـندرگ و  یم  دایز  دـنوش و  یم  عمج 
 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  لاقف  بطح  نم  اهب  ام  ءاـعرق  ضراـب  لزن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  وبا  لاـق   - 395

عمتجت اذـکه  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاقف  ضعب  یلع  هضعب  هیدـی  نبی  اومر  یتح  هب  اوءاـجف  هیلع  ردـق  اـمب  ناـسنا  لـک  تاـیلف 
یف هانیصحا  یش ء  لک  مهراثا و  اومدق و  ام  بتکی  اهبلاط  نا  الا و  ابلاط  یش ء  لکل  ناف  بونذلا  نم  تارقحملا  مکایا و  لاق :  مث  بونذلا 
هایگ یب  نیمز  رد  دوخ ) نارای  اب   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 395 همجرت :  نیبم .  ماـما 

رد میتسه و  هایگ  یب  یناکم  رد  ام  ادخ  لوسر  يا  دندرک :  ضرع  دیروایب ،  مزیه  يرادقم  دومرف :  دوخ  نارای  هب  ترـضح  دندمآ ،  دورف 
يرادقم مادک  ره  هک )  دوب  هتشذگن  يزیچ   ، ) دیروایب دیناوت  یم  هک  يا  هزادنا  هب  امـش  زا  مادک  ره  دومرف :  ترـضح  تسین .  مزیه  اجنیا 

سپـس دنوش  یم  عمج  هنوگنیا  زین  ناهانگ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دـنتخیر .  مه  يور  ربمایپ  لباقم  رد  دـندروآ و  مزیه 
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 ( مدرم  ) هک ار  هچنآ  تسا )  هتـشرف  هک   ) ناهانگ هدنیوج  انامه  دراد و  يا  هدـنیوج  زیچ  ره  اریز  دـینک  رذـح  کچوک  ناهانگ  زا  دومرف : 
رفعج یبا  نع   - 396 ثیدح :  ( 90  ( ) میا هدرک  مهارف  راکشآ  ییاوشیپ  رد  ار  زیچ  ره  و   ) دسیون یم  ار  اهنآ  ياهرثا  دنا و  هداتـسرف  شیپ 

اومدق و ام  بتکن  و   : ) لوقی لجوزع  هللا  نا  رفغتسا  بنذا و  مکدحا :  لوقی  ابلاط :  اهل  ناف  بونذلا  نم  تارقحملا  اوقتا  لاق :  مالـسلا  هیلع 
وا تاوامسلا  یف  وا  هرخـص  یف  نکتف  لدرخ  نم  هبح  لاقثم  کت  نا  اهنا   : ) لجوزع لاق  و  نیبم )  ماما  یف  هانیـصحا  یـش ء  لک  مهراثآ و 

دنوش یم  هدرمـش  کچوک  هک  یناهانگ  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 396 همجرت :  ریبخ . ) فیطل  هللا  نا  هللا  اهب  تاـی  ضرـالا  یف 
 ، منک یم  رافغتسا  نآ )  زا  سپ   ) منک و یم  هانگ  دیوگ :  یم  امـش  زا  یـسک  دراد ،  هدنیوج  يا  هتـشرف  زین )  ) ناهانگ نآ  اریز  دینک  زیهرپ 

ییاوشیپ رد  ار  يزیچ  ره  میـسیون و  یم  ار  اهنآ  راثآ  دـنا و  هداتـسرف  شیپ  هک  ار  هچنآ  ام  و   : ) دـیامرف یم  لـجوزع  يادـخ  هک  یتسار  هب 
رد ای  اهنامسآ  رد  ای  گرزب و  یگنس  لد  رد  یلدرخ  هناد  هزادنا  هب  نآ  رگا  هک  یتسرد  هب   : ) دیامرف یم  و  ( 91  ( ) میا هدروآ  درگ  راکشآ 
لاق لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 397 ثیدح :  ( 92  ( ) تسا هاگآ  نیب و  کیراب  دنوادخ  هک  انامه  شدرایب  دنوادخ  دـشاب  نیمز 

 . نیاع نمک  لجوزع  هللا  مکربخا  اـمیف  اونوکف  هماـیقلا  موی  رـضی  اـم  رغـصیال  هماـیقلا و  موی  عفنی  اـم  رغـصیال  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما 
تـسا دنمدوس  تمایق  زور  رد  هک  يزیچ  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 397 همجرت : 

دننام تسا  هداد  ربخ  امـش  هب  لجوزع  دـنوادخ  هک  هچنآ  رد  سپ  تسین  زیچان  تسا  رابنایز  تماـیق  زور  رد  هک  يزیچ  تسین و  کـچوک 
ناهتسا ام  بونذلا  دشا  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 398 ثیدح :  تسا .  هدید  ار  اهنآ  همه  دوخ  مشچ  هب  هک  دیشاب  یـسک 

زیچان ار  نآ  نآ ،  هدـنهد  ماـجنا  هک  تسا  یهاـنگ  ناـهانگ  نیرت  تخـس  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 398 همجرت :  هبحاـص .  هب 
 : دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 399 همجرت :  هبحاص .  هب  فختـسا  ام  بونذـلا  دـشا  مالـسلا :  هیلع  لاق  و   - 399 ثیدح :  درمـشب . 

هیلع هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  قداصلا  نع   - 400 ثیدح :  درامشب .  کبـس  ار  نآ  نآ ،  هدنهد  ماجنا  هک  تسا  یهانگ  ناهانگ  نیرت  تخس 
نم ائیش  اورثکتست  مکنیعا و ال  یف  رغص  نا  رشلا و  نم  ائیش  اورقحتال  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  یهانملا  ثیدح  یف  مالـسلا 

ناردـپ زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 400 همجرت :  رارـصالا .  عـم  ریغـصال  رافغتـسالا و  عـم  ریبـک  ـال  هناـف  مـکنیعا  یف  رثـک  نا  ریخلا و 
هک دـننک  تیاور  تسا  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  یهن  دروم  روما  زا  هک  یثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  ناـنآ  شراوگرزب و 

رگا ار  يریخ  چیه  دیرمشن و  کچوک  دشاب  کچوک  امش  رظن  رد  هچ  رگا  ار  يرش  يدب و  چیه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 
رگید هانگ  رب   ) يراشفاپ رارصا و  اب  درادن و  دوجو  گرزب  هانگ )  رگید   ) رافغتسا دوجو  اب  اریز  دیرمشم  دایز  دشاب  دایز  امش  مشچ  رد  هچ 

هانگ هب  لیدـبت  کچوک  هانگ  هانگ ،  رب  رارـصا  اب  دومن و  شزرمآ  بلط  گرزب  هانگ  زا  ناوت  یم  رافغتـسا  اب  اریز   ) تسین کچوک  هانگ ) 
اهلمعت نا  هنسح  نرغصتست  ال  ثیدح :  یف  ملسم  نب  دمحمل  لاق  هنا  مالـسلا  هیلع  یلع  نب  دمحم  نع   - 401 ثیدح :  دوش . ) یم  گرزب 

رد مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 401 همجرت :  ثیدحلا .  كووست  ثیح  اهارت  کناف  اهلمعت  هئیـس  نرغـصتست  كرـست و ال  ثیح  اهارت  کناف 
هک ینیب  یم  ییاـج  رد  ار  کـین  راـک  اریز  رامـشم  کـچوک  يروآ  یم  ياـج  هب  هک  ار  یکین  راـک  دوـمرف :  ملـسم  نب  دـمحم  هب  یثیدـح 
زا دارم   ) دنک یم  تلاح  دب  هک  يرگن  یم  ییاج  رد  ار  نآ  اریز  رامـشم  کچوک  یهد  یم  ماجنا  هک  ار  یتشز  لمع  دـنک و  یم  تنامداش 
الا ذخاوا  ینتیل ال  لجرلا  لوق  رفغتال  یتلا  بونذـلا  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 402 ثیدح :  تسا . )  تمایق  هنحـص  اج  نآ 

دیوگب دنک و ) یهانگ   ) یسک هک  تسا  نیا  دوش  یمن  هدیشخب  هک  یناهانگ  زا  یکی  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 402 همجرت :  اذهب . 
هللا نم  اهل  ناف  بونذـلا  تارقحم  مکایا و  مالـسلا :  هیلع  لاـق  و   - 403 ثیدـح :  مدـش .  یم  هذـخاوم  هانگ  نیمه  هب  طقف  اهنت  شاک  يا  : 

دنوش یم  هدرمـش  کچوک  هک  یناهانگ  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما   - 403 همجرت :  هکلهت .  یتح  ءرملا  یلع  عمتجتل  اـهنا  اـبلاط و 
کچوک ناهانگ  هدننک  يریگ  یپ  هدننک و  بلط  هک  يا  هتشرف  ینعی   ) دراد يا  هدنیوج  دنوادخ  بناج  زا  زین )  ) ناهانگ نآ  اریز  دیزیهرپب 

لوسر لاق   - 404 ثیدح :  دـننکفا .  یم  تکاله  هب  ار  وا  هک  اجنآ  ات  دـنوش  یم  عمج  یمدآ  رب  کچوک  ناهانگ  هک  یتسار  هب  و  تسا ) 
نفختسی الف  هقلخ  یف  هیل  متک و  هتیـصعم و  یف  هطخـس  متک  هتعاط و  یف  هاضر  متک  هثالث  یف  هثالث  متک  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
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هللا و طخـس  اهیا  یف  يردیال  هناف  یـصاعملا  نم  ائیـش  مکدـحا  نلقتـسی  هللا و ال  یـضر  اهیا  یف  يردـیال  هناف  تاعاطلا  نم  ائیـش  مکدـحا 
دنوادخ انامه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   - 404 همجرت :  هللا .  یلو  مهیا  يردیال  هناف  هللا  قلخ  نم  دـحاب  مکدـحا  نیرزیال 

یلو شا و  ینامرفام  تیـصعم و  رد  ار  شمـشخ  شتعاط و  رد  ار  شا  يدونـشوخ  تیاـضر و  تسا :  هدومن  ناـهنپ  زیچ  هس  رد  ار  زیچ  هس 
تیاضر و هک  دـناد  یمن  وا  اریز  درمـشب  کبـس  ار  تاعاط  زا  یکی  امـش  زا  یـسک  ادابم  سپ  تسا  هتخاس  ناهنپ  شقلخ  نایم  رد  ار  دوخ 

کیمادک رد  ادخ  مشخ  هک  دناد  یمن  وا  اریز  درمشب  مک  ار  اهتیصعم  زا  یکی  ادابم  تسا و  ناهنپ  وا  تعاط  مادک  رد  دنوادخ  يدونـشوخ 
 . تسا دـنوادخ  یلو  اهنآ  زا  کیمادـک  هک  دـناد  یمن  اریز  دـنادب  شزرا  ردـق و  یب  ار  ادـخ  قلخ  زا  یکی  ادابم  تسا و  ناـهن  ناـهانگ  زا 
زا و   - 405 همجرت :  متارتجا .  ام  یلا  اورظنا  نکل  بنذـلا و  ریغـص  یلا  اورظنتال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  همالک  نم  لاق و   - 405 ثیدح : 
هب دیرگنب   . ) دیرگنب دیا  هتفای  تارج  نآ  رب  هک  يزیچ  هب  هکلب  دینکن  هانگ  یکچوک  هب  هک :  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  مالک 
الف هئیسلاب  مه  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 406 ثیدح :  تسا . )  گرزب  رایسب  نیا  دیا و  هتـشگ  ریلد  ادخ  ینامرفان  رب  هکنیا 

دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 406 همجرت :  ادبا .  کل  رفغاال  یلالج  یتزع و  و  لوقیف :  برلا  هاریف  هئیسلا  دبعلا  لمع  امبر  هناف  اهلمعی 
ار وا  شراگدرورپ  دوش و  یم  بکترم  ار  یهانگ  هدنب  اسب  هچ  اریز  دهد  ماجنا  ار  نآ  دیابن  دومن  ار  یهانگ  نداد  ماجنا  دـصق  هک  یـسک  : 

 . میاشخب یمن  ار  وت  زگره  رگید  هک  ما  یگرزب  تزع و  هب  دنگوس  دیوگ :  یم  دنیب و  یم 

هللا همعن  نارفک  میرحت  باب   - 44

هللا لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  لجر  لاـس  لاـق :  ریدـس  نع   - 407 ثیدـح :  دـنوادخ  تمعن  ربارب  رد  یـساپسان  میرحت  باـب   - 44
راهنا ضعب و  یلا  اهـضعب  رظنی  هلـصتم  يرق  مهل  تناک  موق  ءالوه  لاقف :  هیالا  مهـسفنا )  اوملظ  انرافـسا و  نیب  دعاب  انبر  اولاقف   : ) لجوزع

ام اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  هللا  نا   ) همعن و نم  مهب  ام  هللا  ریغف  هللا  هیفاع  نم  مهـسفناب  اـم  اوریغ  هللا و  معن  اورفکف  هرهاـظ  لاوما  هیراـج و 
طمخ لکا  یتاوذ  نیتنج  مهتانج  ناکم  مهلدبا  مهلاوماب و  بهذ  مهراید و  برخ  مهارق و  قرغف  مرعلا  لیـس  مهیلع  هللا  لسراف  مهـسفناب ) 

زا يدرم  دیوگ :  ریدـس   - 407 همجرت :  روفکلا . ) الا  يزاجن  له  اورفک و  امب  مهانیزج  کلذ   : ) لاق مث  لـیلق  ردـس  نم  یـش ء  لـثا و  و 
ام ياهرفـس  نیب  ام ،  راگدرورپ  يا  دـنتفگ :  سپ   : ) دـیامرف یم  هک  دیـسرپ  لجوزع  يادـخ  راتفگ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

اهنآ دومرف :  ترـضح  ( 93  ( ) میتخاس ناش  هدـنکارپ  میدـینادرگ و  تیاکح  ار  ار  اـهنآ  مه  اـم  دـندرک و  متـس  دوخ  رب  و  نکفیب ،  يرود 
ياراد دـندید و  یم  ار  رواـجم  ياهاتـسور  ناـنکاس  هک  يا  هنوـگ  هب  دنتـشاد  يا  هتـسویپ  مه  هب  لـصتم و  ياهاتـسور  هک  دـندوب  یهورگ 

دوب هداد  نانآ  هب  دنوادخ  هک  ار  یتیفاع  تمالـس و  دندرک و  یـساپسان  ار  دـنوادخ  ياهتمعن  سپ  دـندوب  راکـشآ  لاوما  يراج و  ياهیوج 
رگم دهد  یمن  رییغت  ار  یموق  تیعـضو  دـنوادخ  و   ) تخاس نوگرگد  دوب  هدیـشخب  نانآ  هب  هک  ار  یتمعن  زین  دـنوادخ  دـنتخاس  نوگرگد 

ار ناشیاه  هناخ  درب و  بآ  ریز  هب  ار  ناشیاهاتسور  داتـسرف و  نانا  رب  ار  یتخـس  لیـس  دنوادخ  سپ  ( 94 ( ) دـنهد رییغت  ار  دوخ  نانآ  هکنیا 
دندوب ردس  یمک  رادقم  زگروش و  تخرد  خلت و  ياهویم  ياراد  هک  غاب  ود  ناشیاهغاب  ياج  هب  درب و  نیب  زا  ار  ناشلاوما  تخاس و  ناریو 

؟  میهد یم  ازج  ار  ساپسان  زج  ایآ  دوب و  نانآ  نارفک  ببس  هب  میداد  نانآ  هب  هک  ییازج  نیا   : ) دومرف سپـس  تشاذگ  ياج  رب  اهنآ  يارب 
لاوز هناف ال  كرکش  نم  یلع  معنا  کیلع و  معنا  نم  رکشا  هاروتلا  یف  بوتکم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 408 ثیدح :  ( 95 ( )

رد دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 408 همجرت :  ریغلا .  نم  ناما  معنلا و  یف  هدایز  رکشلا  ترفک ،  اذا  اهل  ءاقب  ترکش و ال  اذا  ءامعنلل 
تمعن دـنک  یم  ینادردـق  وت  زا  هک  یـسک  هب  روآ و  ياج  هب  تسا  هدیـشخب  تمعن  وت  هب  هک  ار  یـسک  رکـش  تسا :  هدـش  هتـشون  تاروت 

سپ دـنام .  یمن  یقاـب  یتـمعن  دوـش  یــساپسان  رگا  دــنوش و  یمن  لـئاز  اـهتمعن  دوـش  هدروآ  ياـج  هـب  اـهتمعن  ساپــس  رگا  اریز  شخبب 
 . تسا تمعن  رییغت  زا  ینمیا  ثعاب  تمعن و  تدایز  هیام  يرازگرکش 

سفن اب  زا 165داهج  هحفص 83 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رئابکلا بانتجا  بوجو  باب   - 45

و  : ) لوقی هتعمس  لاق  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ریـصب  یبا  نع   - 409 ثیدـح :  هریبک  ناهانگ  زا  ندرک  يراددوخ  بوجو  باب   - 45
دیوگ ریصب  یبا   - 409 همجرت :  رانلا .  اهیلع  هللا  بجوا  یتلا  رئابکلا  بانتجا  مامالا و  هفرعم  لاق :  اریثک ) اریخ  یتوا  دقف  همکحلا  توی  نم 

 ( هدـش هداد  وا  هب  ناوارف  ریخ  دوش  هداد  تمکح  سک  ره  هب   : ) دوـمرف یم  هک  هیآ  نیا  هراـبرد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  : 
باـکترا رب  ار  شتآ  دـنوادخ  هک  تسا  يا  هرییبـک  ناـهانگ  زا  ندرک  يرود  ماـما و  تخانـش  تفرعم و  ناوارف  ریخ  زا  دارم  دومرف :  ( 96)

مکنع رفکن  هنع  نوهنت  ام  رئابک  اوبنتجت  نا   : ) لجوزع هللا  لوق  یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 410 ثیدح :  تسا .  هتخاس  بجاو  اهنآ 
هرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 410 همجرت :  رانلا .  اهیلع  لجوزع  هللا  بجوا  یتلا  رئابکلا  لاق :  اـمیرک ) الخدـم  مکلخدـن  مکتاـئیس و 

امش میرذگ و  یم  رد  ناتناهانگ  زا  دیا  هدش  یهن  اهنآ  زا  هک  ییاه  هریبک  زا  دینک  يراددوخ  رگا   : ) دیامرف یم  هک  لجوزع  يادخ  راتفگ 
ار خزود  شتآ  اهنآ  ماجنا  رب  لجوزع  يادـخ  هک  دنتـسه  یناهانگ  اه ،  هریبک  زا  دارم  دومرف :  ( 97  ( ) مـیروآ یم  رد  یمارگ  یلحم  رد  ار 

هنج نوعبرا  هیلع  الا و  دبع  نم  ام  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 411 ثیدح :  تسا .  هتخاس  بجاو 
هک تسا  تیاور  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما   - 411 همجرت :  ننجلا .  هنع  تفـشکنا  هریبـک  نیعبرا  لـمع  اذاـف  هریبـک  نیعبرا  لـمعی  یتـح 

دوش هریبک  هانگ  لهچ  بکترم  هکنیا  ات  تسه  رپس ) ای   ) هدرپ لهچ  وا  رب  هکنیا  رگم  تسین  يا  هدنب  چیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
یم راچد  بلق  تواسق  هب  درادـن و  یتشز  وا  دزن  رد  هاـنگ  تروص  نیا  رد   . ) دور یم  راـنک  اـهرپس ) اـی   ) اـه هدرپ  نیا  دـنک  نینچ  رگا  هک 

ام رئابک  اوبنتجت  نا   ) لجوزع هللا  لوق  کلذ  هبونذ و  عیمج  هللارفغی  رئابکلا  بنتجا  نم  مالسلا :  هیلع  قداصلا  لاق   - 412 ثیدح :  ددرگ . )
هریبک ناهانگ  زا  سک  ره  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 412 همجرت :  امیرک . ) الخدم  مکلخدن  مکتائیـس و  مکنع  رفکن  هنع  نوهنت 

هک يا  هریبک  ناهانگ  زا  رگا   : ) دیامرف یم  هک  تسا  لجوزع  يادخ  راتفگ  يانعم  نیا  دشخب و  یم  ار  شناهانگ  همه  دنوادخ  دنک  يرود 
 : ثیدح ( 98  . ( ) میروآ یم  رد  یمارگ  یلحم  رد  ار  امـش  میرذـگ و  یم  رد  ناتناهانگ  زا  دـینک  يرود  دـیا  هدـش  یهن  اهنآ  باـکترا  زا 

رئابکلا بنتجا  نم  لاق :  مکتائیس )  مکنع  رفکن  هنع  نوهنت  ام  رئابک  اوبنتجت  نا   : ) لجوزع هللا  لوق  یف  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع   - 413
یم هک  لجوزع  يادـخ  راتفگ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   - 413 همجرت :  هتائیـس .  هنع  هللا  رفک  انموم  ناک  اذا  رانلا  هیلع  هللا  دـعوا  اـم 

هک یسک  دومرف :  ( 99  ( ) میرذگ یم  رد  ناتناهانگ  زا  دینک  يرود  دیا  هدش  یهن  اهنآ  باکترا  زا  هک  يا  هریبک  ناهانگ  زا  رگا   : ) دـیامرف
یم یـشوپ  مشچ  وا  ناهانگ  زا  دـنوادخ  دـشاب  نموم  رگا  دـنک  يرود  تسا  هداد  اهنآ  رب  خزود  شتآ  هدـعو  دـنوادخ  هک  ییاه  هریبک  زا 

 : همجرت رانلا .  هیلع  هللا  دعوا  ام  لک  لاقف :  رئابکلا  نع  مالـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تلاس  لاق :  ءاونلا  ریثک  نب  دابع  نع   - 414 ثیدح :  دنک . 
ترـضح دنتـسه ؟  ناهانگ  مادک  رئابک  هک  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دـیوگ :  دوب ) شورف  امرخ  هتـسه  هک   ) ریثک نب  دابع   - 414

ثیدح یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 415 ثیدح :  تسا .  هداد  ار  خزود  شتآ  هدـعو  نآ  ماجنا  رب  دـنوادخ  هک  یهانگ  ره  دومرف : 
رثاال نآرق و  یف  نینموم  رانلا  هیلع  لجوزع  هللادعو  ام  رئابکلا و  بکر  نم  مسی  مل  نینموم و  حلاصلا  لمعلاب  نینموملا  هللا  یمـس  دـق  لاق : 
لمع رطاخ  هب  ار  نینموم  دـنوادخ  دومرف :  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 415 همجرت :  لعفلا .  کلذ  دـعب  نامیالاب  مهمـسنال  و 

ار تسا  هداد  اـهنآ  رب  شتآ  هدـعو  لـجوزع  دـنوادخ  هک  یناـهانگ  هریبـک و  ناـهانگ  هک  ار  یناـسک  تسا و  هدـیمان  نموم  ناـنآ  هتـسیاش 
 . میمان یمن  نموم  یناهانگ  نینچ  ماجنا  زا  سپ  ار  نانآ  مه  ام  تسا و  هدیمانن  نموم  يرثا  چیه  رد  هن  نآرق و  رد  هن  ار  دنوش  یم  بکترم 

نموم وهف  رئابکلا  بنتجا  نیقیلاب و  هعجرلاب  رقا  لاق و  نا  یلا  هیبشتلا  یفن  دیحوتلاب و  رقا  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  اضرلا  نع   - 416 ثیدح : 
نتـشادن دننام  لثم و  دنوادخ و  یگناگی  هب  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   - 416 همجرت :  تیبلا .  لها  انتعیـش  نم  وه  اـقح و 

نایعیش زا  تسا و  یقیقح  نموم  یسک  نینچ  دنک  يراددوخ  رئابک  ماجنا  زا  دراد و  نیقی  تعجر  هب  هک  دنک  فارتعا  دنک و  رارقا  دنوادخ 
ینزیال هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لوق  تیارا  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق :  هرارز  نع   - 417 ثیدح :  تسا .  تیب  لها  ام 

راتفگ هرابرد  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ :  هرارز   - 417 همجرت :  نامیالا .  حور  هنم  عزنی  لاـق :  نموم  وه  ینازلا و 
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 : دومرف ترـضح  هد  ربخ  نم  هب  دـنک ) یمن  انز  تسا  نموم  هک  یلاح  رد  راـکانز  صخـش   : ) دومرف هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
 . دوش یم  ادج  وا  زا  نامیا  حور  دنک ) یم  انز  هک  یتقو  اریز  )

اهبانتجا بجی  یتلا  رئابکلا  نییعت  باب   - 46

انباحصا ضعب  یعم  بتک  لاق  بوبحم  نبا  نع   - 418 ثیدح :  تسا  بجاو  اهنآ  زا  يرود  هک  يا  هریبک  ناهانگ  ندومن  نیعم  باب   - 46
ناک اذا  هتائیس  هنع  رفک  رانلا  هیلع  هللا  دعو  ام  بنتجا  نم  رئابکلا  بتکف  یه ؟  ام  یه و  مک  رئاکبلا  نع  هلاسی  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  یلا 

میتیلا و لام  لکا  هنـصحملا و  فذـق  هرجهلا و  دـعب  برعتلا  ابرلا و  لکا  نیدـلاولا و  قوقع  مارحلا و  سفنلا  لتق  تابجوملا  عبـسلا  انموم و 
رئابک هک :  میتشون  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  نم  اب  هارمه  اـم  باحـصا  زا  یکی  دـیوگ :  بوبحم  نبا   - 418 همجرت :  فـخزلا .  نم  رارفلا 
يرود تسا  هداد  ار  خزود  شتآ  هدـعو  اهنآ  رب  دـنوادخ  هک  یناهانگ  زا  سک  ره  تشون :  خـساپ  رد  ترـضح  دـنمادک ؟  تسات و  دـنچ 

هک یـسفن  نتـشک  زا :  دنتابع  تسا  شتآ  بجوم  هک  یهانگ  تفه  دنک و  یم  یـشوپ  مشچ  شناهانگ  زا  دنوادخ  دـشاب  نموم  رگا  دـنک 
تبـسن و  نامیالا )  راد  هب   ) ندومن ترجه  زا  سپ  یبارعا  تلاح  هب  نتـشگزاب  يراوخ و  ابر  ردام و  ردپ و  ندرزآ  تسا و  مارح  شنتـشک 

 : لاق ینسحلا  هللادبع  نب  میظعلادبع  نع   - 419 ثیدح :  داهج .  زا  نتخیرگ  میتی و  لام  ندروخ  راد و  رهوش  نز  ندرک  مهتم  نداد و  انز 
یلع دیبع  نب  ورمع  لخد  لوقی :  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  یبا  تعمس  لوقی :  یبا  تعمـس  لاق :  مالـسلا  هیلع  یناثلا  رفعجوبا  ینثدح 
هیلع هللادبع  وبا  هل  لاقف  کسما  مث  شحاوفلا )  مثالا و  رئابک  نوبنتجی  نیذلا  و   ) هیالا هذه  الت  سلج  ملـس و  املف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا 

نم هللا  لوقی :  هللااب  كارشالا  رئابکلا  ربکا  ورمع  ای  معن  لاقف :  لجوزع  هللا  باتک  نم  رئابکلا  فرعا  نا  بحا  لاق :  کتکسا ؟  ام  مالـسلا : 
مث نورفاکلا )  موقلا  الا  هللا  حور  نم  ساییال   ) لوقی لجوزع  هللا  نـال  هللا  حور  نم  ساـیالا  هذـعب  هنجلا و  هیلع  هللا  مرح  دـقف  هللااـب  كرـشی 

قاعلا لعج  هناحبـس  هللا  نال  نیدـلاولا  قوقع  اهنم  و  نورـساخلا )  موقلا  الا  هللا  رکم  نمای  ـالف   ) لوقی لـجوزع  هللا  نـال  هللا  رکم  نم  نمـالا 
نال هنصحملا  فذق  هیالا و  رخآ  یلا  اهیف ) ادلاخ  منهج  هوازجف   : ) لوقی لجوزع  هللا  نال  قحلاب  الا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  لتق  ایقـش و  ارابج 

مهنوطب یف  نولکای  امنا   : ) لوقی لجوزع  هللا  نال  میتیلا  لام  لـکا  و  میظع )  باذـع  مهل  هرخـالا و  ایندـلا و  یف  اونعل   : ) لوقی لـجوزع  هللا 
ءاب دقف  هئف  یلا  ازیحتم  وا  لاتقل  افرحتم  الا  هربد  ذـئموی  مهلوی  نم  و   : ) لوقی لجوزع  هللا  نال  فخزلا  نم  رارفلا  و  اریعـس ) نولـصیس  اران و 

يذـلا موقی  امک  الا  نوموقیال  ابرلا  نولکای  نیذـلا   : ) لوقی لـجوزع  هللا  نـال  اـبرلا  لـکا  و  ریـصملا ) سئب  منهج و  هاواـم  هللا و  نم  بضغب 
هللا نال  انزلا  و  قـالخ )  نم  هرخـالا  یف  هل  اـم  هارتشا  نمل  اوملع  دـقل  و   : ) لوقی لـجوزع  هللا  نـال  رحـسلا  و  سملا )  نم  ناطیـشلا  هطبختی 

لجوزع هللا  نال  هرجافلا  سومغلا  نیمیلا  و  اناهم ) هیف  دلخی  همایقلا و  موی  باذـعلا  هل  فعاضی  اماثا  قلی  لکذ  لعفی  نم  و   : ) لوقی لجوزع 
للغی نم  و   : ) لوقی لجوزع  هللا  نال  لولغلا  و  هرخالا )  یف  مهل  قالخال  کئلوا  الیلق  انمث  مهناـمیا  هللا و  دـهعب  نورتشی  نیذـلا  نا   : ) لوقی

روزلا و هداهـش  و  مهروهظ )  مهبونج و  مههابج و  اهب  يوکتف   : ) لوقی لجوزع  هللا  نال  هضورفملا  هاکزلا  عنم  و  همایقلا )  موی  لغ  امب  تای 
هدابع نع  یهن  امک  اهنع  یهن  لجوزع  هللا  نـال  رمخلا  برـش  و  هبلق )  مثآ  هناـف  اـهمتکی  نم  و   : ) لوقی لـجوزع  هللا  نـال  هداهـشلا  ناـمتک 
يرب دقفا  دمعتم  هالصلا  كرت  نم  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نال  لجوزع  هللا  ضرف  امم  ائیش  وا  ادمعتم  هالصلا  كرت  ناثوالا و 

هل ورمع و  جرخف  لاـق :  رادـلا ) ءوس  مهل  هنعللا و  مهل   : ) لوقی لـجوزع  هللا  نـال  محرلا  هعیطق  دـهعلا و  ضقن  هلوـسر و  همذ  هللا و  همذ  نم 
داوج ماما  زا  ینسح  میظعلادبع  بانج   - 419 همجرت :  ملعلا .  لضفلا و  یف  مکعزان  هیارب و  لاق  نم  کله  لوقی :  وه  هئاـکب و  نم  خارص 
مدینش مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  مردپ  زا  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  مردپ  زا  دومرف :  هک  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع 

هک یناسک  و   ) درک توالت  ار  هیآ  نیا  تسشن  درک و  مالس  نوچ  سپ  دش  دراو  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رب  دیبع  نب  رمع  دومرف :  یم  هک 
هک دـش  ثعاب  يزیچ  هچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  دـش .  شوماـخ  سپـس  دـننک ) یم  يراددوخ  اـه  یتشز  گرزب و  ناـهانگ  زا 
 : دومرف ترـضح  تسیچ ؟  لجوزع  يادـخ  باتک  رد  رئابک  زا  دارم  هک  منادـب  مراد  تسود  درک :  ضرع  یهدـن ؟  همادا  يوش و  تکاـس 
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دنوادخ دزروب  كرش  ادخ  هب  سک  ره  دیامرف :  یم  دنوادخ  تسا ،  دنوادخ  هب  ندیزرو  كرـش  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  رمع !  يا  يرآ 
تمحر زا   : ) دیامرف یم  لجوزع  دـنوادخ  اریز  تسادـخ  تمحر  زا  ندـش  دـیمون  كرـش ،  زا  دـعب  و  دـنادرگ .  یم  مارح  وا  رب  ار  تشهب 

زا  : ) دیامرف یم  لجوزع  يادـخ  اریز  تسا  ادـخ  رکم  زا  ندوب  نمیا  نآ ،  زا  سپ  ( 100  ( ) نارفاک هورگ  رگم  دنوش  یمن  دیمون  دـنوادخ 
اریز تسا  ردام  ردـپ و  هب  ندـناسر  رازآ  هریبک  ناـهانگ  زا  رگید  یکی  و  ( 101  ( ) ناراکنایز هورگ  رگم  دـندرگ  یمن  نمیا  دـنوادخ  رکم 

قحان هب  دنوادخ  هک  تسا  یـسفن  نتـشک  يرگید  و  تسا .  هدنادرگ  تخب  هریت  رگمتـس و  ار  ردام  ردپ و  هب  هدنهدرازآ  ناحبـس  دـنوادخ 
یم نادیواج  منهج  رد  تسا و  منهج  دنک  سفن  لتق  هک  یسک  يازج   : ) دیامرف یم  لجوزع  دنوادخ  اریز  تسا ،  هدرک  مارح  ار  وا  نتشک 

رادرهوش نانز  هب  اوران  تبسن  هک  یناسک   : ) دیامرف یم  لجوزع  دنوادخ  اریز  رادرهوش ،  نز  هب  نداد  اوران  تبسن  يرگید  و  ( 102 ( ) دنام
دنوادـخ اریز  میتی  لاـم  ندروخ  يرگید  و  ( 103  ( ) تسا ناـنآ  يارب  یگرزب  باذـع  دنتـسه و  تنعل  دروم  ترخآ  اـیند و  رد  دـنهد  یم 

زا رارف  يرگید  و  ( 104 ( ) دنیآ رد  خزود  هب  يدوز  هب  دنروخ و  یم  شتآ  ناشاهمکـش  رد  میتی  لام  ناگدـنروخ   : ) دـنیامرف یم  لجوزع 
يارب ای  دشاب  هتفر  ندیگنج  يارب  يرانک  هب  هکنیا  زج  دـنک  تشپ  نانآ  هب  زور  نآ  رد  هک  ره  و   : ) دـیامرف یم  لجوزع  يادـخ  اریز  داهج 

ابر هکنانآ   : ) دـیامرف یم  لجوزع  دـنوادخ  اریز  تسا  يراوخاـبر  يرگید  و  ( 105  () تسا یهاگتـشگزاب  زا  یهورگ  نایم  رد  نتفرگ  اـج 
يرگوداج يرگید  و  ( 106 ( ) درب یم  ههاریب  هب  یگناوید  يور  زا  ار  وا  ناطیش  هک  یـسک  نتـساخرب  دننام  رگم  دنزیخ  یمن  رب  دنروخ  یم 

 ( تسین وا  يارب  يا  هرهب  چـیه  ترخآ  رد  دـیرخ  ار  نآ  سک  ره  هک  دنتـسناد  تقیقح  هـب  و   : ) دـیامرف یم  لـجوزع  دـنوادخ  اریز  تـسا 
تمایق زور  رد  وا  باذع  دوش و  یم  تبوقع  دوش  انز  بکترم  هک  یـسک  و   : ) دیامرف یم  لجوزع  يادـخ  اریز  تسا  انز  يرگید  و  ( 107)

یم لجوزع  يادـخ  اریز  تسا  هناراکبان  غورد  دـنگوس  يرگید  و  ( 108 ( ) دنام یم  دـیواج  باذـع  رد  يراوخ  اب  دوش و  یم  نادـنچ  ود 
ترخآ رد  ناـنآ  يارب  يا  هرهب  دـنریگ  یم  ناشیاهدـنگوس  یهلا و  ناـمیپ  ضوع  رد  ار  یکدـنا  ياـهب  هک  ناـنآ  هک  یتسرد  هب   : ) دـیامرف

هک هچنآ  اب  تمایق  زور  رد  دنک  تنایخ  هک  یـسک  و   : ) دیامرف یم  لجوزع  يادخ  اریز  تسا  یتساران  تنایخ و  يرگید  و  ( 109  () تسین
سپ  : - ) دیامرف یم  لجوزع  يادـخ  اریز  بجاو ،  تراکز  تخادرپ  زا  ندرک  يراددوخ  يرگید  و  ( 110 ( ) دیآ یم  تسا  هدرک  تنایخ 

یم لجوزع  يادـخ  اریز  تسا  تداهـش  ندومن  نامتک  غورد و  تداهـش  يرگید  و  ( 111 ( ) دوش یم  هدرک  غاد  ناشیاهتـشپ  اه و  یناـشیپ 
نآ زا  لجوزع  يادخ  اریز  تسا  بارش  ندیـشون  يرگید  و  ( 112  ( ) تسا راکهانگ  شبلق  دنک  نامتک  ار  تداهش  هک  یـسک  و   : ) دیامرف

دنوادـخ هک  ییاـهزیچ  زا  یکی  اـی  زاـمن  يدـمع  ندومن  كرت  يرگید  تسا و  هدومن  یهن  اـهتب  تداـبع  زا  هکناـنچمه  تسا  هدومرف  یهن 
تلاـفک و زا  دـنک  كرت  دـمع  يور  زا  ار  زاـمن  هک  یـسک   : ) دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اریز  تسا  هتخاـس  بجاو  لـجوزع 

یم لجوزع  يادخ  اریز  تسا  يدـنواشیوخ  دـنویپ  ندـیرب  ینکـش و  نامیپ  يرگید  و  تسا ، )  هدـش  جراخ  شلوسر  دـنوادخ و  تیامح 
 : دومرف اجنیا  رد  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  ( 113 ( ) دوب دـهاوخ  يدـب  يارـس  تمحر و  زا  يرود  یناسک  نینچ  يارب   : ) دـیامرف

گناب و شا  هیرگ  زا  هک  یلاح  رد  تفر  نوریب  تساخرب و  دیبع  نب  رمع  دش ) متخ  اجنیا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مردـپ  نخـس  یتقو  )
دزیخرب تموصخ  هب  شناد  تلیـضف و  رد  ربماـیپ  نادـناخ  امـش  اـب  دـیوگ و  نخـس  دوخ  يار  هب  سک  ره  تفگ :  یم  دوب و  اـپرب  يداـیرف 

اسان نا  نینمؤملاریما  ای  لاقف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلا  لجر  ءاج  لاق :  هتابن  نب  غبـصالا  نع   - 420 ثیدح :  دش .  دـهاوخ  كاله 
مدـلا کفـسیال  نموم و  وه  ابرلا و  لکای  نموم و ال  وه  رمخلا و  برـشیال  نموم و  وه  قرـسیال و  نموم و  وه  ینزیـال و  دـبعلا  نا  اومعز 

رکذ هللا و  باـتک  لیلدـلا  لوقی و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  تعمـس  تقدـص  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاـقف  نموم  وـه  مارحلا و 
عقاوی یتح  ندبلا  حور  هدوقت  هدوهـشلا و  حور  هل  نیزی  هوقلا و  حور  هعجـشتف  هیئطخلاب  مهیف  تالاح  هیلع  یتات  دق  لاق و  نا  یلا  ثیدـحلا 

همجرت منهج .  ران  هلخدا  داع  نا  هیلع و  هللا  بات  بات  اذاف  بوتی  یتح  هیف  دوعی  سیلف  هنم  یصفت  نامیالا و  نم  صقن  اهسمال  اذاف  هئیطخلا 
مدرم زا  یخرب  انامه  نانمومریما !  يا  درک :  ضرع  دـمآ و  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تمدـخ  هب  يدرم  دـیوگ :  هتاـبن  نب  غبـصا   - 420 : 

یم مارح  هب  ار  یبوخ  هن  دروخ و  یم  ابر  هن  دشون و  یم  بارـش  هن  يدزد و  هن  دنک  یم  انز  هن  دشاب  نموم  هک  یلاح  رد  هدنب  هک  دـندقتعم 
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لیلد مدینش و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ار  ثیدح  نیمه  نم  اریز )  ) یتفگ تسار  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  سپ  دزیر ، 
سپ دوش  هانگ  بکترم  هک  دنک  یم  دصق  تالاح  نآ  رد  هک  دیآ  یم  شیپ  یتالاح  نموم  يارب  یهاگ  و  تسادخ ،  باتک  نآ  یتسرد  رب 
ندب حور  دهد و  یم  هولج  ابیز  هداد و  تنیز  وا  يارب  ار  راک  نآ  توهـش  حور  دشخب و  یم  تارج  راک  نیا  رب  ار  وا  ییاناوت  توق و  حور 
نامیا زا  دوش  یم  هتـساک  شنامیا  زا  درک  لصاح  سامت  هانگ  اب  هک  ینامز  سپ  دـهد  یم  رد  نت  هاـنگ  هب  هکنآ  اـت  دـنک  یم  يربهر  ار  وا 

يراـکهانگ هب  رگا  دریذـپ و  یم  ار  شا  هبوت  دـنوادخ  درک  هبوت  رگا  هک  دـنک  هبوت  هکنیا  رگم  ددرگ  یمن  زاـب  شناـمیا  ددرگ و  یم  اـهر 
نع مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تلاس  لاق :  هرارز  نب  دـیبع  نع   - 421 ثیدـح :  دـنک .  یم  لخاد  خزود  شتآ  هب  ار  وا  دـنوادخ  تشگزاب 

میتیلا لام  لکا  هنیبلا و  دـعب  ابرلا  کلا  نیدـلاولا و  قوقع  سفنلا و  لتق  هللااب و  رفکلا  عبـس  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  یف  نه  لاقف :  رئاـبکلا 
املظ میتیلا  لام  نم  مهردـلا  لکاف  تلق :  معن  لاقف :  یـصاعملا  ربکا  اذـه  تلقف ،  لاـق :  هرجهلا  دـعب  برعتلا  فحزلا و  نم  رارفلا  اـملظ و 

 : لاق رفکلا  تلق :  کل  تلق  ام  لوا  یش ء  يا  لاق :  رئابکلا  یف  هالصلا  كرت  تددع  امف  تلق :  هالصلا  كرت  لاق :  هالـصلا  كرت  ما  ربکا 
هریبک ناهانگ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ :  هرارز  نب  دـیبع   - 421 همجرت :  هلع .  ریغ  نم  ینعی  رفاک  هالـصلا  كراـت  ناـف 
نتشک دنوادخ و  هب  رفک  تسا :  هانگ  تفه  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  هکنانچ  هریبک  ناهانگ  دومرف :  ترـضح  مدرک  لاوس 

زا رارف  ندروخ و  متـس  هب  ار  میتی  لام  نآ و  زا  یهاگآ  ییانـشآ و  زا  دـعب  ابر  ندروخ  رداـم و  ردـپ و  هب  ندـناسر  رازآ  و  مرتحم )   ) سفن
نیرتگرزب اهنیا  ایآ  مدرک :  ضرع  دیوگ :  هرارز  نب  دیبع  نتشگزاب .  ندوب  یبارعا  تلاح  هب  هرابود  نامیالاراد  هب  ترجه  زا  سپ  داهج و 

زامن ندومن  كرت  ای  تسا  رتگرزب  ندروخ  متس  هب  ار  میتی  لام  زا  مهرد  کی  ایآ  سپ  مدرک :  ضرع  يرآ .  دومرف :  ترـضح  دنناهانگ ؟ 
نیلوا دومرف :  ترضح  يدرواین ؟  هریبک  ناهانگ  رامش  رد  ار  زامن  كرت  ارچ  سپ  مدرک :  ضرع  زامن .  ندومن  كرت  دومرف :  ترـضح   ؟

 ( یهجوم  ) تلع نودب  هک  یسک  یتسار  هب  دومرف :  ترضح  رفک .  مدرک :  ضرع  دوب ؟  هچ  مدرمش  رب  تیارب  هریبک  ناهانگ  زا  هک  يزیچ 
کبنذـل رفغتـسا  لاق و  نا  یلا  رتولا  یف  تونقلا  یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 422 ثیدـح :  تسا .  رفاک  دـنک  كرت  ار  دوخ  زاـمن 

ار اعد  نالف  اعد و  نالف   ) بش زامن  تونق  رد  دومرف :  ياور  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 422 همجرت :  میظع .  بنذ  لک  لاق  مث  میظعلا 
دنا گرزب  ناهانگ  یمامت  دومرف :  سپـس  نک .  شیاشخب  بلط  دنوادخ  هاگرد  زا  تگرزب  هانگ  يارب  و  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  ناوخب - ) 
دعب فرعتلا  فخزلا و  نم  رارفلا  هنصحملا و  فذق  ادمعتم و  نموملا  لتق  عبس  رئابکلا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 423 ثیدح :  . 

 : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 423 همجرت :  رانلا .  هیلع  هللا  بجوا  ام  لک  هنیبلا و  دـعب  ابرلا  لـکا  اـملظ و  میتیلا  لاـم  لـکا  هرجهلا و 
دعب يراوخ  ابر  متس و  يور  زا  رارف  راد و  رهوش  نز  هب  نداد  اوران  تبسن  دمع و  يور  زا  ینموم  نتـشک  تسا :  هانگ  تفه  هریبک  ناهانگ 

هللادبع نع   - 424 ثیدح :  تسا .  هتخاس  بجاو  نآ  هدنهد )  ماجنا   ) رب ار  خزود  شتآ  دـنوادخ  هک  یهانگ  ره  یهاگآ و  ییانـشآ و  زا 
 : همجرت هللا .  رکم  نم  نمالا  هللا و  حور  نم  سایلا  نیدلاولا و  قوقع  رئابکلا  نم  نا  لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق :  نانـس  نب 
زا يدـیماان  ردام و  ردـپ و  هب  ندـناسر  رازآ  انامه  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  دـیوگ :  نانـس  نب  هللادـبع   - 424
 - 425 همجرت :  هللااب .  كرشلا  رئابکلا  ربکا  يور  دق  و   - 425 ثیدح :  تسا .  هریبک  ناهانگ  زا  دنوادخ  رکم  زا  ینمیا  دنوادخ و  تمحر 
لاق يزارلا  ناـمعن  نع  داـمح  نع   - 426 ثیدـح :  تسا .  دـنوادخ  هب  ندـیزرو  كرـش  هریبک  ناهانگ  نیرتگرزب  هک  تسا  هدـش  تیاور 

ناضمر رهـش  نم  اموی  رطفا  نم  نامیالا و  نم  جرخ  رمخلا  برـش  نم  نامیالا و  ام  جرخ  ینز  نم  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  تعمس 
 : دومرف یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک :  دـنک  تیاور  يزار  نامعن  زا  داـمح   - 426 همجرت :  نامیالا .  نم  جرخ  ادـمعتم 
هام زور  کی  دمع  يور  زا  هک  یـسک  دور و  یم  نوریب  نامیا  زا  دـشونب  بارـش  هک  یـسک  دور و  یم  نوریب  نامیا  زا  دـنک  انز  هک  یـسک 

ینزیال مالسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق :  هدبع  نب  دمحم  نع   - 427 ثیدح :  دور .  یم  نوریب  نامیا  زا  دنک  يراوخ  هزور  ار  ناضمر 
دیری نم  رثکا  ام  لاقف  دوعی  نا  دـیری  هناف  تلق  بلـس  داع  اذاف  هیلا  در  ماق  اذاف  نامیالا  بلـس  اهنطب  یلع  ناک  اذا  لاق ال  نموم  وه  ینازلا و 

رد راکانز  صخـش  ایآ  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ :  هدـبع  نب  دـمحم   - 427 همجرت :  ادـبا .  هیلا  دوعی  ـالف  دوعی  نا 
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دریگ یم  رارق  نز  نآ  مکـش  يور  رب  هک  یتلاح  نآ  رد  یـسک  نینچ  هن ،  دومرف :  دوش ؟  یمن  انز  بکترم  دـشاب  هتـشاد  نامیا  هک  یتلاـح 
ددرگ یم  بلس  شنامیا  دزادرپب  انز  هب  هرابود  رگا  ددرگ و  یم  زاب  وا  هب  نامیا  هرابود  دزیخ  یم  رب  هک  یماگنه  دوش و  یم  بلس  شنامیا 

یم زاب  هرابود  هدش  بلس  وا  زا  هک  ینامیا  هنوگچ   ) ددرگ بکترم  هرابود  ار  لمع  نیا  دراد  دصق  دنک  یم  انز  هک  یـسک  مدرک :  ضرع  . 
428 ثیدح :  دندرگ .  یمن  زاب  عینش )  لمع  نیا  باکترا  هب   ) زگره یلو  دندرگ  زاب  دنهاوخ  یم  هک  یناسک  رایسب  هچ  دومرف :  ددرگ ) ؟ 
هقرسلا و انزلا و  شحاوفلا  لاقف :  ممللا )  الا  شحاوفلا  مثالا و  رئابک  نوبنتجی  نیذلا   : ) لجوزع هللا  لوق  یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  - 
 : دـیامرف یم  هک  لجوزع  يادـخ  راتفگ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 428 همجرت :  هنم .  هللا  رفغتـسیف  بنذـلاب  ملی  لـجرلا  مـمللا 

تسا و يدزد  انز و  اه  هتسیاشان  زا  دارم  دومرف :  ( 114  () کچوک هانگ  رگم  دننیزگ  یم  يرود  اه  هتسیاشان  گرزب و  ناهانگ  زا  هکنانآ  )
 . دنک یم  شزرمآ  بلط  هانگ  نآ  رطاخ  هب  دـنوادخ  زا  نآ  یپ  رد  دوش و  یم  یهانگ  بکترم  یـسک  هک  تسا  نیا  کچوک  هانگ  زا  دارم 

نامیالا حور  هقراف  لجرلا  ینز  اذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تلاس  لاق :  دواد  نع   - 429 ثیدح : 
مهدـیا و   : ) لجوزع هللا  لوق  کلذ  هنم  نیبا  اذـه  ریغ  لاق  مث  نوقفنت )  هنم  ثیبخلا  اوممیتال  و   : ) لـجوزع هللا  لوق  لـثم  وه  لاـقف :  لاـق : 
مدیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  دواد   - 429 همجرت :  هقراف .  يذـلا  وه  هنم )  حورب 

راتفگ دـننامه  ربمایپ  نخـس  نیا  دومرف :  ترـضح  سپ  دوش  یم  ادـج  وا  زا  نامیا  حور  دوش  انز  بکترم  يدرم  هاگره  تسا :  هدومرف  هک 
بیط دـیلپ و  لام  هکنانچمه  اریز  ( ) 115 ( ) دینک قافنا  نآ  زا  هک  ار  دیلپ  لام )   ) دـینکم دـصق  و   : ) دـیامرف یم  هک  تسا  لجوزع  يادـخ 

 : دـیامرف یم  هاگنآ  دـنک ) یم  تقراـفم  تسا  ناـمیا  حور  ناـمه  هک  بیط  حور  دوش و  یم  دـیلپ  دـیلپ ،  لـمع  دـصق و  اـب  مه  حور  دراد 
( داد يرای  دوخ  بناج  زا  یحور  اب  ار  ناشیا  و   : ) تسا لجوزع  يادخ  نخس  نیا  نآ ،  تسا و  نیا  زا  رت  حضاو  دنوادخ  زا  رگید  یمالک 

مالـسلا هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق  هقدص  نب  هدعـسم  نع   - 430 ثیدـح :  دوـش .  یم  ادـج  یناز  صخـش  زا  هک  تسا  حور  نیا  ( 116)
لام لکا  نیدـلاولا و  قوقع  هللا و  مرح  یتلا  سفنلا  لتق  هللا و  رکم  نم  نمالا  هللا و  حور  نم  سایلا  هللا و  همحر  نم  طونقلا  رئاـبکلا  لوقی : 
دیوگ هقدص  نب  هدعسم   - 430 همجرت :  فحزا .  دعب  رارفلا  هنصحملا و  فذق  هرجهلا و  دعب  برعتلا  هنیبلا و  دعب  ابرلا  لکا  املـض و  میتیلا 

ینابرهم زا  نتـشگ  سویام  دنوادخ و  تمحر  زا  يدیماان  زا :  دنترابع  هریبک  ناهانگ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  : 
زا میتی  لام  ندروخ  ردام و  ردپ و  هب  ندناسر  رازآ  هدینادرگ و  مارح  ار  وا  نتشک  دنوادخ  هک  یسفن  نتـشک  یهلا و  رکم  زا  ینمیا  ادخ و 

رارف رادرهوش و  نز  هب  نداد  اوراـن  تبـسن  و  ترجه ،  زا  سپ  نتـشگزاب  یبارعا  تلاـح  هب  و  یهاـگآ ،  زا  دـعب  يراوخ  اـبر  متـس و  يور 
نامیالا حور  هقراف  لجرلا  ینز  اذا  هللا  لوسر  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبال  تلق  لاـق  ریکب  یبا  نع   - 431 ثیدح :  داهج .  زا  ندومن 

هرابرد مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  هب  دـیوگ :  ریکب  نبا   - 431 همجرت :  هقرافی .  يذـلا  كاذ  هنم  حورب  مهدـیا  هلوق و  وه  لاـق 
ترـضح دییامرف ؟  یم  هچ  دوش ،  یم  ادـج  وا  زا  نامیا  حور  دـنک  انز  يدرم  هاگره  دومرف :  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  راتفگ 

دوخ زا  یحور  اب  ار  نانآ  و   : ) دیامرف یم  هک  تسا  دنوادخ  راتفگ  هب )  هدننک  هراشا   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  راتفگ  نیا  دومرف : 
 : لاق مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 432 ثیدح :  دوب .  هدومن  ییادج  نانآ  زا  هک  تسا  یحور  نامه  حور  نیا  هک  ( 117 ( ) دیشخب توق 
 : همجرت هدی ؟  عطقتا  قرسی  نا  مه  نا  تیارا  ال  لاق :  مه  نا  تیارا  لاق :  نامیالا .  داع  لزن  اذاف  اهنطب  یلع  مادام  نامیالا  حور  هنم  بلسی 
زا هک  یماگنه  سپ  دوش  یم  هتفرگ  تسانز  لاح  رد  هک  یتقو  ات  راکانز  صخـش  زا  نامیا  حور  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 432
مه زاب  ایآ  دنک  انز  دصق  یـسگ  رگا  مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار  ددرگ .  یم  زاب  نامیا  تشگ )  نامیـشپ  و   ) دـش غراف  دوخ  تشز  لمع 

ریصب یبا  نع   - 433 ثیدح :  دوش ؟  یم  عطق  شتسد  دنک  يدزد  دصق  یسک  رگا  ایآ  ریخ ،  دومرف :  ترضح  دوش ؟  یم  هتفرگ  شنامیا 
ابرلا لکا  هنصحملا و  فذق  میظعلا و  هللااب  كرـشلا  ادمعتم و  سفنلا  لتق  اهنم  هعبـس  رئابکلا  لوقی  هتعمـس  لاق  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع 

 : همجرت دحاو .  كرـشلا  برعتلا و  لاق و  املظ  میتیلا  لام  لکا  نیدلاولا و  قوقع  هرجهلا و  دـعب  برعتلا  فحزلا و  نم  رارفلا  هنیبلا و  دـعب 
كرش دمع و  يور  زا  یسک  نتشک  تسات :  تفه  هریبک  ناهانگ  دومرف :  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ریـصب  یبا   - 433
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سپ یبارعا  تلاح  هب  نتـشگزاب  داهج و  زا  رارف  یهاگآ و  زا  دعب  يراوخابر  رادرهوش و  نز  هب  اوران  تبـسن  گرزب و  يادخ  هب  ندـیزرو 
كرش و  یبارعا )  تلاح  هب  نتشگزاب   ) برعت دومرف :  سپس  متـس .  يور  زا  میتی  لام  ندروخ  ردام و  ردپ و  هب  ندناسر  رازآ  ترجه و  زا 

 : همجرت هبرـضی .  هنبا  هباجا  اذا  يذلا  هابا و  نعل  هوبا  هاعد  اذا  يذلا  و  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  وبا  لاق   - 434 ثیدح :  دـنا .  هجرد  کی  رد 
ردـپ دـناوخ  یم  ار  وا  شردـپ  یتقو  هک  یـسک  یکی )  تسا ،  هریبک  ناشناهانگ  زین  سک  ود   ) و دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 434

ثیدح دنز .  یم  کتک  ار  شرسپ  وا  یلو  دنک  یم  تباجا  ار  وا  هتساوخ )   ) شرسپ هکنیا  اب  هک  یسک  يرگید  دتسرف و  یم  تنعل  ار  دوخ 
لاق رئابکلا  نود  ام  معن و  لاقف :  نامیالا ؟  نم  جرخت  رئابکلا  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا  یبـال  تلق  لاـق  میکح  نب  دـمحم  نع   - 435 : 

هب دیوگ :  میکح  نب  دمحم   - 435 همجرت :  نموم .  وه  قراسلا و  قرسیال  نموم و  وه  ینازلا و  ینزی  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نییاپ ناهانگ  يرآ ،  دومرف :  ترضح  درب ؟  یم  نوریب  نامیا  زا  ار  یمدآ  هریبک  ناهانگ  ایآ  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم  ماما 

رد تسا  ندرک  انز  ضرعم  رد  هک  یـسک  نآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـنرب ) یم  نوریب  لد  زا  ار  نامیا   ) مه هریبک  زا  رت 
 : ثیدح دنک .  یمن  يدزد  دشاب  نموم  هک  یلاح  رد  تسا  ندرک  يدزد  هب  فرـشم  هک  سک  نآ  دـنک و  یمن  انز  دـشاب  نموم  هک  یلاح 

نموم و وه  ینازلا و  ینزیال  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  اـبا  نا  ثیدـح  یف  هرارز  نب  دـیبع  نع   - 436
هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  دیوگ :  یثیدح  رد  هرارز  نب  دیبع   - 436 همجرت :  نموم .  وه  قراسلا و  قرسیال 
یبا نع   - 437 ثیدـح :  دـنک .  یمن  يدزد  تسا  نموم  هک  ینامز  ات  نموم  دـنک و  یمن  اـنز  تسا  نموم  اـت  نموم  تسا :  هدومرف  هلآ  و 

قوقع یماتیلا و  لاوما  لکا  قحلاـب و  ـالا  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  لـتق  میظعلا و  هللااـب  كرـشلا  عبـس  رئاـبکلا  ربکا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع 
 : دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 437 همجرت :  لـجوزع .  هللا  لزنا  اـم  راـکنا  فـحزلا و  نـم  رارفلا  تانـصحملا و  فذـق  نیدـلاولا و 

رگم هدنادرگ  مارح  ار  وا  نتشک  دنوادخ  هک  یـسفن  نتـشک  گرزب و  يادخ  هب  ندروآ  كرـش  دنهانگ :  تفه  گرزب  ناهانگ  نیرتگرزب 
راکنا داهج و  زا  نتخیرگ  راد و  رهوش  نانز  هب  نداد  اوراـن  تبـسن  رداـم و  ردـپ و  هب  ندـناسر  رازآ  میتی و  لاوما  ندروخ  قح و  یببـس  هب 

لاق مالسلا  هیلع  رفعج  هب  یسوم  هیخا  نع  هباتک  یف  رفعج  نب  یلع   - 438 ثیدح :  تسا .  هداتسرف  ورف  لجوزع  دنوادخ  هک  هچنآ  ندومن 
نب یلع   - 438 همجرت :  رانلا .  اهیلع  هللا  بجوا  یتلا  لاق :  هنع )  نوهنت  ام  رئاـبک  اوبنتجت  نا   : ) لـجوزع هللا  لاـق  یتلا  رئاـبکلا  نع  هتلاـس  : 

هک لجوزع  يادـخ  راتفگ  رد  هک  رئابک  دروم  رد  ناشیا  زا  هک :  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  شردارب  زا  شباتک  رد  رفعج 
 : دومرف ترـضح  دنمادک ؟  رئابک  نآ  هک  مدیـسرپ  تسا  هدمآ  دینک ) يراددوخ  دـیا  هدـش  یهن  اهنآ  زا  هک  يرئابک  زا  رگا   : ) دـیامرف یم 

هیلع هللادبع  یبا  نع   - 439 ثیدح :  تسا .  هتخاس  بجاو  ار  خزود  شتآ  اهنآ  باکترا  رب  دـنوادخ  هک  تسا  یناهانگ  نآ  رئابک  زا  دارم 
قوقع میتیلا و  لام  لکا  هللا و  مرح  یتلا  سفنلا  لتق  میظعلا و  هللااب  كرـشلا  اهلواف  تلحتـسا  انم  تلزنا و  انیف  عبـس  رئابکلا  نا  لاق :  مالـسلا 

تفه هریبک  هانگ  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 439 همجرت :  انقح .  راکنا  فحزلا و  نم  رارفلا  هنـصحملا و  فذق  نیدلاولا و 
هب ندروآ  كرـش  اهنآ  نیلوا  دنا  هتـشاد  اور  ام  دوخ  هب  تبـسن  ار  ناهانگ  نآ  همه  هنافـساتم )  یلو   ) دنا هدـش  لزان  ام  هرابرد  هک  دـنهانگ 

ردپ ندناجنر  يرگید  میتی و  لام  ندروخ  يرگید  هدنادرگ و  مارح  ار  وا  نتشک  دنوادخ  هک  یسک  نتشک  يرگید  تسا و  گرزب  يادخ 
(118  . ) تسا ام  قح  ندومن  راکنا  يرگید  گنج و  نادـیم  زا  نتخیرگ  يرگید  رادرهوش و  نز  هب  نداد  اوراـن  تبـسن  يرگید  رداـم و  و 

یتلادع یب  ندومن و  متـس  انامه  هک :  تسا  هدـش  تیاور  و   - 440 همجرت :  رئاـبکلا .  نم  هیـصولا  یف  فیحلا  نا  يور  و   - 440 ثیدح : 
ام لک  لاقف  رئابکلا  نع  مالـسلا  هیلع  رفعج  ابا  تلاـس  لاـق  ءاونلا  ریثک  نب  داـبع  نع   - 441 ثیدـح :  تسا .  هریبک  ناهانگ  زا  تیـصو  رد 
 ، مدرک لاوس  هریبک  ناهانگ  هرابرد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ :  شورف  امرخ  هتسه  ریثک  نب  دابع   - 441 همجرت :  رانلا .  هیلع  هللا  دعوا 

و  - 442 ثیدح :  دـنا .  هریبک  ناهانگ  تسا  هداد  ار  خزود  شتآ  هدـعو  اهنآ  باکترا  رب  دـنوادخ  هک  یناهانگ  یمامت  دومرف :  ترـضح 
هیلع ءایـصوا  یلع  هلوسر و  یلع  هللا و  یلع  بذـکلا  لاق  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  لاـمجلا  مرکم  نب  ملاـس  هجیدـخ  یبا  نع  هدانـساب 

نتسب غورد  هک :  تسا  هدرک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  نابرتش  مرکم  نب  ملاس  هجیدخ  یبا   - 442 همجرت :  رئابکلا .  نم  مالسلا 
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ام یلع  لاق  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  و   - 443 ثیدح :  تسا .  هریبک  ناهانگ  زا  لوسر  نانیـشناج  لوسر و  دنوادخ و  رب 
تبسن نم  هب  ما  هتفگن  نم  هک  ار  يزیچ  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   - 443 همجرت :  رانلا .  نم  هدعقم  اوبتیلف  لقا  مل 

یف اندـجو  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 444 ثیدـح :  دزاس .  دوخ  هاگتماقا  هاگیاج و  ار  شتآ  زا  یهاگنمیـشن  دـیاب  سپ  دـهد 
 . هرجهلا دـعب  برعتلا  فحزلا و  نم  رارفلا  هنیبلا و  دـعب  ابرلا  لـکا  نیدـلاولا و  قوقع  كرـشلا و  هسمخ  رئاـبکلا  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک 

رازآ كرـش و  دـنهانگ :  جـنپ  هریبک  ناهانگ  هک :  میتفای  مالـسلا  هیلع  یلع  باـتک  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 444 همجرت : 
 : ثیدح ندومن .  ترجه  زا  سپ  نتـشگزاب  یبارعا  تلاح  هب  داهج و  زا  نتخیرگ  یهاگآ و  زا  سپ  يراوخابر  ردام و  ردپ و  هب  ندـناسر 

رانلا نهیلع  هللا  بجوا  امم  نه  سمخ و  نه  لاقف :  رئابکلا  نع  ینربخا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  یبال  تلق  لاق :  هرارز  نب  دـیبع  نع   - 445
نولـصیس اوان و  مهنوطب  یف  نولکای  امنا  املظ  یماتیلا  لاوما  نولکاـی  نیذـلا  نا   : ) لاـق و  هب )  كرـشی  نا  رفغیـال  هللا  نا   : ) یلاـعت هللا  لاـق 

اونمآ نیذـلا  اهیا  ای   : ) لجوزع لاق  هیالا و  رخآ  یلا  رابدالا ) مهولوت  الف  افحز  اورفک  نیذـلا  متیقل  اذا  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   : ) لاق و  اریعس )
 - 445 همجرت :  هنید .  یلع  ادـمعتم  نموم  لتق  تانموملا و  تالفاغلا  تانـصحملا  یمر  هیالا و  رخآ  یلا  اـبرلا ) نم  یقب  اـم  اورذ  هللاوقتا و 

ناهانگ دومرف :  ترـضح  زاس .  هاگآ  هریبک  ناهانگ  هب  تبـسن  ارم  هک :  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ :  هرارز  نب  دـیبع 
كرـش دنوادخ  انامه   : ) دـیامرف یم  هدـنادرگ و  بجاو  ار  خزود  شتآ  اهنآ  رب  دـنوادخ  هک  دنتـسه  یناهانگ  اهنآ  دـنهانگ و  جـنپ  هریبک 

شتآ ناشاهمکش  رد  هک  یتسار  هب  دنروخ  یم  هناملاظ  ار  نامیتی  لاوما  هک  نانآ   : ) دیامرف یم  و  ( 119 ( ) دیاشخب یمن  ار  دوخ  هب  ندروآ 
دیدش وربور  نارفاک  اب  گنج  نادیم  رد  هاگره  ناگدنروآ  نامیا  يا   : ) دیامرف یم  و  ( 120 ( ) دنیآ رد  خزود  هب  يدوز  هب  دندورخ و  یم 

( دینک اهر  هدـنام  یقاب  ابر  زا  هک  ار  هچنآ  دیـسرتب و  ادـخ  زا  ناگدـنروآ  نامیا  يا   : ) دومرف و  هیآ .  رخآ  ات  ( 121 ( ) دـینکن تشپ  نانآ  هب 
 : ثیدـح شا .  يرادـنید  رطاخ  هب  دـمع  يور  زا  ینموم  نتـشک  نامیا و  اب  لد  هداس  رادرهوش  نانز  نتخاس  مهتم  و  هیآ .  رخآ  اـت  ( 122)

هیلع قداص  ماما   - 446 همجرت :  ایقـش .  ایـصع  قاعلا  لعج  هللا  نال  رئابکلا  نم  نیدـلاولا  قوقع  لاق :  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  و   - 446
 . تسا هدـنادرگ  زور  هریت  ناـمرفان و  ار  رداـم  ردـپ و  هب  هدـنناسر  رازآ  دـنوادخ  اریز  تسا  هریبـک  ناـهانگ  زا  سفن  لـتق  دومرف :  مالـسلا 

بضغ اهیف و  ادلاخ  منهج  هوازجف  ادمعتم  انموم  لتقی  نم  و   : ) لوقی هللا  نال  رئابکلا  نم  سفنلا  لتق  و  مالسلا :  هیلع  لاق  و   - 447 ثیدح : 
دنوادـخ اریز  تسا  هریبک  ناهانگ  زا  سفن  لتق  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 447 همجرت :  امیظع . ) اباذـع  هلدـعا  هنعل و  هیلع و  هللا 

مـشخ وا  رب  دنوادخ  دنام و  یم  هشیمه  يارب  نآ  رد  هک  تسا  خزود  شرفیک  دـناسرب  لتق  هب  ادـمع  ار  ینموم  هک  یـسک  و   : ) دـیامرف یم 
و مالسلا :  هیلع  لاق  و   - 448 ثیدح :  ( 123  . () تسا هتخاس  هدامآ  گرزب و  یباذع  يو  يارب  هدنادرگ و  رود  شتمحر  زا  ار  وا  هتفرگ و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما   - 448 همجرت :  میظع ) .  باذع  مهل  هرخالا و  ایندـلا و  یف  اونعل   : ) لوقی هللا  نال  رئابکلا  نم  تانـصحملا  فذـق 
دروم ترخآ  ایند و  رد  یناـسک  نینچ   : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  تسا  هریبک  ناـهانگ  زا  رادرهوش  ناـنز  هب  نداد  اوراـن  تبـسن  دومرف : 

هیلع هللادـبع  ابا  تلاـس  لاـق :  یبلحلا  رمع  نب  دـمحا  نع   - 449 ثیدـح :  ( 124 ( ) دـشاب یم  ناـنآ  يارب  گرزب  يرفیک  دنتـسه و  تنعل 
ناک اذا  رانلا  هیلع  هللا  دـعوا  ام  بنتجا  نم  لاـق :  مکتائیـس )  مکنع  رفکن  هنع  نوهنت  اـم  رئاـبک  اوبنتجت  نا   : ) لـجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلا 
دعب برعتلا  ابرلا و  لکا  نیدلاولا و  قوقع  مارحلا و  سفنلا  لتق  تابجوملا :  عبسلا  رئابکلا  امیرک و  الخدم  هلخدا  هتائیـس و  هنع  رفک  انموم 
هیلع قداص  ماـما  زا  دـیوگ :  یبلح  رمع  نب  دـمحا   - 449 همجرت :  فحزلا .  نم  رارفلا  میتـیلا و  لاـم  لـکا  هنـصحملا و  فذـق  هرجهلا و 
رگید زا  دینک  يرود  دیا  هدش  یهن  اهنآ  زا  هک  يا  هریبک  ناهانگ  زا  رگا   : ) دیامرف یم  هک  مدیـسرپ  لجوزع  يادـخ  راتفگ  هرابرد  مالـسلا 
تـسا هداد  شتآ  هدـعو  اهنآ  ماجنا  رب  دـنوادخ  هک  یناـهانگ  زا  هک  یـسک  دومرف :  ترـضح  ( 125  ( ) مینک یم  یـشوپ  مشچ  ناـتناهانگ 
هریبـک ناـهانگ  دزاـس و  یم  دراو  یمارگ  یهاـگلزنم  هب  ار  وا  دـنک و  یم  یـشوپ  مشچ  شناـهانگ  رگید  زا  دـشاب  نموم  رگا  دـنک  يرود 
تلاح هب  نتشگزاب  ابر و  ندروخ  ردام و  ردپ و  ندرزآ  دراد و  مارتحا  هک  یسفن  نتشک  زا :  دنترابع  دنا  خزود  شتآ  بجوم  هک  هناگتفه 

 - 450 ثیدـح :  داهج .  زا  نتخیرگ  میتی و  لام  ندروخ  رادرهوش و  نز  هب  نداد  اوران  تبـسن  تسا و  هدرک  ترجه  زا  سپ  ندوب  یبارعا 
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ناسللاب و رارقا  بلقلاب و  هفرعم  وه  رئابکلا و  عیمج  بانتجا  هنامالا و  ءادا  وه  نامیالا  لاق :  نوماملا  یلا  هباتک  یف  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نع 
نیدلاولا قوقع  رمخلا و  برش  هقرـسلا و  انزلا و  یلاعت و  هللا  مرح  یتلا  سفنلا  لتق  یه  رئابکلا و  بانتجا  و  لاق -  نا  یلا  ناکرالاب -  لمع 

هنیبلا دعب  ابرلا  لکا  هرورض و  ریغ  نم  هب  هللا  ریغل  لها  ام  ریزنخلا و  محل  مدلا و  هتیملا و  لکا  املظ و  میتیلا  لام  لکا  فحزلا و  نم  رارفلا  و 
نم نمالا  هللا و  حور  نم  سایلا  طاوللا و  انزلا و  تانـصحملا و  فذق  نازیملا و  لایکملا و  یف  سخبلا  رامقلا و  وه  رـسیملا و  تحـسلا و  و 

ربکلا و بذـکلا و  رـسع و  ریغ  نم  قوقحلا  سبح  سومغلا و  نیمیلا  مهیلا و  نوکرلا  نیملاظلا و  هنوعم  هللا و  همحر  نم  طونقلا  هللا و  رکم 
 - 450 همجرت :  بونذلا .  یلع  رارصالا  یهالملاب و  لاغتشالا  هللا و  ءایلوال  هبراحملا  جحلاب و  فافختسالا  هنایخلا و  ریذبتلا و  فارـسالا و 

نامه نامیا  تسا و  گرزب  ناهانگ  همه  زا  يرود  يرادـتناما و  نامه  نامیا  تشون :  نینچ  نومام  هب  يا  همان  رد  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما 
اهنآ و  هریبک ،  ناهانگ  زا  يرود  و  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  تسا -  اـضعا  هلیـسو  هب  ندومن  لـمع  یناـبز و  فارتعا  رارقا و  یبلق و  تخاـنش 
ردام ردپ و  ندرزآ  بارش و  ندیشون  ندرک و  يدزد  ندومن و  انز  تسا و  هتخاس  مارح  دنوادخ  ار  وا  نتـشک  هک  یـسفن  لتق  زا :  دنترابع 

ادخ ریغ  مان  هک  يا  هحیبذ  ره  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  تشوگ  ندروخ  متس و  يور  زا  میتی  لام  ندروخ  داهج و  زا  نتخیرگ  و 
رامق مارح و  ندروخ  و  هلماعم )  ندوب  يوبر  زا   ) یهاگآ زا  دـعب  اـبر  ندروخ  و  دـشابن ،  یترورـض  هک  یتروص  رد  تسا  هدـش  هدرب  وا  رب 

دـنوادخ و تمحر  زا  يدـیماان  طاول و  انز و  رادرهوش و  نانز  هب  نداد  اوران  تبـسن  نزو و  هنامیپ و  رد  ندراذـگ  مک  نتـساک و  يزاـب و 
ندومن سبح  غورد و  دنگوس  و  نانآ ،  رب  دامتعا  هیکت و  ناراکمتس و  هب  ندناسر  يرای  یهلا و  تمحر  زا  يدرسلد  ادخ و  رکم  زا  ینمیا 

 ، یجرخلو فارسا و  و  ینیب ،  گرزبدوخ  ربکت و  ییوگغورد و  و  دشاب ،  هدش  نآ  بجوم  یترورـض  یتخـس و  هکنیا  نودب  نارگید  قح 
رارصا و و  هدوهیب ،  ياه  ینارذگشوخ  هب  ندوب  لوغشم  و  ادخ ،  ناتسود  اب  ندرک  هزیتس  و  جح ،  ندرمش  کبـس  و  یتساران ،  تنایخ و  و 
 : لاق نه ؟  ام  و  لیق :  تاقبوملا  عبـسلا  اوبنتجا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   - 451 ثیدـح :  ناهانگ .  ماجنا  رب  ندومن  يراشفاپ 

فذــق فـحزلا و  موـی  یلوـتلا  میتـیلا و  لاـم  لـکا  اــبرلا و  لــکا  قحلاــب و  ــالا  هللا  مرح  یتـلا  سفنلا  لــتق  رحــسلا و  هللااــب و  كرــشلا 
هب دـینک ،  يرود  روآ  كـاله  زیچ  تفه  زا  دوـمرف :  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر   - 451 همجرت :  تاـنموملا .  تـالفاغلا  حملا

دنوادخ هک  یـسک  نتـشک  و  يرگوداج ،  و  دنوادخ ،  هب  ندیزرو  كرـش  دومرف :  ترـضح  دنمادک ؟  زیچ  تفه  نآ  دـش :  ضرع  ناشیا 
زور رد  نمـشد  هب  ندومن  تشپ  و  میتی ،  لام  ندروخ  و  يراوخ ،  اـبر  و  هدـینادرگ ،  مارح  دـشاب  وا  قح  هک  یتروص  رد  زج  ار  وا  نتـشک 

 : لاق مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  ملـسم  نب  دمحم  نع   - 452 ثیدـح :  نامیا .  اب  لد  هداس  رادرهوش  نز  هب  نداد  اوران  تبـسن  و  داهج ، 
یش مکیف  نکی  مل  نا  مکفعض  نم  لاقف :  هنجلا ؟  یف  مهنا  انباحصال  انسفنال و  دهشنال  انل  ام  رفکلاب و  انفلاخ  ام  یلع  دهشن  انل  ام  هل :  تلق 

هرجهلا دعب  برعتلا  نیدلاولا و  قوقع  هللااب و  كرشلا  رئابکلا  ربکا  لاق :  رئابکلا ؟  یـش ء  ياف  تلق :  هنجلا  یف  مکنا  اودهـشاف  رئابکلا  نم  ء 
نم اسیل  لاقف :  هقرـسلا  انزلا و  هل :  تلقف  نموملا  لتق  هنیبلا و  دـعب  ابرلا  املظ و  میتیلا  لاـم  لـکا  فحزلا و  نم  رارفلا  هنـصحملا و  فذـق  و 

ندوب رفاک  هب  یهاوگ  هک  ار  ام  تسا  هدش  هچ  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ :  ملسم  نب  دمحم   - 452 همجرت :  کلذ . 
یناوتان فعض و  رطاخ  هب  نیا  دومرف :  ترضح  میهد ؟  یمن  ندوب  یتشهب  هب  یهاوگ  نام  نارای  دوخ و  ارچ  یلو  میهد  یم  دوخ  نیفلاخم 

هچ هریبک  ناهانگ  مدرک :  ضرع  دـیتسه ،  تشهب  رد  امـش  هک  دیـشاب  هاوگ  سپ  دوبن  هریبک  ناهانگ  زا  کـیچیه  امـش  رد  رگا  تساـمش ، 
زا سپ  یبارعا  تلاح  هب  ندومن  يور  سپ  ردام و  ردپ و  ندرزآ  دنوادخ و  هب  ندیزرو  كرش  اهنآ  نیرتگرزب  دومرف :  دنتسه ؟  ییاهزیچ 

نموم نتشک  یهاگآ و  زا  دعب  يراوخابر  متس و  يور  زا  میتی  لام  ندروخ  داهج و  زا  رارف  رادرهوش و  نز  هب  نداد  اوران  تبسن  ترجه و 
هدرمـش هریبک  ناـهانگ  زا  ود  نیا  هن  دومرف :  ترـضح  تسا ؟  هریبک  ناـهانگ  زا  مه  ندرک  يدزد  ندومن و  اـنز  اـیآ  مدرک :  ضرع  سپ  . 

لتق هللااب و  كرشلا  یه  همرحم و  رئابکلا  و  لاق :  نیدلا  عئارش  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 453 ثیدح :  دنوش .  یمن 
دعب تانـصحملا و  فذـق  هنیبلا و  دـعب  ابرلا  لـکا  اـملظ و  میتیلا  لاـم  لـکا  فحزلا و  نم  رارفلا  نیدـلاولا و  قوقع  هللا و  مرح  یتلا  سفنلا 

یف سخبلا  تحـسلا و  لکا  هرورـض و  ریغ  نم  هب  هللا  ریغل  لها  اـم  ریزنخلا و  محل  مدـلا و  هتیملا و  لـکا  هقرـسلا و  طاوللا و  اـنزلا و  کـلذ 
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نیمولظملا هنواعم  كرت  هللا و  همحر  نم  طونقلا  هللا و  رکم  نم  نمالا  هللا و  حور  نم  سایلا  روزلا و  هداهـش  رـسیملا و  لایکملا و  نازیملا و 
ریذـبتلا و فارـسالا و  بذـکلا و  ربجتلا و  ربکتلا و  لامعتـسا  رـسع و  ریغ  نم  قوقحلا  سبح  سومغلا و  نیمیلا  نیملاـظلا و  یلا  نوکرلا  و 
راتوالا و برـض  ءانغلاک و  ههورکم  لـجوزع  هللا  رکذ  نع  دـصت  یتلا  یهـالملا  هللا و  ءاـیلوالا  هبراـحملا  جـحلاب و  فافختـسالا  هناـیخلا و 

ناهانگ باکترا )   : ) دومرف نید  تاروتـسد  نیناوق و  ثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 453 همجرت :  بونذلا .  رئاغص  یلع  رارـصالا 
ردام ردپ و  ندرزآ  و  هتخاس ،  مارح  ار  نآ  دنوادخ  هک  یسفن  نتشک  و  دنوادخ ،  هب  ندروآ  كرـش  زا :  دنترابع  اهنآ  تسا و  مارح  هریبک 

زا سپ  و  رادرهوش ،  نانز  هب  اوران  تبـسن  و  یهاگآ ،  زا  دـعب  يراوخ  اـبر  و  متـس ،  يور  زا  میتی  لاـم  ندروخ  و  داـهج ،  زا  نتخیرگ  و  ، 
هدـش هدرب  وا  رب  ادـخ  ریغ  ماـن  هک  يا  هحیبذ  ره  تشوگ  كوخ و  تشوگ  نوخ و  رادرم و  تشوگ  ندروخ  يدزد و  طاول و  اـنز و  اـهنیا 
ندش سویام  غورد و  یگتخاس و  تداهـش  يزاب و  رامق  هنامیپ و  نزو و  رد  ندراذگ  مک  مارح و  ندروخ  و  یترورـض ،  هنوگچیه  نودب 

دنگوس نارگمتـس و  رب  دامتعا  هیکت و  ناگدیدمتـس و  يرای  كرت  ادخ و  تمحر  زا  يدیماان  یهلا و  رکم  زا  ینمیا  دنوادخ و  تمحر  زا 
فارـسا و ییوگ و  غورد  ینیب و  گرزب  دوخ  ندـیزرو و  ربـکت  و  ندوب ،  راـشف  یتخـس و  رد  نودـب  نارگید  قح  ندوـمن  سبح  غورد و 

زاب لجوزع  يادخ  دای  زا  ار  یمدآ  هک  ییاه  ینارذگـشوخ  ادخ و  ناتـسود  اب  ندرک  هزیتس  جـح و  ندرمـش  کبـس  تنایخ و  یجرخلو و 
لاق و   - 454 ثیدح :  کچوک .  ناهانگ  رب  يراشفاپ  رارصا و  و  اهرات ،  نتخاون  انع و  دننامه :  تسا  راکـشآ  اهنآ  يدنـسپان  دراد و  یم 

تانـصحملا و فذـق  میتیلا و  لام  لکا  ابرلا و  لکا  هنموملا و  سفنلا  لتق  لـجوزع و  هللااـب  كارـشالا  نهمظعا  عست  رئاـبکلا  مالـسلا :  هیلع 
هنج یف  یعم  ناـک  نـهنم  يرب  وـه  لـجوزع و  هللا  یقل  نـمف  رحـسلا  مارحلا و  تیبـلا  لالحتـسا  نیدـلاولا و  قوـقع  فـحزلا و  نـم  رارفلا 

هب ندـیزرو  كرـش  اهنآ  نیرتگرزب  هک  دـنهانگ  هن  هریبک  ناهانگ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 454 همجرت :  بهذـلا .  اهعیراصم 
زا نتخیرگ  راد و  رهوش  نز  هب  نداد  اوران  تبسن  میتی و  لام  ندروخ  يراوخابر و  نموم و  سفن  نتشک  نآ )  زا  سپ   ) و لجوزع ،  يادخ 
ره سپ  يرگوداج  و  ادـخ ) هناخ  مارتحا  ندرکن  تیاعر  ینعی   ) مارحلا هللا  تیب  نتخاـس  لـالح  رداـم و  ردـپ و  ندرزآ  داـهج و  گـنج و 
رد ياه  هگنل  هک  دوب  دهاوخ  یتشهب  رد  نم  اب  هارمه  دشاب  كاپ  ناهانگ  نیا  زا  هک  یلاح  رد  دنک  رادـید  ار  لجوزع  دـنوادخ  هک  یـسک 

 . تسالط نآ 

رئابکلا نم  هبوتلا  هحص  باب   - 47

ام رفغی  هب و  كرشی  نا  رفغیال  هللا  نا   : ) لاق مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 455 ثیدح :  هریبک  ناهانگ  زا  هبوت  ندوب  حیحـص  باب   - 47
نیا مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 455 همجرت :  معن .  لاق :  ءانثتـسالا  یف  رئابکلا  تلخد  تلق  لاق :  اهاوس  امف  رئابکلا  ءاشی ) نمل  کـلذ  نود 

دهاوخب هک  یسک  ره  يارب  ار  كرش  زا  ریغ  یلو  دیاشخب  یمن  ار  دوخ  هب  ندیزرو  كرش  دنوادخ  خهک  یتسار  هب   : ) دومرف تئارق  ار  هیآ 
ریغ هک  تسا  هدـمآ  هیآ  رد  هکنیا  مدرک :  ضرع  دـیوگ :  ياور  هریغـص .  هچ  دـشاب و  هریبک  هاـنگ  هچ  دومرف :  سپـس  ( 126 ( ) دشخب یم 

تلق لاق :  رامع  نب  قاحـسا  نع   - 456 ثیدـح :  يرآ .  دومرف :  ترـضح  دوش ؟  یم  مه  هریبک  ناهانگ  لماش  ایآ  دـشخب  یم  ار  كرش 
قداص ماما  هب  دیوگ :  رامع  نب  قاحـسا   - 456 همجرت :  معن .  لاق :  ءاشی ؟  نمل  رفغت  نا  ءانثتـسا  اهیف  رئابکلا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  یبال 

یبا نع   - 457 ثیدح :  يرآ .  دومرف :  ترضح  دنا ؟  هدش  انثتسا  كرش  زا  هیآ  نیا  رد  مه  هریبک  ناهانگ  ایآ  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع 
یحلا وه  هللا  الا  هلا  يذـلا ال  هللا  رفغتـسا  مدان  وه  لوقیف و  هریبک  نیعبرا  هتلیل  هموی و  یف  فراـقی  نموم  نم  اـم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع 
نمیف ریخال  هل و  هللا  اهرفغ  الا  یلع  بوتی  نا  هلآ و  دمحم و  یلع  یلصی  نا  هلاسا  مارکالا و  لالجلا و  اذ  ضرالا  تاوامسلا و  عیدب  مویقلا 

یتح  ) زور هنابـش  رد  هک  تسین  ینموم  چـیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 457 همجرت :  هریبک .  نیعبرا  نم  رثـکا  هموی  یف  فراـقی 
نآ دیاشخب و  یم  ار  شناهانگ  دنوادخ  هکنیا  زج  دیوگب  ار  ریز  رافغتـسا  هلمج  ینامیـشپ  تلاح  اب  دوش و  هریبک  هانگ  لهچ  بکترم  رگا )
یلع یلـصی  نا  هلاسا  مارکالا و  لالجلا و  اذ  ضرالا  تاوامـسلا و  عیدـب  مویقلا  یحلا  وه  الا  هلا  ـال  يذـلا  هللارفغتـسا   : ) تسا نیا  رافغتـسا 
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 . تسین يریخ  شدوجو  رد  دوش  هریبـک  هاـنگ  لـهچ  زا  شیب  بکترم  زور  رد  هک  یـسک  دومرف :  سپـس  یلع )  بوـتی  نا  هلآ و  دـمحم و 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر   - 458 همجرت :  یتما .  نم  رئابکلا  لهال  یتعافـش  امنا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   - 458 ثیدح : 

هیلع قداصلا  لاـق  و   - 459 ثیدـح :  دـنا .  هدـش  هریبک  هانگ  بکترم  هک  دـشاب  یم  متما  زا  یناسک  يارب  نم  تعافـش  انامه  دومرف :  هلآ 
هیلع قداص  ماما   - 459 همجرت :  لیبس . )  نم  نینسحملا  یلع  ام   : ) لوقی هللا  ناف  نوبئاتلا  اماف  انتعیـش  نم  رئابکلا  لهال  انتعافـش  مالـسلا : 
یم نانآ  هرابرد  دنوادخ  دـنا  هدرک  هبوت  هک  نانآ  یلو  دـنا  هریبک  ناهانگ  ماجنا  لها  هک  تسا  ینایعیـش  يارب  ام  تعافـش  دومرف :  مالـسلا 

 . هبوتلا نم  حـجنا  عیفـش  ال  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  و   - 460 ثیدح :  ( 127  ( ) تسین یهار  چـیه  ناراکوکین  هیلع  رب   : ) دـیامرف
قداصلا لئس  و   - 461 ثیدح :  تسین .  هبوت  زا  رتدنمزوریپ  يا  هدننک  تعافـش  چـیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 460 همجرت : 

ءاش نا  معن  لاق  هللا  هیـشم  یف  رئابکلا  تلخد  ءاشی ) کلذ  نود  ام  رفغی  هب و  كرـشی  نا  رفغیال  هللا  نا   : ) لجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع 
كرـش دنوادخ  هک  یتسار  هب   : ) دـیامرف یم  هک  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 461 همجرت :  افع .  ءاش  نا  اهیلع و  بذـع 

 : تسا هدومرف  هکنیا  ایآ  هک  دش  هدیسرپ  ( 128 ( ) دشخب یم  دهاوخب  هک  ره  يارب  ار  كرـش  زا  ریغ  یلو  دیاشخب  یمن  ار  دوخ  هب  ندیزرو 
یم باذع  ار  نانآ  دهاوخب  ادخ  رگا  يرآ .  دومرف :  ترضح  دوش ؟  یم  مه  هریبک  ناهانگ  ناگدنهد  ماجنا  لماش  دهاوخب ) هک  ره  يارب  )

هوازجف ادـمعتم  انموم  لتقی  نم  و   : ) لـجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 462 ثیدح :  دشخب .  یم  دـهاوخب  رگا  دـنک و 
 : دیامرف یم  هک  لجوزع  يادخ  راتفگ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 462 همجرت :  هازاج .  نا  منهج  هوازج  لاق :  اهیف ) ادـلاخ  منهج 

رگا تسا  خزود  یسک  نینچ  يازج  دومرف :  ( 129  ( ) تسا خزود  هشیمه  يارب  شیازج  دناسرب  لتق  هب  دمع  يور  زا  ار  ینموم  هک  یسک  )
نا ال دهش  نم  نامیالا  و  لاق :  نامیالا  مالسالا و  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  و   - 463 ثیدح :  دنک .  تازاجم  ار  وا  دنوادخ 

هیلع هللا  دعوا  بنذب  هیلا  هللا  قلی  مل  انیا  كادـف و  تلعج  ریـصب :  وبا  لاق  رانلاب  هیلع  دـعوا  بنذـب  هللا  قلی  مل  و  لاق - :  نا  یلا  هللا -  الا  هلا 
هیلع رقاب  ماـما   - 463 همجرت :  هنم .  بتی  مل  راـنلاب و  هیلع  هللا  دـعوا  بنذـب  هللا  قلی  مل  نم  وه  اـمنا  بهذـت ،  ثیح  وه  سیل  لاـقف :  راـنلا 
ادخ هک  یهانگ  اب  ار  دنوادخ  دهد و  دنوادخ  تینادحو  هب  تداهش  هک  دراد  یسک  نامیا  و  دومرف :  یم  نامیا  مالسا و  ثیدح  رد  مالسلا 
یمن رادید  یهانگ  نینچ  اب  ار  دنوادخ  ام  زا  کیمادک  موش  تیادـف  درک :  ضرع  ریـصبوبا  دـنکن .  رادـید  تسا  هداد  نآ  رب  شتآ  هدـعو 

نآ رب  شتآ  هدعو  وا  هک  یهانگ  اب  ار  دـنوادخ  هک  تسا  نیا  نم  دارم  هکلب  ینک  یم  رکف  وت  هک  تسین  هنوگنیا  دومرف :  ترـضح  دـنک ؟ 
مالسلا هیلع  اضرلا  عمـس  لاق  عسیلا  نب  لهـس  نع   - 464 ثیدـح :  دـشاب .  هدرکن  هبوت  هانگ  نآ  زا  هک  یلاح  رد  دـنکن  رادـید  تسا  هداد 

بتی مل  هنع و  فلخت  نم  بنذ  لاق :  مث  حلـصا  بات و  نم  الا  لـق  هل :  لاـقف  مالـسلا  هیلع  اـیلع  براـح  نم  هللا  نعل  لوقی :  هباحـصا  ضعب 
 : دیوگ یم  شنارای  زا  یکی  هک  دینـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دیوگ :  عسی  نب  لهـس   - 464 همجرت :  باـت .  مث  هلتاـق  نم  بنذ  نم  مظعا 
 . درک وکین  ار  دوخ  دومن و  هبوت  هک  یسک  زجب  وگب :  دومرف :  وا  هب  ترضح  دیگنج .  مالسلا  هیلع  یلع  اب  هک  ار  یسک  دنک  تنعل  دنوادخ 

رتگرزب درک  هبوت  سپـس  دـیگنج و  وا  اب  هک  یـسک  هاـنگ  زا  درکن  هبوت  دومن و  تشپ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هک  یـسک  هاـنگ  دومرف :  سپس 
مل نینموملا  نم  رئابکلا  بنتجا  نم  لوقی :  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تعمـس  لاق :  ریمع  یبا  نب  دـمحم  نع   - 465 ثیدح :  تسا . 

هعافشلاف تلق :  لاق :  امیرک ) الخدم  مکلخدن  مکتایئـس و  مکنع  رفکن  هنع  نوهنت  ام  رئابک  اوبنتجت  نا   : ) یلاعت هللا  لاق  رئاغـصلا  نع  لاسی 
نم رئابکلا  لهال  یتعافـش  امنا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  هئاـبآ  نع  یبا  ینثدـح  لاـقف  بجت ؟  نمل 

یلاعت هللا  رئابکلا و  لهال  هعافـشلا  نوکت  فیکف  هللا  لوسر  نبا  ای  هل :  تلقف  ریمع :  یبا  نبا  لاق  لیبس  نم  مهیلع  امف  نونـسحملا  اماف  یتما 
کلذ هءاس  الا  ابنذ  بنذی  نموم  نم  ام  دمحا  ابا  ای  لاقف :  یضترم  نوکیال  رئابکلا  بکتری  نم  و  یضترا )  نمل  الا  نوعفـشی  و ال   : ) لوقی
مدنی مل  نمف  نموم  وهف  هتئیـس  هتءاس  هتنـسح و  هترـش  نم  لاق :  هبوت و  مدنلاب  یفک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  دق  هیلع و  مدن  و 

عم ریغصال  رافغتسالا و  عم  ریبکال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  لاق -  نا  یلا  هعافـشلا -  هل  بجت  مل  نمومب و  سیلف  هبکتری  بنذ  یلع 
زا نینموم  زا  سک  ره  دومرف :  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  دیوگ :  ریمع  یبا  نب  دمحم   - 465 همجرت :  رارصالا . 
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هک يا  هریبک  ناهانگ  زا  رگا   : ) دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ  دوش  یمن  تساوخزاب  وا  زا  هریغـص  ناهانگ  دروم  رد  دنک  يرود  هریبک  ناهانگ 
يوار ( 130  ( ) میزاس یم  دراو  دـنمجرا  یلحم  رد  ار  امـش  میرذـگ و  یم  رد  ناتناهانگ  زا  دـینک  يرود  دـیا  هدـش  یهن  اهنآ  باـکترا  زا 

 ، مالـسلا هیلع  یلع  زا  نانآ  شراوگرزب و  ناردپ  زا  مردپ  دومرف :  ترـضح  تسا ؟  یناسک  هچ  يارب  تعافـش  سپ  مدرک  ضرع  دـیوگ : 
باکترا لها  هک  ددرگ  یم  متما  زا  یناـسک  لـماش  نم  تعافـش  هک  یتسار  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  دومن  تیاور 

هنوگچ ادخ  لوسر  دنزرف  يا  مدرک :  ضرع  دیوگ :  ریمع  یبا  نبا  تسین .  نانآ  هیلع  رب  يزیچ  هک  ناراکوکین  اما  دنا  هدوب  هریبک  ناهانگ 
دروم هدـیزگرب و  هک  یـسک  يارب  رگم  دـننک  یمن  تعافـش  و   : ) دـیامرف یم  یلاعت  يادـخ  هکنیا  لاح  ددرگ و  یم  رئاـبک  لـها  تعاـفش 
ینموم چـیه  دـمحا !  اـبا  يا  دومرف :  ترـضح  تسین .  هدـیزگرب  ددرگ  یم  هریبک  ناـهانگ  بکترم  هک  یـسک  و  ( 131  ( ) تسا تیاـضر 

هللا یلـص  ادـخ  لوسر  ددرگ و  یم  نامیـشپ  شیوخ  هانگ  رب  دزاس و  یم  تحاران  ار  وا  هانگ  نآ  هکنیا  زج  دـهد  ماـجنا  یهاـنگ  هک  تسین 
يو شا  يدـب  دزاس و  نامداش  ار  وا  شا  یکین  هک  یـسک  دومرف :  تسا و  یفاک  ینامیـشپ  ندرک  هبوت  يارب  هک :  تسا  هدومرف  هلآ  هیلع و 

تعافـش دـشاب و  یمن  نموم  دوشن  نامیـشپ  دـهد  یم  ماجنا  هک  یهانگ  رب  هک  یـسک  سپ  تسا  نموم  یـسک  نینچ  دـنادرگ  لاـح  دـب  ار 
دنام و یمن  یقاب  يا  هریبک  هانگ  رافغتسا  دوجو  اب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  تسین -  مزال  وا  ندومن 

میهاربا نع   - 466 ثیدح :  تسا . )  هریبک  هانگ  دوخ  هریغص  هانگ  رب  رارصا  اریز   ) دوب دهاوخن  يا  هریغص  يراشفاپ  رارـصا و  تروص  رد 
وبا لاق  مالـسلا :  هیلع  اضرلا  لاقف  رفغتال  اهنا  اهیف  هلزتعملا  لوق  رئابکلا و  انرکاذـتف  مالـسلا  هیلع  اضرلا  سلجم  یف  تنک  لاـق :  ساـبعلا  نب 

میهاربا  - 466 همجرت :  مهملظ . )  یلع  سانلل  هرفغم  وذـل  کبر  نا  و   : ) لجوزع هللا  لاق  هلزتعملا  لوق  فـالخب  نآرقلا  لزن  دـق  هللادـبع : 
هدیـشخب هریبک  ناهانگ  هک  هلزتعم  رظن  هریبک و  ناهانگ  هرابرد  رگیدـکی  اب  مدوب و  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  سلجم  رد  دـیوگ :  ساـبع  نب 

هلزتعم رظن  فالخ  رب  نآرق  هک :  تسا  هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  سپ  میدرک  یم  وگتفگ  دنوش  یمن 
یم ناشمتـس  ملظ و  رب  ار  نامدرم  تسا و  ترفغم  ياراد  تراگدرورپ  اـنامه  و   : ) تسا هدومرف  لـجوزع  دـنوادخ  اریز  تسا  هدـش  لزاـن 
هللا رفغیال  هللا  و  اموی :  لاـق  ـالجر  نا  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  يراـفغلا  بدـنج  نع   - 467 ثیدـح :  ( . 132 ( ) دیاشخب

 . نالفل هللا  رفغیال  هلوقب  یناثلا  لمع  تطبحا  نالفل و  ترفغ  دق  یناف  نالفل ؟  رفغا  نا ال  یلع  یلات  يذلا  اذ  نم  لجوزع :  هللا  لاقف  نالفل 
هک ادخ  هب  دنگوس  تفگ :  يدرم  يزور  هک  یتسار  هب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دیوگ :  يرافغ  بدـنج   - 467 همجرت : 
نم مشخب ؟  یمن  ار  ینالف  هک  دروخ  یم  دـنگوس  نم  رب  هک  تسیک  نیا  دومرف :  لجوزع  دـنوادخ  سپ  دـیاشخب  یمن  دـنوادخ  ار  ینـالف 
هلوق یف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 468 ثیدح :  مدومن .  زیچان  لطاب و  ار  شلمع  صخـش  نیا  نخـس  رطاخ  هب  مدیـشخب و  ار  ینالف 
هیلع قداص  ماـما  زا   - 468 همجرت :  معن .  مالـسلا :  هیلع  لاق  ءانثتـسالا ؟  یف  رئاـبکلا  تلخد  ءاـشی ) نمل  کـلذ  نود  اـم  رفغی  و   : ) یلاـعت

هک دش  هدیسرپ  ( 133 ( ) دیاشخب یم  دهاوخب  هک  ره  يارب  ار  كرـش  زا  ریغ  دنوادخ   : ) دیامرف یم  هک  یلاعت  يادخ  راتفگ  هرابرد  مالـسلا 
 . يرآ دومرف :  ترضح  دشخب ) ؟  یم  زین  ار  اهنآ  دنوادخ  ینعی  ( ؟  دنتسه لخاد  انثتسا  نیا  رد  مه  هریبک  ناهانگ  ایآ 

رافغتسالا هبوتلاب و  هردابملا  بوجو  بنذلا و  یلع  رارصالا  میرحت  باب   - 48

ابا تعمس  لاق :  ریـصب  یبا  نع   - 469 ثیدـح :  رافغتـسا  هبوت و  هب  ندومن  تردابم  بوجو  هانگ و  رب  ندومن  يراشفاپ  میرحت  باب   - 48
 : دیوگ ریصب  یبا   - 469 همجرت :  هیصاعم .  نم  یش ء  یلع  رارـصالا  یلع  هتعاط  نم  ائیـش  هللا  لبقی  هللا ال  ال و  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع 

یتیصعم ماجنا  رب  شا )  هدنب   ) يراشفاپ رارصا و  تروص  رد  ادخ  هک  دنوادخ  هب  دنگوس  هن  دومرف :  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 470 ثیدح :  دریذپ .  یمن  ار  يو  تاعاط  زا  یتعاط  چیه  یـصاعم  زا 

ماـما زا   - 470 همجرت :  بنذـلا .  یلع  رارـصالا  ایندـلا و  بلط  یف  صرحلا  هدـش  بلقلا و  هوسق  نیعلا و  دوـمج  ءاقـشلا  تاـمالع  نم  هلآ 
 : زا تسا  ترابع  يزور  هریت  تواقـش و  ياه  هناـشن  زا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 
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تسین و هریغص  یهانگ  رگید  هانگ  رب  يراشفاپ  ایند و  بلط  رد  صرح  يدایز  یلدگنـس و  و  نتـسیرگن )  و   ) کشا زا  مشچ  ندش  کشخ 
عم هریبک  رارـصالا و ال  عم  هریغـصال  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 471 ثیدـح :  دـنام .  یمن  یقاب  يا  هریبک  ندومن  رافغتـسا  اـب 

رافغتسا اب  تسین و  هریغص  یهانگ  رگید  هانگ  رب  يراشفاپ  رارصا و  دوجو  اب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 471 همجرت :  رافغتسالا . 
مه اولعف و  اـم  یلع  اورـصی  مل  و   : ) لـجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 472 ثیدـح :  دـنام .  یمن  یقاب  يا  هریبک  ندومن 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما   - 472 همجرت :  رارصالا .  کلذف  هبوتلاب  هسفن  ثدحیال  هللا و  رفغتسی  الف  بنذلا  بنذی  نا  رارـصالا  لاق :  نوملعی ) 
رارـصا دومرف :  ( 134 ( ) دـنناد یم  نانآ  دـنداد و  یم  ماجنا  هچنآ  رب  دـندرکن  رارـصا  و   : ) دـیامرف یم  هک  لجوزع  يادـخ  راـتفگ  هراـبرد 

يراک نینچ  دیوگ  نخس  ندرک  هبوت  هرابرد  دوخ  اب  هن  دنک و  رافغتسا  هن  نآ  زا  سپ  دوش و  یهانگ  بکترم  هک  تسا  نیا  هانگ  رب  ندومن 
وه ابنذ و  بنذا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع   - 473 ثیدح :  تسا .  رارصا 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  زا  ناشیا  شراوگرزب و  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 473 همجرت :  كاب .  وه  رانلا و  لخد  کحاض 

 . دوش یم  شتآ  لخاد  نایرگ  مشچ  اب  تمایق  رد  دراد  بل  رب  هدنخ  هک  یلاح  رد  دوش  یهانگ  بکترم  هک  یسک  هک :  دنک  تیاور 

ههورکملا همرحملا و  لاصخلا  نم  هکزت  یغبنی  امم  هلمج  باب   - 49

رفکلا لوصا  مالـسلا  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 474 ثیدح :  دنوش  كرت  تسا  راوازـس  هک  هورکم  مارح و  ياهتلـصخ  زا  يدادعت  باب   - 49
صرح و تسا :  زیچ  هـس  رفک  ياـه  هـشیر  دوـمرف :  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما   - 474 هـمجرت :  دـسحلا .  رابکتـسالا و  صرحلا و  هثـالث 

هعبرا رفکلا  ناکرا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 475 ثیدح :  ندیزرو .  دسح  ینیب و  گرزبدوخ 
هیاپ تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 475 همجرت :  بضغلا .  طخـسلا و  هبهرلا و  هـبغرلا و 
لاق لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 476 ثیدح :  مشخ .  يدونشخان و  و  میب ،  سرت و  شهاوخ ،  لیم و  تسا :  زیچ  راهچ  رفک  ياه 
بح هحارلا و  بح  مونلا و  بح  ماعطلا و  بح  هسائرلا و  بح  ایندلا و  بح  هتس  هب  هللا  یـصع  ام  لوا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

هلیسوب هک  ییاهزیچ  نیلوا  انامه  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 476 همجرت :  ءاسنلا . 
باوخ و یتسود  كاروخ و  یتسود  تساـیر و  یتـسود  اـیند و  یتـسود  تسا :  زیچ  شـش  تسا  هتفرگ  تروص  دـنوادخ  یناـمرفان  اـهنآ 

نک نم  ثالث  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 477 ثیدـح :  نانز .  یتسود  شمارآ و  یتسود 
هباتک یف  لاق  لجوزع  هللا  نا  فلخا  دعو  اذا  بذک و  ثدح  اذا  ناخ و  نمتوا  اذا  نم  ملـسم  هنا  معز  یلـص و  ماص و  نا  اقفانم و  ناک  هیف 
قداص ناک  هنا  لیعامـسا  باتکلا  یف  رکذا  و   ) هلوق یف  و  نیبذاکلا )  نم  ناـک  نا  هیلع  هللا  تنعل  نا   ) لاـق و  نینئاـخلا )  بحیـال  هللا  نا  (و 
تسا زیچ  هس  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 477 همجرت :  ایبن . ) الوسر  ناک  دعولا و 

هک یـسک  دـشاب :  دـقتعم  دوخ  ندوـب  ناملـسم  هب  دـناوخب و  زاـمن  دریگب و  هزور  هچ  رگا  تسا  قفاـنم  سک  نآ  دـشاب  یـسک  رد  رگا  هک 
هب دنک .  هدعو  فلخ  دـهد  هدـعو  هک  یماگنه  دـیوگ و  غورد  دـیوگ  نخـس  هک  یماگنه  دـنک و  تنایخ  دنرمـش  نیما  ار  وا  هک  یماگنه 

تنعل  : ) دوـمرف و  ( 135 ( ) دراد یمن  تسود  ار  ناراکتنایخ  دـنوادخ  هک  اـنامه   : ) تسا هدومرف  شباـتک  رد  لـجوزع  دـنوادخ  هک  یتسار 
هداتـسرف و دوب و  تسار  شا  هدـعو  وا  هک  روآدای  ار  لیعامـسا  باتک ،  رد  و   : ) دومرف و  ( 136 ( ) دشاب نایوگغورد  زا  رگا  داب  وا  رب  ادـخ 

رارـش لاق :  هللا  لوسر  ای  یلب  انلق :  مکلاجر  رارـشب  مکربخا  الا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق   - 478 ثیدح :  ( 137 ( ) دوب ربمایپ 
ادخ لوسر   - 478 همجرت :  هریغ .  یلا  هلایع  یجلملا  هدبع و  براضلا  هدـفر و  عناملا  هدـحو و  لکالا  شاحفلا  يرجلا ء  تاهبلا  مکلاجر 

نیرتدب دومرف :  ترضح  ادخ !  لوسر  يا  يرآ  میتفگ :  مزاس ؟  هاگآ  ناتنادرم  نیرتدب  هب  تبسن  ار  امـش  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
دراد و زاب  نامدرم )  زا   ) ار شا  يراـی  دروخب و  ییاـهنت  هب  دـشاب ،  وگ  هزره  رایـسب  خاتـسگ و  فاـب ،  غورد  هک  تسا  یـسک  امـش  نادرم 

هللادبع یبال  تلق  لاق :  غئاصلا  دیزی  نع   - 479 ثیدح :  دزاس .  هدنهانپ  يرگید  هب  ار  شا  هداوناخ  دنزب و  کتک  ار  شتسد  ریز  هتشامگ 
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رفکلا و نم  لزانملا  یندا  یه  لاق :  هتلزنم ؟  ام  ناخ  نمتوا  نا  فلخا و  دعو  نا  بذـک و  ثدـح  نا  رمالا  اذـه  یلع  لجر  مالـسلا :  هیلع 
یلو تسا  هعیـش  هک  تسه  يدرم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  هب  دـیوگ :  غئاص  نب  دـیزی   - 479 همجرت :  رفاـک .  سیل 

هچ یـسک  نینچ  دنک  یم  تنایخ  دنرمـش  شنیما  رگا  دنک و  یمن  افو  شا  هدعو  هب  دهد  هدعو  رگا  دـیوگ و  یم  غورد  دـیوگ  نخـس  رگا 
هیلع رفعج  یبا  نع   - 480 ثیدح :  تسین .  رفاک  یلو  تسا  رفک  هب  اهتلزنم  نیرتکیدزن  وا  تلزنم  دومرف :  ترـضح  دراد ؟  یتلزنم  ماقم و 

هدفر و عنمی  يذلا  لاقف :  هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق :  مکرارشب ؟  مکربخا  الا  لاقف :  سانلا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  بطخ  لاق :  مالسلا 
لوسر ای  یلب  اولاق :  کلذ ؟  نم  رش  وه  نمب  مکربخا  الا  لاق :  مث  اذه  نم  رش  وه  اقلخ  قلخی  مل  هللا  نا  اونظف  هدحو  دوزتی  هدبع و  برضی 

اولاق کلذ ؟  نم  رش  وه  نمب  مکربخا  الا  لاق :  مث  اذه  نم  رش  وه  اقلخ  قلخی  مل  هللا  نا  اونظف  هرش  نمویال  هریخ و  یجریال  يذلا  لاق :  هللا 
 : دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما   - 480 همجرت :  هوـنعل .  هورکذ  اذا  مهنعل و  نوـنموملا  هدـنع  رکذ  اذا  يذـلا  ناـعللا  شحفتملا  لاـق :  یلب  : 
 : دندرک ضرع  تسیک ؟  امـش  نیرتدب  هک  مهد  ربخ  امـش  هب  ایآ  دومرف :  دناوخ و  يا  هبطخ  مدرم  يارب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

هشوت اهنت  شدوخ  يارب  دنزب و  ار  شتسد  ریز  هدنب  دراد و  زاب  نامدرم  زا  ار  شا  يرای  هک  یـسک  دومرف :  ترـضح  ادخ !  لوسر  يا  يرآ 
ار امش  ایآ  دومرف :  ربمایپ  سپس  تسا -  هدیرفاین  ار  یسک  نینچ  زا  رتدب  دنوادخ  هک  دنتشادنپ  نینچ  ربمایپ  نخس  نیا  زا  مدرم  دنک -  هیهت 
دوش و یمن  هتشاد  وا  زا  ریخ  دیما  هک  یـسک  دومرف :  ترـضح  ادخ !  لوسر  يا  يرآ  دندرک :  ضرع  مزاس ؟  رادربخ  سک  نیا  زا  رتدب  هب 

رتدب هب  امش  هب  ایآ  دومرف :  ربمایپ  سپس  تسا -  هدیرفاین  ار  یسک  نینچ  زا  رتدب  دنوادخ  هک  دنتـشادنپ  مدرم  زاب  تسین -  ینمیا  سرـش  زا 
وا دزن  رد  ینموم  مان  هاگره  تسا و  نابز  دب  وگ و  هزره  رایسب  هک  یـسک  دومرف :  ترـضح  يرآ .  دندرک :  ضرع  مهد ؟  ربخ  مه  نیا  زا 

یبا نع   - 481 ثیدـح :  دنتـسرف .  یم  تنعل  ار  وا  زین  نانآ  دوش  دای  وا  زا  نینموم  دزن  رد  هاـگره  دـنک و  یم  تنعل  ار  يو  دوش  یم  هدرب 
شحافلا لاق :  هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق  اهبـش ؟  ینم  مکدـعباب  مکربخا  الا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع 

481 همجرت :  یقتی .  رش  لک  نم  نوماملا  ریغ  یجری  ریخ  لک  نم  دیعبلا  بلقلا  یساقلا  دوسحلا  دوقحلا  لاتخملا  لیخبلا  يذبلا  شحفتملا 
ناتتهابش امش  زا  کیمادک  هک  مزاسن  هاگآ  ار  امش  ایآ  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 

گنت راـتفگ ،  تشر  وگ ،  هدوهیب  وگدـب ،  هکنآ  دومرف :  ترـضح  ادـخ !  لوـسر  يا  يرآ  دـنتفگ :  تسا ؟  رترود  نم  زا  رتـمک و  نم  هب 
زا هک  يرش  ره  زا  وا  هرابرد  مدرم )   ) دشاب و رود  دور  یم  نآ  دیما  هک  يریخ  ره  زا  دشاب و  لدگنس  دوسح و  زرو ،  هنیک  ربکتم ،  مشچ ، 
 - 482 ثیدح :  دنـشابن .  ناما  رد  دوش  یم  زیهرپ  نآ  زا  هک  يرـش  ره  زا  وا  هرابرد  مدرم )   ) دشاب و رود  دور  یم  نآ  دـیما  هک  يریخ  نآ 

كراتلا هللا و  باتک  یف  دـئازلا  باـجم :  یبن  لـک  مهتنعل و  هسمخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما   - 482 همجرت :  هل .  لحتـسملا  یفلاب ء  رثاتـسملا  هللا و  مرح  ام  یترتع  نم  لحتـسملا  هللا و  ردقب  بذکملا  یتنـسل و 

یهلا هاگرد  لوبق  دروم  هتفریذـپ و  شیاـعد  هک  يربماـیپ  ره  نم و  ار  سک  جـنپ  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف : 
غورد ار  یهلا  ردق  اضق و  هکنآ  دـیوگ و  كرت  ارم  شور  تنـس و  هکنآ  دـیازفایب و  يزیچ  ادـخ  باتک  رد  هکنآ  میتسرف :  یم  تنعل  تسا 
هکنآ و  دـنکن ) تیاعر  ارم  نادـناخ  مارتحا   ) درمـشب لالح  تسا  هتخاس  مارح  دـنوادخ  هک  ار  هچنآ  نم  نادـناخ  هراـبرد  هک  نآ  دـنادب و 
عبرا یلع  رفکلا  نیب  لاق :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 483 ثیدح :  دـنادب .  لالح  دوخ  رب  ار  نآ  دـنیزگرب و  دوخ  يارب  ار  تمینغ 
یلع بعـش  عبرا  یلع  ولغلا  وتعلا و  هلفغلا و  یمعلا و  ءاـفجلا و  یلع  بعـش  عبرا  یلع  قسفلا  ههبـشلا و  کـشلا و  وـلغلا و  قـسفلا و  مئاـعد 
عبرا یلع  ههبـشلا  مالـستسالا و  ددرتلا و  يوهلا و  هیرملا و  یلع  بعـش  عبرا  یلع  کشلا  قاقـشلا و  غیزلا و  هیف و  عزاـنتلا  يارلاـب و  قمعتلا 

هظیفحلا و انیوهلا و  يوهلا و  یلع  مئاعد  عبرا  یلع  قافنلا  لطابلاب و  قحلا  سبل  جوعلا و  لواـت  سفنلا و  لـیوست  هنیزلاـب و  باـجعا  بعش 
هنیهلا و لـمالا و  هرغلا و  یلع  بعـش  عـبرا  یلع  اـنیوهلا  ناـیغطلا و  هوهـشلا و  ناودـعلا و  یغبلا و  یلع  بعـش  عـبرا  یلع  يوـهلا  عـمطلا و 

رثاکتلا هجاجللا و  حرملا و  حرفلا و  بعش  عبرا  یلع  عمطلا  هیبصعلا و  هیمحلا و  رخفلا و  ربکلا و  یلع  بعش  عبرا  یلع  هظیفحلا  هلطامملا و 
يرگید نتفر ،  ههاریب  یگزره و  یکی  تسا :  راوتسا  نوتس  راهچ  رب  رفک  مرسپ !  يا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 483 همجرت :  . 
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يور يرگمتـس و  رب  تـسا :  شخب  راـهچ  رب  دوـخ  یگزره  و  راـک .  ندوـب  مـهبم  یگدیـشوپ و  يرگید  یلدود و  يرگید  يور و  هداـیز 
يریگرد عازن و  و  باوصان )   ) يواکجنک رب  تسا :  هخاش  راـهچ  رب  زین  يور  هداـیز  و  یـشکرس .  تلفغ و  يروک و  و  قح )  زا   ) ینادرگ

و لـطاب )  دونـش  تـفگ و   ) لادـج رب  تـسا :  هیاـپ  راـهچ  رب  زین  یلد  ود  نـتفرن .  قـح  راـب  ریز  ینمـشد و  و  قـح )  زا   ) فارحنا يار و  رد 
رب تسا :  شخب  راهچ  رب  زین  راک  رد  ماـهبا  یگدیـشوپ و  و  یهارمگ . )  هب  نداـهن  ندرگ   ) نتخاـبدوخ ینادرگرـس و  یناـسفن و  شهاوخ 
هب قح  ندناشوپ  یجک و  هب  ءارآ ) روما و   ) ندنادرگ زاب  ار و  يزیچ  سفن  نتسارآ  يرهاظ و  شیارآ  تنیز و  ببـس  هب  ندش  هدز  تفگش 

و ینامرفان .  توهـش و  توخن و  و  اجبان ) تمیالم   ) ارادـم قفر و  یناسفن و  شهاوخ  رب  تسا :  راوتـسا  هیاپ  راـهچ  رب  ییور  ود  و  لـطاب . 
رب تسا :  هخاش  راهچ  رب  رورغ  توخن و  و  يراگنا .  لهـس  یگتـسهآ و  وزرآ و  هدوهیب و  دیما  رب  تسا :  شخب  راهچ  رب  اجبان )  ) تمیالم

شوخ یناـمداش و  رب  تسا :  شخب  راـهچ  رب  زین  عـمط  و  ندوـمن .  یتخـسرس  و  اـج ) یب   ) تریغ ندـیزان و  دوـخ  هب  ینیب و  گرزب  دوـخ 
یتایال امب  رمای  یهنیال و  یهنی و  قفانملا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع   - 484 ثیدح :  یبلط .  هدایز  تجاجل و  ندیمارخ و 
رطفم وه  ءاشعلا و  همه  یسمی و  ضبر ،  عکر  اذا  تافتلالا و  لاق :  ضارتعالا ؟  ام  هللا و  لوسر  نبا  ای  تلق :  ضرتعا  هالـصلا  یلا  ماق  اذا  و 

 - 484 همجرت :  کفلخا .  كدـعو  نا  کباتغا و  تبغ  نا  کناخ و  هتنمتئا  نا  کبذـک و  کثدـح  نا  رهـسی  مل  مونلا و  همه  حبـصی و  و 
دنک یم  رما  يزیچ  دتـسیا و  یمن  زاب  دوخ  یلو  دراد  یم  زاب  تشز )  راک  زا  ار  نارگید   ) قفانم هک  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 

دنزرف يا  مدرک :  ضرع  دیوگ - :  ياور  تسا - .  ضارتعا  تلاح  هب  دتـسیا  یم  اپ  هب  زامن  يارب  هک  یماگنه  دـهد و  یمن  ماجنا  دوخ  هک 
ییوگ دور  عوکر  هب  هک  یماگنه  و  دنک .  یم  هاگن  دوخ  رب  رود و  هب  ینعی  دومرف :  ترضح  تسا ؟  هنوگچ  ضارتعا  تلاح  ادخ !  لوسر 

ندروخ شتمه  همه  هک  یلاـح  رد  دـنک  یم  بش  تسین ، )  هارمه  راـگدرورپ  میظعت  اـب  يو  عوکر  ینعی   ) تسا هدز  وناز  هک  تسا  يرتش 
لاح تسا و  ندیباوخ  شتمه  همه  هک  یلاح  رد  دنک  یم  حبـص  تسا و  هدروخ  اتـشان  هدوبن و  راد  هزور  هکنیا  لاح  تسا و  هنابـش  ياذـغ 
یم تنایخ  وت  هب  ینادرگ  نیما  يراک  رد  ار  وا  رگا  دیوگ و  یم  غورد  وت  هب  دیوگ  نخـس  وت  اب  رگا  تسا ،  هدرکن  يراد  هدنز  بش  هکنیا 
نع و   - 485 ثیدـح :  دـنک .  یمن  اـفو  شا  هدـعو  هب  دـهد  هدـعو  وت  هب  رگا  دـنک و  یم  تبیغ  وت  زا  یـشاب  هتـشادن  روضح  رگا  دـنک و 
نب کلملادبع  قیرط  زا   - 485 همجرت :  رغش .  سلج  اذا  رقن و  دجس  اذا  ضبر و  عکر  اذا  هیف و  داز  کلذ و  لثم  هعفر  رحب  نب  کلملادبع 

تـسا هدز  وناز  هک  تسا  يرتش  ایئوگ  دور  عوکر  هب  هک  یماگنه  و  دراد :  فاضا  هلمج  ود  نآ  رد  تسا و  هدمآ  تیاور  نیا  هیبش  زین  رحب 
دنیشن یم  هک  یماگنه  و  دزیخ ) یم  رب  دور و  یم  هدجـس  هب  باتـش  اب  ینعی   ) دنز یم  كون  نیمز  هب  ییوگ  دور  هدجـس  هب  هک  یماگنه  و 

ماعطلا و بیط  نولکاـی  ماوقا  یتایـس  لاـق :  هلیوط  هیـصو  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع   - 486 ثیدـح :  دـنک .  یم  زاب  ار  دوخ  ياپ 
همالا هذه  وقفانم  مه  هربابجلا  كولملا  يز  لثم  نهتنیز  ءاسنلا و  جربت  نوجربتی  اهجوزل و  هارملا  هنیزب  نونیزتی  باودلا و  نوبکری  اهناولا و 

تاودـغلا یف  نوطرفم  تامتعلا  نع  نودـقار  تاعامجلا  نوکرات  تاوهـشلا  نوبکار  باعکلاب  نوبعال  تاوهقلاب  نوبراـش  ناـمزلا  رخآ  یف 
هللا یلص  مرکا  ربمایپ   - 486 همجرت :  ایغ . ) نوقلی  فوسف  تاوهـشلا  اوعبتا  هالـصلا و  اوعاضا  فلخ  مهدعب  نم  فلخف   : ) یلاعت هللا  لوقی 

نایاپراهچ رب  دنروخ و  یم  گنراگنر  هزیکاپ و  ماعط  هک  دنیآ  یم  ییاه  هورگ  يدوز  هب  دومرف :  ینالوط  یـشرافس  نمـض  رد  هلآ  هیلع و 
هب ار  دوخ  تنیز  ناـنز  دـننامه  دـننک و  یم  شیارآ  ار  نتـشیوخ  دـیارآ  یم  ار  دوخ  شرـسمه  يارب  هک  ینز  دـننامه  دـنوش و  یم  راوـس 

هدرن دنشون و  یم  اه  هوهق  دنتسه  تما  نیا  ناقفانم  نامز  رخآ  رد  نانآ  دننک  یم  راتفر  رگمتـس  ناهاشداپ  دننام  هب  دننایامن و  یم  نارگید 
هب باوخ  رد  ار  ناهاگماش  دننک ،  یم  كرت  ار  نیملـسم  ياه  تعامج  رد  روضح  دنوش و  یم  راوس  اهتوهـش  بکرم  رب  دننک و  یم  يزاب 

ار زامن  هک  دندش  نیـشناج  یناسک  نانآ  زا  دعب  سپ   : ) دیامرف یم  یلاعت  دنوادخ  دننارذگ  یم  يراگنا  لهـس  هب  ار  دادماب  دنرب و  یم  رس 
هئابآ نع  دـمحم  نب  رفعج  نع   - 487 ثیدح :  ( 138 ( ) دننیبب ار  رـش  هک  دشاب  دوز  سپ  دـندومن  يوریپ  اه  شهاوخ  زا  دـندرک و  عیاض 

نم هنبل  بهذ و  نم  هنبل  نیتنبل  هنجلا  لجوزع  هللا  قلخ  یلع  ای  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیـصو  یف  مالـسلا  هیلع 
شابنال ثنخم و  الو  یطرـش  ثویدال و ال  مامنال و  رمخ و  نمدم  اهلخدـیال  یلالج  یتزع و  و  هلالج :  لج  هللا  لاقف  لاق -  نا  یلا  هضف - 
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یف امارح  هارملا  حکانلا  تویدـلا و  رحاسلا و  تاتقلا و  هرـشع  همالا  هذـه  نم  میظعلا  هللااب  رفک  یلع  ای  يردـقال  محر و  عطاقال  راشعال و  و 
تامف و هعـس  دجو  نم  هاکزلا و  عنام  برحلا و  لها  نم  حالـسلا  عئاب  هنتفلا و  یف  یعاسلا  مرحم و  تاذ  حـکن  نم  همیهبلا و  حـکان  ءاهربد 

هباتک هءارق  رافلا و  روس  نبجلا و  هربزکلا و و  لکا  ضماحلا و  حافتلا  لکا  نایـسنلا  ثروت  ءایـشا  هعـست  یلع  ای  لاق - :  نا  یلا  جـحی -  مل 
زا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 487 همجرت :  دـکارلا .  ءاـملا  یف  لوبلا  هرقنلا و  یف  هماـجحلا  هملقلا و  حرط  نیتارما و  نیب  یـشملا  روبقلا و 
 ! یلع يا  دومرف :  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیـصو  رد  هک  دـنک  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ 

یگرزب تزع و  هب  دومرف :  هلالج  لج  دنوادخ  سپ  دومرف :  هک  اجنآ  ات  دـیرفآ -  هرقن  زا  یتشخ  الط و  زا  یتشخ  ار  تشهب  لجوزع  ادـخ 
دوخ نز  هرابرد  هک  یسک  نیچ ،  نخس  دراد ،  بارش  ندروخ  رب  تموادم  هک  یسک  دنوش :  یمن  تشهب  لخاد  هورگ  دنچ  هک  دنگوس  ما 
هطبار عطق  ناشیوخ  اب  هک  یـسک  ریگجاب ،  دنک ،  یم  ربق  شبن  هک  یـسک  تفـص ،  نز  درم  نارگمتـس ، )   ) نابـساپ دشاب ،  هتـشادن  تریغ 
هدننز تمهت  دنا :  هتـشگ  رفاک  گرزب  دنوادخ  هب  هک  دنا  هورگ  هد  تما  نیا  زا  یلع !  يا  تسا .  یهلا  ردق  اضق و  رکنم  هک  یـسک  دـنک ، 

یکیدزن ینز  اب  بقع  زا  مارح  هب  هک  يدرم  درادـن و  بصعت  تریغ و  دوخ  نز  هرابرد  هک  يدرم  رگوداج و  و  وگغورد ) ای  ناـبز  دـب  اـی  )
یسک دنک و  ینیچ  نخس  هنتف  داجیا  رد  هک  یسک  دنک و  ترـشابم  دوخ  مرحم  اب  هک  یـسک  دنک و  تعماجم  یناویح  اب  هک  یـسک  دنک و 

تعاطتـسا هک  یـسک  دنک و  یم  يراددوخ  تاکز  تخادرپ  زا  هکنآ  دشورفب و  هحلـسا  دنتـسه  گنج  رد  ناناملـسم  اب  هک  یناسک  هب  هک 
ندروخ دوش :  یم  یـشومارف  ثعاب  هک  تسا  زیچ  هن  یلع !  يا  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  دریمب -  ات  دورن  جـح  هب  یلو  دـبایب  ار  جـح  هب  نتفر 

نز ود  نیب  نتفر  هار  اهربق و  گنس  يور  هتشون  ندناوخ  شوم و  هدروخ  مین  ندروخ  رینپ و  ندروخ  گرزب و  رایخ  ندروخ  شرت و  بیس 
لاق  - 488 ثیدـح :  دـکار .  بآ  رد  ندرک  لوـب  ندرگ و  تشپ  يـالاب  يدوـگ  رد  ندرک  تماـجح  شپـش و  ندرک  ترپ  نتخادـنا و  و 

كرـش وهف  ایـسن  سانلا  هاری  نا  لابی  مل  نم  ناطیـش و  كرـش  وهف  هیف  لیق  ام  لاق و  ام  لابی  مل  نم  مالـسلا :  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا 
لاق مث  ناطیش  كرش  وهف  انزلا  هوهش  مارحلا و  هبحمب  فغش  نم  ناطیش و  كرش  وهف  امهنیب  هرت  ریغ  نم  نموملا  هاخا  باتغا  نم  ناطیش و 

نیدلاب و فافختـسالا  اهثلاث  هنم و  قلخ  يذلا  مارحلا  یلا  نحی  نا  اهیناث  تیبلا و  لها  انـضغب  اهدـحا  تامالع  انزلا  دـلول  نا  مالـسلا :  هیلع 
ماما  - 488 همجرت :  اهضیح .  یف  هما  هب  تلمح  وا  هیبا  شارف  ریغ  یلع  دلو  نم  الا  هناوخا  رضحم  یـسیال ء  سانلل و  رـضحملا  ءوس  اهعبار 

تسا و ناطیش  کیرش  یسک  نینچ  دوش  یم  هتفگ  شا  هرابرد  هچ  دیوگ و  یم  هچ  هک  درادن  یکاب  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص 
وا نیب  هکنیا  نیب  هکنیا  نودب  هک  یسک  تسا و  ناطیش  کیرش  دننادب  رادقم  یب  شزرا و  یب  ار  وا  مدرم  هک  دشاب  هتشادن  یکاب  هک  یسک 

مارح تبحم  هتفیش  هتخابلد و  هک  یسک  تسا و  ناطیش  کیرش  یـسک  نینچ  دنک  ار  وا  تبیغ  دشاب  يدنـسپان  رما  يدب و  شنموم  ردارب  و 
 : تسه ییاه  هناشن  تسا  هدش  دلوتم  انز  هار  زا  هک  یسک  يارب  دومرف - :  سپس  تسا -  ناطیش  کیرـش  یـسک  نینچ  دوش  انز  توهـش  و 

لیم قایتشا و  انز ) ینعی   ) تسا هدش  هداز  نا  زا  هک  یمارح  لمع  نامه  يوس  هب  هکنیا  مود  تسا و  تیب  لها  ام  نمشد  هکنیا  اهنآ  زا  یکی 
هیاـم شروـضح  یـسک  تـسا و  دنـسپان  دـب و  ناـمدرم  يارب  وا  روـضح  هـکنیا  مراـهچ  درمـش و  یم  کبـس  ار  نـید  هـکنیا  موـس  دراد و 

وا هب  ضیح  لاح  رد  شردام  هکنیا  ای  دشاب  هتشگ  دلوتم  انز ) هار  زا  ینعی   ) شردپ رتسب  ریغ  رب  هکنیا  رگم  دوش  یمن  شناردارب  يدنسرخان 
نم هنع  مکاـهن  اـمیف  هللا  اوعیطا  لاـق - :  نا  یلا  رطفلادـیع -  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما  بطخ  و   - 489 ثیدح :  دـشاب .  هدـش  هلماح 
هیلع نینمؤملاریما   - 489 همجرت :  فحزلا .  نم  رارفلا  روزلا و  هداهش  لایکملا و  سخب  رمخلا و  برش  هشحافلا و  نایتا  هنصحملا و  فذق 

تعاطا تسا  هدومرف  یهن  اهنآ  زا  ار  امش  هک  يروما  رد  ار  دنوادخ  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  دناوخ - . . .  يا  هبطخ  رطف  دیع  زور  رد  مالسلا 
مک  ) هنامیپ ندراذگ  مک  بارـش و  ندیـشون  و  انز )  ) يراکتـشز ماجنا  رادرهوش و  نز  هب  نداد  اوران  تبـسن  زا :  دنترابع  روما  نآ  دـینک . 

لوسر لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع   - 490 ثیدح :  داهج .  زا  زارف  غورد و  تداهش  و  یشورف ) 
هالصلا و یف  ثبعلا  مکل  هرک  اهنع  مکاهن  هلـصخ و  نیرـشع  اعبرا و  همالا  اهتیا  مکل  هرک  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 

مالکلا هرک  یمعلا و  ثروی  لاق  ءاسنلا و  جورف  یلا  رظنلا  هرک  رودلا و  یف  علطتلا  هرک  روبقلا و  نیب  کحضلا  هرک  هقدصلا و  یف  نملا  هرک 
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رزئم ریغب  ءامسلا  تحت  لسغلا  هرک  هرخالا و  ءاشعلا  دعب  ثیدحلا  هرک  هرخالا و  ءاشعلا  لبق  مونلا  هرک  سرخلا و  ثروی  لاق  عامجلا و  دنع 
رزئمب الا  مامحلا  لوخد  هرک  هکئالملا و  نم  ناکس  رامع و  راهنالا  یف  لاق  رزئمب و  الا  راهنالا  لوخد  هرک  ءاسملا و  تحت  هعماجملا  هرک  و 

سیل حطـس  قوف  مونلا  هرک  هناجیه و  یف  رحبلا  بوکر  هرک  هالـصلا و  یـضقنت  یتح  هادـغلا  هالـص  یف  هماقالا  ناذالا و  نیب  مالکلا  هرک  و 
هتارما و یشغی  نا  لجرلل  هرک  هدحو و  تیب  یف  لجرلا  مانی  نا  هرک  همذلا و  هنم  تئرب  دقف  رجحمب  سیل  حطـس  یلع  مان  نم  لاق  رجحمب و 

نم لستغی  یتح  ملتحا  دـق  هتارما و  لجرلا  یـشغی  نا  هرک  هسفن و  الا  نمولی  الف  صربا  وا  اموذـجم  دـلولا  جرخ  اهیـشغ و  ناف  ضئاح  یه 
عارذ ردق  هنبی  هنیب و  نوکی  نا  الا  اموذـجم  لجرلا  ملکی  نا  هرک  هسفن و  الا  نمولی  الف  انونجم  لجرلا  جرخ  لعف و  ناف  يار  يذـلا  همالتحا 
هلخن وا  تعنیا  دق  هرمثم  هرجـش  تحت  لجرلا  ثدحی  نا  هرک  راج و  رهن  طش  یلع  لوبلا  هرک  دسالا و  نم  كرارف  موذـجملا  نم  رف  لاق  و 

ران و وا  جارـس  هیدـی  نیب  نوکی  نا  الا  ملظملا  تیبلا  لجرلا  لخدـی  نا  هرک  مئاق و  وه  لجرلا و  لـعتنی  نا  هرک  ترمثا و  ینعی  تعتنیا  دـق 
ادخ لوسر  هک :  هدومرف  تیاور  شناردپ  زا  ناشیا  شراوگرزب و  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 490 همجرت :  هالصلا .  یف  خفنلا  هرک 

زا ار  امش  تسا و  هدرمش  دنسپان  تلـصخ  راهچ  تسیب و  امـش  يارب  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  نم !  تما  يا  هدومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
اه هناخ  هب  نتخود  مشچ  ندـیدنخ و  اهربق  نیب  ناتـسروگ و  رد  هقدـص و  تخادرپ  رد  ندراذـگ  تنم  زامن و  رد  يزاب  هتـشاد :  زاـب  اـهنآ 
هک عامج  ماگنه  رد  نتفگ  نخـس  دوش و  یم  يروک  ثعاب  نیا  هک  ناـنز  جرف  هب  ندرک  رظن  و  مدرم )  ياـه  هناـخ  نورد  هب  ندرک  هاـگن  )

نامـسآ ریز  رد  گنل  نودب  ءاشع و  زامن  زا  دـعب  نتفگ  نخـس  ءاشع و  زامن  زا  شیپ  ندـیباوخ  دوش و  یم  كدوک )   ) یگنگ بجوم  نیا 
نودب دنتسه و  هکئالم  زا  ینانکاس  اهرهن  رد  اریز  ندش  دراو  بآ  رهن  نورد  هب  گنل  نودب  نامسآ و  ریز  رد  ندرک  عامج  ندرک و  لسغ 

ایرد رد  یتشک  رب  ندـش  راوس  دـسرب و  نایاپ  هب  زامن  هکنیا  رگم  حبـص  زامن  رد  هماقا  ناذا و  نیب  نتفگ  نخـس  ندـش و  مامح  دراو  گـنل 
یماب نینچ  رب  هک  یـسک  اریز  درادـن  ظافح  هدـشن و  نیچ  گنـس  نآ  فارطا  هک  یماب  يالاب  رب  ندـیباوخ  تسا و  مارآان  ایرد  هک  یناـمز 

لاح رد  شرـسمه  اب  درم  ندرک  یکیدزن  رد  هناخ و  رد  درم  ندیباوخ  اهنت  دوش و  یم  هتـشادرب  وا  زا  دنکن ) طوقـس  هکنیا   ) دـهعت دـباوخب 
دیاب ار  شدوخ  اـهنت  سپ  دـمآ  اـیند  هب  اـهنآ  زا  یـسیپ  ماذـج و  هب  ـالتبم  يدـنزرف  درک و  تعماـجم  وا  اـب  لاـح  نیا  رد  رگا  سپ  ضیح ، 
تلاح اب  درکن و  لسغ  رگا  یلو  دنک  لسغ  شمالتحا  زا  هکنیا  رگم  مالتحا  تلاح  رد  شرـسمه  اب  درم  ندرک  یکیدزن  و  دـنک ،  شنزرس 

هک یـصخش  اب  نتفگ  نخـس  و  دنکن ،  شنزرـس  ار  دوخ  زج  سکچیه  دـش  دـلوتم  هناوید  شدـنزرف  دومن و  تعماجم  شرـسمه  اب  مالتحا 
یم ریـش  زا  هکنانچمه  زیرگب  یماذـج  زا  دومرف :  و  دـشاب -  لصاف  عرذ  کی  هزادـنا  هب  یماذـج  وا و  نیب  هکنیا  رگم  تسا  ماذـج  هب  التبم 

ماگنه دراد و  هویم  هک  یلخن  ای  یتخرد  ریز  رد  ندومن  تجاح  ياضق  و  تسا ،  يراـج  شبآ  هک  ییوج  هراـنک  رب  ندرک  لوب  و  يزیرگ ، 
هراپ ای  یغارچ  شتسد  رد  هکنیا  رگم  کیرات  هناخ  رد  ندش  لخاد  و  هداتسیا ،  لاح  رد  درم  ندیشوپ  شفک  و  هدیسر ،  ارف  اه  هویم  ندیچ 

هیلع و هللا  یلص  یبنلا  هیـصو  یف  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 491 ثیدح :  زامن .  لاح  رد  ندـیمد  و  دـشاب ،  شتآ  يا 
شراوگرزب ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 491 همجرت :  هالـصلا .  یف  ثبعلا  یتمـال  هللا  هرک  یلع  اـی  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ 

يزاب نم  تما  رب  دنوادخ  یلع !  يا  دومرف :  هک  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصو  رد  هک :  دنک  تیاور 
رمخ و نمدم  هنجلا  نولخدـیال  هثالث  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع   - 492 ثیدح :  تسا .  هدرمش  دنـسپان  ار  زامن  رد  ندرک 

تاسموملا جورف  نم  يرجی  رهن  لاق :  هطرعلا ؟  رهن  ام  و  لیق :  هطرعلا  رهن  نم  هللا  هاقس  رمخ  نمدم  تام  نم  محر و  عطاق  رحـس و  نمددم 
هک یـسک  دـنوش :  یمن  لخاد  تشهب  هب  هورگ  هس  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   - 492 همجرت :  نهحیرب .  رانلا  لـها  يذوی 

دوخ ناشیوخ  اب   ) هدومن محر  عطق  هک  یسک  دزادرپ و  یم  يرگوداج  رحـس و  هب  هتـسویپ  هک  یـسک  دراد و  بارـش  ندروخ  رد  تموادم 
هک دش  ضرع  دنادرگ .  یم  باریس  هطرع )  رهن   ) زا ار  وا  دنوادخ  دورب  ایند  زا  دشاب و  رمخلا  مئاد  هک  یـسک  و  هدومن )  عطق  ار  شا  هطبار 

شتآ لها  نآ  دـب  يوب  تسا و  يراج  راکهبت  نانز  جرف  كرچ )  هبانوخ و   ) زا هک  تسا  يرهن  دومرف :  ترـضح  تسیچ ؟  هطرع )  رهن  : )
هنجلا حیر  نا  لیئربج  ینربخا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 493 ثیدح :  دـهد .  یم  رازآ  ار 
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و تلق :  يرظعج  الو  نانم  ناتفال و ال  ءالیخ و  هرازا  راج  ناز و ال  خیـش  محر و ال  عطاقال  قاع و  اهدجی  ام  ماع و  فلا  هریـسم  نم  دـجوی 
ضارجال و ثنخملا و  وه  قونزال و  شابنلا و  وه  فویح و  رخآ و ال  ثیدـح  یف  و  لاق :  ایندـلا  نم  عبـشیال  يذـلا  لاـق :  يرظعجلا ؟  اـم 
 : تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 493 همجرت :  ایندلا .  نم  عبـشیال  يذلا  وه  يرظعجال و 

رازآ دنبای :  یمن  ار  نآ  يوب  هورگ  دنچ  یل  دوش و  یم  هدـیمهف  هلاس  رازه  هلـصاف  زا  تشهب  يوب  هک  داد  ربخ  نم  هب  مالـسلا  هیلع  لیئربج 
ناـگیاسمه اـب   ) هدومن نت  رب  ربـکت  هماـج  هک  يا  هیاـسمه  راـکانز و  درمریپ  يدـنواشیوخ و  دـنویپ  هدـننک  عطق  رداـم و  ردـپ و  هب  هدـنهد 

؟  تـسیک يرظعج  مدرک  ضرع  دـیوگ - :  ياور  ( - 139  ) يرظعج هدـنراذگ و  تنم  رگ و  هنتف  نیچ  نخـس  و  دـنک ) یم  راتفر  هناربکتم 
دنبای یمن  رد  ار  تشهب  يوب  هک  یناسک  هلمج  زا  هک  تسا  هدمآ  يرگید  ثیدح  رد  دوش - .  یمن  ریس  ایند  زا  هک  یسک  دومرف :  ترضح 
تـسا شیوخ )  ياـیند  رب   ) نیگهودـنا تخـس  هک  یـسک  دروآ و  رد  ناـنز  تئیه  هب  ار  دوخ  هک  یـسک  دـنک و  یم  ربق  شبن  هک  یـسک  : 

هقالع نب  دیعس  نع   - 494 ثیدح :  دوش .  یمن  ریـس  ایند  زا  هک  یـسک  و  درب ) یم  ورف  ایند  رب  دیدش  هودنا  اب  ار  دوخ  ناهد  بآ  هراومه  )
یلع لکالا  رقفلا و  ثروی  مامحلا  یف  لوبلا  رقفلا و  ثروی  تیبلا  یف  توبکنعلا  جسن  كرت  لوقی :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تعمـس  لاق 

صرحلا راهظا  رقفلا و  ثروی  انزلا  رقفلا و  كرت  رقفلا و  ثروی  ماـیق  نم  طـشمتلا  رقفلا و  ثروی  ءاـفرطلاب  لـلختلا  رقفلا و  ثروی  هباـنجلا 
یلا عامتسالا  هرثک  رقفلا و  ثروی  بذکلا  دایتعا  رقفلا و  ثروی  سمشلا  عولط  لبق  مونلا  رقفلا و  ثروی  نیءاشعلا  نیب  مونلا  رقفلا و  ثروی 
لاق مث  رقفلا  ثروت  محرلا  هعیطق  رقفلا و  ثروی  هشیعملا  یف  ریدـقتلا  كرت  رقفلا و  ثروی  لـیللاب  رکذـلا  لـئاسلا  در  رقفلا و  ثروی  ءاـنغلا 

بیقعتلا قزرلا و  یف  دیزی  نیتالصلا  نیب  عمجلا  لاقف :  نینمؤملاریما  ای  یلب  اولاق :  قزرلا ؟  یف  دیزی  امب  کلذ  دعب  مکئبنا  الا  مالسلا :  هیلع 
دیزی لجوزع  هللا  یف  خالا  هاساوم  قزرلا و  یف  دیزی  ءانفلا  حسک  قزرلا و  یف  دیزت  محرلا  هلـص  قزرلا و  یف  دیزی  رـصعلا  دعب  ءادغلا و  دعب 

یف دیزی  قحلا  لوق  قزرلا و  یف  دیزی  هنامالا  لامعتـسا  قزرلا و  یف  دیزی  رافغتـسالا  قزرلا و  یف  دیزی  قزرلا  بلط  یف  روکبلا  قزرلا و  یف 
دیزی معنملا  رکـش  قزرلا و  یف  دیزی  صرحلا  كرت  قزرلا و  یف  دیزی  ءالخلا  یلع  مالکلا  كرت  قزرلا و  یف  دـیرت  نذوملا  هباجا  قزرلا و 

قزرلا و یف  دیزی  ناوخلا  نم  طقـسی  ام  لکا  قزرلا و  یف  دـیزی  ماعطلا  لبق  ءوضولا  قزرلا و  یف  دـیزی  هبذاکلا  نیمیلا  بانتجا  قزرلا و  یف 
زا دـیوگ :  هقـالع  نـب  دیعـس   - 494 همجرت :  رقفلا .  اهرـسیا  ءـالبلا  نـم  اـعون  نیعبـس  هـنع  هللا  عـفد  هرم  نیثـالث  موـی  لـک  هللا  حبـس  نـم 

لوب و  هناخ ،  رد  توبکنع  رات  ندراذگ  یقاب  دوش :  یم  يرادان  رقف و  بجوم  زیچ  دنچ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
هبورکاخ نداهن  و  ندرک ،  هناش  هداتـسیا  و  زگ ،  تخرد  بوچ  اب  نادـند  ندومن  لالخ  و  تبانج ،  لاـح  رد  ندروخ  و  ماـمح ،  رد  ندرک 

عولط زا  لبق  ندـیباوخ  و  ءاشع ،  برغم و  زاـمن  نیب  ندـیباوخ  و  صرح ،  ندومن  راکـشآ  و  ندرک ،  اـنز  و  غورد ،  دـنگوس  و  هناـخ ،  رد 
رد ندیشیدنا  ربدت و  كرت  و  ندرک ،  در  ار  لئاس  درم  هنابـش  و  ءانغ ،  هب  نداد  شوگ  دایز  و  ییوگغورد ،  هب  ندرک  تداع  و  دیـشروخ ، 

سپـس دوش - ،  یم  يراداـن  رقف و  بجوم  یگمه  هک  تسا  يروما  اـهنیا  يدـنواشیوخ ،  دـنویپ  ندـیرب  ندرک و  عطق  و  یناگدـنز ،  روما 
يا يرآ  دـندرک :  ضرع  مزاسن ؟  هاگآ  دوش  یم  يزور  قزر و  رد  يدایز  ثعاـب  هک  هچنآ  هب  تبـسن  ار  امـش  نیا  زا  سپ  اـیآ  دومرف - : 

برغم و رـصع و  رهظ و   ) زاـمن ود  نیب  ندومن  عمج  ددرگ :  یم  يزور  قزر و  يداـیز  بجوم  زیچ  دـنچ  دومرف :  ترـضح  ناـنمومریما ! 
طایح نحـص  نتفور  ندرک و  وراج  و  محر ،  هلـص  ندروآ  ياج  هب  و  رـصع ،  زامن  حبـص و  زامن  زا  دعب  زامن  تابیقعت  ندناوخ  و  ءاشع ، )

رافغتـسا و  نتفر ،  قزر  بلط  رد  دوز  حبـص  لجوزع و  يادـخ  هار  رد  ینید  ردارب  هب  ندـناسر  يرای  و  هناخ ،  فارطا  درگادرگ و  ای  هناخ 
و حارتـسم ،  رد  نتفگن  نخـس  و  نذوم ،  ناذا )  ندومن  رارکت  و   ) ندومن تباـجا  و  قـح ،  نخـس  نتفگ  و  ندرک ،  يرادـتناما  و  ندوـمن ، 
و اذـغ ،  ندروخ  زا  شیپ  نتفرگ  وـضو  و  غورد ،  مسق  زا  ندرک  يرود  و  هدـنهد ،  تمعن  رکـش  ندروآ  ياـج  هب  و  صرح ،  ندرک  كرت 

عون داتفه  دنوادخ  دنک ) دای  یکاپ  هب   ) دیوگ حیبست  هبترم  یس  زور  ره  رد  ار  دنوادخ  هک  یسک  و  دزیر ،  یم  هرفـس  زا  هک  هچنآ  ندروخ 
هجح یف  لاـق  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  نع   - 495 ثیدـح :  تس .  رقف  اهنآ  نیرتناـسآ  هک  دـنک  یم  رود  وا  زا  ار  يراـتفرگ  ـالب و 
بلق باذی  اهدنعف  ننیدلاب  ایندلا  عیب  لاملا و  میظعت  ءاوهالا و  عم  لیملا  تاوهشلا و  عابتا  هالـصلا و  هعاضا  همایقلا  طارـشا  نم  نا  عادولا : 
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اـفورعم و رکنملا  نوکی  اهدـنع  نا  لاـق :  مث  هریغی  نا  عیطتـسی  ـالف  رکنملا  نم  يری  اـمم  ءاـملا  یف  حـلملا  باذـی  اـمک  هفوـج  یف  نموـملا 
ءامالا و هرواشم  ءاسنلا و  هراما  اهدـنعف  لاق :  مث  قداصلا  بذـکی  بذاکلا و  قدـصی  نیمـالا و  نوخی  نئاـخلا و  نمتوی  ارکنم و  فورعملا 

اهدـنعف لاق :  مث  هقیدـص  ربی  هیدـلاو و  لجرلا  وفجی  امنغم و  یفلا ء  امرغم و  هاکزلا  اـفرظ و  بذـکلا  نوکی  رباـنملا و  یلع  ناـیبصلا  دوعق 
لاجرلاب ءاسنلا  ءاسنلاب و  لاجرلا  هبشی  اهلها و  تیب  یف  هیراجلا  یلع  راغی  امک  ناملغلا  یلع  راغی  ءاسنلاب و  ءاسنلا  لاجرلاب و  لاجرلا  یفتکی 

یلحت سئانکلا و  عیبلا و  فرخزت  اـمک  دـجاسملا  فوخزت  اهدـنع  نا  لاـق :  مث  هللا  هنعل  یتما  نم  مهیلعف  جورـسلا  جورفلا  تاوذ  نبکری  و 
بهذـلاب و یتما  روکذ  یلحت  کلذ  دـنعف  لاق :  مث  هفلتخم  نسلالا  هضغاـبتم و  بولقلا  فوفـصلا و  رثکت  تازاـنلا و  لوطت  فحاـصملا و 

ایندلا عفرت  نیدلا و  عضوی  اشرلا و  هبیغلای و  نولماعتی  ابرلا و  رهظی  اهدنعف  لاق :  مث  افافص  رمنلا  دولج  نوذختی  جابیدلا و  ریرحلا و  نوسبلی 
لاق مث  یتما  رارش  مهیلت  فزاعملا و  تانیقلا و  رهظت  اهدنع  و  لاق :  مث  ائیش  هللا  رـضی  نل  دح و  ماقی هللا  الف  قالطلا  رثکی  اهدنع  و  لاق :  مث 
هللا ریغل  نآرقلا  نوملعتی  ماوقا  نوکی  اهدنعف  هعمسلا  ءایرلل و  مه  ارقف و  جحی  هراجتلل و  اهطاسوا  جحی  ههزنلل و  یتما  ءاینغا  جح  اهدنع  و  : 

تکهتنا اذا  کـلذ  و  لاـق :  مث  ایندـلاب  نوتفاـهتی  نآرقلاـب و  نونغتی  اـنزلا  دـالوا  رثـکی  هللا و  ریغل  نوهقفتی  ماوقا  نوکی  ریمازم و  هنوذـختیف 
نونسحتسی سانلا و  یف  نوهابتی  هقافلا و  وشفت  هجاحلا و  رهظت  بذکلا و  وشفی  رایخالا و  یلع  رارشالا  طلـست  مثاملا و  بستکا  مراحملا و 

 . ساجنالا ساجرالا  ءامـسلا  توکلم  یف  نوعدـی  کئلواف  لاق :  نا  یلا  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاب و  رمـالا  رکنی  فزاـعملا و  هبوکلا و 
ایند و) نایاپ   ) تامالع اه و  هناشن  زا  انامه  دومرف :  عادولا )  هجح   ) دوخ جح  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ   - 495 همجرت : 

اهاوه هب  ندومن  لیم  و  یناسفن ،  ياه  هتـساوخ  زا  ندومن  يوریپ  و  زامن ،  ندراذگاو  ندراذگ و  لمهم  تسا :  زیچ  دنچ  تمایق  ندشاپ  رب 
یم بوذ  هتخادگ و  شنورد  رد  نموم  بلق  نامز  نآ  رد  ایند ،  لباقم  رد  نید  نتخورف  و  ییاراد ،  لام و  ندرمـش  گرزب  اهـشهاوخ و  و 
نآ رد  درادـن .  ار  نآ  رییغت  ییاناوت  یلو  دـنیب  یم  ار  اوران  رکنم و  شیوخ )  مشچ  اب   ) اریز دوش  یم  لح  بآ  رد  کمن  هکناـنچمه  ددرگ 

دوش و یم  هداد  تنایخ  تبـسن  نیما  هب  دوش و  یم  هدرمـش  نیما  راکتنایخ  دوش و  یم  هداد  هولج  اوران  اور  ددرگ و  یم  اور  اوران  ماـگنه ، 
ناکزینک دنـسر و  یم  يریما  تسایر و  هب  نانز  ناـمز  نآ  رد  دوش .  یم  هداد  غورد  تبـسن  وگتـسار  هب  دـنناد و  یم  وگتـسار  ار  وگغورد 
تراسخ تاکز  نداد  دوش و  یم  هدرمش  تسایک  یکریز و  ییوگغرد  دننیـشن و  یم  اهربنم  رب  ناکدوک  دنریگ و  یم  رارق  تروشم  دروم 

تسود هب  یلو  دنک  یم  متس  افج و  دوخ  ردام  ردپ و  هب  صخش  دنناد و  یم  یتمینغ  دوخ  يارب  ار  ( 140  ) یف ء دوش و  یم  هتسناد  ناوات  و 
دوخ يالوم  هناخ  رد  نازینک  زا  هک  هنوگناـمه  ناـمالغ  زا  تسا  دونـشوخ  نز  هب  نز  درم و  هب  درم  ماـگنه ،  نآ  رد  دـنک .  یم  یکین  دوخ 
راوس اهنیز  رب  نانز  و  دنروآ ،  رد  نادرم  تئیه  هب  ار  دوخ  نانز  دنزاس و  نانز  هیبش  ار  دوخ  نادرم  و  دـنرب ،  یم  هرهب  دوش ،  یم  هدرب  هرهب 
يدنب نیذآ  يراصن  دوهی و  يایـسلک  دننام  هب  اهدجـسم  ماگنه ،  نآ  رد  انامه  داب .  ادـخ  تنعل  نم  تما  زا  یناسک  نینچ  رب  سپ  دـنوش ، 
اهنابز ینمـشد و  هنیک و  رگیدـکی  اب  اهلد  یلو  دوش  دایز  اهفـص  دوش و  هتخاس  دـنلب  اه  هرانم  دـندرگ و  هتـسارآ  تنیز  هب  اهنآرق  دـنوش و 
شیپ ار  گنلپزوی  تسوپ  دنـشوپ و  یم  مشیربا  ریرح و  سابل  دنیارآ و  یم  الط  اب  ار  دوخ  نم  تما  نادرم  ماگنه ،  نآ  رد  دشاب .  فلتخم 

دنناتـس و یم  هوشر  دننک و  یم  هلماعم  هدـیدن  رگیدـکی  اب  دوش و  یم  هتفرگ  اراکـشآ  ابر  نامز ،  نآ  رد  دـنهد .  یم  رارق  دوخ  بسا  نیز 
دوش و یمن  هماقا  یهلا  دودـح  زا  يدـح  سپ  دوش ،  یم  دایز  قالط  نامز ،  نآ  رد  دوش .  یم  هدرب  الاب  ایند  دوش و  یم  هدروآ  نییاـپ  نید 
هب نم  تما  ياه  نیرتدب  دنوش و  یم  راکـشآ  نتخاون  تالآ  هدنناوخ و  نانز  ماگنه ،  نآ  رد  دناسر .  یمن  يررـض  دنوادخ  هب  زگره  نیا 
ایر يارب  ناریقف  ندومن  تراجت  يارب  طسوتم  هقبط  حیرفت و  شدرگ و  يارب  نم  تما  نادنمتورث  نامز ،  نآ  رد  دنتفا .  یم  هار  اهنآ  لابند 

تروص هب  ار  نآ  دـنزومآ و  یم  ادـخ  ریغ  يارب  ار  نآرق  هک  دنتـسه  ییاه  هورگ  ماـگنه ،  نآ  رد  دـنور .  یم  جـح  رفـس  هب  ییاـمندوخ  و 
هب ار  نآرق  دـنوش ،  یم  دایز  ناگدازانز  و  دـنریگ ،  یم  ارف  نید  ملع  ادـخ  ریغ  يارب  هک  دنتـسه  ییاـه  هورگ  دـنناوخ و  یم  زاوآ  دورس و 

دوش و یم  هتـشادرب  مراـحم  تمرح  هک  تسا  یناـمز  رد  اـه  هناـشن  روما و  نیا  و  دـنروآ ،  یم  موجه  اـیند  هب  دـنناوخ و  یم  اـنغ  تروـص 
یهن فورعم و  هب  رما  زا  دنناد و  یم  وکین  ار  لبط  اهزاس و  دننک و  یم  یشورفرخف  رگیدکی  هب  مدرم  ددرگ و  یم  راکشآ  رقف  يدنمزاین و 
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یم هدـناوخ  كاپان  دـیلپ و  ناونع  هب  اهنامـسآ  توکلم  رد  هک  دنتـسه  یناسک  نانآ  دومرف - :  هک  اجنآ  اـت  دوش -  یم  يراددوخ  رکنم  زا 
یغبلا دسحلا و  بذکلا و  هجاجللا و  دکنلا و  رسعلا و  نموملا  یف  نوکتال  هتس  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 496 ثیدح :  دنوش . 
نموم رد  زیچ  شش  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 496 همجرت :  یهنلا . )  ینعمب  یفن  وه  وا  ناـمیالا  لـماکلا  نموملا  دارملا  لوقا :  )

خیـش موحرم   . ) ندرک متـس  ندیزرو و  دسح  ییوگغورد و  یتخـسرس و  تجاجل و  يریخ و  مک  و  ییوخدب )   ) يراوشد درادـن :  دوجو 
يانعم هب  ثیدح  نیا  رد  یفن  هکنیا  ای  دراد  رارق  نامیا  لامک  هبتر  رد  هک  تسا  ینموم  ثیدح ،  نیا  رد  نموم  زا  دارم  دـیوگ :  یلماع  رح 

 ( . تسا یهن 

لدعلاب قوثولا  مدع  عم  هسائرلا  بلط  میرحت  باب   - 50

رکذ هنا  مالـسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع   - 497 ثیدح :  یـشاب  هتـشادن  نانیمطا  دوخ  تلادع  هب  هک  ینامز  یبلط  تسایر  میرحت  باب   - 50
زا  - 497 همجرت :  هسائرلا .  نم  ملـسملا  نید  یف  رـضاب  اهواعر  قرفت  دـق  منغ  یف  نایراض  نابئذ  ام  لاقف :  هسائرلا  بحی  هنا  لاقف :  الجر 

یشحو گرگ  ود  دومرف :  سپس  دراد .  تسود  ار  تسایر  وا  دومرف :  درب و  ار  یصخش  مان  ناشیا  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  اضر  ماما 
 - 498 ثیدح :  ناملسم .  نید  رد  یبلط  تسایر  زا  دنتـسین  رتررـض  رپ  دنا  هدش  ادج  نآ  زا  شیاهناپوچ  هک  يدنفـسوگ  هلگ  رد  يراکش 

تسایر بلاط  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 498 همجرت :  کله .  هسائرلا  بلط  نم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع 
وا  - 499 همجرت :  هسائرلا .  كایا و  مالسلا :  هیلع  هللادبعوبا  یل  لاق  لاق :  یلامثلا  هزمح  یبا  نع   - 499 ثیدح :  دوش .  یم  كاله  دشاب 
 : لاق ناکسم  نب  هللادبع  نع   - 500 ثیدح :  شاب .  رذح  رب  یبلط  تسایر  زان  دومرف  نم  هب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  یلامث  هزمح 
 . کلها کله و  الا  لجرلا  فلخ  لاعنلا  تقفخ  ام  هللا  وف  نوسارتی  نیذـلا  ءاسورلا  ءالوه  مکایا و  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  تعمس 
رب دنا  هدیـسر  تسایر  هب  هک  اسور  نیا  زا  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ناکـسم  نب  هللادبع   - 500 همجرت : 
هب زین  ار  نارگید  تشگ و  كاله  صخـش  نآ  هکنیا  زج  دماین  رد  ادـص  هب  یـسک  رـس  تشپ  اهـشفک  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دیـشاب ،  رذـح 

کلهی مل  هنا  هیریوج  ای  لاـقف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  فلخ  تددتـشا  لاـق :  رهـسم  نب  هیریوج  نع   - 501 ثیدح :  دـنکفا .  تکاله 
هار مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  رـس  تشپ  رد  يدنت  هب  دیوگ :  رهـسم  نب  هیریوج   - 501 همجرت :  مهفلخ .  لاعنلا  قفخب  الا  یقمحلا  ءـالوه 

ثیدح ناشرس .  تشپ  رد  اهشفک  يادص  ببس  هب  رگم  دنا  هتشگن  كاله  نانادان  نیا  هیریوج !  يا  دومرف :  نم  هب  ترـضح  هک  متفر  یم 
هیلع قداص  ماما   - 502 همجرت :  اهب .  هسفن  ثدـح  نم  نوعلم  اهب  مه  نم  نوعلم  سارت  نم  نوعلم  مالـسلا :  هیلع  هللادـبعوبا  لاق   - 502 : 
دنک شالت  درامگ و  مه  تسایر  يارب  هک  یسک  تسا و  نوعلم  ددرگ  سیئر  رتهم و  تیحالص )  نتشاد  نودب   ) هک یسک  دومرف :  مالسلا 

ابا تعمـس  لاق  هیبا  نع  حایم  یبا  نع   - 503 ثیدح :  تسا .  نوعلم  دیوگ  نخـس  ندـش  سیئر  هرابرد  دوخ  اب  هک  یـسک  تسا و  نوعلم 
مالـسلا هیلع  قداص  ماـما  زا  هک  درک  تیاور  شردـپ  زا  حاـیم  یبا   - 503 همجرت :  کـله .  هساـئرلا  دارا  نم  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع 

هیلع رفعج  یبا  نع  یماـشلا  عـیبرلا  یبا  نع   - 504 ثیدح :  ددرگ .  یم  كاله  دنک  دـصق  ار  تسایر  هک  یـسک  دومرف :  یم  هک  مدـینش 
رقاب ماما  زا  یماش  عیبر  یبا   - 504 همجرت :  هللا .  كرقفیف  انب  سانلا  لکات  الو  ابنذ  نکتال  هسائرلا و  نبلطت  عیبرلا ال  ابا  ای  یل  لاق :  مالـسلا 
تیب لها  ام  هناهب  هب  شابم و  مه  سیئر )   ) ور هلابند  نکم و  بلط  ار  تسایر  عیبر !  ابا  يا  دومرف :  ترـضح  هک  درک  تیاور  مالـسلا  هیلع 

مالـسلا هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق :  ملـسم  نب  دمحم  نع   - 505 ثیدـح :  درک .  دـهاوخ  تریقف  هراـچیب و  دـنوادخ  هک  روخم  مدرم  زا 
 : همجرت يارلا .  زجاع  وا  باذک  نم  دـبال  هنا  هبقع  اطوی  نا  بحا  نم  مکرارـش  نا  هللا  یلب و  مکرارـش  نم  مکرایخ  فرعا  يرتا ال  لوقی : 

یمن زاب  ناتنادب  زا  ار  امش  ناکین  هک  يرادنپ  یم  ایآ  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ملـسم  نب  دمحم   - 505
( . دنتفیب هار  شرـس  تشپ   ) دنرادرب ماگ  شرـس  تشپ  رد  هک  دراد  تسود  هک  تسا  یـسک  امـش  نیرتدب  ادـخ  هب  دـنگوس  يرآ  مسانش ؟ 
نا کلوق  اما  و  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 506 ثیدح :  تسا .  ناوتان  شا  هشیدـنا  ای  تسا و  وگغورد  ای  راچان  هب  یـسک  نینچ 
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ملـسم يرماب  رئاج  ناطلـس  ذخای  مهیلع  فرعتف  اهـضعبت  هنجلا و  هرکت  تنک  ناف  مهیلع  ینوفرعی  نا  اوداراف  کلهف  فیرع  مهل  ناک  یموق 
 : ییوگ یم  هکنیا  اما  و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما   - 506 همجرت :  ائیش .  مهایند  نم  لانتال  کلعل  همد و  یف  كرـشتف  همذ  کفـسیف 

تـسود ار  نآ  يراد و  تهارک  تشهب  زا  رگا  سپ  دـننک ،  موـق  فـیرع  ارم  دـنهاوخ  یم  هدرم و  هـک  دـنا  هتـشاد  ( 141  ) یفیرع نم  موـق 
کیرش وا  نوخ  رد  وت  دزیرب  ار  شنوخ  دنک و  ریگتـسد  ار  یناملـسم  درم  رگمتـس  ناطلـس  رگا ) هجیتن  رد   . ) وش نانآ  فیرع  سپ  يرادن 

هنا مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع   - 507 ثیدـح :  يربن . )  ایند  زا  يا  هرهب   ) یـسرن مه  نانآ  يایند  زا  يزیچ  هب  دـیاش  دوب و  یهاوخ 
نوکت نا  نم  کل  ریخ  ریخلا  یف  ابنذ  نکت  نا  کنا  ملعا  ارقف و  هللا  كدـیزیف  لک  اتـست  نا  كاـیا  هللا و  کعـضیف  سارتت  نا  كاـیا  لاـق : 

رقف و دـنوادخ  هک  ینک  يرتهم  تسایر و  بلط  هکنیا  زا  شاب  رذـح  رب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما   - 507 همجرت :  رـشلا .  یف  اسار 
 . یشاب ورشیپ ) و   ) رس رـش  راک  رد  هکنیا  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  یـشاب  ور  هلابند  ریخ  راک  رد  رگا  هک  نادب  دنک و  یم  نوزفا  ار  تا  يرادان 

لاجرلل لاجرلا  ناف  لاجرلا  مکایا و  دحاو  سار  نوملـسملا  امنا  تاساثرلل ؟  مکل و  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 508 ثیدح : 
رذح رب  دنتسه ،  نت  کی  هلزنم  هب  ناناملسم  انامه  اه ؟  تسایر  هب  هچ  ار  امـش  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 508 همجرت :  هکلهم . 

 - 509 ثیدح :  دننکفا .  یم  تکاله  هب  ار  وگقح ) وجقح و   ) نادرم نانآ  اریز  دـیوش  کیدزن  رگمتـس )  ) نارادمدرـس هب  هکنیا  زا  دیـشاب 
نا هنع و  کف  انسحم  ناک  ناف  هادی  هلولغم  همایقلا  موی  هب  یجالا ء  مهقوف  امف  هرشع  یلع  دحا  رمویال  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  نع 

تـسایر يریما و  رتشیب  ای  رفن  هد  رب  سک  چـیه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ   - 509 همجرت :  هلغ .  یلع  الغ  دیزی  ائیـسم  ناک 
لغ و هدوب و  راکوکین  شتـسایر )  نامز  رد   ) رگا سپ  دوش  یم  هدروآ  هدـش  ریجنز  لغ و  ناتـسد  اب  تمایق  زور  رد  هکنیا  رگم  دـنک  یمن 

یبنلا نع  هئابآ  نع  قداصلا  نع   - 510 ثیدح :  ددرگ .  یم  هدوزفا  شریجنز  لغ و  رب  هدوب و  راکدب  رگا  دوش و  یم  هتشادرب  وا  زا  ریجنز 
هللا رماب  مهیف  ماق  ناف  هقنع  یلا  ناتلولغم  هادـی  همایقلا و  موی  یتا  موق  هفارع  یلوت  نم  الا و  لاـق :  یهاـنملا  ثیدـح  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تیاور شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 510 همجرت :  ریـصملا .  سئب  منهج و  ران  یف  هب  يوه  املاظ  ناـک  نا  هللا و  هقلطا 
هدهع هب  ار  یهورگ  يرازگراک  سک  ره  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا :  هدومرف  یهانم  ثیدـح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هک  دومرف : 

ار وا  دنوادخ  دشاب  هدومن  مایق  ادخ  روتـسد  هب  هورگ  نآ  نیب  رد  رگا  سپ  دیآ  یم  هدـش  ریجنز  ندرگ  هب  یناتـسد  اب  تمایق  زور  رد  دریگ 
 . تسا یهاگتشگزاب  دب  دوش و  یم  هدنکفا  منهج  شتآ  رد  دشاب  هدرک  راتفر  متس  هب  رگا  یلو  دزاس  یم  دازآ 

هرشعلا دسافم  بانتجا  هیلع  قشی  نمل  ناوخالا  قوقحب  نایتلا  عم  ابلاغ  لزنملا  موزل  بابحتسا  باب   - 51

ناردارب قوقح  هب  دوخ  هناخ  رد  ابلاغ  تسا  راوشد  وا  يارب  نارگید  اب  ترـشاعم  دـسافم  زا  يرود  هک  یـسک  هکنیا  بابحتـسا  باـب   - 51
کیلع سانلا  نثی  مل  نا  کیلع  ام  اولعفاف و  اوفرعتال  نا  متردق  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 511 ثیدح :  دنک  یگدیسر  ینید 

ناف لعفاف  کتیب  نم  جرخت  نا ال  یلع  تردـق  نا  لاق - :  نا  یلا  ادومحم -  هللادـنع  تنک  اذا  سانلا  دـنع  امومذـم  نوکت  نا  کـیلع  اـم  و 
هیف فکی  هتیب  ملـسملا  هعموص  معن  لاق :  مث  نهادـتال  عنـصتتال و  یئارتال و  دـسحتال و  بذـکت و  باتغتال و ال  نا  کجورخ  یف  کـیلع 

و دینک ،  نینچ  سپ  دیوشن  هتخانـش  هک  دیناوت  یم  رگا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 511 همجرت :  هجرف .  هسفن و  هناسل و  هرـصب و 
 ، وت رب  مدرم  ندومن  شهوکن  دناسر و  یم  وت  هب  ینایز  هچ  وت ،  رب  مدرم  ندرکن  انث  يا ،  هدوتـس  هدیدنـسپ و  دنوادخ  دزن  رد  وت  هک  یتقو 
رد هک  تسا  راوازس  وت  رب  اریز  نک  نینچ  يورن  نوریب  تا  هناخ  زا  هک  یناوت  یم  رگا  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  دراد - .  وت  يارب  يررـض  هچ 
هک هو  ینکن ،  یـسولپاچ  ییامنن و  يزاس  رهاظ  ینکن و  ییامندوخ  ایر و  يزرون و  دـسح  ییوگن و  غورد  یتفین و  تبیغ  هب  تنتفر  نوریب 

باکترا زا  ار  اهنآ  و   ) دریگ یم  ار  دوخ  تروع  سفن و  نابز و  مشچ و  ولج  نآ  رد  هک  تسا  ناملـسم  يارب  یبوخ  تلزع  جـنک  هچ  هناخ 
مل هتیب و  مزل  رمالا  اذه  فرع  لجر  كادف  تلعج  لجر :  هل  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 512 ثیدح :  دراد . ) یم  زاب  هانگ 
موش تیادق  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  يدرم   - 512 همجرت :  هنید ؟  یف  اذه  هقفتی  فیک  لاق :  هناوخا  نم  دحا  یلا  فرعیت 
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تسین شناردارب  زا  کی  چیه  تخانش  بلاط  دنام و  یم  شا  هناخ  رد  هتسویپ  یلو  تسا  هاگآ  امش  تماما  هب  هک  تسه  نایعیش  زا  يدرم  ، 
یف مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  نع   - 513 ثیدح :  دنک ؟  یم  ادیپ  مهف  شنید  رد  هنوگچ  یسک  نینچ  دومرف :  ترـضح  . 
امیف بغر  اهیف و  نیبغارلا  ایندـلا و  لها  لزتعا  هللا  نع  لقع  نمف  لقعلا  هوق  همالع  هدـحولا  یلع  ربصلا  ماـشه  اـی  لاـق :  هنا  لـیوط  ثیدـح 
رفعج نب  یسوم  ماما   - 513 همجرت :  هریـشع .  ریغ  نم  هزعم  هلیعلا و  یف  هانغ  هدحولا و  یف  هبحاص  هشحولا و  یف  هسنا  هللا  ناک  هللادـنع و 

دنک كرد  ار  دنوادخ  هک  یسک  سپ  تسا  لقع  ییاناوت  هناشن  ییاهنت  رب  ندومن  ربص  ماشه !  يا  دومرف :  ینالوط  یثیدح  رد  مالسلا  هیلع 
دنوادـخ دـنک و  یم  ادـیپ  لیم  تبغر و  تسا  دـنوادخ  دزن  رد  هک  هچنآ  هب  دـنک و  یم  يریگرهانک  ایند  هب  ناگدـننک  لیم  ایند و  لـها  زا 

دـشاب هتـشاد  يا  هلیبق  موق و  هکنیا  نودـب  تسا و  دـنوادخ  هب  وا  يانغ  رقف ،  ماگنه  رد  دوش و  یم  وا  ییاـهنت  مدـمه  وا و  تشح  سنوم و 
سانلا فرع  همول  دبع  لکل  یبوط  لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمس  لاق  لیـضفلا  نع   - 514 ثیدح :  تسوا .  هدنهد  تزع  دنوادخ 

هدننک شهوکن  يا  هدنب  ره  لاح  هب  اشوخ  دومرف :  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  لیـضف   - 514 همجرت :  هوفرعی .  نا  لبق 
نع  - 515 ثیدـح :  دسانـشب .  ار  مدرم  دنـسانشب  ار  وا  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  و  دـنک ) تمـالم  یبلطاـیند  رب  هراومه  ار  شیوـخ  سفن  هک  )
هنم سانلا  بعت و  یف  هسفن  نم  ناک  هتئیطخ و  یلع  یکب  هترـسک و  لکا  هتیب و  مزل  نمل  یبوط  لاق :  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ار شیوخ  سفن  هک   ) هدـننک شهوکن  هدـنب  ره  لاح  هب  اشوخ  دومرف :  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 515 همجرت :  هـحار .  یف 
مالـسلا هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 516 ثیدـح :  دسانـشب .  ار  مدرم  دنـسانشب  ار  وا  مدرم  هکنآ  زا  شیپ  و  دـنک ) تمالم  یبلطایند  رب  هراومه 

ماما  - 516 همجرت :  کتیب .  کعـسی  کـتئططخ و  یلع  یکبت  کـناسل و  فکت  تاـیجنم  ثـالث  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلع  نع  هئاـبآ  نع 
هاگن ار  تنابز  تسا :  تاجن  هیام  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف :  هک  دننک  تیاور  مالسلا  هیلع  یلع  زا  ناشیا  شناردپ و  زا  مالسلا  هیلع  قداص 

 ( . یـشابن نازیرگ  دوخ  هناـخ  زا  تا  هداوناـخ  اـی  دوخ  راـتفر  رطاـخ  هب  و   ) دـشاب خارف  وت  يارب  تا  هناـخ  ینک و  هیرگ  تهاـنگ  رب  ياد و 
رابخا هک  تسا  نیا  دننک  یم  یهن  مدرم  زا  ندیرب  تینابهر و  زا  هک  يرابخا  رابخا و  نیا  نیب  عمج  هجو  دیوگ :  یلماع  رح  خیـش  موحرم  )

 ( . تسا راوشد  صخش  يارب  نارگید  اب  ترشاعم  دسافم  زا  يرود  هک  دوش  یم  لمح  يدراوم  رب  تشذگ  باب  اونع  رد  هکنانچ  باب  نیا 

نیدلاب ایندلا  لاتتخا  میرحت  باب   - 52

مالـسلا هیلع  هللادـبع  ابا  تعمـس  لاق  نایبط  نب  سنوی  نع   - 517 ثیدـح :  نید  هلیـسو  هب  ایند  ناـمدرم )   ) نتفیرف ندوب  مارح  باـب   - 52
نورمای نیذلا  نولتقی  نیذلل  لیو  نیدلاب و  ایندلا  نولتخی  نیذـلل  لیو  لوقی :  لجوزع  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لوقی : 
میلحلا كرتت  هنتف  مهل  نحیت  تفلح ال  یبف  نوءرتجی ؟  یلع  ما  نورتغی  یبءا  هیقتلاب  مهیف  نموملا  ریـسی  نیذـلل  لیو  ساـنلا و  نم  طـسقلاب 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ :  نایبظ  نب  سنوی   - 517 همجرت :  ناریح .  مـهنم 
هک یناسک  رب  ياو  دـنبیرف و  یم  نید  هلیـسو  هب  ار  ایند  ناـمدرم )   ) هک یناـسک  رب  ياو  دـیامرف :  یم  لـجوزع  دـنوادخ  اـنامه  هک :  دومرف 
هب ایآ  دنک .  یم  ریـس  هیقت  تلاح  اب  نانآ  نایم  رد  نموم  هک  یناسک  رب  ياو  دنـشک و  یم  دـنهد  یم  نامرف  داد  لدـع و  هب  هک  ار  ینامدرم 
منک یم  ردقم  ار  يا  هنتف  نانآ  يارب  هک  دنگوس  مدوخ  هب  سپ  دننک ؟  یم  يریلد  نم  رب  ای  دندرگ  یم  هتفیرف  نم  يارادم )  ربص و   ) رطاخ
رخآ یف  لاـق  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع   - 518 ثیدح :  دنادرگ .  یم  ناریح  هتـشگرس و  مه  ار  رابدرب  صخـش  هنتف  نآ  هک 

هرخالا و دـحا  نم  رانلا و  اهب  یقتی  هنـسح  هل  تسیل  هللا و  یقل  هرخالا  كرت  ایندـلا و  راتخاف  هرخآ  ایند و  هل  تضرع  نم  و  اـهبطخ :  هبطخ 
دومرف دناوخ  هک  يا  هبطخ  نیرخآ  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   - 518 همجرت :  ضار .  هنع  وه  همایقلا و  موی  هللا  یقل  ایندلا  كرت 
هنـسح چیه  هک  درک  دهاوخ  رادید  یتلاح  رد  ار  دنوادخ  دـنیزگرب  ترخآ  رب  ار  ایند  وا  ددرگ و  هضرع  وا  هب  ترخآ  ایند و  هک  سک  ره  : 

رد ار  دـنوادخ  دـنک  كرت  ار  ایند  دـنیزگرب و  ار  ترخآ  هک  یـسک  یلو  تسین  وا  هارمه  دوش  ظفح  خزود  شتآ  زا  نآ  هلیـسو  هب  هک  يا 
نا لاق :  مالـسلا  هیلع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 519 ثیدح :  تسا .  دونـشوخ  يو  زا  هک  درک  دهاوخ  رادید  یتلاح  رد  تمایق  زور 
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كوسم نوسبلی  نیدـلاب  ایندـلا  نوسحلی  یقلخ  نم  قلخ  نوکیـس  هنا  هیف  هئاـیبنا و  نم  یبـن  یلع  هبتک  نم  اـباتک  لزنا  یلاـعت  كراـبت و  هللا 
ما نورتغی  یبفا  فیجلا  نم  نتنا  هنطابلا  مهلامعا  لـسعلا و  نم  یلحا  مهتنـسلا  ربصلا و  نم  هرارم  دـشا  بائذـلا  بولقک  بولق  یلع  ناـضلا 
 . ناریح مهنم  میلحلا  كرتت  ضرالا  فارطا  غلبت  یتح  اهماطخ  یف  اطت  هنتف  مهل  نحیتال  تفلح  یتزعبف  نورتجی ؟  یلع  ما  نوعداخی  ياـیا 
رب ار  شیاهباتک  زا  یباتک  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  هک  انامه  دومرف :  تیاور  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 519 همجرت : 
هک دراذگ  دنهاوخ  دوجو  هصرع  هب  اپ  نم  ناگدـیرفآ  زا  یهورگ  يدوز  هب  هک :  دروآ  باتک  نآ  رد  داتـسرف و  ورف  شناربمایپ  زا  يربمایپ 
ربص  ) زا هک  ییاهلد  دنراد و  اهگرگ  بلق  نوچمه  ییاهبلق  یلو  دنشوپ  یم  دوخ  رب  ار  شیم  ياهتـسوپ  دنـسیل و  یم  نید  هلیـسو  هب  ار  ایند 
نم هب  ای  دـنهد  یم  بیرف  ارم  ایآ  تسا  رادرم  زا  رتوبدـب  نانآ  یناهنپ  ياهرادرک  لسع و  زا  رت  نیریـش  ناـشیاهنابز  دـنرت و  خـلت  مه  درز )

شراهم هک  منک  یم  ردقم  ار  يا  هنتف  نانآ  يارب  هک  مدروخ  یم  دنگوس  متزع  هب  سپ  دننک  یم  يریلد  نم  رب  هکنیا  ای  دننز و  یم  گنرین 
 . دراذگ یم  او  ناریح  نادرگرس و  زین )  ) ار رابدرب  صخش  دسر و  یم  نیمز  بناوج  فارطا و  هب  هنتف  نآ  هک  اجنآ  ات  تساهر 

هب نکسی  ام  مارحلا و  لعف  نع  بضغلا  نیکست  بوجو  باب   - 53

 : ثیدـح دـنک  یم  فرط  رب  ار  بضغ  هک  هچنآ  ناـیب  دوش و  مارح  باـکترا  بجوم  هکنیا  زا  بضغ  هوق  ندومن  مارآ  بوجو  باـب   - 53
اذا لطاب و  یف  هاضر  هلخدی  مل  یـضر  اذا  قح و  نم  هبـضغ  هجرخی  مل  بضغ  اذا  يذـلا  نموملا  امنا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبعوبا  لاق   - 520

 ، مشخ ماـگنه  رد  هک  تسا  یـسک  نموم  هک  یتـسرد  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 520 همجرت :  هل .  اـمم  رثکا  ذـخای  مل  ردـق 
ییاناوت تردـق و  ماگنه  رد  دـنکن و  لخاد  لـطاب  هب  ار  يو  شا  يدونـشوخ  يدونـشوخ ،  ماـگنه  رد  دربن و  نوریب  قح  زا  ار  وا  شمـشخ 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 521 ثیدح :  دریگن .  ار  تسوا  دوخ  هب  قلعتم  هک  هچنآ  زا  شیب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  دومرف  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 521 همجرت :  لسعلا .  لخلا  دسفی  امک  نامیالا  دسفی  بضغلا 

هللادبع وبا  لاق   - 522 ثیدح :  ددرگ .  یم  لسع  داسف  یهابت و  ثعاب  هکرـس  هکنانچمه  دـنک  یم  هابت  ار  نامیا  مشخ  تسا :  هدومرف  هلآ 
نع  - 523 ثیدح :  تسا .  يدب  ره  دیلک  مشخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 522 همجرت :  رش .  لک  حاتفم  بضغلا  مالسلا :  هیلع 
موق یلع  بضغ  لجر  امیاف  رانلا  لخدی  یتح  ادبا  یضری  امف  بضغیل  لجرلا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  دنع  بضغلا  رکذ  لاق  رـسیم 

اذا محرلا  ناف  هسمیلف  هنم  ندـیلف  محر  يذ  یلع  بضغ  لجر  اـمیا  ناطیـشلا و  زجر  هنع  بهذـی  هناـف  کـلذ  هروف  نم  سلجیلف  مئاـق  وه  و 
هاگ  ) انامه دومرف :  ترـضح  دمآ ،  نایم  هب  مشخ  زا  نخـس  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  دزن  رد  دـیوگ :  رـسیم   - 523 همجرت :  تنکـس .  تسم 

تفرگ مشخ  یموق  رب  هک  يدرم  ره  سپ  دوش .  خزود  لخاد  هکنیا  رگم  دوش  یمن  دونشوخ  زگره  دوش و  یم  نیگمـشخ  درم  هک )  دشاب 
دوـخ دـنواشیوخ  رب  هک  يدرم  ره  دـیادز و  یم  وا  زا  ار  ناطیـش  يدـیلپ  نتـسشن ،  نیا  اریز  دنیـشنب  اعیرـس  تـسا  هداتـسیا  تلاـح  رد  رگا 

 . دنک یم  ادیپ  شمارآ  دوش  لصاح  سامت  نادـنواشیوخ  اب  رگا  اریز  دـنک  لصاح  سامت  وا  اب  دوش و  کیدزن  وا  هب  دـیاب  دـش  نیگمـشخ 
 . بضغت الف  بهذا  لاقف :  ینملع  هللا  لوسر  ای  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلل  لجر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 524 ثیدح : 
نم هب  يزیچ  ادـخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  هب  يدرم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 524 همجرت : 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 525 ثیدح :  وشم .  نیگمشخ  ورب و  دومرف :  ترـضح  زومایب ، 
همایقلا موی  باذع  هنع  یلاعت  كرابت و  هللا  فک  سانلا  نع  هبـضغ  فک  نم  همایقلا و  موی  هسفن  هللا  لاقا  سانلا  ضارعا  نع  هسفن  فک  نم 
يوربآ نتخیر )   ) زا ار  دوخ  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 525 همجرت :  . 

دراد زاب  ناـمدرم  زا  ار  شمـشخ  هک  یـسک  دـنک و  یم  يراددوخ  وا  باذـع )   ) زا تماـیق  زور  رد  زین  دـنوادخ  دـنک  يرادـهگن  ناـمدرم 
 : لاق ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 526 ثیدح :  دراد .  یم  زاب  يو  زا  ار  شباذـع  تمایق  زور  رد  یلاعت  كرابت و  دـنوادخ 
نا كرما  لاـقف :  ملکلا  عـماوج  ینملعف  هیداـبلا  نکـسا  ینا  لاـقف  يودـب  لـجر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوـسر  یتا  لوـقی :  یبا  تعمس 
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هللا لوسر  ینرما  ام  اذـه  دـعب  یـش ء  نع  لاساال  لاقف :  هسفن  یلا  لجرلا  عجر  یتح  تارم  ثالث  هلاـسملا  یبارعـالا  هیلع  داـعاف  بضغتـال 
هللا و مرح  یتـلا  سفنلا  لـتقیق  بضغیل  لـجرلا  نا  بضغلا ؟  نم  دـشا  یـش ء  يا  لوقی :  یبا  ناـک  لاـق و  ریخلاـب  ـالا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ادخ لوسر  دزن  ینابایب  يدرم  دومرف :  هک  مدینش  مردپ  زا  دومرف :  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 526 همجرت :  هنصحملا .  فذقی 
رایـسب نآ  یناعم  كدـنا و  نآ  ظافلا  هک  زومایب  ینخـس  نم  هب  منک  یم  یگدـنز  ناـبایب  رد  نم  درک :  ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

نآ هکنیا  ات  درک  رارکت  هبترم  هس  ات  ار  دوخ  لاوس  نیشن  نابایب  نآ  سپ  يوشن .  نیگمشخ  هک  منک  یم  رما  ار  وت  دومرف :  ترـضح  دشاب . 
روتـسد ارم  ریخ  هب  زج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  اریز  مسرپ  یمن  يزیچ  نیا  زا  سپ  رگید  تفگ :  دوخ  اب  تشگزاب و  دوخ  هب  درم 

بضغ صخش  اریز  تسا ؟  رتدب  رت و  تخـس  ندرک  بضغ  زا  يزیچ  هچ  دومرف :  یم  ردپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تسا .  هدادن 
 . دهد یم  اوران  تبسن  رادرهوش  نز  هب  بضغ ،  تلاح  رد  ای  دشک و  یم  هتـسناد  مرتحم  ار  نآ  دنوادخ  هک  ار  یـسفن  هجیتن  رد  دنک و  یم 

هاتا هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  لاقف :  اهب  ظعتا  هظع  ینملع  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق :  یلعالا  دبع  نع   - 527 ثیدح : 
ثالث بضغت  الف  قلطنا  لاقف  هیلا  داع  مث  بضغت  الف  قلطنا  لاقف :  اهب  ظـعتا  هظع  ینملع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  اـی  لاـقف :  لـجر 
تربع مریگ و  زردنا  نآ  زا  ات  زومایب  يا  هظعوم  ارم  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ :  یلعالادبع   - 527 همجرت :  تارم . 

ادـخ لوسر  دومن و  ناشیا  زا  ار  تساوخرد  نیمه  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  تمدـخ  هب  يدرم  دومرف :  ترـضح  مریذـپ . 
راب ره  رد  زین  ترضح  دومن و  رارکت  ار  دوخ  تساوخرد  هبترم  هس  ات  درم  نآ  سپس  وشم .  كانمـشخ  ورب و  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هللا رتس  هبضغ  فک  نم  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  عمـس  نمع  هریمع  نب  فیـس  نع   - 528 ثیدح :  وشم .  نیگمـشخ  ورب و  دومرف : 

هک یسک  دومرف :  ترضح  هک  دنک  تیاور  دوب  هدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  هک  یـسک  زا  هریمع  نب  فیـس   - 528 همجرت :  هتروع . 
یف بوتکم  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 529 ثیدح :  دناشوپ .  یم  ار  وا  ياه  یتساک  اهـصقن و  دنوادخ  دریگب  ار  شمـشخ  ولج 
ماما  - 529 همجرت :  یبضغ .  کنع  فکا  هیلع  کتکلم  نمع  کبضغ  کسما  نن  یسوم  ای  مالـسلا  هیلع  یـسوم  هب  هللا  یجان  امیف  هاروتلا 

ولج یـسوم !  يا  تسا :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  ترـضح  اب  دـنوادخ  ییوگزار  نمـض  رد  تاروت  باتک  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب 
وبا لاق   - 530 ثیدـح :  مراد .  زاب  وت  زا  ار  ممـشخ  زین  نم  ات  ریگب  ما  هدـینادرگ  وا  راـیتخا  بحاـص  ار  وت  هک  یـسک  هراـبرد  ار  تمـشخ 

 : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 530 همجرت :  هلقع .  کلمی  مل  هبـضغ  کلمی  مل  نم  لاـق :  میکحلا و  بلقل  هقحمم  بضغلا  هللادـبع : 
نع  - 531 ثیدح :  تسین .  دوخ  لقع  کلام  دشابن  دوخ  مشخ  کلام  هک  یـسک  دومرف :  دنک و  یم  هابت  ار  میکح  صخـش  بلق  مشخ ، 

تخفتنا هانیع و  ترمحا  بضغ  اذا  مکدحا  نا  مدآ و  نبا  بلق  یف  دقوت  ناطیـشلا  نم  هرمج  بضغلا  اذه  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا 
 - 531 همجرت :  کلذ .  دنع  هنع  بهذیل  ناطیشلا  زجر  ناف  ضرالا  مزلیلف  هسفن  نم  کلذ  مکدحا  فاخ  اذاف  هیف  ناطیشلا  لخد  هجادوا و 
زا یـسک  انامه  دوش و  یم  هتخورفا  مدآ  دـنزرف  بلق  رد  هک  تسا  ناطیـش  زا  یـشتآ  هراپ  مشخ ،  نیا  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 

یکی هاگره  سپ  ددرگ  یم  دراو  وا  نورد  رد  ناطیش  دوش و  یم  هدمآ  رب  شیاهگر  خرس و  شنامشچ  دوش  یم  نیگمشخ  هک  هاگنآ  امش 
 : ثیدح دور .  یم  وا  دوجو  زا  ماگنه  نیا  رد  ناطیـش  يدیلپ  اریز  دنیـشنب  نیمز  هب  دـشاب  ناسرت  مشخ  تلاح  نیا  زا  دوخ  هرابرد  امـش  زا 

هیلع رقاب  ماـما   - 532 همجرت :  هماـیقلا .  موی  باذـع  هنع  هللا  فـک  ساـنلا  نع  هبـضغ  فـک  نم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 532
 - 533 ثیدـح :  دراد .  یم  زاب  وا  زا  ار  شباذـع  تمایق  زور  رد  زین  دـنوادخ  دراد  زاب  نامدرم  زا  ار  شمـشخ  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا 

اندشا ربتخن  اولاقف :  اذه ؟  ام  لاقف :  ارجح  نولیاشتی  موقب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  رم  لاق :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم 
مثا و یف  هاضر  هلخدی  مل  یـضر  اذا  يذلا  مکاوقا  مکدشا و  لاق :  هللا  لوسر  ای  یلب  اولاق :  مکاوقا ؟  مکدشاب و  مکربخا  الا  لاقف :  اناوقا  و 

مالسلا هیلع  رقاب  دمحم  ماما   - 533 همجرت :  قحب .  هل  سیل  ام  طاعتی  مل  کلم  اذا  قحلا و  لوق  نم  هطخس  هجرخی  مل  طخس  اذا  لطاب و  ال 
نیا دومرف :  ترـضح  دـندرک ،  یم  لـمح  هدرک و  دـنلب  ار  یگنـس  هک  درک  رذـگ  یهورگ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف : 
نیرت مواقم  هک  مزاس  رادربخ  ار  امش  ایآ  دومرف :  ترضح  مییامزآ .  یم  ار  نیرت  يوق  نیرت و  مواقم  راک  نیا  اب  دندرک :  ضرع  تسیچ ؟ 
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هاگره هک  تسا  یسک  امش  نیرتاناوت  نیرت و  مواقم  دومرف :  ترـضح  ادخ .  لوسر  يا  يرآ  دندرک :  ضرع  تسیک ؟  امـش  نیرت  يوق  و 
هاگره دربن و  نوریب  قح  نتفگ  زا  ار  وا  شمـشخ  دشاب  نیگمـشخ  هاگره  دنکفین و  لطاب  هانگ و  هب  ار  وا  شا  يدونـشوخ  دشاب  دونـشوخ 

نویراوحلا لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 534 ثیدح :  دریگن .  قحان  هب  تسین  وا  قح  هک  ار  يزیچ  دنک  ادـیپ  طلـست  الیتسا و 
و اولاق :  اوبضغتال .  ناب  لاق :  هللا ؟  بضغ  یقتن  امب  اولاق :  لجوزع .  هللا  بضغ  ءایشالا  دشا  لاق :  دشا ؟  ءایشالا  يا  مالـسلا :  هیلع  یـسیعل 

هیلع یسیع  ترضح  هب  نویراوح  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 534 همجرت :  سانلا .  هرقحم  ربجتلا و  ربکلا و  لاـق :  بضغلا ؟  ءدـب 
هب دندرک :  ضرع  تسا .  لجوزع  دنوادخ  مشخ  اهزیچ  نیرت  تخس  دومرف :  ترضح  تسیچ ؟  زیچ  نیرت  تخس  دندرک :  ضرع  مالـسلا 

مـشخ عورـش  عطقن  زاغآ و  دـندرک :  ضرع  دـیریگم .  مشخ  نارگید  رب  هکنیا  هب  دومرف :  میـشاب ؟  ناـما  رد  ادـخ  مشخ  زا  يا  هلیـسو  هچ 
فک نم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 535 ثیدـح :  ناـمدرم .  ندرمـش  کـچوک  ربکت و  ینیب و  گرزب  دوخ  دومرف :  تسیچ ؟ 
ماما  - 535 همجرت :  همایقلا .  موی  هسفن  هللا  هلاقا  ساـنلا  نع  هبـضغ  فک  نم  هماـیقلا و  موی  باذـع  هنع  هللا  فک  ساـنلا  ضارعا  نع  هسفن 

تشاد و دهاوخ  زاب  وا  زا  ار  تمایق  زور  باذع  دنوادخ  دراد  زاب  نامدرم  يوربآ  نتخیر )   ) زا ار  دوخ  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب 
نع دمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع   - 536 ثیدح :  دنک .  یم  ظفح  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دراد  هاگن  مدرم  زا  ار  شمشخ  هک  یسک 
مئاق وه  بضغ و  لجر  امیاف  رانلا  کلذب  لخدی  ادبا و  یـضری  ام  یتح  بضغیل  لجرلا  نا  لاقف :  بضغلا  هدـنع  رکذ  هلا  مالـسلا  هیلع  هیبا 
ناف هسمیل  هنم و  ندـیل  هیلا و  مقیلف  محر  يذ  یلع  بضغ  لجر  امیا  مقیلف و  اسلاج  ناک  نا  ناطیـشلا و  سجر  هنع  بهذیـس  هناف  سلجیلف 

هرابرد ناـشیا  دزن  رد  هک  دـنک  تیاور  شراوگرزب  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 536 همجرت :  تنکـس .  محرلا  تـسم  اذا  مـحرلا 
دنیشن و یمن  ورف  شمشخ  زگره  هک  ییاج  ات  دوش  یم  نیگمشخ  درم  هک )  دشاب  هاگ   ) انامه دومرف :  ناشیا  دمآ و  نایم  هب  نخـس  بضغ 

نیا رد  اریز  دنیـشنب  دیاب  دـمآ  مشخ  هب  هداتـسیا  لاح  رد  هک  يدرم  ره  سپ  ددرگ  یم  لخاد  خزود  هب  نآ  رطاخ  هب  دوش و  یمن  دونـشوخ 
دیاب تفرگ  مشخ  دوخ  دنواشیوخ  رب  هک  يدرم  ره  دتسیاب و  دیاب  دوب  هتسشن  رگا  دور و  یم  نوریب  وا  زا  ناطیـش  يدیلپ  يدوز  هب  تروص 

 . دبای یم  شمارآ  دـنک  سمل  ار  دوخ  دـنواشیوخ  هک  یماگنه  دـنواشیوخ  اریز  دریگ  سامت  وا  اب  دوش و  کیدزن  وا  هب  دور و  وا  يوس  هب 
یف هاضر  هلخدـی  مل  یـضر  اذا  يذـلا  نامیالا  لاصخ  لمکتـسی  هیف  نک  نم  ثالث  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   - 537 ثیدح : 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   - 537 همجرت :  هل .  سیل  ام  طاعتی  مل  ردـق  اذا  قحلا و  نم  هبـضغ  هجرخی  مل  بضغ  اذا  لطاب و 
ماـگنه رد  یـسک  هکنیا  تسا :  هتـشگ  اراد  لـماک  تروـص  هب  ار  ناـمیا  ياهتلـصخ  دـشاب  وا  رد  زیچ  هس  نیا  سک  ره  هک  تسه  زیچ  هس 

ماگنه رد  هکنیا  دربن و  نوریب  قح  زا  ار  وا  شمـشخ  مشخ ،  ماـگنه  رد  هکنیا  دـنکن و  دراو  لـطاب  رد  ار  وا  شا  يدونـشوخ  يدونـشوخ ، 
 . دریگن قحان  هب  تسین  وا  نآ  زا  هک  ار  يزیچ  ییاناوت  تردق و 

بضغلا دنع  هللا  رکذ  بوجو  باب   - 54

هئ ایبنا  ضعب  یلا  لجوزع  هللا  یحوا  مالسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 538 ثیدح :  مشخ  ماگنه  رد  دنوادخ  ندرک  دای  بوجو  باب   - 54
كراصتنا نم  ریخ  کل  يراصتنا  ناف  ارـصتنم  یب  ضرا  قحما و  نمیف  کقحما  ـال  یبضغ  یف  كرکذا  کبـضغ  یف  ینرکذا  مدآ  نبا  اـی 

ارم مدآ !  دنزرف  يا  هک :  داتـسرف  یحو  شناربمایپ  زا  یکی  هب  لجوزع  يادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 538 همجرت :  کسفنل . 
هب منادرگن و  دوبان  مزاس  یم  ناشدوبان  هک  یناسک  هرمز  رد  ار  وت  منک و  دای  ممشخ  ماگنه  رد  ار  وت  زین  نم  ات  نک  دای  تمشخ  ماگنه  رد 

راکب تسد  تدوخ  هکنیا  زا  تسا  رتهب  وت  يارب  نم  يریگ  ماقتنا  اریز  دـشاب  دونـشوخ  یـضار و  مناتـسب  تنمـشد  زا  ار  تماقتنا  نم  هکنیا 
يراصتنا ناف  کل  يراصتناب  ضراـف  هملظمب  تملظ  اذا  و  داز :  رخآ  ثیدـح  یف  و   - 539 ثیدح :  یناتـسب .  يو  زا  دوخ  ماقتنا  يوش و 

هب یتفرگ  رارق  یمتـس  دروم  هاگره  و  هک :  تسا  هدومن  هفاـضا  يرگید  ثیدـح  رد  و   - 539 همجرت :  کسفنل .  كراصتنا  نم  ریخ  کـل 
 . يریگ یم  دوخ  وت  هک  تسا  یماـقتنا  زا  رتهب  مریگ  یم  وت  عفن  هب  نم  هک  یماـقتنا  اریز  شاـب  دونـشوخ  راکمتـس  نآ  زا  نم  يریگ  ماـقتنا 
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بضغت نیح  ینرکذا  مدآ  نبا  ای  ابوتکم  هاروتلا  یف  نا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق  رامع  نب  قاحـسا  نع   - 540 ثیدح : 
کـسفنل كراصتنا  نم  ریخ  کل  يراصتنا  ناف  کل  يراصتناب  ضراف  هملظمب  تملظ  اذا  قحما و  نمیف  کقحما  الف  یبضغ  دنع  كرکذا 

يا هک :  تسا  هدش  هتشون  تاروت  رد  انامه  دومرف :  یم  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  رامع  نب  قاحـسا   - 540 همجرت :  . 
تکاله هب  ناگدنوش  كاله  هرمز  رد  ار  وت  سپ  مروآ  دای  هب  ممـشخ  ماگنه  رد  ار  وت  ات  روآ  دای  هب  تمـشخ  ماگنه  رد  ارم  مدآ !  دـنزرف 

رتهب مشک  یم  يو  زا  وت  عفن  هب  نم  هک  یماقتنا  اریز  شاب  دونشوخ  تنمشد  زا  نم  ماقتنا  هب  یتفرگ  رارق  یمتس  دروم  هاگره  مناسر و  یمن 
 . يریگ یم  دوخ  وت  هک  تسا  یماقتنا  زا 

هطبغلا نود  هبانتجلا  بوجو  دسحلا و  میرحت  باب   - 55

یتایل لجرلا  نا  مالسلا :  هیلع  رفعج  وبا  لاق   - 541 ثیدح :  هطبغ  تمرح  مدع  دسح و  زا  يرود  بوجو  دـسح و  ندوب  مارح  باب   - 55
دشاب هاگ   ) انامه دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 541 همجرت :  بطحلا .  رانلا  لکات  امک  نامیالا  لکایل  دـسحلا  نا  رفکیف و  هرداب  ینذاـب 
دروخ یم  ار  نامیا  دسح  انامه  دماجنا و  یم  رفک  هب  شراک  هجیتن  رد  دروآ و  یم  ياج  هب  ار  مشخ  يزیت  يدنت و  نیرتکچوک  مدرم  هک ) 

بطحلا رانلا  لکات  امک  نامیالا  لکایل  دسحلا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 542 ثیدح :  دروخ .  یم  ار  مزیه  شتآ  هکنانچمه 
 - 543 ثیدح :  دروخ .  یم  ار  مزیه  شتآ  هکنانچ  دروخ  یم  ار  نامیا  دسح  هک  انامه  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 542 همجرت :  . 

ماما زا  دیوگ :  یقر  دواد   - 543 همجرت :  اضعب .  مکضعب  دسحیال  هللا و  اوقتا  لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمس  لاق :  یقرلا  دواد  نع 
هیلع هللادبع  یبا  نع   - 544 ثیدح :  دزرون .  دسح  يرگید  رب  امش  زا  یسک  دیسرتب و  ادخ  زا  دومرف :  یم  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص 
هیلع قداص  ماما   - 544 همجرت :  ردقلا .  بلغی  نا  دسحلا  داک  ارفک  نوکی  نا  رقفلا  داک  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا 

رب دسح  هک  تسا  کیدزن  دـماجنایب و  رفک  هب  رقف  هک  تسا  کیدزن  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا 
قداص ماما   - 545 همجرت :  رخفلا .  بجعلا و  دسحلا و  نیدلا  هفآ  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 545 ثیدح :  دوش .  هریچ  ردق  اضق و 
لوسر لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 546 ثیدح :  تسا .  یشورف  رخف  ینیبدوخ و  دسح و  يرادنید  تفآ  دومرف :  مالسلا  هیلع 
کینیع ندمتال  یلضف و  نم  مهنیتا  ام  یلع  سانلا  ندسحت  نارمع ال  نبا  ای  نارمع :  نب  یسومل  لجوزع  هللا  لاق  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا 

ینم سیل  هنم و  تسلف  کلذک  کی  نم  يدابع و  نیب  تمسق  يذلا  یمـسقل  داص  یتمعنل  طخاس  دساحلا  ناف  کسفن  هعبتتال  کلذ و  یلا 
یسوم ترضح  هب  لجوزع  دنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 546 همجرت :  . 

نانآ ياه  هتـشاد  رب  ربم و  دسح  ما  هداد  نانآ  هب  دوخ  لضف  زا  نم  هک  هچنآ  هب  مدرم  رب  نارمع !  رـسپ  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نارمع  نب 
نیب هک  یتمـسق  نآ  زا  تسا و  دونـشخان  نیگمـشخ و  نم  تمعن  رب  دوـسح  صخـش  اریز  تسرفن  اـهنآ  یپ  رد  ار  تـسفن  زودـم و  مـشچ 
یبا نع   - 547 ثیدح :  تسا .  نم  يارب  زا  وا  هن  میوا و  نآ  زا  نم  هن  دشاب  نینچ  هک  یـسک  تسا و  نادرگ  يور  ما  هتـشاد  اور  مناگدنب 
انامه دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 547 همجرت :  طبغیال .  دسحی و  قفانملا  دسحی و  طبغی و ال  نموملا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع 
هللادبع یبا  نع   - 548 ثیدـح :  دروخ .  یمن  هطبغ  یلو  دزرو  یم  دـسح  قفاـنم  دزرو و  یمن  دـسح  یلو  دروخ  یم  ( 142  ) هطبغ نموم 

 . هدسح لمعتـسی  نموملا ال  نا  الا  دـسحلا  هریطلا و  قلخلا و  یف  هسوسولا  یف  رکفتلا  هنود  نمف  یبن  اهنم  جـنی  مل  هثالث  لاق :  مالـسلا  هیلع 
یکی درادـن :  یـصالخ  زیچ  هس  نآ  زا  يربماـیپ  زا  رت  نییاـپ  ربماـیپ و  چـیه  هک  تسا  زیچ  هس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 548 هـمجرت : 
یمن لامعا  ار  شدسح  نموم  هکنیا  زج  دسح ،  يرگید  ندز و  دـب  لاف  يرگید  شنیرفآ و  رما  هرابرد  یناطیـش  تاکیرحت  رد  ندیـشیدنا 

یلع ای  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیـصو  یف  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  دـمحم  نب  رفعج  نع   - 549 ثیدح :  دـنک . 
رد هک :  دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 549 همجرت :  ربکلا .  صرحلا و  دسحلا و  لاصخ  ثالث  نع  كاهنا 

دـسح منک :  یم  یهن  تلـصخ  هس  نتـشاد  زا  ار  وـت  یلع !  يا  هک :  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیـصو 
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رابکتـسالا و صرحلا و  هثالث  رفکلا  لوصا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 550 ثیدـح :  ینیب .  گرزبدوخ  صرح و  ندـیزرو و 
دـسح ندوـمن و  یـشنم  گرزب  صرح و  تسا :  زیچ  هس  رفک  ياـه  هشیر  دوـمرف :  مالـسلا  هـیلع  قداـص  ماـما   - 550 هـمجرت :  دـسحلا . 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  هب  یلع  نسحلا  یبا  نع   - 551 ثیدح :  ندیزرو . 
 : هک دـنک  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما   - 551 همجرت :  دـسحلا .  ءاـضغبلا و  مکبلق  ممـالا  ءاد  مکیلا  بد  هـلآ : 

دـسح ندومن و  ینمـشد  درد  نآ  هک  تسا  هدرک  تیارـس  مه  امـش  هب  نیـشیپ  ياـه  تما  درد  دوـمرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر 
نینمؤملاریما  - 552 همجرت :  هدوملا .  مقـس  نم  قیدصلا  دـسح  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 552 ثیدح :  تسا .  ندـیزرو 

نم دسجلا  هحص  مالسلا :  هیلع  لاق  و   - 553 ثیدح :  تسا .  یتسود  ندوب  مالسان  زا  یشان  تسود ،  ندیزرو  دسح  دومرف :  مالسلا  هیلع 
نع رفعج  نب  یلع   - 554 ثیدح :  تسا .  دسح  یمک  هناشن  ندب  تمالس  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 553 همجرت :  دسحلا .  هلق 
ءاد مکیلا  بد  دق  هنا  الا  هباحصال :  موی  تاذ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  هدج  نع  هیبا  نع  مالسلا  هیلع  رفعج  هب  یسوم  هیخا 
رمغ اذ  نوکیال  هناسل و  نزخی  هدـی و  ناسنالا  فکی  نا  هیف  یجنی  نیدـلا و  قلاخ  هنکل  رعـشلا  قلاحب  سیل  دـسحلا  وه  مکلبق و  نم  ممـالا 

تیاور شدج  زا  ناشیا  شردپ و  زا  ناشیا  مالسلا و  هیلع  رفعج  نب  یسوم  شردارب  زا  رفعج  نب  یلع   - 554 همجرت :  نموملا .  هیخا  یلع 
هدرک و تیارس  زین  امش  هب  هتشذگ  ياهتما  ضرم  هک  دیشاب  هاگآ  دومرف :  شباحـصا  هب  يزور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  دنک 

تسا شخب  تاجن  دسح  لاح  رد  هک  يزیچ  دشارت و  یم  ار  نید  هکلب  دشارت ) یمن   ) درتس یمن  ار  يوم  ضرم  نیا  تسا  دسح  ضرم  نآ 
 . دشاب هتشادن  هنیک  دوخ  نموم  ردارب  هب  تبسن  دراد و  هاگن  ار  شنابز  دراد و  زاب  دوسحم ) هب  زواجت  زا   ) ار شتسد  یمدآ  هک  تسا  نیا 

هنع یفع  امم  هلمج  باب   - 56

هللا لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 555 ثیدح :  دنا  هتفرگ  رارق  ششخب  وفع و  دروم  هک  ییاهتلصخ  زا  یخرب  باب   - 56
هیلا و ورطـضا  ام  نوقیطی و  اـم ال  نوملعیـال و  اـم  هیلع و  اوهرکا  اـم  نایـسنلا و  اـطخلا و  ءایـشا  هعـست  یتما  نع  عفر  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 

لوسر هک :  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 555 همجرت :  هقـشب .  اوقطنی  مل  ام  قلخلا  یف  هسوسولا  یف  رکفتلا  هریطلا و  دـسحلا و 
روبجم نآ  ماجنا  رب  هک  يراک  یشومارف و  اطخ و  تسا :  هدش  هتـشادرب  زیچ  هن  رب ) تبوقع   ) نم تما  زا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ات  ) دـسح دـنهد و  یم  ماجنا  رارطـضا  لاح  رد  هک  هچنآ  تسا و  نوریب  ناـنآ  تقاـط  ناوت و  زا  هک  هچنآ  دـنناد و  یمن  هک  هچنآ  دـنوش و 
نابز رب  هک  ینامز  ات  شنیرفآ  رما  رد  ناـشیرپ  ياـه  هشیدـنا  رد  رکفت  ندز و  دـب  لاـف  و  دـننکن ) لاـمعا  ار  نآ  دـشاب و  لد  رد  هک  یناـمز 

نع عفر  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  بیا  نع   - 556 ثیدح :  دنامب . ) یقاب  رکف  دح  رد  و   ) دـنرواین
انبر و اناطخا  وا  انیسن  نا  انذخاوت  انبر ال   : ) لجوزع هللا  لوق  کلذ  اوقیطی و  مل  ام  هیلع و  اوهرکا  ام  اهنایـسن و  اهوطخ و  لاصخ  عبرا  یتما 

 ( . نامیالاب نئمطم  هبلق  هرکا و  نم  الا   : ) هلوق و  هب )  انل  هقاط  ام ال  انلمحت  انبر و ال  انلبق  نم  نیذـلا  یلع  هتلمح  امک  رارـصا  انیلع  لمحت  ال 
راـهچ رب ) تبوقع   ) نم تما  زا  دوـمرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 556 هـمجرت : 

ار نآ  تقاـط  هک  هچنآ  دـنوش و  یم  روبجم  نآ  ماـجنا  رب  هک  هچنآ  ناـشندومن و  شومارف  ناـنآ و  ياـطخ  تسا :  هدـش  هتـشادرب  تلـصخ 
نکم هذخاوم  ار  ام  میتفر  اطخ  هب  ای  میدرک  شومارف  رگا  ام !  راگدرورپ  يا   : ) دیامرف یم  هک  تسا  نیمه  لجوزع  يادخ  راتفگ  دنرادن و 

ام هدرگ  رب  میرادـن  ار  نآ  ناوت  تقاط و  هک  ار  هچنآ  نکم و  لمح  ام  رب  يدومن  لمح  ام  ناینیـشیپ  رب  هک  هنوگنآ  راب  ام !  راگدرورپ  يا  . 
( . 144  ( ) تسا هدیمرآ  نامیا  هب  شبلق  هک  یلاح  رد  تسا  هدـش  روبجم  هک  یـسک  رگم   : ) دـیامرف یم  هک  ادـخ  راتفگ  و  ( 143 ( ) راذگم

ام نایسنلا و  اطخلا و  لاصخ  عست  یتما  نع  عضو  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 557 ثیدح : 
وا ناسلب  رهظی  مل  ام  دسحلا  قلخلا و  یف  رکفتلا  یف  هسوسولا  هریطلا و  هیلع و  اوهرکتـسا  ام  هیلا و  اورطـضا  ام  نوقیطی و  ام ال  نوملعی و  ال 
هن رب ) تبوقع   ) نم تما  زا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 557 همجرت :  دـی . 

سفن اب  زا 165داهج  هحفص 109 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


ماجنا رارطـضا  لاح  رد  هک  هچنآ  دنرادن و  ار  شتقاط  هک  هچنآ  دنناد و  یمن  هک  هچنآ  یـشومارف و  اطخ و  تسا :  هدش  هتـشادرب  تلـصخ 
راثآ هک  ینامز  ات  دـسح  شنیرفآ و  رما  رد  ناشیرپ  ياه  هشیدـنا  ندز و  دـب  لاـف  دـنوش و  یم  روبجم  نآ  ماـجنا  رب  هک  هچنآ  دـنهد و  یم 

 . ددرگن راکشآ  تسد  ای  نابز  رب  دسح 

قحلا ریغ  یلع  بصعتلا  میرحت  باب   - 57

دقف هل  بصعت  وا  بصعت  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 558 ثیدـح :  قحان  روما  هرابرد  ندـیزرو  بصعت  تمرح  باب   - 57
هکنیا ای  دنک  اجبان  هنارصم و  يرادفرط  يزیچ  زا  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 558 همجرت :  هقنع .  نم  نامیالا  هقبر  علخ 

 . تسا هدرک  زاب  شیوخ  ندرگ  زا  ار  نامیا  نامـسیر  هک  اققحم  دـشاب ) دونـشوخ  وا  و   ) دوش اجبان  يرادـفرط  وا  عفن  هب  نارگید  بناـج  زا 
هثعب هیبصع  نم  لدرخ  نم  هبح  هبلق  یف  ناک  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 559 ثیدح : 

 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 559 همجرت :  هیلهاجلا .  بارعا  عم  هماـیقلا  موی  هللا 
یم رب  تیلهاج  نامز  بارعا  اب  ار  وا  تمایق  زور  رد  دنوادخ  دشاب  اجبان  هناروکروک و  بصعت  لدرخ  يا  هناد  هزادنا  هب  شلد  رد  سک  ره 
هیلع قداص  ماـما   - 560 همجرت :  راـن .  نم  هباـصعب  هللا  هبـصع  بصعت  نم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 560 ثیدـح :  دزیگنا . 

 - 561 ثیدح :  دچیپ .  یم  شتآ  زا  يراتسد  هب  ار  وا  دنوادخ  دزروب  اجبان  هناروکروک و  يرادفرط  بصعت و  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا 
هللا یلص  یبنلل  ابضغ  ملـسا  نیح  کلذ  بلطملادبع و  نب  هزمح  هیمح  ریغ  هیمح  هنجلا  لخدی  مل  لاق :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع 

تیمح و چیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   - 561 همجرت :  هلآ .  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  یلع  یقلا  يذلا  یلـسلا  ثیدح  یف  هلآ  هیلع و 
هچب ندـش  هتخادـنا  نایرج  رد  هک  دوب  ینامز  نآ  دومن و  لامعا  بلطملادـبع  نب  هزمح  هک  یمـشخ  زجب  دوش  یمن  تشهب  لخاد  یمـشخ 

 - 562 ثیدح :  دروآ .  مالسا  دمآ و  مشخ  هب  هزمح  ترضح  نیکرشم ،  فرط  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كرابم  رس  رب  دنفسوگ  ناد 
هـسفن یف  ام  جرختـساف  مهنم  سیل  هنا  هللا  ملع  یف  ناک  مهنم و  سیلبا  نا  نوبـسحی  اوناک  هکئالملا  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع 

یم ناگتـشرف  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 562 همجرت :  نیط .  نـم  هـتقلخ  راـن و  نـم  ینتقلخ  لاـق  بـضغلا و  هیمحلاـب و 
رد هک  ار  هچنآ  مشخ ،  اـجبان و  تریغ  رطاـخ  هب  وا  دوـبن و  ناگتـشرف  زا  سیلبا  دـنوادخ  ملع  رد  یلو  تسا  ناـنآ  زا  سیلبا  هک  دنتـشادنپ 

هدجـس وا  لـباقم  رد  مرترب و  وا  زا  نم  نیارباـنب   ) لـگ زا  ار  مدآ  يدـیرفآ و  شتآ  زا  ارم  وت  ایادـخ  تفگ :  تخیر و  نوریب  تشاد  نورد 
ءارمالا ربکلاب و  نیقاهدـلا  هیبصعلاب و  برعلا  هتـسلاب  هتـسلا  بذـعی  هللا  نا  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق   - 563 ثیدـح :  مـنک . )  یمن 
دنوادخ انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 563 همجرت :  لهجلاب .  قیتاسرلا  لها  هنایخلاب و  راجتلا  دـسحلاب و  ءاـهقفلا  روجلاـب و 

ینیب و گرزب  دوخ  ربکت و  رطاخ  هب  ار  اسور  اجبان و  بصعت  رطاخ  هب  ار  برع  دـنک :  یم  باذـع  تلـصخ  شـش  رطاخ  هب  ار  هورگ  شش 
 . ینادان رطاخ  هب  ار  نایئاتسور  یتساران و  تنایخ و  رطاخ  هب  ار  ناناگرزاب  دسح و  رطاخ  هب  ار  نادنمشناد  يراکمتـس و  رطاخ  هب  ار  ناریما 

اریخ هموق  رارش  لجرلا  يری  نا  اهبحاص  اهیلع  مثای  یتلا  هیبصعلا  لاقف :  هیبصعلا  نع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لئـس   - 564 ثیدح : 
زا  - 564 همجرت :  ملظلا .  یلع  هموق  لجرلا  نیعی  نا  هیبصعلا  نم  نکل  هموق و  لـجرلا  بحی  نا  هیبصعلا  نم  سیل  نیرخآ و  موق  راـیخ  نم 

نادب يدرم  هک  تسا  نیا  تسا  راکهانگ  نآ  هدنراد  هک  یبصعت  نآ  دومرف :  ترضح  دش .  لاوس  بصعت  هرابرد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
هک تسا  نآ  بصعت  هکلب  تسین  بصعت  زا  درادـب  تسود  ار  دوخ  موق  يدرم  هکنیا  اما  دـنرادنپب  نارگید  موق  نابوخ  زا  رتهب  ار  دوخ  موق 

هیلهاجلا بارعا  عم  همایقلا  موی  هللا  هرشح  بصعت  نم  لاق :  هعفر  یمعلا  نع   - 565 ثیدح :  دنک .  يرای  متس  ماجنا  رب  ار  دوخ  موق  يدرم 
اب ار  وا  تمایق  زور  رد  دـنوادخ  دـشاب  هتـشاد  اجبان  بصعت  هک  یـسک  هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  موصعم  زا  یمع   - 565 هـمجرت :  . 

 . تخاس دهاوخ  روشحم  تیلهاج  نامز  بارعا 
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ربکتلا میرحت  باب   - 58

 . هانذا ربکلا  نا  لاق :  داحلالا  ینذا  نع  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تلاس  لاق  میکح  نع   - 566 ثیدح :  ینیب  گرزب  دوخ  میرحت  باب   - 58
انامه دومرف :  ترـضح  مدیـسرپ .  ینید  یب  رفک و  هجرد  نیرت  نییاپ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ :  میکح   - 566 همجرت : 

هللا و ءادر  زعلا  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  لاق  لاق  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 567 ثیدح :  تسا .  ندـیزرو  ربکت  رفک  هجرد  نیرت  نییاپ 
مالـسلا هیلع  رقاب  ماما  هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 567 همجرت :  منهج .  یف  هللا  هبکا  هنم  ائیـش  لواـنت  نـمف  هرازا  ربـکلا 

هب ار  وا  دنوادخ  دریگرب  دوخ  يارب  ار  ود  نآ  زا  يزیچ  سک  ره  سپ  تسوا  شوپ  ریز  یـشنم  گرزب  ادخ و  شوپالاب  يدـنمجرا  دومرف : 
یف هللا  هبکا  کلذ  نم  ائیش  هللا  عزان  نمف  هللا  ءادر  ربکلا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 568 ثیدح :  دنکفا .  یم  منهج  شتآ  رد  ور 

هب هراب  نیا  رد  دـنوادخ  اـب  هک  یـسک  سپ  تسادـخ  شوپـالاب  یـشنم  گرزب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 568 هـمجرت :  راـنلا . 
لخدی ال  الاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  رفعج و  یبا  نع   - 569 ثیدح :  دنکفا .  دهاوخ  شتآ  رد  ور  هب  ار  وا  دنوادخ  دزیخرب  شکمشک 

هب شبلق  رد  هک  یـسک  هک :  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  رقاب و  ماما  زا   - 569 همجرت :  ربک .  نم  هرذ  لاـقثم  هبلق  یف  نم  هنجلا 
هللا ءادر  ربکلا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 570 ثیدح :  دوش .  یمن  دراو  تشهب  هب  دشاب  ینیب  گرزب  دوخ  ربک و  يا  هرذ  هزادـنا 

ربکت هک  یسک  تسا و  دنوادخ  شوپ  الاب  یشنم  گرزب  ربک و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 570 همجرت :  هءادر .  هللا  عزانی  ربکتملا  و 
ایداوـل منهج  یف  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 571 ثیدـح :  دزیخ .  یم  رب  شکمـشک  هب  نآ  هراـبرد  دـنوادخ  اـب  دزرو  یم 

 - 571 همجرت :  منهج .  قرحاف  سفنتف  سفنتی  نا  هل  نذای  نا  لجوزع  هلاس  هرح و  هدـش  لـجوزع  هللا  یلا  اکـش  رقـس  هل  لاـقی  نیربکتملل 
زا ارحـص  نیا  هک  دوش  یم  هتفگ  رقـس )  ) نآ هب  هک  تسا  ناربکتم  يارب  ییارحـص  منهج  رد  هک  اـنامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

نوچ سپ  دشکب  یسفن  هک  دهد  هزاجا  وا  هب  هک  دنک  یم  تساوخرد  دنوادخ  زا  دنک و  یم  تیاکش  لجوزع  دنوادخ  هب  شیامرگ  تدش 
نا لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق :  هیخا  نع  دقرف  نب  دواد  نع   - 572 ثیدح :  ددرگ .  یم  رو  هلعـش  منهج  دشک  یم  سفن 
دنک تیاور  شردارب  زا  دـقرف  نب  دواد   - 572 همجرت :  باسحلا .  نم  هللا  غرفی  یتح  ساـنلا  مهوطوتت  رذـلا  روص  یف  نولعجی  نیربکتملا 
نانآ مدرم  دنیآ و  یم  رد  هچروم  تروص  هب  تمایق  زور  رد  ربکتم  دارفا  انامه  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  تفگ :  هک 

یف الا و  دبع  نم  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 573 ثیدح :  دوش .  غراف  قیالخ  باسح  زا  دنوادخ  هکنیا  ات  دننک  یم  لامیاپ  ار 
اذا سانلا و  نیعا  یف  سانلا  رغـصا  هسفن و  یف  سانلا  مظعا  لازی  الف  هللا  کعـضو  عضتا  هل :  لاق  ربکت  اذاف  اهکـسمی  کـلم  همکح و  هسار 
 - 573 همجرت :  سانلا .  نیعا  یف  سانلا  عفرا  هسفن و  یف  سانلا  رغـصا  لازی  الف  هللا  کشعن  شعتنا  هل :  لاـق  مث  لـجوزع  هللا  اـهعفر  عضاوت 

تـسا هتـشادهاگن  ار  نآ  يا  هتـشرف  هک  تسه  یماگل  هناهد و  وا  رـس  رد  هکنیا  زج  تسین  يا  هدنب  چـیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
وا سپ  دنک ،  تسپ  هیامورف و  ار  وت  دنوادخ  هک  يآ  دورف  دنک : ) نیرفن   ) دیوگ یم  يو  هب  هتـشرف  نآ  دـنیامن  ربکت  يا  هدـنب  هاگره  سپ 
هک یماگنه  و  تسا .  مدرم  نیرتکچوک  نامدرم  مشچ  رد  هک  یلاح  رد  دناد  یم  مدرم  نیرت  هبترم  دـنلب  ار  دوخ  شدوخ  سفن  رد  هتـسویپ 

دنوادخ هک  يآ  زارف  دنک : ) یم  اعد   ) دیوگ یم  وا  هب  هتشرف  سپـس  دنادرگ  یم  هبترم  دنلب  ار  وا  لجوزع  دنوادخ  دیامن  ینتورف  عضاوت و 
هیاپ دـنلب  نامدرم  مشچ  رد  هک  یلاح  رد  دـناد  یم  مدرم  نیرتکچوک  ار  دوخ  دوخ  نورد  رد  هتـسویپ  يو  سپ  دـنادرگ ،  هبترم  دـنلب  ار  وت 

هللا ءادر  ربکلا  ناف  ربکلا  همظعلا و  مکایا و  و  لاق :  هباحـصال  هتیـصو  یف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 574 ثیدـح :  تسا .  مدرم  نیرت 
زا دومرف :  شباحصا  هب  یشرافس  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 574 همجرت :  همایقلا .  موی  هلذا  هللا و  همـصق  هءادر  هللا  عزان  نمف  لجوزع 
هب دنوادخ  اب  یـشنم  گرزب  رد  هک  یـسک  سپ  تسا  لجوزع  دنوادخ  شوپالاب  یـشنم  گرزب  اریز  دیـشاب  رذح  رب  ربک  ندومن و  یگرزب 
نع دـمحم  نب  رفعج  نع   - 575 ثیدح :  دزاس .  یم  راوخ  ار  يو  تمایق  زور  رد  دنکـش و  یم  مهرد  ار  وا  دـنوادخ  دزیخرب  شکمـشک 

 : هل لاق  مث  ضرالا  یلا  هتیـصانب  هبذج  ربکت  ناف  کلم  دیب  هتـصان  الا و  مدآ  دلو  نم  دـحا  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  ایلع  نا  مالـسلا :  هیلع  هیبا 
ماما  - 575 همجرت :  کعـضاوتب هللا .  کعـضوال  هللا و  کعفر  کـسار  عفرا  هل  لاـق  مث  هتیـصانب  هبذـج  عضاوت  نا  هللا و  کعـضو  عضاوت 
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يوم هکنیا  زج  تسین  مدآ  نادنزرف  زا  سکچیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  یلع  انامه  هک :  دنک  تیاور  شراوگرزب  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص 
نتورف دیوگ :  یم  وا  هب  سپـس  دشک  یم  نیمز  هب  شا  یناشیپ  يوم  اب  ار  يو  دزرو  ربکت  رگا  سپ  تسا  يا  هتـشرف  تسد  رد  شا  یناشیپ 

الاب ار  وت  ادخ  نک ،  دنلب  ار  ترـس  دیوگ :  یم  وا  هب  سپـس  دشک  یم  ار  شا  یناشیپ  يوم  دنک  ینتورف  رگا  و  دروآ .  تدورف  ادخ  شاب ، 
نا هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 576 ثیدـح :  درواین .  دورف  تا  ینتورف  رطاخ  هب  ار  وت  درب و 

لوسر دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 576 همجرت :  ربکلا .  هطوعـس  بذـکلا و  هقوعل  ساعنلا و  هلحکف  اطوعـس  اقوعل و  الحک و  سیلبال 
یم ناهد  رد  هک   ) دراد یندیسیل  يوراد  و  دزیر ) یم  مشچ  رد  هک   ) دراد يا  همرس  ناطیش  انامه  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

ینیب رد  هـک  ییوراد  تـسا و  غورد  وا  یندیـسیل  يوراد  تـسا و  ندز  ترچ  وا  همرـس  اـما  دزیر .  یم  ینیب  رد  هـک  دراد  ییوراد  و  دزیر )
هفطع و یناث  مهیلا  هللا  رظنیال  هثالث  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 577 ثیدـح :  تسا .  ندومن  یگرزب  ربک و  دزیر  یم  ناـمدرم 
هس دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 577 همجرت :  نیملاعلا .  بر  ءایربکلا هللا  نا  ربکلا  نامیالاب و  هتعلـس  قفنملا  ءـالیخ و  هرازا  لبـسم 
زا هکنآ  يرگید  دنادرگ و  یم  رب  نارگید  زا  ار  دوخ  يور  هناربکتم  هکنآ  یکی  دنکفا :  یمن  تمحر )   ) رظن اهنآ  هب  دنوادخ  هک  دنهورگ 
 . دـهد یم  جاور  ندومن  یگرزب  ندروخ و  دـنگوس  اب  ار  دوخ  يالاک  هکنآ  يرگید  دـشک و  یم  نیمز  رب  شیوخ  دـنلب  هماـج  ربکت  يور 

رانلا ایاطم  ربکلا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 578 ثیدح :  تسا .  نایناهج  راگدرورپ  هک  تسادخ  صوصخم  یشنم  گرزب  انامه 
 . درب یم  شتآ  يوس  هب  ار  دوخ  راوس  هک  تسا  یبکرم  هلزنم )  هب   ) ندومن یگرزب  ربک و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 578 همجرت :  . 
هللا غرفی  یتح  نوئطوی  سانلا  روص  یف  رذلا  قلخ  یف  همایقلا  موی  نوربکتملا  رـشحی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق   - 579 ثیدح : 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر   - 579 همجرت :  رانلا .  لها  هراصع  نم  لابخ  هنیط  نم  نوقسی  رانلا  یلا  مهب  کلـسی  مث  هقلخ  باسح  نم 

ات دـننک  یم  لاـمیاپ  ار  ناـنآ  مدرم  دـندرگ و  یم  روشحم  هچروم  یکچوک  هب  ییاـهناسنا  تروص  هب  تماـیق  زور  رد  ربکتم  دارفا  دومرف : 
لها هراـصع  هک  ناـیخزود  نت  كرچ  زا  دـنوش و  یم  هناور  شتآ  يوس  هب  ناـنآ  سپـس  ددرگ  غراـف  قلخ  باـسح  زا  دـنوادخ  هک  یتقو 

580 همجرت :  نوربکتملا .  منهج  لها  رثکا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر هللا  لاق   - 580 ثیدح :  دوش .  یم  هدناشون  نانآ  هب  تسا  خزود 
نع مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 581 ثیدح :  دنتـسه .  ناربکتم  منهج  لها  نیرتشیب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  - 

اقلخ و مکنـسحا  اـسلجم  هماـیقلا  موی  ینم  مکبرقا  یلا و  مکبحا  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هئاـبآ  نع  هیبا 
ناردـپ زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 581 هـمجرت :  نوربکتـسملا .  مـه  نوراـثرثلا و  هماـیقلا  موـی  ینم  مکدـعبا  نا  اعــضاوت و  مکدـشا 

امـش نیرت  ینتـشاد  تسود  انامه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  دنک  تیاور  دوخ  یمارگ  ناردـپ  زا  ناشیا  شراوگرزب و 
زا امش  نیرترود  انامه  دشاب و  رتشیب  شا  ینتورف  رتوکین و  شقالخا  هک  تسا  یـسک  تمایق  زور  رد  نم  هب  امـش  نیرتکیدزن  نم و  دزن  رد 
هللا لوسرل  تناک  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 582 ثیدح :  دنشاب .  یم  دنناهاوخ  دوخ  نامه  هک  نایوگ  هوای  تمایق  زور  رد  نم 

تعفرت اهنا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف :  نوملسملا  کلذل  باتکاف  اهقبسف  هتقانب  ایبارعا  قباسف  قبـستال  هقان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هدام هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 582 همجرت :  هللا .  هعـضو  الا  یـش ء  عفتریال  نا  هللا  یلع  قح  و 

زا نیملسم  دنام ،  بقع  برع  نآ  رتش  زا  یبرع  رتش  اب  هقباسم  رد  يزور )   ) سپ تفرگ  یمن  یشیپ  وا  رب  يرتش  هک  تشاد  وردنت )  ) يرتش
دنادخ رب  و  ( 145  ) درمـش رترب  ار  دوخ  هدام  رتش  نیا  انامه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  دندش  رطاخ  هدرـسفا  هعقاو  نیا 

 . دروآ دورف  ار  وا  دنوادخ  هکنیا  زج  درمشن  يرگید  زا  رترب  ار  دوخ  يزیچ  چیه  هک  تسا  راوازس 

لایتخالا هیتلا و  ربجتلا و  میرحت  باب   - 59

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 583 ثیدح :  یشنم  گرزب  ندز و  فال  ربکت و  ندوب  مارح  باب   - 59
583 همجرت :  لاتخم .  لقم  رابج و  کلم  ناز و  خیـش  میلا  باذـع  مهل  مهیکزیال و  همایقلا و  موی  مهیلا  رظنیال  هللا و  مهملکیال  هثالث  هلآ : 
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رد دیوگن و  نخـس  نانآ  اب  دنوادخ  هک  دنهورگ  هس  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  - 
يرگید راکانز و  درمریپ  یکی  دشاب :  یم  نانآ  يارب  یکاندرد  باذع  دـنادرگ و  یمن  كاپ  ار  نانآ  دـنک و  یمن  رظن  نانآ  هب  تمایق  زور 
همجرت هسفن .  یف  اهدجی  هلذ  نم  الا  هیتی  دحا  نم  ام  مالسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 584 ثیدح :  ربکتم .  ریقف  يرگید  رگمتس و  هاشداپ 

 . دـبای یم  دوخ  سفن  رد  هک  یتلذ  رطاـخ  هب  رگم  دـنزب  یگرزب  فـال  هک  تسین  یـسک  چـیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 584 : 
و  - 585 همجرت :  هسفن .  یف  اهدجی  هلذل  الا  ربجت  وا  ربکت  لجر  نم  ام  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  رخآ  ثیدـح  یف  و   - 585 ثیدح : 

رگم درمشب  گرزب  ار  دوخ  ای  دزروب  ربکت  هک  تسین  يدرم  چیه  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  يرگید  ثیدح  رد 
رارش یف  نوکی  دق  ربکلا  لوقی :  هتعمـس  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 586 ثیدـح :  دـبای .  یم  دوخ  سفن  رد  هک  یتلذ  رطاخ  هب 

هنیدملا قرط  ضعب  یف  رم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  الافـس  الا  هدزی  مل  ءادر  هللا  عزان  نمف  هللا  ءادر  ربکلا  سنج و  لک  نم  سانلا 
نا موقلا  ضعب  اهب  مهف  ضرعمل  قیرطلا  نا  تلاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  قیرط  نع  یحنت  اـهل :  لـیقف  نیقرـسلا  طـقلت  ءادوس  و 
هک مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ  يوار   - 586 همجرت :  هرابج .  اهناف  اـهوعد  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـقف  اـهلوانتی 

زیتس هب  دـنوادخ  اـب  نآ  رد  سک  ره  سپ  تسا  دـنوادخ  شوپـالاب  ربک  دـشاب و  یم  یـسنج  ره  زا  ناـسک  نیرتدـب  دوجو  رد  ربک  دومرف : 
هنیدـم ياه  هچوک  زا  یکی  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  انامه  ددرگ .  یمن  هدوزفا  وا  رب  يزیچ  یگیامورف  یتسپ و  زج  دزادرپ 

هیلع هللا  یلص  ادخ  لوسر  هار  ولج  زا  دش :  هتفگ  نز  نآ  هب  درک .  یم  عمج  نیمز  يور  زا  ار  تاناویح  نیکرس  هایس  ینز  درک و  یم  روبع 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  دندومن .  ار  نز  ندز  رانک  دصق  ربمایپ  نایفارطا  زا  یخرب  تسا .  ضیرع  نهپ و  هچوک  تفگ :  نز  ور .  رانک  هلآ  و 
و لاق :  هنا  هباحصال  هتیصو  یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 587 ثیدح :  تسا .  شکرس  ربکتم و  وا  اریز  دیراذگاو  ار  وا  دومرف :  هلآ 

اوبلقنتف مکرابدا  یلع  اودـیرتال  اومیقتـساف هللا و  هللا  نید  یلع  ربجت  الا  هللا  یلع  ربجتلاب  لـتبی  مل  ادـبع  نا  اوملعا  هللا و  یلع  ربجتلا  مکاـیا و 
ربکت و زا  دومرف :  شباحـصا  هب  هیـصوت  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 587 همجرت :  هللا .  یلع  ربجتلا  نم  مکاـیا  هللا و  اـنراجا  نیرـساخ 

نید رب  هکنیا  زج  دوش  یمن  ادخ  رب  ندیزرو  ربکت  راتفرگ  يا  هدنب  چـیه  هک  دـینادب  دیـشاب و  رذـح  رب  دـنوادخ  ربارب  رد  ندومن  یـشکرس 
ربکت زا  ار  امـش  ام و  دـنوادخ  دـیدرگ ،  یم  راکنایز  هک  دـینکن  درگبقع  دـینک و  يرادـیاپ  ادـخ  رطاـخ  هب  سپ  تسا  هدـیزرو  ربکت  ادـخ 
محللا محللا و  تیبلا  ضغبیل  یلاعت  كراـبت و  هللا  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب  رفعج  نع   - 588 ثیدح :  دناهرب .  ادخ  رب  ندـیزرو 
تیبلا امنا  بهذت  ثیح  سیل  لاقف :  کلذ  فیکف  هنع  انتویب  ولخت  ام  محللا و  بحنل  انا  هللا  لوسر  نبا  ای  انباحصا :  ضعب  هل  لاقف  نیمـسلا 

هیلع قداص  ماما   - 588 همجرت :  هتیشم .  یف  لاتخملا  ربکتملا  ربجتملا  وهف  نیمـسلا  محللا  اما  هبیغلاب و  هیف  سانلا  موحل  لکوت  يذلا  محللا 
یکی دـیوگ :  يوار  دراد .  یم  نمـشد  ار  قاچ  تشوگ  رپ  صخـش  تشوگ و  رپ  هناخ  یلاـعت  كراـبت و  دـنوادخ  اـنامه  دومرف :  مالـسلا 

سپ تسین  یلاخ  تشوگ  زا  ام  ياه  هناخ  میراد و  تسود  ار  تشوگ  مه  ام  ادخ !  لوسر  رسپ  يا  درک :  ضرع  ترضح  هب  ام  باحصازا 
هناـخ  ) زا دارم  هکلب  يرادـنپ  یم  وت  هک  تسین  هنوگنیا  دومرف :  ترـضح  دوش ) ؟  یم  مه  اـم  لـماش  امـش  هتفگ  نیا  اـیآ  ( ؟  تسا هنوگچ 
ربکتم شکرس  قاچ )  تشوگرپ   ) زا دارم  دوش و  یم  هدروخ  نانآ  ندومن  تبیغ  اب  نامدرم  تشوگ  نآ  رد  هک  تسا  يا  هناخ  تشوگرپ ) 

هللا نم  سانلا  دـعبا  نورابجلا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 589 ثیدـح :  دور .  یم  هار  يدنـسپدوخ  اـب  شنتفر  هار  رد  هک  تسا 
ربکتم ناشکرس  تمایق  زور  رد  لجوزع  دنوادخ  زا  مدرم  نیرترود  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 589 همجرت :  همایقلا .  موی  لجوزع 

نا رقس و  هل  لاقی  ایداول  ادعـصلا  یف  نا  وادعـصلا  هل  لاقی  البجل  منهج  یف  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 590 ثیدح :  دنتسه . 
رقاب ماما   - 590 همجرت :  نیرابجلا .  لزانم  کلذ  هرح  نم  رانلا  لها  جـض  بجلا  کلذ  ءاطع  فشک  املک  بهبه  هل  لاـقی  اـبجل  رقـس  یف 

دنیوگ رقس )  ) نآ هب  هک  تسا  يا  هرد  هوک  نآ  رد  دوش و  یم  هتفگ  ادعص )  ) نآ هب  هک  تسا  یهوک  منهج  رد  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع 
هلان هب  نآ  يامرگ  زا  خزود  لها  دوش  هتشادرب  هاچ  نآ  رد  هاگره  هک  دنیوگ  بهبه )   ) ار نآ  هک  تسا  یهاچ  هرد  نآ  رد  هک  یتسار  هب  و 

 : هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 591 ثیدح :  تسا .  ناربکتم  هاگلزنم  هاچ  نآ  دـنیآ ،  دایرف  و 
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لوسر هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 591 همجرت :  اهقوف .  نم  اهتحت و  نم  ضرالا و  هتنعل  ـالایتخا  ضرـالا  یف  یـشم  نم 
 . دننک یم  تنعل  ار  وا  تسا  نآ  ربز  ریز و  رد  هچنآ  نیمز و  درادرب  ماگ  نیمز  يور  رب  ربکت  اب  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ 

تاوامسلا رابج  دناعی  ضرالا  یف  لاتخی  نمل  لیو  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 592 ثیدح : 
اب هک  یـسک  لاح  هب  ياو  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 592 همجرت :  ضرـالا .  و 

هللادبع یبا  نع   - 593 ثیدح :  تسا .  هتخادرپ  ینمشد  هب  نیمز  اهنامسآ و  يادخ  اب  یسک  نینچ  درادرب  ماگ  نیمز  يور  رب  ربکت  تلاح 
ماما  - 593 همجرت :  هاعـضو .  ربجت  نمف  داـبعلاب  نیلکوم  نیکلم  ءامـسلا  یف  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع 
هدش هدرامگ  ناگدنب  رب  هک  دنتسه  هتشرف  نامسآ  رد  انامه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  دنک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص 

دجسملا یف  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  عم  انک  لاق :  لابنلا  ریـشب  نع   - 594 ثیدح :  دنروآ .  یم  شدورف  دزرو  ربکت  هک  یـسک  ره  سپ  دنا 
 : مالـسلا هیلع  هللادبع  وبا  لاق  رابج و  هنا  لاق :  لئاس  هنا  تلق ،  رابجلا  هنا  مالـسلا  هیلع  رفعج  وبا  لاقف  هیـشم  یف  عزنی  وه  دوسا و  انیلع  رمذا 

ماما اب  هارمه  دیوگ :  لابن  ریشب   - 594 همجرت :  هلامش .  هنیمی  قبسیال  ریطلا  هسار  یلع  ناک  هیشم  یشمی  مالسلا  هیلع  نیسحلا  هب  یلع  ناک 
هیلع رقاب  ماما  تفر  یم  هار  مادنا  ندیشک  يزارف و  ندرگ  اب  هک  یلاح  رد  دومن  رذگ  ام  رب  یهایـس  هک  میدوب  دجـسم  رد  مالـسلا  هیلع  رقاب 

وا دومرف :  ترـضح  دـشاب ) ! ؟  ربکتم  دـناوت  یم  هنوگچ  لـئاس  و   ) تسین شیب  یلئاـس  وا  مدرک :  ضرع  تسا .  ربکتم  وا  دومرف :  مالـسلا 
وا رس  رب  هک  ییوگ  تفر  یم  هار  نانچ  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دومرف :  و  تسا )  ناربکتم  نتفر  هار  نتفر ،  هار  هنوگنیا  اریز   ) تسا ربکتم 
نا لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 595 ثیدح :  تفرگ .  یمن  یشیپ  شپچ  رب  شتـسار  بناج  نتفر  هار  رد  تسا ،  هتـسشن  يا  هدنرپ 

بحیـال هللا  هلیخملا و  نم  کـلذ  ناـف  صیمقلا  رازلا و  لابـسا  كاـیا و  هل :  لاـقف  میمت  نیب  نم  ـالجر  یـصوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا 
زا هک :  دومرف  یم  هیصوت  ار  میمت  ینب  زا  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 595 همجرت :  هلیخملا . 

دنوادخ تسا و  ربکت  زا  یـشان  راک  نیا  اریز  شاب  رذح  رب  دوش ) هدیـشک  نیمز  رب  هناربکتم  هک  يا  هنوگ  هب   ) هماج راولـش و  ندراذگ  ورف 
ماما  - 596 همجرت :  رانلا .  یفف  بوثلا  نم  نیبعکلا  يذاح  ام  مالسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق  و   - 596 ثیدح :  دراد .  یمن  تسود  ار  ربکت 
لاق و   - 597 ثیدح :  تسا .  شتآ  رد  شهاگیاج )   ) دسرب اپ  كزوغ  ود  ربارب  يذاحم و  هک  هماج  زا  هچنآ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 
هیلع قداص  ماما   - 597 همجرت :  رخفلا .  ءالیخلا و  ءاذـبلا و  منهج  یف  اهنا  لوقت  نا  جرحتت  ـالف  لـجرلا  یف  نک  اذا  ثـالث  مالـسلا :  هیلع 

دب یکی  یتسین :  راکهانگ  تسا  یمنهج  اهتلـصخ  نآ  ییوگب  رگا  دشاب  یـسک  رد  هس  نآ  هاگره  هک  تسه  تلـصخ  هس  دومرف :  مالـسلا 
 . ندیزان دوخ  هب  یشورف و  رخف  يرگید  ربکت و  يرگید  ییوگ و  هزره  ینابز و 

نیمرحملا ربجتلا  ربکتلا و  دح  باب   - 60

ناک نم  هنجلا  لخدیال  لاق :  مالـسلا  هیلع  امهدحا  نع  ملـسم  نب  دمحم  نع   - 598 ثیدح :  مارح  یـشنم  گرزب  ربکت و  دح  باب   - 60
بهذـت ثیح  سیل  لاقف :  کنم  تعمـس  امل  تلقف :  عجرتست ؟  کل  ام  لاقف :  تعجرتساف  لاـق :  ربکلا  نم  لدرخ  نم  هبح  لاـقثم  هبلق  یف 

هک دنک  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  ای  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم   - 598 همجرت :  دوحجلا .  وه  امنا  دوحجلا  ینعا  امنا 
 ، نخس نیا  ندینش  اب  دیوگ :  يوار  دوش .  یمن  دراو  تشهب  هب  دشاب  یـشنم  گرزب  ربک و  لدرخ  يا  هناد  هزادنا  هب  شبلق  رد  هک  یـسک  : 

ینخـس رطاخ  هب  مدرک :  ضرع  ینک ؟  یم  عاجرتسا  ارچ  دومرف :  ترـضح  متفگ )  نوعجار )  هیلا  انا  انا هللا و   ) ینعی  ) مدومن عاـجرتسا  نم 
يور زا  هک  يربک  ینعی   ) تسا يداقتعا  یب  راکنا و  نم  دارم  هکلب  تسین  يرادـنپ  یم  هک  هنوگنیا  دومرف :  ترـضح  مدینـش .  امـش  زا  هک 

 . قحلا هفـست  سانلا و  صمغت  نا  ربکلا  لاق  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 599 ثیدح :  دشاب . ) يداقتعا  یب  دـنوادخ و  ییایربک  راکنا 
 : ثیدح ینادب .  زیچان  ار  قح  يرمـشب و  کچوک  راوخ و  ار  نامدرم  هک  تسا  نآ  ربک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 599 همجرت : 

صمغ اـم  تلق و  قحلا  هفـس  قلخلا و  صمع  ربـکلا  مظعا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  وبا  لاـق   - 600
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هیلع قداص  ماما   - 600 همجرت :  هءادر .  لجوزع  هللا  عزان  دـقف  کلذ  لعف  نمف  هیلها  یلع  نعطی  قحلا و  لهجی  لاق :  قحلا  هفـس  قلخلا و 
قح نتـسناد  زیچان  مدرم و  ندرمـش  کچوک  ربک ،  نیرتگرزب  انامه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا 
یب قح  زا  ینعی  دومرف :  قداص  ماما  تسیچ ؟  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  نخـس  نیا  ياـنعم  مدرک :  ضرع  دـیوگ :  يوار  تسا - 

هتساخرب زیتس  هب  شا  ییایربک  رس  رب  لجوزع  دنوادخ  اب  دنک  نینچ  هک  یسک  سپ  دنک ،  ییوگدب  دوخ  نادناخ  هداوناخ و  زا  دشاب و  ربخ 
قحلا هفست  نا  ربکلا  مظعا  مالسلا :  هیلع  لاق  ربکا ؟  ام  هل  تلق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  یلعالا  دبع  نع   - 601 ثیدح :  تسا . 

هیلع قداص  ماما  زا  دـیوگ :  یلعالادـبع   - 601 همجرت :  هلها .  یلع  نعطی  قحلا و  لـهجی  لاـق :  قحلا  هفـس  اـم  و  تلق :  ساـنلا  صمغت  و 
 : مدرک ضرع  يرمـشب ،  کـچوک  ار  ناـمدرم  زیچاـن و  ار  قح  هک  تسا  نآ  ربک  نیرتگرزب  دومرف :  تسیچ ؟  ربک  هک  مدیـسرپ :  مالـسلا 
نع دیزی  نب  رمع  نب  دمحم  نع   - 602 ثیدح :  دنزب .  ارتفا  دوخ  نادناخ  رب  دـنادن و  ار  قح  ینعی  دومرف :  تسیچ ؟  قح  ندرمـش  زیچان 
یف يرتف  مالغلا  ینعبتی  ههرافلا و  هبادلا  بکرا  هبیطلا و  هحئارلا  مشا  یبطلا و  ماعطلا  لکآ  یننا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  یبال  تلق  لاق :  هیبا 

 : تلقف رمع  لاق  قحلا  لهج  سانلا و  صمغ  نم  نولعملا  زاجلا  امنا  لاق :  مث  مالـسلا  هیلع  هللادبع  وبا  قرطاف  هلعفا  الف  ربجتلا  نم  ائیـش  اذه 
دیزی نب  رمع  نب  دمحم   - 602 همجرت :  رابجلا .  کلذف  مهیلع  ربجت  سانلا و  رقح  نم  لاق :  وه  ام  يردا  صمغلا ال  هلهجا و  الف  قحلا  اما 

میوب و یم  شوخ  ياه  يوب  مروخ و  یم  هزیکاپ  ياذغ  نم  انامه  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  هک :  دـنک  تیاور  شردـپ  زا 
هب ار  اهنآ  ات  دینیب  یم  ربکت  زا  يزیچ  روما  نیا  رد  امـش  ایآ  سپ  دتفا  یم  هار  نم  رـس  تشپ  رکون  موش و  یم  راوس  هدـنمارخ  نایاپراهچ  رب 

یسک تسا  نوعلم  هک  ربکتم  نآ  انامه  دومرف :  سپس  دنکفا  ریز  هب  رـس  هدومرف و  توکـس  يردق  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مرواین ؟  ياج 
کچوک یلو  متـسین  نادان  قح  هب  تبـسن  نم  اما  مدرک :  ضرع  دیوگ :  رمع  دشاب .  ربخ  یب  قح  زا  درامـش و  کچوک  ار  مدرم  هک  تسا 

رتالاب نانآ  زا  ار  دوخ   ) دزرو ربکت  نانآ  رب  درمشب و  کچوک  ار  مدرم  هک  یـسک  دومرف :  ترـضح  هچ ؟  ینعی  مناد  یمن  ار  مدرم  ندرمش 
نل هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 603 ثیدـح :  تسا .  ربکتم  یـسک  نینچ  دـنادب ) رترب  و 

تلعج تلق :  ناـمیالا  نم  لدرخ  نم  هبح  لاـقثم  هبلق  یف  نم  راـنلا  لخدـیال  ربـک و  نم  لدرخ  نم  هبح  لاـقثم  هبلق  یف  نـم  هـنجلا  لخدـی 
قحلاب رارقالا  نامیالا  قحلا و  راکنا  ربکلا  امنا  کلذب  سیل  لاقف :  ربکلا  هنم  فرعی  داکیف  هبادلا  بکری  وا  بوثلا  سبلیل  لجرلا  نا  كادف 

ربک لدرخ  هناد  هزادنا  هب  هک  یسک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 603 همجرت :  . 
خزود لخاد  دشاب  نامیا  لدرخ  زا  يا  هناد  هزادنا  هب  شبلق  هک  یـسک  دوش و  یمن  دراو  تشهب  هب  زگره  دـشاب  شبلق  رد  یـشنم  گرزب  و 
یبکرم رب  هکنیا  ای  دشوپ  یم  نت  رب  رخاف )  ) يا هماج  درم  هک )  دشاب  هاگ   ) انامه موش  تیادـف  مدرک :  ضرع  دـیوگ :  يوار  ددرگ -  یمن 

هب یـسک  نینچ  اـیآ   ) دوش هدـیمهف  یـشنم  گرزب  ربک و  وا  تئیه )   ) زا هک  تسا  کـیدزن  تلاـح )  نیا  رد   ) سپ دوش  یم  راوس  راوهر ) )
 : ثیدـح تسا .  قح  هب  ندومن  فارتعا  نامیا  قح و  ندومن  راـکنا  ربک  هکلب  تسین  هنوگنیا  دومرف :  ترـضح  دوش ) ؟  یمن  دراو  تشهب 
 : لاق ربک  نم  لدرخ  نم  هبح  لاقثم  هبلق  یف  ناک  نم  هنجلا  لخدـیال  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  رفعج و  اـبا  ینعی  امهدـحا  نع   - 604
ای مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   - 604 همجرت :  لجوزع .  هللا  نیب  هنیب و  امیف  کلذ  امنا  لاقف :  بجعلا  انلخدـیف  نسحلا  بوتلا  سبلن  اـنا  تلق : 

دیوگ يوار  دوش -  یمن  دراو  تشهب  هب  دشاب  ربک  یلدرخ  هزادنا  هب  شلد  رد  هک  یسک  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
تسام نتفر  تشهب  عنام  تلاح ،  نیا  ایآ   ) میوش یم  ینیبدوخ  بجع و  راچد  سپ  مینک  یم  رب  هب  وکین  يا  هماج  انامه  مدرک :  ضرع  : - 

 ( . تسین نارگید  قح  ندش  لامیاپ  بجوم  و   ) تسا لجوزع  يادخ  صخش و  نیب  تلاح  نیا  هکلب  ریخ )  : ) دومرف ترضح   ) ؟

اهضعب بوجو  همرحملا و  ایندلا  بح  میرحت  باب   - 61

بح هئیطخ  لک  سار  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 605 ثیدـح :  ایند  نتـشاد  نمـشد  بوجو  ایند و  یتسود  میرحت  باب   - 61
 : لاق ملـسم  نب  دمحم  نع   - 606 ثیدـح :  تسایند .  یتسود  یهانگ  ره  رـس  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 605 همجرت :  ایندـلا . 
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نم لضفا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  هفرعم  هللا و  هفرعم  دعب  لمع  نم  ام  لاق :  لضفا ؟  لامعالا  يا  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  لئس 
مدآ نبا  هیصعم  یه  دسحلا و  مث  صرحلا  مث  لاق  نا  یلا  ربکلا  هب  هللا  یصع  ام  لواف  ابعش  یصاعملل  هریثک و  ابعـش  کلذل  ناف  ایندلا  ضغب 

هورثلاو ولعلا و  بح  مالکلا و  بح  هحارلا و  بح  هسائرلا و  بح  ایندـلا و  بح  ءاسنلا و  بح  کـلذ  نم  بعـشتف  هلتقف  هاـخا  دـسح  ثیح 
ناوایند ایندلا  هئیطخ و  لک  سار  ایندلا  بح  کلذ  هفرعم  دـعب  ءاملعلا  ءایبنالا و  لاقف  ایندـلا  بح  یف  نهلک  نعمتجاف  لاصخ  عبـس  نرـصف 

اب رترب و  اهراک  زا  کیمادک  هک  دش  هدیسرپ  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  زا  دیوگ :  ملـسم  نب  دمحم   - 606 همجرت :  هنوعلم .  ایند  غالب و  ایند 
هبعـش ياراد  ایند  اریز  تسین  ایند  نتـشاد  نمـشد  زا  رت  تلیـضف  اب  يراک  چیه  شلوسر  ادخ و  تفرعم  زا  سپ  دومرف :  تسا ؟  رت  تلیـضف 

ربک و تفرگ  رارق  ینامرفان  دروم  دنوادخ  نآ  هلیـسو  هب  هک  یهانگ  نیلوا  سپ  دـنراد ،  ییاه  هخاش  اه و  هبعـش  زین  ناهانگ  تسا و  ییاه 
دناسر لتق  هب  ار  وا  دیزرو و  دسح  دوخ  ردارب  هب  هک  اجنآ  دوب  مدآ  دنزرف  هانگ  دسح  و  دسح ،  سپس  صرح و  سپـس  دوب  یـشنم  گرزب 
فرح هب  هقالع  یبلط و  تحار  یبلط و  تسایر  ایند و  یتسود  نانز و  یتسود  زا :  دنترابع  دـنوش  یم  بعـشنم  دـسح  زا  هک  یناهانگ  سپ 

ناربماـیپ و سپ  دـنا  هدـش  عمج  اـیند  یتسود  رد  یگمه  هک  دـنا  تلـصخ  تفه  اـهنیا  سپ  تورث  لاـم و  یتـسود  ییوج و  يرترب  ندز و 
دح رد  هک  ییاـیند  یکی  تسا :  هنوگ  ود  اـیند  تسا و و  یهاـنگ  ره  رـس  اـیند  یتسود  هک :  دـنا  هدومرف  نآ  تخانـش  زا  سپ  نادنمـشناد 
هیلع هللادـبع  یبا  نع   - 607 ثیدـح :  تسا .  دـنوادخ  تمحر  زا  يرود  نعل و  دروـم  هک  ییاـیند  يرگید  تـسا و  یگدنـسب  تیاـفک و 

ام الا  اهیف  ام  نوعلم  هنوعلم  اهتلعجو  هتئیطخ  دنع  مدآ  اهیف  تبقاع  هبوقع  راد  ایندلا  نا  یسوم  ای  مالسلا  هیلع  یسوم  هاجانم  یف  لاق :  مالسلا 
اهمظع دـحا  نم  ام  مهلهج و  ردـقب  اهیف  اوبغر  قلخلا  رئاس  مهملع و  ردـقب  ایندـلا  یف  اودـهز  نیحلاصلا  يدابع  نا  یـسوم  ای  یل  اهیف  ناک 
یسوم ترضح  اب  دنوادخ  ییوگ  زار  رد  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 607 همجرت :  اهب .  عفتنا  الا  دحا  اهرقحی  مل  اهب و  هنیع  ترقف 
تبوقع شیاطخ  رطاخ  هب  ار  مدآ  ایند  نیمه  رد  تسا ،  هجنکش  تبوقع و  يارس  ایند  هک  انامه  یـسوم !  يا  هک :  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع 

ناگدـنب اـنامه  یـسوم !  يا  تسا .  نم  يارب  هک  هچنآ  زجب  تسا  نوـلعم  تساـیند  رد  هچ  ره  مدـنادرگ و  نعل  قحتـسم  ار  اـیند  مدوـمن و 
ایند هک  تسین  سکچیه  دنراد و  لیم  ایند  هب  ناش  ینادان  هزادنا  هب  نارگید  دنتبغر و  یب  ایند  هب  دوخ  یهاگآ  ملع و  هزادنا  هب  نم  هتـسیاش 

هدیدرگ دنم  هرهب  نآ  زا  هکنیا  زج  تسا  هدرمـشن  کچوک  ار  ایند  سکچیه  دوش و  وا  مشچ  ینـشور  هیام  ایند  دـشاب و  هدرمـش  گرزب  ار 
 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 608 همجرت :  هئیطخ .  لک  سار  ایندلا  بح  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 608 ثیدح :  تسا . 
 - 609 همجرت :  هترخآب .  رـضا  هایند  بحا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق   - 609 ثیدح :  تسا .  یهانگ  ره  رـس  ایند  یتسود 
نع  - 610 ثیدح :  دناسر .  یم  نایز  دوخ  ترخآ  هب  دشاب  هتـشاد  تسود  ار  شیایند  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر 

مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  زا   - 610 همجرت :  هبکنتف . )  اهمارح  کحیو   : ) لاقف ایندـلا  یف  دـهزلا  نع  لئـس  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
 . نک يرود  ایند  مارح  زا  ایند ،  مارح  زا  وت  رب  ياو  دومرف :  ترضح  دش و  هدیسرپ  ایند  هب  یتبغر  یب  دهز و  هرابرد 

دهزلا دح  ایندلا و  یف  دهزلا  بابحتسا  باب   - 62

تبثا ایندلا  یف  دهزنم  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 611 ثیدح :  دهز  دح  ایند و  رد  ندرک  یگدنز  هنادهاز  بابحتسا  باب   - 62
یف قودـصلا  هاور  و  مالـسلاراد .  یلا  املاس  اهننم  هجرخا  اهءاود و  اـهءاد و  ایندـلا  بویع  هرـصب  هناـسل و  اـهب  قطنا  هبلق و  یف  همکحلا  هلا 
یف دـهز  نم  هلایع و  معن  هلاب و  اخر  هتنوثم و  تفخ  شاعملا  بلط  نم  یحتـسی  مل  نم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  لاـمعالا  باوث 

ار تقیقح  مهف  دنوادخ  دشاب  تبغر  یب  ایند  هب  تبسن  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 611 همجرت :  هلثم .  رکذ  و  ایندلا . . . 
وا دنایامن و  یم  وا  هب  ار  ایند  ياهبیع  ياود  درد و  دنک و  یم  ایوگ  هنامیکح  نانخس  نتفگ  هب  ار  شنابز  دنادرگ و  یم  اج  رب  اپ  وا  بلق  رد 
هرس سدق   ) قودص خیش  موحرم  ار  ثیدح  نیا   . ) درب یم  نوریب  تسا  تمالـس  يارـس  هک  تشهب  يوس  هب  ایند  زا  صقن  نودب  ملاس و  ار 

 : دومرف ترـضح  هک  دراد  هفاضا  هلمج  دنچ  نآ  زا  شیپ  تسا و  هردـک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  لامعالا )  باوث   ) باتک رد  ( 
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ایند هب  هک  یسک  دنریگ و  یم  رارق  یگدوسآ  رد  شا  هداوناخ  خارف و  شرطاخ  کبس و  شا  يزور  دنکن  مرـش  شاعم  بلط  رد  هک  یـسک 
ام الا  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نم  دهزا  ناک  سانلا  نم  دحاب  تعمـس  ام  لاق :  هزمح  یبا  نع   - 612 ثیدح :  دـشاب . . .  تبغر  یب 

لاق هترـضحب  نم  یکبا  ظعو  دهزلا و  یف  ملکت  اذا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  و  لاق :  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  نع  ینغلب 
مالسلا هیلع  نیسحلا  نب  یلع  تیتا  مث  اهیف  ام  تبتکف  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  مالک  نم  دهز  مالک  اهیف  هفیحـص  تارق  و  هزمحوبا : 

شطب نیدـساحلا و  یغب  نیملاظلا و  دـیک  مکایا  هللا و  انافک  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  اهیف  ام  ناک  هححـص و  هفرعف و  هیلع  اهیف  ام  تضرعف 
امیف اودـهزا  اهنم و  هللا  مکرذـح  ام  اورذـحا  ایندـلا و  هذـه  یف  هبغرلا  لـها  نم  مهعاـبتا  تیغاوطلا و  مکننتفیـال  نونموملا  اـهیا  نیراـبجلا 

فرـصت فرعی  سیل  لاق و  نا  یلا  ناطیتسا  لزنم  رارق و  راد  اهدـختا  نم  نوکر  ایندـلا  هذـه  یف  اـم  یلا  اونکرتـال  اـهنم و  هیف  هللا  مکدـهز 
ررکف دهزلاب  کلذ  یلع  ناعتسا  مث  دصقلا  قیرط  کلس  دشرلا و  لیبس  جهن  هللا و  همصع  نم  الا  اهنتف  ررض  هبقاع  اهتالاح و  بلقت  اهمایا و 

 ( ثیدـحلا  . ) اهیعـس اهل  یعـس  هرخالا و  میعن  مئاد  یف  بغر  اهتذـل و  نع  یفاجت  ایندـلا و  هجهب  لجاع  یف  دـهز  ربصلاب و  ظـعتا  رکفلا و 
یبا نب  یلع  هرابرد  هک  هچنآ  زج  هب  دـشاب  رتدـهاز  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  یـسک  هک  ما  هدینـشن  دـیوگ :  هزمح  یبا   - 612 همجرت : 
یم هظعوم  دومرف و  یم  نخـس  ایند  هب  یتبغر  یب  دهز و  هرابرد  هاگره  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  تسا ،  هدیـسر  نم  هب  مالـسلا  هیلع  بلاط 
هیلع داجـس  ماـما  نانخـس  زا  ینخـس  نآ  رد  هک  ار  يا  هتـشون  نم  و  دـیوگ - :  همادا  رد  هزمح  یبا  دـنداتفا -  یم  هیرگ  هـب  نارـضاح  درک 

ار نآ  مدمآ و  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  ترضح  تمدخ  هب  سپس  متـشون  دوخ  يارب  ار  نآ  مدناوخ و  دوب  هدش  هتـشون  دهز  هرابرد  مالـسلا 
 ( نابرهم هدنـشخب و  دـنوادخ  ماـن  هب   : ) دوب هدـمآ  هتـشون  نآ  رد  دومرف و  قیدـصت  تخانـش و  ار  نآ  ترـضح  مدومن  هضرع  ترـضح  هب 

اهتوغاط و ناگدنروآ !  نامیا  يا  دنک ،  تیافک  نایوگروز  يریگ  تخـس  نادوسح و  متـس  نارگمتـس و  گنرین  زا  ار  امـش  ام و  دنوادخ 
هب تبسن  دینک و  يرود  هداد  رذح  نآ  زا  ار  امش  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  دننکفین ،  هنتف  هب  ار  امش  دنتـسه  ایند  نیا  هب  لیم  لها  هک  ناشناوریپ 

هنوگ هب  تسایند  نیا  رد  هک  هچنآ  هب  دیزاس  هشیپ  ار  دـهز  هداد  نامرف  یتبغر  یب  دـهز و  هب  نآ  هرابرد  ار  امـش  دـنوادخ  هک  ایند  زا  هچنآ 
ندش راک  هب  تسد  و  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  دینکم -  دامتعا  هیکت و  تسا  هتفرگ  دوخ  يارب  هاگتحارتسا  ندنام و  يارـس  ار  ایند  هک  یـسک 

تیاده هار  هدرک و  ظفح  ار  وا  دنوادخ  هک  یسک  رگم  دسانش  یمن  ار  ایند  ياه  هنتف  ررـض  ماجنارـس  تالاح و  ینوگرگد  ایند و  ياهزور 
اب تسا و  هدیشیدنا  یپ  رد  یپ  رد  سپ  تسا  هتساوخ  کمک  دهز  زا  هار  نیا  رد  سپس  تسا  هدومیپ  ار  يور  هنایم  شور  هتفرگ و  شیپ  ار 

ياـهتمعن هب  هداـهن و  ورف  ار  نآ  ياهتذـل  هدـش و  تبغر  یب  رذـگدوز  ياـیند  نیا  هب  تـسا و  هدـیدرگ  ظـعوم  ياریذـپ  يراـبدرب  ربـص و 
یبا نع   - 613 ثیدح :  تسا .  هدومن  اهتمعن  نآ  ندروآ  تسد  هب  فرص  ار  دوخ  ششوک  یعس و  مامت  هتفای و  تبغر  ترخآ  یگشیمه 
دهز نا  اما  ایندـلا  هرهز  لجاع  یف  دـهز  هرخـالا  باوث  یف  بغارلا  همـالع  نا  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع 

نا اهیف و  هدـیزیال  ایندـلا  هایحلا  هرهز  لجاع  یلع  صیرحلا  صرح  نا  دـهز و  نا  اهیف و  هل  هللا  مسق  امم  هصقنی  ـال  ایندـلا  هذـه  یف  دـهازلا 
 : دومرف مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک :  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 613 همجرت :  هرخالا .  نم  هظح  نبغ  نم  نوبغملاـف  صرح 
 ، دـنک یم  هشیپ  یتبغر  یب  دـهز و  ایند  نیا  رذـگدوز  یـشوخ  هرابرد  هک  تسا  نیا  دراد  تبغر  ترخآ  باوث  هب  هک  یـسک  هناـشن  اـنامه 

رگا دنک  یمن  مک  هتخاس  نیعم  وا  يارب  ایند  نیا  رد  دنوادخ  هک  یتمسق  زا  يزیچ  ایند  نیا  رد  دهاز  صخش  ندیزرو  دهز  هک  دیشاب  هاگآ 
یمن وا  هب  يزیچ  تسا  صیرح  ایند  یناگدنز  ایند  رذگدوز  ياه  یشوخ  ندروآ  تسدب  رب  هک  یصخش  صرح  انامه  دزرو و  دهز  وا  هچ 

یبا نع   - 614 ثیدـح :  دـشاب .  هدـش  نایز  راچد  شا  يورخا  هرهب  هرابرد  هک  تسا  یـسک  راـکنایز  سپ  دزروب  صرح  هچ  رگا  دـیازفا 
هیلع رقاب  ماما   - 614 همجرت :  ایندلا .  یف  دهزلا  نیدلا  یلع  قالخالا  نوعا  نم  نا  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج 

هب یتبغر  یب  يرادـنید ،  رب  قالخا  نیرت  هدـننک  يرای  زا  یکی  هک  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا 
لوسر لاق  لاق :  مث  ایندلا  یف  دهزلا  هحاتفم  لعج  تیب و  یف  هلک  ریخلا  لعج  لاق  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 615 ثیدح :  تسایند . 

نا مکبولق  یلع  مارح  مالسلا :  هیلع  هللادبعوبا  لاق  مث  ایندلا  لکا  نم  یلابیال  یتح  نامیالا  هوالح  لجرلا  دجی  ال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
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هداد رارق  يا  هناخ  رد  یبوخ  ریخ و  مامت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 615 همجرت :  ایندلا .  یف  دـهزت  یتح  نامیالا  هوالح  فرعت 
ینیریش یسک   : ) هک تسا  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف - :  سپـس  تسایند - .  رد  نتـشاد  دهز  هناخ ،  نآ  دیلک  هدش و 

مهف و دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  سپـس  دروخ ) یم  ار  ایند  یـسک  هچ  هک  دـشاب  هتـشادن  ییانتعا  هکنیا  رگم  دـبای  یمن  رد  ار  نامیا 
 - 616 ثیدح :  دننک .  دوخ  هشیپ  ار  یتبغر  یب  دهز و  ایند  رد  ناتیاهلد  هکنیا  رگم  ددرگ  یم  مارح  امـش  ياهلد  رب  نامیا  ینیریـش  كرد 

یندا عرولا  هجرد  یلعا  عرولا و  هجرد  یندا  دهزلا  هجرد  یلعاف  ءایشا  هرشع  لاقف  دهزلا  نع  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاس  الجر  نا 
اوحرفت مکتاف و ال  ام  یلع  اوسات  الیکل   ) هللا باتک  نم  هیآ  یف  دـهزلا  نا  الا و  اـضرلا  تاـجرد  یندا  نیقیلا  تاـجرد  یلعا  نیقیلا و  هجرد 

دراد دوجو  زیچ  هد  دومرف :  باوج  رد  ترضح  درک ،  لاوس  دهز  هرابرد  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  زا  يدرم   - 616 همجرت :  مکاتآ . )  امب 
نیرتـالاب تسا و  نیقی  هجرد  نیرتـالاب  تسا و  ییاـسراپ )   ) عرو هجرد  نـیرت  نییاـپ  دـهز  نیرتـالاب  سپ  دـنراد ) یبـتارم  مادـک  ره  هـک  )

ریسفت ادخ  باتک  زا  هیآ  کی  رد  دهز  هک  دیشاب  هاگآ  تسا ،  یهلا )  تساوخ  هب  ندوب  دونشوخ   ) اضر تاجرد  نیرت  نییاپ  نیقی  تاجرد 
ناـمداش هداد  امـش  هب  هک  هچنآ  رب  دـیوشن و  نیگمغ  دـیا  هداد  تسد  زا  هک  هچنآ  رب  اـت   : ) دومرف دـنوادخ  هک  اـجنآ  تسا  هدـش )  اـنعم  و 

وهف كرـش  وا  کش  هیف  بلق  لک  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تعمـس  لاق :  هنییع  نب  نایفـس  نع   - 617 ثیدح :  ( 146 ( . ) دیدرگن
هک مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  هنییع  نب  نایفس   - 617 همجرت :  هرخالل .  مهبولق  غرفتل  ایندلا  یف  دهزلاب  اودارا  امنا  طقاس و 
دنا هداد  روتسد  ایند  هب  یتبغر  یب  دهز و  هب  هک  یتسار  تسا و  رابتعا  یب  ملاسان و  دشاب  یکرـش  ای  یکـش  نآ  رد  هک  یلد  ره  دومرف :  یم 

هدهز اریخ  دبعب  هللا  دارا  اذا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 618 ثیدح :  دوش .  غراف  يزیچ )  ره  زا   ) ترخآ يارب  نامدرم  ياهلد  ات 
دهزلا نم  لضفا  بابب  قحلا  دحا  بلطی  مل  لاق :  هرخالا و  ایندلا و  ریخ  یتوا  دقف  نهیتوا  نم  اهبویع و  هرصب  نیدلا و  یف  ههقف  ایندلا و  یف 

مایا یه  امناف  میرک  رابـص  نم  الا  لاق  اهیف و  هبغرلا  نم  لاق :  اذ ؟  اـمم  كادـف  تلعج  تلق :  قحلا  ءادـعا  بلط  اـمل  دـض  وه  ایندـلا و  یف 
نم نموملا  یلخت  اذا  لوقی  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق و  ایندلا  یف  اودهزت  یتح  نامیالا  معط  اودجت  نا  مکیلع  مارح  هنا  الا  لئالق 

 : همجرت ومـسی .  یتح  ضرالا  هب  تقاض  افـص  اذا  بلقلا  نا  لوقی :  هتعمـس  و  لاق :  هریغب  اولغتـشی  ملف  هللا  بح  هوالح  دجو  امـس و  ایندـلا 
نید رد  دـنادرگ و  یم  تبغر  یب  ایند  هب  ار  وا  دـهاوخب  ار  يا  هدـنب  ریخ  دـنوادخ  هک  یماـگنه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 618

وا هب  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  اتقیقح  هدش  هداد  وا  هب  زیچ  هس  نیا  هک  یـسک  دـیامن و  یم  انیب  ار  وا  شیاهبیع  هب  تبـسن  دزاس و  یم  شیاناد 
نآ دـض  دـهز  تسا و  هدرکن  بلط  ایند  رد  دـهز  زا  رت  تلیـضف  اب  رتهب و  یهار  زا  ار  قح  سکچیه  دومرف - :  و  تسا - ،  هدـش  هدیـشخب 

دنتـسه نآ  بلاط  قح  نانمـشد  هک  يزیچ  نآ  موش  تیادف  مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار  دـننک -  یم  بلط  قح  نانمـشد  هک  تسا  يزیچ 
هک تسین  نیا  زج  هدنشخب ،  يابیکش  رایسب  دنوادخ  زا  دیشاب  رذح  رب  دیـشاب و  شوهب  دومرف :  و  ایند ،  هب  لیم  تبغر و  دومرف :  تسیچ ؟ 

يوار دینک -  یگدنز  هنادهاز  ایند  رد  هکنیا  رگم  تسا  مارح  امـش  رب  نامیا  معط  ندیـشچ  هک  دیـشاب  هاگآ  تسا ،  كدـنا  ییاهزور  ایند 
ینیریش دور و  یم  الاب  دنک  یـشوپ  مشچ  دشکب و  تسد  ایند  زا  نموم  هاگره  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  و  دیوگ - : 

بلق هک  اـنامه  دومرف :  هک  مدینـش  ناـشیا  زا  زاـب  و  دـیوگ - :  يوار  دوش -  یمن  لوغـشم  ادـخ  ریغ  هب  سپ  دـبای  یم  ار  دـنوادخ  یتسود 
یف مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 619 ثیدـح :  دـبای .  یم  عافترا  يدـنلب و  هکنیا  ات  ددرگ  یم  گنت  شیارب  نیمز  ددرگ  افـص  اب  هاگره 
دق ایندـلا  یف  نیدـهازلا  نا  الا  هرخـالا  یف  نیبغارلا  ایندـلا  یف  نیدـهازلا  نم  اونوک  ـالا و  لاـق :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نا  ثیدـح 

مالـسلا هیلع  رقاب  ماـما   - 619 همجرت :  ثیدـحلا )   . ) اضیرقت ایندـلا  نم  اوضرق  اـبیط و  ءاـملا  اـشارف و  بارتلا  طاـسب و  ضرـالا  اوذـختا و 
دیشاب هاگآ  دیشاب ،  ترخآ  رد  ناگدننک  تبغر  ایند و  هب  ناتبغر  یب  زا  دیـشاب  شوه  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما  هک  دنک  تیاور 

زا یندـیرب  وکین  هب  ار  دوخ  دـنا و  هتفرگ  دوخ  ییوب  شوخ  هیام  ار  بآ  دوخ و  رتسب  ار  كاخ  دوخ و  شرف  ار  نیمز  ایند  هب  ناتبغر  یب  هک 
ینصواف نینلا  یف  الا  كاقلا  ینا ال  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق :  لاله  نب  دیعـس  نب  ورمع  نع   - 620 ثیدح :  دنا .  هدـیرب  ایند 

لوسرل لجوزع  هللا  لاق  امب  یفک  کقوف و  نم  یلا  حمطت  نا  كایا  داهتجالا و  عرولا و  هللا و  يوقتب  کیـصوا  لاق :  هب  ذخآ  یتح  یـشب ء 
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 ( مهدالواال مهلاوما و  کبجعت  الف   ) لاق و  ایندـلا ) هیاحلا  هرهز  مهنم  اجاوزا  هب  انعتم  ام  یلا  کینیع  ندـمت  ـال  و   ) هلآ هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
هدجو اذا  فعسلا  نم  هدوقو  رمتلا و  نم  هاولح  ریعـشلا و  نم  هتوق  ناک  امناف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  شیع  رکذاف  کلذ  تفخ  ناف 

 . طق هلثمب  اوباصی  مل  قئالخلا  ناف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسرب  کباصم  رکذاف  كدـلو  وا  کلام  وا  کسفن  یف  هبیـصمب  تبـصا  اذا  و 
منک یم  رادید  ار  امش  راب  کی  لاس  دنچ  نم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ :  لاله  نب  دیعـس  نب  رمع   - 620 همجرت : 

منک و یم  شرافس  شـشوک  ییاسراپ و  یهلا و  ياوقت  تیاعر  هب  ار  وت  دومرف :  ترـضح  منک .  لمع  نآ  هب  ات  امرف  یـشرافس  نم  هب  سپ 
وت و يارب   ) شربمایپ هب  لجوزع  يادـخ  راتفگ  ینک و  رظن  تسا  رتالاب  وت  زا  ییاراد )  لام و  رظن  زا   ) هک یـسک  هب  هکنیا  زا  شاـب  رذـح  رب 
هک ياشگم  میتخاس  بایماک  ار  نامدرم  زا  یفانـصا  نآ  هلیـسو  هب  هک  هچنآ  يوس  هب  ار  تمـشچ  ود   : ) دومرف هک  دـنک  یم  تیافک  همه ) 

ندوـب معنتم  زا   ) رگا سپ  ( 148 ( ) درواـین تفگـش  هب  ار  وت  ناشنادـنزرف  اـهلام و  سپ   : ) دومرف و  ( 147  ( ) تسایند یگدنز  یـشوخ  نآ 
یم رگا  امرخ و  زا  وا  نیریـش  ياذغ  وج و  زا  وا  نان  هک  روآ  دای  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  یناگدنز  يدیـسرت  دوخ  رب  رافک )

زا هطساو  هب  هک  ار  یتبیصم  يدش  راچد  تنادنزرف  تبیصم  ای  یلام  ای  یناج  یتبیـصم  هب  هاگره  دوب و  امرخ  گرب  یب  هخاش  وا  مزیه  تفای 
لوسر نادقف  تبیصم  دننامه  یتبیصم  هب  زگره  نامدرم  اریز  روآ  دای  يا  هتشگ  راچد  نآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نداد  تسد 
دهزلا ام  مالـسلا  هیلع  نینموملاریمال  لیق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 621 ثیدح :  دنا .  هدشن  راتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
تسیچ ایند  رد  دهز  هک :  دش  هدیسرپ  نینمؤملاریما  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 621 همجرت :  اهمارح .  بکنت  لاق :  ایندلا ؟  یف 
دهزلا لوقی :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  تعمـس  لاق :  لیفطلا  یبا  نع   - 622 ثیدـح :  اـیند .  مارح  زا  ندرک  يرود  ضارعا و  دومرف :   ؟

هک مدینـش  نینمؤملاریما  زا  دـیوگ :  لیفطلا  یبا   - 622 همجرت :  کیلع .  هللا  مرح  امع  عرولا  همعن و  لـک  رکـش  لـمالا و  رـصق  ایندـلا  یف 
وت رب  دنوادخ  هک  يزیچ  ره  زا  نداتـسیا  زاب  یتمعن و  ره  رکـش  ندروآ  اج  هب  وزرآ و  ندومن  هاتوک  زا  تسا  ترابع  ایند  رد  دـهز  دومرف : 
یف دهزلا  لب  لالحلا  میرحتب  لاملا و ال  هعاضاب  ایندلا  یف  دـهزلا  سیل  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  وبا  لاق   - 623 ثیدـح :  تسا .  هتخاس  مارح 

فلت ایند  رد  دهز  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 623 همجرت :  لجوزع .  هللا  دی  یف  امب  کنم  قثوا  كدـی  یف  امب  نوکتال  نا  ایندـلا 
هب دامتعا  زا  رتشیب  تسوت  تسد  رد  هک  هچنآ  هب  وت  نانیمطا  داـمتعا و  هک  تسا  نیا  دـهز  هکلب  تسین  لـالح  نتخاـس  مارح  لاـم و  ندرک 
دنع مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  تعمـس  لاق :  ثایغ  نب  صفح  نع   - 624 ثیدح :  دشابن .  تسا  لجوزع  يادـخ  تسد  رد  هک  هچنآ 
نب صفح   - 624 همجرت :  هرخآ .  نم  فاخی  نا  قیقحل  هلوا  اذه  ائیـش  نا  هلوا و  یف  دهزی  نا  قیقحل  هرخآ  اذه  ائیـش  نا  لوقی :  وه  ربق و 
نیا شرخآ  هک )  ییایند   ) هک يزیچ  یتسار  هب  دومرف :  یم  يربق  رانک  رد  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  زا  دیوگ :  ثایغ 

شماجنارس زا  هک  تسا  راوازس  تسا  نینچ  شزاغآ  هک  يزیچ  یتسار  دوش و  هشیپ  دهز  نآ  هب  تبسن  شزاغآ  رد  هک  تسا  راوازـس  تسا 
لوا حالـص  نا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  اهیبا  نع  نیـسحلا  تنب  همطاـف  نع   - 625 ثیدح :  دوش .  هدیـسرت 

شراوگرزب ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  رتخد  همطاف   - 625 همجرت :  لمالا .  حـشلاب و  اهرخآ  كاله  نیقیلا و  دـهزلاب و  همالا  هذـه 
نیقی دهز و  نتـشاد  هب  تما  نیا  لوا  یگتـسیاش  یکین و  انامه  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  هک  دـنک  تیاور 

یلع نب  نسحلا  نع   - 626 ثیدـح :  تسا .  ینالوط )  يوزرآ   ) وزرآ نتـشاد  ندوب و  لیخب  هب  تما  نیا  رخآ  يدوبان  تکاله و  تسا و 
هفاخم اهلالح  كرتی  يذلا  لاق :  ایندـلا  یف  دـهازلا  نع  لئـس  هنا  مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نه  مالـسلا  هیلع  يرکـسعلا 

ماما زا  هک  دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما   - 626 همجرت :  هباقع .  هفاخم  اـهمارح  كرتی  هباـسح و 
باسح سرت  زا  ار  ایند  لالح  رد  هک  تسا  یـسک  دهاز  دومرف :  تسیک ؟  دهاز  هک  دش  هدیـسرپ  ایند  رد  دهاز  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص 

 . دنک كرت  نآ  باقع  رفیک و  سرت  زا  ار  ایند  مارح  نآ و 

ایندلا نم  هرورضلا  ردق  نع  داز  ام  كرت  بابحتسا  باب   - 63
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لاق لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 627 ثیدح :  تسا  ترورض  هزادنا  زا  شیب  هک  ایند  زا  هچنآ  ندومن  كرت  بابحتـسا  باب   - 63
 : همجرت اهکرت .  حار و  مق  اهتحت  لاقف  فئاص  موی  یف  هرجش  هل  تعفر  بکارک  یلثم  امنا  ایندلل  یل و  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نم لثم  انامه  تسا ؟  راک  هچ  اـیند  اـب  ارم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 627
دور باوخ  هب  زور  طسو  رد  تخرد  نآ  ریز  رد  وا  دـشاب و  هدـش  اپ  رب  یتخرد  وا  يارب  مرگ  زور  کـی  رد  هک  تسا  يراـکراوس  دـننامه 
لاق لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 628 ثیدـح :  دورب . ) و   ) دـنک كرت  ار  تخرد  نآ  و  دزوب ) يداـب  اـی   ) دـنک یتحارتسا  سپس 

 . رارـضالاب قحا  اهناف  ایندـلاب  اورـضاف  ایندـلاب  رارـضا  هرخالا  بلط  یف  هرخالاب و  رارـضا  ایندـلا  بلط  یف  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نایز ترخآ  هب  ایند  ندرک  بلط  رد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 628 همجرت : 
یبا نع   - 629 ثیدح :  تسا .  نایز  راوازس  ایند  هک  دیناسرب  نایز  ایند  هب  سپ  دسر  یم  نایز  ایند  هب  ترخآ  ندرک  بلط  رد  دسر و  یم 

لجرلا اهرذـحی  عقانلا  مسلا  اهفوج  یف  اهـسم و  نیلا  ام  هیحلا  لثمک  ایندـلا  لثم  امنا  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  یف  نا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع 
لثم هک :  تسا  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  باتک  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 629 همجرت :  لهاجلا .  یبصلا  اهیلا  يوهی  لـقاعلا و 

يرام نینچ  زا  لقاع  درم  تسا ،  هدنـشک  رهز  نآ  نورد  رد  هک  یلاح  رد  تسا  مرن  نآ  ندوس  سمل و  ردـقچ  هک  تسا  رام  دـننامه  اـیند 
یبنلا هتیصو  یف  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 630 ثیدح :  دوش .  یم  لیام  نآ  يوس  هب  نادان  كدوک  دنک و  یم  رذـح 

ینمدخ نم  یمدخا  ایندلا  یلا  هللا  یحوا  یلع  ای  رفاکلا  هنجو  نموملا  نجـس  ایندلا  نا  یلع  ای  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
نیلوالا و نم  دحا  ام  یلع  ای  ءام  نم  هبرـش  اهنم  رفاکلا  یقـس  امل  هضوعب  حانج  هللادـنع  تلدـع  ول  ایندـلا  نا  یلع  ای  کمدـخ  نم  یبعتا  و 

تیاور شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 630 همجرت :  اتوق .  الا  ایندـلا  طعی  مل  هنا  هماـیقلا  موی  ینمتی  وه  ـالا و  نیرخـالا 
رفاک تشهب  نموم و  نادنز  ایند  هک  انامه  یلع !  يا  هک :  تسا  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیصو  رد  هک :  دنک 

ار یسک  نکفیب  یتخس  جنر و  هب  تسا و  نم  تمدخ  رد  هک  شاب  یسک  رازگتمدخ  هکک :  داتسرف  یحو  ایند  هب  دنوادخ  یلع !  يا  تسا ، 
بآ زا  يا  هعرج  رفاک  هب  زگره  درک  یم  يربارب  يا  هشپ  لاب  اب  ادخ  دزن  رد  ایند  شزرا  رگا  هک  یتسار  یلع !  يا  تسوت ،  تمدخ  رد  هک 
اهنت ایند  زا  شاک  يا  هک  دنک  یم  وزرآ  تمایق  زور  رد  هکنیا  زج  تسین  نیرخآ  نیلوا و  قلخ  زا  سکچیه  یلع !  يا  دناشون ،  یمن  ار  نآ 

همجرت یهلا .  رثک و  امم  ریخ  یفک  لق و  ام  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق   - 631 ثیدح :  دش .  یم  هداد  وا  هب  یکاروخ  هزادنا  هب 
( دوخ هب  ار  یمدآ   ) دشاب و ناوارف  هک  هچنآ  زا  دنک  تیافک  دـشاب و  كدـنا  هک  هچنآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   - 631 : 

بهذا لام  و ال  لاق :  هیفنحلا  نب  دمحمل  هتیـصو  یف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع  هدانـساب  و   - 632 ثیدح :  تسا .  رتهب  دزاس  لوغـشم 
 . بونذـلا یف  محقتلا  یلا  عاد  صرحلا  هعدـلا ،  ضفخ  اوبت  هحارلا و  مظتنا  دـقف  فافکلا  هغلب  یلع  رـصتقا  نم  توقلاب و  اضرلا  نم  هقافلل 

رقف كاروخ ،  هب  ندوب  دونشوخ  زا  رتهب  یلام  چیه  و  دومرف :  هیفنح  نب  دمحم  هب  شتیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 632 همجرت : 
یخارف و رد  تسا و  هدیـشخب  ناـماس  ار  شـشیاسآ  یتـحار و  دـنک  اـفتکا  هنازور  فاـفک  رادـقم  هـب  هـک  یـسک  دـنک و  یمن  فرط  رب  ار 

یبا نـع   - 633 ثیدـح :  دـناوخ .  یم  ارف  ناـهانگ  رد  ینوگنرـس  يوس  هب  ار ) یمدآ   ) صرح تسا ،  هتـشگ  میقم  یناگدـنز  یگدوـسآ 
ای ایندلا  هل  تریخ  امناکف  هموی  توق  هدنع  هبرـس  یف  انمآ  هدسج  یف  یفاعم  حبـصا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  ءادردلا 

زبخلاف و الا  خـب و  خـبف  اهبکرت  هباد  نکی  نا  كاذـف و  کنکی  تیب  نکی  ناف  کتروع  يراو  کتعوج و  دـس  ام  اهنم  کیفکی  مشعج  نبا 
هک یسک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دیوگ :  ءادرد  وبا   - 633 همجرت :  باذع .  وا  کیلع  باسح  کلذ  دعب  ام  هرجلا و  ءام 

دـشاب دوجوم  شا  هنازور  كاروخ  وا  دزن  رد  دشاب و  نمیا  شا  يراوس  بکرم  هرابرد  دشاب و  ملاس  تسردنت و  هک  یلاح  رد  دـنک  حـبص 
دناشوپب ار  تتروع  دزاس و  فرط  رب  ار  وت  یگنـسرگ  هک  هچنآ  ایند  نیا  رد  مشعج !  رـسپ  يا  تسا ،  هدـش  هدیـشخب  وا  هب  ایند  ریخ  اـیئوگ 

رتوکین و یـسب  سپ  يوش  راوس  نآ  رب  هک  دشاب  ییاپراهچ  رگا  تسوکین و  دوش  تنابیاس  هک  دـشاب  يا  هناخ  رگا  سپ  تسا  یفاک  تیارب 
نع  - 634 ثیدح :  تسوت .  رفیک  باذـع و  ثعاب  ای  تسوت  رب  باسح  بجوم  ای  اهنیا  زا  شیب  و  تسا )  سب   ) ییوبـس بآ  ینان و  هنرگ 
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مالسلا هیلع  نینمؤملاریما   - 634 همجرت :  كریغل .  نزاخ  هیف  تناف  کتوق  قوف  تبـسک  ام  مدآ  نبا  ای  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
 . يا هتـشگ  نارگید  يارب  هدـنهد  یناـبهاگن  نآ  رد  وت  يا  هدرک  بسک  تا  هنازور  كاروـخ  زا  شیب  هک  هچنآ  مدآ !  دـنزرف  يا  دوـمرف : 
رب ناوتب  هک  يرادقم  ره  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 635 همجرت :  فاک .  هیلع  رصتقم  لک  مالـسلا :  هیلع  لاق  و   - 635 ثیدح : 

مکتاف ام  یلع  اوسات  الیکل   ) یلعت هللا  لاق  نآرقلا  نم  نیتملک  نیب  دهزلا  مالسلا :  هیلع  لاق  و   - 636 ثیدح :  تسا .  یفاک  دومن  افتکا  نآ 
هیلع نینمؤملاریما   - 636 همجرت :  هیفرطب .  دهزلا  لمکتـسا  دـقف  یتالاب  حرفی  مل  یـضاملا و  یلع  سای  مل  نم  و  مکاتآ )  امب  اوحرفتال  و 
هداد تسد  زا  هک  هچنآ  رب  ات   : ) تسا هدومرف  یلاعت  دـنوادخ  هک  اجنآ  تسا  هدـش )  فیرعت   ) نآرق زا  هلمج  ود  نیب  دـهز  دومرف :  مالـسلا 
هدنیآ هب  دروخن و  هودنا  هتـشذگ  رب  هک  یـسک  سپ  ( 149 ( ) دیدرگن نامداش  تسا  هدش  هداد  امـش  هب  هک  هچنآ  رب  دـیوشن و  نیگمغ  دـیا 

هیلع رفعجوبا  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 637 ثیدح :  تسا .  هتفایرد  لماک  تروص  هب  ار  دهز  بناج  ود  ره  دشابن  نامداش 
وبا لاق  و  لاق :  امغ  تومت  یتح  جورخلا  نم  اهل  دعبا  ناک  افل  اهسفن  یلع  تدادزا  املک  زقلا  هدود  لثم  ایندلا  یلع  صیرحلا  لثم  مالـسلا : 
نع مکناـهذا  اولغـشتف  تاـف  دـق  اـمب  لاغتـشالا  مکبوـلق  اورعـشتال  لاـق :  اریـسا و  صرحلل  نکی  مل  نم  ینغلا  ینغا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع 
ایند رب  هک  یصخش  لثم  دومرف :  هک  دنک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 637 همجرت :  تای .  مل  امل  دادعتسالا 

ات دوش  یم  رتدـیعب  نآ  نرود  زا  شندـش  جراخ  دـچیپ  یم  دوخ  رود  هب  رتشیب  ار  هلیپ  هچ  ره  هک  تسا  مشیربا  مرک  دـننامه  تسا  صیرح 
ریـسا هک  تسا  یـسک  تلاح )   ) تورث نیرتالاب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  و  دیوگ - :  يوار  دریم -  یم  هودـنا  تدـش )   ) زا هکنیا 

( دیزادرپن هدش  توف  هک  هچنآ  هب   ) دیزاسن دراو  ناتیاهلد  رد  ار  تسا  هتفر  تسد  زا  هک  هچنآ  هب  نتشگ  لوغـشم  دومرف :  و  دشابن .  صرح 
 : لاق مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 638 ثیدح :  دـیراد .  یم  زا  تسا  هدـماین  هک  هچنآ  يارب  یگدامآ  زا  ار  دوخ  ياهنهذ  هجیتن  رد  هک 
هک یتلاح  نیرترود  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 638 همجرت :  هجرف .  هنطب و  الا  همهی  مل  اذا  لجوزع  هللا  نم  دـبعلا  نوکی  ام  دـعبا 
نع  - 639 ثیدح :  دشاب .  هتـشادن  تیمها  وا  يارب  شمکـش  ریز  مکـش و  زج  يزیچ  هک  تسا  یماگنه  نآ  دراد  لجوزع  يادخ  زا  هدنب 

 : دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 639 همجرت :  اهقارف .  دنع  هترسحل  دشا  ناک  ایندلا  یف  هک  ابتشا  رثک  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا 
یبا نب  دمحا  نع   - 640 ثیدح :  دوب .  دهاوخ  رتدایز  نآ  زا  ییادج  ماگنه  شهودنا  ترسح و  دشاب  هدروخ  هرگ  ایند  اب  دایز  هک  یسک 
مرح هحارلا و  دقتفاف  هعانقلا  مرح  ناتلصخ  هتمزل  نیتلصخ و  صیرحلا  مرح  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  یلا  هعفر  هیبا  نع  یقربلا  هللادبع 

صخـش دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هک  دنک  تیاور  شردپ  زا  یقرب  هللادبع  یبا  نب  دمحا   - 640 همجرت :  نیقیلا .  دـقتفاف  اضرلا  هللا 
هدرک مگ  ار  شمارآ  یتحار و  هجیتن ،  رد  سپ  تسا  مورحم  تعانق  زا  تسوا  اب  مزالم  تلصخ  ود  تسا و  مورحم  تلصخ  ود  زا  صیرح 

 . تسا هدرک  مگ  ار  رواب  نیقی و  هجیتن ،  رد  سپ  تسا  مورحم  یهلا )  هداد  هب   ) ندوب دونشوخ  زا  تسا و 

فرشلا لاملا و  بح  ههارک  باب   - 64

نابئذ ام  لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمس  لاق :  ریـشب  نب  دامح  نع   - 641 ثیدح :  يدـنمجرا  ییاراد و  یتسود  تهارک  باب   - 64
همجرت ملسملا .  نید  یف  فرشلا  لاملا و  بح  نم  اهیف  رضاب  اهرخآ  یف  رخالا  اهلوا و  یف  امهدحا  اهواعر  اهنع  باغ  دق  منغ  یف  نایراض 

درادن هارمه  هب  یناپوچ  هک  يا  هلگ  رد  هدنرد  گرگ  ود  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ریـشب  نب  دامح   - 641 : 
ییاراد و اب  یتسود  هک  يررـض  زا  تسین  رتشیب  هلگ  نآ  هب  ناشررـض  دشاب  هلگ  رخآ  رد  يرگید  هلگ و  لوا  رد  گرگ  کی  هک  یلاح  رد 

اذاف یـش ء  لک  یف  مدآ  نبا  ریدی  ناطیـشلا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 642 ثیدح :  دنز .  یم  ناناملـسم  نید  هب  يدنمجرا 
الماک يزیچ  ره  رد  ار  مدآ  دنزرف  ناطیـش  انامه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 642 همجرت :  هتبقرب .  ذـخاف  لاملا  دـنع  هل  مثج  هایعا 

لام و ربارب  رد  ناطیـش  دـهد ) بیرف  ار  وا  تسناوتن  ناطیـش  و   ) درک زجاع  هدـنامرد و  ار  ناطیـش  يو  هک  یماگنه  سپ  دریگ  یم  رظن  ریز 
هللا لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 643 ثیدح :  دریگ .  یم  ار  شندرگ  دهن و  یم  نیمز  رب  وا  يارب  ار  شا  هنیس  ییاراد 

سفن اب  زا 165داهج  هحفص 121 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 : دومرف مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 643 همجرت :  مکاکلهم .  امه  مکبلق و  ناـک  نم  اـکلها  مهردـلا  رانیدـلا و  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 
هدـننک كاله  زین  ود  نیمه  دـناسر و  تکاله  هب  ار  امـش  ناینیـشیپ  مهرد  رانید و  انامه  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 

 . تسامش

لسکلا رجضلا و  ههارک  باب   - 65

هتیصو یف  لاق  هنا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نسحلا  یبا  نع   - 644 ثیدـح :  ندرک  یتسـس  ندومن و  يرارق  یب  تهارک  باب   - 65
مالسلا هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما   - 644 همجرت :  هرخالا .  ایندلا و  نم  کظح  کناعنمی  امهناف  رجضلا  لسکلا و  كایا و  و  هدلو :  ضعبل 
يورخا يویند و  هرهب  ولج  ود  نیا  اریز  شاب  رذح  رب  ندومن  يارق  یب  ندرک و  یتسـس  زا  دومرف :  دوخ  نادـنزرف  زا  یکی  هب  شتیـصو  رد 

 : لاق مالسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هیصو  یف  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 645 ثیدح :  دنریگ .  یم  ار  وت 
قح و یلع  ربصت  مل  ترجض  نا  کناف  لسکلا  رجضلا و  نیتلـصخ  كایا و  كرون و  بهذیف  بذکتال  كواهب و  بهذیف  حزمتال  یلع  ای 

شراوگرزب ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 645 همجرت :  هحارلا .  هنع  تلحر  رجضلا  هیلع  یلوتسا  نم  یلع  ای  اقح  دوت  مل  تلسک  نا 
یبوـخ و هک  نکم  یخوـش  یلع !  يا  دوـمرف :  هک  تسا  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیـصو  هک  درک  تیاور 
ندوـمن و يرارق  یب  ندـیلان و  یکی  شاـب  رذـح  رب  تلـصخ  ود  زا  درب و  یم  نیب  زا  ار  وـت  روـن  هک  وـگم  غورد  درب و  یم  ار  وـت  ییوـکین 

يا يروآ ،  تسد  هب  یناوت  یمن  ار  یقح  ینک  یتسـس  رگا  یـشاب و  ابیکـش  یناوـت  یمن  قـح  رب  ینک  يرارق  یب  رگا  اریز  یتسـس  يرگید 
یلع نب  رمع  نع   - 646 ثیدح :  دنک .  یم  چوک  وا  دوجو  زا  شیاسآ  یتحار و  دوش  طلسم  وا  رب  يرارق  یب  یبات و  یب  هک  یـسک  یلع ! 

رجضیال نا  هیناثلا  لسکیال و  نا  اهلوا  ثالث  یف  رباصلا  همالع  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نا  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیبا  نع 
 . هاصع دقف  لجوزع  هبر  نم  اکش  اذا  رکـشلا و  دوی  مل  رجـض  اذا  قوقحلا و  عیـض  دقف  لسک  اذا  هنال  لجوزع  هبر  نم  وکـشیال  نا  هثلاثلا  و 

هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  انامه  دومرف :  هک  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  شردپ  زا  یلع  نب  رمع   - 646 همجرت : 
زا هکنیا  موس  دـنک و  یمن  يرارق  یب  هکنیا  مود  دـنک و  یمن  یتسـس  هکنیا  لوا  تسا :  زیچ  هس  رد  ابیکـش  رباـص و  صخـش  هناـشن  تسا : 

ساپس رکش و  دنک  يرارق  یب  رگا  دنک و  یم  عیاض  ار  یقوقح  اعطق  دنک  یتسس  رگا  اریز  دنک  یمن  تیاکـش  شراوگرزب  زیزع  راگدرورپ 
یبا نـع   - 647 ثیدـح :  تسا .  هدرک  ینامرفان  ار  وا  دـنک  تیاکـش  شراـگدرورپ  زا  رگا  تسا و  هدرواـین  ياـج  هب  ار  شراـگدرورپ )  )

 . هرخالا ایندـلا و  نم  کظح  کنامیا  رونب  بهذـی  هناـف  حازملا  كاـیا و  هدـلو :  ضعبل  لاـق  هنا  ثیدـح  یف  مالـسلا  هیلع  یـسوم  نسحلا 
یم نیب  زا  ار  وت  نامیا  رون  هک  دزیهرپب  ندرک  یخوش  زا  دومرف :  شنادنزرف  زا  یکی  هب  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  ماما   - 647 همجرت : 

 . دنوش یم  عنام  ار  وت  يورخا  يویند و  هرهب  ود  نیا  هک  نک  رذح  یتسس  يرارق و  یب  زا  دنک و  یم  کبس  ار  وت  یگنادرم  تورم و  درب و 

عمطلا ههارک  باب   - 66

ماما  - 648 همجرت :  هلذت .  هبغر  هل  نوکت  نا  نموملاب  حـبقا  ام  لاق :  هللادـبع  یبا  نع   - 648 ثیدح :  ندـیزرو  عمط  تهارک  باب   - 66
 : ثیدح دناشکب .  يراوخ  تلذ و  هب  ار  وا  هک  دشاب  هتـشاد  یتبغر  لیم و  هک  تسا  تشز  ردـقچ  نموم  يارب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 

رقاب ماما   - 649 همجرت :  هلذت .  هبغر  هل  دبع  دبعلا  سئب  هدوقی و  عمط  هل  نوکی  دـبع  دـبعلا  سئب  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 649
لیم و ياراد  هک  يا  هدنب  نآ  تسا  يا  هدنب  دب  دنک و  يربهر  ار  وا  شا  يراکعمط  هک  يا  هدنب  هک  تسا  يا  هدنب  دب  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

عمطلا عطق  یف  عمتجا  دـق  هلک  ریخلا  تیار  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق   - 650 ثیدح :  دزادـنا .  يراوخ  هب  ار  وا  هک  دـشاب  یتبغر 
نتشادن مشچ  عمط و  ندیرب  رد  یبوخ  ریخ و  یمامت  هک  ما  هتسناد  دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   - 650 همجرت :  سانلا .  يدیا  یف  امع 

تبثی يذلا  تلق :  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  نادعـس  نع   - 651 ثیدح :  تسا .  هدش  عمج  تسا  نامدرم  ناتـسد  رد  هک  هچنآ  هب 
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نآ مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ :  نادعـس   - 651 همجرت :  عمطلا .  هنم  هجرخی  يذلا  عرولا و  لاق :  دـبعلا  یف  نامیالا 
زا ار  نامیا  هک  يزیچ  نآ  و  هانگ ،  زا  نداتسیا  زاب  دومرف :  ترـضح  تسیچ ؟  دنک  یم  اج  رب  اپ  تباث و  هدنب  نورد  رد  ار  نامیا  هک  يزیچ 

عمجت نا  تببحا  اذا  لاق :  هیفنحلا  نب  دمحمل  هتیصو  یف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 652 ثیدح :  تسا .  عمط  دنک  یم  نوریب  وا  لد 
هیفنح نب  دـمحم  هب  شتیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 652 همجرت :  سانلا .  يدـیا  یف  امم  کعمط  عطقاـف  هرخـالا  ایندـلا و  ریخ 

نامدرم ناتسد  رد  هک  هچنآ  هب  ار  تنتـشاد  مشچ  عمط و  سپ  يروآ  درگ  دوخ  يارب  ار  ترخآ  ایند و  ریخ  هک  يراد  تسود  رگا  دومرف : 
هللا لوسر  ای  ینملع  لاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لجر  یتا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 653 ثیدـح :  نک .  عطق  تسا 

 . رـضاحلا رقفلا  هناف  عمطلا  كایا و  لاق :  هللا  لوسر  ای  یندز  لاق :  رـضاحلا  ینغلا  هناف  سانلا  يدـیا  یف  اـمم  ساـیلاب  کـیلع  لاـقف :  اـئیش 
هب ادخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تمدخ  هب  يدرم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 653 همجرت : 

یتورث يا  هیحور  نینچ  نیا  هک  یـشاب  سویاـم  تسا  ناـمدرم  ناتـسد  رد  هک  هچنآ  زا  هک  داـب  وت  رب  دومرف :  ترـضح  زوماـیب .  يزیچ  نم 
يرقف عمط ،  هک  شاب  رذـح  رب  عمط  زا  دومرف :  امرفب .  نیا  زا  زا  شیب  ادـخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  هرابود  درم  تسا .  هداـمآ  رـضاح و 
تابث ام  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لئس  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع   - 654 ثیدح :  تسا .  هدامآ  رضاح و 

 : هک دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 654 همجرت :  عمطلا .  لاق :  هلاوز ؟  ام  لیقف :  عرولا .  لاق :  ناـمیالا ؟ 
 : دش هدیسرپ  هانگ ،  زا  نداتسیا  زاب  دومرف :  تسا ؟  نامیا  ییاجرباپ  تابث و  هیام  يزیچ  هچ  هک :  دش  هدیسرپ  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 

قورب تحت  لوقعلا  عراصم  رثکا  لاق :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 655 ثیدـح :  عمط .  دومرف :  تسا ؟  نامیا  لاوز  ثعاب  زیچ  هچ 
يراکعمط ندیـشخرد  ریز  رد  دروخ  یم  نیمز  هب  اهلقع  هک  ییاج  نیرتشیب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 655 همجرت :  عماطملا . 

یلا دلاخ  ءاج  لاق :  مالسلا  هیلع  یلع  نع  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  هیبا  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  نع   - 656 ثیدح :  تسا .  اه 
هناف سانلا  يدـیا  یف  امم  سایلاب  سمخب  کیـصوا  لاقف :  ظفحا  یلعل  هلقا  ینـصوا و  هللا  لوسر  ای  لاـقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

همجرت کسنفل .  بحت  ام  کیخال  بحا  هنم و  رذتعت  ام  كایا و  عدوم و  هالص  لص  رضاحلا و  رقفلا  هناف  عمطلا  كایا و  رضاحلا و  ینغلا 
لوسر دزن  هب  دلاخ  نن  دومرف  مالـسلا  هیلع  یلع  هک :  دنک  تیاور  شناردپ  زا  ناشیا  شراوگرزب و  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   - 656 : 

 . مرپسب رطاخ  هب  ار  نآ  مناوتب  دـیاش  دـشاب  هاتوک  اـمرف و  یـشرافس  ارم  ادـخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  دـمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
یتورث سای  هنوگنیا  اریز  تسا  مدرم  رایتخا  رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  يدیماان  سای و  منک :  یم  شرافس  زیچ  جنپ  هب  ار  وت  دومرف :  ترـضح 

عادو لاح  رد  ایئوگ  هک  روآ  ياج  هب  نانچ  زامن  و  تسا ،  هدامآ  رـضاح و  يرقف  نآ  هک  شاب  رذـح  رب  عمط  زا  و  تسا ،  هداـمآ  رـضاح و 
دوخ ردارب  يارب  و  شاـب ،  رذـح  رب  ینک  یهاوخرذـع  دـیاب  شندروآ  ياـج  هب  زا  هک  يزیچ  زا  و  تسوـت ، )  زاـمن  نیرخآ  نیا  و   ) یتـسه

 . رادب تسود  يراد  یم  تسود  دوخ  يارب  هک  ار  يزیچ 

قرخلا ههارک  باب   - 67

نامیالا هنع  تجح  قرخلا  هل  مسق  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 657 ثیدح :  يراگزاسان )   ) ندرک یتشرد  تهارک  باب   - 67
هدش و هتشاد  زاب  وا  زا  نامیا  تسا  هدش  تمسق  ردقم و  شیارب  ندرک  یتشرد  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 657 همجرت :  . 
ام يری  اقلخ  قرخلا  ناک  ول  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 658 ثیدح :  تسا .  هدش  هدناشوپ 

رگا تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 658 همجرت :  هنم .  حبقا  هللا  قلخ  نم  یـش ء  یف  ناک 
 . دوبن وا  زا  رت  تشز  دنوادخ  ناگدیرفآ  زا  زیچ  چیه  دش  یم  هدید  ناگدیرفآ  زا  یکی  تروص  هب  يراگزاسان )   ) یتشرد

قلخلا هءاسا  میرحت  باب   - 68
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 . لسعلا لخلا  دسفی  امک  لمعلا  دـسفیل  قلخلا  ءوس  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 659 ثیدح :  یقالخا  دـب  میرحت  باب   - 68
 . دزاس یم  دساف  ار  لسع  هکرس  هکنانچمه  دنک  یم  هابت  ار  لمع  یقالخا  دب  هک  یتسار  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 659 همجرت : 

فیک و  لیق :  هبوتلاب  ییـسلا  قلخلا  بحاصل  هللا  یبا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  لاق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 660 ثیدح : 
ربمایپ هک :  دنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 660 همجرت :  هنم .  مظعا  بنذ  یف  عقو  بنذ  نم  باـت  اذا  لاـق :  هللا ؟  لوسر  اـی  كاذ 

 ! ادخ لوسر  يا  هک :  دش  ضرع  دراد .  تهارک  تسا  دب  قالخا  ياراد  هک  یـصخش  هبوت  زا  دـنوادخ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا 
661 ثیدح :  دوش .  یم  عقاو  هتشذگ  هانگ  زا  رتگرزب  یهانگ  رد  دنک  یم  هبوت  یهانگ  زا  هک  یماگنه  اریز )  : ) دومرف تسا ؟  هنوگچ  نیا 

مالـسلا هیلع  قداص  ماما   - 661 همجرت :  لسعلا .  لخلا  دـسفی  امک  ناـمیالا  دـسفیل  قلخلا  ءوس  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  - 
هقلخ ءاس  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 662 ثیدح :  تسا .  هداد  رارق  باذع  رد  ار  دوخ  دـش  دـب  شقالخا  سک  ره  دومرف : 

 : ثیدح تسا .  هداد  رارق  باذـع  رد  ار  دوخ  دـش  دـب  شقالخا  سک  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 662 همجرت :  هسفن .  بذـع 
 : همجرت لسعلا .  لخلا  دسفی  امک  لمعلا  دسفی  ییسلا  قلخلا  هئایبنا  ضعب  یلا  لجوزع  هللا  یحوا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 663

دنک یم  دـساف  ار  لمع  دـب  قالخا  هک :  داتـسرف  یحو  شناربمایپ  زا  یکی  هب  لـجوزع  دـنوادخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 663
یلص یبنلا  هیصو  یف  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 664 ثیدح :  ددرگ .  یم  لسع  ندش  دساف  ثعاب  هکرـس  هکنانچمه 

 : همجرت بنذ .  یف  لخد  بنذ  نم  جرخ  املک  هبحاص  ناف  قلخلا  ءوس  الا  هبوت  بنذ  لـکل  یلع  اـی  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا 
مالـسلا هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیـصو  رد  هک  دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 664

نوریب یهانگ  زا  هک  نامز  ره  تسا  دـب  قالخا  ياراد  هک  یـسک  اریز  یقالخا  دـب  زج  هب  دراد  يا  هبوت  یهانگ  ره  یلع !  يا  تسا :  هدـمآ 
هللا یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع   - 665 ثیدـح :  دوش .  یم  دراو  رگید  یهاـنگ  رد  دور  یم 

 : همجرت هلاحم .  رانلا ال  یف  قلخلا  ءوس  ناف  قلخلا  ءوس  مکاـیا و  هلاـحمال و  هنجلا  یف  قلخلا  نسح  ناـف  قلخلا  نسحب  مکیلع  هلآ :  هیلع و 
شوخ هب  داب  امـش  رب  هدومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  دـنک  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اـضر  ماـما   - 665
خزود رد  شهاگیاج  امتح  دـب  قالخا  اریز  دیـشاب  رذـح  رب  یقالخا  دـب  زا  تسا و  تشهب  رد  شهاگیاج  امتح  وکین  قالخا  اریز  یقالخا 
ملست دقو  الا  بئات  نم  ام  هبوت و  هل  الا و  بنذ  نم  ام  مالسلا :  هیلع  یلع  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هیبا  نع  رفعج  نع   - 666 ثیدح :  تسا . 
ردـپ زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 666 همجرت :  هنم .  رـشا  هریغ  یف  عـقو  ـالا  بنذ  نم  بوـتب  ـال  هنـال  قـلخلا  ییـسلا  ـالخ  اـم  هتبوـت  هل 

زج تسین  يا  هدـننک  هبوت  چـیه  دراد و  يا  هبوت  هکنیا  زج  تسین  یهاـنگ  چـیه  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هک :  درک  تیاور  شراوـگرزب 
دنک یمن  هبوت  یهانگ  چیه  زا  یـسک  نینچ  اریز  تسا  قالخا  دب  هک  یـسک  رگم  دـنام  یم  هدروخن  تسد  ملاس و  وا  يارب  شا  هبوت  هکنیا 

 . دوش یم  دراو  نآ  زا  رتدب  یهانگ  رد  هکنیا  زج 

هرش یقتی  نمم  ناسنالا  نوک  هفسلا و  میرحت  باب   - 69

یـسوم نسحلا  یبا  نع   - 667 ثیدـح :  دوش  یم  زیهرپ  وا  يدـب  زا  هک  دـشاب  یناسک  زا  یمدآ  هکنیا  ندرک و  ینادان  میرحت  باـب   - 69
یسوم ماما   - 667 همجرت :  مولظملا .  دـعتی  مل  ام  هیلع  هبحاص  رزو  هرزو و  ملظا و  امهنم  يدابلا  لاـقف :  ناـباستی  نیلجر  یف  مالـسلا  هیلع 

شلباقم فرط  دوخ و  هانگ  تسا و  رتراکمتس  هدومن  زاغآ  هکنآ  دومرف :  دنداد  یم  مانشد  رگیدکی  هب  درم  ود  هرابرد  مالـسلا  هیلع  مظاک 
 : لاق مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا   - 668 ثیدح :  دـنکن .  زواجت  دوخ  دـح  زا  هدـش  عقاو  مولظم  هکنآ  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسوا  ندرگ  هب 

هلاثم يذتحا  ثیح  هیلا  یتا  ام  لثمب  یضر  دقف  هفسلاب  هیفسلا  افاک  نم  مالسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق  ءاهفسب و  اوسیل  مکتمئا  ناف  اوهفـستال 
امـش نایاوشیپ  اریز  دینکن ) هشیپ  ار  يدرخ  یب  و   ) دینزن يدرخ  یب  ینادان و  هب  ار  دوخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 668 همجرت :  . 
هتفرگ تروص  يو  اب  هک  یلمع  نامه  هیبش  هب  اقیقحت  دـنک  هلباقم  ینادان  هب  نادان  صخـش  اب  هک  یـسک  دومرف :  و  دنتـسین .  هدوبن و  نادان 
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 : مالـسلا هیلع  نینمؤملاریما  لاق   - 669 ثیدح :  تسا .  هدرک  يوریپ  يو  زا  ادتقا و  نادان  صخـش  هب  اریز  تسا  هدـیدرگ  دونـشوخ  تسا 
دنمشناد صخش  لد  رد  يرگ  یـشان  ینادان و  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 699 همجرت :  ملاعلا .  بلق  یف  هرغلا  هفـسلا و  نوکیال 

670 همجرت :  هقوف .  نمل  عضخی  هنود و  نم  یلع  لیطتسی  میئل  قلخ  هفـسلا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 670 ثیدح :  تسین . 
دزرو یم  ربکت  دوخ  تسد  ریز  رب  هیامورف  تسا ،  تسپ  هیامورف و  صخش  تلـصخ  ینادان  هک  یتسار  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  - 

نا لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نا  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 671 ثیدح :  دنک .  یم  ینتورف  دوخ  تسد  الاب  يارب  و 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک :  دومرف  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 671 همجرت :  هشحفل .  هتـسلاجم  هرکت  نم  هللادابع  رـش  نم 

 : ثیدح دوش .  یم  هدرمش  دنسپان  وا  اب  ینیـشنمه  شا  يدیلپ  رطاخ  هب  هک  تسا  یـسک  ادخ  ناگدنب  نیرتدب  هک  یتسار  هب  تسا :  هدومرف 
 : دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 672 همجرت :  هناسل .  ساـنلا  یقتا  دـبع  هللا  قلخ  ضغبا  نا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 672
هللا یلص  هللا  لوسر  لاق   - 673 ثیدح :  دننک .  یم  زیهرپ  وا  نابز  رـش )  ) زا مدرم  هک  تسا  يا  هدنب  ادـخ  قولخم  نیرتزیگنا  ترفن  انامه 

مدرم نیرتدب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   - 673 همجرت :  مهرـش .  ءاقتا  نومرکی  نیذلا  همایقلا  موی  سانلا  رـش  هلآ :  هیلع و 
هللادبع یبا  نع   - 674 ثیدح :  دـنوش .  یم  عقاو  مارتحا  مارکا و  دروم  ناشرـش  سرت  زا  ار ) ایند  نیا   ) هک دنتـسه  یناسک  تمایق  زور  رد 

ماما  - 674 همجرت :  مهرش .  ءاقتا  نومرکی  نیذلا  همایقلا  موی  هللا  دنع  سانلا  رـش  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع 
یناـسک تماـیق  زور  رد  دـنوادخ  دزن  رد  مدرم  نیرتدـب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  دـنک  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداـص 

سانلا فاخ  نم  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 675 ثیدح :  دنوش .  یم  عقاو  مارتحا  دروم  ناشرش  زا  زیهرپ  يارب  ایند ) رد   ) هک دنتـسه 
 . تسا شتآ  رد  شهاگیاج  دنسرتب  شنابز  زا  مدرم  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 675 همجرت :  رانلا .  یف  وهف  هناسل 

ناسنالا ظفح  بوجو  شحفلا و  میرحت  باب   - 70

ناطیشلا كرش  تامالع  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 676 ثیدح :  نابز  ندومن  ظفح  بوجو  ینابز و  دـب  میرحت  باب   - 70
ياه هناـشن  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 676 همجرت :  هیف .  لیقام  لاـق و ال  اـم  یلاـبیال  اـشاحف  نوکی  نا  هیف  کـشی  ـال  يذـلا 

دب یصخش  هک  تسا  نیا  تسا  صخش  لامعا  هیحور و  رد  ناطیش  ندش  کیرـش  رگنایب  هناشن  نیا  نامگ  یب  هک  ناطیـش  ندومن  تکارش 
هللا نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 677 ثیدح :  دوش .  یم  هتفگ  شا  هرابرد  هچ  دیوگ و  یم  هچ  هک  هتـشادن  یکاب  دـشاب و  نابز 

نمـشد ار  يوگ  هدوهیب  نابز  دب  صخـش  دنوادخ  هک  یتسار  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 677 همجرت :  شحفتملا .  شحاـفلا  ضغبی 
هیلع قداص  ماما   - 678 همجرت :  قافنلا .  نم  هطالـسلا  ءاذـبلا و  شحفلا و  نا  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  وبا  لاق   - 678 ثیدـح :  دراد .  یم 
هیلع رفعج  یبا  نع   - 679 ثیدـح :  تسا .  ییور  ود  قافن و  زا  یـشان  يزارد  نابز  ییوگ و  هزره  نداد و  مانـشد  انامه  دومرف :  مالـسلا 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما   - 679 همجرت :  فحلملا .  لئاسلا  يذبلا ء  شحافلا  ضغبی  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا 
هدننک تساوخ  رد  وگ و  هزره  هدنهد و  مانـشد  صخـش  دـنوادخ  هک  یتسار  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  دـنک  تیاور 

ای هشئاـعل :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 680 ثیدـح :  دراد .  یم  نمـشد  ار  جوجل  جـمس و 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  دنک  تیاور  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 680 همجرت :  ءوس .  لاثم  ناکل  الاثم  ناک  ول  شحفلا  نا  هشیاع 

681 ثیدح :  تشاد .  تشز  دب و  یتروص  امتح  دوب  هدمآ  رد  یلکـش  بلاق و  رد  ینابز  دب  رگا  هک  یتسار  هشیاع !  يا  دومرف :  هشیاع  هب 
هیلع دـسفا  هسفن و  یلا  هلکو  هقزر و  هکرب  هنم  هللا  عزن  ملـسملا  هیخا  یلع  شحف  نم  لاق :  لاق :  هلاـجر  ضعب  نع  دـمحم  نب  دـمحا  نع  - 

مالـسلا هیلع  موصعم  هک :  دنک  تیاور  دنک ،  یم  لقن  ثیدح  نانآ  زا  هک  یناسک  زا  یخرب  زا  دمحم  نب  دـمحا   - 681 همجرت :  هتشیعم . 
دراذـگ و یم  او  دوـخ  هب  ار  وا  دریگ و  یم  وا  زا  ار  شا  يزور  تکرب  دـنوادخ  دـهد  مانـشد  دوـخ  ناملـسم  ردارب  هب  هـک  یـسک  دوـمرف : 
ام هعامس  ای  ائدتبم :  یل  لاقف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  یلع  تلخد  لاق :  هعامس  نع   - 682 ثیدح :  دزاس .  یم  هابت  وا  رب  ار  شا  یگدنز 
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ناک نا  لاقف :  ینملظ  هنا  کلذ  ناک  دقل  هللا  و  تلقف :  اناعل .  وا  اباخـس  وا  اشاحف  نوکت  نا  كایا  کلامج ؟  نیب  کنیب و  ناک  يذلا  اذـه 
 - 682 همجرت :  دوعا .  هللا و ال  رفغتـسا  تلق  دـعت  کبر و ال  رفغتـسا  یتعیـش  هب  رما  یلاعف و ال  نم  سیل  اذـه  نا  هیلع  تیبرا  دـقل  کملظ 

وـت و نیب  هعامـس !  يا  دوـمرف :  مشاـب  هتفگ  يزیچ  نم  هکنیا  نودـب  ترـضح  مدـش ،  دراو  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  رب  دـیوگ :  هعاـمس 
هب دنگوس  مدرک :  ضرع  یـشاب .  هدننک  نعل  ای  هدننک  دایرف  داد و  ای  هدنهد  مانـشد  هکنیا  زا  شاب  رذـح  رب  تسا ؟  هتـشذگ  هچ  ترادرتش 

یشیپ وا  زا  ندرک  متـس  رد  هک  وت   ) يدرک متـس  وا  هب  رتشیب  هک  وت  درک  متـس  وت  هب  وا  رگا  دومرف :  ترـضح  درک .  ملظ  نم  هب  وا  هک  ادخ 
تراـگدرورپ زا  منک ،  یم  رما  يراـتفر  نینچ  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هن  تسا و  راـگزاس  نم  رادرک  اـب  هن  راـتفر  هنوگنیا  هک  یتـسار  یتـفرگ ) 

 : ثیدح منک .  یمن  رارکت  ار  یلمع  نینچ  رگید  منک و  یم  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  متفگ :  نم  نکن .  رارکت  رگید  نک و  ترفغم  بلط 
 . هشحفل هتسلاجم  هرکت  نم  هللا  دابع  رشا  نم  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 683

نیرتدـب زا  هک  یتـسار  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف :  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 683 هـمجرت : 
مالسلا هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 684 ثیدح :  دوش .  یم  هدرمش  دنسپان  وا  اب  ینیشنمه  شا  ینابز  دب  رطاخ  هب  هک  تسا  یسک  ادخ  ناگدنب 

هیلع قداص  ماما   - 684 همجرت :  فحلملا .  لئاسلا  يذـبلا ء  شحافلا  ضغبی  هللا  نا  الا و  ففعتملا  ینغلا  میلحلا  ییحلا  بحی  هللا  نا  لاق : 
صخش دنوادخ  هک  دیشاب  هاگآ  دراد ،  تسود  ار  نمادکاپ  دنمتورث  رابدرب و  مرش و  بحاص  صخش  دنوادخ  هک  یتسار  دومرف :  مالـسلا 

 : لاق ثیدح  یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 685 ثیدح :  دراد .  یم  نمشد  دنک  یم  تجامس  هک  ار  یلئاس  وگ و  هزره  هدنهد  مانشد 
ماما  - 685 همجرت :  قافنلا .  نم  هطالـسلا  ءاذـبلا و  شحفلا و  نامیالا و  نم  بلقلا  یعـال  ناـسللا  نع  ینعا  یعلا  فاـفعلا و  ءاـیحلا و  نا 

هن تسا  ناـبز  ندوب  هدـنامرد  نم  دارم  هتبلا  تسا  ناـمیا  زا  ندوـب  هدـنامرد  ینمادـکاپ و  اـیح و  هک  یتـسار  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص 
نب رفعج  نـع   - 686 ثیدـح :  تسا .  قاـفن  زا  يزارد  ناـبز  ییوگ و  هزره  مانـشد و  و  دـشابن ، ) زارد  ناـبز  ینعی   ) بلق ندوب  هدـنامرد 

حبـصا نم  داهجلا  لضفا  یلع  ای  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیـصو  یف  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  دمحم 
سانلا رش  یلع  ای  هرش  هشحف و  ءاقتا  سانلا  همرکا  نم  سانلا  رـش  یلع  ای  رانلا  لها  نم  وهف  هناسل  سانلا  فاخ  نم  یلع  ای  دحا  ملظب  مهیال 

 : هک دومرف  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 686 همجرت :  هریغ .  ایندب  هترخآ  عاب  نم  هنم  رش  هایندب و  هترخآ  عاب  نم 
شنابز زا  مدرم  هک  تسا  یسک  لمع )   ) داهج نیرتالاب  یلع !  يا  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تیصو  رد 

مارکا و شا  يراکدب  ینابزدـب و  سرت  زا  ار  وا  مدرم  هک  تسا  یـسک  مدرم  نیرتدـب  یلع !  يا  تسا .  خزود  لها  دنـشاب  ساره  میب و  رد 
ایند هب  ار  شترخآ  هک  تسا  یسک  وا  زا  رتدب  دشورفب و  شیایند  هب  ار  شترخآ  هک  تسا  یـسک  نامدرم  نیرتدب  یلع !  يا  دننک ،  مارتحا 

 . دشورفب نارگید 

لوقلاب هالابملا  مدع  ءادبلا و  میرحت  باب   - 71

هللا یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 687 ثیدح :  نتفگ  نخـس  تالابم  نودـب  ییوگ و  هزره  میرحت  باب   - 71
لوسر دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 687 همجرت :  ناطیـشلا .  كرـش  وهف  هل  لیق  ام  لاق و ال  ام  یلابیال  لجرلا  متیار  اذا  هلآ :  هیلع و 

نینچ دوش  یم  هتفگ  شا  هرابرد  هچ  دیوگ و  یم  هچ  هک  درادـن  یکاب  يدرم  هک  دـیدید  هاگره  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
هنجلا مرح  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 688 ثیدح :  تسا .  ناطیش  کیرش  یسک 

هللا و لوسر  ای  لیق :  ناطیـش  رکـش  وا  هیغل  الا  هدجت  مل  هتـشتف  نا  کناف  هل  لیق  ام  لاق و ال  ام  یلابیال  ءایحلا  لیلق  يذـب ء  شاحف  لک  یلع 
 ( . ثیدحلا ( ) دالوالا لاومالا و  یف  مهکراش  و   : ) لجوزع هللا  لوق  ارقت  اما  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  ناطیش  كرش  سانلا  یف 

ره رب  ار  تشهب  دـنوادخ  هک  یتـسار  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 688 همجرت : 
هک یتسار  هب  تسا  هتخاس  مارح  دوش  یم  هتفگ  شا  هرابرد  هچ  دیوگ و  یم  هچ  هک  درادـن  یکاب  هک  ایح  مک  راتفگ  تشز  هدـنهد  مانـشد 
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مدرم نیب  رد  ایآ  ادخ !  لوسر  يا  دش :  ضرع  یبای .  یم  ناطیش  کیرش  ای  هارمگ  ار  وا  ینک  شواک  وجتـسج و  یـسک  نینچ  هرابرد  رگا 
اب و   : ) دیامرف یم  هک  يا  هدناوخن  ار  لجوزع  يادـخ  نخـس  ایآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دراد ؟  دوجو  ناطیـش  کیرش 
یف ءافجلا  ءافجلا و  نم  ءاذبلا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 689 ثیدح :  ( 150  ( ) نک تکارش  ناشنادنزرف  اه و  ییاراد  رد  نانآ 

 : ثیدح تسا .  شتآ  رد  يراکمتس  تسا و  يراکمتس  زا  یـشان  يراتفگ  تشز  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 689 همجرت :  رانلا . 
یلع هنجلا  هللا  مرح  یلع  ای  لاق :  مالسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  هیصو  یف  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 690

زا مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 690 همجرت :  هلمع .  نسح  هرمع و  لاط  نمل  یبوط  یلع  ای  لیق  ام  لاق و ال  ام  یلابی  ال  يذـب :  شحاـف  لـک 
یلع يا  تسا :  هدمآ  مالسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیصو  رد  هک :  دومرف  تیاور  مالـسلا  هیلع  شراوگرزب  ناردپ 

هتخاس مارح  دوش  یم  هتفگ  شا  هرابرد  هچ  دـیوگ و  یم  هچ  هک  درادـن  یکاب  هک  راتفگ  تشز  هدـنهد  مانـشد  ره  رب  ار  تشهب  دـنوادخ  ! 
 : لاق مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 691 ثیدـح :  دـشاب .  وکین  شرادرک  ینالوط و  شرمع  هک  یـسک  لاح  هب  اشوخ  یلع !  يا  تسا ، 
زا ایح  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 691 همجرت :  رانلا .  یف  افجلا و  ءافجلا و  نم  ءاذـبلا  هنجلا و  یف  نامیالا  ناـمیالا و  نم  ءاـیحلا 

 . تسا شتآ  شهاگیاج  يراکمتس  تسا و  يراکمتس  زا  يراتفگ  تشز  تسا و  تشهب  رد  نامیا  تسا و  نامیا 

عالطالا مدع  عم  كرشملل  یتح  فذقلا  میرحت  باب   - 72

هللادـبع یبال  ناک  لاق :  یفعجلا  ناـمعن  نب  ورمع  نع   - 692 ثیدح :  كرـشم  هب  یتح  نداد  انز  تبـسن  عالطا  نودـب  میرحت  باب   - 72
هدـی مالـسلا  هیلع  هللادـبع  وبا  عفرف  لاق  تنک ؟  نیا  هلعافلا  نبا  ای  همالغل :  اموی  لاقف  لاق -  نا  یلا  هقراـفی -  داـکیال  قیدـص  مالـسلا  هیلع 
هیدنس هما  نا  كادف  تلعج  لاقف :  عرو  کل  سیل  اذاف  اعرو  کل  نا  يرا  تنک  دق  هما  فذقت  هللا  ناحبس  لاق :  مث  هسفن  ههبج  اهب  کصف 
نامعن نب  رمع   - 692 همجرت :  توملا .  امهنیب  قرف  یتح  هعم  یـشمی  هتیار  امف  ینع  حـنت  احاکن ؟  هما  لکل  نا  تملع  اما  لاـقف :  هکرـشم 

مالغ هب  يزور  درک  یمن  ییادـج  ناشیا  زا  دوب و  ترـضح  رانک  رد  هراومه  هک  تشاد  یتسود  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  دـیوگ :  یفعج 
ناحبس دومرف :  سپس  دیبوک  دوخ  یناشیپ  هب  مکحم  درب و  الاب  ار  شتسد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  يدوب ؟  اجک  هداز  انز  يا  تفگ :  دوخ 

 . تسین وت  رد  يراکزیهرپ  نونکا  یلو  یتسه  يراکزیهرپ  عرو و  ياراد  وت  هک  مدوب  دقتعم  نم  یهد ؟  یم  انز  تبـسن  وا  ردام  هب  ایآ  هللا ! 
یحاکن دوخ  يارب  یتما  ره  هک  یناد  یمن  ایآ  دومرف :  ترـضح  هدوب .  كرـشم  دنـس و  لها  مالغ  نیا  ردام  مدرگ ،  تیادـف  درک :  ضرع 

 . دنکفا ییادج  ترـضح  وا و  نیب  گرم  هکنیا  ات  مدیدن  ترـضح  هارمه  ار  درم  نآ  رگید  نم  دیوگ - :  يوار  وش - .  رود  نم  زا  دراد ؟ 
يرگید تیاور  رد  دـیوگ :  يوار   - 693 همجرت :  اـنزلا .  نع  هب  نوزجتحی  اـحاکن  هما  لـکل  نا  يرخا  هیاور  یف  لاـق و   - 693 ثیدح : 

یبا نع  هزمح ،  یبا  نـع   - 694 ثیدـح :  دـنوش .  یم  ظوفحم  انز  زا  نآ  هلیـسو  هب  تسه  یحاکن  یتما  ره  يارب  انامه  هک :  تسا  هدـمآ 
نا هللا  هزمح و  ابا  ای  لاق :  مث  لمجا  مهنع  فکلا  قاف :  مهفلاخ  نم  نوفذقی  نورتفی و  انباحصا  ضعب  نا  هل :  تلق  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج 

همجرت ثیدحلا )   . ) انتعیش الخ  ام  سانلا  عیمج  یلع  هانمرح  دق  سمخلا و  باحصا  نحن  لاق :  مث  انتعیـش  الخ  ام  ایاغب  دالوا  مهلک  سانلا 
انز تبـسن  دوخ  نیفلاخم  هب  دننز و  یم  ارتفا  ام  باحـصا  زا  یخرب  هک :  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  دیوگ :  هزمح  یبا   - 694 : 

 : دومرف سپس  دنشکب -  تسد  نانآ  هب  دب  تبسن  نداد  زا  هک  تسا  نیا  رتوکین  دومرف :  ترضح  تسا ) ؟  راوازـس  راک  نیا  ایآ   ) دنهد یم 
ام دومرف - :  سپـس  ( - 151  ) ام نایعیـش  زج  هب  دنتـسه  اشحف  نادنزرف  عقاو )  رد   ) یگمه مدرم  نیا  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  هزمح !  ابا  يا  - 

هللادبع یبا  نع  یمرضحلا ،  رکب  یبا  نع   - 695 ثیدح :  میا .  هدرک  مارح  نامنایعیش  زجب  مدرم  همه  رب  ار  نآ  میتسه و  سمخ  باحـصا 
کلذ نا  معن  لاق :  ادـح ؟  برـضی  تلق :  ادـح  برـضی  لاقف :  برعلا  هیلهاج  نم  لجرلا  یلع  يرتفی  لجرلا  نع  هتلاس  لاق :  مالـسلا  هیلع 

رب يدرم  مدیـسرپ :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  یمرـضح  رکب  یبا   - 695 همجرت :  هلآ .  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  لخدـی 
ایآ مدرک :  ضرع  دوش .  هدز  دـح  هدـننز  ارتفا  نآ  هب  دـیاب  دومرف :  ترـضح  تسیچ ) ؟  شمکح   ) دـنز یم  ارتفا  برع  تیلهاج  زا  يدرم 
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 . دوش یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  رب  ندومن  بیع  ثعاب  وا  راک  نیا  هک  یتسار  هب  يرآ .  دومرف :  دوش ؟  هدز  دح  دیاب 

یغبلا میرحت  باب   - 73

یغبلا نا  سانلا  اهیا  مالـسلا :  هیلع  نیموملاریما  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 696 ثیدح :  زواجت  يدـعت و  میرحت  باب   - 73
اهل ناک  بیرج و  یف  ابیرج  اهـسلجم  ناک  قانع و  هللا  هلتق  لیتق  لواـف  مدآ  تنب  قاـنع  هللا  یلع  یغب  نم  لوا  نا  راـنلا و  یلا  هباحـصا  دوقی 

هربابجلا هللا  لتق  دق  لغبلا و  لثم  ارـسن  ریعبلاک و  ابئذ  لیفلاک و  ادـسا  اهیلع  هللا  طلـسف  نیلجنملا  لثم  نارفظ  عبـصا  لک  یف  اعبـصا  نورـشع 
مدرم يا  تسا :  هدومرف  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 696 همجرت :  اوناک .  ام  نمآ  مهلاوحا و  لضفا  یلع 

مدآ رتخد  قانع  دومن  ادخ  رب  يدعت  متـس و  هک  یـسک  نیلوا  انامه  دـنک و  یم  نومنهر  شتآ  يوس  هب  ار  دوخ  نارای  متـس ،  هک  یتسار  ! 
کی رد  بیرج  هزادـنا  هب  وا  نتـسشن  هاگیاج  دوب ،  قاـنع  نیمه  دـناسر  لـتق  هب  ار  وا  دـنوادخ  هک  مه  یـسک  نیلوا  سپ  دوب  مالـسلا  هیلع 

لـیف و دـننامه  يریـش  وا  رب  دـنوادخ  سپ  تشاد  ساد  ود  دـننامه  نخاـن  ود  تشگنا  ره  رد  دوـب و  تشگنا  تسیب  ياراد  دوـب و  بـیرج 
یناما نما و  دنتـشاد و  هک  یتالاح  نیرتهب  دوجو  اب  ار  ناراکمتـس  دنوادخ  تخاس و  طلـسم  رطاق  دننامه  یـسکرک  رتش و  دننامه  یگرگ 

نملکتال نا  رظنا  باتک :  یف  هیلا  بتک  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  نا  رایس  یبا  عمـسم  نع   - 697 ثیدح :  دناسر .  لتق  هب  دـندوب  نآ  رد  هک 
رد يو  يارب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هک :  دیوگ  رایس  یبا  عمـسم   - 697 همجرت :  کتریـشع .  کسفن و  کتبجعا  نا  ادبا و  یغب  هملکب 

تدوخ و دنـسپ  دروم  هچ  رگا  ییوـگن )  غورد   ) يرواـین ناـبز  رب  متـس  هب  ینخـس  زگره  هک  شاـب  هتـشاد  هجوـت  تشوـن :  نینچ  يا  هماـن 
نالدعب امهناف  یغبلا  دـسحلا و  مهنیب  اوقلا  هدونجل :  سیلبا  لوقی  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 698 ثیدح :  دـشاب .  تا  هداوناخ 

ار متس  دسح و  مدآ  نادنزرف  نیب  رد  دیوگ :  یم  دوخ  رکشل  هب  سیلبا  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 698 همجرت :  كرشلا .  هللا  دنع 
همجرت یغبلا .  هبوقع  رشلا  لجعا  نا  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 699 ثیدح :  دنربارب .  كرش  اب  دنوادخ  دزن  رد  ود  نیا  اریز  دینکفایب 

 . دسر یم  ارف  رت  باتـش  اب  رتدوز و  رگید  يدـب  ره  تبوقع  زا  متـس  رفیک  تبوقع و  هک  یتسار  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 699 : 
نم رصبی  نا  ابیع  ءرملاب  یفک  یغبلا و  هبوقع  رشلا  عرـسا  نا  ربلا و  اباوث  ریخلا  عرـسا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 700 ثیدح : 

 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 700 همجرت :  هینعیال .  امب  هسیلج  يذوی  وا  هکرت  عیطتسیال  امب  سانلا  ریعی  وا  هسفن  نم  هنع  یمعی  ام  سانلا 
ریگنماد رتدوز  يرگید  يدـب  ره  رفیک  زا  يراکمتــس  رفیک  دـسر و  یم  ارف  رتدوز  يرگید  یبوـخ  ره  زا  ندرک  یکین  باوـث  هـک  یتـسار 

ای تسا  زجاـع  دوخ  دوـجو  رد  صقن  نآ  ندـید  زا  هک  دـنیبب  ار  یـصقن  مدرم  زا  هک  تسا  سب  بیع  نیمه  درم  يارب  و  دوـش ،  یم  یمدآ 
ثیدح دهد .  رازآ  هدوهیب  نانخس  اب  ار  دوخ  نیشنمه  هکنیا  ای  درادن  ار  نآ  كرت  ییاناوت  دوخ  هک  دنک  شنزرس  يزیچ  رب  ار  مدرم  هکنیا 

نیحلاصلا لاصخ  نم  تسیل  اهناف  ضعب  یلع  مکـضعب  یغبی  نا  مکایا  و  لاق :  هباحـصال  هتیـصو  یف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 701 : 
ماما  - 701 همجرت :  هللا .  نم  رفظلا  باصا  بلغ و  هللا  هرصن  نم  هیلع و  یغب  نمل  هللا  هرصن  تراص  هسفن و  یلع  هیغب  هللا  ریص  یغب  نم  هناف 
اریز دراد  اور  متـس  رگید  یخرب  رب  امـش  زا  یخرب  هکنیا  زا  دیـشاب  رذـح  رب  دوـمرف :  دوـخ  باحـصا  هب  شتیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  قداـص 

يرای ترصن و  دنادرگ و  یم  زاب  وا  دوخ  هب  ار  شمتـس  دنوادخ  دنک  متـس  هک  یـسک  انامه  تسین ،  ناگتـسیاش  ياهتلـصخ  زا  يراکمتس 
دنوادخ بناج  زا  شا  يزوریپ  دنک و  یم  ادیپ  هبلغ  امتح  دنک  شا  يرای  دنوادخ  هک  یسک  ددرگ و  یم  هدیدمتس  صخش  لماش  دنوادخ 

هیلع یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیـصو  یف  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 702 ثیدح :  دـسر .  یم  ارف 
لجر کیلع و  یغبی  وه  هیلع و  یغبتال  لجر  هءاسا و  ناسحالاب  كافاکف  هیلا  تنسحا  لجر  هبوقع  یش ء  عرسا  هعبرا  یلع  ای  لاق :  مالـسلا 

شراوگرزب ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 702 همجرت :  هوعطقف .  هتبارق  لص  لـجر و  کـب و  ردـغ  هل و  تیفوف  رما  یلع  هتدـهاع 
رفیک هک  تسا  سک  راـهچ  یلع !  يا  تسا :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هـب  هـلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  تیـصو  رد  هـک :  دوـمرف  تـیاور 
یمن متس  وا  هب  هک  یسک  و  تسا ،  هتفگ  خساپ  يدب  اب  ار  وت  یکین  يا و  هدرک  یکین  وا  هب  هک  یسک  دسر :  یم  ارف  تعرـس  هب  ناشرادرک 
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تنایخ وت  هب  وا  یلو  يا  هدرک  افو  تنامیپ  دـهع و  هب  يا و  هتـسب  نامیپ  يراـک  رد  وا  اـب  هک  یـسک  و  دراد ،  یم  اور  متـس  وت  رب  وا  ینک و 
نم لاق و   - 703 ثیدح :  دنا .  هدومن  عطق  ار  ناش  هطبار  وا  اب  نانآ  اما  تسا  هدرک  رارقرب  دـنویپ  شناشیوخ  اب  هک  یـسک  و  تسا ،  هدرک 

 : همجرت ربلا .  اباوث  ریخلا  عرـسا  یغبلا و  هبوقع  رـشلا  لجعا  اکد  هللا  هلعجل  لبج  یلع  لبج  یغب  ول  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ظافلا 
متـس یهوک  رب  یهوک  رگا  تسا :  هدومرف  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  ظافلا  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 703
یبوخ ره  باوث  زا  ندرک  یکین  باوث  دسر و  یم  ارف  رتدوز  يرگید  يدب  ره  رفیک  زا  متـس  رفیک  دزاس ،  یم  ناریو  ار  نآ  دـنوادخ  دـنک 
هبوقع رشلا  عرسا  نا  لوقی :  مالسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمس  لاق :  یلامثلا  هزمح  یبا  نع   - 704 ثیدح :  دیآ .  یم  تسد  هب  رتدوز  يرگید 
يدـب ره  تبوقع  زا  متـس  تبوقع  انامه  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما  زا  دـیوگ :  یلاـمث  هزمح  یبا   - 704 هـمجرت :  یغبلا . 

هللا یلص  یبنلا  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  هیبا  نع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 705 ثیدح :  دـسر .  یم  ارف  رتدوز  يرگید 
ناشیا شراوگرزب و  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 705 همجرت :  اکد .  امهنم  یغابلا  هللا  لعجل  لـبج  یلع  لـبج  یغب  ول  هلآ  هیلع و 

درخ ار  راکمتس  هوک  نآ  دنوادخ  دراد  اور  متس  یهوک  رب  یهوگ  رگا  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک :  دومن  تیاور  شناردپ :  زا 
رشلا لجعا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 706 ثیدح :  دزاس .  یم  ناریو  و 

هدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  دومرف  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 706 همجرت :  یغبلا .  هبوقع 
ضعب لجر  اعد  لاق :  دانسالا  اذهب  و   - 707 ثیدح :  دسر .  یم  ارف  رت  باتش  اب  يرگید  يدب  ره  رفیک  زا  متس  رفیک  هک  یتسار  هب  تسا : 

لاقف ینبلغی  نا  تیشخ  برعلا و  سراف  ناک  لاقف :  هزرابت ؟  نا  کعنم  ام  مالـسلا :  هیلع  یلع  هل  لاقف  هزرابی  نا  یباف  زاربلا  یلا  مشاه  ینب 
يدرم دومرف :  هتـشذگ  تیاور  دنـس  هب  و   - 707 همجرت :  یغابلا .  کلهل  لـبج  یلع  لـبج  یغب  ول  هتلتقل و  هتزراـب  ول  کـیلع و  یغب  هنا  : 

درم هب  مالـسلا  هیلع  یلع  سپ  درک ،  يراددوخ  يو  اـب  ندرک  هزراـبم  زا  یمـشاه  درم  دـیبلط  هزراـبم  هب  گـنج  رد  ار  مشاـه  ینب  زا  یکی 
زوریپ نم  رب  هک  مدیسرت  تسا و  برع  ناراکراوس  زا  یکی  وا  درک :  ضرع  درم  تشادزاب ؟  وا  اب  هزرابم  زا  ار  وت  زیچ  هچ  دومرف :  یمشاه 

رب یهوک  رگا  و  يدناسر ،  یم  لتق  هب  ار  وا  هنیآ  ره  یتخادرپ  یم  هزرابم  هب  وا  اب  رگا  دوب و  هدومن  يدعت  وت  رب  وا  دومرف :  ترضح  دوش . 
 . دسر یم  تکاله  هب  هدننک  يدعت  دنک ،  يدعت  یهوک 

راختفالا ههارک  باب   - 74

ناک يذلا  روخفلا  ربکتملل  ابجع  مالسلا :  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  لاق   - 708 ثیدح :  ندرک  تاهابم  ندیلاب و  دوخ  هب  تهارک  باب   - 74
یم دوخ  هب  دزرو و  یم  ربکت  هک  یسک  زا  متفگش  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما   - 708 همجرت :  هفیج .  ادـغ  وه  مث  هفطن  سمالاب 
نع  - 709 ثیدح :  دش .  دـهاوخ  هدـیدنگ )   ) يرادرم ادرف  سپـس  دوب  يا  هفطن  زورید  سک  نیا  هک  یلاح  رد  دـنک  یم  تاهابم  دزان و 
هیلع قداص  ماـما   - 709 همجرت :  بجعلا .  راـختفالا و  بسحلا  هفآ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا 

 . تسا ینیب  گرزب  دوخ  ندـیزان و  دوخ  هب  یگرزب ،  تفارـش و  تفآ  تسا :  هدوـمرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوـسر  دوـمرف :  مالـسلا 
 : دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر   - 710 همجرت :  راختفالا .  بسحلا  هفآ  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  و   - 710 ثیدح : 
انا هللا  لوسر  ای  لاـقف :  لـجر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یتا   - 711 ثیدـح :  تسا .  ندـیزان  دوخ  هب  تاـهابم و  درم ،  رهوگ  تفآ 

لوسر تمدخ  هب  يدرم   - 711 همجرت :  رانلا .  یف  مهرشاع  کنا  اما  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاقف  هعـست  دع  یتح  نالف  نب  نالف 
ادخ لوسر  درمش .  ار  دوخ  تشپ  تفه  ات  متسه و  نالف . . .  نب  نالف  نم  ادخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  دمآ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

 : مالسلا هیلع  رفعج  وبا  لاق   - 712 ثیدح :  دوب .  یهاوخ  شتآ  رد  هک  یتسه  اهنآ  نیمهد  وت  هک  شاب  هاگآ  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هیلع رقاب  ماـما   - 712 همجرت :  هب .  عنـصی  ام  يردـیال  کـلذ  نیب  اـمیف  وه  هفیج و  دوعی  مث  هفطن  نم  قلخ  اـمنا  روخفلا و  لاـتخملل  اـبجع 
دوش یم  يرادرم  سپس  هدش  هدیرفآ  يا  هفطن  زا  هک )  دناد  یمن  ایآ   ) تسا و شورفرخف  ربکتم و  هک  یسک  زا  متفگش  رد  دومرف :  مالسلا 
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یف مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 713 ثیدح :  دیآ .  یم  شرـس  رب  هچ  هک  دناد  یمن  تلاح  ود  نیب  رد  وا  و 
هوخن مالـسالاب  بهذا  دـق  هللا  نا  یلع  ای  لاق  مث  راـختفالا  بسحلا  هفآ  یلع  اـی  لاـق :  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیـصو 

زا مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 713 همجرت :  مهاقتا .  هللادـنع  مهمرکا  بارت و  نم  مدآ  مدآ و  نم  سانلا  نا  الا  اهئابآب  اهرخافت  هیلهاـجلا و 
یگرزب تفآ  یلع !  يا  تسا :  هدـمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصو  رد  هک :  دومرف  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ 

هب درب ،  نیب  زا  ار  ناشناردپ  هب  ندومن  تاهابم  تیلهاج و  ربکت و  مالسا  هلیسو  هب  دنوادخ  هک  یتسار  یلع !  يا  تسا .  یشورف  رخف  درم ، 
 . تسا نانآ  نیرتراکزیهرپ  ادخ  دزن  رد  مدرم  نیرت  یمارگ  هدـش و  هدـیرفآ  كاخ  زا  مدآ  دـنا و  مدآ  ترـضح  زا  مدرم  هک  دیـشاب  شوه 

باسحالاب و نعطلا  باسنالاب و  رخفلا  هیلهاجلا  لمع  نم  هثـالث  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رقاـبلا  یلع  نب  دـمحم  رفعج  یبا  نع   - 714 ثیدح : 
اه بسن  هب  ندیزان  تسا :  تیلهاج  نامز  ياهراک  زا  هک  تسا  زیچ  هس  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 714 همجرت :  ءاونالاب .  ءاقستسالا 
نع  - 715 ثیدـح :  ( 152  ( ) ناگراتـس هب  ناراـب  نداد  تبـسن   ) ناگراتـس زا  ندومن  ناراـب  بلط  اـهداژن و  هب  ندز  هنعط  و  ناردـپ )  (ي 

هیلاب و داسجاب  نارختفتا  لاقف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دنع  نالجر  رختفا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  یلا  هعفری  نایبذ  نب  لیعامـسا 
 . دـحا نم  ریخب  تسل  کنم و  ریخ  رامحلاف  الا  امرک و  کل  ناف  يوقت  کل  نکی  نا  اقلخ و  کل  ناف  لـقع  کـل  نکی  نا  راـنلا  یف  حاورا 

یـشورف رخف  رگیدـکی  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  دزن  رد  درم  ود  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 715 همجرت : 
یتورم يراد  یلقع  رگا  دـینک ،  یم  رخف  دـنا  خزود  شتآ  رد  هک  ییاهحور  هدیـسوپ و  ياهدـسج  هب  ایآ  دومرف :  ترـضح  دـندرک ،  یم 

716 ثیدح :  یتسین .  رتهب  سک  چـیه  زا  وت  تسا و  رتهب  وت  زا  غالا  سپ  هنرگ  يراد و  يراوگرزب  مرک و  یتسه  اوقت  ياراد  رگا  يراد و 
 - 716 همجرت :  دوسا .  همایقلا  موی  هللا  هرشح  هرخافملل  ائیش  عضو  نم  لاق :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  یلا  هعفر  راتخملا  نب  نیسحلا  نع  - 

تمایق زور  رد  ار  وا  دنوادخ  دـهد  رارق  ندـیزان  تاهابم و  يارب  ار  يزیچ  سک  ره  دومرف :  هک  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا 
هفیج و هرخآ  هفطن و  هلوا  رخفلا ؟  مدآ و  نبال  ام  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 717 ثیدح :  درک .  دهاوخ  روشحم  هایس  ور 

يا هفطن  شزاغآ  اجک ؟  ندرک  رخف  اجک و  مدآ  دنزرف  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 717 همجرت :  هفتح .  عفدیال  هسفن و  قزریال 
 . دنک عفد  دناوت  یمن  دوخ  زا  ار  شگرم  تسین و  شدوخ  تسد  هب  شا  يزور  دوب و  دهاوخ  يرادرم  شماجنارس  تسا و 

بلقلا هوسق  میرحت  باب   - 75

ناطیشلا نم  همل  ناتمل  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 718 ثیدح :  بلق  تواسق  میرحت  باب   - 75
 : دوـمرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 718 همجرت :  هوـسقلا .  وهـسلا و  ناطیـشلا  هـمل  مـهفلا و  هـقرلا و  کـلملا  هـملف  کـلملا  نـم  هـمل  و 
اما هتشرف ،  ندش  کیدزن  يرگید  ناطیش و  ندش  کیدزن  یکی  تسه :  ندش  کیدزن  هنوگ  ود  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 
 - 719 ثیدح :  تسا .  یلدگنس  یـشومارف و  ثعاب  ناطیـش  ندش  کیدزن  تسا و  ندرک  كرد  یکزان و  لد  هیام  هتـشرف  ندش  کیدزن 

ربکلاـب و هـالتباف  هنم  برقیف  رـشلا  هیلا  ببحی  یتح  تمی  مل  ارفاـک  قلخلا  لـصا  یف  دـبعلا  هللا  قلخ  اذا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع 
 ( . ثیدـحلا  ) اهنع عزنی  ملف  مراحملا  بکر  هرتس و  هللا  فشک  هوایح و  لـق  هشحف و  رهظ  ههجو و  ظـلغ  هقلخ و  ءاـس  هبلق و  اـسقف  هیربجلا 

هکنیا رگم  دریم  یمن  دنیرفایب  رفاک  ششنیرفآ  لصا  رد  ار  يا  هدنب  دنوادخ  هک  یماگنه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 719 همجرت : 
شقالخا دوش و  یم  لدگنس  سپ  دنک  یم  راچد  یشکرس  ربکت و  هب  ار  وا  سپ  دوش  یم  کیدزن  رش  هب  دنادرگ و  یم  رش  رادتـسود  ار  وا 

روما بکترم  وا  درد و  یم  ار  وا  هدرپ  دـنوادخ  ددرگ و  یم  مک  شاایح  دوش و  یم  راکـشآ  وا  یتشز  ددرگ و  یم  هدـننز  شا  هرهچ  دـب و 
 ! یسوم ای  یـسوم :  هب  هللا  یجان  امیف  لاق :  هعفر  یـسیع  نب  یلع  نع   - 720 ثیدـح :  دراد .  یمن  رب  تسد  روما  نآ  زا  دوش و  یم  اوراـن 

تیاور مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  زا  یـسیع  نب  یلع   - 720 همجرت :  دـیعب .  ینم  بلقلا  یـساقلا  کبلق و  وسقیف  کلما  ایندـلا  یف  لوطتال 
هک نادرگم  زارد  ینالوط و  ار  تیوزرآ  ایند  رد  یـسوم !  يا  تسا :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یـسوم  اب  دنوادخ  ییوگزار  نمـض  رد  هک :  دنک 
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مالسلا هیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 721 ثیدح :  تسا .  رود  نم  زا  لدگنس  يوش و  یم  لدگنـس  ینک  نینچ  رگا 
بح لمالا و  دعب  بلقلا و  هواسق  نیعلا و  دومج  ءاقـشلا  نم  لاصخ  عبرا  یلع :  ای  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیـصو  یف 
یلع هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تیـصو  رد  هک :  دنک  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 721 همجرت :  ءاـقبلا . 

و دـیرگن ) مشچ  هک  ینعی   ) مشچ یکـشخ  تسا :  يزور  هریت  تواقـش و  زا  یـشان  تلـصخ  راـهچ  یلع !  يا  تـسا :  هدـمآ  مالـسلا  هـیلع 
عومدلا تفج  ام  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  لاق   - 722 ثیدـح :  ایند . ) رد   ) یگنادواج اقب و  یتسود  زارد و  رود و  يوزرآ  یلدـگنس و 

یمن کشخ  اهمـشچ  کشا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 722 همجرت :  بونذـلا .  هرثکل  الا  بولقلا  تسق  اـم  بولقلا و  هوسقلـالا 
مالسلا هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 723 ثیدح :  ناهانگ .  يدایز  رطاخ  هب  رگم  دوش  یمن  تخس  اهلد  اهلد و  یتخس  رطاخ  هب  رگم  دوش 

ایندـلا و بلط  یف  صرحلا  هدـش  بلقلا و  هوـسق  نیعلا و  دوـمج  ءاقـشلا  نم  لاـق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبـنلا  نع  مالـسلا  هیلع  هئاـبآ  نع 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هک :  دومرف  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 723 همجرت :  بنذـلا .  یلع  رارـصالا 

رارصا ایند و  بلط  رد  دایز  صرح  یلد و  تخـس  مشچ و  کشا )   ) ندش کشخ  يزور ،  هریت  یتخبدب و  ياه )  هناشن   ) زا تسا :  هدومرف 
 . تسا هانگ  ماجنا  رب  يراشفاپ  و 

ملظلا میرحت  باب   - 76

 . هللا الا  انوع  اهیلع  اهبحاص  دجیال  هملظم  نم  دشا  هملظم  نم  ام  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 724 ثیدح :  ملظ  میرحت  باب   - 76
زج يروای  رای و  مولظمان  صخـش  هک  تسین  یملظ  نآ  زا  رت  تخـس  رتدب و  یملظ  چیه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 724 همجرت : 

تاملظ هناف  ملظلا  اوقتا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 725 ثیدح :  دباین .  نآ  عفد  يارب  ادخ 
ریز دیزیهرپب  ندرک  ملظ  زا  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 725 همجرت :  همایقلا .  موی 

هملظم ملظی  دحا  نم  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 726 ثیدـح :  دراد .  یپ  رد  ار  تمایق  زور  ياه  تملظ  اه و  یکیراـت  ملظ ، 
سکچیه دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 726 همجرت :  هلرفغ .  بات  اذاف  هللا  نیب  هنیب و  يذلا  ملظلا  اماف  هلام  هسفن و  یف  اهب  هللا  عذـخا  الا 

هک یمتـس  اما  دزاس و  یم  راتفرگ  یلام  ای  یناج  رظن  زا  شمتـس  رطاـخ  هب  ار  وا  دـنوادخ  هکنیا  زج  دراد  اور  نارگید  هب  یمتـس  هک  تسین 
هملظم ملظ  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 727 ثیدح :  دیاشخب .  یم  وا  رب  دنوادخ  دنک  هبوت  هدـنب  رگا  تسادـخ  هدـنب و  نیب 

رد متس ،  نآ  ببس  هب  دنک  یمتس  هک  یسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 727 همجرت :  هدلو .  یف  وا  هلام  یف  وا  هسفن  یف  اهب  ذـخا 
کبر نا  لـجوزع  هللا  لوـق  یف  مالـسلا  هـیلع  هللادـبع  یبا  نـع   - 728 ثیدـح :  دـتفا .  یم  يراتفرگ  هب  شنادـنزرف  ای  شلاـم  اـی  شناـج 

هک لجوزع  يادخ  راتفگ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 728 همجرت :  هملظمب .  دـبع  اهزوجیال  طارـصلا  یلع  هرطنق  لاق :  داصرملابل 
زا تسا  هدومن  یمتس  هک  يا  هدنب  ره  هک  رداد  دوجو  طارص  رب  یلپ  دومرف :  ( 153  ( ) تسا هاگنیمک  رد  وت  راگدرورپ  انامه   : ) دیامرف یم 

یلا ینمض  هافولا  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  رـضح  امل  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 729 ثیدح :  دنک .  رذگ  دـناوت  یمن  نآ 
دجیال نم  ملظ  كایا و  ینب  ای  لاق  هب  هاصوا  هابا  نا  رکذ  امب  هافولا و  هترـضح  نیح  یبا  هب  یناـصوا  اـمب  کیـصوا  ینب  اـی  لاـق  مث  هردـص 

هنیس هب  ارم  دیسر  ارف  Š لسلا هیلع  داجس  ماما  مردپ  تافو  هک  ینامز  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 729 همجرت :  هللا .  الا  ارصان  کیلع 
ماگنه رد  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  هللادبع  ابا  مردپ  هک  یتیـصو  هب  منک  یم  تیـصو  ار  وت  مدـنبلد !  رـسپ  يا  دومرف :  سپـس  دنابـسچ ،  دوخ 

رذح رب  مزیزع !  رـسپ  يا  تسا :  هدومرف  وا  هب  ار  تیـصو  نیا  مالـسلا  هیلع  یلع  شردـپ  هک  دومرف  دومن و  تیـصو  نم  هب  شتافو  روضح 
لاق لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 730 ثیدح :  دبای .  یمن  ادخ  زج  يروای  رای و  چیه  وت  ربارب  رد  هک  یسک  هب  ندرک  ملظ  زا  شاب 
هیلع نینمؤملاریما  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 730 همجرت :  سانلا .  ملظ  نع  فک  صاصقلا  فاخ  نم  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریما 
هیلع هللادـبع  وبا  نع   - 731 ثیدـح :  دـنک .  یم  يراددوخ  مدرم  هب  ندرک  ملظ  زا  دـسرتب  صاـصق  زا  هک  یـسک  تسا :  هدوـمرف  مالـسلا 
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ماما  - 731 همجرت :  امارح .  میتی  لام  لکای  وا  امد  کفـسی  مل  ام  مویلا  کلذ  بنذا  اـم  هل  هللارفغ  دـحا  ملظ  يونیـال  حبـصا  نم  مالـسلا : 
یم ار  وا  زور  نآ  ناهانگ  دنوادخ  دشاب  هتشادن  تین  رد  ار  سک  چیه  هب  ندرک  ملظ  دنک و  حبـص  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 

ام هنا  اما  لاق :  ثیدح  یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 732 ثیدح :  دروخن .  مارح  هب  ار  یمیتی  لام  ای  دزیرن  ینوخ  هک  یمادام  دـشخب 
الف سانلاب  رـشلا  لعفی  نم  لاق :  مث  مولظملا  لام  نم  ملاظلا  ذخای  امم  رثکا  ملاظلا  نید  نم  ذخای  مولظملا  نا  اما  ملظلاب  رفظ  نم  ریخب  رفظ 

هب متس  اب  هک  سکنآ  دیشاب :  هاگآ  دومرف :  یثیدح  نمض  رد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 732 همجرت :  ثیدحلا )   . ) هب لعف  اذا  رشلا  رکنی 
زا تسا  رتشیب  یسب  دریگ  یم  رگمتس  نید  زا  هدیدمتس  هک  هچنآ  انامه  هک  دیـشاب  شوه  هب  هتفاین ،  تسد  ریخ  هب  هدیـسر  يرهاظ  يزوریپ 
نآ دیابن  دش  يدب  وا  هب  هاگره  دنک  یم  يدب  مدرم  هب  هک  یـسک  دومرف - :  سپـس  دریگ -  یم  رب  هدیدمتـس  ییاراد  زا  رگمتـس  هک  هچنآ 
وه ایندـلا  یف  ملظلا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نـع   - 733 ثیدـح :  تسوا . )  لمع  هجیتن  يدـب  نیا  اریز   . ) درمـشب دنـسپان  ار  يدـب 

 : ثیدـح تسا .  ترخآ  ياه  یکیرات  اهتملظ و  نامه  ایند  رد  ملظ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما   - 733 همجرت :  هرخالا .  یف  تاـملظلا 
مولظم هوعد  بیجاال  یلـالج  یتزع و  و  لوقی :  لـجوزع  هللا  نا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  اـبا  تعمـس  لاـق :  ملاـس  نب  یلع  نع   - 734

هک مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ملاس  نب  یلع   - 734 همجرت :  هملظملا .  کلت  لثم  هدنع  دـحال  اهملظ و  هملظم  یف  یناعد 
تـسا هدـش  وا  هب  هک  یملظ  رد  ارم  هک  ار  یموـلظم  ياـعد  دـنگوس ،  ما  یگرزب  تزع و  هب  دـیامرف :  یم  لـجوزع  يادـخ  اـنامه  دوـمرف : 

نع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دیز  نع   - 735 ثیدـح :  دـشاب .  هتـشاد  اور  يرگید  قح  رد  ار  ملظ  نآ  هیبش  وا  رگا  منک  یمن  تباجا  دـناوخب 
نیسحلا نب  یلع  نب  دیز   - 735 همجرت :  مولظملا .  ایند  نم  ملاظلا  ذخای  امم  رثکا  ملاظلا  نید  نم  مولظملا  ذـخای  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ 

یم مولظم  يایند  زا  ملاظ  هک  هچنآ  زا  تسا  رتشیب  یـسب  دریگ  یم  ملاظ  نید  زا  مولظم  هک  هچنآ  هک :  درک  تیاور  شراوگرزب :  ناردپ  زا 
هبقع یلع  وا  هدلو  یلع  وا  هلثم  هملظ  نم  هللا  ثعب  ملظب  ادحا  بکترا  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 736 ثیدح :  دناتس . 

دننامه هک  دزیگنا  یم  رب  ار  یسک  دنوادخ  دنک  یمتـس  يدحا  رب  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 736 همجرت :  هدـعب .  نم 
نع مالسلا  هیلع  هیبا  نع  مالسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 737 ثیدح :  دراد .  اور  وا  زا  دعب  لسن  ای  وا  نادنزرف  ای  وا  رب  ار  متـس  نامه 
هیلع قداص  ماما   - 737 همجرت :  قح .  ریغب  ملسم  يرما  لام  عاطتقا  ایاطخلا  مظعا  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ 

یناملسم لام  زا  یتمسق  نتفرگ  ناهانگ  نیرتگرزب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  هک :  دومرف  تیاور  شراوگرزب :  ناردپ  زا  مالـسلا 
هیلع قداص  ماما   - 738 همجرت :  مولظلا .  ینغلا  ضغبی  لجوزع  هللا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 738 ثیدح :  تسا .  قحان  هب 
لاق مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  نع   - 739 ثیدح :  دراد .  یم  نمشد  ار  رگمتس  دنمتورث  لجوزع  دنوادخ  هک  یتسار  دومرف :  مالسلا 

نینموملاریما  - 739 همجرت :  يریغ .  ارصان  دجیال  نم  ملظ  نم  یلع  یبضغ  دتشا  لجوزع  هللا  لوقی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  : 
رایـسب یـسک  رب  نم  بضغ  مشخ و  دـیامرف :  یم  لـجوزع  يادـخ  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

هللا لوسر  لاق  لاق :  هللادـبع  یبا  نع   - 740 ثیدح :  دبای .  یمن  دوخ  يارب  نم  زج  يروای  هک  دنک  یم  ملظ  يا  هدـنب  رب  هک  تسا  دـیدش 
بذـکملا هللا و  باتک  یف  دـئازلا  لاق :  هللا ؟  لوسر  ای  مه  نم  و  لیق :  باـجم  یبن  لـک  هللا و  مهنعل  اعبـس  تنعل  ینا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 

یلع رثاتسملا  هللا و  زعا  نم  لذی  هللا و  لذا  نم  زعیل  توربجلاب  طلـسملا  هللا و  مرح  ام  یترتع  نم  لحتـسملا  یتنـسل و  فلاخملا  هللا و  ردقب 
هیلع و هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 740 همجرت :  لجوزع .  هللا  لحا  ام  مرحملا  هل و  الحتنم  مهئیفب  نیملـسملا 

تـساتباجا دروم  ار  شیاعد  هک  يربمایپ  ره  دـنوادخ و  ار  نانآ  هک  متـسرف  یم  تنعل  ار  هورگ  تفه  نم  هک  یتسار  هب  تسا :  هدومرف  هلآ 
ردق اضق و  هکنآ  دیازفیب و  يزیچ  ادخ  باتک  رب  هکنآ  دومرف :  ادخ ؟  لوسر  يا  دنتـسه  یناسک  هچ  نانآ  دـش :  ضرع  دـنا .  هدومن  تنعل 
لالح دوخ  يارب  هتخاس  مارح  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  نم  ترتع  هرابرد  هکنآ  دزرو و  تفلاخم  نم  تنـس  اب  هکنآ  دـنک و  بیذـکت  ار  یهلا 
راوخ ار  نانآ  دنوادخ  هک  ار  یناسک  ات  هتفای  تردق  یـشکرس  اب  هک  یـسک  و  دنک ) متـس  نانآ  هب  دریگ و  هدـیدان  ارم  ترتع  قح   ) درمـشب

دنیزگرب و دوخ  يارب  ار  نیملسم  مئانغ  هک  یسک  دناشکب و  تلذ  هب  هتسناد  زیزع  ار  نانآ  دنوادخ  هک  ار  یناسک  دناسرب و  تزع  هب  هدومن 
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 . دزاس مارح  ار  لجوزع  يادخ  لالح  هک  یسک  دهد و  تبسن  دوخ  هب  ار  اهنآ  هدش و  اهنآ  کلام 

مولظملل هللا  رفغتسلا  زجع  ناف  اهنم  هبوتلا  یف  کلذ  طارتشا  اهلها و  یلا  ملاظملا  در  بوجو  باب   - 77

تسا و طرـش  قح  ندنادرگزاب  هبوت ،  رد  هکنیا  اهنآ و  نابحاص  يوس  هب  اه  یهاوخداد  ندنادرگزاب  ندومن و  حالـصا  بوجو  باب   - 77
لاق مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 741 ثیدح :  دنک  ترفغم  بلط  هدیدمتس  يارب  دیاب  دوب  زجاع  راک  نیا  زا  هدننک  متـس  هک  یتروص  رد 

لجرلا ملظف  هرفغی  يذـلا  ملظلا  اما  كرـشلاف و  هرفغیال  يذـلا  ملظلا  اماف  هللا  هعدـیال  ملظ  هللارفغی و  ملظ ال  هللا و  هرفغی  ملظ  هثـالث  ملظلا  : 
تسا هنوگ  هس  ملظ  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 741 همجرت :  دابعلا .  نیب  هنیادملاف  هعدیال  يذلا  ملظلا  اما  هللا و  نیب  هنیب و  امیف  هسفن 

یم يریگیپ  و   ) دنک یمن  اهر  ار  نآ  دنوادخ  هک  یملظ  دشخب و  یمن  ار  نآ  دنوادخ  هک  یملظ  دیاشخب و  یم  ار  نآ  دنوادخ  هک  یملظ  : 
دوـخ و نیب  صخـش  هک  تسا  یملظ  دـشخب  یم  ار  نآ  هک  یملظ  اـما  تـسا و  كرـش  دـشخب  یمن  ار  نآ  دـنوادخ  هـک  یملظ  اـما  دـنک )
نداد و ماو  رد  ناگدنب  هک  تسا  یملظ  دنکیم  يریگ  یپ  دراذگ و  یمن  او  ار  نآ  دنوادخ  هک  یملظ  اما  دنک و  یم  نتـشیوخ  هب  شیادـخ 

مولظملا ذخای  ام  مالسلا :  هیلع  لاق  داز و  هلثم و  قودصلا  هاور  و   - 742 ثیدح :  دنراد .  یم  اور  رگیدکی  هب  تالماعم )  و   ) نتساوخ ماو 
اب هدومرف  تیاور  هر )   ) قودص خیش  موحرم  ار  هتـشذگ  تیاور   - 742 همجرت :  مولظملا .  ایند  نم  ملاظلا  ذـخای  امم  رثکا  ملاظلا  نید  نم 

يزیچ زا  رتشیب  یسب  دریگ  یم  رگمتس  نید  زا  هدیدمتس  هک  ار  هچنآ  دومرف :  ترضح  هک  دراد  هفاضا  ار  ریز  هلمج  نآ  رد  هک  توافت  نیا 
لزا مل  ینا  مالـسلا :  هیلع  رفعج  یبال  تلق  لاـق :  عخنلا  نم  خیـش  نع   - 743 ثیدح :  دناتس .  یم  هدیدمتـس  يایند  زا  رگمتـس  هک  تسا 

 . هقح قح  يذ  لک  یلا  يدوت  یتحال  لاقف :  هیلع  تدـعا  مث  تکـسف  لاـق :  هبوت ؟  نم  یل  لـهف  اذـه  یموی  یلا  جاـجحلا  نمز  ذـنم  اـیلاو 
رازگراک یلاو و  نونکات  جاجح  نامز  زا  هتـسویپ  نم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما  هب  دـیوگ :  عخن  زا  يدرمریپ   - 743 همجرت : 

 . مدرک رارکت  ار  مشسرپ  هرابود  نم  دومن و  توکس  ترضح  دوش ) ؟  یم  هتفریذپ  ما  هبوت  ایآ  ( ؟  تسه يا  هبوت  زین  نم  يارب  ایآ  ما  هدوب 
هیلع هللادبع  ابا  تعمس  لاق :  ریصب  یبا  نع   - 744 ثیدح :  ینادرگ .  زاب  وا  هب  ار  یقح  بحاص  ره  قح  هکنیا  رگم  ریخ  دومرف :  ترضح 
رقاب ماما  زا  دیوگ :  ریصب  یبا   - 744 همجرت :  همایقلا .  موی  رانلا  نم  هوذج  لکا  هیلا  هدری  مل  املظ و  هیخا  لام  نم  لکا  نم  لوقی :  مالـسلا 
شتآ يا  هراپ  تمایق  زور  رد  دنادرگنزاب  وا  هب  ار  نآ  دروخب و  دوخ  ردارب  لام  زا  متس  ملظ و  اب  هک  یسک  دومرف :  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع 

هللا رفغتسیلف  هتاف  ادحا و  ملظ  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 745 ثیدح :  دروخ .  یم  ار 
یـسک هب  سک  ره  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 745 همجرت :  هل .  هرافک  هناـف  هل 

شیاشخب ترفغم و  بلط  دنوادخ  زا  مولظم  نآ  يارب  دیاب  سپ  دشاب ) هتـشادن  یـسرتسد  وا  هب  رگید   ) دهدب تسد  زا  ار  وا  دـنک و  یمتس 
یلص هللا  لوسر  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعجوبا  لاق   - 746 ثیدح :  ددرگ .  یم  هدومن  وا  رب  هک  یمتـس  هرافک  ترفغم  بلطم  نیمه  دـنک و 

هتانسح یف  اهتبثیال  ریخلا  ربلا و  نم  اهلمعی  یتلا  هلامعال  اتقام  هنع  اضرعم  هللا  لزی  مل  هقح  ریغب  ابـصغ  نموم  لام  عطتقا  نم  هلآ :  هیلع و  هللا 
اب هک  یـسک  تسا :  هدومرف  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 746 همجرت :  هبحاص .  یلا  هذخا  يذـلا  لاملا  دری  بوتی و  یتح 

ماـجنا وا  هک  ار  یلاـمعا  تسا و  نادرگ  يور  وا  زا  دـنوادخ  هتـسویپ  دریگب  دوخ  يارب  دـنک و  بصغ  قحاـن  هب  ار  ینموم  لاـم  زا  یتمـسق 
یلام دنک و  هبوت  هک  ینامز  ات  دنک  یمن  تبث  وا  ياه  یکین  تانـسح و  رد  ار  اهنآ  دناد و  یم  دب  ار  وا  ریخ  کین و  لامعا  یتح )   ) دهدیم

 . دنادرگرب شبحاص  هب  هتفرگ  قحان  هب  هک  ار 

قحلا یلا  مهل  هدرب  سانلا  لضا  نم  هبوت  طارتشا  باب   - 78

یبا نـع   - 747 ثیدـح :  دـنادرگزاب  قح  يوس  هب  ار  ناـنآ  هکنیا  هب  هدومن  هارمگ  ار  ناـمدرم  هک  یـسک  هبوت  هدوـب  طورـشم  باـب   - 78
ناطیشلا هتاف  اهیلع  ردقی  ملف  مارح  نم  اهبلط  اهیلع و  ردقی  ملف  لالح  نم  ایندلا  بلط  لوالا  نمزلا  یف  لجر  ناک  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع 
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هل باجتـساف  لعفف  هیلا  سانلا  وعدـت  انید و  عدـتبت  لاق :  یلب  لاقف :  کعبت ؟  هب  رثکت  كایند و  هب  رثکت  یـش ء  یلع  کـلدا  ـالا  هل :  هلاـقف 
نم یتا  نا  الا  هبوت  نم  یل  يرا  ام  هیلا  سانلا  توعد  اـنید و  تعدـتبا  تعنـص  اـم  لاـقف :  رکف  هنا  مث  ایندـلا  نم  باـصاف  هوعاـطا  ساـنلا و 

قحلا وه  تبذک  نولوقی  اولعجف  هتعدتبا  امنا  لطاب و  هیلا  مکتوعد  يذلا  نا  لوقیف  هوباجا  نیذلا  هباحصا  یتای  لعجف  هنع  هدراف  هیلا  هتوعد 
بوتی یتح  اهلحا  ال  لاق :  هقنع و  یف  اهلعج  مث  ادت  اهلدتوف و  هلسلس  یلا  دمع  کلذ  يار  املف  هنع  تعجرف  کنید  یف  تککش  کنکل  و 

درت یتح  کل  تبجتـسا  ام  کلاصوا  عطقنت  یتح  ینتوعد  ول  یتزع  نالفل و  لق  ءایبنلا  نم  یبن  یلا  لجوزع  هللا  یحواـف  یلع  لـجوزع  هللا 
زا ار  ایند  هک  دوب  يدرم  نیتسخن  ياهنامز  رد  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 747 همجرت :  هنع .  عجریف  هیلا  هتوعد  ام  یلع  تاـم  نم 

ار وت  ایآ  تفگ :  دمآ و  وا  دزن  هب  ناطیش  سپ  دیسرن ،  نآ  هب  مه  زاب  اما  تسج  ار  نآ  مارح  هار  زا  دیـسرن و  نآ  هب  درک و  بلط  لالح  هار 
دوجو هب  يا  هزات  نید  تفگ :  ناطیش  يرآ .  تفگ :  درم  تناوریپ ؟  مه  دوش و  دایز  تیایند  مه  نآ  ببس  هب  هک  مزاس  نومنهر  يزیچ  هب 

ایند هب  وا  دندومن و  يرادربنامرف  وا  زا  دنداد و  تبثم  خساپ  يو  هب  زین  مدرم  درک و  نینچ  درم  نآ  ناوخ .  ارف  نآ  يوس  هب  ار  مدرم  روایب و 
؟  مدناوخ نآ  يوس  هب  ار  مدرم  مدروآ و  دوجو  هب  ون  نید  هک  دوب  يراک  هچ  يا  تفگ :  دوخ  اب  تفر و  ورف  رکف  هب  يدنچ  زا  سپ  دیـسر 
 ، منادرگرب نید  نیا  زا  مروایب و  ما  هدرک  توعد  یگتخاـس  نید  نیا  هب  هک  ار  یناـنآ  هکنیا  رگم  دوش  هتفریذـپ  ما  هبوت  منک  یمن  ناـمگ  ! 

نید مدـناوخ  نآ  يوس  هب  ار  امـش  هک  ینید  تفگ :  ناـنآ  هب  دـناوخ و  ارف  دـندوب  هدومن  تباـجا  ار  وا  توعد  هک  ار  دوـخ  باحـصا  سپ 
هب دوخ  نید  رد  وت  یلو  تسا  قح  نید  نیا  ییوگ ،  یم  غورد  وت  دـنتفگ :  ناـنآ  مدروآ .  دوجو  هب  دوخ  هب  دوخ  نم  ار  نآ  دوب و  یلطاـب 

ندرگ هب  ار  نآ  سپـس  تفوک  یخیم  نآ  رب  درب و  هانپ  يریجنز  هب  دـید  نینچ  نوچ  سپ  دـنتفر .  نوریب  يو  شیپ  زا  و  يا ،  هداـتفا  کـش 
شناربمایپ زا  يربمایپ  هب  زین  لجوزع  دنوادخ  دریذپب .  ار  ما  هبوت  لجوزع  يادخ  هکنیا  رگم  میاشگ  یمن  ار  ریجنز  نیا  تفگ :  تخادنا و 

منک یمن  تباجا  ار  تیاعد  دنوش  ادج  مه  زا  تیاهلصفم  هک  یناوخب  ارم  يردق  هب  رگا  دنگوس  متزع  هب  وگب :  يو  هب  هک :  داتـسرف  یحو 
 : ثیدـح دـندرگ .  زاب  دوخ  لطاب  هدـیقع  زا  ینادرگرب و  دـندرم  یهارمگ  رد  دـندش و  هارمگ  وت  توعد  هب  هک  ار  یناسک  نآ  هکنیا  رگم 

انید و ثدحا  نم  الا  بنذ  لک  رفاغ  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  نع   - 748
یلص ادخ  لوسر  دومرف :  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   - 748 همجرت :  ارح .  عاب  لجر  وا  هرجا  اریجا  بصتغا  نم 
یسک هدروآ و  دوجو  هب  يدیدج  نید  هک  یـسک  هانگ  زج  هب  دشخب  یم  ار  ناهانگ  همه  دنوادخ  هک  یتسار  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا 

شورف هب  ار  ریـسا  ریغ  دازآ و  یناسنا   ) تسا هتخورف  ار  يا  هدازآ  هک  یـسک  تسا و  هتفرگ  دوخ  يارب  متـس  روز و  هب  ار  يرگراک  دزم  هک 
 ( . تسا هدناسر 

هرذع هماقا  ملاظلل و  هنوعملا  ملظلاب و  اضرلا  میرحت  باب   - 79

هیلع هللادبع  یبا  نع   - 749 ثیدح :  وا  ملظ  ندرک  هیجوت  ندروآرذع و  رگمتس و  ندرک  يرای  ملظ و  هب  ندوب  یـضار  میرحت  باب   - 79
ماما  - 749 همجرت :  هتمالظ .  یلع  هللا  هرجای  مل  هل و  بجتـسی  ملاعد  ناـف  هملظی  نم  هیلع  هللا  طلـس  هملطب  اـملاظ  رذـع  نم  لاـق :  مالـسلا 

طلـسم وا  رب  ار  یـسک  دنوادخ  دراد ) روذعم  شندرک  ملظ  رد  ار  وا   ) دروآ هناهب  یملاظ  ملظ  يارب  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 
رجا وا  هب  دنیب  یم  هک  یمتـس  رب  دزاس و  یمن  هدروآ  رب  ار  شیاعد  دنوادخ  دنک  اعد  رگا  یـسک  نینچ  سپ  دنک  ملظ  يو  هب  هک  دزاس  یم 

وعدیف مولظم  ملسم  یلع  اونیعت  نا  مکایا  و  لاق :  هباحصال  هتیصو  یف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 750 ثیدح :  دهد .  یمن  یشاداپ  و 
اضعب مکضعب  نیعل  هباجتـسم و  مولظملا  ملـسملا  هوعد  نا  لوقی :  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انابا  ناف  مکیف  هل  باجتـسیف  مکیلع 

 . مارحلا دجـسملا  یف  هفاکتعا  رهـش و  مایـص  نم  ارجا  مظعا  ریخ و  ملـسملا  هنوعم  نا  لوقی :  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  انابا  ناف 
ناملـسم هیلع  رب  ار  يراکمتـس  هکنیا  زا  دیـشاب  رذح  رب  دومرف :  دوخ  باحـصا  هب  شتیـصو  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 750 همجرت : 

لوسر ام  ردپ و  انامه  دوش ،  یم  تباجا  امـش  هرابرد  شیاعد  دنک و  یم  نیرفن  ار  امـش  مولظم  نآ  دـینک  نینچ  رگا  دـینک  يرای  یمولظم 
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يرای ار  رگید  یخرب  امش  زا  یخرب  دیاب  و  دوش ،  یم  هدروآ  رب  مولظم  ناملسم  ياعد  هک  یتسار  هب  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 
هزور و هاـم  کـی  زا  رتگرزب  رتـهب و  شـشاداپ  یناملـسم ،  ندرک  يراـی  دومرف :  یم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  اـم  ردـپ  اریز  دـنک 

هیلع هللا  یلص  یبنلا  هیصو  یف  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  دمحم  هب  رفعج  نع   - 751 ثیدح :  تسا .  مارحلا  دجـسم  رد  فاکتعا 
قداص ماما   - 751 همجرت :  هریغ .  ایندب  هترخآ  عاب  نم  هنم  رـش  هایندـب و  هترخآ  عاب  نم  سانلا  رـش  یلع  ای  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  و 

يا تسا :  هدمآ  مالـسلا  هیلع  یلع  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  تیـصو  رد  هک :  دومرف  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع 
 . دشورفب يرگید  ایند  هب  ار  شترخآ  هک  تسا  یسک  وا  زا  رتدب  دشورفب و  شیایند  هب  ار  شترخآ  هک  تسا  یـسک  نامدرم  نیرتدب  یلع ! 

یتح اطخاس  هیلع  هللا  لزی  مل  مولظم  یلع  املاظ  ناعا  نم  لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمس  لاق :  نانس  نب  هللادبع  نع   - 752 ثیدح : 
هیلع رب  ار  یملاظ  هک  یـسک  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  نانـس  نب  هللادـبع   - 752 همجرت :  هتنوـعم .  نع  عزنی 
هیلع نینمؤـملاریما  نع   - 753 ثیدـح :  درادرب .  وا  يرای  زا  تسد  هکنیا  ات  تسا  نیگمـشخ  وا  زا  دـنوادخ  هتـسویپ  دـنک  يراـی  یمولظم 

 - 753 همجرت :  هملظلا .  موقلا  رهاظی  هبلغلاب و  هنود  نم  هیـصعملاب و  هقوف  نم  ملظی  تامالع  ثـالث  لاـجرلا  نم  ملاـظلل  لاـق :  هنا  مالـسلا 
هبلغ و اب  دنک و  یم  متس  دوخ  قوفام  رب  ندرک  ینامرفان  اب  دراد :  دوجو  هناشن  هس  رگمتس  نامدرم  يارب  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

 . دنک یم  ینابیتشپ  يرای و  ار  ناراکمتس  دراد و  یم  اور  متس  دوخ  تسد  ریز  رب  ندش  هریچ 

عرشلا فلاخی  يذلا  يوهلا  عابتا  میرحت  باب   - 80

ابا تعمس  لاق :  یشباولا  دمحم  یبا  نع   - 754 ثیدح :  تسا  عرش  فلاخم  هک  یناسفن  شهاوخ  نآ  زا  ندرک  يوریپ  میرحت  باب   - 80
 . مهتنـسلا دئاصح  مهئاوها و  عابتا  نم  لاجرلل  يدعا  یـشب ء  سیلف  مکءادعا  نورذحت  امک  مکءاوها  اورذحا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع 
زا دینک  یم  رذح  ناتنانمشد  زا  هک  هنوگنامه  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  یـشباو  دمحم  یبا   - 754 همجرت : 

اهنایز ياه  هدـش  ورد  یناسفن و  ياهـشهاوخ  يوریپ  زا  رت  نمـشد  نامدرم  يارب  يزیچ  چـیه  اریز  دـینک  رذـح  دوخ  یناـسفن  ياهـشهاوخ 
نع دصی  هناف  يوهلا  عابتا  اما  لمالا  لوط  يوهلا و  عابتا  نیتنثا  مکیلع  فاخا  امنا  مالسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق   - 755 ثیدح :  تسین . 

زا يوریپ  یکی  مناسرت :  امش  رب  زیچ  ود  زا  نم  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 755 همجرت :  هرخالا .  یـسنیف  لمالا  لوط  اما  قحلا و 
اریز وزرآ ؛ يزارد  اما  دراد و  یم  زاب  قح  هار  زا  ار  یمدآ  اریز  سفن ؛  ياهشهاوخ  يوریپ  اما  وزرآ ،  يزارد  يرگید  سفن و  ياهشهاوخ 

یقترملا قتا  مالـسلا :  هیلع  نسحلاوبا  یل  لاق  لاق :  جاـجحلا  نب  نمحرلادـبع  نع   - 756 ثیدـح :  دزاس .  یم  ناـسنا  شومارف  ار  ترخآ 
يوهت ام  سفنلا و  كرت  اهادر و  یف  اهاوه  ناف  اهاوه  سفنلا و  عدـتال  لوقی :  مالـسلا  هیلع  ناک  و  لاـق :  ارع  هردـحنم و  ناـک  اذا  لهـسلا 

جوا زا  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـیوگ :  جاجح  نب  نمحرلادـبع   - 756 همجرت :  اهواود .  يوهت  اـمع  سفنلا  فک  اـهاذا و 
دوخ لاح  هب  ار  سفن  شهاوخ  سفن و  دومرف - :  و  دشاب -  راوشد  نآ  یبیـشارس  هک  هاگنآ  دیزیهرپب  تسا  ناسآ  هک  ینتفر  الاب  نتفرگ و 
زاب تسا و  سفن  رازآ  هیام  دراد  تسود  هک  هچنآ  ای  سفن  ندراذـگ  دوخ  لاح  هب  تسا و  نآ  تکـاله  رد  سفن  هتـساوخ  اریز  راذـگماو 

 . تسا سفن  ياود  دراد  یم  تسود  هک  هچنآ  هب  نتخادرپ  زا  سفن  نتشاد 

باقعلا قاقحتسا  بونذلاب و  بنذملا هللا  فارتعا  بوجو  باب   - 81

تسا رفیک  قحتـسم  هکنیا  هب  شیوخ و  ناهانگ  هب  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  راکهانگ  صخـش  ندرک  فارتعا  ندومن و  رارقا  بوجو  باب  -81
 . هبوت مدنلاب  یفک  مالـسلا :  هیلع  رفعجوبا  لاق  هبرقا و  نم  الا  بنذـلا  نم  وجنی  ام  هللا  و  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 757 ثیدح : 

دوش یمن  لصاح  یـسک  يارب  هانگ  تبوقع )   ) زا یـصالخ  ییاهر و  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 757 همجرت : 
 : ثیدح دنک .  یم  تیافک  هبوت  يارب  هانگ  زا  ینامیـشپ  دومرف - :  و  دنک -  فارتعا  رارقا و  نآ  هب  دنوادخ ) هاگـشیپ  رد   ) هک یـسک  رگم 
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 . مهل اهرفغیف  بونذلاب  مهدـیزیف و  معنلاب  هل  اورقی  نا  نیتلـصخ  الا  سانلا  نم  هللا  دارا  ام  هللا  ال و  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 758
هب هکنیا  یکی  تسا :  هتـساوخن  ار  تلـصخ  ود  زج  نامدرم  زا  دنوادخ  هک  دنگوس  ادـخ  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 758 همجرت : 

رارقا وا ) هاگشیپ  رد   ) شیوخ ناهانگ  هب  هکنیا  رگید  دیازفیب و  ناشیاهتمعن  رب  زین  وا  ات  دننک  فارتعا  تسا  هدیـشخب  نانآ  هب  هک  ییاهتمعن 
هنا و لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمس  لاق :  رامع  نب  هیواعم  نع   - 759 ثیدح :  درذگ .  رد  ناشناهانگ  زا  زین  وا  ات  دننک  فارتعا  و 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  رامع  نب  هیواعم   - 759 همجرت :  رارقاب .  الا  بنذ  نم  دبع  جرخ  ام  رارصاب و  بنذ  نم  دبع  جرخ  ام  هللا 
اب زج  يا  هدنب  چیه  تسا و  هتفرن  نوریب  هانگ  زا  هانگ  رب  يراشفاپ  رارـصا و  اب  يا  هدنب  چیه  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  انامه  دومرف :  هک  مدـینش 
هللا نا  ملعف  ابنذ  بنذا  نم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 760 ثیدـح :  تسا .  هتـشگن  جراخ  هانگ  زا  شهاـنگ  رب  فارتعا  رارقا و 

بکترم هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 760 همجرت :  رفغتـسی .  مل  نا  هلرفغ و  هلرفغ  ءاـش  نا  هبذـع و  ءاـش  نا  هیلع  علطم 
دناوت یم  دهاوخب  رگا  دهد و  رفیک  ار  وا  دناوت  یم  دهاوخب  رگا  تسا  فقاو  وا  هانگ  رب  دنوادخ  هک  دنادب  نآ  زا  سپ  دـشاب  هدـش  یهانگ 

هیلع هللادبع  یبا  نع   - 761 ثیدح :  درذگ .  یم  رد  شهانگ  زا  دنوادخ  دـنکن  مه  ترفغم  بلط  هچ  رگا  یـسک  نینچ  دـیاشخبب ،  ار  وا 
قداص ماما   - 761 همجرت :  ریـسیلا .  مرجلاب  فختـسی  نا  دبعلا  ضغبی  میظعلا و  مرجلا  یف  هیلا  بلطی  نا  دـبعلا  بحی  هللا  نا  لاق :  مالـسلا 

تسود دنک  زارد  وا  يوس  هب  شیاشخب  شهاوخ  تسد  گرزب  یهانگ  باکترا  زا  سپ  هک  ار  يا  هدنب  دنوادخ  انامه  دومرف :  مالسلا  هیلع 
دمحم هب  رفعج  قداصلا  نع   - 762 ثیدح :  دراد .  یم  نمـشد  درامـش  یم  کبـس  ار  کچوک  یهانگ  ماجنا  هک  ار  يا  هدنب  دراد و  یم 
بنذا نم  لجوزع :  هللا  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  لیئربج  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  هیبا  نع  مالـسلا  هیلع 

اریبک و وا  ناک  اریغـص  ابنذ  بنذا  نم  ادبا و  بنذلا  کلذ  هل  ترفغ  هنع ال  وفعا  وا  هبذعا  نا  یل  نا  ملعی  وه ال  اریبک و  وا  ناک  اریغـص  ابنذ 
زا ناشیا  مالـسلا و  هیلع  شراوگرزب  ردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 762 همجرت :  هنع .  توفع  هنع  وفعا  وا  هبذـعا  نا  یل  نا  ملعی  وـه 

تسا هدومرف  لجوزع  يادخ  هک :  دومرف  تیاور  مالسلا  هیلع  لیئربج  زا  ناشیا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا  نانآ  و  دوخ :  ناردپ 
هانگ نآ  زگره  میاشخبب  ای  منک  باذع  ار  وا  مناوت  یم  هک  دنادن  هک  یلاح  رد  ددرگ  گرزب  ای  کچوک  هاوخ  یهانگ  بکترم  هک  یسک  : 
نم تسد  رد  وا  زا  یـشوپ  مشچ  ای  ندومن  باذـع  هک  دـنادب  دوش و  بکترم  گرزب  ای  کچوک  یهانگ  هک  یـسک  مشخب و  یمن  وا  رب  ار 
نم لجرل  هللا  رفغ  دـقل  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  رقابلا  رفعج  یبا  نع   - 763 ثیدـح :  میاشخب .  یم  ار  وا  مرذـگ و  یم  رد  شهانگ  زا  تسا 
رقاب ماما   - 763 همجرت :  هل .  هللا  رفغف  تنا  کلذ  لهاف  یلرفغت  نا  انا و  کلذ  لهاف  ینبذـعت  نا  مهللا  لاق :  امهب  اعد  نیتملکب  هیدابلا  لها 
هلمج ود  نآ  دیزرمآ  درک ،  ضرع  دنوادخ  هب  شیاعد  رد  هک  هلمج  ود  رطاخ  هب  ار  نیشنارحص  يدرم  دنوادخ  انامه  دومرف :  مالسلا  هیلع 

 : ثیدح دیشخب .  وا  رب  زین  دنوادخ  یششخب )  لها  وت  ییاشخبب  نم  رب  رگا  مباذع و  راوازـس  نم  ینک  باذع  ارم  رگا  ادنوادخ   : ) دوب نیا 
نا هبذعا و  نا  یل  نا  ملعف  ابنذ  بنذا  نم  لجوزع :  هللا  لاق  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  یلا  هعفری  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 764

لجوزع دنوادخ  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 764 همجرت :  هنع .  توفع  هنع  وفعا  نا  یل 
دوخ وفع  لومـشم  ار  وا  تسا ،  نم  تسد  هب  اهنت  شندرک  وفع  ندرک و  باذـع  هک  دـنادب  سپ  دوش  یهاـنگ  بکترم  هک  یـسک  دومرف : 

 . مهد یم  رارق 

بونذلا یلع  مدنلا  بوجو  باب   - 82

 : همجرت نموم .  وهف  هتئیس  هتءاس  هتنسح و  هترس  نم  مالـسلا  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 765 ثیدح :  ناهانگ  رب  ینامیـشپ  بوجو  باب   - 82
یـسک نینچ  دـنادرگ  لاحدـب  ار  يو  شا  يدـب  دـنک و  نامداش  ار  وا  شا  يراکوکین  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 765

بنذلاب هللا  هلخدی  تلق ،  هنجلا  هب  هللا  هلخدیف  بنذلا  بنذـیل  لجرلا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 766 ثیدـح :  تسا .  نموم 
هب دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 766 همجرت :  هنجلا .  هلخدـیف  هللا  همحریف  هسفنل  اتقام  افئاخ  لازی  الف  بنذـی  هنا  معن ،  لاـق :  هنجلا ؟ 
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 : - دیوگ يوار  دنک -  یم  تشهب  دراو  شهانگ  ببس  هب  ار  وا  دنوادخ  سپ  دوش  یم  یهانگ  بکترم  يدرم  هک )  دشاب  هاگ   ) هک یتسار 
زا هتـسویپ  یلو  دـنک  یم  هاـنگ  هک  تسا  یـسک  وا  يرآ ،  دومرف :  دـنک ! ؟  یم  تشهب  دراو  هاـنگ  ببـس  هب  ار  وا  دـنوادخ  مدرک :  ضرع 
یم تشهب  دراو  ار  وا  دروآ و  یم  محر  وا  هب  دـنوادخ  سپ  دراد ،  ترفن  شا )  يراـکهانگ  رطاـخ  هب   ) دوـخ زا  تسا و  ناـسرت  شهاـنگ 

 : همجرت هکرت .  یلا  وعدی  رـشلا  یلع  مدنلا  نا  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 767 ثیدح :  دزاس . 
دناوخ یم  ارف  يدب  كرت  يوس  هب  ار  یمدآ  يدب ،  زا  ینامیشپ  انامه  تسا :  هدومرف  نینمؤملاریما  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 767

نا لبق  هل  هللا  رفغالا  هیلع  مدـنف  ابنذ  بنذا  دـبع  نم  ام  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تعمـس  لاق :  بلغت  نب  نابا  نع   - 768 ثیدح :  . 
زا دیوگ :  بلغت  نب  نابا   - 768 همجرت :  هدمحی .  نا  لبق  هل  هللا  رفغ  الا  هللا  دـنع  نم  اهنا  فرعف  همعن  هیلع  هللا  معنا  دـبع  نم  ام  رفغتـسی و 
وا دنوادخ  هکنیا  زج  ددرگ  نامیشپ  نآ  زا  سپ  دوش  یهانگ  بکترم  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  دومرف :  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
زا تمعن  نیا  هک  دسانـشب  سپ  دشخبب  وا  هب  یتمعن  دنوادخ  هک  تسین  يا  هدنب  چـیه  دـنک و  شزرمآ  بلط  هکنیا  زا  شیپ  دـیاشخب  یم  ار 
 : ثیدح دهد .  یم  رارق  شیوخ  شزرمآ  لومـشم  ار  وا  دروآ  اج  هب  ار  يادخ  رکـش  وا  هکنیا  زا  شیپ  دنوادخ  هکنیا  زج  تسادـخ  بناج 

رقاب ماما   - 769 همجرت :  هبوت .  همادنلا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ظافلا  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم   - 769
هیلع رفعج  یبا  نع   - 770 ثیدح :  تسا .  هبوت  ینامیشپ  دومرف :  هک  تسا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ظافلا  زا  دومرف :  مالسلا  هیلع 

 : ثیدـح دـنک .  یم  تیافک  هبوت  يارب  هانگ  زا  ینامیـشپ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 770 همجرت :  هبوت .  مدـنلاب  یفک  لاق :  مالـسلا 
یفو نم  هبونذ  هنع  تصحم  هنامیا و  لمک  هیف  نک  نم  عبرا  مالـسلا :  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 771

 : همجرت هلها .  عم  هقلخ  نسحی  سانلا و  دـنع  هللا و  دـنع  حـیبق  لک  نم  ایحتـسا  سانلا و  عم  هناسل  قدـص  سانلل و  هسفن  یلع  لعج  امب  هللا 
لماک و شنامیا  دـشاب  یـسک  ره  رد  هک  تسا  زیچ  راهچ  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما   - 771

هداد رارق  دوخ  رب  مدرم  يارب  هک )  ینامیپ  دـهع و  نآ  هب   ) هک هچنآ  هب  ادـخ  رطاخ  هب  هک  یـسک  ددرگ :  یم  هدـیزرمآ  كاپ و  شناـهانگ 
قالخا شوخ  دوخ  هداوناخ  لها و  اب  و  دنک ،  مرـش  مدرم  ادخ و  دزن  رد  یتشز  ره  زا  و  دیوگب ،  تسار  مدرم  اب  شنابز  و  دنک ،  افو  تسا 

تارق لوقی :  هبنم  نب  به  تعمس و  لوقی  ظعاولا  یئاطلا  رفعج  ابا  تعمس  لاق :  يدهازلا  نامیلس  نب  نیسحلا  نع   - 772 ثیدح :  دشاب . 
یحتسم وه  یناتا و  نم  لوقا  قحلا  لوقا و  ام  ینم  عمسا  دواد  ای  هلوق :  تظفح  اممف  تیسن  ام  اهنم  تظفح و  ام  اهنم  ارطـسا  دواد  روبز  یف 

رفعج ابا  زا  دیوگ :  يدهاز  نامیلس  نب  نیـسح   - 772 همجرت :  ثیدحلا )   . ) هیظفاح اهتیـسنا  هل و  اهترفغ  اهب  یناصع  یتلا  یـصاعملا  نم 
هک مدناوخ  رطـس  دـنچ  مالـسلا  هیلع  دواد  ترـضح  روبز  رد  تفگ :  یم  هک  مدینـش  هبنم  نب  بهو  زا  تفگ :  یم  هک  مدینـش  ظعاو  ییاط 
يا دومرف :  هک  تسا  یلاعت  يادـخ  راتفگ  ما  هدرک  ظـفح  هچنآ  زا  هلمج  زا  ما ،  هدرک  شومارف  ار  یخرب  هدومن و  ظـفح  ار  اـهنآ  زا  یخرب 

ما ینامرفان  اهنآ  هلیسو  هب  هک  یناهانگ  زا  هک  یلاح  رد  دیآ  نم  دزن  هب  یسک  ره  میوگ :  یم  ار  قح  ونـشب و  نم  زا  میوگ  یم  هچنآ  دواد ! 
 . مزاس یم  شومارف  وا  نابهگن  هتشرف  ود  رطاخ  زا  ار  ناهانگ  نآ  میاشخب و  یم  وا  رب  ار  ناهانگ  نآ  دشاب  نیگمرش  هدومن 

اهب رهاظتلا  میرحت  بونذلا و  رتس  بوجو  باب   - 83

هتعمس لاق :  مالسلا  هیلع  اضرلا  یلوم  سابعلا  نع   - 773 ثیدح :  ندرک  هانگ  اراکـشآ  میرحت  ناهانگ و  ندرک  ناهنپ  بوجو  باب   - 83
اضر ماما  هدنب  سابع   - 773 همجرت :  هل .  روفغم  هئیسلاب  رتتسملا  لوذخم و  هئیسلاب  عیذملا  هنسح و  نیعبس  لدعی  هنسحلاب  رتتـسملا  لوقی : 

يربارب یکین  داتفه  اب  یکین  نآ  دشاب  دوخ  یکین  هدنناشوپ  هک  سک  نآ  دومرف :  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ :  مالـسلا  هیلع 
ششخب نارفغ و  دروم  تسا  يدب  هدنناشوپ  هک  سک  نآ  تسا و  هدش  هدراذگاو  دوخ  هب  دنک  یم  يدب  اراکـشآ  هک  سک  نآ  دنک و  یم 

هیلع و هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق :  يدازملا  نامثع  نب  لیـضف  نع   - 774 ثیدـح :  تسا .  یهلا 
هتین و نسحب  هنسح  هل  هللا  بتک  اهلمعی  مل  وه  ناف  اهلمعیف  هنـسحلاب  دبعلا  مهی  کلاه  الا  نهدعب  هللا  یلع  کلهی  مل  هیف  نک  نم  عبرا  هلآ : 
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لاق تاعاس و  عبـس  لجا  اـهلمع  وه  نا  یـش ء و  هیلع  بتکی  مل  اـهلمعی  مل  ناـف  اـهلمعی  نا  هئیـسلا  مهی  ارـشع و  هل  هللا  بتک  اـهلمع  وه  نا 
الا هلا  يذلا ال  هللا  رفغتسا  لاق  هللا  ناف  اهوحمت  هنسحب  اهعبتی  نا  یسع  لجعتال  لامشلا  بحاص  وه  تائیـسلا و  بحاصل  تانـسحلا  بحاص 

تاعاس عبس  تضم  نا  یـش ء و  هیلع  بتکی  مل  هیلا  بوتا  مارکالا و  لالجلا و  اذ  میحرلا  روفغلا  میکحلا  زیزعلا  هداهـشلا  بیغلا و  ملاع  وه 
نامثع نب  لیـضف   - 774 همجرت :  مورحملا .  یقـشلا  یلع  بتکا  تائیـسلا  بحاصل  تانـسحلا  بحاص  لاق  رافغتـسا  هنـسحب و  اهعبتی  مل  و 

راهچ لمع )  اب  ههجاوم  رد   : ) تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  يدارم 
یم تکاله  هب  یلاعت  يادخ  نامرف  هب  تسا  دنمتواقش  زور و  هریت  هک  یـسک  اهنت  تلاح  راهچ  نآ  هب  راتفر  زا  سپ  هک  دراد  دوجو  تلاح 
تین رطاخ  هب  دنوادخ  دادن  ماجنا  ار  نآ  رگا  سپ  دـهد  یم  ماجنا  ار  نآ  سپ  دـهد  ماجنا  يریخ  راک  هک  دـنک  یم  دـصق  يا  هدـنب  دـسر : 

دنک يدب  هک  دـنک  یم  دـصق  يا  هدـنب  دـسیون و  یم  یکین  هد  شیارب  داد  ماجنا  ار  نآ  رگا  دـنک و  یم  تبث  یکین  کی  وا  يارب  شیوکین 
دوش و یم  هداد  تلهم  تعاس  تفه  اـت  داد  ماـجنا  ار  يدـب  نآ  رگا  دوش و  یمن  هتـشون  وا  هیلع  رب  يزیچ  درواـین  اـج  هب  ار  يدـب  رگا  سپ 

دیما نکم  باتـش  دیوگ :  یم  تسا  پچ  تمـس  هتـشرف  نامه  اهیدب و  هدـنراگن  هک  رگید  هتـشرف  هب  دراگن  یم  ار  اه  یکین  هک  يا  هتـشرف 
 : دیامرف یم  لجوزع  يادخ  اریز  دنک  دوبان  وحم و  ار  يدب  شا  يراکوکین  اب  دهد و  ماجنا  يا  یکین  شا  يدب  یپ  رد  هدـنب  نیا  هک  تسا 

بیغلا و ملاع  وه  الا  هلا  يذلا ال  هللا  رفغتـسا   : ) دیوگب رگا  اریز  دـنک  رافغتـسا  دـیاش  ای  ( 154 ( ) درب یم  نیب  زا  ار  اهیدـب  اه  یکین  اـنامه  )
درذگب و تعاس  تفه  رگا  و  دوش ،  یمن  هتشون  يزیچ  وا  هیلع  رب  هیلا )  بوتا  مارکالا و  لالجلاذ و  میحرلا  روفغلا  میکحلا  زیزعلا  هداهشلا 

هیلع رب  دیوگ :  یم  اهیدب  هدنـسیون  هب  تساه  یکین  هدنراگن  هک  يا  هتـشرف  دنک  رافغتـسا  هن  دـهد و  ماجنا  یکین  راک  هن  شا  يدـب  یپ  رد 
نم تاعاس  عبـس  اهیف  لجا  هئیـس  لمع  نم  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 775 ثیدـح :  سیوـنب .  تمحر  زا  مورحم  زور  هریت  نیا 
هیلع قداص  ماما   - 775 همجرت :  هیلع .  بتکت  مل  تارم  ثالث  هیلا  بوتا  مویقلا و  یحلا  وه  الا  هلا  يذـلا ال  هللا  رفغتـسا  لاـق :  ناـف  راـهنلا 

هللا رفغتـسا   : ) دیوگب هبترم  هس  رگا  سپ  دوش  یم  هداد  تلهم  وا  هب  زور  زا  تعاس  تفه  دهد  ماجنا  يدـب  راک  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا 
هدع نع  دلاخ  نب  دمحم  نب  دـمحا  نع   - 776 ثیدح :  دوش .  یمن  هتـشون  وا  رب  يدب  نآ  هیلا )  بوتا  مویقلا و  یحلا  وه  الا  هلا  يذـلا ال 

زا دلاخ  نب  دمحم  نب  دـمحا   - 776 همجرت :  رافغتـسالا .  بونذلا  ءاود  ءاود و  یـش ء  لکل  مالـسلا :  هیلع  لاق  اولاق :  هوعفر  انباحـصا  نم 
يارب دومرف :  مالـسلا  هیلع  موصعم  دنا :  هتفگ  دنا ،  هدناسر  مالـسلا  هیلع  موصعم  هب  ار  ثیدح  نیا  نانآ  دنک و  تیاور  نایعیـش  زا  يا  هدع 

مالسلا هیلع  هللادبع  ابا  تعمـس  لاق  هرارز  نع   - 777 ثیدـح :  تسا .  ندومن  رافغتـسا  ناهانگ  ياود  تسه و  ییاود  يدرد )   ) يزیچ ره 
هیلع قداص  ماما  زا  دیوگ :  هرارز   - 777 همجرت :  هیلع .  بتکت  مل  هللا  رفغتسا  ناف  لیللا  یلا  هودع  نم  لجا  ابنذ  بنذا  اذا  دبعلا  نا  لوقی : 

زا سپ  دوش  یم  هداد  تصرف  وا  هب  هاگماش  ات  ناهاگحبـص  زا  دوش  یهانگ  بکترم  هدـنب  هاگره  هک  یتسار  هب  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا 
بنذا اذا  نموملا  دبعلا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 778 ثیدح :  دوش .  یمن  هتشون  وا  هیلع  رب  يزیچ  دومن  ترفغم  بلط  دنوادخ 

 - 778 همجرت :  ثیدحلا )   . ) هئیس بتک  رفغتـسی  مل  تاعاسلا و  تضم  نا  یـش ء و  هیلع  بتکت  مل  هللا  رفغتـسا  ناف  تاعاس  عبـس  هللا  هلجا 
زا رگا  سپ  دـهد  یم  تلهم  تعاـس  تفه  وا  هب  دـنوادخ  ددرگ  یهاـنگ  بکترم  نموـم  هدـنب  هاـگره  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
یم هتشون  وا  رب  هانگ  کی  درکن  رافغتسا  وا  تشذگ و  تعاس  تفه  رگا  دوش و  یمن  هتشون  وا  هیلع  رب  يزیچ  دومن  ششخب  بلط  دنوادخ 

راهنلا نم  تاعاس  عبس  هللا  هلجا  الا  ابنذ  بنذی  نموم  نم  ام  لوقی :  مالسلا  هیلع  هللادبع  ابا  تعمس  لاق :  صفح  نع   - 779 ثیدح :  دوش . 
ابنذ بنذی  دبع  نم  ام  تلق :  کنا  انغلب  هل :  لاقف  يرصبلا  دابع  هاتاف  هئیـس  هیلع  بتک  لعفی  مل  وه  نا  یـش ء و  هیلع  بتکی  مل  بات  وه  ناف 

صفح  - 779 همجرت :  یلوق .  ناک  کلذـک  نموم و  نم  ام  تلق :  ینکل  تلق و  اذـکه  سیل  لاقف :  راهنلا  نم  تاـعاس  عبـس  هللا  هلجا  ـالا 
زا تعاس  تفه  دـنوادخ  هکنیا  زج  دوش  یهانگ  بکترم  هک  تسین  ینموم  چـیه  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا  دـیوگ : 
 ، دوش یم  هتـشون  شیارب  هانگ  کی  درکن  هبوت  رگا  دوش و  یمن  هتـشون  وا  هیلع  رب  يزیچ  درک  هبوت  رگا  سپ  دهد  یم  تصرف  وا  هب  ار  زور 

هدنب چیه  دیا :  هدومرف  امش  هک  تسا  هدیسر  ربخ  ام  هب  درک :  ضرع  دیسر و  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تمدخ  هب  يرـصب  دابع  نیا  زا  سپ 
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رفعج قداصلا  نع   - 780 ثیدـح :  هک .  تسین  ینموم  چـیه  ما :  هتفگ  هکلب  ما  هتفگن  نینچ  نم  ریخ  دومرف :  ترـضح  هک . . .  تسین  يا 
سیلبا دعص  مهبونذل )  اورفغتساف  هللا  اورکذ  مهـسفنا  اوملظ  وا  هشحاف  اولعف  اذا  نیذلا  و   ) هیالا هذه  تلزن  امل  لاق :  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب 

انا لاقف :  نیطایشلا  نم  تیرفع  ماقف  اهل ؟  نمف  هیالا  هذه  تلزن  لاقف :  هیلا  اوعمتجاف  هتیرافعب  هتوص  یلعاب  خرـصف  روث  هل  لاقی  هکمبالبج 
مهدعا لاق :  اذامب ؟  لاق :  اهل  انا  شانخلا :  ساوساولا  لاقف  اهل  تسل  لاقف :  کلذ  لثم  لاقف  رخآ  ماق  مث  اهل  تسل  لاقف :  اذک  اذـکب و  اهل 

ماما  - 780 همجرت :  همایقلا .  موی  یلا  اهب  هلک  وف  اهل  تنا  لاـقف :  راغفتـسالا  مهتیـسنا  هئیطخلا  اوعقاو  اذاـف  هدـیطخلا  اوعقاوی  یتح  مهینما  و 
هب هاگره  ای  دـنهد  یم  ماجنا  یتشز  راک  هاگره  هک  یناسک  نآ  دـیامرف :  یم  هک  دـش  لزان  هیآ  نیا  هک  یتقو  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 

عقاو روث  هوک  يالاب  هب  سیلبا  ( 155 ( ) دنیامن یم  ار  ناشناهانگ  شـشخب  بلط  وا  زا  دنروآ و  یم  دای  هب  ار  يادخ  دـننک  یم  یمتـس  دوخ 
يا هراچ  هیآ  نیا  يارب  یـسک  هچ  تفگ :  سپ  دندمآ ،  درگ  یگمه  سپ  دز  دایرف  ار  شیاهناطیـش  شیادص  نیرتدنلب  اب  تفر و  هکم  رد 

هتساخرب و سانخ  رگ  هسوسو  هکنیا  ات  تفریذپن  ار  اهنآ  لح  هار  سیلبا  دنتفگ و  ینخس  هتساخرب و  نیطایش  زا  کی  ره  سپ  دشیدنا ؟  یم 
منکفا یم  وزرآ  ناـنآ  لد  رد  مهد و  یم  هدـعو  ناـمدرم  هب  تفگ :  يزیچ ؟  هچ  هلیـسو  هب  تفگ :  ما .  هیآ  نـیا  زاـس  هراـچ  نـم  تـفگ : 

ار وا  يار  سیلبا  سپ  مرب  یم  ناـشدای  زا  ار  رافغتـسا  دـنداتفا  هاـنگ  رد  هـک  یماـگنه  سپ  دـنتفایب  هاـنگ  رد  اـت  مـنک )  یم  ناشدـنموزرآ  )
لوسر لئس  لاق :  مالـسلا  هیلع  رقابلا  یبع  نب  دمحم  رفعج  یبا  نع   - 781 ثیدح :  درپس .  وا  هب  ار  هیآ  نیا  راک  تمایق  زور  ات  دیدنـسپ و 

اوربص و اولتبا  اذا  اورکش و  اوطعا  اذا  اورفغتسا و  اوءاسا  اذا  اورـشبتسا و  اونـسحا  اذا  نیذلا  لاقف :  دابعلا  رایخ  نع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا 
ناگدـنب نیرتهب  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  زا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  دـمحم  ماـما   - 781 هـمجرت :  اورفغ .  اوبـضغ  اذا 

یم يدب  هک  یماگنه  دنوش و  یم  نامداش  دننک  یم  یکین  هک  یماگنه  هک  دنتسه  یناسک  ناگدنب  نیرتهب  دومرف :  ترضح  دش ،  هدیسرپ 
هـشیپ ربص  دنوش  یم  راتفرگ  هک  یماگنه  دنروآ و  یم  ياج  هب  ار  نآ  رکـش  دوش  یم  اطع  نانآ  هب  هک  یماگنه  دننک و  یم  رافغتـسا  دننک 

یف فرتقی  نموم  نم  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 782 ثیدح :  دنیاشخب .  یم  دنوش  یم  نیگمـشخ  هک  یماگنه  دننک و  یم 
مارکالا و لالجلا و  اذ  ضرالا  تاوامـسلا و  عیدب  مویقلا  یحلا  وه  الا  هلا  يذـلا ال  هللا  رفغتـسا   : ) مدان وه  لوقیف و  هریبک  نیعبرا  هلیل  موی و 

هیلع قداص  ماما   - 782 همجرت :  هریبک .  نیعبرا  هلیل  موی و  لک  فراقی  نمیف  ریخال  و  لاـق :  مث  هل .  هللا  اـهرفغ  ـالا  یلع )  بوتی  نا  هلاـسا 
يذلا ال هللا  رفغتسا   : ) دیوگب ینامیـشپ  تلاح  اب  نآ  زا  سپ  دوش و  هریبک  هانگ  لهچ  بکترم  زور  هنابـش  هک  تسین  ینموم  چیه  مالـسلا : 

 - دـیاشخب یم  وا  رب  دـنوادخ  هکنیا  زج  یلع )  بوتی  نا  هلاسا  مارکـالا و  لـالجلااذ و  ضرـالا  تاومـسلا و  عیدـب  مویقلا  یحلا  وه  ـالا  هلا 
مالسلا هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 783 ثیدح :  تسین .  يریخ  دوش  هریبک  هانگ  لهچ  بکترم  يزور  هنابش  ره  هک  یسک  رد  دومرف - :  سپس 
هیسنیف همعنب  هعبتا  ابنذ  بنذاف  ارـش  دبعب  لجوزع  هللا  دارا  اذا  رافغتـسالا و  هرکذی  همقنب و  هعبتا  ابنذ  بنذاف  اریخ  دبعب  لجوزع  هللا  دارا  اذا  : 

قداص ماما   - 783 همجرت :  یـصاعملا .  دـنع  معنلاب  نوملعیال )  ثیح  نم  مهجردتـسنس   ) لجوزع هللا  لوق  وه  هب و  يداـمتی  رافغتـسالا و 
زا سپ  دهاوخب  دب  دشک  یم  ماقتنا  وا  زا  شناهانگ  زا  سپ  دهاوخب  ار  يراک  هنگ  هدنب  هریخ  لجوزع  دنوادخ  هاگره  دومرف :  مالـسلا  هیلع 

نیمه لجوزع  يادخ  راتفگ  يانعم  دنک و  یم  ینالوط  ار  تلاح  نیا  دزاس و  يو  شومارف  ار  رافغتـسا  دـشخب و  یم  یتمعن  وا  هب  شهانگ 
رد هک  ییاهتمعن  هلیـسو  هب  ینعی  ( 156  ( ) میناسر یم  تواقـش  هب  دنناد  یمن  هک  ییاج  زا  ار  نانآ  كدـنا  كدـنا   : ) دـیامرف یم  هک  تسا 
هللا یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  هیبا  نع  مالسلا  هیلع  رفعج  نع   - 784 ثیدح :  میهد .  یم  نانآ  هب  ناشناهانگ  ماگنه 

 : هک دیامرف  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 784 همجرت :  رافغتـسالا .  بونذلا  ءاود  ءاود و  ءاد  لکل  هلآ  هیلع و 
هللادبع نع   - 785 ثیدح :  تسا .  ندرک  رافغتسا  ناهانگ  ياود  دراد و  ییاود  يدرد  ره  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر 

نینیصح نینصح  مکل  رافغتسالا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لوقی :  هتعمـس  لاق  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  یفعجلا  دمحم  نب 
مهیف تنا  مهبذعیل و  هللا  ناک  ام  و   : ) لجوزع هللا  لاق  بونذلل  هاحمم  هناف  هنم  اورثکاف  رافغتسالا  یقب  نینصحلا و  ربکا  یـضمف  باذعلا  نم 

 : دومرف هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ :  یفعج  دمحم  نب  هللادبع   - 785 همجرت :  نورفغتـسی . )  مه  مهبذـعم و  هللا  ناک  ام  و 
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ود نیا  نیرتگرزب  دندوب ،  یهلا  باذع  ربارب  رد  مکحم  راصح  هعلق و  ود  هلزنم  هب  امـش  يارب  رافغتـسا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
هدننک كاپ  رافغتـسا  اریز  دـینک  رافغتـسا  دایز  سپ  تسا  هدـنام  یقاب  رافغتـسا  تشذـگرد و  هلآ )  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   ) راصح

ات درک و  دهاوخن  باذع  ار  ناشیا  دنوادخ  یتسه  نانآ  نایم  رد  وت  هک  ینامز  ات  ربمایپ  يا   : ) تسا هدومرف  لجوزع  يادخ  تسا ،  ناهانگ 
نب لیعامسا  نع   - 786 ثیدح :  ( 157 ( ) دوب دهاوخن  نانآ  هدننک  باذع  دـنوادخ  دـننک  یم  ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  نانآ  هک  ینامز 

 : هفرعا هطخب  بتکف  لاقف :  هرخالا  ایندـلا و  یف  مکعم  تنک  هتلق  انا  اذا  ائیـش  ینملع  مالـسلا  هیلع  یناثلا  رفعج  یبا  یلا  تبتک  لاـق :  لـهس 
مالـسلا هیلع  داوج  ماما  تمدخ  هب  دـیوگ :  لهـس  نب  لیعامـسا   - 786 همجرت :  رافغتـسالاب .  کیتفـش  بطر  هانلزنا و  اـنا  هوـالت  نم  رثکا 

یم ار  نآ  هک  دوخ  فیرـش  طخ  اب  ترـضح  مشاب .  امـش  اب  ترخآ  ایند و  رد  میوگب  ار  نآ  هاـگره  هک  زوماـیب  يزیچ  نم  هب  هک :  متـشون 
ثیدح شخب . )  هزات  يورین   ) نک رت  رافغتـسا  نتفگ  اب  ار  دوخ  بل  ود  نک و  توالت  دایز  ار  هانلزنا )  انا   ) هکرابم هروس  تشون :  متخانش 
هفیحص یف  دجو  نمل  یبوط  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 787 : 
لوسر هک :  دومرف  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 787 همجرت :  هللا .  رفغتـسا  بنذ  لک  تحت  همایقلا  موی  هلمع 

 . دـیایب هللا )  رفغتـسا   ) یهانگ ره  ریز  شلمع  همان  رد  تمایق  زور  رد  هک  یـسک  لاـح  هب  اـشوخ  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
؟  هاحمملا ام  لیق و  هاحمملا  هعم  طنقی و  نمم  بجعلا  لوقی :  مالسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  تعمـس  لاق :  یبعـشلا  نع   - 788 ثیدح : 
هک یلاح  رد  هک  یـسک  تسا  روآ  تفگـش  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  یلع  ماما  زا  دـیوگ  یبعـش   - 788 همجرت :  رافغتـسالا .  لاق 

رفعج نع   - 789 ثیدح :  رافغتسا .  دومرف :  تسیچ ؟  هدننک  كاپ  دش :  هدیسرپ  دوش .  یم  دیماان  مه  زاب  تسه  وا  هارمه  هدننک )  كاپ  )
لاق هئیس  دبعلا  لمع  اذاف  لامشلا  بحاص  یلع  ریما  نیمیلا  بحاص  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  هدج  نع  هیبا  نع  دمحم  نب 

دبعلا اذه  ءایح  لقا  امف  بتکا  لاق :  رفغتسی  مل  تاعاس و  عبس  تضم  ناف  تاعاس  عبـس  هرظنا  لجعتال و  لاشملا :  بحاصل  نیمیلا  بحاص 
 : تسا هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  هک :  هومرف  تیاور  شراوگرزب  دج  ردـپ و  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 789 همجرت :  . 

باتش دیوگ :  یپچ  تمس  هب  تسار  تمس  هتشرف  دنک  یهانگ  يا  هدنب  هاگره  سپ  تسا  ریما  پچ  تمس  هتـشرف  رب  تسار  تمـس  هتـشرف 
ردقچ سیونب ،  دیوگ :  پچ  تمـس  هتـشرف  هب  دـنکن  رافغتـسا  وا  درذـگب و  تعاس  تفه  رگا  سپ  هد .  تلهم  تعاس  تفه  ار  وا  نکم و 

هنا مالسلا  هیلع  نینم  ؤملاریما  نع  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نع   - 790 ثیدح :  تسا !  ییایح  مک  هدـنب 
 : هک دومرف  تیاور  شراوگرزب :  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   - 790 همجرت :  بونذلا .  حئاور  مکنحضفتال  رافغتـسالاب  اورطعت  لاق : 
 : ثیدح دنک .  اوسر  ار  امـش  ناهانگ  دب  يوب  ادابم  دینک ،  وب  شوخ  ار  دوخ  رافغتـسا  هلیـسو  هب  تسا :  هدومرف  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما 

ناک نم  مظعالا  هللا  رون  یف  ناک  هیف  نک  نم  عبرا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هیبا  نع  هللادبع  یبا  نع   - 791
اذا نم  نوعجار و  هیلا  انا  انا هللا و  لاق :  هبیـصم  هتباصا  اذا  نم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ینا  هللا و  الا  هلا  ـال  نا  هداهـش  هرما  همـصع 

مالسلا هیلع  قداص  ماما   - 791 همجرت :  هیلا .  بوتا  هللا و  رفغتـسا  لاق :  هئیطخ  باصا  اذا  نم  نیملاعلا و  بر  هللادـمحلا  لاق :  اریخ  باصا 
وا دشاب  اراد  ار  اهنآ  سک  ره  هک  تسه  زیچ  راهچ  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  دومرف  تیاور  شراوگرزب  ردپ  زا 
هک یـسک  و  دشاب ،  نم  تلاسر  دنوادخ و  تینادحو  هب  تداهـش  وا  راک  رادـهگن  ظفاح و  هک  یـسک  دراد :  رارق  یهلا  تمظع  رپ  رون  رد 
 ( ، نیملاعلا بر  هللادمحلا   : ) دیوگب دسرب  وا  هب  يریخ  هاگره  هک  یسک  و  نوعجار )  هیلا  انا  انا هللا و   : ) دیوگب دسرب  وا  هب  یتبیـصم  هاگره 

 ( . هیلا بوتا  هللا و  رفغتسا   : ) دیوگب دوش  یهانگ  اطخ و  بکترم  هاگره  هک  یسک  و 

ادبا دوعلا  كرت  یلع  مزعلا  بونذلا و  عیمج  نم  هبوتلا  بوجو  باب   - 84

 : لاق بهو  نب  هیواعم  نع   - 792 ثیدـح :  ددرگن  زاب  هانگ  هب  زگره  هکنیا  رب  میمـصت  ناهانگ و  همه  زا  ندومن  هبوت  بوجو  باب   - 84
 : لاق هیلع ؟  رتسی  فیک  تلق و  هرخالا  ایندـلا و  یف  هیلع  رتسف  هللا  هبحا  احوصن  هبوت  دـبعلا  بات  اذا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تعمس 
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نم کیلع  لمعی  ناک  ام  یمتکا  ضرالا  عاقب  یلا  یحوی  هبونذ و  هیلع  یمتکا  هحراوج  یلا  یحوی  بونذلا و  نم  هیلع  ابتک  ام  هیکلم  یسنی 
هیلع قداص  ماما  زا  دیوگ :  بهو  نب  هیواعم   - 792 همجرت :  بونذلا .  نم  یشب ء  هیلع  دهشی  یش ء  سیل  هاقلی و  نیح  هللا  یقلیف  بونذلا 

( ار يو  ناهانگ   ) ترخآ ایند و  رد  دراد و  یم  تسود  ار  وا  دنوادخ  دنک  كاپ  صلاخ و  يا  هبوت  هدنب  هاگره  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا 
دنا هتـشون  وا  هیلع  رب  هتـشرف  ود  هک  ار  یناهانگ  دومرف :  دناشوپ ؟  یم  وا  رب  هنوگچ  مدرک :  ضرع  دـیوگ - :  يوار  دـناشوپ - ،  یم  وا  رب 

بکترم اجنآ  رد  هک  نیمز  زا  ییاهناکم  هب  دینک و  هدیشوپ  ار  وا  ناهانگ  هک  دتـسرف  یم  یحو  شندب  ياضعا  هب  دزاس و  یم  ناشـشومارف 
یم تاقالم  ار  يادـخ  هک  ینامز  وا  سپ  دـیراد ،  ناهنپ  تسا  هداد  ماجنا  وت  يور  رب  هک  ار  یناهانگ  هک  دـنک  یم  یحو  تسا  هدـش  هاـنگ 
هللا لوق  یف  مالسلا  هیلع  امهدحا  نع  ملسم  نب  دمحم  نع   - 793 ثیدح :  دهد .  یهاوگ  شناهانگ  رب  هک  تسین  وا  هیلع  رب  يدهاش  دنک 
ماما ای  قداص  ماما  زا  ملـسم  نب  دمحم   - 793 همجرت :  هبوتلا .  هظعوملا  لاق :  فلـس )  ام  هلف  یهتناف  هبر  نم  هظعوم  هءاج  نمف   ) لـجوزع
بناج زا  يا  هظعوم  ار  وا  هک  یـسک  سپ   : ) دـیامرف یم  هک  لجوزع  يادـخ  راـتفگ  هراـبرد  ترـضح  هک  دومن  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاـب 

 . تسا هبوت  هظعوم ،  زا  دارم  دومرف :  ( 158  ( ) تسوا عفن  هب  تسوا ،  يارب  تسا  هتشذگ  هک  هچنآ  سپ  داتسیا  زاب  وا  دمآ و  شراگدرورپ 
بنذـلا وه  لاق :  احوصن ) هبوت  هللا  یلا  اوبوت  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای   : ) مالـسلا هیلع  هللادـبع  یبـال  تلق  لاـق :  ریـصب  یبا  نع   - 794 ثیدح : 

هب دیوگ :  ریصب  یبا   - 794 همجرت :  باوتلا .  نتفملا  هدابع  نم  بحی  هللا  نا  دمحم  ابا  ای  لاقف :  دعی  ملانیا  و  تلق :  ادبا  هیف  دوعی  يذـلا ال 
هبوت دـنوادخ  يوس  هب  دـیا  هدروآ  نامیا  هک  یناـسک  يا   : ) دـیامرف یم  هک  تسیچ  هیآ  رد  دارم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

نآ بکترم  دبا  ات  دـنک و  یمن  تشگزاب  نآ  هب  زگره  صخـش  هک  تسا  یهانگ  نآ  دارم  دومرف :  ( 159  ( ) صلاخ كاپ و  يا  هبوت  دـینک 
نآ شناگدنب  زا  دنوادخ  هک  یتسار  دمحم !  ابا  يا  دومرف :  ددرگن ؟  زاب  هانگ  ماجنا  هب  هک  تسام  زا  کیمادک  مدرک :  ضرع  دوش ،  یمن 

هللادبع ابا  تلاس  لاق :  ینانکلا  حابصلا  یبا  نع   - 795 ثیدح :  دراد .  تسود  ار  تسا  هدننک  هبوت  رایـسب  هدش و  هدومزآ  هک  ار  يا  هدنب 
لاق هیف .  دوعیال  مث  بنذـلا  نم  دـبعلا  بوتی  لاـق :  اـحوصن ) هبوت  هللا  یلا  اوبوت  اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی   : ) لـجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع 

 . نوباوتلا نونتفملا  هللا  یلا  دابعلا  بحا  هیف و  دوعیال  مث  بنذـلا  نم  بوتی  لاقف :  مالـسلا  هیلع  نسحلا  ابا  اهنع  تلاس  لیـضفلا :  نب  دـمحم 
هک یناسک  يا   : ) دیامرف یم  هک  مدیـسرپ  دنوادخ  راتفگ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ :  ینانک  حابـصلا  یبا   - 795 همجرت : 

شیوخ هانگ  زا  هدـنب  هک  تسا  نیا  صلاـخ  هبوت  دومرف :  ( 160  ( ) صلاخ كاپ و  يا  هبوت  دینک  هبوت  دـنوادخ  يوس  هب  دـیا  هدروآ  نامیا 
ترـضح مدومن  ار  شـسرپ  نیمه  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ :  لیـضف  نب  دمحم  دوشن .  بکترم  ار  هانگ  نآ  رگید  سپـس  دنک  هبوت 

هک دنتـسه  یناگدنب  دنوادخ  دزن  رد  ناگدنب  نیرت  ینتـشاد  تسود  ددرگن و  زاب  هانگ  نآ  هب  رگید  سپـس  دنک  هبوت  هانگ  زا  هدـنب  دومرف : 
ثـالث نیبئاـتلا  یطعا  هللا  نا  لاـق :  هعفر  انباحـصا  ضعب  نع  ریمع  یبا  نبا  نـع   - 796 ثیدح :  دنا .  هدـننک  هبوت  هدـش و  هدومزآ  رایـسب 

نمف نیرهطتملا )  بحی  نیباوتلا و  بحی  هللا  نا   : ) لجوزع هلوق  اهب  اوجنل  ضرالا  تاوامـسلا و  لها  عیمج  اـهنم  هلـصخ  یطعا  ول  لاـصخ 
لمع نمآ و  بات و  نم  الا   ) هلوق تایالا و  رکذ  و  میحجلا )  باذـع  مهق  کلیبس و  اوعبتا  اوبات و  نیذـلل  رفغاـف   ) هلوق هبذـعی و  مل  هللا  هبحا 
ماـما هک  دـنک  تیاور  اـم  باحـصا  زا  یکی  زا  ریمع  یبا  نبا   - 796 همجرت :  هیالا .  تانـسح )  مهتائیـس  هللا  لدـبی  کئلواف  احلاص  ـالمع 
لها همه  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  هک  تسا  هدرک  اطع  تلـصخ  هس  ناگدـننک  هبوت  هب  دـنوادخ  هک  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  موصعم 

ار ناگزیکاپ  ناگدننک و  هبوت  دنوادخ  انامه   : ) لجوزع يادـخ  راتفگ  یکی  دـنبای :  یم  تاجن  نآ  هلیـسو  هب  دـنک  اطع  نیمز  اهنامـسآ و 
سپ  : ) دنوادخ راتفگ  يرگید  و  دوش .  یمن  راتفرگ  یهلا  باذع  هب  دراد  یم  شتسود  دنوادخ  هک  یـسک  سپ  ( 161 ( ) دراد یم  تسود 

و هیآ ،  نیا  زا  دعب  تایآ  و  ( 162 ( ) راد هاگن  خزود  باذع  زا  ار  نانآ  دندومن و  يوریپ  ار  وت  هار  دـندرک و  یم  هبوت  هک  یناسک  رب  اشخبب 
دنوادـخ هک  دنتـسه  یناـسک  ناـنآ  سپ  دومن  هتـسیاش  رادرک  دروآ و  ناـمیا  درک و  هبوـت  هک  یـسک  نآ  رگم   : ) دـنوادخ راـتفگ  يرگید 
كرابت هللا  نا  لوقی :  مالسلا  هیلع  رفعج  ابا  تعمـس  لاق :  هدیبع  یبا  نع   - 797 ثیدح :  ( 163  . ( ) دنک یم  لدب  یکین  هب  ار  ناشیاهیدـب 
هتلحارب لجرلا  کلذ  نم  هدبع  هبوتب  احرف  دشا  هللااف  اه  هدـجوف  املظ  هلیل  یف  هداز  هتلحار و  لضا  لجر  نم  هدـبع  هبوتب  احرف  دـشا  یلاعت  و 
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هب یلاعت  كرابت و  دنوادخ  ینامداش  انامه  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ :  هدیبع  یبا   - 797 همجرت :  اهدجو .  نیح 
تسا هتفای  ار  نآ  سپس  هدرک و  مگ  کیرات  یبش  رد  ار  دوخ  هشوت  بکرم و  هک  تسا  یسک  ینامداش  زا  رتشیب  رایسب  شا  هدنب  هبوت  ببس 

 - 798 ثیدـح :  تسا .  رتشیب  دوخ  بکرم  نتفای  ماگنه  رد  یـسک  نینچ  ینامداش  زا  شا  ینامداش  شا  هدـنب  هبوت  رطاخ  هب  دـنوادخ  سپ 
798 همجرت :  اهدجو .  اذا  هتلاضب  مکدحا  حرفی  امک  بات  اذا  نموملا  هدبع  هبوتب  حرفی  لجوزع  هللا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع 
زا یکی  ینامداش  دـننامه  دوش  یم  نامداش  شنموم  هدـنب  هبوت  رطاخ  هب  لجوزع  دـنوادخ  هک  یتسار  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  - 

بنذلا نم  بئاتلا  لوقی :  هتعمـس  لاق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  رباج  نع   - 799 ثیدح :  دـبای .  یم  ار  دوخ  هدـشمگ  هک  نیامز  امش 
هک مدینـش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ :  رباج   - 799 همجرت :  يزهتـسملاک .  هنم  رفغتـسم  وه  بنذـلا و  یلع  میقملا  هل و  بنذال  نمک 
اپ ار  شیوخ  هانگ  رب  یلو  دنک  یم  رافغتـسا  هک  سک  نآ  درادن و  یهانگ  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک  هبوت  هانگ  زا  هک  سک  نآ  دومرف : 

یبا نع  ریصب  یبا  نع   - 800 ثیدح :  تسا . )  هتفرگ  دنخشیر  هرخسم و  هب  ار  شیوخ   ) تسا هدننک  هرخـسم  هک  یـسک  دننام  تساجرب 
بات عجر و  مث  ابنذ  بنذا  اذا  نموملا  يدبع  نا  دواد !  ای  مالـسلا  هیلع  یبنلا  دواد  یلا  هللا  یحوا  لوقی :  هتعمـس  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع 

 - 800 همجرت :  نیمحارلا .  محرا  انا  یلابا و  هنـسحلا و ال  هتلدبا  هظفحلا و  هتیـسنا  هل و  ترفغ  هرکذ  دنع  ینم  ایحتـسا  بنذـلا و  کلذ  نم 
انامه دواد !  يا  هک :  داتسرف  یحو  مالـسلا  هیلع  ربمایپ  دواد  هب  دنوادخ  دومرف :  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ریـصب  یبا 

دنک مرش  نم  زا  دتفا  یم  هانگ  نآ  دای  هب  تقو  ره  دنک و  هبوت  هانگ  نآ  زا  ددرگ و  زاب  سپـس  دوش  یهانگ  بکترم  هاگره  نم  نموم  هدنب 
( راک نیا  زا   ) دنک و یم  لدـب  یکین  هنـسح و  هب  ار  شهانگ  نآ  مزادـنا و  یم  یـشومارف  هب  ار  وا  نابهاگن  ناگتـشرف  میاشخب و  یم  ار  وا  ، 

نا هحراوج  ترما  هیلع و  هللا  بات  بات  نم  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما  لاـق   - 801 ثیدح :  منانابرهم .  نیرت  نابرهم  نم  مرادـن و  یکاب 
یسک دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 801 همجرت :  هیلع .  تبتک  تناک  ام  هظفحلا  تیـسن  هیلع و  متکت  نا  ضرالا  عاـقب  هیلع و  رتست 

ياج ياج  هب  دیـشکب و  يا  هدرپ  وا  هانگ  رب  هک  دوش  یم  هداد  روتـسد  شندب  ياضعا  هب  دریذـپ و  یم  ار  شا  هبوت  دـنوادخ  دـنک  هبوت  هک 
 . دننک یم  شومارف  دنا  هتشون  وا  هیلع  رب  هک  ار  هچنآ  وا  نابهاگن  ناگتشرف  دیراذگب و  شوپرـس  وا  هانگ  رب  هک  دوش  یم  هداد  نامرف  نیمز 

الوضف نا هللا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  هیبا  نع  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 802 ثیدح : 
سمـشلا بیغم  دـنع  هدـی  طسبی  و  هلرفغیف ؟  بوتی  له  لـیلل  بنذـمل  رجف  لـک  دـنع  هدـی  طـساب  هللا  هقلخ و  نم  ءاـش  نم  هلحنی  هقزر  نم 

هللا یلـص  ادخ  لوسر  هک :  دومرف  تیاور  شیوخ  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 802 همجرت :  هلرفغیف ؟  بوتی  له  راهنلا  بنذـمل 
نآ هک  دراد  دوـجو  ینوزف  یتداـیز و  دـشخب ) یم  ناـمدرم  هب  هک   ) شا يزور  زا  دـنوادخ  يارب  هک  یتـسار  هب  تسا :  هدوـمرف  هلآ  هیلع و 

بکترم هاگنابش  رد  هک  یـسک  يارب  ار  دوخ  تسد  مد  هدیپس  ره  دنوادخ  دنک و  یم  اطع  دهاوخب  هک  شقولخم  زا  سک  ره  هب  ار  یتدایز 
یهانگ زور  رد  هک  یـسک  يارب  زین  باتفآ  بورغ  ماگنه  و  دیاشخبب ؟  ار  وا  ات  تسا  هدرک  هبوت  ایآ  دـنیبب ) هک   ) دـیاشگ یم  هدـش  یهانگ 

هیلع هللادـبع  یبا  نع   - 803 ثیدـح :  دـیاشخبب ؟  ار  وا  ات  تسا  هدومن  هبوت  اـیآ  دـنیبب ) هک   ) دـیاشگ یم  ار  دوخ  تسد  تسا  هداد  ماـجنا 
یم هک  دنوادخ  راتفگ  هرابرد  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 803 همجرت :  هلاقالا .  یه  لاق :  مهیلع )  بات  مث   : ) لجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلا 
نع  - 804 ثیدح :  تسا .  هبوت  نتفریذپ  يانعم )  هب  دنوادخ  بناج  زا   ) هبوت نیا  دومرف :  ( 164  ( ) تفریذپ ار  نانآ  هبوت  سپس   : ) دیامرف
نا برقم و  کلم  لثمک  یلاعت  هللا  دنع  نموملا  لثم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا 

مالسلا هیلع  اضر  ماما   - 804 همجرت :  هبئات .  هنموم  بئات و  نموم  نم  یلاعت  هللا  یلا  بحا  یش ء  سیل  کلذ و  نم  مظعال  هللا  دنع  نموملا 
هتـشرف دننامه  یلاعت  دنوادخ  دزن  رد  نموم  لثم  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  دومرف  تیاور  شراوگرزب  ردـپ  زا 

اب نز  درم و  زا  یلاـعت  دـنوادخ  دزن  رد  زیچ  چـیه  تسا و  رترب  رتـگرزب و  زین  برقم  هتـشرف  زا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  نموـم  تسا و  برقم 
هللا یلص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  نع   - 805 ثیدح :  تسین .  رتبوبحم  دنشاب  هدننک  هبوت  هک  ینامیا 

لوسر هک :  دومرف  تیاور  شراوگرزب  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   - 805 همجرت :  هل .  بنذال  نمک  بنذـلا  نم  بئاتلا  هلآ :  هیلع و 
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 - 806 ثیدح :  تسا .  هدرکن  یهانگ  هک  تسا  یـسک  دننامه  دـنک  هبوت  هانگ  زا  هک  سک  نآ  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ 
و هبوتلاب ؟  هل  ینا  هبوتلاب و  هبنذ  كرادتی  لجر  اناسحا و  موی  لک  یف  دادزی  لجر  نیلجرل  الا  ابنذلا  یف  ریخال  مالسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق 

ایند رد  يریخ  چیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 806 همجرت :  تیبلا .  لها  انتیالوب  الا  هنم  هللا  لبق  ام  هقنع  عطقنی  یتح  دجـس  ول  هللا 
ناربج ندومن  هبوت  اب  ار  شیوخ  هانگ  هک  يدرم  يرگید  دـیازفیب و  شا  يراـکوکین  رب  زور  ره  هک  يدرم  یکی  درم :  ود  يارب  رگم  تسین 
ببـس هب  رگم  دریذپ  یمن  وا  زا  دنوادخ  دوش  عطق  شندرگ  هک  دنک  هدجـس  يردق  هب  رگا  دنگوس  ادخ  هب  اجک ؟  هبوت  اجک و  وا  و  دـنک ، 

اوفرتعا هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  اـضرلا  نع   - 807 ثیدـح :  تیب .  لها  ام  تیالو 
شناردپ زا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما   - 807 همجرت :  هدابع .  نم  نیرکاـشلا  بحی  هللا  ناـف  مکبونذ  عیمج  نم  هللا  یلا  اوبوت  مکبر و  هللا  معنب 

فارتعا و تسامـش  راگدرورپ  هک  دنوادخ  ياهتمعن  هب  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک :  دومرف  تیاور  مالـسلا  هیلع 
 . دراد یم  تسود  ار  دوخ  رازگ  رکش  ناگدنب  دنوادخ  اریز  دیروآ  هبوت  دنوادخ  هاگرد  هب  ناتناهانگ  همه  زا  دینک و  رارقا 

اهطورش هبوتلا و  صالخا  بوجو  باب   - 85

هیلع ریخالا  نسحلا  ابا  تلاس  لاق :  لـاله  نب  دـمحا  نب  دـمحم  نع   - 808 ثیدـح :  نآ  طیارـش  هبوت و  ندوب  صلاخ  بوجو  باب   - 85
دمحا نب  دمحم   - 808 همجرت :  کلذ .  نم  لضفا  رهاظلاک و  نطابلا  نوکی  نا  مالـسلا :  هیلع  بتکف  یه ؟  ام  حوصنلا  هبوتلا  نع  مالـسلا 

نطاب و هکنیا  تشون :  نم  خساپ  رد  ترـضح  تسیچ ؟  صلاخ )   ) حوصن هبوت  هک :  مدیـسرپ  مالـسلا  هیلع  يداه  ماما  زا  دیوگ :  لاله  نب 
هبوتلا لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 809 ثیدـح :  دـشاب .  رترب  رهاظ  زا  نطاب  هکلب  دـشاب و  رهاظ  دـننامه  هبوت )  ماقم  رد   ) نرود

هک تسا  نآ  صلاخ  كاپ و  هبوت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 809 همجرت :  لضفا .  هرهاظک و  لـجرلا  نطاـب  نوکی  نا  حوصنلا 
نا وه  حوصنلا  هبوتلا  نا  يور  دق  و  قودصلا :  لاق   - 810 ثیدح :  دشاب .  شرهاظ  زا  رترب  شرهاظ و  دـننامه  هبوت )  ماقم  رد   ) درم نطاب 
نآ صلاخ  هبوت  هک :  تسا  هدش  تیاور  دیوگ :  هر )   ) قودص خیـش   - 810 همجرت :  ادـبا .  هیلا  دوعیال  نا  يونی  بنذ و  نم  لجرلا  بوتی 
هیلع نینمؤملاریما  نع   - 811 ثیدـح :  ددرگن .  زاب  هانگ  نآ  يوس  هب  زگره  رگید  هک  دـنک  دـصق  دـنک و  هبوت  یهاـنگ  زا  درم  هک  تسا 

هتس یلع  عقاو  مسا  وه  نییلعلا و  هجرد  رافغتسالا  رافغتسالا ؟  ام  يردتا  کما  کتلکث  لاقف :  هللارفغتـسا  هترـضحب :  لاق  الئاق  نا  مالـسلا : 
لجوزع هللا  یقلت  یتح  مهقوقح  نیقولخملا  یلا  يدوت  نا  ثلاثلا  ادبا و  هیلا  دوعلا  كرت  یلع  مزعلا  یناثلا  یضم و  ام  یلع  مدنلا  اهلوا  ناعم 

یلع تبن  يذـلا  محللا  یلا  دـمعت  نا  سماخلا  اهقح و  يدوتف  اهعیـض  کیلع  هضیرف  لـک  یلا  دـمعت  تا  عبارلا  هعبت و  کـیلع  سیل  سلما 
هوالح هتقذا  امک  هعاطلا  ملا  مسجلا  قیذـت  نا  سداسلا  دـیدج و  محل  امهنیب  اشنی  مظعلاـب و  دـلجلا  قصلی  یتح  نازحـالاب  هبیذـتف  تحـسلا 
ناـشیا روضح  رد  یـسک  هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  زا   - 811 همجرت :  هللا .  رفغتـسا  لوقت :  کلذ  دـنعف  هیـصعملا 
یمسا نآ  تسا و  نارترب  هبترم  رافغتسا  تسیچ ؟  رافغتـسا  یناد  یم  ایآ  دنیـشنب  تیازع  هب  تردام  دومرف :  ترـضح  هللا .  رفغتـسا  تفگ : 

هب زگره  هکنیا  رب  ندومن  یمزج  دصق  مزع و  مود :  تسا  هتشذگ  هک  هچنآ  رب  ینامیشپ  لوا :  تسا :  هدیدرگ  تباث  انعم  شش  رب  هک  تسا 
دنوادـخ هکنیا  اـت  ینادرگ  زاـب  ناـنآ  هب  تسا )  هدـیدرگ  عیاـض  وت  هاـنگ  رثا  رد  هک   ) ار مدرم  قوقح  هکنیا  موس :  ددرگن  زاـب  هاـنگ  يوس 

هدوب و وت  ندرگ  رب  هک  یبجاو  رما  ره  يوس  هب  هکنیا  مراهچ :  دـشابن .  یهانگ  وت  ندرگ  رب  ینک و  رادـید  كانبات  ییور )  اب   ) ار لـجوزع 
مارح ساسا  رب  هک  ار  یتشوگ  نآ  هک  يریگب  يدج  میمصت  هکنیا  مجنپ :  يروآ  اج  هب  ار  نآ  قح  يوش و  ممصم  يا  هتخاس  عیاض  ار  نآ 

 : مشـش دیورب .  دیدج  یتشوگ  ود ،  نآ  نیب  دبـسچب و  ناوختـسا  هب  تسوپ  هک  اجنآ  ات  يزادگب  هودنا  نزح و  اب  تسا  هدییور  وت  ندـب  رب 
تسا ماگنه  نیا  رد  سپ  يدوب ،  هدناشچ  وا  هب  ار  تیصعم  ینیریش  هک  هنوگنامه  یناشچب  ار  یگدنب  تعاط و  یتخـس  دوخ  ندب  رب  هکنیا 

لاق هنا  داـیز  نب  لـیمک  نع   - 812 ثیدـح :  تسا . )  لـحارم  نیا  یط  زا  سپ  رافغتـسا  رترب  هبترم   ) هللا رفغتـسا  ییوـگب :  یناوـت  یم  هک 
دبعلا نا  لاق :  فیک ؟  تلق :  ال  لاق :  سیل  تلق :  هبوتلا  دایز  نبا  ای  لاقف :  هللا  رفغتـسیف  بنذلا  بیـصی  دـبعلا  مالـسلا :  هیلع  نینموملاریمال 
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ام و  تلق :  هقیقحلاب  کلذ  عبیت  نا  دـیری  ناسللا  ناتفـشلا و  لاـق :  کـیرحتلا ؟  اـم  و  تلق :  کـیرحتلاب  هللا  رفغتـسا  لاـق :  اـبنذ  باـصا  اذا 
ال لاق :  نیرفغتـسملا ؟  نم  اناف  کلذ  تلعف  اذاف  تلق ،  هنم  رفغتـسا  يذلا  بنذلا  یلا  دوعی  نا ال  رامـضا  بلقلا و  قیدـصت  لاق :  هقیقحلا ؟ 

هجرد لوا  یه  هنم و  ترفغتـسا  يذلا  بنذلا  نع  هبوتلا  یلا  عوجرلا  لاق :  وه ؟  ام  رافغتـسالا  لصاف  تلق :  دـعب  لصالا  یلا  غلبت  مل  کنال 
نینمؤملاریما هب  دیوگ  دایز  نب  لیمک   - 812 همجرت :  هوحن .  ثیدحلا  رکذ  مث  ناعم  هتسل  عقاو  مسا  رافغتـسالا  بنذلا و  كرت  نیدباعلا و 

يا دومرف :  ترضح  دنک .  یم  شیاشخب  بلط  دنوادخ  زا  هدومن و  رافغتـسا  سپ  دوش  یم  هانگ  بکترم  هدنب  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع 
؟  هنوگچ مدرک :  ضرع  ریخ ،  دومرف :  ترـضح  تسین ؟  هبوت  رافغتـسا  نیمه  اـیآ  مدرک :  ضرع  تسا ؟  هبوـت  وـت ،  دارم  اـیآ  داـیز !  نبا 

بل ود  ینعی  دومرف :  تسیچ ؟  کیرحت  مدرک ،  ضرع  هللا .  رفغتسا  دیوگب :  کیرحت  اب  دوشب  یهانگ  بکترم  هاگره  هدنب  انامه  دومرف : 
دنک و قیدصت  ار  رافغتسا  بلق  ینعی  دومرف :  هچ ؟  ینعی  اتقیقح  مدرک :  ضرع  دنـشاب .  هتـشاد  ار  رافغتـسا  زا  يوریپ  هدارا  اتقیقح  نابز  و 

دیدومرف هک  نینچ  نم  رگا  ایآ  مدرک :  ضرع  دشاب .  هتـشاد  ار  تسا  هدومن  رافغتـسا  نآ  زا  هک  ار  یهانگ  نآ  هب  نتـشگنزاب  دوخ  ناهن  رد 
؟  تسیچ رافغتـسا  لصا  مدرک :  ضرع  يا .  هدیـسرن  رافغتـسا  هشیر  لصا و  هب  زونه  اریز  ریخ ،  دومرف :  دوب ؟  مهاوخ  نیرفغتـسم  زا  منک 
 ( ناگدـننک تدابع   ) هبتر هجرد و  نیلوا  نیا  يا و  هدومن  رافغتـسا  نآ  زا  هک  یهانگ  زا  ندومن  هبوت  يوس  هب  ندرک  هعجارم  یکی  دومرف : 
ار هتشذگ  ثیدح  ترضح  سپس  تسا  هدیدرگ  تباث  انعم  شش  يارب  هک  تسا  یمـسا  رافغتـسا  و  هانگ ،  ندومن  كرت  يرگید  و  تسا ، 

 . دومرف

اهل هالصلا  لسغلا و  بابحتسا  هبوتلل و  هعمجلا  سیمخلا و  اعبرالا و  موص  بابحتسا  باب   - 86

نع  - 813 ثیدح :  هبوت  يارب  زامن  لسغ و  بابحتسا  نینچمه  هعمج و  هبنش و  جنپ  هبنـشراهچ و  زور  نتفرگ  هزور  بابحتـسا  باب   - 86
 : همجرت هعمجلا .  سیمخلا و  ءاعبرالا و  موی  موص  وه  لاق :  احوصن ) هبوت  هللا  یلا  اوبوت   : ) لـجوزع هللا  لوق  یف  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  یبا 

يا هبوت  دـیدرگ ) زاـب   ) دـیروآ هبوت  دـنوادخ  يوس  هب   : ) دـیامرف یم  لـجوزع  دـنوادخ  راـتفگ  هراـبرد  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 813
 . نیتعکر یلـصا  یتح  هدعب  تلهما  بنذ  ینمها  ام  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 814 ثیدح :  ( 165  () صلاخ ینتشگزاب )  )
ارم دوش  هداد  نم  هب  زاـمن  تعکر  ود  ندروآ  اـج  هب  تلهم  نآ ،  زا  سپ  هک  یهاـنگ  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما   - 814 همجرت : 
الا هللا  رفغتسا  نیتعکر و  یلص  رهطتف و  ماقف  ابنذ  بنذا  دبع  نم  ام  مالسلا :  هیلع  لاق  و   - 815 ثیدح :  دزاس .  یمن  مارآ  یب  نیگهودنا و 

 : همجرت امیحر . ) اروفغ  هللا  دجی  هللا  رفغتـسی  مث  هسفن  ملظی  وا  اءوس  لمعی  نم  و   : ) لاق هناحبـس  هنال  هلبقی  نا  هللا  یلع  اقح  ناک  هل و  رفغ 
هب زامن  تعکر  ود  دریگ و  تراهط  دزیخرب و  سپ  دوش  یهانگ  بکترم  هک  تسین  يا  هدنب  چیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 815

ار وا  رافغتـسا  هک  تسا  راوازـس  دنوادخ  رب  دوش و  یم  شلاح  لماش  یهلا  ترفغم  هکنیا  زج  دنک  ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  دروآ و  ياج 
ترفغم بلط  دنوادخ  زا  سپس  دنک  متـس  نتـشیوخ  هب  ای  دروآ  ياج  هب  يدب  راک  سک  ره  و   : ) تسا هدومرف  ناحبـس  يادخ  اریز  دریذپب 

(166 ( ) دبای یم  نابرهم  هدنزرمآ و  ار  دنوادخ  دنک 

اهضقن ررکت  نا  اهطئارشب و  نایتالا  عم  اهتحص  هبوتلا و  دیدجت  زاوج  باب   - 87

رارکت هبوت  نآ  نتـسکش  هچ  رگا  دروآ  ياـج  هب  ار  نآ  طیارـش  هک  یتروص  رد  هبوت  نیا  تحـص  ندرک و  هبوت  هراـبود  زاوـج  باـب   - 87
امل نموملا  لمعیلف  هل  هروفغم  اهنم  بات  اذا  نموملا  بونذ  ملـسم  نب  دـمحم  اـی  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 816 ثیدح :  ددرگ 
لاق هبوتلا  یف  داع  بونذلا و  نم  رافغتسالا  هبوتلا و  دعب  داع  ناف  تلق :  نامیالا  لهال  الا  تسیل  اهنا  هللا  اما و  هرفغملا  هبوتلا و  دعب  فناتـسی 

مث بنذی  ارارم  کلذ  لعف  هناف  تلق :  هتبوت ؟  هللا  لبقیال  مث  بوتی  هنم و  رفغتـسی  هبنذ و  یلع  مدنی  نموملا  دبعلا  يرتا  ملـسم  نب  دـمحم  ای 
تائیـسلا نع  وفعی  هبوتلا و  لبقی  میحر  روفغ  هللا  نا  هرفغملاب و  هیلع  هللا  داع  هبوتلا  رافغتـسالاب و  نموملا  داع  املک  لاقف :  رفغتـسی  بوتی و 
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ناهانگ ملسم !  نب  دمحم  يا  دومرف :  ملسم  نب  دمحم  هب  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 816 همجرت :  هللا .  همحر  نم  نینموملا  طنقت  نا  كایاف 
ناه دنک .  لمع  دنک  یم  زاغآ  ترفغم  هبوت و  زا  دعب  هک  هچنآ  يارب  دیاب  نموم  سپ  دوش ،  یم  هدیزرمآ  دـنک  هبوت  اهنآ  زا  هاگره  نموم 

ناهانگ زا  رافغتسا  هبوت و  زا  دعب  رگا  سپ  مدرک :  ضرع  دیوگ :  ملـسم  نب  دمحم  تسین .  نامیا  لها  يارب  زج  هبوت  هک  دنگوس  ادخ  هب  ، 
رب هک  ینموم  هدـنب  يرادـنپ  یم  وت  اـیآ  ملـسم !  نب  دـمحم  يا  دومرف :  تسا ؟  هنوگچ  دـنک  هبوـت  هراـبود  ددرگ و  زاـب  هاـنگ  هب  هراـبود  ، 

اهراب ار  راک  نیا  وا  رخآ  مدرک :  ضرع  دریذپ ؟  یمن  ار  شا  هبوت  دنوادخ  دـنک  یم  هبوت  رافغتـسا و  نآ  زا  ددرگ و  یم  نامیـشپ  شهانگ 
دنوادخ يوس  هب  هبوت  رافغتسا و  اب  نموم  هک  ینامز  ات  دومرف :  ترـضح  دنک .  یم  رافغتـسا  هبوت و  سپـس  دنک  یم  هانگ  تسا  هداد  ماجنا 
ناهانگ زا  دریذپ و  یم  ار  هبوت  تسا ،  نابرهم  هدنزرمآ  دنوادخ  هک  یتسار  دـیآ و  یم  وا  يوس  هب  شترفغم  اب  زین  دـنوادخ  ددرگ  یم  زاب 

نا مالسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 817 ثیدح :  ینک .  سویام  دنوادخ  تمحر  زا  ار  نینموم  هکنیا  زا  شاب  رذـح  رب  سپ  درذـگ  یم  رد 
هک یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 817 همجرت :  لـضفا .  ناـک  هنم  کـلذ  نوکیـال  نم  باوتلا و  نتفملا  دـبعلا  بحی  هللا 
هانگ درگ  هب  الصا  هک  يا  هدنب  دراد و  یم  تسود  ار  تسا  هدومن  هبوت  سپـس  هدش  شیامزآ  هدومزآ و  هانگ  هلیـسوب  هک  يا  هدنب  دنوادخ 

هرجهی بنذ  هلو  الا  نموم  نم  ام  مالسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 818 ثیدح :  تسا .  رترب  هدومن  هبوت  هدرک و  هانگ  هک  يا  هدنب  زا  هتشگن 
 ( ممللا الا  شحاوفلا  مثالا و  رئابک  نوبنتجی  نیذـلا   : ) لجوزع هللا  لوق  نع  هتلاس  و  ممللا )  الا   ) لجوزع هللا  لوق  کـلذ  هب و  ملی  مث  اـنامز 

ینموم چیه  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 818 همجرت :  هنم .  هللا  رفغتسیف  بنذلاب  ملی  لجرلا  ممللا  هقرـسلا و  انزلا و  شحاوفلا  لاق : 
نیا دـهد و  یم  ماجنا  هرابود  ار  نآ  سپـس  هدومن  يرود  نآ  زا  هدـیرب و  هاـنگ  نآ  زا  یتدـم  هک  تسا  یهاـنگ  يو  يارب  هکنیا  زج  تسین 

زا دـیوگ :  ياور  تسا .  هدـش  ریبعت  گرزب )  هانگ  هب  تبـسن  کچوک  هانگ   ( ) ممل  ) هب نآ  زا  لجوزع  يادـخ  راـتفگ  رد  هک  تسا  ناـمه 
زا رگم  دننک  یم  يرود  اه  یتشز  گرزب و  ناهانگ  زا  هک  نانآ   : ) دیامرف یم  هک  مدیسرپ  هفیرش  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ ممل  تسا و  يدزد  ندومن و  اـنز  اـه ،  یتـشز  شحاوف و  زا  دارم  دومرف :  ترـضح  ( 167 ( ) دـیآ یم  شیپ  هک  یکچوک  ناـهانگ  ممل 
نع  - 819 ثیدـح :  دـنک .  شیاشخب  بلط  دـنوادخ  زا  نآ  زا  سپ  دوش  هتفرگ )  رارق  وا  ریـسم  رد  هک   ) یهانگ بکترم  یـسک  هک  تسا 
انیا و  تلق :  ادبا  هیف  دوعی  يذلا ال  بنذلا  وه  لاق :  احوصن ) هبوت  هللا  یلا  اوبوت   ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  یبا  نع  ریـصب ،  یبا 

مالسلا هیلع  قداص  ماما  دیوگ :  ریـصب  وبا   - 819 همجرت :  باوتلا .  نتفملا  هدابع  نم  بحی  هللا  نا  دـمحم  ابا  اـی  لاـقف :  دـعی ؟  بتی و  مل 
نآ هناصلاخ  حوصن و  هبوت  دومرف :  ( 168  ( ) هناصلاخ يا  هبوت  دینک  هبوت  دنوادخ  يوس  هب   : ) دـیامرف یم  هک  یلاعت  يادـخ  راتفگ  هرابرد 

 ( هانگ هب   ) دنک و یمن  هبوت  ام  زا  کیمادک  مدرک :  ضرع  ددرگن .  زاب  تسا  هدـش  بکترم  هک  یهانگ  هب  هرابود  زگره  صخـش  هک  تسا 
تـسا هدومن  هبوت  هدش و  راچد  هانگ  هب  هک  یـسک  نآ  شناگدنب  زا  دنوادخ  هک  یتسار  دمحم !  ابا  يا  دومرف :  ترـضح  ددرگ ؟  یمن  زاب 

یف هللا  رفغتـسی  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  ناک  لاق  داشرالا )  ) یف یملیدلا  دمحم  نب  نسحلا   - 820 ثیدـح :  دراد .  یم  تسود  ار 
مکبر اوفغتسا  و   ) یلاعت هللا  لوقی  هباحصا  حلاص  مالسلا و  هیلع  هتیب  لها  کلذک  هیلا و  بوتا  یبر و  هللا  رفغتسا  لوقی  هرم  نیعبـس  موی  لک 

املک لاقف :  دوعا  مث  بوتا  ینا  لاقف :  هللا  رفغتـسا  لاـق :  تبت ؟  اذا  لوقا  اـمف  بنذا  ینا  هللا  لوسر  اـی  لـجر :  لاـق  و  لاـق :  هیلا )  اوبوت  مث 
نسح  - 820 همجرت :  روحدملا .  وه  ناطیـشلا  نوکی  یتح  بوتت  لازت  الف  رثکا  هللا  وفع  لاقف :  یبونذ  رثکت  نذا  لاقف :  هللا  رفغتـسا  تبنذا 

 : تفگ یم  دومن و  یم  رافغتـسا  دنوادخ  هاگرد  هب  هبترم  داتفه  زور  ره  رد  ادخ -  لوسر  دـیوگ :  داشرالا )  ) باتک رد  یملید  دـمحم  نب 
یم یلاعت  دـنوادخ  دنتـشاد ،  يا  هریـس  نینچ  شا  هتـسیاش  باحـصا  مالـسلا و  هیلع  وا  تیب  لـها  نینچمه  هیلا )  بوتا  یبر و  هللا  رفغتـسا  )
هللا یلـص  ادخ  لوسر  هب  يدرم  دیوگ - :  يوار  ( - 169 ( ) دیروآ هبوت  وا  يوس  هب  سپـس  دینک  ترفغم  بلط  ناتراگدرورپ  زا   : ) دـیامرف

هاگرد هب  دومرف :  ترـضح  میوگب ؟  هچ  منک  یم  هبوت  هک  یماگنه  موش  یم  هاـنگ  بکترم  نم  ادـخ !  لوسر  يا  درک :  ضرع  هلآ  هیلع و 
نامز ره  دومرف :  میوگب ) ؟  هچ  لاح  نیا  رد   ) مدرگ یم  زاب  هانگ  هب  هرابود  سپـس  منک و  یم  هبوت  درک :  ضرع  نک .  رافغتـسا  دـنوادخ 

وفع و دومرف :  ترضح  دوش .  یم  دایز  نم  ناهانگ  نیاربانب  درک :  ضرع  نک .  شیاشخب  ترفغم و  بلط  دنوادخ  زا  يدش  هانگ  بکترم 

سفن اب  زا 165داهج  هحفص 145 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


 . ددرگ یم  هدنار  رام و  رات و  ناطیش  هکنیا  ات  ینک  یم  هبوت  هتسویپ  سپ  تسا  رتشیب  رتدایز و  دنوادخ  شیاشخب 

هرکذ املک  هنم  رافغتسالا  بنذلا و  رکذت  بابحتسا  باب   - 88

 : لاق ثیدح  یف  هللادبع  یبا  نع   - 821 ثیدح :  دروآ  دای  هب  ار  نآ  هاگ  ره  نآ  زا  ندومن  رافغتسا  هانگ و  يروآدای  بابحتسا  باب   - 88
مالسلا هیلع  قداص  ماما   - 821 همجرت :  هتعاس .  نم  هاسنیل  رفاکلا  نا  هل و  رفغیف  هبر  رفغتسی  یتح  هنس  نیرـشع  دعب  هبنذ  رکذیل  نموملا  نا 

دنک رافغتسا  شراگدرورپ  هاگرد  هب  ات  دروآ  یم  دای  هب  لاس  تسیب  زا  سپ  ار  دوخ  هانگ  نموم  صخـش  هک  یتسار  هب  دومرف :  یثیدح  رد 
یم ششومارف  دوش  یم  نآ  بکترم  هک  مد  نامه  رد  شهانگ  رفاک  صخش  یلو  دهد  یم  رارق  دوخ  نارفغ  لومـشم  ار  وا  راگدرورپ  سپ 
امنا هلرفغیف و  هنم  رفغتسیف  هنـس  نیرـشع  دعب  رکذیف  بنذلا  بنذیل  نموملا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 822 ثیدح :  ددرگ . 

نموم هک  یتـسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   - 822 همجرت :  هتعاس .  نم  هاـسنیف  بنذـلا  بنذـیل  رفاـکلا  نا  هل و  رفغیل  هرکذـی 
دریگ و یم  رارق  شیاشخب  شزرمآ و  دروم  دنک و  یم  رافغتـسا  نآ  زا  دروآ و  یم  دای  هب  ار  نآ  لاس  تسیب  زا  دـعب  سپ  دـنک  یم  یهانگ 

دراپس یم  یشومارف  هب  ار  نآ  دنک  یم  هانگ  هک  یتعاس  نامه  رد  رفاک  دوش و  عقاو  نارفغ  لومـشم  هک  تسا  نیا  يارب  شا  يروآ  دای  نیا 
همجرت ثیدحلا . )   . ) رافغتسالا هرکذی  همقنب و  هعبتا  ابنذ  بنذاف  اریخ  دبعب  دارا  اذا  هللا  نا  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 823 ثیدح :  . 

وریپ ددرگ  یهانگ  بکترم  هدنب  نآ  دنک و  هدارا  ار  يا  هدنب  ریخ  دـنوادخ  هک  هاگره  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 823 : 
هیلع هللادبعوبا  لاق   - 824 ثیدح :  دروآ .  یم  وا  دای  هب  ار  رافغتـسا  دشک و  یم  وا  زا  یماقتنا  دنک و  یم  یتبوقع  ار  وا  دـنوادخ  هانگ  نآ 

ملعیال ثیح  نم  جردتسم  وهف  رافغتسالا  نع  هیهلیف  معنلا  اهدنع  هل  ددجی  هل و  یلمیف  بنذلا  بنذی  دبعلا  وه  لاقف :  جاردتسالا  نع  مالسلا 
تسا نآ  جاردتسا  دومرف :  ترضح  تسیچ ) ؟  هک   ) دش هدیسرپ  ( 170  ( ) جاردتسا  ) هرابرد مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 824 همجرت :  . 

دنام و زاب  رافغتـسا  زا  دوش و  اطع  يدیدج  ياه  تمعن  وا  هب  هانگ  باکترا  اب  نامزمه  دوش و  هداد  تلهم  وا  هب  سپ  دنک  یهانگ  هدـنب  هک 
 . تسا هتشگ  کیدزن  تواقش  هب  كدنا  كدنا  دناد  یمن  هک  ییاج  زا  یسک  نینچ  دوش  مرگرس 

ناکمالا دنع  هب  هردابملا  ریخلا و  صرف  زاهتنا  بابحتسا  باب   - 89

رفعج نع   - 825 ثیدح :  دوش  هدافتسا  ریخ  ياهتصرف  زا  ناکما  تروص  رد  هکنیا  ریخ و  ياهتصرف  ندرمش  تمینغ  بابحتسا  باب   - 89
 : عبرا لبق  عبراب  رداب  یلع  ای  لاق :  مالـسلا  هیلع  یلعل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیـصو  یف  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  دـمحم  نب 
زا مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 825 همجرت :  کتوم .  لبق  کتایح  كرقف و  لبق  كانغ  کمقـس و  لبق  کتحـص  کمره و  لبق  کـبابش 

راهچ زا  شیپ  یلع !  يا  تسا :  هدمآ  مالسلا -  هیلع  یلع  هب  هلآ -  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمایپ  تیـصو  رد  هک :  دومرف  تیاور  شناردپ : 
لبق تیدنمتورث  زا  رمش و  تمینغ  تیرامیب  زا  شیپ  ار  تتمالـس  بایرد و  ندش  ریپ  زا  شیپ  ار  تیناوج  نک :  تردابم  زیچ  راهچ  هب  زیچ 

یسوم نب  لیعامسا  نب  یسوم  نع   - 826 ثیدح :  ناد .  تمینغ  ار  تا  یگدنز  تندرم  زا  شیپ  نک و  ریخ  هدافتـسا  يوش  ریقف  هکنیا  زا 
کتحص سنتال  لاق :  ایندلا  نم  کبیصن  سنتال  لجوزع و  هللا  لوق  یف  مالسلا  هیلع  یلع  نع  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب 

زا مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یسوم  نب  لیعامسا  نب  یـسوم   - 826 همجرت :  هرخالا .  اهب  بلطت  نا  کطاشن  کبابـش و  کغارف و  کتوق و  و 
ایند زا  ار  تا  هرهب  بیـصن و  و   : ) دیامرف یم  هک  لجوزع  يادخ  راتفگ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  یلع  هک :  دومرف  تیاور  شراوگرزب :  ناردـپ 

هرهب ترخآ  بلط  يارب  يراد  هک  یطاشن  یناوج و  يراکیب و  ییاناوت و  یتمالـس و  زا  هک  نکم  شومارف  دومرف :  ( 171  ( ) نکم شومارف 
اوزهتناف باحـسلا  رم  رمت  هصرفلا  نامرحلاب و  ءاـیحلا  هبیخـال و  هبیهلا  تنرق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 827 ثیدـح :  يربب . 

تیمورحم اب  ایح  تسا و  نورقم  ندیـسرن  دوصقم  هب  يدارمان و  اب  سرت  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 827 همجرت :  ریخلا .  صرف 
هعاضا مالسلا :  هیلع  لاق  و   - 828 ثیدح :  دیرمش .  تمینغ  ار  وکین  ياهتـصرف  سپ  درذگ  یم  هدنرذگ  ربا  دننام  تصرف  تسا و  هارمه 
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 . تسا هودـنا  هصغ و  بجوم )   ) تصرف ندرک  فـلت  نداد و  داـب  رب  دوـمرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤـملاریما   - 828 همجرت :  هصغ .  هـصرفلا 
مالسلا هیلع  نینمؤملاریما   - 829 همجرت :  هصرفلا .  دـعب  هانالا  ناکمالا و  لبق  هلجاعملا  قرخلا  نم  مالـسلا :  هیلع  لاـق  و   - 829 ثیدح : 
تصرف ندروآ )  تسد  هب   ) زا دعب  ندرک )  یتسـس   ) يرابدرب و  ییاناوت ،  ندروآ )  تسد  هب   ) زا شیپ  يراک )  رد   ) ندرک باتـش  دومرف : 

 . تسا ینادان  زا  ود ) ره  نیا  )

بنذلا عم  هبوجو  بنذ و  ریغ  نم  هلیل  موی و  لک  رافغتسالا  هبوتلا و  رارکت  بابحتسا  باب   - 90

رد رافغتـسا  هبوت و  بوجو  دـشاب و  هتفرگ  تروص  یهاـنگ  هکنیا  نودـب  بش  زور و  ره  رد  رافغتـسا  هبوت و  رارکت  بابحتـسا  باـب   - 90
یلا بوتی  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  ناک  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 830 ثیدح :  دشاب  هدش  ماجنا  یهانگ  هک  یتروص 

نا تلق :  هللا  یلا  بوتا  لوقی :  ناـک  نکل  ـال و  لاـق  هیلا ؟  بوتا  هللا و  رفغتـسا  لوقی :  ناـکا  تلق :  هرم  نیعبـس  موی  لـک  یف  لـجوزع  هللا 
مالسلا هیلع  قداص  ماما   - 830 همجرت :  ناعتسملا .  هللا  لاقف :  دوعن .  بوتن و  نحن  دوعیال و  بوتی و  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

ایآ مدرک :  ضرع  دیوگ :  يوار  دومن -  یم  هبوت  هبترم  داتفه  لجوزع  يادـخ  هاگرد  هب  زور  ره  رد  هک  دوب  نینچ  ادـخ -  لوسر  دومرف : 
ادـخ لوسر  اـنامه  مدرک :  ضرع  هللا )  یلا  بوتا   : ) تفگ یم  هکلب  ریخ ،  دومرف :  هیلا ؟ )  بوتا  هللا و  رفغتـسا   : ) تفگ یم  ادـخ  لوـسر 

هب هراـبود   ) مینک و یم  هبوت  اـم  یلو  دوب ) یلاـعت  لـماکت و  لاـح  رد  هراومه   ) درک یمن  تشگزاـب  دوـمن و  یم  هبوـت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
 - 831 ثیدح :  تسج . )  يرای  وا  زا  دیاب  هار  نیا  رد  و   ) تسا هدننک  يرای  دنوادخ  دومرف :  ترـضح  میدرگ .  یم  زاب  هتـشذگ )  تلاح 

ار نخس  نیا  ام  باحصا  زا  يا  هدع   - 831 همجرت :  رافغتسالا .  بونذلا  ءاود  ءاود و  ءاد  لکل  لاق :  اولاق :  هوعفر  انباحصا  نم  هدع  نع  و 
 - 832 ثیدح :  تسا .  ندرک  رافغتـسا  ناهانگ  ياود  تسا و  ییاود  يدرد  ره  يارب  دومرف :  هک  دنا  هداد  تبـسن  مالـسلا  هیلع  موصعم  هب 

بنذ هئامعبس  موی  یف  بنذی  دبع  یف  ریخال  بنذ و  هئامعبس  هل  هللا  رفغ  موی  یف  هرم  هئام  هللا  رفغتسا  لاق :  نم  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق 
ار وا  هانگ  دصتفه  دنوادخ  دـیوگب  هللا )  رفغتـسا   ) هبترم دـص  زور  ره  رد  هک  سک  ره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 832 همجرت :  . 

یف مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 833 ثیدـح :  تسین .  وا  رد  يریخ  دوـش  هاـنگ  دـصتفه  بـکترم  زور  رد  هـک  يا  هدـنب  دزرمآ و  یم 
هیلع قداص  ماما   - 833 همجرت :  بنذ .  ریغ  نم  هرم  نیعبـس  موی  لک  هللا  یلا  بوتی  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  لاق :  ثیدـح 

هب هبترم  داتفه  دـشاب  هتـشاد  یهانگ  هکنیا  نودـب  زور  ره  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  یتسار  هب  دومرف :  یثیدـح  رد  مالـسلا 
بوتی ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  لاق :  ثیدح  یف  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 834 ثیدح :  دروآ .  یم  هبوت  یهلا  هاگرد 

 - 834 همجرت :  بنذ .  ریغ  نم  اهیلع  مهرجویل  بئاصملاب  ءایلوا  صحی  هللا  نا  بنذ  ریغ  نم  هرم  هئام  هلیل  موی و  لک  یف  هرفغتسی  هللا و  یلا 
یهانگ هکنیا  نودب  زور  هنابش  ره  هک  دوب  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  شور  انامه  دومرف :  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
شیوخ ناتـسود  ءاـیلوا و  هب  ار  اـه  یتخـس  بئاـصم و  دـنوادخ  هک  یتـسار  هب  درک ؛ یم  رافغتـسا  هبوت و  دـنوادخ  يوـس  هب  دـشاب  هتـشاد 

 - 835 ثیدح :  دـهد .  شاداپ  اه  يراوشد  رب  ناشدومن  ییابیکـش  رطاخ  هب  اهنآ  هب  ات  دنـشاب  هدومن  یهانگ  هکنیا  نودـب  دـهد  صاصتخا 
 . بنذ ریغ  نم  هرم  نیعبـس  موی  لک  یف  هللا  یلا  بوتی  ناک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق :  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع 

نودب زور  ره  هک  دوب  نینچ  هریس  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  انامه  دومرف :  یثیدح  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 835 همجرت : 
مالسلا هیلع  رفعج  وبا  لاق   - 836 ثیدح :  دومن .  یم  هبوت  یهلا  هاگرد  هب  هبترم  داتفه  دشاب  هتفرگ  تروص  ترضح  نآ  زا  یهانگ  هکنیا 
ناگدنب نیرتبوبحم  زا  یکی  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 836 همجرت :  باوتلا .  نسحملا  هللا  یلا  هللا  دابع  بحا  نم  لاـقی :  ناـک  هنا  : 

یل لاـق  لاـق :  دـالبلا  یبا  نب  میهاربا  نع  و   - 837 ثیدح :  دشاب .  هدـننک  هبوت  رایـسب  راکوکین و  هک  تسا  یـسک  دـنوادخ  دزن  رد  ادـخ 
یبا نب  میهاربا   - 837 همجرت :  ریثک .  فالا  هسمخ  یل :  لاق  مث  هرم  فـالا  هسمخ  موی  لـک  یف  هللا  رفغتـسا  ینا  مالـسلا :  هیلع  نسحلاوبا 

هب سپـس  منک -  یم  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  هبترم  رازه  جـنپ  زور  ره  رد  نم  انامه  دومرف :  نم  هب  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دـیوگ :  دالبلا 
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 . تسا دایز  رازه  جنپ  دندومرف :  نم 

مالسالا اذک  هنیاعملا و  لبق  موقلخلا  سفنلا  غولب  دنع  ول  رمعلا و  رخآ  یف  هبوتلا  هحص  باب   - 91

دنیبب و مشچ  هب  ار  گرم  هکنیا  زا  شیپ  دشاب  هدیسر  ولگ  هب  ناج  هک  دشاب  یماگنه  هچ  رگا  رمع  نایاپ  رد  هبوت  ندوب  حیحـص  باب   - 91
لاق لجوزع  هللا  نا  ثیدح :  یف  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  وا  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 838 ثیدح :  ندروآ  مالسا  تسا  نینچمه 

تطسب وا  هبوتلا  مهل  تلعج  لاق :  یندز  بر  ای  لاق :  هل  ترفغ  رفغتـسا  مث  هئیـس  کتیرذ  نم  لمع  نم  نا  کل  تلعج  مالـسلا :  هیلع  مدال 
یثیدح رد  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ای  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا   - 838 همجرت :  یبسح .  بر  ای  لاق :  هذـه  سفنلا  غلبت  یتح  هبوتلا  مهل 

تنادـنزرف زا  سک  ره  هک  مداد  رارق  وت  يارب  ار  تیزم  نیا  دومرف :  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  هب  لـجوزع  دـنوادخ  اـنامه  تسا :  هدـمآ 
نیا زا  شیب  ارم  نم  راگدرورپ  يا  درک :  ضرع  مالسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  میاشخب .  یم  ار  وا  دنک  رافغتـسا  سپـس  دوش  یهانگ  بکترم 

ناشیولگ هب  ناج  هک  ماگنه  نآ  ات  مدنارتسگ  مدوشگ و  ار  هبوت  باب  نانآ  يارب  ای  مداد  رارق  ار  هبوت  تنادنزرف  يارب  دومرف :  دنوادخ  هد . 
هذه و سفنلا  تغلب  اذا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 839 ثیدح :  تسا .  سب  ارم  نم  راگدرورپ  يا  درک :  ضرع  ترضح  دسر . 

اجنیا هب  ناج  هک  هاگنآ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 839 همجرت :  هبوت .  لهاجلل  تناک  هبوت و  ملاـعلل  نکی  مل  هقلح  یلا  هدـیب  يوها 
 : ثیدح دوش .  یم  هتفریذپ  لهاج  هبوت  یلو  تسین  هتفریذپ  ملاع  صخـش  هبوت  دیـشک -  دوخ  قلح  يوس  هب  ار  شکرابم  تسد  و  دسرب - 

هنـسلا نا  لاق :  مث  هتبوت  هللا  لبق  هنـسب  هتوم  لبق  بات  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  نع   - 840
نا و  لاق :  مث  هتبوت  هللا  لبق  هعمجب  هتوم  لبق  باـت  نم  لاـق :  مث  ریثکل  رهـشلا  نا  لاـق :  مث  هتبوت  هللا  لـبق  رهـشب  هتوم  لـبق  باـت  نم  ریثکل 

ماما  - 840 همجرت :  هتبوت .  هللا  لبق  نیاعی  نا  لبق  باـت  نم  ریثکل  اـموی  نا  لاـق :  مث  هتبوت  هللا  لـبق  مویب  هتوم  لـبق  باـت  نم  ریثکل  هعمجلا 
ار شا  هبوت  دنوادخ  دنک  هبوت  هدنام  شگرم  هب  لاس  کی  هک  یسک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص 

سپـس دریذپ ،  یم  ار  شا  هبوت  دنوادخ  دنک  هبوت  هدنام  شندرم  هب  هام  کی  سک  ره  تسا ؛  دایز  لاس  کی  دومرف :  سپـس  دریذـپ ،  یم 
کی دومرف :  سپـس  دریذـپ ،  یم  ار  شا  هبوت  دـنوادخ  دـنک  هبوت  هدـنام  شگرم  هب  هعمج  کی  هک  یـسک  تسا ؛  دایز  هاـم  کـی  دومرف : 

زور کی  هک  یتسار  هب  دومرف :  سپس  دریذپ ،  یم  ار  شا  هبوت  دنوادخ  دنک  هبوت  شندرم  زا  شیپ  زور  کی  هک  یسک  تسا ؛  دایز  هعمج 
نع  - 841 ثیدح :  دریذـپ .  یم  ار  شا  هبوت  دـنوادخ  دـنک  هبوت  دـنیبب  دوخ  مشچ  هب  ار  گرم  هکنآ  زا  شیپ  هک  یـسک  تسا ؛  دایز  مه 

 : لاق تام  قهـش و  اهبرقاف و  هتوم  دـنع  هیـالولا  هیخا  نبا  هیلع  ضرع  نیفلاـخملا  نم  ناـک  اخیـش  ـالجر  نا  ثیدـح  یف  بهو  نب  هیواـعم 
لاق هنجلا  لها  نم  لجر  وه  لاقف :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  یلع  مالکلا  اذه  يرـسلا  نب  یلع  ضرعف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  یلع  انلخدف 

هیواعم  - 841 همجرت :  هنجلا .  لخد  هللا  دق و  اذام ؟  هنم  نودیرتف  لاق :  کلت  هتعاس  ریغ  اذـه  نم  ائیـش  فرعی  مل  هنا  يرـسلا :  نب  یلع  هل 
ضرع مالـسلا  هیلع  همئا  تیالو  شردارب  رـسپ  طسوت  شگرم  ماگنه  رد  نیفلاـخم  زا  يدرمریپ  رب  هک :  دـنک  تیاور  یثیدـح  رد  بهو  نب 

ماما رب  ام  نآ  زا  سپ  دـیوگ - :  يوار  داد -  ناج  دیـشک و  رب  يا  هرعن  هدومن و  رارقا  مالـسلا  هیلع  نیموصعم  تیالو  هب  درمریپ  نآ  دـش و 
لها زا  يدرم  درمریپ  نآ  دوـمرف :  ترـضح  تشاد .  هضرع  ترـضح  هب  ار  هیـضق  نیا  يرـس  نب  یلع  میدـش و  دراو  مالـسلا  هـیلع  قداـص 
لها زا  وا  هنوگچ   ) دوـب هتفاـین  رد  شندرم  تعاـس  ناـمه  زج  ار  امـش  تیـالو  زا  يزیچ  هک  وا  درک :  ضرع  يرـس  نب  یلع  تسا .  تشهب 

هللادبع یبا  نع   - 842 ثیدح :  دش .  تشهب  دراو  وا  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیهاوخ ؟  یم  هچ  وا  زا  امـش  دومرف :  ترـضح  تسا ) ؟  تشهب 
یف مدـلا  يرجم  مهنم  هتیرجا  يدـلو و  یلع  سیلبا  تطلـس  بر  ای  مدآ :  لاق  هوقلا  نم  هاطعا  اـم  سیلبا  هللا  یطعا  اـمل  لاـق :  مالـسلا  هیلع 

هبوتلا لاق :  یندز  بر  ای  لاق :  اهلاثما  رـشعب  هنـسحلا  هدحاوب و  هیئـسلا  كدلول  کل و  لاق :  يدلول ؟  یل و  امف  هتیطعا  ام  هتیطعا  قورعلا و 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما   - 842 همجرت :  یبـسح .  لاـق :  یلاـباال  رفغا و  لاـق :  یندز  بر  اـی  لاـق :  موقلحلا  سفنلا  غلبت  نا  یلا  هطوـسبم 

 : درک ضرع  مالـسلا  هیلع  مدآ  ترـضح  دیـشخب  ار ) مدرم  بیرف  يرگاوغا و  تردق   ) ار تردق  نآ  سیلبا  هب  دـنوادخ  هک  ینامز  دومرف : 
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وا هب  یتخاس و  هارمه  نانآ  اب  ار  وا  دراد  نایرج  اهگر  رد  هک  نوخ  دننامه  يدومن و  طلـسم  نم  نادـنزرف  رب  ار  سیلبا  نم !  راگدرورپ  يا 
هک ما  هتخاس  ررقم  تنادـنزرف  وت و  يارب  دومرف :  دـنوادخ  يا ؟  هدراذـگ  هچ  منادـنزرف  نم و  يارب  سپ  يدیـشخب  ار  ینانچنآ  يورین  نآ 
زا شیب  ارم  نم !  راگدرورپ  يا  درک :  ضرع  دوش .  هداد  شاداپ  ربارب  هد  امـش  یکین  کی  یلو  دـشاب  هتـشاد  تبوقع  کی  ناتناهانگ  کی 
ارم راگدرورپ !  يا  درک :  ضرع  ما .  هدوشگ  هدنارتسگ و  دسرب  ناتیولگ  هب  ناج  هک  ینامز  ات  امـش  يارب  ار  هبوت  باب )   : ) دومرف هد .  نیا 
هیلع نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم   - 843 ثیدـح :  تسا .  سب  ارم  درک :  ضرع  تسین .  یکاـب  ارم  مشخب و  یم  دوـمرف :  هد .  نیا  زا  شیب 
هتوم لبق  بات  نم  ریثکل  ارهـش  نا  و  لاق :  مث  هیلع  هللا  بات  هنـسب  هتوم  لـبق  باـت  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  لاـق :  مالـسلا 
ماما  - 843 همجرت :  هیلع .  هللا  بات  هقلح  یلا  هدیب  راشا  انهاه و  هسفن  تغلب  دـق  بات و  نم  ریثکل  هعاس  نا  و  لاق :  مث  هیلع  هللا  بات  هعاسب 

دنوادخ دنک  هبوت  شندرم  زا  شیپ  لاس  کی  هک  یـسک  تسا :  هدومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم 
دریذپ یم  ار  شا  هبوت  دنک  هبوت  هدنام  شگرم  هب  هام  کی  هک  یسک  تسا ؛  دایز  لاس  کی  انامه  دومرف :  سپـس  دریذپ ،  یم  ار  شا  هبوت 

 : دومرف سپس  دریذپ ،  یم  ار  شا  هبوت  دنوادخ  دنک  هبوت  شگرم  زا  شیپ  زور  کی  هک  یـسک  تسا ؛  دایز  مه  هام  کی  دومرف :  سپـس  ، 
دایز مه  تعاس  کی  دومرف :  سپس  ددرگ ،  یم  هتفریذپ  شا  هبوت  دنک  هبوت  شگرم  زا  شیپ  یتعاس  هک  یـسک  تسا ؛  دایز  مه  زور  کی 

ار شا  هبوت  دنوادخ  دومرف :  هراشا  شیولگ  هب  شکرابم  تسد  اب  دشاب و  هدیسر  اجنیا  هب  شناج  هک  یلاح  رد  دنک  هبوت  هک  یسک  تسا ؛ 
رـضح اذا  یتح  تائیـسلا  نوملعی  نیذلل  هبوتلا  تسیل  و   ) لجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  لئـس  و   - 844 ثیدح :  دریذـپ .  یم 
هرابرد مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما  زا   - 844 همجرت :  هرخالا .  رما  نیاع  اذا  كاذ  مالـسلا :  هیلع  لاـق  نـالا )  تبت  ینا  لاـق  توملا  مهدـحا 

نانآ زا  یکی  گرم  هک  یماگنه  هک  اجنآ  ات  دنوش  یم  بکترم  ار  ناهانگ  هک  یناسک  نآ  يارب   : ) دـیامرف یم  هک  لجوزع  يادـخ  راتفگ 
ترضح دش .  هدیـسرپ  ( 172  - . ( ) تسین هتفریذـپ  ناـنآ  هبوت  تسین -  راـک  رد  يا  هبوت  مدومن ،  هبوت  نوـنکا  دـیوگ :  یم  دـسر  یم  ارف 

یبا نع   - 845 ثیدح :  دنیب .  یم  دوخ  مشچ  هب  ار  ترخآ  رما  صخـش  هک  تسا  یماگنه  نآ  هب  طوبرم  هبوت  ندشن  هتفریذپ  نیا  دومرف : 
امهبرقاف و نیتداهشلاب  رارقالا  یلا  قایسلا  یف  وه  دوهیلا و  نم  الجر  اعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نا  ثیدح  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج 

رقاب ماما   - 845 همجرت :  رانلا .  نم  همسن  میولا  یب  یجنا  يذلا  دمحلا هللا  لاق :  هیلع و  یلـص  مث  هونفکی  هولـسغی و  نا  هباحـصلا  رماف  تام 
رارقا يوس  هب  دوب  راضتحا  ندنک و  ناج  لاح  رد  هک  ار  دوهی  زا  يدرم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  دومرف :  یثیدـح  رد  مالـسلا  هیلع 

هباحـص هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  سپ  تفر  ایند  زا  دومن و  رارقا  زین  وا  دناوخ  ارف  ربمایپ ) تلاسر  ادـخ و  تینادـحو   ) نیتداهـش هب 
هک تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس  دمح و  دومرف :  هدناوخ و  زامن  وا  رب  دوخ  سپس  دننک  نفک  هداد و  لسغ  ار  وا  داد  روتـسد  ار  شا 

نسحلا یبال  تلق  لاق  یناذمهلا  دمحم  نب  میهاربا  نع   - 846 ثیدح :  دیشخب .  ییاهر  خزود  شتآ  زا  ار  يدوجوم  نم  هلیـسو  هب  زورما 
سابلا و هیور  دنع  نمآ  هنال  لاق :  هدـیحوتب ؟  رقا  هب و  نمآ  دـق  نوعرف و  لجوزع  هللا  قرغا  هلع  يال  مالـسلا :  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع 

هللااب انمآ  اولاق  انـساب  اوار  املف   : ) یلاعت هللا  لاق  فلخلا  فلـسلا و  یف  هرکذ  یلاعت  هللا  مکح  کلذ  لوبقم و  ریغ  ساـبلا  هیور  دـنع  ناـمیالا 
اـسفن عفنیال  کبر  تایآ  ضعب  یتای  موی   : ) لجوزع لاق  و  انـساب ) اوار  امل  مهنامیا  مهعفنی  کی  ملف  نیکرـشم  هب  انک  امب  اـنرفک  هدـحو و 

یلع ماما  هب  دیوگ :  ینادمه  دـمحم  نب  میهاربا   - 846 همجرت :  ثیدـحلا )  ( ) اریخ اهنامیا  یف  تبـسک  وا  لبق  نم  تنمآ  نکت  مل  اهنامیا 
نامیا دنوادخ  هب  وا  هک  یلاح  رد  درک  قرغ  ایرد  رد  ار  نوعرف  لجوزع  دنوادخ  یتلع  هچ  هب  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب 
ندـید تقو  رد  ندروآ  نامیا  دروآ و  نامیا  یهلا  باذـع  ندـید  ماگنه  رد  وا  اریز  دومرف :  ترـضح  دومن ؟  رارقا  وا  یگناگی  هب  دروآ و 

یم یلاعت  يادخ  تسا .  هبترم  دنلب  ناگدنیآ  ناگتـشذگ و  نایم  رد  وا  رکذ  هک  تسا  يدنوادخ  مکح  نیا  دوش و  یمن  هتفریذـپ  باذـع ، 
میدیزرو یم  كرـش  نیا  زا  شیپ  هچنآ  هب  میدروآ و  نامیا  هناگی  دـنوادخ  هب  ام  دـنتفگ :  دـندید  ار  ام  باذـع  هک  هاگنآ  سپ   : ) دـیامرف

 : دیامرف یم  لجوزع  يادخ  و  ( 173 ( ) دندید مشچ  هب  ار  ام  باذع  نانآ  هک  ارچ  دوبن  دنمدوس  ناشلاح  هب  نانآ  نامیا  سپ  میتشگ ،  رفاک 
ار يریخ  دوخ  نامیا  رد  ای  هتشادن  نامیا  نآ  زا  شیپ  هک  یسک  نامیا  زور  نآ  رد  دیآ  یم  تراگدرورپ  ياه  هناشن  زا  یـضعب  هک  يزور  )
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رفعج نب  یـسوم  نسحلا  یبال  تلق  لاـق :  ریمع  یبا  نب  دـمحم  نع   - 847 ثیدح :  ( 174  . ( ) دـشخب یمن  يدوـس  وا  هب  هدرکن ،  بسک 
( انیل الوق  هل  الوقف   ) هلوق اما  مالسلا  هیلع  لاقف  یغط )  هنا  نوعرف  یلا  ابهذا   ) مالسلا هیلع  یسومل  لجوزع  هللا  لوق  نع  ینربخا  مالسلا :  هیلع 
هنا ال تنمآ  لاق  قرغلا  هکردا  اذا  یتح   : ) لوقی هللا  عمست  الا  سابلا  هیور  دنع  الا  یشخیال  رکذتیال و  نوعرف  نا  هللا  ملع  دق  و  لاق :  نا  یلا 

 ( . نیدـسفملا نم  تنک  لبق و  تیـصع  دـق  نالآ و   : ) لاق هنامیا و  هللا  لبقی  ملف  نیملـسملا )  نم  انا  لیئارـسا و  اونب  هب  تنمآ  يذـلا  الا  هلا 
هاگآ لجوزع  يادخ  راتفگ  هرابرد  ارم  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما  هب  دیوگ :  ریمع  یبا  نب  دمحم   - 847 همجرت : 
تسا هدومن  یشکرس  نایغط و  وا  هک  نوعرف  يوس  هب  دویرب  نوراه !  يا  یسوم و  يا   : ) دیامرف یم  مالسلا  هیلع  یسوم  هب  باطخ  هک  زاس 

یم قرغ  ایرد  رد  ار  يو  ماجنارس  اما  دییوگ  نخـس  یمرن  هب  نوعرف  اب  هک  دیامرف  یم  هیـصوت  دعب  هیآ  رد  دنوادخ  هکنیا  اب  ارچ  ( ) 175 ( )
رگم ددرگ  یمن  سرت  ادخ  دریذپ و  یمن  دنپ  نوعرف  هک  تسناد  دـنوادخ  اریز  دومرف :  دـعب  هیآ  ریـسفت  نایب و  زا  سپ  ترـضح  دزاس ) ؟ 

تفرگ ارف  ار  وا  ندـش  هقرغ  هک  یماگنه  اـت   : ) تسا هدومرف  دـنوادخ  هک  يا  هدینـشن  اـیآ  دـنیبب  دوخ  مشچ  هب  ار  یهلا  باذـع  هک  یناـمز 
دنوادخ سپ  ( 176  ( ) میوا میلـست  نم  تسین و  دـنا  هدروآ  ناـمیا  وا  هب  لیئارـسا  ینب  هکنآ  زج  يدوـبعم  چـیه  هک  مدروآ  ناـمیا  تفگ : 

(177  ( ) يدوب ناگدـننک  داسف  زا  رگنایـصع و  نیا  زا  شیپ  هک  یلاـح  رد  يروآ  یم  ناـمیا  نونکا  اـیآ   : ) دومرف تفریذـپن و  ار  شناـمیا 
خفنی یتح  حوتفم  هبوتلا  باب  نا  یل  لاقف  یتما  یف  بر  تلزان  ینا  لاق :  ثیدـح  یف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  نع   - 848 ثیدح : 
بات نم  ریثکل  هنسلا  نا  و  لاق :  مث  هیلع  هللا  بات  هنسب  هتوم  لبق  بات  نم  هنا  لاقف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  انیلع  لبقا  مث  روصلا  یف 

تومی نا  لبق  بات  نم  ریثک  هعمج  و  لاق :  مث  هیلع  هللا  بات  هعمجب  هتوم  لبق  بات  نم  ریثک  رهـش  و  لاق :  مث  هیلع  هللا  بات  رهـشب  هتوم  لبق 
هذه هسفن  تغلب  دـق  بات و  نم  هریثک  هعاس  و  لاق :  مث  هیلع  هللا  بات  هعاسب  تومی  نا  لبق  بات  نم  ریثک  موی  و  لاق :  مث  هیلع  هللا  بات  مویب 
ایور مراگدرورپ  اب  دوخ  تما  هرابرد  نم  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   - 848 همجرت :  هیلع .  هللا  بات  هقلح  یلا  هدـیب  اموا  و 

لوسر نخس  زا  دعب  سپس  دوش -  یم  هتـشاذگ  زاب  دوش  هدیمد  روص  رد  هک  ینامز  ات  هبوت  باب  انامه  دومرف :  نم  هب  راگدرورپ  مدش ،  ور 
یم ار  شا  هبوت  دنوادخ  دنک  هبوت  شگرم  زا  شیپ  لاس  کی  هک  یـسک  هک  یتسار  هب  دومرف :  دروآ و  ور  ام  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ 

دومرف سپس  دریذپ ،  یم  ار  شا  هبوت  دنوادخ  دنک  هبوت  شندرم  زا  لبق  هام  کی  هک  یسک  تسا ،  دایز  لاس  کی  دومرف :  سپـس  دریذپ ، 
مه هعمج  دومرف :  سپس  دریذپ ،  یم  ار  شا  هبوت  دنوادخ  دنک  هبوت  هدنام  شگرم  زا  هعمج  کی  هک  یسک  ره  تسا ،  دایز  مه  هام  کی  ، 

 ، تسا دایز  مه  زور  کی  دومرف :  سپـس  دریذپ ،  یم  ار  شا  هبوت  دـنوادخ  دـنک  هبوت  شگرم  زا  شیپ  زور  کس  هک  یـسک  تسا ،  دایز 
دنک هبوت  هک  یسک  تسا ،  دایز  مه  تعاس  دومرف :  سپس  دریذپ ،  یم  ار  شا  هبوت  دنوادخ  دنک  هبوت  هدنام  شندرم  هب  یتعاس  هک  یـسک 

 . دنک یم  لوبق  ار  شا  هبوت  دنوادخ  دشاب  هدیسر  شیولگ  هب  ناج  یلاح  رد 

رحسلا یف  رافغتسالا  بابحتسا  باب   - 92

هیلع یلع  نع  مالسلا  هیلع  هیبا  نع  مالسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  نع   - 849 ثیدح :  رحس  تقو  رد  ندومن  رافغتسا  بابحتـسا  باب   - 92
نورفغتسی يدجاسم و  نورمعی  یلالجب و  نوباحتی  نیذلا  ول ال  لاق :  باذعب  ضرالا  لها  بیـصی  نا  دارا  اذا  لجوزع  هللا  نا  لاق :  مالـسلا 

تیاور مالسلا  هیلع  یلع  زا  ناشیا  شراوگرزب و  ناردپ  زا  مالـسلا  هیلع  رفعج  نب  یـسوم  ماما   - 849 همجرت :  یباذع .  تلزنال  راحـسالاب 
هب هک  یناسک  نآ  رگا  دـیوگ :  یم  دـناسرب  یباذـع  نیمز  لـها  هب  هک  دـنک  یم  هدارا  لـجوزع  دـنوادخ  هاـگره  هک  یتسار  هب  هک :  دومرف 

دندوبن دـنزادرپ  یم  رافغتـسا  هب  ناهاگرحـس  رد  دـننک و  یم  دابآ  ارم  دـجاسم  دـنراد و  تسود  ار  رگیدـکی  نم  یگرزب  تلالج و  رطاخ 
نینمؤملاریما لاق  مالسلا  هیلع  یبا  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  نع   - 850 ثیدح :  میداتـسرف .  ورف  ناینیمز  رب  ار  دوخ  باذع 

نم رفن  هثـالث  اـهیف  یـصاعملا و  یف  اوفرـسا  دـق  هیرق  لـها  يار  اذا  هلـالج  لـج  هللا  نا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق  مالـسلا  هیلع 
يدـجاسم و یـضرا و  مهتالـصب  نیرماعلا  یلالجب  نیباحتملا  نینموملا  نم  مکیف  نم  ول ال  یتیـصعم  لها  ای  هلالج  لـج  مهاداـن  نینموملا 
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زا ناشیا  شراوگرزب و  ردپ  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 850 همجرت :  یلابا .  مث ال  یباذع  مکب  تلزنال  ینم  افوخ  راحسالاب  نیرفغتسملا 
رد يا  هیرق  لها  هک  دنیبب  هاگره  هلالج  لج  دنوادخ  انامه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  هک :  دومرف  تیاور  مالـسلا  هیلع  یلع 
 : هک دنک  یم  باطخ  هیرق  نیمز  لها  نآ  هب  دنراد  دوجو  نینموم  زا  رفن  هس  هیرق  نآ  رد  هک  یلاح  رد  دـننک  یم  يور  هدایز  ناهانگ  ماجنا 
هب دـنراد و  تسود  ار  رگیدـکی  نم  یگرزب  لالج و  رطاخ  هب  هک  ینینموم  نامه  دـندوبن  نینموم  امـش  نیب  رد  رگا  نم !  ینامرفان  لها  يا 

لزان امش  رب  ار  دوخ  باذع  دنزادرپ ،  یم  رافغتسا  هب  ناهاگرحـس  نم  فوخ  زا  دننک و  یم  دابآ  ارم  دجاسم  نم و  نیمز  ناشزامن  هلیـسو 
هللا لوسر  لاـق  و  لاـق :  داز  هلثم و  هیبا  نع  رفعج  نب  هللادـبع  نع  و   - 851 ثیدـح :  دوش . ) یم  هچ  هک   ) مرادـن یکاب  سپـس  متخاس  یم 
نب هللادـبع  زا  هتـشذگ  تیاور  هب  هیبش  ریگد  یتیاور   - 851 همجرت :  نموم .  وهف  هتنـسح  هترـس  هتئیـس و  هتءاـس  نم  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص 
لاح دب  ار  وا  شا  يراکتشز  هک  یسک  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  تسا :  هدومرف  هک  هفاضا  نیا  اب  تسا  هدش  تیاور  رفعج 

 . تسا نموم  یسک  نینچ  دزاس  نامداش  ار  وا  شا  يراک  وکین  دنک و 

هدغ یلا  کلذ  رخویال  هسما و  یف  طرف  ام  هموی  یف  یفالتی  نا  ناسنالا  یلع  بجی  هنا  باب   - 93

ار راک  نیا  دنک و  یفالت  تسا  هدرک  یهاتوک  نآ  هرابرد  هتشذگ  زور  رد  هک  ار  هچنآ  زور  رد  هک  تسا  بجاو  ناسنا  رب  هکنیا  باب   - 93
مایا هثالث  رهذلا  امنا  لوقی :  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ناک  لاق :  مالسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نع   - 852 ثیدح :  دنکن  لوکوم  ادرف  هب 

تطرف تنک  نا  هنم و  هتلبقتسا  امب  تحرف  هباهذل و  نزحت  مل  اریخ  هیف  تلمع  تنک  ناف  ادبا  عجری  الف  هیف  امب  سما  یـضم  نهنیب  امیف  تنا 
لثم طیرفتلا  هیف  کظح  لـعل  هتغلب  نا  هغلبتـال و  کـلعل  يردـتال  هرغ  یف  دـغ  نم  تنا  هیف و  کـطیرفت  هباهذـل و  هدـیدش  کترـسحف  هیف 

یـضاملا سمالا  یف  تطرف  امیف  ترکف  تلقع و  نا  کل  یغبنی  دق  هیف و  تحبـصا  يذلا  کموی  وه  امنا  و  لاق :  نا  یلا  سملا  یف  کظح 
نم لمای  سیل  لجر  لمع  لمعاف  لاق :  نا  یلا  اهنع  ترـصقا  نوکتال  نا  تایئـس  نم  اهتبـستکا و  نوکتال  نا  تانـسح  نم  هیف  کتاف  اـمم 
هیلع نیدباعلا  نیز  نیـسح  نب  یلع  ماما   - 852 همجرت :  کلذ .  یلع  نیعملا  هللا  عد و  وا  لمعاف  هتلیل  هیف و  حبـصا  يذـلا  هموی  ـالا  ماـیالا 

هس نیا  نایم  رد  هاوخان )  هاوخ  ناسنا  يا   ) وت هک  تسا  زور  هس  راگزور  انامه  دومرف :  یم  مالسلا  هیلع  یلع  نینمؤملاریما  دومرف :  مالـسلا 
زا يا  هداد  ماجنا  نآ  رد  يریخ  راـک  وت  رگا  سپ  ددرگ ،  یمن  زاـب  زگره  سپ  تشذـگ  دوب  نآ  رد  هچنآ  ره  اـب  زورید  دوب ،  یهاوخ  زور 

هدرک یهاتوک  دوخ ) فیاظو  كاجنا  رد   ) زور نآ  رد  رگا  و  یناـمداش ،  تدوخ  رب  زور  نآ  ندروآ  يور  زا  یتسین و  نیگهودـنا  شنتفر 
 ، يرب یم  رـس  هب  هدوهیب  يدـیما  رد  تدوخ  يادرف  زا  وت  و  تشاد ،  یهاوخ  يدایز  ترـسح  تدوخ  یهاتوک  زور  نآ  نتفر  رطاـخ  هب  يا 
 ( تفیاظو ماجنا  رد   ) ندرک یهاتوک  طیرفت و  زج  نآ  رد  يا  هرهب  تزورید  دننامه  دیاش  یسرب  مه  رگا  یسرن و  ادرف  هب  دیاش  یناد  یمن 
هک تسا  راوازـس  وت  رب  اتقیقح  يا و  هدرک  حبـص  نآ  رد  هک  يزور  نیمه  بایرد  ار  تزورما  انامه  دومرف :  هک  اجنآ  اـت  یـشاب -  هتـشادن 

يدرکن بسک  دوخ  يارب  ار  اهنآ  تفر و  وت  تسد  زا  ییاه  یکین  هچ  هک  ینک  رکفت  تا  هتـشذگ  زورید  ياه  یهاتوک  رد  ینک و  هشیدنا 
 . تسوت روای  هار  نیا  رد  دـنوادخ  تسیا و  زاب  اهیدـب ) زا   ) اـی نک  لـمع  سپ  دومرف - :  هک  اـجنآ  اـت  يداتـسیان -  زاـب  ییاهیدـب  هچ  زا  و 

کبر دنع  هب  کل  دهشا  اریخ  اذه  کموی  یف  لمعا  مدآ  نبا  ای  لاق :  ءاج  اذا  راهنلا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 853 ثیدح : 
مالـسلا هیلع  قداص  ماما   - 853 همجرت :  کلذ .  لثم  لاق  لیللا  ءاج  اذاف  یقب  امیف  کـیتآ  ـال  یـضم و  اـمیف  کـیتآ  مل  یناـف  هماـیقلا  موی 

زور رد  نم  ات  نک  ریخ  راک  تزور  نیا  رد  وت  مدآ !  دـنزرف  يا  دـیوگ :  یم  ناـسنا )  هب  باـطخ   ) دـسر یم  ارف  زور  هک  یماـگنه  دومرف : 
و دـمآ .  مهاوخن  رگید  زین  ترمع  هدـنام  یقاب  رد  ما و  هدـماین  وت  رب  هتـشذگ  رد  نم  اریز  مهد  یهاوگ  وت  عفن  هب  تراگدرورپ  دزن  تمایق 

هیلع هللادبعابا  تعمـس  لاق :  ثایغ  نب  صفح  نع   - 854 ثیدح :  دیوگ .  یم  ار  نانخـس  نیمه  زین  بش  دـسر  یم  ارف  بش  هک  یماگنه 
نب یلع  یبا  لاق  لاق :  مث  هللا  دنع  ادومحم  تنک  اذا  سانلا  دنع  امومذم  نوکت  نا  کیلع  ام  لعفاف و  فرعتال  نا  تردق  نا  لوقی :  مالـسلا 

 ( ینک راتفر  يا  هنوگ  هب   ) یناوتب رگا  دومرف :  هک  مدینش  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  ثایغ  نب  صفح   - 854 همجرت :  بلاط .  یبا 
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 - دوشن دای  یبوخ  هب  وت  زا  مدرم  دزن  رد  هک  تسین  یبیع  وت  رب  یشاب  مانکین  دنوادخ  دزن  رد  رگا  هد و  ماجنا  ار  راک  نیا  يوشن  هتخانش  هک 
زور ره  رد  هک  یـسک  یکی  رفن :  ود  يارب  رگم  تسین  یناگدـنز  رد  يریخ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  مردـپ  دومرف :  سپس 

هللادـبع یبا  نع   - 855 ثیدح :  دـنک .  حالـصا  ار  دوخ  گرم  هبوت  هلیـسو  هب  هک  یـسک  يرگید  دـیازفیب و  دوخ ) ياهریخ  رب   ) ار يریخ 
 ( یقیقح  ) هدروخ بیرف  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 855 همجرت :  هعاس .  دعب  هعاس  هرمع  نبغ  نم  نوبغملا  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع 

يوتسا نم  لاق :  هنا  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 856 ثیدح :  دـشاب .  هدروخ  بیرف  شرمع  تعاس  هب  تعاس  هرابرد  هک  تسا  سک
وهف هسفن  یف  هدایزلا  ری  مل  نم  نوعلم و  وهف  امهرـش  هیموی  رخآ  ناک  نم  طوبغم و  وهف  اـمهریخ  هیموی  رخآ  ناـک  نم  نوبغم و  وهف  هاـموی 

اب شزور  ود  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   - 856 همجرت :  هایحلا .  نم  هل  ریخ  توملاف  ناصقنلا  یلا  ناک  نم  ناصقنلا و  یلا 
( وا يارب   ) شزور ود  نایاپ  هک  یسک  تسا و  هدروخ  بیرف  یسک  نینچ  دشاب ) هدومنن  يونعم  یتفرـشیپ  مود  زور  رد  و   ) دشاب يواسم  مه 

تسا نوعلم  دشاب  زور  ود  نآ  تالاح  نیرتدب  شزور  ود  نایاپ  هک  یـسک  تسا و  دنمتداعـس  دشاب  زور  ود  نآ  تالاح  تاعاس و  نیرتهب 
دوبمک و يوس  هب  یـسک  نینچ  دـنکن  هدـهاشم  یتدایز  هتـشذگ )  هب  تبـسن   ) دوخ سفن  رد  هک  یـسک  و  تسا )  رود  یهلا  تمحر  زا  (و 

 . تسا رتهب  یناگدنز  زا  شیارب  گرم  تسا  ناصقن  لاح  رد  هراومه  هک  یسک  دور و  یم  شیپ  ناصقن 

تائیسلا كرادت  تانسحلا و  یلع  هللا  دمح  اهتظحالم و  موی و  لک  سفنلا  هبساحم  بوجو  باب   - 94

نع  - 857 ثیدح :  اهیدب  ندومن  ناربج  اه و  یکین  رب  دنوادخ  ندومن  دـمح  زور و  ره  رد  سفن  هظحالم  هبـساحم و  بوجو  باب   - 94
هللا رفغتسا  ائیـس  لمع  نا  هللا و  دازتسا  انـسح  لمع  ناف  موی  لک  یف  هسفن  بساحی  مل  نم  انم  سیل  لاق :  مالـسلا  هیلع  یـضاملا  نسحلا  یبا 

تسین ام  زا  دشکن  باسح  دوخ  سفن  زا  زور  ره  رد  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  مظاک  یـسوم  ماما   - 857 همجرت :  هیلا .  باـت  هنم و 
وا زا  يدب  رادرک  رگا  دنک و  ار  نآ  یتدایز  بلط  دـنوادخ  زا  تسا  هدروآ  ياج  هب  یکین  لمع  رگا  دـنک ) یم  سفن  هبـساحم  هک  یـسک  )
نا مکدحا  دارا  اذا  مالـسلا :  هیلع  هللادبعوبا  لاق   - 858 ثیدح :  دروآ .  هبوت  وا  يوس  هب  دـنک و  ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  تسا  هدز  رس 
مل هبلق  نم  کلذ  زع  لج و  هللا  ملع  اذاف  هرکذ  لج  هللا  دـنع  نم  الا  ءاجر  هل  نوکیال  مهلک و  سانلا  نم  ساییلف  هاطعا  الا  ائیـش  هللا  لاـسیال 

هلوق الت  مث  هنـس -  فلا  هرادقم  فقوم  لک  افقوم  نیـسمخ  همایقلل  ناف  اهیلع  اوبـساحت  نا  لبق  مکـسفنا  اوبـساحف  هاطعا  الا  ائیـش  هللا  لاسی 
درک هدارا  امش  زا  یسک  هاگره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 858 همجرت :  نودعت . )  امم  هنـس  فلا  هرادقم  ناک  موی  یف   - ) یلاعت

وا دیما  ددرگ و  دیمون  مدرم  یمامت  زا  دیاب  سپ  دنک  اطع  وا  هب  ار  زیچ  نآ  دنوادخ  هکنیا  رگم  دـنکن  تساوخرد  ار  يزیچ  دـنوادخ  زا  هک 
ار يزیچ  چیه  هدومن  ار  يا  هدارا  نینچ  شبلق  هت  زا  وا  هک  تسناد  دنمتزع  گرزب و  دنوادخ  هاگره  سپ  دشابن  هرکذ  لج  دـنوادخ  هب  زج 

ناتیاهسفن زا  دیوش  عقاو  یـسرباسح  دروم  هکنیا  زا  شیب  امـش  سپ  دنک  یم  اطع  يو  هب  دنوادخ  هکنیا  رگم  دهاوخ  یمن  ادخ  زا  هدنب  نآ 
 : - دومرف توالت  ار  هیآ  نیا  ترضح  سپس  تسا -  لاس  رازه  اهنآ  زا  یک  ره  رادقم  هک  دراد  هاگفقوت  هاجنپ  تمایق  اریز  دیـشکب  باسح 
هزمح یبا  نع   - 859 ثیدح :  ( 178 ( ) دیرامـش یم  ایند  نیا  رد  امـش  هک  تسا  ییاهلاس  زا  لاس  رازه  اب  ربارب  نآ  رادـقم  هک  يزور  رد  )

هبـساحملا تناک  ام  کسفن و  نم  ظعاو  کل  ناک  ام  ریخب  لازتال  کنا  مدآ  نبا  لوقی :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  لاق :  یلامثلا 
 : همجرت اباوج .  دعاف  هللا  يدی  نیب  فوقوم  ثوعبم و  تیم و  کنا  مدآ  نبا  اراثد  کل  نزحلا  اراعـش و  کل  فوخلا  ناک  ام  کمه و  نم 
ات دوب  یهاوخ  یبوخ  ریخ و  رد  هتسویپ  وت  هک  یتسار  مدآ !  دنزرف  يا  دومرف :  یم  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  دیوگ :  یلامث  هزمحوبا   - 859

یسرت فوخ و  ینک 3 -  دوخ  سفن  هبساحم  رد  ششوک  یعس و  یشاب 2 -  هتشاد  دوخ  نورد  زا  يا  هدنهد  دنپ  ظعاو و   - 1 هک :  ینامز 
یهاوخ هتخیگنارب  درم و  یهاوخ  وت  مدآ !  دـنزرف  يا  ینک .  دوخ  شوپور  ار  هودـنا  نزح و  یهد 4 -  رارق  دوخ  شوپ  ریز  ار  دـنوادخ  زا 

 : تلق لاق :  ثیدح  یف  رذ  یبا  نع   - 860 ثیدح :  زاس .  هامآ  دنوادخ ) يارب   ) ار یباوج  سپ  داتسیا  یهاوخ  دنوادخ  هاگـشیپ  رد  دش و 
یلع اهـضعب  ایندلا  عمجتل  کثعبا  مل  ینا  رورغملا  یلتبملا  کلملا  اهیا  اهلک .  الاثما  تناک  لاق :  میهاربا ؟  فحـص  تناک  امف  هللا  لوسر  ای 
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تاعاس هل  نوکت  نا  ابولغم  نکی  مل  ام  لقاعلا  یلع  و  رفاک .  نم  تناـک  نا  اـهدراال و  یناـف  مولظملا  هوعد  ینع  درتل  کـتثعب  نکل  ضعب و 
هذـه ناف  لالخلا  نم  هسفن  ظحب  اهیف  ولخی  هعاس  هیلا و  هللا  عنـص  اهیف  رکفتی  هعاس  هسفن و  اـهیف  بساـحی  هعاـس  هبر و  اـهیف  یجاـنی  هعاـس 
یلـص ادخ  لوسر  هب  هک :  دنک  تیاور  رذوبا   - 860 همجرت :  ثیدـحلا )   . ) اهل غیرفت  بولقلل و  مامجتـسا  تاعاسلا و  کلتل  نوع  هعاسلا 

هک یهاـشداپ  يا  هلمج ) :  زا   ) دوب ییاـهلثم  نآ  همه  دوـمرف :  دوـب ؟  هچ  میهاربا  فحـص  ادـخ !  لوـسر  يا  مدرک :  ضرع  هلآ  هیلع و  هللا 
ياعد ات  متخیگنا  رب  ار  وت  هکلب  متخیگناینرب  ینک  يروآ  درگ  شخب  شخب  ار  ایند  هکنیا  يارب  ار  وت  نم  يا  هدروخ  بیرف  هتشگ و  راتفرگ 
دشاب رفاک  هچ  رگا  ار  هدیدمتس  ياعد  نم  اریز  دهاوخ ) یـسر  دایرف  نم  هاگرد  زا  ات  دشابن  يا  هدیدمتـس   ) ینادرگزاب نم  زا  ار  هدیدمتس 

و  ) تسا هتـشگن  روـهقم  بوـلغم و  هک  يدـنمدرخ  صخـش  رب  هکنیا ) :  رگید  یلثم   ( . ) مـنک یم  تباـجا  ار  شیاـعد   ) مـنادرگ یمن  زاـب 
زا یتعاس  رد  دنارذگب و  شراگدرورپ  اب  تاجانم  هب  ار  یتعاس  دنک :  میـسقت  ار  دوخ  تاعاس  هک  تسا  راوازـس  هدـشن )  یبلطایند  مرگرس 
زا شـسفن  ندرب  هرهب  هب  ار  یتعاس  دنک و  هشیدـنا  تسا  هدومن  وا  اب  دـنوادخ  هک  ییاه  ییوکین  هب  یتعاس  رد  دـشک و  باسح  دوخ  سفن 

اهلد  ) دراد یپ  رد  ار  راک  رد  تیدج  دشخب و  یم  هزات  ییورین  ار  اهلد  تسا و  تاعاس  هیقب  رگ  يرای  تععاس  نیا  اریز  دنک  تولخ  لالح 
یف فویسلا  مطح  نم  ریخ  لاصالا  ودغلاب و  هللا  رکذل  هلآ :  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  لاق   - 861 ثیدح :  دزاس . ) یم  هدوسآ  غراف و  ار 

هتائیس و تطح  دق  رشتنا و  هیلا  بات  هللا و  رفغتـسا  هلمع و  ءوس  نم  هلیل  یف  هنم  ناک  امرکدت  ودغلاب و  هللا  رکذ  نم  ینعی  لجوزع  هللا  لیبس 
رکذف هبر  رمال  هتعاضا  هسفن و  یلع  هفرس  نم  کلذ  هموی  هنم  ناک  امیف  هسفن  عجار  تایشعلا و  یه  لاصالاب و  هللا  رکذ  نم  هبونذ و  ترفغ 

دای انامه  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   - 861 همجرت :  هبونذ .  هل  ترفغ  دـق  هلها و  یلا  حار  بانا  یلاـعت و  هللا  رفغتـسا  هللا و 
ماگنه رد  ار  دنوادخ  هک  یسک  ینعی  تسا  رتهب  لجوزع  يادخ  هار  رد  اهریشمش  نتسکش  زا  ناهاگماش  ناهاگحبص و  رد  دنوادخ  ندرک 

رب یتلاح  رد  زور  نآ  درآ  هبوت  وا  يوس  هب  دنک و  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  دروآ و  دای  هب  ار  شناهاگنابـش  دـب  رادرک  دـنک و  دای  دادـماب 
هرابرد دنک و  دای  ار  يادخ  هاگنابش  هک  یسک  تسا و  هدیدرگ  هدیـشخب  شناهانگ  هدش و  كاپ  شیاه  يدب  هک  دنک  یم  ریـس  نیمز  زور 

داـی هب  ار  يادـخ  سپ  دـنک  هعجارم  دوخ  سفن  هب  شراـگدرورپ  ناـمرف  ندومن  عیاـض  هتـشاد و  زور  لوط  رد  شیوخ  سفن  زا  هک  یتلفغ 
هدش هدیـشخب  شناهانگ  هک  دور  یم  شا  هداوناخ  يوس  هب  یتلاح  رد  بش  نآ  ددرگ  زاب  ادخ  يوس  هب  دنک و  ترفغم  بلط  وا  زا  دروآ و 
ربتعا نم  نما و  فاخ  نم  رـسخ و  اهنع  لـفغ  نم  حـبر و  هسفن  بساـح  نم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 862 ثیدـح :  تسا . 

وا زا  دنک و  تبظاوم  دوخ  سفن  زا  هک  یـسک  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 862 همجرت :  ملع .  مهف  نم  مهف و  رـصبا  نم  رـصبا و 
رارق ناما  تمالس و  رد  دشاب  كانمیب  دوخ ) سفن  زا   ) هک یسک  دنیب و  یم  نایز  دوش  لفاغ  وا  زا  هک  یـسک  درب و  یم  دوس  دشک  باسح 

 . دبای یم  یهاگآ  دراد  یکریز  هک  یـسک  تسا و  كریز  رایـشوه و  دـشاب  انیب  هک  یـسک  دوش و  انیب  دریگ  تربع  هک  یـسک  دریگ و  یم 
کباسحل نوها  هناف  بساحت  نا  لبق  کسفن  بساح  رذ  ابا  ای  لاق :  هنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یبنلا  هیـصو  یف  رذ  یبا  نع   - 863 ثیدح : 

نم لجرلا  نوکیال  رذ  ابا  ای  لاق - :  نا  یلا  هیفاخ -  هللا  یلع  یفختال  ضرعت  موی  ربکالا  ضرعلل  زهجت  نزوت و  نا  لبق  کسفن  نز  ادـغ و 
نم وا  لالح  نما  هسبلم  نیا  نم  هبرشم و  نیا  نم  همعطم و  نیا  نم  ملعیف  هکیرـش  کیرـشلا  هبـساحم  نم  دشا  هسفن  بساحی  یتح  نیقتملا 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   - 863 همجرت :  راـنلا .  هلخدا  نیا  نم  هللا  لاـبی  مل  لاـملا  بستکا  نیا  نم  لاـبی  مل  نـم  رذ  اـبا  اـی  مارح ؟ 
تزورما یـسر  باسح  اریز  دوش  هدیـشک  باسح  وت  زا  هکنیا  زا  شیپ  شکب  باسح  دوخ  سفن  زا  رذوبا !  يا  دومرف :  رذوبا  هب  شتیـصو 

يارب يوش و  هداهن  شجنس  يوزارت  رد  هکنآ  زا  شیپ  نک  یگدیـسر  دوخ  سفن  هب  دنـشک و  وت  زا  ادرف  هک  تسا  یباسح  زا  رتناسآ  یـسب 
دنوادـخ رب  زیچ  چـیه  دوش و  یم  ادـیوه  لامعا  هک  يزور  نامه  زاس  هامآ  ایهم و  ار  دوخ  دوش  یم  ناـیامن  اـهرادرک  هک  یگرزب  زور  نآ 

یتـقد یـسرباسح و  دـشک  باـسح  دوخ  سفن  زا  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هدرمـش  ناراـکزیهرپ  هورگ  زا  یـسک  رذوبا !  يا  تسین ،  هدیـشوپ 
؟  تساجک زا  شکاشوپ  یندیشون و  یندروخ و  هک  دنادب  دیاب  سپ  دشک ،  یم  دوخ  کیرش  زا  یکیرـش  هک  یباسح  زا  رتدیدش  دیدش ، 
وا هرابرد  زین  دـنوادخ  دروآ  یم  تسد  هب  لام  یهار  هچ  اجک و  زا  هک  درادـن  یکاب  هک  یـسک  رذوبا !  يا  مارح ؟  زا  ای  تسا  لالح  زا  ایآ 
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هیلع هئابآ  نع  هریسفت  یف  مالسلا  هیلع  يرکسعلا  یلع  نب  نسحلا   - 864 ثیدح :  دزاس .  شتآ  دراو  یهار  هچ  زا  ار  يو  هک  درادن  یکاب 
ای لجر :  لاقف  توملا  دعب  امل  لمع  هسفن و  بساح  نم  نیسیکلا  سیکا  لاق :  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  یبنلا  نع  مالسلا  هیلع  یلع  نع  مالسلا 

ادبا کیلا  دوعیال  کیلع  یضم  موی  اذه  نا  یسفن  ای  لاق :  هسفن و  یلا  عجر  یسما  مث  حبصا  اذا  لاق :  هسفن ؟  بساحی  فیک  نینمؤملاریما 
بیغلا رهظب  هیتظفحا  هبرک  هنع  تسفنا  هیف  نموم  جئاوح  تیـضقا  هتدـمح  ما  هللا  ترکذا  هیف  تلمع  يذـلا  امف  هتینفا  امب  هنع  کلاسی  هللا  و 

ناف هنم  ناک  ام  رکذیف  هیف ؟  تعنـص  يذـلا  ام  املـسم  تنعا  نموم  خا  هبیغ  نع  تففکا  هیفلخم  یف  توملا  دـعب  هیتظفحا  هدـلو  هلها و  یف 
 - 864 همجرت :  هتدواعم .  كرت  یلع  مزع  هللا و  رفغتـسا  اریـصقت  وا  هیـصعم  رکذ  نا  هقیفوت و  یلع  هربک  هللادمح و  ریخ  هنم  يرج  هنا  رکذ 
هللا یلص  ربمایپ  زا  ناشیا  مالسلا و  هیلع  یلع  زا  نانآ  مالسلا و  هیلع  شراوگرزب  ناردپ  زا  دوخ  ریسفت  رد  مالسلا  هیلع  يرکـسع  نسح  ماما 
راک شیوخ  گرم  زا  دعب  يارب  دشک و  باسح  ياپ  هب  ار  دوخ  سفن  هک  تسا  یسک  ناکریز  نیرت  كریز  هک :  دومرف  تیاور  هلآ  هیلع و 
یم بش  دراو  سپـس  دنک  یم  حبـص  هاگره  دومرف :  دـشک ؟  باسح  دوخ  سفن  زا  هنوگچ  نینمؤملاریما !  يا  درک :  ضرع  يدرم  دـنک ، 

زا دنوادخ  ددرگ و  یمن  زاب  زگره  رگید  تشذـگ و  وت  رب  هک  دوب  يزور  نیا  نم !  سفن  يا  دـیوگب :  دـنک و  هعجارم  دوخ  سفن  هب  دوش 
شیاتـس اـی  يدرک  داـی  ار  دـنوادخ  اـیآ  يداد ؟  ماـجنا  نآ  رد  يراـک  هچ  يدـنارذگ و  ار  نآ  هنوگچ  هک  دـسرپ  یم  زور  نیا  هراـبرد  وت 
ياهزاین زور  نیا  رد  ایآ  يدومن ؟  فرطرب  ار  شهودـنا  ینموم  زا  اـیآ  یتخاـس ؟  هدروآرب  ار  ینموم  ياـهزاین  زور  نیا  رد  اـیآ  يدومن ؟ 

ار وا  شنادـنزرف  هداوناـخ و  ناـیم  رد  ینموم  دوـبن  رد  اـیآ  يدوـمن ؟  فرطرب  ار  شهودـنا  ینموـم  زا  اـیآ  یتخاـس ؟  هدروآرب  ار  ینموـم 
تا ینید  ردارب  ندومن  تبیغ  زا  ایآ  یتشاد ؟  ظوفحم  ار  وا  قح )   ) شناگدـنامزاب نایم  رد  ینموم  گرم  زا  دـعب  اـیآ  يدرک ؟  تظفاـحم 
دای هب  رگا  سپ  دروآ  دای  هب  دناد  یم  دوخ  زا  هچنآ  ره  سپ  يدرک ؟  هچ  زور  نیا  رد  یشاب ؟  هدرک  يرای  ار  یناملسم  هک  یتشادرب  تسد 

هک دروآ  داـی  هب  رگا  دـنک و  میظعت  هدیـشخب  يو  هب  هک  یقیفوـت  رب  ار  وا  دـیوگ و  ساپـس  ار  دـنوادخ  هدـش  رداـص  وا  زا  يریخ  هک  دروآ 
865 ثیدح :  ددرگن .  زاب  هانگ  نآ  هب  رگید  هک  دریگب  میمصت  دنک و  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  هدز  رـس  وا  زا  یندرک  یهاتوک  ای  یهانگ 
اوبـساحت و نا  لبق  مکـسفنا  اوبـساح  روهـشملا :  يوبنلا  ثیدـحلا  یف  انیور  لاق :  سفنلا  هبـساحم  باتک  یف  سواط  نب  یـسوم  نب  یلع  - 
رد دـیوگ :  سفنلا )  هبـساحم   ) باـتک رد  سواـط  نب  یـسوم  هب  یلع   - 865 همجرت :  ربکـالا .  ضرعلل  اوزهجت  اوـنزوت و  نا  لـبق  اـهونز 

دنـشکب و باسح  ياپ  هب  ار  امـش  هکنآ  زا  شیپ  دیـشکب  باسح  ناتیاهـسفن  زا  دومرف :  هک  تسا  هدش  لقن  ام  يارب  روهـشم  يوبن  ثیدـح 
لاق  - 866 ثیدـح :  دـیزاس .  ایهم  ار  دوخ  تمایق  گرزب  زور  يارب  دـیوش و  یـسرزاب  تقد  اـب  هکنیا  زا  شیپ  دیجنـسب  تقد  اـب  ار  اـهنآ 

 ( ثیدحلا  . ) هدبع دیسلا  هکیرـش و  کیرـشلا  هبـساحم  نم  دشا  هسفن  بساحی  یتح  انموم  دبعلا  نوکیال  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
باسح دوخ  سفن  زا  هکنیا  رگم  دوش  یمن  هدرمـش  یقیقح )   ) نموم يا  هدـنب  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر   - 866 همجرت : 

دشک یم  دوخ  هدنب  زا  اقآ  دوخ و  کیرش  زا  کیرش  هک  دشاب  یباسح  زا  رتقیقد  رت و  تخس  بتارم  هب  هک  یندیشک  باسح  مه  نآ  دشک 
لاق الا  مدآ  نبا  یلع  یتای  موی  نم  ام  لاق :  مالـسلا  هیلع  هئابآ  نع  هیبا  نع  مالـسلا  هیلع  قداصلا  دمحم  نب  رفعج  نع  و   - 867 ثیدح :  . 

ینارت نل  کناف  همایقلا  موی  کل  دهـشا  اریخ  یف  لمعا  اریخ و  یف  لعفاف  دیهـش  کـیلع  اـنا  دـیدج و  موی  اـنا  مدآ  نبا  اـی  مویلا :  کـلذ  هل 
رب يزور  چیه  دومرف :  تیاور  شا :  یمارگ  ناردپ  زا  ناشیا  شراوگرزب و  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 867 همجرت :  ادبا .  اهدعب 
رد سپ  مدهاش  هاوگ و  وت  رب  نم  متـسه و  يدیدج  زور  نم  مدآ !  دنزرف  يا  دیوگ :  یم  یمدآ  هب  باطخ  هکنیا  زج  دیآ  یمن  مدآ  دنزرف 
نع  - 868 ثیدح :  دـید .  یهاوخن  ارم  زگره  نیا  زا  سپ  وت  اریز  مهد  یهاوگ  وت  عفن  هب  تمایق  زور  رد  نم  ات  هد  ماجنا  وکین  رادرک  نم 
یف ام  یلع  ینا  دیدج  قلخ  ینا  مدآ  نبا  ای  نیلقثلا  الا  قئالخلا  هعمسی  توصب  دانم  يدان  لبقا  اذا  لیللا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هیبا  نع  قداصلا 
اذا راهنلا  لوقی  کلذک  هئیس و  نم  یف  بتعتست  مل  هنسح و  نم  یف  ددزت  مل  ایندلا و  یلا  عجرا  مل  سمشلا  تعلط  ول  یناف  ینم  ذخف  دیهش 
ادـن دروآ  یم  يور  بش  هاگره  دومرف ن  تیاور  مالـسلا  هیلع  شراوگرزب  ردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 868 همجرت :  لـیللا .  ربدا 

يدیدج قولخم  نم  مدآ !  دنزرف  يا  هک :  دهد  یم  رد  ادن  دنونـش  یم  ار  نآ  سنا  نج و  زج  هب  تاقولخم  همه  هک  ییادـص  اب  يا  هدـنهد 
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رگید دنک  عولط  دیـشروخ  رگا  اریز  ناتـسب  نم  زا  ار ) میاهتـصرف   ) سپ مهاوگ  دوش  یم  ماجنا  نم  رد  هچنآ  رب  نم  هک  یتسار  هب  متـسه ، 
ارم سپ   ) يدرگ زاـب  يا  يدـب  زا  یناوت  یمن  ییازفاـیب و  يا  یکین  تا  یکین  رب  نم  رد  یناد  یمن  وت  مدرگ و  یمن  زاـب  اـیند  يوـس  هب  نم 
نب یلع  نع   - 869 ثیدح :  دیوگ .  یم  ار  نانخـس  نیا  زین  زور  دـیآ  یم  زور  دـنک و  یم  تشپ  بش  هاگره  نینچمه  و  رامـش ) تمینغ 

ام مکل  رفغی  اریخ  اهرخآ  یف  اریخ و  اهلوا  یف  اولماف  هلامعا  هفیحـص  یف  بتکی  دـبعلا  یلع  ظفاحلا  کلملا  نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا 
شیاهراک  ) وا لامعا  همان  رد  تسا  هدنب  نابهاگن  هک  يا  هتشرف  هک  یتسار  هب  دومرف :  مالسلا  هیلع  داجس  ماما   - 869 همجرت :  کلذ .  نیب 

امـش رب  تسا  رخآ  لوا و  نیب  رد  هک  هچنآ  ات  دسیونب ) هک   ) دینک هتکید  وا  رب  ار  یکین  همان ،  نآ  رخآ  لوا و  رد  امـش  سپ  دـسیون  یم  ار )
 . دوش هدیشخب 

ادعاصف نیعبرالا  انبا ،  اصوصخ  رمعلا  هدایز  دنع  ظفحتلا  هدایز  بوجو  باب   - 95

 - 870 ثیدح :  دنا  هدیسر  رتشیب  ای  لاس  لهچ  هب  هک  یناسک  اصوصخ  نس  ندش  دایز  ماگنه  رایسب  زیهرپ  يرایشوه و  بوجو  باب   - 95
دق هیکلم  یلا  لجوزع  هللا  یحوا  هنس  نیعبرا  غلب  اذاف  هنـس  نیعبرا  نیب  هنیب و  ام  هرما  نم  هحـسف  یفل  دبعلا  نا  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق 
هیلع قداص  ماـما   - 870 همجرت :  هریبک .  هریغـص و  هریثک و  هلمع و  لیلق  هیلع  ابتکا  اـظفحت و  اددـش و  اـظلغف و  ارمع  اذـه  يدـبع  ترمع 

رتناسآ شیاهاطخ  اهـشزغل و  ناربج  و   ) تسا تعـسو  یخارف و  رد  یگلاس  لهچ  ات  فیلکت )  زاغآ  زا   ) هدنب هک  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا 
يرمع نینچ  ما  هدنب  نیا  هب  هک  دتسرف  یم  یحو  وا  نابهاگن  هتشرف  ود  هب  لجوزع  دنوادخ  دیـسر  یگلاس  لهچ  هب  هک  ینامز  سپ  تسا ) 

 . دـسیونب ار  يو  گرزبو  کـچوک  داـیز و  مک و  لـمع  دیـشاب و  هتـشاد  رظن  ریز  ار  وا  تقد  اـب  دـیریگب و  تخـس  وا  رب  نـیا  زا  سپ  مداد 
نبا سیل  روذـعم و  ریغ  کناف  كرذـح  ذـخ  هل  لیق  هنـس  نوعبرا  لجرلا  یلع  تتا  اذا  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 871 ثیدح : 

 . لوقلا لوضف  کنع  عد  لوهلا و  نم  کماما  امل  لمعاف  دـقارب  سیل  دـحاو و  اهبلطی  يذـلا  ناف  نیرـشعلا  نبا  نم  رذـحلاب  قحا  نیعبرـالا 
رگید هک  نک  هشیپ  طایتحا  هک  دوش  یم  هتفگ  وا  هب  دـسرب  یگلاـس  لـهچ  هب  درم  هاـگره  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما   - 871 همجرت : 
بلاط ود  ره  زا  هک  ییادخ  نآ  اریز  ستین  رتراوازس  ندرک  طایتحا  هب  هلاس  تسیب  صخش  زا  هلاس  لهچ  صخش  تشاد و  یهاوخن  يرذع 

 . راذـگاو ار  يدایز  نخـس  نک و  راک  تسوت  يور  شیپ  رد  تمایق  رد  هک  یـساره  نآ  يارب  سپ  تسین  باوخ  تسا و  یکی  تسا  لمع 
لبق هایحلا  یف  فعـضلا و  لبق  هوقلا  یف  مقـسلا و  لبق  هحـصلا  یف  اهنم  ذـخ  کسفنل  ذـخ  مالـسلا :  هیلع  هللادـبع  وبا  لاق   - 872 ثیدح : 

رد يرامیب و  زا  شیپ  یتمالـس  نامز  رد  ریگرب ،  هشوت )   ) تدوخ سفن  يارب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 872 همجرت :  تامملا . 
هللا رذعا  يذلا  رمعلا  لاق :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نع   - 873 ثیدـح :  ندرم .  زا  شیپ  یناگدـنز  رد  یناوتان و  زا  شیپ  ییاناوت  نامز 
ياج مدآ  نادنزرف  يارب  دـنوادخ  هک  يرمع  تدـم  نآ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 873 همجرت :  هنـس .  نوتـس  مدآ  نبا  یلا  هیف 

هللا لوق  نع  قداصلا  لئـس  لاـق :  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـمحم   - 874 ثیدـح :  تسا .  لاس  تصـش  تسا  هدراذـگ  یقاب  ار  هناهب  رذـع و 
 : دیوگ نیسح  نب  یلع  نب  دمحم   - 874 همجرت :  هنس .  رـشع  هینامث  نبال  خیبوت  لاقف :  رکذت ) نم  هیف  رکذتی  ام  مکرمعن  ملوا   : ) لجوزع

دنپ نآ  رد  هک  میدادن  رمع  رادقم  نآ  امش  هب  ایآ   : ) دیامرف یم  هک  دش  هدیـسرپ  لجوزع  يادخ  راتفگ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
یگلاس هدجه  هب  هک  تسا  یسک  خیبوت  شنزرـس و  هدنرادرب  رد  هیآ  نیا  دومرف :  ترـضح  ( 179 ( ) ؟  تسا ریذپدنپ  هک  یـسک  دریگ  یم 
شخی مل  نم  ادبا  هریخ  یجری  الف  هیف  نکت  مل  نم  ثالث  لاق :  مالـسلا  هیلع  دمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع   - 875 ثیدح :  تسا .  هدیسر 

سک ره  هک  تسه  زیچ  هس  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 875 همجرت :  بیعلا .  نم  حتـسی  مل  بیـشلا و  یف  عری  مل  بیغلا و  یف  هللا 
ییاسراپ عرو و  يریپ  رد  دـسرتن و  ادـخ  زا  ناهن  رد  هک  یـسک  دوش :  یمن  هدرب  یبوخ  ریخ و  دـیما  زگره  وا  هرابرد  دـشابن  وا  رد  هس  نیا 

غلب دقف  هنـس  نیثالث  اثالث و  دبعلا  غلب  اذا  مالـسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 876 ثیدح :  دشابن .  نیگمرش  صقن  بیع و  زا  دشاب و  هتـشادن 
ناک نمک  نوکی  نا  نیسمخلا  بحاصل  یغبنی  ناصقنلا و  یف  وهف  نیعبرا  دحاو و  یف  نعط  اذاف  هاهتنم  غلب  دقف  هنـس  نیعبرا  غلب  اذا  هدشا و 
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دوخ ییاناوت  توق و  نارود  هب  دیسر  یگلاس  جنپ  یس و  هب  هدنب  هک  یماگنه  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 876 همجرت :  عزنلا .  یف 
یگلاس کی  لهچ و  دراو  هک  یماگنه  سپ  تسا  هدیـسر  دوخ  رمع  ياهتنا  هب  ایئوگ )  ) دـسرب یگلاس  لهچ  هب  هک  هاـگنآ  تسا و  هدیـسر 

عزن و لاح  رد  هک  دشاب  یسک  دننامه  تسا  راوازس  هدیسر  هاجنپ  هب  شرمع  هک  یـسک  تسا و  ناصقن  یبیـشارس )   ) رد یـسک  نینچ  دوش 
 . تسا ندنک  ناج 

هنیسلا دعب  هنسحلا  لمع  بوجو  باب   - 96

ام ملعی  نا  بحا  نم  ثیدح :  یف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  وبا  لاق   - 877 ثیدـح :  هانگ  باکترا  زا  سپ  کین  راک  ماجنا  بوجو  باب   - 96
یلوا هللا  ناف  هبنتجیلف  احیبف  ائیـس  ناک  نا  هیلع و  ضمیلف  الیمج  انـسح  ناک  ناف  هیف  رظنیلف  لمعب  الخ  نم  هدـنع و  اـم هللا  رظنیلف  هللا  دـنع  هل 

 - 877 همجرت :  هینالعلا .  یف  هنسح  لمعیلف  هینالعلا  یف  هئیس  لمع  نم  رسلا و  یف  هنسح  لمعیلف  رسلا  یف  هئیس  لمع  نم  هدایزلا و  ءافولاب و 
هک درگنب  دیاب  سپ  دراد  ادخ  دزن  رد  یلزنم )   ) هچ دـنادب  هک  دراد  تسود  سک  ره  دومرف :  یثیدـح  نمـض  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
نآ رگا  دـنک  رظن  نآ  رد  سپ  داد ) ماجنا  یلمع  یناـهنپ  رد   ) درک تولخ  دوخ  لـمع  اـب  هک  یـسک  دراد و  وا  دزن  رد  یتلزنم  هچ  دـنوادخ 

رتراوازـس يرگید  سک  ره  زا  دنوادخ  اریز  دـنک  يرود  بانتجا و  نآ  زا  دوب  تشز  دـب و  رگا  دـهد و  همادا  نآ  هب  دوب  ابیز  وکین و  لمع 
ماجنا يدـب  لمع  یناهنپ  رد  هک  یـسک  و  دـشخب ،  یتدایز  نانآ  هب  دـنک و  افو  هداد )  ناراکوکین  هرابرد  هک  يا  هدـعو  هب   ) هکنیا هب  تسا 

 . دهد ماجنا  اراکـشآ  زین  یکین  راک  دیاب  دروآ  ياج  هب  اراکـشآ  یتشز  لمع  هک  یـسک  دهد و  ماجنا  یناهنپ  رد  زین  یکین  لمع  دیاب  دهد 
هل و تلقف  هراشعا  هداحآ  تبلغ  نمل  لی  و  لوقی :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  ناک  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 878 ثیدح : 

هدحاولا هنسحلاف  اهلثم ) الا  يرجی  الف  هئیسلاب  ءاج  نم  اهلاثما و  رشع  هلف  هنسحلاب  ءاج  نم   ) لوقی لجوزع  هللا  تعمس  اما  لاق :  اذه ؟  فیک 
هل نوکیال  تائیـس و  رـشع  دحاو  موی  یف  بکتری  نمم  هللااب  دوعنف  هدحاو  هل  تبتک  اهلمع  اذا  هدـحاولا  هئیـسلا  ارـشع و  هل  تبتک  اهلمع  اذا 

یسک رب  ياو  دومرف :  یم  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 878 همجرت :  هتائیس .  هتانسح  بلغتف  هدحاو  هنـسح 
هک يا  هدینـشن  ایآ  دومرف :  دـشاب ؟  هنوگچ  نیا  مدرک :  ضرع  دـیوگ - :  يوار  دوش -  بلاغ  وا  ياه  ییاـت  هد  رب  وا  ياـه  یکی  یکی  هک 
هب اهنت  دوش  يدب  راک  بکترم  هک  یـسک  تسا و  نآ  ربارب  هد  وا  شاداپ  دهد  ماجنا  یکین  راک  هک  یـسک   : ) دیامرف یم  لجوزع  دـنوادخ 
هب يدب  کی  هاگره  دوش و  یم  هتـشون  یکین  هد  وا  يارب  دهد  ماجنا  یکین  کی  هاگره  سپ  ( 180 ( ) دید دهاوخ  ار  شیازج  هزادنا  نامه 
راک کی  یلو  دوش  یم  هانگ  هد  بکترم  زور  کی  رد  هک  یسک  زا  میرب  یم  هانپ  ادخ  هب  سپ  دوش  یم  تبث  يدب  کی  شیارب  دروآ  ياج 
هللا نا  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 879 ثیدح :  دوش .  یم  بلاغ  شیاه  یکین  رب  شیاهیدـب  هجیتن  رد  ات  دـهد  یمن  ماجنا  کین 
واد رهظ و  ام  کنم  ءاملاب  لسغا  یتمحر  لـثمب  اـهیلع  تمعناـال  ینید و  لـثمب  هقیلخ  تمرکا  اـم  مالـسلا  هیلع  یـسیع  یلا  یحوا  لـجوزع 

مالسلا هیلع  قداص  ماما   - 879 همجرت :  انیزح .  اتوص  کنم  ینعمسا  بیرق و  تآ  وه  ام  لکف  رمـش  عجار  یلا  کناف  نطب  ام  تانـسحلاب 
چیه رب  ما و  هتشادن  یمارگ  دوخ  نید  دننامه  يزیچ  هب  ار  یمدرم  چیه  هک :  داتـسرف  یحو  مالـسلا  هیلع  یـسیع  هب  لجوزع  يادخ  دومرف : 

اه يراکوکین  کمک  هب  و  نک )  هزیکاپ  و   ) يوشب ار  دوخ  رهاظ  بآ  هلیسو  هب  ما ،  هدیشخبن  تمعن  دوخ  تمحر  دننامه  يزیچ  هب  یمدرم 
ییادص تدوخ  زا  و  تسا ،  کیدزن  هدنیآ  سپ  يدرگ ،  یم  زاب  نم  يوس  هب  باتـش  اب  وت  اریز  نک  نامرد  را  دوخ  نورد  ياه )  يرامیب  )

نب دمحم  نع   - 880 ثیدح :  مونـشب . )  ییادص  نینچ  وت  زا  ات  شاب  هتـشاد  نم  اب  نیزح  یتوص  اب  يزاین  زار و   ) ناونـشب نم  هب  كانمغ 
 : همجرت تانسحلا .  دعب  تائیسلا  حبقا  ام  تائیـسلا و  دعب  تانـسحلا  نسحا  ام  لوقی :  هتعمـس  لاق  مالـسلا  هیلع  رقابلا  رفعج  یبا  نع  ملـسم 

اهیدب تسا  تشز  هچ  اهیدب و  زا  دعب  اه  یکین  تسوکین  هچ  دومرف :  هک  مدینش  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دیوگ :  ملـسم  نب  دمحم   - 880
نسح قلخب  سانلا  قلاخ  تنک و  امثیح  هللا  قتا  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  رذ  یبا  نع   - 881 ثیدح :  اه .  یکین  زا  سپ 

زا یلاح  ره  اج و  ره  رد  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  دیوگ :  رذوبا   - 881 همجرت :  اهوحمت .  هنسح  لمعاف  هئیس  تلمع  اذا  و 

سفن اب  زا 165داهج  هحفص 156 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


زا ار  هانگ  نآ  ات  هد  ماجنا  یکین  راک  نآ  زا  سپ  يدـش  یهانگ  بکترم  هاگره  نک و  ترـشاعم  وکین  قالخا  اب  ناـمدرم  اـب  سرتب و  ادـخ 
 . دربب نیب 

دترملا نم  هبوتلا  هحص  باب   - 97

مث هنامیا  یف  اریخ  لمعف  اـنموم  ناـک  نم  لاـق :  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 882 ثیدح :  دترم  صخـش  هبوت  ندوب  حیحـص  باب   - 97
 : همجرت هرفک .  دـعب  بات  اذا  رفکلا  هلطبیال  هنامیا و  یف  هلمع  ناک  یـش ء  لک  هل  بسح  هل و  بتک  هرفک  دـعب  باـت  مث  رفکف  هنتف  هتباـصا 

رفاک دسرب و  وا  هب  يا  هنتف  سپس  دهد  ماجنا  يریخ  راک  شنامیا  نامز  رد  دشاب و  نامیا  اب  هک  یسک  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 882
هدش هتـشون  وا  يارب  هداد  ماجنا  شنامیا  تقو  رد  هک  يراک  ره  ریخ و  لمع  نآ  ددرگ  نموم  دنک و  هبوت  شیوخ  رفک  زا  نآ  زا  سپ  دوش 

 . دنک یمن  لطاب  هدروآ )  ياج  هب  شندوب  نموم  نامز  رد  هک   ) ار وا  ریخ  راک  وا  رفک  دنک  هبوت  رفک  زا  سپ  هاگره  ددرگ و  یم  باسح  و 

لاملا لهالانع و  لامعالا  حلاصب  لاغتسالا  بوجو  باب   - 98

لاـق  - 883 ثیدـح :  دزادرپـب  لاـم  دـنزرف و  نز و  هب  هراوـمه  هکنیا  ياـج  هـب  هتـسیاش  ياـهراک  هـب  ندوـب  لوغـشم  بوـجو  باـب   - 98
تفتلیف هلمع  هدلو و  هلام و  هل  لثم  هرخالا  مایا  نم  موی  لوا  ایندـلا و  مایا  نم  موی  رخآ  یف  ناک  اذا  مدآ  نبا  نا  مالـسلا :  هیلع  نینمؤملاریما 

هللا و  لوقیف :  هدلو  یلا  تفتلیف  لاق :  کنفک  ینم  ذخ  لوقیف :  كدـنع ؟  یل  امف  احیحـش  اصیرح  کیلع  تنک  نیا  هللا  و  لوقیف :  هلام  یلا 
هلمع یلا  تفتلیف  لاق :  اهیف  کیراون  کترفح  یلا  کـیدون  نولوقیف :  مکدـنع ؟  اذ  اـمف  اـیماحم  مکیلع  تنک  ینا  اـبحم و  مکل  تنک  ینا 

 . کبر یلع  تنا  انا و  ضرعا  یتح  كرـشن  موی  كربق و  یف  کنیرق  انا  لوقیف :  ـالیقثل  تنک  نا  ادـهازل و  کـیف  تنک  ینا  هللا  و  لوقیف : 
زا زور  نیلوا  ایند و  ياـهزور  زا  زور  نیرخآ  رد  هک  هاـگنآ  مدآ  دـنزرف  هک  یتسار  هب  دومرف :  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما   - 883 همجرت : 
ور دوخ  ییاراد  لام و  يوس  هب  سپ  دوش  یم  هتـشاذگ  شیامن  هب  وا  لباقم  رد  شلمع  نادـنزرف و  لام و  دریگ  یم  رارق  ترخآ  ياـهزور 
وا هب  باطخ  لام  تسوت ؟  دزن  رد  نم  يارب  يزیچ  هچ  سپ  مدوب  لـیخب  صیرح و  وت  رب  نم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم 

مدوب و امـش  رادتـسود  هک  دنگوس  ادخ  هب  دیوگ :  یم  دنک و  یم  ور  دوخ  نادنزرف  هب  سپ  ریگرب ،  ار  دوخ  نفک  اهنت  نم  زا  دـیوگ :  یم 
وت تگرم )  زا  سپ   : ) دنیوگ نادنزرف  تسه ؟  نم  يارب  امش  دزن  رد  يزیچ  هچ  لاح  سپ  مدومن  یم  ار  امـش  ینابیتشپ  تیامح و  هراومه 

دنگوس ادخ  هب  دـیوگ :  یم  دـنک و  یم  شلمع  يوس  هب  ور  سپ  میزاس ،  یم  تناهنپ  هدیـشوپ و  نآ  رد  میناسر و  یم  تربق  رانک )  ) هب ار 
دوب و مهاوخ  مدمه  وت  اب  تربق  رد  نم  دیوگ :  وا  هب  باطخ  لمع  يدوب ،  دنمشزرا ) و   ) نیگنس وت  هچ  رگا  متـشادن  ییانتعا  وت  هب  نم  هک 

نع مالـسلا  هیلع  قداصلا  نع   - 884 ثیدـح :  میوش .  ضرع  تراگدرورپ  رب  وت  نم و  هکنیا  اـت  مهارمه  وت  اـب  ندـش  هتخیگنارب  زور  اـت 
لیلخ هلمع و  وه  اتیم و  ایح و  کعم  انا  هل :  لوقی  لیلخف  ءالخا  هثـالث  ملـسملا  ءرملل  نا  مالـسلا :  هیلع  یلع  لاـق  لاـق :  مالـسلا  هیلع  هئاـبآ 

 . هدـلو وه  کیلخا و  مث  كربق  باب  یلا  کعم  انا  هل :  لوقی  لیلخ  ثراولل و  راص  تام  اذاف  هلاـم  وه  تومت و  یتح  کـعم  اـنا  هل :  لوقی 
انامه دومرف :  مالـسلا  هیلع  یلع  هک :  دومرف  تیاور  داب  نانآ  رب  مالـس  دورد و  هک  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 884 همجرت : 

 . تسوا لمع  تسود  نآ  و  متـسه ،  وت  اب  گرم  یگدنز و  رد  نم  دیوگ :  یم  يو  هب  هک  یتسود  یکی  دراد  تسود  هس  ناملـسم  صخش 
لقتنم ثراو  هب  درم  هک  ینامز  هک  تسوا  ییاراد  لام و  نآ  و  متـسه ،  وت  اب  گرم  نامز  اـت  نم  دـیوگ :  یم  يو  هب  هک  یتسود  يرگید  و 

 . تسا يو  دنزرف  وا  و  مراذگ ،  یم  اهنت  ار  وت  سپس  متسه  وت  اب  تربق  رد  ات  نم  دیوگ :  یم  يو  هب  هک  یتسود  موس  و  دوش .  یم 

مالسلا هیلع  همئالا  هلوسر و  هللا و  یلع  لمعلا  ضرع  نم  رذحلا  بوجو  باب   - 99

هللادبع یبا  نع   - 885 ثیدـح :  مالـسلا  هیلع  همئا  لوسر و  ادـخ و  رب  لمع  ندـش  هضرع  زا  ندیـسرت  ندومن و  زیهرپ  بوجو  باب   - 99

سفن اب  زا 165داهج  هحفص 157 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


هللا لوق  وه  اهورذحاف و  اهراجف  اهراربا و  حابص  لک  دابعلا  لامعا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  لامعالا  ضرعت  لاق :  مالـسلا  هیلع 
لامعا دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   - 885 همجرت :  تکـس .  و  نونموملا )  هلوـسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اوـلمعا  لـق  و   ) لـجوزع

كانمیب دوخ  لامعا  زا  سپ ،  دوش  یم  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  رب  هاگحبـص  ره  رد  ناراکبان  هچ  ناراکوکین و  هچ  ناگدنب 
نیمه ( 181 () دننیب یم  ار  امش  لمع  شلوسر  دنوادخ و  يدوز  هب  هک  دینک  لمع  وگب  و   : ) دیامرف یم  هک  لجوزع  يادخ  راتفگ  دیـشاب و 

نا لوقی :  مالـسلا  هیلع  اضرلا  تعمـس  لاق  ءاـشولا  نع   - 886 ثیدـح :  دومرف .  توکـس  اجنیا  ات  هیآ  نیا  ندـناوخ  اب  ترـضح  و  تسا ، 
هک مدینش  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا  دیوگ :  ءاشو   - 886 همجرت :  اهراجف .  اهراربا و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  یلع  ضرعت  لامعالا 
 - 887 ثیدـح :  ناراکبان .  لامعا  هچ  ناراکوکین و  لامعا  هچ  دوش  یم  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ادـخ  لوسر  رب  لاـمعا  اـنامه  دومرف : 

 : لاق نونموملا )  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا   ) لجوزع هللا  لوق  نع  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  ابا  تلاس  لاق :  بیعـش  نب  بوقعی  نع 
لمع  : ) دـیامرف یم  هک  هیآ  نیا  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دـیوگ :  بیعـش  نب  بوقعی   - 887 همجرت :  مالـسلا .  هیلع  همئالا  مه 
همئا نانآ  دومرف :  دننایک ؟  نانموم  زا  دارم  هک  مدیـسرپ  ( 182 ( ) دید دنهاوخ  ار  امـش  لمع  نانموم  شلوسر و  دنوادخ و  يدوز  هب  دـینک 

هللا یلص  هللا  لوسر  نوءوست  مکل  ام  لوقی :  هتعمـس  لاق :  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع  هعامـس  نع   - 888 ثیدح :  دنتسه .  مالـسلا  هیلع 
اوءوست الف  کلذ  هءاس  هیـصعم  اهیف  يار  اذاـف  هیلع  ضرعت  مکلاـمعا  نا  نوملعت  اـما  لاـقف :  هووسن ؟  فیک  لـجر :  هل  لاـقف  هلآ ؟  هیلع و 

هچ ار  امش  دومرف :  یم  هک  مدینـش  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگ :  هعامـس   - 888 همجرت :  هورـس .  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 
نیگهودنا ار  هللا  لوسر  هنوگچ  درک :  ضرع  ترضح  هب  يدرم  دیزاس ؟  یم  نیگهودنا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  هک  تسا  هدش 

دنک هدـهاشم  یهانگ  امـش  لامعا  رد  هاـگره  سپ  دوش ؟  یم  هضرع  وا  رب  امـش  لاـمعا  هک  دـیناد  یمن  اـیآ  دومرف :  ترـضح  مینک ؟  یم 
 . دـینادرگب لاحـشوخ  دوخ ) بوخ  لاـمعا  اـب   ) ار وا  دـیزاسن و  نیگمغ  ار  هلآ  هیلع و  هللا  لصادـخ  لوسر  سپ  دزاـس ،  یم  شنیگهودـنا 

یتیب لهال  یل و  هللا  عدا  مالـسلا :  هیلع  اضرلل  تلق  لاق :  مالـسلا  هیلع  اضرلا  دنع  انیکم  ناک  تایزلا و  نابا  نب  هللادبع  نع   - 889 ثیدح : 
لق و   ) لجوزع هللا  باتک  ارقت  اما  یل :  لاقف  کلذ  تمظعتـساف  لاق :  هلیل  موی و  لک  یف  یلع  ضرعتل  مکلامعا  نا  لـعفا ؟  تسل  وا  لاـقف : 

نغور نابا  نب  هللادبع   - 889 همجرت :  مالـسلا .  هیلع  بلاـط  یبا  نب  یلع  هللا  وه و  لاـق  نونموملا )  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا 
نم و يارب  ار  يادخ  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ :  دوب  یتلزنم  ماقم و  بحاص  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  دزن  رد  هک  شورف 

هـضرع نم  رب  بش  زور و  ره  رد  امـش  لامعا  انامه  منک ! ؟  یمن  يراک  نینچ  ایآ  دومرف :  ترـضح  نک )  اعد  ار  ام  و   ) ناوخب ما  هداوناخ 
باـتک اـیآ  دومرف :  ترـضح  سپ  درک ) هولج  میظع  يرما  نم  دزن  رد  و   ) مدرمـش گرزب  ار  ماـما  نخـس  نیا  دـیوگ :  هللادـبع  دوـش .  یم 

( دننیبب ار  امـش  لمع  نانموم  وا و  لوسر  دنوادخ و  هک  دشاب  دوز  هک  دینک  لمع  وگب  و   : ) دیامرف یم  هک  يا  هدـناوخن  ار  لجوزع  يادـخ 
نع  - 890 ثیدـح :  دنتـسه .  نیرهاط )  همئا   ) مالـسلا و هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  هیآ  نیا  رد  نانموم  زا  دارم  هک  دـنگوس  ادـخ  هب  ( 183)

 . مالـسلا هیلع  بلاط  یبا  نبا  نب  یلع  هللا  وه و  لاق :  نونموملا  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  هیـالا  هذـه  رکذ  هنا  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا 
هیلع بلاـط  یبا  نب  یلع  نونموم )   ) زا دارم  هک  ادـخ  هب  دـنگوس  دومرف :  دومن و  رکذ  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما   - 890 همجرت : 

هیلع و هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاق :  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نب  دمحم   - 891 ثیدـح :  تسا .  ناشیا )  زا  سپ  ناماما  و   ) مالـسلا
تدزتسا نسح  نم  ناک  امف  موی  لک  یلع  ضرعت  مکلامعا  ناف  مکایا  یتقرافم  اما  لاق و  نا  یلا  مکل  ریخ  یتامم  مکل و  ریخ  یتاـیح  هلآ : 

هلآ هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  دومرف :  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 891 همجرت :  ثیدحلا )   . ) مکل هللا  ترفغتسا  حیبق  نم  ناک  ام  مکل و  هللا 
هیام ناتیارب  امـش  زا  نم  ییادج  هکنیا  اما  دومرف - :  هک  اجنآ  ات  تسا -  ریخ  هیام  امـش  يارب  ود  ره  نم  گرم  یناگدـنز و  تسا :  هدومرف 

یم ار  اهنآ  یتدایز  بلط  امش  يارب  دنوادخ  زا  تسوکین  هک  ناتلامعا  نآ  سپ  دوش  یم  هضرع  نم  رب  زور  ره  امـش  لامعا  اریز  تسا  ریخ 
ضرعت دابعلا  لاـمعا  نا  يور  و   - 892 ثیدـح :  منک .  یم  شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  تسا  تشز  هک  امـش  زا  یلامعا  نآ  يارب  میامن و 
اولمعا لق  و   ) لجوزع هللا  لوق  کلذ  اورذحاف و  اهراجف  اهراربا و  موی  لک  مالسلا  هیلع  همئالا  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع 
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هللا لص  ادخ  لوسر  رب  زور  ره  رد  ناگدنب  لامعا  هک :  تسا  هدـش  تیاور  و   - 892 همجرت :  نونموملا . )  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف 
لجوزع يادـخ  راتفگ  يانعم  تیاور  نیا  دیـسرتب و  سپ  ناراکبان ،  ناراک و  وکین  لاـمعا  دوش  یم  هضرع  مالـسلا  هیلع  همئا  هلآ و  هیلع و 

893 ثیدح :  ( 184  . () دید دنهاوخ  ار  امـش  لمع  نانموم  وا و  لوسر  دنوادخ و  يدوز  هب  هک  دینک  لمع  وگب  و   : ) دـیامرف یم  هک  تسا 
هتما لامعا  هیلع  ضرعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نا  لوقی :  ناک  باطخلا  ابا  نا  مالسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق  ریصب  یبا  نع  - 

اهراربا و حابص  لک  هتما  لامعا  هیلع  ضرعت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللا  لوسر  نکل  اذکه و  سیل  مالسلا :  هیلع  هللادبع  وبا  لاقف  سیمخ  لک 
همئالا ینع  امنا  ریـصبوبا :  لاق  تکـس  و  نونموملا )  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لق  و   ) لجوزع هللا  لوق  وه  اورذحاف و  اهراجف 
لوسر رب  هک :  دـیوگ  یم  باطخلا  ابا  انامه  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دـیوگ :  ریـصب  یبا   - 893 همجرت :  مالـسلا .  هیلع 
لامعا هکلب  تسین  نینچ  دومرف :  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دوش ،  یم  هضرع  هبنـش  جـنپ  زور  ره  رد  شتما  لامعا  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ادـخ 
يادـخ راتفگ  يانعم  ددرگ و  یم  هضرع  ناشیا  رب  هاگحبـص  ره  رد  ناراکدـب  هچ  ناراکوکین و  هچ  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  مرکا  ربماـیپ  تما 

و ( 185 () دـننیبب ناـنموم  وا و  لوسر  ادـخ و  ار  امـش  لـمع  دـشاب  دوز  هک  دـینک  لـمع  وگب  و   : ) دـیامرف یم  هک  تسا  نیمه  زین  لـجوزع 
 - 894 ثیدح :  تسا .  هدرک  دصق  ار  مالسلا  هیلع  همئا  نونموم )   ) زا انامه  دیوگ :  ریصبوبا  دومرف .  توکس  مالسلا  هیلع  قداص  ترضح 

یلع ضرعتف  یتوم  اـما  مکثدـحا و  ینوثدـحتف و  یتاـیح  اـما  مکل  ریخ  یتاـمم  مکل و  ریخ  یتاـیح  هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاـق 
894 همجرت :  مکل .  هللا  ترفغتسا  ییـس  لمع  نم  ناک  ام  هیلع و  هللا  تدمح  حلاص  لمع  نم  ناک  امف  سیمخلا  نینثالا و  هیـشع  مکلامعا 

تسا نیا  امش  يارب  ما  یگدنز  ریخ  اما  تسا ،  ریخ  هیام  امـش  يارب  ود  ره  نم  گرم  یگدنز و  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  - 
يارب نم  گرم  رد  هک  يریخ  اـما  و  دـیزومآ ) یم  نم  زا  ار  ناـتنید  و   ) میوـگ یم  نخـس  امـش  اـب  زین  نم  دـییوگ و  یم  نخـس  نم  اـب  هـک 

یم ساپـس  ار  يادـخ  امـش  هتـسیاش  لمع  رب  سپ  دوش  یم  هضرع  نم  رب  هبنـش  جـنپ  هبنـشود و  بورغ  امـش  لامعا  هک  تسا  نیا  تسامش 
نم هلآ :  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  و   - 895 ثیدح :  میامن .  یم  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  ناتیارب  امـش  تسیاشان  لمع  زا  میوگ و 
نم يارب  سک  ره  دومرف :  هلآ  هیلع و  هللا  لـص  ادـخ  لوـسر   - 895 همجرت :  هنجلا .  هل  تنمـض  هیلجر  نیب  اـم  هییحل و  نیب  اـم  یل  نـمض 

 . دوب مهاوخ  وا  تشهب  نماض  زین  نم  دـنک  ار  دوخ ) جرف  ینعی   ) دوخ ياپ  ود  نیب  ام  دوخ و  ناهد )  ینعی   ) دوخ کف  ود  نیب  اـم  تناـمض 
حابص نم  ام  همالا  هذه  لامعا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  نیسحلا  نب  یلع  نع  مالسلا  هیلع  هئابآ  نع  مالـسلا  هیلع  اضرلا  نع  و   - 896 ثیدح : 

مالـسلا هیلع  داجـس  ماما  هک :  دومرف  تیاور  شراوگرزب  ناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما   - 896 همجرت :  یلاـعت .  هللا  یلع  ضرعت  ـالا و 
رفعج یبا  نع   - 897 ثیدح :  دوش .  یم  هضرع  یلاعت  دـنوادخ  رب  تما  نیا  لامعا  هکنیا  زج  تسین  یبحـص  چـیه  هک  یتسار  هب  دومرف : 
مکایا یتقرافم  نا  مکل و  ریخ  مکرهظا  نیب  یماقم  نا  هباحـصلا :  نم  رفن  یف  وه  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  لاق  لاـق :  مالـسلا  هیلع 

مه مهبذـعم و  هللا  ناک  ام  مهیف و  تنا  مهبذـعیل و  هللا  ناک  ام  و   ) لوقی هللا  ناـف  مکل  ریخ  مکرهظا  نیب  یماـقم  اـما  لاـق :  نا  یلا  مکل  ریخ 
نـسح نم  ناک  امف  سیمخ  نینثا و  لک  یلع  ضرعت  مکلامعا  ناـف  مکل  ریخ  مکاـیا  یتقراـفم  اـما  فیـسلاب و  مهبذـعی  ینعی  نورفغتـسی ) 

رد هلآ  هیلع و  هللا  لص  ادـخ  لوسر  دومرف :  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماـما   - 897 همجرت :  مکل .  ترفغتـسا  ییـس  نم  ناک  ام  هیلع و  هللا  تدمح 
زا زین  نم  ندش  ادج  تسا و  ریخ  هیام  ناتیارب  امـش  نیب  رد  نم  تماقا  هک  یتسار  هب  دومرف :  دوب  شباحـصا  زا  نت  دـنچ  نایم  رد  هک  یلاح 
ات ار  نانآ  دـنوادخ   : ) دـیامرف یم  دـنوادخ  اریز  تسامـش ،  ریخ  هیامامـش  نیب  رد  متماقا  متفگ )  هکنیا   ) اما دراد .  رب  رد  ار  امـش  ریخ  امش 

(186 () دناسر یمن  باذع  هب  ار  نانآ  دننک  یم  رافغتـسا  نانآ  هک  ینامز  ات  دنوادخ  دـنک و  یمن  باذـع  یتسه  نانآ  نیب  رد  وت  هک  ینامز 
 ( متفگ هکنیا   ) اما و  دتسرفب ) باذع  نانآ  رب  هتـشذگ  ماوقا  دننام  هکنیا  هن   ) دنک یم  باذع  يزیرنوخ )  گنج و   ) ریـشمش اب  ار  اهنآ  ینعی 
زا یلمع  ره  سپ  دوـش  یم  هضرع  نم  رب  هبنـش  جـنپ  هبنـشود و  ره  امـش  ياـهلمع  اریز  تسامـش ،  يارب  ریخ  بجوـم  امـش  زا  نم  ییادـج 
 . منک یم  ترفغم  بلط  دنوادخ  زا  نآ  هرابرد  امش  يارب  دشاب  دب  یلمع  ره  میوگ و  یم  ساپس  نآ  رب  ار  يادخ  دشاب  وکین  امـش  ياهلمع 

مکلمع و هللا  يریـسف  اولمعا  لق  و   ) لـجوزع هللا  لوق  هل :  تلقف  مالـسلا  هیلع  هللادـبع  یبا  دـنع  تنک  لاـق :  هنیذا  نبا  نع   - 898 ثیدح : 
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 : مدرک ضرع  ناشیا  هب  هک  مدوب  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  رد  دیوگ :  هنیذا  نبا   - 898 همجرت :  ینع .  انایا  لاق :  نونموملا )  هلوسر و 
نانموم وا و  لوسر  دنوادخ و  يدوز  هب  هک  دینک  لمع  وگب  و   : ) دیامرف یم  هک  تسیچ ) ؟   ) لجوزع يادـخ  راتفگ  رد ) نونموم  زا  دارم  )

نب دواد  نع   - 899 ثیدح :  تسا .  هدرک  دـصق  ار  ام  دـنوادخ  مییام و  نونموم  زا  دارم  دومرف :  ترـضح  ( 187 () دننیب یم  ار  امش  لمع 
سیمخلا موی  مکلامعا  یلع  تضرع  دقل  دواد  ای  هسفن :  لبق  نم  ائدتبم  لاق  ذا  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  دـنع  اسلاج  تنک  لاق :  یقرلا  ریثک 

لاق هلجا  عطق  هرمع و  ءانفل  عرـسا  هل  کتلـص  نا  تملع  ینا  کلذ  ینرـسف  نالف  کمع  نبال  کتلـص  کلمع  نم  یلع  ضرع  امیف  تیارف 
یف ترـص  املف  هکم  یلا  یجورخ  لبق  هقفن  هل  تککـصف  لاح  ءوس  هلایع  نع  هنع و  ینغلب  اثیبخ  ایبصان  ادـناعم  مع  نبا  یل  ناـک  و  دواد : 

مدوب هتسشن  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  رد  دیوگ :  یقر  ریثک  نب  دواد   - 899 همجرت :  کلذب .  مالـسلا  هیلع  هللادبع  وبا  ینربخا  هنیدملا 
یم هضرع  نم  رب  امش  ياهلمع  هبنش  جنپ  زور  رد  دواد !  يا  دومرف :  دومن و  نخـس  زاغآ  دوخ  بناج  زا  همدقم و  نودب  ناشیا  ناهگان  هک 

لاحـشوخ ارم  وت  راک  نیا  يدروآ و  اج  هب  ار  تیومع  رـسپ  اب  هطبار  هلـص و  هک  مدـید  دـش  هضرع  نم  رب  هک  وت  لامعا  نیب  رد  نم  دوش و 
ییومع رسپ  نم  دیوگ :  دواد  دناسر .  یم  ارف  ار  شگرم  دزاس و  یم  یناف  رتعیرس  رتدوز و  ار  وا  رمع  وت  لمع  نیا  هک  متـسناد  نم  درک و 

هب يدب  تیعضو  رد  شا  هداوناخ  وا و  هک  دوب  هدیـسر  ربخ  نم  هب  دوب و  یثیبخ  درف  تشاد و  ینمـشد  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  اب  هک  متـشاد 
قداص ماما  متشگزاب  هنیدم  هب  هک  ینامز  مداد و  رارق  نانآ  یگدنز  يارب  يا  هنیزه  هکم  يوس  هب  ندمآ  نوریب  زا  شیپ  نم  دنرب و  یم  رس 

تیار و لاق :  سفنلا  هبـساحم  هلاـسر  یف  سواـط  نب  یـسوم  نب  یلع   - 900 ثیدـح :  تخاس .  رادربخ  مدوخ  لـمع  زا  ارم  مالـسلا  هیلع 
 . مالـسلا هیلع  همئالا  یلع  هلوسر و  یلع  هللا و  یلع  لامعالا  امهیف  ضرعت  سیمخلا  موی  نینثالا و  موی  نا  تاقفتم  تایاور  هدـع  یف  تیور 

تـسا هدش  تیاور  میارب  ما و  هدید  مه  اب  قفاوم  تایاور  زا  يا  هدع  رد  دـیوگ :  سفنلا )  هبـساحم   ) هلاسر رد  سواط  نبا   - 900 همجرت : 
نب دمحا  نع   - 901 ثیدح :  دوش .  یم  هضرع  مالسلا  هیلع  همئا  شلوسر و  دنوادخ و  رب  نامدرم  لامعا  هبنش  جنپ  هبنشود و  زور  رد  هک 

دابعلا لامعا  نا  لاق :  نونموملا )  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریسف  اولمعا   ) لجوزع هللا  لوق  نع  لئس  لاق :  مالسلا  هیلع  نسحلا  یبا  نع  رمع 
زا هک  ندک  تیاور  رمع  نب  دـمحا   - 901 همجرت :  اورذـحاف .  اهراجف  اهراربا و  حابـص  لک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  ضرعت 

وا و لوسر  دنوادخ و  يدوز  هب  هک  دینک  لمع   : ) دیامرف یم  هک  دـش  هدیـسرپ  لجوزع  يادـخ  راتفگ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح 
لوسر رب  هاگحبص  ره  ناراکدب  هچ  ناراکوکین و  هچ  ناگدنب  لامعا  هک  یتسار  هب  دومرف :  ترضح  ( 188 () دننیب یم  ار  امش  لمع  نانموم 
دابعلا لامعا  نا  لاق :  مالسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع   - 902 ثیدح :  دیشاب .  رذح  رب  دیسرتب و  سپ  دوش  یم  هضرع  هلآ  هیلع و  هللا  لص  ادخ 

 : دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   - 902 همجرت :  حیبقلا .  لمعلا  هیبن  یلع  ضرعی  نا  مکدحا  یحتسیلف  سیمخ  هیـشع  لک  مکیبن  یلع  ضرعت 
یتشز لمع  شربمایپ  رب  هکنیا  زا  امـش  زا  سک  ره  سپ  دوش  یم  عضرع  امـش  ربمایپ  رب  هبنـش  جنپ  هاگماش  ره  ناگدنب  لامعا  هک  یتسار  هب 

یلع سیمخلا  موی  لامعالا  ضرعت  لاق :  دـحاو  ریغ  يرتخبلا و  نب  صفح  نع   - 903 ثیدح :  دشاب .  هتشاد  مرـش  دیاب  دوش  هضرع  وا  زا 
تسا تیاور  نایوار  زا  رگید  يا  هدع  يرتخب و  نب  صفح  زا   - 903 همجرت :  مالسلا .  هیلع  همئالا  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر 

یلجعلا دیرب  نع   - 904 ثیدح :  دوش .  یم  هضرع  مالـسلا  هیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  لص  ادخ  لوسر  رب  هبنـش  جنپ  زور  رد  لامعا  هک : 
 . ینع انایا  لاق :  نونموملا )  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا   ) لجوزع هللا  لوق  نع  هتلاسف  مالـسلا  هیلع  هللادبع  یبا  دـنع  تنک  لاق : 

دیامرف یم  هک  مدیسرپ  لجوزع  يادخ  راتفگ  هرابرد  ناشیا  زا  هک  مدوب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  دزن  دیوگ :  یلجع  دیرب   - 904 همجرت : 
نونموم  ) زا هیآ  نیا  رد  دنوادخ  دومرف :  ترضح  ( 189 () دننیب یم  ار  امش  لمع  نینموم  وا و  لوسر  دنوادخ و  يدوز  هب  هک  دینک  لمع  : )

نونموملا هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریسف  اولمعا  یلاعت  هلوق  یف  لاق  مالسلا  هیلع  هللادبع  یبا  نع   - 905 ثیدح :  تسا .  هدرک  هدارا  ار  ام  ( 
دوز هک  دینک  لمع   : ) دیامرف یم  هک  یلاعت  يادخ  راتفگ  هرابرد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   - 905 همجرت :  مالـسلا .  هیلع  همئالا  مه  لاق : 

 - 906 ثیدح :  دنشاب .  یم  مالـسلا  هیلع  همئا  نونموم )   ) زا دارم  دومرف :  ( 190 () دننیبب ار  امـش  لمع  نینموم  وا و  لوسر  دنوادخ و  دشاب 
تومی و ال نموم  نم  ام  لاقف :  نونموملا )  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يرـسیف  اولمعا   ) مالـسلا هیلع  رفعج  یبـال  تلق  لاـق :  یلجعلا  دـیرب  نع 
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یلع هتغاـط  هللا  ضرف  نم  رخآ  یلا  ارج  مله  یلع و  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  هللا  لوسر  یلع  هلمع  ضرعی  یتح  هربـق  یف  عضویف  رفاـک 
دـنوادخ و يدوز  هب  هک  دـینک  لمع   : ) هک مدـناوخ  ار  هیآ  نیا  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  يارب  دـیوگ :  یلجع  دـیرب   - 906 همجرت :  داـبعلا . 

رگم دوش  هداـهن  شربق  رد  دریمب و  هک  تسین  يرفاـک  نموم و  چـیه  دومرف :  ترـضح  ( 191 () دـننیب یم  ار  امـش  لمع  نینموم  شلوسر و 
رب ار  نانآ  تعاط  دـنوادخ  هک  ینانآ  همه  رب  رخآ  اـت  روطنیمه  مالـسلا و  هیلع  یلع  رب  هلآ و  هیلع و  هللا  لـص  ادـخ  لوسر  رب  شلمع  هکنیا 

و  ) لجوزع هللا  لوقی  مالسلا :  هیلع  هللادبع  یبال  تلق  لاق :  ریـصب  یبا  نع   - 907 ثیدح :  دوش .  یم  هضرع  تسا  هتخاس  بجاو  ناگدـنب 
ریصب یبا   - 907 همجرت :  کبحاص ؟  الا  نوکی  نا  یـسع  نم  لاق :  نونموملا ؟  ام  نونموملا )  هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اولمعا  لـق 

دنوادخ و يدوز  هب  هک  دینک  لمع  وگب  و   : ) دیامرف یم  هک  لجوزع  دنوادخ  راتفگ  رد  مدرک :  ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ : 
دیما وت  مدمه  نیمه  زج  یسک  هچ  دومرف :  ترضح  تسا ؟  یناسک  هچ  نانموم  زا  دارم  ( 192 () دننیب یم  ار  امش  لمع  نانموم  وا و  لوسر 
نابا نب  هللادبع  نع   - 908 ثیدـح :  میتسه . )  ربمایپ  تیب  لها  اـم  نونموم  زا  دارم  ینعی  ( ؟  دـشاب نونموم )   ) زا دوصقم  هک  دور  یم  نآ 

 - 908 همجرت :  سیمخ .  لـک  یف  هللا  یلع  مهلاـمعا  ضرعـال  ینا  هللا  و  لاـقف :  کـیلاومل  یل و  هللا  عدا  مالـسلا :  هیلع  اـضرلل  تلق  لاـق : 
ترـضح نک )  اعد  ار  ام  و   ) ناوخب تنارادتـسود  نم و  يارب  ار  دنوادخ  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ :  نابا  نب  هللادـبع 

نابا نب  هللادبع  نع   - 909 ثیدح :  منک .  یم  هضرع  دنوادخ  هاگـشیپ  هب  هبنـش  جنپ  ره  رد  ار  امـش  لامعا  نم  هک  دـنگوس  اخ  هب  دومرف : 
مث  . ) موی لک  یف  هللا  یلع  مهلامعا  ضرعال  ینا  هللا  لاقف و  مهل  هللاوعدـت  نا  ینولاس  کیلاوم  نم  اموق  نا  مالـسلا  هیلع  اـضرلل  تلق  لاـق : 
زا یهورگ  انامه  مدرک :  ضرع  مالـسلا  هیلع  اضر  ماما  هب  دیوگ :  نابا  نب  هللادبع   - 909 همجرت :  رحلا ) دمحم  هفلوم  ملقب  داهجلا  باتک 
ادخ هب  دومرف :  ترضح  ینک ،  اعد  دنوادخ  هاگرد  رد  نانآ  يارب  منک )  ضرع  امش  هب   ) هک دنا  هدومن  تساوخرد  نم  زا  امش  نارادتسود 

 . منک یم  هضرع  دنوادخ  رب  ار  اهنآ  لامعا  زور  ره  رد  نم  هک  دنگوس 

اهتشون یپ 

ات 90  1

17 رمز /  -9 . 68 ماعنا /  -8 . 140 ءاسن /  -7 . 46 توبکنع /  -6 . 83 هرقب /  -5 . 284 هرقب /  -4 . 41 هدئام /  -3 . 28 دعر /  -2 . 106 لحن /  -1
-17 . 36 ءارسا /  -16 . 22 تلصف /  -15 . 31 رون /  -14 . 30 رون /  -13 . 72 ناقرف /  -12 . 55 صصق /  -11 ات 4 .  1 نونموم /  -10 و 18 .
 / ءارسا -25 . 36 ءارسا /  -24 . 18 نج /  -23 . 77 جح /  -22 . 65 سی /  -21 . 19 نامقل /  -20 . 37 ءارسا /  -19 . 4 دمحم /  -18 . 6 هدئام / 

17 و 18. رمز /  -33 . 68 ماعنا /  -32 . 2 ماعنا /  -31 . 140 ءاسن /  -30 . 22 تلصف /  -29 . 18 نج /  -28 . 77 جح /  -27 . 15 رون /  -26 . 36

.28 دعر /  -41 . 41 هدئام /  -40 . 106 لحن /  -39 . 83 هرقب /  -38 . 46 توبکنع /  -37 . 30 روت /  -36 . 55 صصق /  -35 . 72 ناقرف /  -34
 / يروش -49 . 36 ءارسا /  -48 . 36 ءارسا /  -47 . 65 سی /  -46 37 و 38 . ءارسا /  -45 . 4 دمحم /  -44 . 6 هدئام /  -43 . 248 هرقب /  -42

.4 ملق /  -51 يرابدرب .  ندـش  اج  رب  اپ  خوسر و  ینعی  ملحلا )  هخاسر   : ) تسا هدـمآ  ملحلا )  هضور   ) ياـج هب  هغـالبلا  جـهن  رد  -50 . 41

17 و 18. رمز /  -53 هدـش .  حرطم  شـسرپ  نیا  نآ  یپ  رد  تسا و  هدومرف  نایب  يزور  ندوب  ردـقم  باب  رد  ینخـس  ترـضح  ارهاـظ  -52
 / نمحرلا -61 . 106 فسوی /  -60 . 60 رفاغ /  -59 . 7 میهاربا /  -58 . 3 قالط /  -57 . 3 قالط /  -56 . 51 ناخد /  -55 . 46 نمحرلا /  -54

موحرم تسا  هدوب  نکس )   ) مالـسلا هیلع  حون  ترـضح  مان  رگید  یتیاور  قبط  -65 . 2 قالط /  -64 . 44 هدئام /  -63 . 28 رطاف /  -62 . 46
هتبلا دراد ) راعـشا  وا  تیدوبع  رب  یگلمج  هک  تسا  مان  کی  تقیقح  رد  تسا  هدـش  رکذ  حون  دروم  رد  یماسا  زا  هچنآ  : ) دـیوگ قودـص 

 / تلصف -66 دنـشاب . ناشیا  باقلا  یگمه  حون  کلملادبع و  یلعالادبع و  رافغلادـبع و  دـشاب و  نکـس )   ) ناشیا یلـصا  مان  تسا  نکمم 
لآ -73 . 200 نارمع /  لآ  -72 201 فارعا /  -71 . 135 نارمع /  لآ  -70 . 23 ناقرف /  -69 . 10 رمز /  -68 . 102 نارمع /  لآ  -67 . 23
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.24 هدجس /  -79 . 39 78-ق /  33 و 34 . ماعنا /  -77 97 و 98 . رجح /  -76 34 و 35 . تلصف /  -75 10 و 11 . لمزم /  -74 . 200 نارمع / 
هک یتبیـصم  تسا و  شاداپ  ياراد  ییابیکـش  ربص و  هکنیا  هب  رواـب  نیقی و  ینعی  -83 . 191 هرقب /  -82 . 5 هبوت /  -81 . 137 فارعا /  -80

18 و 19 و ملق /  -88 . 171 هرقب /  -87 . 30 يروش /  -86 . 94 ءارعش /  -85 5 و 6 . حارشنا /  -84 تسین .  ریخ  زج  هدوب و  ردقم  هدمآ  شیپ 
.12 سی /  -90 . 14 نیففطم /  -89 . 20

ات 192  91

ءاسن -99 . 36 ءاسن /  -98 . 36 ءاسن /  -97 . 273 هرقب /  -96 . 17 ابس /  -95 . 13 دعر /  -94 . 19 ابس /  -93 . 16 نامقل /  -92 . 12 سی /  -91
277 هرقب /  -106 17 لافنا /  -105 . 10 ءاسن /  -104 . 24 رون /  -103 . 96 ءاسن /  -102 . 99 فارعا /  -101 . 87 فسوی /  -100 . 36 / 
 / دعر -113 . 284 هرقب /  -112 . 36 هبوت /  -111 . 156 نارمع /  لآ  -110 . 72 نارمع /  لآ  69 و 70 109- ناقرف /  -108 97 هرقب /  -107
هب هر )   ) قودص موحرم  لاصخ  رد  ثیدـح  نیا  -118 . 22 هلداجم /  -117 . 22 هلداجم /  -116 . 266 هرقب /  -115 . 34 مجن /  -114 . 26

ماجنا دنا و  هدومنن  تیاعر  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  هرابرد  مدرم  هک  ار  يدراوم  یمامت  ثیدـح  همادا  رد  تسا و  هدـش  رکذ  لماک  تروص 
-120 48 و 116 . ءاسن /  -119 ثیدح 56 .) هعبسلا ،  باب  لاصخ ،  هب  دوش  عوجر   . ) تسا هدرمش  رب  دنا  هتشاد  اور  ناشیا  قح  رد  ار  اهنآ 

باتک رد  -127 تسا .  هداتفا  اج  -126 . 36 ءاسن /  -125 . 24 رون /  -124 . 93 ءاسن /  -123 . 278 هرقب /  -122 . 15 لافنا /  -121 . 12 ءاسن / 
 / دعر -132 29 و 30 . ءایبنا /  -131 . 36 ءاسن /  -130 تسا .  هداتفا  اج  باتک  رد  -129 تسا .  هداتفا  اج  باتک  رد  -128 تسا .  هداتفا  اج 
رد يرظعج :  -139 . 61 میرم /  -138 . 56 میرم /  -137 . 8 رون /  -136 . 61 لافنا /  -135 . 130 نارمع /  لآ  -134 . 52 ءاسن /  -133 . 8
زا هک  هچنآ  یف ء : -140 نز .  فال  میخض  هاتوک  يوخ ،  تشرد  راوخرپ  قلخ ،  تشرد  ربکتم  تسا :  هدمآ  زین  رگید  يانعم  دنچ  هب  تغل 
ای موق  رازگراـک  فیرع :  -141 لاوما .  ای  نیمز  زا  معا  دوش  هتفرگ  نامیپ  دـقع و  هحلاصم و  اـی  میلـست  قیرط  زا  گـنج و  نودـب  نمـشد 

يوزرآ نودب  دنراد  نارگید  هک  یتداعـس  تمعن و  لاح و  ییوکین  هب  ندرب  وزرآ  هطبغ :  -142 ییاسانش .  رومام  هدنسانش ،  موق ،  سیئر 
وردنت رطاخ  هب  ار  دوخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  رتش  دیاش  -145 . 108 لحن /  -144 . 286 هرقب /  -143 نانآ .  زا  تمعن  نآ  لاوز 

 / دیدح -149 . 55 هبوت /  -148 . 132 هط /  -147 . 24 دیدح /  -146 هتـسناد .  یم  رترب  نارتش  رگید  زا  ندوب  ربمایپ  رتش  رطاخ  هب  اـی  ندوب 
ریغ نیملسم و  نیب  هک  ییاهگنج  رد  هک :  تسا  نیا  ثیدح  نیا  حیضوت  ثیدح ،  نیا  دنس  تحـص  ضرف  رب  -151 . 66 ءارسا /  -150 . 24
همئا هب  نانآ  سمخ  دـیاب  هک  دـندوب  نازینک  ناریـسا و  مئانغ  نآ  هلمج  زا  هک  داتفا  یم  نیملـسم  تسد  هب  یمئانغ  تفرگ  یم  رد  نیملـسم 

زا دنداد و  یم  رارق  فرـصت  کلمت و  دروم  ار  نانآ  سمخ ،  تخادرپ  نودب  نیملـسم  زا  يرایـسب  یلو  دیدرگ  یم  تخادرپ  مالـسلا  هیلع 
نامز رد  -152 دشاب . یم  دهع  لا  سانلا  رد  لا )   ) نیاربانب دراد  یناکدوک  نینچ  هب  رظن  ثیدح  نیا  دـیدرگ و  یم  دـلوتم  یناکدوک  نانآ 

هب کی  ره  هک   ) صخـشم هراتـس  تشه  تسیب و  زا  یکی  هک  تسا  ینامز  اهداب  ای  ناراب  ندـمآ  هک  دوب  نیا  رب  داقتعا  ار  بارعا  تیلهاج ، 
: دنتفگ یم  دنداد و  یم  تبسن  ایرث  هب  ار  یناراب  الثم  دنک  عولط  اهنآ  زا  رگید  يا  هراتس  دیآ و  دورف  برغم  رد  دوب ) هدش  يراذگمان  یمان 
.277 هرقب /  -158 . 33 لافنا /  -157 . 181 فارعا /  -156 . 129 نارمع /  لآ  -155 . 16 دوه /  -154 . 14 رجف /  -153 ایرثلا . ءونب  اـنرطم 

يانعم هب  لـصا  رد  هبوت  . ) 118 هبوت /  -164 . 71 ناقرف /  -163 . 8 نموم /  -162 . 223 هرقب /  -161 . 9 میرحت /  -160 . 9 میرحت /  -159
يوس هب  دنوادخ  تشگزاب  تسا و  ندرک  هبوت  تمادن و  ینامیـشپ و  راهظا  هب  دنوادخ  يوس  هب  هدـنب  تشگزاب  تسا .  عوجر  تشگزاب و 

 : جاردتسا -170 . 92 دوه /  -169 . 9 میرحت /  -168 . 33 مجن /  -167 . 111 ءاسن /  -166 . 9 میرحت /  -165 تسوا .)  هبوت  نتفریذپ  هب  هدنب 
ددجت زا  تسا  ترابع  حالطصا  رد  ندرب و  ییاج  هب  ییوس و  هب  كدنا  كدنا  ندیـشک و  ریز  هب  ای  ندرب  الاب  هب  هلپ  هلپ  ار  یـسک  تغل  رد 
كدنا كدنا  دزاس و  لفاغ  شیاهراک  تبوقع  هب  هجوت  زا  ار  صخـش  اه  تمعن  نآ  هب  ذاذـتلا  هک  يا  هنوگ  هب  رگید  تمعن  زا  دـعب  یتمعن 
سنوی -176 . 43 هط /  -175 . 158 ماعنا /  -174 84 و 85 . نموم /  -173 . 22 ءاسن /  -172 . 77 صصق /  -171 ددرگ . کیدزن  تکاله  هب 
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-183 . 107 هبوت /  -182 . 107 هبوت /  -181 . 162 ماعنا /  -180 . 35 رطاف /  -179 . 4 هدجس /  -178 90 و 91 . سنوی /  -177 90 و 91 . / 
 / هبوت -190 . 107 هبوت /  -189 . 107 هبوت /  -188 . 107 هبوت /  -187 . 33 لافنا /  -186 . 107 هبوت /  -185 . 107 هبوت /  -184 . 107 هبوت / 

.107 هبوت /  -192 . 107 هبوت /  -191 . 107

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 

خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
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