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ثیدح لهچ  ای  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  تخانش 

باتک تاصخشم 

ثیدح لهچ  فیرشلا : هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رـصع  ماما  تخانـش  روآدیدپ : مان  ناونع و  هدنروآدرگ   -، 1299 دمحا ، حایس ، هسانشرس :
هللا لجع  رصع  ماما  تالاوحا  زا  يرصتخم  حرش  نیرـصاعم و  زا  هدیـصق  ای  لزغ  لهچ  همیمـض  هب  شترـضح  روهظ  لئاضف و  بقانم و  رد 

128 ص يرهاظ : تاصخشم   1384 مالسا ، نارهت : رشن : تاصخـشم  هدنروآدرگ   -، 1299 دمحا ، حایس ، فلوم : فیرـشلا  هجرف  یلاعت 
تروص هب  همانباتک  تشادداـی : ناتـسمز 1384  مود : پاچ  تشاددای : یبرع  یـسراف -  تشادداـی :  9645843324: لایر  12000 کباش :

م : ) عوضوم ثیدح  لهچ  رگید : ناونع  ثیدح  لهچ  ای ، فیرشلا ، هجرف  یلاعت  هللا  لجعرصع  رصع  ماما  تخانش  رگید : ناونع  سیونریز 
: عوضوم رعش  255ق - . مهدازود ، ماما  جـع ،) ) نسح نب  م ح م د) : ) عوضوم ثیداحا  255ق - . مهدزاود ، ماما  جـع ،) ) نسح نب  ح م د )

هرامش  297/959 ییوـید : يدـنب  هدر  BP951/س8ش9  هرگنک : يدــنب  هدر  نرق 14  هعیــش -  ثیداـحا  عوـضوم : نرق 14  تاــنیعبرا - 
1146081 یلم : یسانشباتک 

همدقم

مظعالا هللا  یلو  امیس  مالسلا  مهیلع  هئایلوا  یلع  مالسلا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  دمحم  نیلـسرملا  دیـس  یلع  ةولـصلا  دمحلا و  یلول  دمحلا 
تسس و دوخ  تاداقتعا  رد  داعم ، أدبم و  هب  نیدقتعم  ناناملسم و  زا  يرایسب  رضاح  رصع  رد  دعب ، و  هیلع . هللا  تاولـص  نسحلا  نبا  ۀجحلا 

سوک ناهگان  هدشن ، ایهم  مه  رفس  بابسا  تلفغ ! لاح  رد  هتفر ، ایند  عاتم  لابند  هب  اه و  ینارذگـشوخ  تایوهل و  تافیرـشت و  هب  مرگرس 
ار تجح  روهظ  هرابرد  یمارگ  لوسر  تاشرافـس  یلاعت و  هناحبـس و  قح  ياه  هدعو  زا  ات  تشاد  نآ  رب  ار  ریقح  دـسر ، شوگ  هب  لیحرلا 

یئ هشوت  ددص  رد  هدش و  گرم  زا  دـعب  ملاوع  رکف  هب  دـیآ و  دوجو  هب  یهبنت  دوخ  لاثما  نوچ  اه  یـضعب  يارب  تسا  دـیما  موش ، روآدای 
بقانم و لئاضف و  رد  ثیدـح  تفه  لـهچ و  همیمـض  هب  ار  رمـالا  بحاـص  هراـبرد  دـیجم  نآرق  هفیرـش  هیآ  زا 133  هیآ  یـس  اذل  میـشاب .
ره زا  دـعب  نآ ، كرادـم  لصا  رکذ  اب  هدومن  همجرت  رایتخا و  صالخلا  موی  رثالا و  بختنم  باـتک  زا  نایعیـش  فیلاـکت  روهظ و  تاـمالع 

نامیا تیوقت  ثعاب  میراد  راظتنا  هدش ، هدروآ  رـصع  یلو  ترـضح  نامیالوم  فصو  رد  نیرـصاعم  زا  هدیـصق  ای  لزغ  رعـش  کی  ثیدح 
، دـنهد رارق  دوخ  هصاـخ  تاـیانع  دروم  شیپ  زا  شیب  ار  هللا  یلا  ریقف  ریقح  ددرگ و  راوگرزب  نآ  سدـقم  تحاـس  هب  نیـصلخم  نینمؤم و 
اه هد  تبیغ و  یناگدنز و  تایصوصخ  هک  دوش  یم  هیصوت  انمض  شتمایق ، خزرب و  يارب  دشاب  یئ  هشوت  دیامن و  ادیپ  یتامدخ  ناوت  دیاش 

پاچ هب  هدـمآ و  درگ  راصتخا  روط  هب  موصعم  هدراهچ  ای  يرارذـلا  لوسرلا و  هعومجم  رد  لبق  نایلاس  ترـضح  نآ  هرابرد  رگید  بلاطم 
. میظعلا یلعلا  هللااب  الا  یقیفوت  ام  تسا و  تابجاو  مها  زا  هک  دننک  انـشآ  راوگرزب  نآ  یئاسانـش  اب  ار  دوخ  ياهدالوا  دنیامن و  هیهت  هدیـسر 

هحفص 4]  ] حایس دمحا  تیب  لها  مداخ 

تیؤر ثیدح 

نم یلع  سانلا  رـصنتسن  انا  سانلا  اهیا  ای  لوقی : مث  دوسالا ،)  ) رجحلا یلا  هرهظ  دنـسا  دـق  هیلا و  رظنا  ینأکل  هللا  مالـسلا و  هیلع  رقابلا  لاق  و 
یف انجاحی  نم  و  هللااب ، سانلا  یلوا  اناف  هللا  یف  انجاحی  نم  دمحمب ، سانلا  یلوا  نحن  دمحم ص و  مکیبن  تیب  لها  انا  انقح ، بلـس  انملظ و 

انجاحی نم  و  میهارباب ، سانلا  یلوا  اـناف  میهارباـب  اـنجاحی  نم  و  حونب ، ساـنلا  یلوا  اـناف  حونب  اـنجاحی  نم  و  مدآـب ، ساـنلا  یلوا  اـناف  مدآ 
هللا نا  هباتک : مکحم  یف  یلاعت  هللا  لوقی  سیلا  هللا ، باتکب  سانلا  یلوا  اناف  هللا  باتک  یف  انجاحی  نم  و  نییبنلاـب ، ساـنلا  یلوا  اـناف  نییبنلاـب 
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نم ۀـیقب  اناف  نارمع ) لآ   33  ) میلع عیمـس  هللا  و  ضعب ، نم  اهـضعب  ۀـیرذ  نیملاعلا ، یلع  نارمع  لآ  میهاربا و  لآ  احون و  مدآ و  یفطـصا 
لوسر ۀنسب  سانلا  یلوا  اناف  هللا  لوسر  ۀنس  یف  ینجاح  نم  الا و  دمحم ص ، نم  ةوفص  و  میهاربا ، نم  یفطصم  و  حون ، نم  ةریخذ  و  مدآ ،

نم یبرقلا  قح  مکیلع  یل  ناف  یقحب  هلوسر و  هللا و  قحب  مکلأسا  بئاغلا و  مکنم  دـهاشلا  غلب  اـمل  مویلا ، یمـالک  عمـس  نم  هللا  دـشناف  هللا 
لها ینفاف  انقح ، نع  انعفد  انیلع و  یغب  و  انئانبا ، انراید و  نم  اـندرط  و  اـنملظ ، اـنفخا و  دـقف  اـنملظی ، نمم  اـنومتعنم  اـنومتنعا و  هللا  لوسر 

هیبن و ۀنـس  هللا و  باتک  یلا  سانلا  وعدـی  مث  ملـسم  لک  مویلا  رـصنتسن  انا  هللا ، مکرـصنی  انورـصنا  و  انولذـخت ، انیف ال  هللا  هللااف  انیلع . لطابلا 
هحفص 5] . ] راصنالا مث  لیئاربج ع ، هعیابی  نم  لوا  هللا ص  لوسر  دهع  هعم  و  ۀیالولا ،

یلبرا همالع  زا  یبرع  رعش 

ملاظلا نم  قحلا  ذخآلا  هقلخ و  یلع  هللا  ۀفیلخ  ماعلا  یف  مکحلا  دارا  اذا  ذفان  همکح  ماما  یلع  مئاقلا  ۀجحلا  مامالا  یلع  هناوضر  هللا و  ۀیحت 
یحم يرولا  فهک  هللا  نید  رـصان  مطافلا  رهاطلا  يولعلا  يرولا  یحم  ضرالا و  رهطم  ملاـع  همکح  یف  لداـع  نم  هب  مرکا  ملاـعلا  لداـعلا 
یننا ول  مشاغلا  نمزلا  یف  نحتمم  اهب  ییحی  ۀـلودلا  بحاص  مساقلا و  وبا  یلوملا  مرکالا  دـجاملا  مظعالا و  بحاصلا  مدآ  ینب  ریخ  يدـنلا 

هحفص 6]  ] مداق نم  کب  الهس  الها و  هب  يرورس  طرف -  نم  تلقل  مئاق  رثیغ  يذ  لفجح  یف  لبقم  دق  دهاش 

فیرشلا هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رمالا  بحاص  ترضح  تاجانم 

انراونا عاعش  نم  تقلخ  انتعیش  نا  مهللا  هدینش  رهطم  بادرس  رد  یهاگرحـس  رد  هک  سوواط  نب  دیـس  لقن  هب  يرون  بقاثلا  مجن  باتک  زا 
اهنم ناک  ام  انیـضر و  دقف  مهنع  حفـصاف  مهنیب  کنیب و  مهبونذ  تناک  نا  انتیالو و  انبح و  یلع  الاکتا  ةریثک  ابونذ  اولعف  دق  انتنیط و  ۀیقب  و 

. کطخـس یف  انئادـعا  نیب  مهنیب و  عـمجت  ـال  راـنلا و  نع  مهحزحز  ۀـنجلا و  مهلخدا  انـسمخ و  نع  اـهب  ساـق  مهنیب و  حلـصاف  مهنیب  اـمیف 
تیالو تبحم و  رب  ینابیتشپ  هب  يدایز  ناهانگ  نانآ  هچنانچ  یئ  هدرک  قلخ  ام  تنیط  ۀیقب  ام و  رون  عاعش  زا  ار  ام  نایعیش  انامه  اراگدرورپ 

اب طابترا  رد  ناهانگ  زا  هچنآ  يا و  هدومن  یـضار  ار  ام  هک  رذـگب  نانآ  زا  تسا  وت  اـب  طاـبترا  رد  اـهنآ  ناـهانگ  رگا  دـنا  هدروآ  اـجب  اـم 
منهج شتآ  زا  ار  اهنآ  دنوش و  یضار  ات  امرف  اطع  نانآ  هب  تسا  ام  قح  هک  یـسمخ  زا  نک و  حالـصا  ار  اهنآ  نیب  تدوخ  تسا  ناشدوخ 

مالـسلا هیلع  مئاق  روهظ  هب  لیوأت  ریـسفت و  هیآ  دـیجم 133  نآرق  رد  امرفن . عمج  دوخ  بضغ  رد  ام  نانمـشد  اـب  ار  ناـنآ  شخب و  تاـجن 
هحفص 7] . ] هدش هداد  حیضوت  مه  تایاور  نمض  میدش و  رکذتم  اممیت  ار  تایآ  نآ  ضعب  دراد ،

نآرق تایآ 

زا دینک و  ربص  هک  دهد  یم  هدـعو  دوخ  موق  هب  یـسوم  ( 128 فارعا -   ) نیقتملل ۀـبقاعلا  هدابع و  نم  ءاشی  نم  اـهثروی  ضرـالا هللا  نا  - 1
مولعملا تقولا  موـی  یلا  نیرظنملا  نم  کـناف  لاـق  - 2 دش . دـنهاوخ  ثراو  وا  حـلاص  ناگدـنب  ار  نیمز  رمالا  رخآ  دـیهاوخب  کمک  ادـخ 

و - 3 میداد . تلهم  وت  هب  تجح  روهظ  زور  ات  دیامرف  یم  یلاعت  يادخ  هد ، تلهم  تمایق  زور  ات  ارم  دیوگ  یم  ناطیش  یلا 38 ) رجح 37  )
تسا رمالا  بحاص  شدالوا  وا  دوخ  یلو  دیدرگ  دیهش  مولظم  نیسح ع  ماما  ترضح  يرسا 33 )  ) اناطلس هیلول  انلعج  دقف  امولظم  لتق  نم 

تـفرگ و مـلظ  ار  اــیند  هـک  نآ  زا  سپ  يرـسا 81 )  ) اـقوهز ناـک  لـطابلا  نا  لـطابلا  قهز  قـحلا و  ءاـج  لـق  و  - 4 تفاـی . دـهاوخ  هطلس 
دقل و  - 5 دنک . یم  نوگنرـس  ار  لطاب  دمآ و  دهاوخ  قح  وگب  دـیامرف  یم  شربمایپ  هب  یلاعت  يادـخ  دنتـسه ، یلوتـسم  لطاب  ياهتموکح 

ناگدنب زا  ار  نیمز  نآرق  زا  دـعب  هک  میتشون  روبز  رد  انامه  ءایبنا 105 )  ) نوحلاصلا يدابع  اهثری  ضرالا  نا  رکذلا  دـعب  نم  روبزلایف  انبتک 
رون 55)  ) مهلبق نم  نیذـلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مهنفلختـسیل  تاـحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  هللا  دـعو  - 6 مینک . رپ  حـلاص 

دیرن و  - 7 دزاس . رهاظ  ار  دوخ  هفیلخ  انامه  ناربمایپ ،)  ) هتـشاد نیمز  رد  هفیلخ  البق  هک  روط  نامه  نامیا  لها  يارب  تسا  دـنوادخ  هدـعو 
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يور نیفعضتسم  رب  میهن  تنم  هک  میدرک  هدارا  صصق 5 )  ) نیثراولا مهلعجن  ۀمئا و  مهلعجن  ضرالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا 
هک نانآ  نورظنی  مه  مهنامیا و ال  اورفک  نیذلا  عفنی  حـتفلا ال  موی  لق  - 8 هحفـص 8 ] . ] ناثراو نایاوشیپ و  ار  نانآ  میهد  یم  رارق  نیمز و 

رونب ضرالا  تقرشا  و  - 9 دندیـشکن . روهظ  يارب  يراظتنا  اریز  ناشندروآ  نامیا  ببـس  هب  دنرب  یمن  یعفن  تجح  روهظ  زور  رد  دـنرفاک 
تلصف  ) قحلا هنا  مهل  نیبتی  یتح  مهـسفنا  یف  قافآلا و  یف  انتایآ  مهیرنـس  راـگدرورپ 10 - رون  هب  نیمز  ددرگ  یم  نشور  رمز 69 )  ) اهبر

دانی موی  عمتسا  و  - 11 تسا . قح  تایآ  نآ  هک  دوش  راکـشآ  ات  ناشدوخ  سوفن  قافآ و  رد  ار  ام  تایآ  نارفاـک  دـننیب  یم  يدوز  هب  ( 53
دیدح  ) اهتوم دعب  ضرالا  ییحی  هللا  نا  اوملعا  - 12 دنک . ادن  کیدزن  زا  يدانم  هک  يزور  راد ، ارف  شوگ  ق 41 )  ) بیرق ناکم  نم  دانملا 

کلم 30)  ) نیعم ءامب  مکیتأی  نمف  اروغ  مکءام  حبصا  نا  متیارا  لق  شندرم 13 - زا  دعب  ار  نیمز  دنک  هدنز  یلاعت  يادخ  هک  دینادب  ( 17
بآ زا  ماما  دوجو   ) دروآ دیدپ  ار  اراوگ  بآ  هک  تسیک  دور  ورف  یهاگحبـص  تسامـش  یگدـنز  هیام  بآ  رگا  هک  دـیرگنب  لمأت  اب  وگب 

دننارسخ رد  اهناسنا  هک  تجح ) نامز   ) لدع رصع  هب  مسق  رصعلا ) هروس و   ) خلا رسخ  یفل  ناسنالا  نا  رـصعلا  و  - 14 تسا ) رتمهم  رتهب و 
ریخ هللا  ۀیقب  - 16 هرقب 2 )  ) بیغلاب نونمؤی  نیذـلا  نیقتملل  يدـه  هیف  بیرال  باتکلا  کلذ  - 15 دنراد . حـلاص  لمع  هک  نامیا  لها  رگم 

تاومسلا یف  نم  ملسا  هل  و  - 18 سنوی 20 )  ) نیرظتنملا نم  مکعم  ینا  اورظتناف  بیغلا هللا  امنا  لقف  - 17 دوه 86 )  ) نینمؤم متنک  نا  مکل 
و - 20 جح 41 )  ) ةاکزلا وتآ  ةولـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مه  انکم  نا  نیذـلا  - 19 هحفص 9 ] ( ] نارمع 83 لآ   ) اهرک اعوط و  ضرـالا  و 

نم ریثک  یف  ریخ  ـال  - 21 هرقب 155 )  ) نیرباصلا رـشب  تارمثلا و  سفنـالا و  لاومـالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یـشب ء  مکنولبنل 
-23 ءارعش 26 )  ) نیعضاخ اهل  مهقانعا  تلظف  هیآ  ءامـسلا  نم  مهیلع  لزنن  أشن  نا  - 22 ءاسن 114 )  ) فورعم وا  ۀقدصب  رما  نم  الا  مهاوجن 
زا لبق  یـسیع  هک  رقاب ع  ماـما  زا  ثیدـح  ءاسن 159 )  ) ادیهـش مهیلع  نوکی  ۀـمایقلا  موی  هتوم و  لـبق  هب  ننمؤیل  ـالا  باـتکلا  لـها  نم  نا  و 

هدئام 14)  ) هب اورکذ  امم  اظح  اوسنف  مهقاثیم  انذخا  يراصن  انا  اولاق  نیذـلا  نم  و  - 24 درازگ . زامن  يدهم ع  رـس  تشپ  دیآ و  یم  تمایق 
انجرخا مهیلع  لوقلا  عقو  اذا  و  - 25 دنوش . رهاظ  مئاق  اب  هک  دنتـسه  دارکا  زا  یئ  هفیاط  اظح  اوسنف  زا  دارم  دومرف  قداص ع  ماما  زا  ثیدح 
نوعزوی مهف  انتایاب  بذکی  نمم  اجوف  ۀما  لک  نم  رشحن  موی  و  لمن 82 )  ) نونقوی انتایاب ال  اوناک  سانلا  نا  مهملکت  ضرالا  نم  ۀباد  مهل 

رفاکلا هجو  مست  یسوم و  اصعب  نمؤملا  هجو  ولجت  نامیلـس  متاخ  یـسوم و  اصع  اهعم  ضرالا و  هباد  جرخت  هنا  هللا : لوسر  لاق  لمن 83 ) )
مئاقلا و ینعی  داجـسلا ع  لاق  ثیدح  نج 24 )  ) اددع لقا  ارـصان و  فعـضا  نم  نوملعیـسف  نودعوی ، ام  اوأر  اذا  یتح  نامیلس 1 - متاخب 
قداصلا ع، لاق  ثیدح  دوه 8 )  ) مهیتأی موی  الا  هسبحی  ام  نلوقیل  ةدودعم  ۀـما  یلا  باذـعلا  مهنع  انرخا  نئل  و  هئادعال 2 - ۀبسنلاب  هراصنا 
ءوـسلا و فـشکی  هاـعد و  اذا  رطـضملا  بیجی  نما  - 3 هحفـص 10 ]  ] ةدودعملا ۀمالا  هللا  مه و  يدـهملا  باحـصا  مه  ةدودـعملا  ۀـمالا  نا 

ۀفیلخ هلعجی  ءوسلا و  هنع  فشکی  هللا و  هبیجی  رطـضملا  وه  هللا  مئاقلا و  یف  تلزن  رقابلا ع  لاـق  ثیدـح  لمن 62 )  ) ضرالا ءافلخ  مکلعجی 
ءایلوالا و لامعا  نوری  دحاو  دـعب  دـحاو  همئألا  يا  هبوت 105 )  ) نونمؤملا هلوسر و  مکلمع و  هللا  يریـسف  اوـلمعا ، لـق  و  - 4 ضرالا . یف 

نم و  کل ، نیملـسم  انلعجا  انبر و  لیعامـسا  میهاربا و  ۀصق  یف  هلوق  یلا  جح 22 )  ) نیملسملا مکامـس  وه  میهاربا ، مکیبا  ۀلم  ءادعالا 5 -
نم اـنا  لیئارـسا و  ونب  هب  تنما  يذـلا  ـالا  هلا  ـال  هنا  تنما  لاـق  قرغلا  هکردا  اذا  یتـح  نوعرف  ۀـصق  یف  هلوق  یلا  کـل  ۀملـسم  ۀـما  اـنتیرذ 
یلا يراصنا  نم  یسیع ع  لوق  و  نیملاعلا ، بر  نامیلس هللا  عم  تملسا  اهلوق و  نیملـسم و  ینوتا  و  سیقلب ، نامیلـس و  ۀصق  یلا  نیملـسملا 

نا رب  ءایبنا  مامت  هک  تسا  مالـسا  یلاعت  قح  دزن  قح  نید  هک  نآ  هجیتن  نوملـسم  اناب  دهـشا  هللااب و  انمآ  هللا  راصنا  نحن  نویراوحلا  لاق  هللا 
دنتسه ینانآ  هیجان  هقرف  نیملسم  نیب  زا  متسه و  نیملسم  زا  نم  تفگ  ایرد  هب  قرغ  باذع و  ندیـسر  تقو  مه  نوعرف  یتح  دندوب  شور 

. دنراد مئاق  جرف  راظتنا  دنناد و  قح  ءافلخ  ار  نانآ  فارتعا و  موصعم  هدراهچ  دوجو  هب  هک 

ثیدح 01

قهاش یلا  قهاش  نم  رفی  نم  الا  هنید  نید  يذل  ملسی  نامز ال  سانلا  یلع  نیتأیل  هللا  لوسر  لاق  لاق : دوعـسم  نبا  نع  يور  لامعلا  زنک  نع 
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ۀبوزعلا تلح  کلذ  دـنعف  هللا  یـصاعمب  الا  ۀـشیعملا  لنی  مل  اذا  لاق : نامزلا ؟ کلذ  یتم  اولاق و  هلابـش ، اـب  بلعثلاـک  رجح  یلا  رجح  نم  و 
یلعف ناوبا  هل  نکی  مل  ناف  هیوبا ، يدی  یلع  لجرلا  كالهف  نامزلا  کلذ  ناک  اذا  نکل  یلب و  لاق ص : جـیوزتلاب  انترما  هللا  لوسر  ای  اولاق :
هحفـص  ] هنوریعی لاق : هللا ، لوسر  ای  کلذ  فیک  اولاق و  هناریج ، هتبارق و  يدی  یلعف  دلو  ۀجوز و ال  هل  نکی  مل  ناف  هدـلو ، هتجوز و  يدـی 

: دومرف ادـخ  لوسر  تفگ : یباحـص  دوعـسم  نبا  لوا -  ثیدـح  ۀـکلهلا ، دراوم  هنودروی  یتح  قیطی  ام ال  هنوفلکی  ۀـشیعملا و  قیـضل  [ 11
یهاگ یفخم  زا  رگید و  ياههوک  هلق  هب  اههوک  هلق  زا  دزیرگب  هک  نآ  رگم  ینید  بحاص  نید  دـنام  یمن  ملاس  هک  تسا  شیپ  رد  یناـمز 

رد اذل  هانگ ، اب  رگم  دوشن  شاعم  هیهت  هک  تسینامز  دومرف : نامز ، نیا  تسا  تقو  هچ  دنتفگ  وا ، هچب  هابور و  دننام  يرگید  هاگ  یفخم  هب 
تکاله نامز  نآ  رد  نکل  یلب و  دومرف ص : يا ، هدومرف  رما  جاودزا  هب  ار  اـم  وت  هللا  لوسر  اـی  دـنتفگ : تسا  زیاـج  تبوزع  یناـمز  نینچ 

ماوقا تسد  هب  درادن  دالوا  هجوز و  هچنانچ  و  دشاب ، یم  شدالوا  هجوز و  تسد  هب  درادن  نیوبا  رگا  تسا و  شردام  ردـپ و  تسد  هب  درم 
تکاله هب  دـسرب  هک  نیا  ات  قاطی  ام ال  فیلاـکت  تشیعم و  یگنت  تهج  هب  دومرف : هللا ، لوسر  اـی  هنوگچ  دـنتفگ : تسا ، شناـگیاسمه  و 

لباق تسین  هدید  نیا  ارت  منک  ادها  لد  ناج و  هدید  رون  يا  ارت  منک  اشامت  هک  دوش  متمـسق  رگ  هدشمگ  باتفآ  دـیؤم  اضر  دیـس  زا  نید ،
هعمج حبص  ره  ارت  منک  ادیپ  میآرب و  اجک  ردناک  مرکفت  رد  نم  یعمج و  نایم  رد  وت  ارت  منک  اشامت  هک  هدب  رگد  یمـشچ  وت  يور  رادید 
دنیوگ ارت  منک  ادـیوه  لایخ ، ملاع  رد  نم  مشچ  یناهن ز  هچ  رگا  نسحلا  نبای  ارت  منک  انمت  شیوخ  راگدرک  زا  نآ  ياعد  رد  ناـنک  هبدـن 

ارت منک  ادـیپ  هدـشمگ  باـتفآ  يا  یمد  رگم  وپاـکت  هب  مدـیؤم  نوچمه  ارت  منک  اربم  ضحم  يارتفا  نیز  روهظ  يا  هدومنب  وت  هک  نانمـشد 
تبحم هداب ي  ام  ام  ماما  دزورف  شیوخ  روضح  رون  ام  ماک  هب  ددرگ  همه  اهراک  هک  بر  اـی  روضح  رون  ضیف  نسحمـالم  زا  هحفص 12 ] ]

داب يا  ام  ماود  ملاع  هدیرج ي  رب  تسا  تبث  دش  هدنز  هداب  نیزا  هکنآ  دریمن  زگره  ام  مادم  برـش  تذـل  ربخ ز  یب  يا  میا  هدرک  شون  وا 
زا ام  ماک  وت  لصو  یم  زا  دیآرب  دیاش  میتقرف  رومخم  هک  رادب  یتمه  وگ  ام  مایپ  ششیپ  هب  راد  هضرع  راهنز  یسر  نامز  ماما  يوک  هب  رگا 
ات تساجک  یکیپ  مالـس  دـنک  یم  ناج  ماش ز  حبـص و  هب  تضیف  ام  مادـب  دـتفیب  لصو  غرم  هک  دـشاب  اـه  هناد  میدـناشف  وت  هر  رد  کـشا 

ام مالس  دناسرب 

ثیدح 02

هعبت نمف  لجوزع  هللا  نذأی  نیح  کلذ  و  انم ، قحلا  مئاق  موقی  یتح  ۀـعاسلا  موقت  هللا ال  لوسر  لاق  لاـق : ۀـماما  یبا  نع  رثـالا - ۀـیافک  نع 
تراص اذا  لاق : مکمئاق ؟ موقی  یتم  هللا  لوسر  ای  انلق  هللا ، ۀـفیلخ  هناف  جـلثلا !! یلع  هوتیا  هللا  داـبع  هللا  هللااـف  کـله ، هنع  فلخت  نم  و  یجن ،

مئاق هک  نیا  ات  دوشن  اپرب  تمایق  دومرف : ادخ  لوسر  تفگ : هماما  یبا  مود -  ثیدح  نیسحلا ع  بلص  نم  عساتلا  وه  اجرم و  اجره و  ایندلا 
یچیپرـس هک  نانآ  دنبای و  تاجن  دننک  وا  يوریپ  هک  یناسک  اذل  دیامرف ، نذا  یلاعت  يادخ  هک  تسا  یماگنه  نیا  و  دیامن ، مایق  قح  رب  ام 

میتفگ تسا ، یلاعت  يادخ  هفیلخ  وا  انامه  خی ، فرب و  يور  رب  دنیآ  یم  ادخ  ناگدنب  مسق  ادخ  هب  دومرف : سپـس  دندرگ ، كاله  دـنیامن 
زا نیمهن  وا  دوش ، هتخیر  مه  هب  جرم و  جره و  هب  ایند  هک  تسا  یناـمز  دومرف ص : امـش ؟ مئاـق  دـیامن  ماـیق  تقو  هچ  ادـخ ص  لوسر  يا 
الا هنید  یلع  اهیف  تبثی  ال  ةریح ، ۀـبیغ و  دـعب  جرخی  رقابلا ع ، دـمحم  لاـق  صـالخلا  موی  باـتک  نع  ثیدـح  اـضیا  تسا . نیـسح ع  هیرذ 

همجرت هحفـص 13 ]  ] هنم حورب  مهدیا  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  و  انتیالوب ، مهقاثیم  هللا  ذـخا  نیذـلا  نیقیلا  حورل  نورـشابملا  نوصلخملا 
تریح نآ  رد  دنتسین  تباث  تقو  نآ  رد  دنک  یم  روهظ  هریح  تبیغ و  زا  دعب  رصع  یلو  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  ثیدح - 

رب هتـشون  ام و  تیالو  هب  هتفرگ  نامیپ  دـهع و  اهنآ  زا  دـنوادخ  هک  ینانچنآ  نیقی  حور  هب  دنرـشابم  دنـصلاخ و  هک  ناـنآ  رگم  ناـشنید  رب 
اپ مداتفن ز  ات  ریگب  متسد  ایب  ارم  یهانپ  هک  نامزلا  بحاص  ای  ادخان  دیما )  ) نایدحوم زا  دنتـسه . يرمالا  حور  هب  دیؤم  ار و  نامیا  ناشاهلد 

مریگب رس  ات  بیصن  دشن  تلص  تلود و  تشذگ و  مرمع  ایب  انـشآ  سک  وت  ریغ  هب  ارم  نونکا  تسین  ناگناگیب و  هنعط  ملد ز  دش  نوخ  ایب 
نیـشناج يا  سدق  میرح  نارود  بحرم  گنچ  هب  یک  ات  ایب  البرک  هلفاق  ياشگ  هر  يا  دنا  هتـسب  راب  البرک  نایهار  ات  ایب  ادـتبا  زا  دوخ  رمع 
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رهب طیحم  نیا  رد  دش  نکف  جوم  هنتف  نافوط  ایب  ادخ  نوخ  یتشک  يادخان  يا  ادخان  وت  نیـسح و  تسام  تاجن  کلف  ایب  اشگ  ربیخ  ردیح 
رهب هک  نونکا  هحفـص 14 ]  ] ایب اکتا  ادخ  هب  زج  تسین  هک  نونکا  برغ  قرـش و  نمـشد ز  همه  نیا  نایم  ار  ام  ایب  اهبادرگ  هعیـش ز  تاجن 
يا ایب  ام  يالـست  رهب  مصخ  يریگ ز  هانگ  یب  نادیهـش  نوخ  ماـقتنا  اـت  اـیب  امـش  يـالو  رهم و  تساـطخ  مرج و  نارگمتـس  شیک  هب  هعیش 

همهنیا نامز  عضو  هب  رگنب  البرک  نینوخ  بتکم  ناوریپ  زا  ایب  اوراـن  نوخ  همه  نیا  كاـخ  هب  دزیر  تساور  یک  وت  ناـمز  هب  ناـمز  تجح 
ایب امنور  تمنک  ناج  هک  يور  يامنب  ناج  دیما )  ) حور وت  يامن  قح  يور  يا  ایب  اون  روش و 

ثیدح 03

مهعمج و قرف  ۀیولألا و  باحـصا  مالـسلا  هیلع  یلع  لتق  هتاوزغ و  ضعب  یف  هللا  لوسر  عم  تنک  لاق : رـسای  نب  رامع  نع  رثالا  ۀـیافک  نع 
لاقف هداهج  قح  هللا  یف  دـهاج  دـق  ایلع  نا  هللا  لوسر  ای  هل : تلقف  هللا  لوسر  تیتا  عفان ، نب  ۀبیـش  لتق  و  یحمجلا ، هللا  دـبع  نب  ورمع  لـتق 
هبرح يدعب ، ضحملا  نمؤملا  فزعی  مل  هالول  و  يدعب ، ۀـفیلخلا  يدـع و  زجنم و  ینید و  یـضاق  و  یملع ، ثراو  هنم ، انا  ینم و  هنال  ص :

و نیدشارلا ، ۀمئألا  یلاعت  هللا  جرخی  هبلص  نم  يدعب  ۀمئالا  یطبس و  وبا  هنا  الا  هللا ، ملس  یملس  یملس و  هملس  و  هللا ، برح  یبرح  یبرح و 
هنا یلا  دهع  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  ملعا  رامع  ای  لاق ص : يدهملا ؟ اذه  ام  هللا  لوسر  ای  یما  تنا و  یباب  تلقف  ۀـمالا ، هذـه  يدـهم  مهنم 

نمف اروغ  مکءام  حبـصا  نا  متیأرا  لق   ) لجوزع هللا  لوق  کـلذ  مهنع و  بیغی  هدـلو  نم  عساـتلا  ۀعـست و  ۀـمئا  نیـسحلا  بلـص  نم  جرخی 
هحفـص  ] جرخی نامز  رخآ  یف  ناک  اذاف  نورخآ ، اهیلع  تبثیو  موق  اهنع  عجری  ۀلیوط ، ۀـبیغ  هل  نوکی  کلم 30 ) هروس   ) نیعم ءامب  مکیتأی 
رـسای رامع  موس -  ثیدح  یب  سانلا  هبـشا  ییمـس و  وه  لیزنتلا و  یلع  تلتاق  امک  لیوأتلا  یلع  لتاقی  و  الدـع ، اطـسق و  ایندـلا  ألمیف  [ 15

هب ءاول  عمج  هیولا  نوچ   ) تشگ ار  نیکرـشم  ياه  ملع  نابحاص  مالـسلا  هیلع  یلع  هک  مدوب  اهگنج  زا  یکی  رد  ادـخ  لوسر  اـب  نم  تفگ :
ادخ لوسر  تمدخ  مدمآ  ار ، هبیش  روطنیمه  دروآرد و  ياپ  زا  مه  ار  یحمج  هللا  دبع  نب  رمع  دومن و  قرفتم  ار  نانآ  و  تسا ) ملع  يانعم 

تسنم و زا  یلع  انامه  دومرف : ادـخ  لوسر  دومن ، ادا  ار  داهج  قح  هک  ادـخ  هار  رد  درک  يداهج  مالـسلا  هیلع  یلع  هللا ، لوسر  ای  متفگ : و 
صلاخ نمؤم  یلع  دوبن  رگا  و  تسنم ، زا  دـعب  هفیلخ  و  دـهد ، ماـجنا  ارم  هدـعو  نم و  نید  هدـننک  ادا  تسنم و  ملع  ثراو  وا  میوا ، زا  نم 

، تسا دنوادخ  میلـست  نم  میلـست  نم و  میلـست  وا  میلـست  و  ادـخ ، اب  گنج  نم  اب  گنج  تسنم و  اب  گنج  وا  اب  گنج  دـش ، یمن  هتخانش 
زا دروآ و  وا  بلص  زا  ار  نیدشار  ناماما  یلاعت  يادخ  دنوش ، یم  جراخ  وا  بلص  زا  نم  دعب  ناماما  تسنم و  طبـس  ود  ردپ  وا  شاب  هاگآ 

یلاعت يادخ  نادب  رامع  يا  دومرف : يدـهم  نبا  تسیک  ادـخ  لوسر  يا  تنابرق  مردام  ردـپ و  تفگ : رامع  تما ، نیا  يدـهم  تسا  ناشیا 
لوق نیا  دنک و  یم  تبیغ  نیسح  بلص  زا  نانآ  نیمهن  ار و  هناگ  هن  ناماما  نیـسح  بلـص  زا  دیامن  جراخ  هک  تفرگ  نم  رب  نامیپ  دهع و 
ورف نیمز  هب  مه  یهاگحبص  تسا ، امش  یناگدنز  هیام  بآ  رگا  هک  دیرگنب  لمأت  هدید  هب  لوسر  يا  وگب   ) كرابت هروس  هیآ 30  دنوادخ 

وا و زا  یهورگ  دـندرگ  یمرب  هک  ینالوط ، تبیغ  مئاـق  يارب  دـشاب  یم  درآ ،) دـیدپ  امـش  يارب  اراوگ  بآ  زاـب  هک  تسیک  ادـخ  زج  دور 
رب دـنک  یم  هلتاقم  لدـع و  زا  ار  ایند  دـنک  یم  رپ  انامه  درک  روهظ  نامز  رخآ  رد  هک  یناـمز  سپ  رگید ، یهورگ  نآ  رب  دـننام  یم  تباـث 

ریغص زا  هحفـص 16 ]  ] نم هب  تسا  مدرم  نیرت  هیبـش  تسنم و  مسا  مـه  وا  نآرق و  لوزن  رب  مدرک  هلتاـقم  نـم  هـک  نـیا  اـمک  نآرق  لـیوأت 
دراد وت  هب  ناکما  ملاع  دوج  قالخ  یـضیف و  هطـساو  رازگتمدخ  رکاچ و  تکلم  يا  راقو  خاک  هیاپ ي  تکلف  يا  ضیف  هطـساو  یناهفـصا 

ورـسخ یمه  درآ  لگ  وت  مکح  هب  راخ  یمه  دراب  وت  نامرف  هب  ربا  دـناوت  ماـع  هرفـس ي  روخ  هزیر  دـناوت  مـالغ  هلمج ، ادـگ  هاـش و  دوجو 
یلاع هش  يا  ریغص  تساوخ  ینک  رونم  هرهچ ي  زا  یملاع  ینک  رخـسم  قافآ  شورهم  مدع  يوس  هب  يور  دهن  ملظ  ملع  دزارف  وچ  تلدع 

، طرف ایب ز  دیمخ  ام  تشپ  تمغ  راب  ریزب  ایب  دیپس  دش  وت  هارب  هدید  هک  ایب  جرف  يابق  یمق  نایدـحوم  باتک  نیا  دوش  وت  مان  هب  متخ  بانج 
ياجب ایب  دیپس  ام  يوم  دش  وت  يور  ناسب  نسح  همه  يا  تقارف  هاپس  ماش  لوط  ایب ز  دیمراین  ار  یمد  هدیمر  لد  یئاهنت  جنر  یئادج و  درد 

هدید زا  لد  قایتشا  هب  لامک  خرچ  باتفآ  يا  تندید  يارب  ایب  دیکچ  نوخ  وت  رجه  بش  رد  هدید  رحـس ز  هآ  تخوس ز  هک  یناور  کشا 
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نارظتنم نوخ  ارظتنم ز  راظتنا  هر  دادتما  رد  ایب  دیـشچن  وزرآ  لگ  هدید  تسد  هب  لصو  نشلگ  یلو ز  دـش  اپ  هتـسکش ز  لد  ایب  دیـشک  رس 
هحفص 17]  ] ایب دیمد  اه  هلال 

ثیدح 04

یف هللا  لوسر  نم  هتعمس  امم  ییشب ء  ینثدحت  الا  تلقف : معن  لاقف : اردب  تدهش  له  هل  تلقف  يردخلا  دیعـس  ابا  تیتا  نایبلا -  باتک  نع 
نیمی نع  سلاج  انا  و  هدوعت ، مالـسلااهیلع  ۀـمطاف  هیلع  تلخدـف  اـهنم ، هقن  ۀـضرم  ضرم  هللا  لوسر  نا  كربخا  یلب  لاـقف  هلـضف ؟ یلع و 

ای کیکبی  ام  هللا  لوسر  اهل  لاـقف : اهدـخ  یلع  اـهعومد  تدـب  یتح  ةربعلا  اـهتقنخ  فعـضلا  نم  هللا  لوسرب  اـم  تأر  اـملف  هللا ص ، لوسر 
هتحکناف و یلا  یحواف  کلعب  راتخاف  ۀـیناث  علطا  مث  ایبن ، هثعبف  كابا  اهنم  راتخاف  ۀـعالطا  ضرالا  یلا  علطا  یلاعت  هللا  نا  تملع  اـما  ۀـمطاف 

ترـشبتسا تکحـضف و  املـس  مهمدـقا  املح و  مهرثکا  املع و  مهملعا  کجوز  كایا  یلاعت  هللا  ۀـمارکب  کنا  تملع  اما  ایـص ، هتذـختا و 
: بقانم ینعی  سارضا  ۀینامث  یلعل  ۀماف و  ای  اهل  لاقف : دمحم ص  لآ  دمحمل و  هللا  همـسق  يذلا  هلک  ربخلا  دیزم  اهدیزی  نا  هللا  لوسر  داراف 

انیطعا تیب  لها  انا  ۀـمطاف  ای  رکنملا ، نع  هیهن  فورعملاب و  هرما  و  نیـسحلا ، نسحلا و  هاطبـس  و  هتجوز ، هتمکح و  هلوسر و  هللااب و  ناـمیا 
ریخ انیـصو  كوبا و  وه  ءایبنالا و  ریخ  انیبن  تیبلا ، لها  اـنریغ  نیرخـآلا  نم  دـحا  اهکردـی  ـال  نیلوـالا و  نم  دـحا  اـهطعی  مل  لاـصخ  تس 

یلصی يذلا  ۀمالا  يدهم  انم  و  كانبا ، امه  ۀمالا و  هذه  اطبس  انم  کیبا و  مع  ةزمح  وه  ءادهشلا و  ریخ  اندیهـش  و  کلعب ، وه  ءایـصوالا و 
نا هدیب  یسفن  يذلا  هللا و  لوسر  لاق : هتبیغ  یف  خیـشلا  هاور  و  ۀمالا ، يدهم  اذه  نم  لاقف : نیـسحلا ، بکنم  یلع  برـض  مث  هفلخ  یـسیع 

باتک رد  مراهچ -  ثیدح  اذه . نم  اذه  نم  لاق : نیـسحلا و  بکنم  یلع  هدی  برـض  مث  انم  هفلخ  یـسیع  یلـصی  يذلا  ۀمالا  هذه  يدهم 
نوراه هحفص 18 ]  ] یبا دننک  یم  لقن  يردخ  دیعس  یبا  زا  همامالا  لئالد  و  یسوط ) خیش   ) تبیغ و  يدهلا ) ملع   ) تازجعملا نویع  نایب و 

زا يزیچ  ینک  یم  ثیدـح  ایآ  متفگ  یلب ، تفگ : وا  ردـب ، گنج  رد  يدوب  رـضاح  ایآ  متفگ  وا  هب  دیعـس و  یبا  دزن  مدـمآ  تفگ  يدـبع 
همطاف هک  دوب  توم  يرامیب  رد  ادخ ص  لوسر  هک  ارت  مهد  ربخ  یلب  تفگ  وا ؟ لضف  یلع ع و  هرابرد ي  ادخ  لوسر  زا  یئ  هدینـش  هچنآ 

هیرگ زا  شیولگ  دومن  هدهاشم  فعض  تلاح  نآ  هب  ار  ردپ  همطاف ع  یتقو  ادخ ص ، لوسر  تسار  فرط  مدوب  هتـسشن  نم  دش و  دراو  ع 
رظن یلاعت  يادخ  یناد  یم  ایآ  ناج ، همطاف  يا  ینایرگ  ارچ  دومرف : ادـخ ص  لوسر  دـش ، يراج  شتروص  هب  شکـشا  هک  نیا  ات  تفرگ 

نم هب  درک  یحو  هدومن و  رایتخا  ار  ترهوش  درک و  رظن  سپـس  تلاسر ، هب  ار  وا  هدومن  ثوعبم  ار و  تردپ  دومن  رایتخا  نیمز و  هب  دنکفا 
زا داد  رارق  تما  ملعا  ارت  رهوش  هک  یئالاعت  قح  تمارک  زا  وت  یناد  یم  ایآ  مهد ، رارق  دوخ  یـصو  ار  وا  و  مروآرد ، وا  حاکن  هب  ار  وت  هک 

، ار یبوخ  ریخ و  ياه  تدایز  وا  يارب  درک  دایز  ادخ  لوسر  دومن و  مسبت  همطاف ع  ار ، شندروآ  مالسا  تشاد  مدقم  ملح و  ملع و  ظاحل 
، فرعم هب  رما  شرـسپ ، ود  شا ، هجوز  تمکح ، لوسر ، ادـخ و  هب  ناـمیا  تسا ، تبقنم  تشه  یلع  يارب  ناـج  همطاـف  يا  دوـمرف : سپس 
نیلوا و زا  هدومنن  اطع  يدحا  هب  هک  تلـصخ  شـش  نم  هب  هدومن  اطع  دـنوادخ  متـسه  تیب  لها  زا  هک  نم  ناج  همطاف  يا  رکنم ، زا  یهان 

رهوش وا  نییـصو و  نیرتهب  ام  یـصو  تست و  ردـپ  هک  ناربمایپ  نیرتهب  شربمایپ  تیبلها ، ام  زا  ریغ  نیرخآ  زا  یـسک  درک  دـهاوخن  كرد 
تسا ام  زا  تست و  نادنزرف  ود  نآ  تسا و  تما  نیا  طبـس  ود  ام  زا  و  تسا ، تردپ  يومع  هزمح  وا  ءادهـش و  نیرتهب  ام  دیهـش  و  تست ،

نیا زا  دومرف : مالسلا و  هیلع  نیسح  فتک  رب  دز  سپس  وا ، رـس  تشپ  دناوخ  زامن  یـسیع  هک  یـسک  نآ  تما  نیا  نامزلا ) بحاص   ) يدهم
درفم يزاتمم و  همه  همئا  عمج  رد  هک  يا  وا  دـنب  هد  زا  کی  نانمـس  میقم  یناردـنزام  حـلاص  دـمحم  زا  هحفـص 19 ] . ] تسا نیا  زا  تسا 

رب هدزای  شوخ  هلسلس  کی  وت  درگ  رب  هقلح  دمحم ص  جارعم  هب  هدنزورف  دید  تبکوک  دجما  لضفا و  نینسح  یلع و  وت  زا  تسه  هچرگ 
مریذپ لامعا  وت  هب  دیؤم  دیع  نادب  دنوادخ  تفگ  ابحرم  دزیا  هدرپارـس  هب  تدهم  هدرب ز  کلم  وا  درجم  راونا  ملاع  وت  دیـشخرد ز  یم  دز 
یغارچ وت  هاـگداز  دـب  زا  شوخ و  زا  خارف  گـنت و  یمه  يزور و  وتب  دـسر  وتب  حـتف و  مه  وتب  مریگ  وتب  مشخب  وتب  در  منک  لاـمعا  وـت  هب 

چیه تعیب  دشخرد  وت  روهظ  زور  ات  هک  تسا  یغارچ  ناو  دمحم ص  تسا  دمح  هب  تسا و  دـمح  هناخ  نآ  مان  ددرگن  شوماخ  هک  تسا 

ثیدح لهچ  ای  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  زا 47تخانش  هحفص 13 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


رـضاح و يرب  رحب و  رهب  وت  دز  نابز  درو و  یبقل  نانیا  دشن  ار  ایـصوا  دهـشم  همه  کیالم  دنراد  وت  ياهبقل  زا  ددنبن  دنب  وت  ندرگ  رب  هک 
وت زور  زا  نخس  يدانی  موی  عمتسا  ددجم و  دنق  للم  ماک  همه  هب  دش  وت  مان  دع  شدص  راچان  وت  تامالع  تایآ و  تسه  دبعم  وت  بادرس 
هللا یلو  هکنآ  يا  نسحلا  نب  ۀـجح  هحفـص 20 ]  ] یئامن دمح  ملع  تتـسد  هب  ياپ  رب  هک  ات  دـمحا  هللا  باتک  هداد  ربخ  وت  روهظ  زا  دـیوگ 

رد شدب  هک  يدرجم  مسج  ناکم  ناکمال  شدب  هک  یمسجم  حور  ینباکنت  هعیرـشلاردص  زا  یئامنن  کچوک  هنیئآ  رد  یگرزب و  وت  یئام 
مـسجم سپ  ور  هچ  بجع ز  يا  تسا  حور  راصح  هن  تشپ  یلزا  تردق  شاقن  شیوخ  تسدـب  ار  شدـبلاک  تخاس  هک  یحور  رارق  امس 
ناـسنا راعـش  شیناـکما  بجاو و  هک  یتجح  نآ  دوب و  اـمن  بجاو  نکمم  هک  یتـلع  نآ  راد  هقـالع  سپ  دوبن  ور  هچ  زا  تسا  مسج  تسا 

قح فاق  رد  مظعا و  مسا  قادصم  لوقع  دـجوم  يدمرـس و  فاق  ياقنع  راچ  تشه و  یبیغ  دـهاش  باتکلا  ما  لامک  أشنم  دوب  هک  یلماک 
مئاق قلخ  يدهم  نامزلا  بحاص  قح  تجح  رـصع  يالوم  رابک  هدود ي  نیـسح  لیلـس  نسح  روپ  لوتب  هداز  یلع  لجن  لوسر  طبـس  راگن 

یف انبحب  نیکسمتملا  انتعیشل  یبوط  مالسلا : هیلع  مظاکلا  یسوم  لاق  صالخلا  موی  باتک  نع  ثیدح  اضیا - هحفص 21 ]  ] راگدرک دوعوم 
مه و مهل ! یبوط  ۀعیـش ، مهب  انیـضر  ۀمئا و  انب  اوضر  دق  و  مهنم ، نحن  انم و  کئلوا  انئادعا  نم  ۀئاربلا  انتالاوم و  یلع  نیتباثلا  انمئاق ، ۀـبیغ 
ام یتسود  هب  کسمت  هک  ام  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ  دومرف : مظاکلا ع  یـسوم  ترـضح  ثیدـح -  همجرت  ۀـمایقلا . موی  انتجرد  یف  انعم  هللا 

دنا یضار  اققحم  و  ناشیا ، زا  ام  دنیام و  زا  نانآ  ام ، نانمشد  زا  دنرازیب  ام و  تالاوم  یتسود و  رب  دنا  تباث  نانآ  ام ، مئاق  تبیغ  رد  دنراد 
. تمایق زور  ام  تاجرد  رد  دنیام  اب  هللاو  ناشیا  ناشیا ، لاح  هب  اشوخ  دنا ، هعیش  هک  نانآ  هب  میتسه  یضار  مه  ام  ام و  هب 

ثیدح 05

ارورـسم کحـضی  رـشبتسم  وه  موی و  تاذ  یبنلا ص  جرخ  لاق : هللا ع  دبع  یبأ  نع  رامع  نب  ۀیواعم  نع  انباحـصا  نم  ةدـع  ۀـضورلا ، نع 
الا هللا ، نم  ۀفحت  اهیف  یلو  الا  ۀلیل  موی و ال  نم  سیل  هنا  هللا : لوسر  لاقف  ارورس ، كداز  هللا و  لوسر  ای  کنس  هللا  کحضا  سانلا  هل  لاقف :
هللا نا  دـمحم  ای  لاق : مالـسلا و  یبر  نم  ینأرقاف  یناتا  لیئربج  نا  یـضم  امیف  اـهلثمب  ینفحتی  مل  ۀـفحتب  اذـه  یموی  یف  ینفحتا  یبر  نا  و 
یبا نب  یلع  نییبنلا و  دیس  هللا  لوسر  ای  تنا  یقب ، نمیف  مهلثم  قلخی  و ال  یضم ، نمیف  مهلثم  قلخی  مل  ۀعبـس  مشاه  ینب  نم  راتخا  لجوزع 
یف رایطلا  کمع  نب  رفعج  ءادهشلا و  دیس  کمع  ةزمح  و  طابسالا ، دیس  كاطبـس  نیـسحلا  نسحلا و  و  نییـصولا ، دیـس  کیـصو  بلاط 
نم ۀمطاف ع  یلع ع و  ۀیرذ  نم  ضرالا  یلا  هللا  هطبها  اذا  هفلخ  میرم  نب  یسیع  یلـصی  مئاقلا  مکنم  ءاشی و  ثیح  ۀکئالملا  عم  ریطی  ۀنجلا 

لوسر يزور  دومرف : هک  دننک  یم  لقن  قداص ع  ماما  زا  رامع  نب  هیواعم  زا  هعیـش  باحـصا  زا  یئ  هدـع  مجنپ -  ثیدـح  نیـسحلا ع  دـلو 
لوسر ارت ، رورـس  دنک  دایز  دیامن و  رورـسم  نادنخ و  امئاد  ارت  دنوادخ  دنتفگ  هحفص 22 ]  ] مدرم رورـسم ، نادنخ و  دش  جراخ  ادخ ص 
زورما یئ  هفحت  مراگدرورپ  هک  دیهاگآ  دسر ، یم  یلاعت  يادخ  فرط  زا  یئ  هفحت  میارب  هک  نآ  رگم  تسین  یبش  زور و  دومرف : ادخ ص 

تفه مشاه  ینب  زا  دنوادخ  دمحم ص  يا  دناسر  یم  مالـس  تیادخ  تفگ  دمآ و  لیئربج  دوبن ، هتـشذگ  رد  شدـننام  دومن و  اطع  نم  هب 
بلاطیبا نب  یلع  یناربمایپ و  گرزب  ادـخ  لوسر  وت  دـنیرفاین ، مه  هدـنیآ  رد  هدـیرفاین و  ار  شدـننام  هتـشذگ  رد  هک  دومن  رایتخا  ار  سک 

رد دنک  ناریط  تیومع  رسپ  رفعج  ءادهشلا و  دیس  وت  يومع  هزمح  طابسا و  ياقآ  وت  طبس  ود  نیسح  نسح و  و  نییصو ، گرزب  وت  یصو 
هب ار  وا  دنوادخ  دهد  طوبه  هک  ینامز  رد  وا  رس  تشپ  دنک  زامن  یـسیع  هک  تسا  مئاق  امـش  زا  و  دهاوخب ، هک  یئاج  ره  هکئالم  اب  تشهب 

. تسا نیسح  دالوا  زا  همطاف و  یلع و  هیرذ  زا  نیمز 

ثیدح 06

ایلع نا  هللا ص : لوسر  اق  لاق : سابع  نبا  نع  ریبج  نبا  نع  نیدلا  لامک  یف  قودـصلا  هاور  ریبج و  نب  دیعـس  نع  ةدوملا  عیبانی  باتک  نع 
قحلاب ینثعب  يذـلا  املظ و  اروج و  تئلم  امک  اطـسق  الدـع و  ضرالا  ألمی  رهظ  اذا  يذـلا  رظتنملا  مئاقلا  هدـلو  نم  يدـعب و  نم  یتما  ماما 
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ای لاقف  يراصنالا  هللا  دـبع  نب  رباج  هیلا  ماـقف  رمحـالا ، تیربکلا  نم  زعـال  هتبیغ  ناـمز  یف  هتماـماب  لوقلا  یلع  نیتباـثلا  نا  اریذـن . اریـشب و 
هللا رس  نم  رس  هللا و  رما  نم  رمالا  اذه  نا  رباج  ای  نیرفاکلا ، قحمی  اونمآ و  نیذلا  نصحمیل  یبر  يا و  لاق  ۀبیغ ؟ مئاقلا  كدلول  هللا  لوسر 
دنک ثیدـح  سابع  نبا  زا  ریبج  نب  دیعـس  مشـش -  ثیدـح  رفک . لجوزع  هللا  رما  یف  کشلا  ناف  هیف  کشلا  كایاف و  هللا  دابع  نم  يوطم 
نیمز دنک  رپ  ددرگ و  رهاظ  یتقو  هک  تسا  رظتنم  مئاق  وا  دالوا  زا  نم و  زا  دعب  تسنم  تما  ماما  یلع  انامه  دومرف : ادـخ  لوسر  تفگ  هک 

هحفـص 23] ، ] دینادرگ هدنناسرت  هدنهد و  تراشب  قح و  هب  ثوعبم  ارم  هک  یـسک  نآ  هب  ملظ ، متـس و  زا  هدش  رپ  هک  روطنامه  لدع  زا  ار 
لوسر يا  تفگ  تساخرب و  رباج  سپـس  دـنرتزیزع ، رمحا  تیربک  زا  شتبیغ  نامز  رد  شتماما  هب  لوق  رب  دنـشاب  اجرباپ  تباث و  هک  ناـنآ 

رباج يا  ار ، نارفاک  دیامن  وحم  ار و  نینمؤم  دیامن  شیامزآ  انامه  نم  يادـخ  یلب  دومرف : تسا ؟ تبیغ  مئاق  امـش  دـنزرف  يارب  رگم  ادـخ 
کش هنیآ  ره  نآ ، رد  کش  زا  داب  وت  رب  سپ  ادخ ، ناگدنب  زا  تسا  یفخم  هک  تسیدنوادخ  رارسا  زا  يرس  دنوادخ و  ياهرما  زا  رما  نیا 

. تسا رفک  لجوزع  دنوادخ  رما  رد 

ثیدح 07

هبشا یتینک  هتینک  یمسا و  همسا  يدلو  نم  يدهملا  هللا ص : لوسر  لاق  لاق : يراصنالا  هللا  دبع  نب  رباج  نع  یفعج  رباج  رثالا ، ۀیافک  نع 
اروج تئلم  امک  اطسق  الدع و  اهألمی  بقاثلا  باهـشلاک  رهظی ) وا   ) لبقی مث  ممألا  اهیف  لضت  ةریح  ۀبیغ و  هل  نوکی  اقلخ  اقلخ و  یب  سانلا 

ثیدح يراصنا  هللا  دبع  نب  رباج  زا  یفعج  دیزی  نب  رباج  متفه -  ثیدح  مالسلاامهیلع . دمحم  نب  رفعج  نع  نیدلا  لامک  هاور  و  املظ ، و 
مدرم نیرت  هیبش  مساقلاوبا ) دمحم ،  ) نم هینک  وا  هینک  نم و  مسا  وا  مسا  تسنم و  دالوا  زا  يدهم  دومرف : ادـخ ص  لوسر  تفگ  هک  دـنک 
دننام ددرگ  رهاظ  سپـس  اهتما ، تبیغ  تریح و  نآ  رد  دـنوش  یم  هارمگ  هک  تسا  یتریح  یتبیغ و  وا  يارب  و  اـقلخ ، اـتقلخ و  نم  هب  تسا 

، صالخلا موی  باتک  نع  ثیدح  اضیا  ملظ . متـس و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نآ  زا  دعب  لدع  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  تسیا ) هراتـس   ) بقاث باهش 
دمحم لآ  یف  هللاام  سانلا : رثکا  لوقی  یتح  ینم  هیلا  دوهعم  دهعب  يدلو ، نم  مئاقلا  نبیغیل  اریشب ، قحلاب  ینثعب  يذلا  و  هللا ص : لوسر  لاق 

نع هجرخی  یتلم و  نع  هلیزیف  هکشب  الیبس  هیلع  ناطیـشلل  لعجی  هنیدب و ال  کسمتیلف  هنامز  كردا  نمف  هلئالدب ، نورخآ  کشی  و  ۀجاح ،
لوسر ثیدح ، همجرت  هحفـص 24 ]  ] نونمؤی نیذـلل ال  ءایلوا  ناطیـشلل  لعج  لجوزع  هللا  و  لبق ، نم  ۀـنجلا  نم  مکیوبا  جرخا  دـقف  ینید ،

نیعم دهع  هب  نم ، دالوا  زا  مئاق  دنک  یم  تبیغ  هنیآ  ره  مشاب  هدـنهد  تراشب  ات  قح  هب  هدومن  ثوعبم  ارم  هک  نآ  هب  مسق  دومرف : ادـخ ص 
هک یناسک  سپ  یلئالد ، هب  نارگید  دننک  کش  یتجاح و  دمحم  لآ  رد  ادخ  يارب  تسین  دـنیوگ ، یم  مدرم  رتشیب  هک  نیا  ات  نم  زا  هدـش 

جراخ دنجراخ و  نم  تلم  زا  هک  کش  هب  یهار  ناشنید  رب  ناطیش  يارب  دنهدن  رارق  دنـشاب و  مکحم  دوخ  نید  هب  دنیامن  نامز  نآ  كرد 
هک یناتـسود  ناطیـش  يارب  هداد  رارق  زیزع  دنوادخ  و  لبق ، رد  دندش  جراخ  تشهب  زا  ناشردام  ردپ و  هک  روط  نامه  نید  زا  دش  دنهاوخ 

. دنا هدرواین  نامیا  ادخ  هب 

ثیدح 08

رفک دقف  يدـهملا  جورخ  رکنا  نم  هللا ص  لوسر  لاق  لاق : يراصنالا  هللا  دـبع  نب  رباج  نع  نیطمـسلا  دـئارف  نع  ةدوملا  عیبانی  باتک  نع 
لــضف یف  مارملا  ۀـیاغ  یف  هاور  رفک و  دـقف  لاجدـلا  جورخ  رکنا  نـم  و  رفک ، دـقف  یــسیع  لوزن  رکنا  نـم  و  دـمحم ص ، یلع  لزنا  اـمب 

رفک و دقف  لاجدلاب  بذک  نم  هللا  لوسر  لاق  لاق : رباج  نع  نامز  رخآ  يدـهم  تامالع  یف  ناهربلا  یف  نیطبـسلا و  لوتبلا و  یـضترملا و 
هک یـسک  دومرف : ادخ ص  لوسر  تفگ  هک  دنک  ثیدـح  يراصنا  هللا  دـبع  نب  رباج  زا  متـشه -  ثیدـح  رفک  دـقف  يدـهملاب  بذـک  نم 

تقو رد   ) ار یـسیع  ندـمآ  راکنا  هک  نآ  و  دـیدرگ ، لزان  دـمحم ص  ربمایپ  رب  هچنآ  هب  تسا  رفاک  اققحم  دـیامن  ار  يدـهم  روهظ  راـکنا 
باتک رد  تیاور  و  تسا ، رفاک  اقیقحت  دـیامن  روهظ ) زا  لبق   ) لاجد جورخ  راکنا  هک  یـسک  و  تسا ، رفاک  اـققحم  دـیامن  يدـهم ) روهظ 
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ترضح تامالع  تمـسق  ناهرب  رد  هدمآ و  نیطبـس  ءارذعلا و  لوتب  یلع و  یـضترم  تلیـضف  رد  ماضحلا ) هیافک  نآ  همجرت   ) مارملا ۀیاغ 
درادنپ غورد  هک  نآ  تسا و  رفاک  ار  لاجد  دیامن  بیذـکت  هک  یـسک  دومرف  ادـخ ص  لوسر  تفگ  هک  تسا  رباج  زا  نامز  رخآ  يدـهم 

هحفص 25] . ] تسا رفاک  اققحم  ار  يدهم ع  ترضح 

ثیدح 09

ههجوب ۀماهلا ، مخض  لجر  نایفس ، یبا  دیزی  نب  دلاخ  دلو  نم  ینایفـسلا  لاق : مالـسلا  هیلع  بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریمأ  نع  ناهربلا  نع 
نایبصلا لتقی  ءاسنلا و  نوطب  رقبی  یتح  لتقیف  بلک ، نم  هعبتی  نم  ۀماع  و  قشمد ، ۀنیدم  ۀـیحان  نم  جرخی  ضایب  ۀـتکن  هنیعب  يردـجلا ، رثا 

هدـنج نم  ادـنج  هیلا  ثعبیف  ینایفـسلا  غلبیف  مرحلا  یف  یتـیب  لـها  نم  لـجر  جرخی  و  هعلق ، بنذ  عنمی  ـال  یتـح  اـهلتقیف  سیق  مهل  عـمجیف 
هللا و دبع  هجرخا  مهنع ، ربخملا  الا  مهنم  وجنی  الف  مهب  فسخ  ضرالا  نم  ءادـیبب  اوزواج  اذا  یتح  هعم  نمب  ینایفـسلا  هیلا  ریـسیف  مهمزهیف 

ربخ رد   ) ینایفـس دومرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  نینمؤملاریمأ  زا  ننـست ) لها   ) ناهرب باتک  زا  مهن -  ثیدح  هکردتـسم . یف  مکاحلا 
هثجلا و میخـض  يدرم  وا  تسا ، نایفـس  یبا  نب  هیواعم  نب  دیزی  نب  دلاخ  دنزرف  دـنوش ) رهاظ  لاس  کی  رد  مئاق  ماما  وا و  هک  تسا  رگید 
ات ار  مدرم  دشک  یم  سپ  اهگس ، زا  وا  ناوریپ  مومع  دزیخرب و  قشمد  هیحان  زا  وا  تسا ، يدیفـس  هطقن  وا  مشچ  رد  و  هلبآ ، رثا  وا  يور  رد 

يزیچ و وا  زا  دـنامن  هک ، نآ  ات  ار  وا  دـشک  یم  سیق  نانآ  يارب  دـنک  یم  عمج  دـشکب و  ار  ناـکدوک  دفاکـشب و  ار  ناـنز  مکـش  هک  نآ 
یم تسکش  اب  هجاوم  یلو  دراد  لیسگ  وا  يوس  هب  يرگشل  دوش  هاگآ  ینایفـس  نوچ  مرح و  رد  نم  تیبلها  زا  یـصخش  ددرگ  یم  جراخ 

هب ار  شباحـصا  ار و  وا  نیمز  دنـسر  یم  ءادیب  نیمز  هب  نوچ  دـنک و  یم  تکرح  وا  يوس  هب  دوخ  هاپـس  دارفا  ریاس  اب  ینایفـس  هاگنآ  دوش 
تفکش روهظ  نارشبم  هبذج  یخرهاش  دمحم  زا  هحفص 26 ]  ] نانآ زا  دهد  ربخ  هک  یسک  رگم  اهنآ  زا  دنام  یمن  یقاب  درب و  یم  ورف  دوخ 

رگم ایب  راهبون  حور  رحس ، ناور  يا  وت  ام  رطاخ  غاب  تفکـشن  دمآ و  راهب  ایب  رانک  ره  يروس ز  هلال و  دیمد  ایب  رابب  لگ  تسـشنب  هچنغ و 
ایب ز رادـغاد  ياهلد  یلـست  یپ  كاخ  لد  زا  هدـیمد  قیاقـش  هنارک  ره  ایب ز  راظتنا ، جـنر  رگد  تشذـگ  دـح  ارت ز  ناقـشاع  ربص  هیاـم  هچ 

راصح نیا  دزیر  ورف  هکنآ  دابم  دراب  یم  هنتف  گنس  کلف  قینجنم  ایب ز  راز  هلال  هب  سگرن  هدید ي  غورف  رادم  غیرد  رظن  شکالب  ناقشاع 
ناراـک هرداـن  يوک  هب  نیبـب  قشع  ریم  ناراد  هیـشاغ  يوـس  هب  اـیب  راـک  هفرط  نادزم  هقلح  هب  یمد  رگن  زاـبکاپ  نادـنر  عـمجم  هب  یکی  اـیب 

نیا رطاخ  شاپب  روهظ  نارشبم  نیا  دناوت  راد  هیالط  ایب  راگن  قفش  يور  هدش  ناشنوخ  رهد ز  هفیحص  رب  دنتشبن  هک  اهـشقن  هچ  ایب  راگزور 
قشع و روش  ارم  درب  تسد  ایب ز  راب  ضیف  ربا  مرک  باحس  يا  وت  بارس  ناور  دوب  نازوس  هک  ریوک  نیا  رد  هحفص 27 ]  ] ایب رازگ  قح  موق 
نوک و روشک  ویدخ  ناکما  زیح  تسا و  لوقع  دح  نورب ز  تلدـعم  دـهع  يرهوج  نیـسح  زا  ایب  رارق  یب  نوزحم  رطاخ  رارق  قوش  هبذـج 

هاوگ دیهش و  شتقلخ  رب  همه  ناربمیپ  ناهن  تسا و  رهاظ  هچ  ره  وا  یتسه  لیفط  قافآلا ) دوجولا و  یف  نم   ) أجلم ذالم و  نامز  ماما  ناکم 
ما نیمه  سب  وا  تیلباق  هب  نامیا  هناشن ي  یتیگ  هب  تسوا  يالو  لجوزع  يادـخ  ياضر  تسوا  ياضر  ناـمیپ  واـب  اـیلوا  همه  دـهع  هتـسبب 
مدآ ملاع و  دوبن  نارین  خزود و  راوازـس  تسوا  يودع  درخ  دزن  هب  نیرفآ  تشهب  تسوا  بحم  ناوکالا  با  دوب  سب  وا  تیلعافب  ناکمالا 

ود رد  تسه  هچ  ره  اپب  تسوا  يارب  قازر  دهد  یم  قزر  وا  ترضح  نمیب  ناج  لد و  زا  دورـس  یم  قح  ترـضح  دورد  شلثمیب  تاذ  هک 
ون دنک ز  یم  هدـش  هچ  ره  بارخ  ناملـس  رذوب و  وچ  یکاپ  یکین و  هب  همه  سفنلا  میلـس  نامدرم  شتلدـعم  دـهع  هب  هحفص 28 ]  ] ناهج

سی و هلالس  یئوت  نآرق  يرجم  دنقح و  وریپ  هک  ارچ  لاصخ  وخ و  هتـشرف  قیالخ  هلمج  دنوش  ناریو  دنک  نب  ار ز  ایر  قرز و  ناکد  دابآ 
تاذ يادف  ناریا  ناهج  همه  رب  دـنک  رخف  هک  دزـس  ترـضح  نآ  زارد  رمعب  داقتعا  نابرد ز  تدـشاب  لیربج  ترـضح  هک  یئوت  هط  هروس 
هدش تفطلب  دـیما  اب  هک  ار  نیکـسم  يرهوج  دوخ  هگرد  نارم ز  نامرد  یئوت  روخمغ و  یئوت  رهم  فطل و  درد ز  ره  رب  هک  موش  تفیرش 

زا راقو  یملاع  کی  همـشرک و  ناهج  کی  اب  یلع  تلوص  يدمحم و  تروص  اب  نارکیب  فطل  ینباکنت  هعیرـشلا  ردص  زا  ناوخ  تحیدـم 
يدهم يور  رون  زا  يأر  نم  رس  رد  هدش  تمیوگ  شاف  ناه  راهبون  تشگ  وا  زا  راگزور  تفگـشب و  نسح  یلگ  تمـصع  هقیدح  سجرن 
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هرفاو تایآ  يرـس و  مولع  زا  مه  راهن  رد  درک  ناوتن  نآ  تاذ  راکنا  باجح  ار  دیـشروخ  وترپ  باحـس  دش  ات  هحفص 29 ]  ] راهبون دوعوم 
تجح رگ  راتتـسا  رد  ای  نایع  يادخ ؟ تجح  یب  راگزور  تسا  هدوب  هک  دوب  تقو  هچ  رگ  ناه  راکـشآ  وترپ  يدـش  زورمین  سمـش  نوچ 

میعن قلخ و  تعلخ  دوب  هن  را  وغل  ماما  نینچ  دوجو  يادخ  زا  تسا  فطل  رادم  ار  كالفا  شدرگ  هک  دش  لاح  ات  ردپ  زا  سپ  وا  دوبن  ادخ 
بیان نآ  رگا  دـیآ  زاب  مربخ  ضیف  نسحمالم  زا  راگدرک  فطل  رگد  تسا  وا  روضح  نکیل  نارکیب  فطل  قح  تسوا ز  دوجو  يرآ  ران  و 

راثن رگ  دیآ  زاب  مرس  جات  مرسب  ات  لجا  رد  يریخأت  ینک  هک  ایادخ  دیما  مراد  دیآ  زاب  مرـس  هناریپ  هب  هتـشذگب  رمع  دیآ  زاب  مرد  نامحر ز 
دیآ زاب  مرسب  وا  را  منک  یهاشداپ  تسیو  ياپ  فک  كاخ  نم  رس  قرف  هکنآ  دیآ  زاب  مرگد  راک  هچب  ناج  رهوگ  منکن  يداه  يدهم  مدق 

تـشد هب  تشد  وک  هب  يوک  شبلط  رد  مور  یم  دـیآ  زاب  مرد  نی ز  هش  هک  منیب  هب  رگ  منزب  تداعـس  ماب  زا  یتلود  ون  سوک  هحفص 30 ] ]
بت قفـش  هدازروفغ  زا  دیآ  زاب  مرحـس  هآ  دونـشب  را  دیاش  لانم  نارجه و  مغ  رد  وشم  دـیمون  ضیف )  ) دـیآ زاب  مربخ  دـیاین  زاب  را  مصخش 

وت رجه  روس  هدرک  يا  متخوس  وت  قشع  بت  زا  متفرگ  شتآ  اـیب  مرپ  رد  تمغ  ریت  هتـسشن  رپ  اـت  اـیب  مرهوج  رد  وت  يـالو  رهوگ  يا  قـشع 
وت عولط  هظحل  يا  تست  روهظ  رجف  هعیلط  ام  رجفلا  ایب و  مرب  یم  ارت  لصو  راظتنا  نم  قوش  ما ز  هدروآ  وت  ناتـسآ  هب  ور  نم  ایب  مرتسکاخ 
ما هدوبر  نمـشد  هدـید  ار ز  باوخ  نم  ایب  مرب  رد  ادـخ  نوخ  هاوخداد  يا  تسام  يور  شیپ  نوخ  شتآ و  طـخ  هک  نونکا  اـیب  مرواـب  رد 

رونم ياه  هلولگ  یتقو  ایب  مرـس  رب  قح  تیانع  هیاس ي  يا  راجفنا  جوم  هنماد ي  ناشک ز  نماد  اـیب  مرگـشسرپ  هدـید ي  باوخ  هب  یهاـگ 
هحفص 31]  ] ایب مرت  مشچ  ینامهیم  هب  بش  کی  مه  وت  ما  هدوب  تمغ  نابزیم  رمع  کی  ایب  مرگنس  رد  هدشمگ  يوزرآ  يا  درک  بورغ 

ثیدح 10

بلاطیبا و نب  یلع  نینمؤملاریمأ  مهلوا  رـشع  ینثا  انم  امهیلع  هللا  تاولـص  یلع  نب  نیـسحلا  لاق  لاق : تباث  نب  نمحرلا  دبع  رثألا -  ۀیافک 
، نوکرـشملا هرکول  هلک و  نیدلا  یلع  قحلا  نید  هب  رهظی  و  اهتوم ، دعب  ضرالا  هب  هللا  ییحی  قحلاب  مئاقلا  وه  و  يدلو ، نم  عساتلا  مهرخآ 

یف نیرباصلا  نا  اما  نیقداص ) متنک  نا  دعولا  اذه  یتم  ... ) ۀیآ مهل  لاقی  نوذؤیف و  نورخآ  اهیف  نیدلا  یلع  تبثی  موق و  اهیف  دتری  ۀـبیغ  هل 
شایع نبال  راـحبلا  یف  نیدـلا و  لاـمک  یف  هاور  هللا ص و  لوسر  يدـی  نیب  فیـسلاب  نیدـهاجملا  ۀـلزنمب  بیذـکتلا  يذـألا و  یلع  هتبیغ 

ام دومرف : مالـسلاامهیلع  یلع  نب  نیـسح  ترـضح  هک  دنک  ثیدح  تباث  نب  نمحرلا  دبع  زا  رثالا  ۀیافک  باتک  مهد -  ثیدح  ینادـمهلا 
شندرم زا  دعب  دـنوادخ  ار  نیمز  هک  تسا  قح  هب  مئاق  وا  تسنم و  دـنزرف  نیمهن  اهنآ  رخآ  مالـسلا و  هیلع  هللا  نانآ  لوا  هک  میرفن  هدزاود 

تسا تبیغ  وا  يارب  و  ناکرـشم ، دنـشاب  هتـشاد  تهارک  ولو  نایدا  مامت  رب  ار  قح  نید  وا  هب  دنک  یم  رهاظ  و  دیامن ، یم  هدنز  وا  دوجو  هب 
نیا تقو  هچ  کـلم  هروس  هیآ 25   ) دـنریگ رارق  رازآ  دروم  هک  رگید  یهورگ  وا  نید  رب  دـننام  یم  تباث  یهورگ و  دـنوش  یم  دـترم  هک 
هلزنم هب  هک  دـنریگ  رارق  بیذـکت  رازآ و  تیذا و  دروم  وا  تبیغ  رد  ناگدـننک  ربص  اـما  نایوگتـسار ) زا  دیـشاب  رگا  دـش  دـهاوخ  هدـعو 

زا هدش . لقن  ینادمه  شایع  نبا  زا  راونالاراحب  نیدلا و  لامک  باتک  رد  ثیدـح  نیا  ادـخ ص  لوسر  يولج  رد  دنریـشمش  اب  نیدـهاجم 
يا ز سفن  دمآ  بل  هب  ار  نارظتنم  باتفآ  دوب  دـنچ  نین  هیاس  باقن  یکم  عقرب و  یندـم  يا  سفن  دـمآ  بل  هب  ار  نارظتنم  يوجنگ  یماظن 

هبطخ دننز  مک  ءرما  ات  نز  وت  هکس  نک  هدزاوآ  رپ  وت  ار  ناهج  ود  ره  نک  هزات  ناهج  يارآ و  رب  کلم  هحفص 32 ]  ] سردایرف هب  دایرف  وت 
همه ام  شاب  وت  ناج  نایب  میمـسج  همه  ام  ناگدولآ  زا  ربنم  نیا  هد  لسغ  ناـگدوسآ  زا  دنـسم  نیا  شک  زاـب  دـننز  مد  اـبطخ  اـت  ناوخ  وت 

زا ریگتسد  ار  همه  روآرب  تسد  ریذپ  تفآ  هناخ  نیا  تفآ  وش ز  رادیب ، وت  میتفخ  همه  ام  وش  رارـسا ، هدرپ  یتولخ  شاب  وت  نامیلـس  میروم 
ینا رد  وت  ینابوخ  هشداپ  نمیهم  وت  يربخ  هش  نآ  يوس  ام  زا  ربب  يرذـگ  نک  ابـص  داب  يا  ورب  دننادرگرـس  همه  تناتـسود  مراکم  رـصان 

تسا زیخ  شتآ  رگخا و  رپ  هنیس  تسا  زیربل  وت  مغ  زا  لد  ماج  هدش  قاتشم  ترهب و  زا  هدید  هدش  قاط  ام  تقاط  ادخ  هب  یناج  ملاع  رکیپ 
رقف همه  اب  یئادیـش  لد  شخب  تیلـست  یئاه  ناج  رظتنم  سنوم و  تسا  نوچ  منورد  هک  یناد  بوخ  تسا  نوخ  رپ  رگج  ناـیرگ و  هدـید 

بلاط و ماوت  نونجم  میوگ ، یم  شاف  ما  هتخادرپ  وت  ریغ  زا  وت  هب  ما  هتخاب  لد  میوگ ، یم  شاـف  ماو  تراـکفا  هتـسخ  قشاـع  ماوت  رادـیرخ 
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وت متـسویپ  تیرکاچ  فص  هب  متـسب  ار  تیگدـنب  رمک  تمتخاـب  لد  مدرک و  هگن  کـی  تمتخانـشب  هک  زور  نآ  زا  نم  ماوت  نوتفم  هلاو و 
ینـسح نیـسح و  وت  ص )  ) دـمحم وت  یهللا  لیلخ  روپ  نیرتهب  یهللا  یبن  حون  مدآ و  یهللا  میلک  قدـص  ثراو  یهللا  حور  یـسیع  ناـمه 
تخـس مبت  باـت و  رد  وت  رادـید  رهب  يرتکاـپ  نالدـکاپ  همه  زا  يرهگ  ار  ناـکم  نوک و  فدـص  هحفص 33 ]  ] ینـسحلاوب فلخ  راگدای 

ناهج نابوخ  وت ز  يرمق  تیادـه  تاوامـس  رد  دـنچ  ات  ناماس  رـس و  یب  ناتـسود  دـنچ  ات  نادیهـش  لیخ  تهر  رد  مبل  لاـخ  نآ  یئادوس 
مدآ دوبن  كاخ  مه  شتآ و  داب ، بآ و  دوبن  كـالفا  وت  يدوبن  رگ  دـنراک ! ردـنا  همه  اهنامـسآ  دـنراوخ  يزور  وت  نمی  زا  همه  يرتبوخ 

هتـسخ متـس  ملظ و  زا  همه  نیزگیاج  هدش  دادیب  ملظ و  نید  نمرخ  نیک  شتآ  هتخوس ز  مدق  چیه  ناهج  هب  يداهنن  مدع  متک  زا  رـشبلاوب 
هیاس ناهج  رب  رارق  حلص و  نآ  زا  داب  رب  هتفر  ابهص  نوچ  هدش  هبانوخ  بلق  اقنع  نوچ  هدش  هناسفا  لدع  هدش  هتسب  جرف  ياهرد  هلمج  هدش 

تناتسود هدش  خسن  المع  قح  نخس  هدش  خسم  ناهج  قلخ  هرهچ  هدرم  قیالخ  هتفخ ، نامسآ  هدرمژپ  لد  هدرـسفا و  حور  رابکتـسا ! نکف 
مداخ نیرتمک  مهاگآ  تمرک  زا  مرصان  ینکن  تمارک  قرغ  ناصلخم  ینکن  تیانع  هک  شاح هللا  دنناریح  هدزمغ و  هلاو و  دننادرگرس  همه 

زک تسا  یهاـش  تدـالو  بش  بشما  ع )  ) ناـمزلا بحاـص  اـنالوم  دـالیم  رد  يوخا  تاداـس  یلع  دیـس  ریم  زا  هحفـص 34 ]  ] مهاگرد نآ 
حور دننام  تسا  میرم  نب  یسیع  هک  لیئربج  هن  اهنت  راظتنا  ار ز  وا  ترصن  هک  نامز  ثوغ  تسا  مظعا  شرع  وا  یلجت  نیرتکچوک  تسخن 

مـسجم حور  هک  رادم  بجع  يو  زا  وا  رمع  لاس  رگا  رازه  زا  دش  نوزفا  تسا  مرکا  دـنوادخ  هک  ناور  دوب  ور  ناز  شرماوا  یتیگ  نت  رد 
رـس ز هب  ار  وا  مدـق  وا  ناتـسبد  هب  نوـچ  داـهن  مدآ  تسا  ملاـع  حاورا  تستنیط  لـضف  هک  ار  نآ  رهد  تاـثداح  زا  دریذـپ  یک  رییغت  تـسا 

ساپس لامج  یمدآ  نوچ  تسا  مدقا  وت  دوجو  ثودح  زا  هک  میوگ  تست  صقن  كرـش و  دوب  میدق  ترگ  مناوخ  تسا  ملع  جات  شتیبرت 
مهبم وت  تافـص  هنک  زونه  هن  رو  تست  یئ ز  هولج  ناهج  هک  ردـقنیا  نم  مناد  تسا  مکبا  تسا و  مصا  هک  درب  ناـمگ  ناداـن  دـنک  یم  وت 

هحفص 35]  ] تسا ملظم  ماش  همه  زور  وت  تقرف  زک  شیوخ  لامج  ار  نارظتنم  هدرپ  امنب ز  تسا 

ثیدح 11

تاـحلاصلا اوـلمع  مکنم و  اوـنمآ  نیذـلا  هللا  دـعو   ) هیآ أرق  مالـسلا  اـمهیلع  نیـسحلا  نب  یلع  نا  یـشایعلا  ریـسفت  نع  ةدوـملا  عیباـنی  نـع 
ول هللا  لوسر  لاق  ۀمالا ، هذه  يدهم  وه  انم و  لجر  دی  یلع  مهب  کلذ  هللا  لعفی  تیبلا  لها  انیبحم  مه  هللا  و  لاق : ضرالا ) یف  مهنفلختسیل 

املظ و تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا  ألمی  یمـسا  همـسا  یترتع  نم  لجر  یتأی  یتح  مویلا  کـلذ  هللا  لوطل  موی  ـالا  ایندـلا  نم  قبی  مل 
ناگدنب امـش  زا  هک  یناسک  هب  هدومرف  هدعو  دنوادخ  رون ، هروس  هیآ 55   ) هدومرف تئارق  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  مهدزای -  ثیدح  اروج .

فلـس ناربمایپ  حلاص  مما  هچنانچ  دهد  تجح ) روهظ  رد   ) تفالخ نیمز  رد  ددرگ ، راکوکین  دروآ و  نامیا  رـصع ) تجح  دنوادخ و  هب  )
ام و زا  يدرم  تسد  هب  ار  نیا  دنوادخ  دروآ  اجب  تیبلها  ام  بحم  ناشیا  مسق  یلاعت  يادخ  هب  دومرف : ماما  دندش ) دوخ  ناینیشیپ  نیـشناج 

نیا ات  دیامن  ینالوط  ردق  نآ  دنوادخ  ار  نآ  زور ، کی  رگم  ایند  زا  دنامن  یقاب  رگا  هدومرف : ادخ ص  لوسر  هک  تسا  تما  نیا  يدهم  وا 
. متس ملظ و  زا  هدش  رپ  هک  نآ  زا  دعب  لدع  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  نم و  مانمه  نم  ترتع  زا  يدرم  دیایب  هک 

ثیدح 12

قارعلا یلا  جورخلادیری  وه  هیلع و  تملـسف  رـشب  نب  حـلاص  هدـنع  یلع و  نب  دـیز  یلع  تلخد  لاق : ریکب  نب  دـمحم  انثدـح  رثالا ، ۀـیافک 
انا ۀعبرا  هللا  لوسر ص  لاق  لاق : هدج  نع  هیبا  نع  یبا  ینثدح  معن  لاقف : کیبا  نع  هتعمـس  یـشب ء  ینثدـح  هللا  لوسر ص  نبای  هل  تلقف 

هبلقب و مهل  بحملا  و  هیلا ، مهرارطضا  دنع  مهروما  یف  مهل  یعاسلا  و  مهجئاوح ، مهل  یضاقلا  و  یتیرذل ، مرکملا  ۀمیقلا  موی  عیفـشلا  مهل 
نم هللا ص  لوسر  لاق  لاق : هدـج  نع  هیبا  نع  یبا  ینثدـح  معن  لاق : مکیلع  هللا  معنا  ام  لضف  نم  هللا  لوسر  نبای  یندز  تلقف : لاق : هناـسل 
نم ریکب  نبای  ۀـنجلا : یف  انعم  هاـنلخدا  و  هحفـص 36 ]  ] انعم رـشح  هللا  یف  انبحا  نم  ریکب  نبای  ۀـمیقلا ، موی  هئاعفـش  نحنف  تیبلا  لها  اـنبحا 
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هللا قلخی  ملان  ولف ال  هتیرذ ، هلان  راتخا  ادمحم ص و  یفطـصا  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  ریکب  نبای  یلعلا ، تاجردـلا  یف  انعم  وهف  انب  کسمت 
يدهملا نوکی  انم  یـضترملا و  انم  یفطـصملا و  انم  هللا و  یلا  لیبسلا  نحن  هللا و  دبع  انب  و  هللا ، فرع  انب  ریکب  نبای  ةرخآلا ، ایندـلا و  یلاعت 

نوکی رمالا  اذه  نا  و  هقحلت ، نل  کنا  ریکب  نبای  لاق : مکمئاف ؟ موقی  یتم  هللا  لوسر  مکیلا  دهع  له  هللا  لوسر  نبای  تلق  ۀمالا ، هذـه  مئاق 
تـسلا هللا  لوسر  نبای  تلقف : املظ  اروج و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  اهألمیف  انمئاق  جورخ  هللا  لعجی  مث  اذه  دـعب  ءایـصوالا  نم  ۀتـس  دـعب 
بیغلا ملعا  تنک  ول  لاـقف : هللا  لوسر  نع  وا  کـنع  لوـقت  يذـلا  اذـه  تلقف  یلا  داـعف  تدـعف  ةرتـعلا  نم  اـنا  لاـقف  رمـالا ؟ اذـه  بحاـص 

 - یتلا راونالا  نحن  انیف -  قحلا  ماوق  و  شیرق -  تاداس  نحن  لوقی  أشنا  مث  هللا ص  لوسر  انیلا  هدهع  دهع  نکل  ریخلا ال و  نم  ترثکتسال 
نم اریعـس -  هالـصی  فوس  انمقا  قحلاب  و  هللا -  فرع  دـقانیف  انم -  يدـهملا  و  راتخملا -  یفطـصملا  انم  نحن  اـنک -  قلخلا  نوک  لـبق  نم 

ریکب نب  دمحم  ار  ام  درک  ثیدـح  دـیوگ  رثالا  هیافک  باتک  رد  مهدزاود -  ثیدـح  مالـسلا . هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  لاق  انم -  مویلا  یلوت 
وا رب  متفگ : تشاد ، ار  قارع  هب  نتفر  دصق  وا  هک  یلاح  رد  مدرک  مالـس  دوب ، رـشب  نب  حلاص  شدزن  یلع و  نب  دـیز  رب  مدـش  دراو  تفگ :
هک شدج  زا  شردپ  زا  مردپ  ارم  درک  ثیدـح  تفگ : دـیز  یـشاب ، هدینـش  تردـپ  زا  هک  نک  وگزاب  میارب  یثیدـح  ادـخ  لوسر  رـسپ  يا 

هیرذ جئاوح  ءاضق  - 2 دیامن ، یتمارک  نم  هیرذ  هب  هک  نآ  - 1 تمایق ، رد  میامن  تعافش  نم  ار  سک  راهچ  هدومرف  ادخ ص  لوسر  تفگ :
: متفگ تفگ ، لد ، نابز و  اب  دـشاب  نم  هیرذ  تسود  - 4 دنراد ، يراتفرگ  نانآ  هک  یتقو  دـیامن  نم  هیرذ  روما  رد  یعـس  - 3 دروآرب ، ارم 

شدج زا  شردپ  زا  مردپ  هحفص 37 ]  ] ارم هدومن  ثیدح  تفگ : امـش ، رب  هدومن  ماعنا  دنوادخ  هک  هچنآ  زا  هللا ص  لوسر  نبای  امرف  دایز 
هتـشاد تسود  هک  یـسک  ریکب  رـسپ  يا  مینک ، یم  تعافـش  ار  وا  تمایق  رد  مه  ام  دشاب  تیب  لها  ام  تسود  هک  یـسک  ادـخ ص : لوسر 

رد ام  اب  وا  هنیآ  ره  ام  هب  دوش  کسمتم  هک  یـسک  ریکب  رـسپ  يا  تشهب ، رد  ام  اب  دوش  دراو  اـم و  اـب  دوش  روشحم  ادـخ  يارب  ار  اـم  دـشاب 
رگا سپ  وا  هیرذ  هب  ار  ام  هدومن  رایتخا  ار و  دـمحم ص  شربمایپ  درک  هزیکاپ  كاـپ و  یلاـعت  يادـخ  ریکب  رـسپ  يا  تسا ، یلعا  تاـجرد 

هار میئام  یلاعت ، قح  دش  هدرک  تدابع  ام  هلیسو  هب  ادخ و  دش  هتخانـش  امب  ریگب  رـسپ  يا  ار ، ترخآ  ایند و  دیرفآ  یمن  دنوادخ  ام  میدوبن 
تما نیا  مئاق  يدـهم ع  دـشابیم  ام  زا  یـضترم ع و  وا  هدـش  رایتخا  تسا  ام  زا  یفطـصم ص و  وا  هدـیزگرب  تسا  اـم  زا  و  ادـخ ، يوس  هب 

يوشن وا  هب  قحلم  زگره  وت  ریکب  رسپ  يا  تفگ : امـش ، مئاق  مایق  تسا  تقو  هچ  ادخ  لوسر  دومن  امـش  هب  دهع  ایآ  هللا  لوسر  نبای  متفگ :
زا رپ  ایند  هک  نآ  زا  سپ  ار  مئاق  روهظ  دـنوادخ  تسا  هداد  رارق  نآ  زا  دـعب  نم و  ءایـصوا  زا  تشپ  شـش  زا  دـعب  دـشاب  یم  رما  نیا  انامه 

، نم تشگرب  مترتع  زا  نم  تفگ : رما ، نیا  بحاـص  وت  یتسین  اـیآ  هللا  لوسر  نباـی  متفگ : داد ، لدـع و  زا  دـیامن  رپ  وا  دوش ، متـس  ملظ و 
مروآ و یم  اـج  هب  ار  اـه  یبوخ  ریخ و  زا  يرایـسب  متـسناد  یم  بیغ  نم  رگا  تفگ  ادـخ ص  لوسر  زا  اـی  یئوگ  تدوخ  زا  ار  نیا  متفگ 

. دومن ءاشنا  ار  راعشا  نیا  تقو  نآ  ادخ ص ، لوسر  ام  يوس  هب  هدومرف  دهع  نکل 

ثیدح 13

نا دیرا  انا  مالـسلا و  هیلع  رقابلا  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  یلع  تلخد  لاق : ناحطلا  یفقثلا  ملـسم  نب  دـمحم  نع  نیدـلا  لامک  باتک  یف 
یتم نب  سنوی  نم  لسرلا ، نم  ۀسمخ  نم  ۀنس  دمحم ص  تیب  لها  نم  مئاقلا  یف  نا  ملسم  نب  دمحم  ای  ائدتبم  یل  لاقف  مئاقلا ، نع  هلئـسا 

هتوخا نم  هحفص 38 ]  ] هئافتخا و  هتصاخ و ... نم  ۀبیغلا  اف  بوقعی  نب  فسوی  نم  ۀنـس  اماف  نسلا ، ربک  دعب  باش  وه  و  هتبیغ ، نم  هعوجرف 
، هتبیغ لوط  و  هفوخ ، ماودف  یسوم  نم  ۀنس  اما  و  هتعیش ، هلها و  و  هیبا ، نیب  هنیب و  ۀفاسملا  برق  عم  یبنلا ع  بوقعی  هیبا  یلع  هرما  لاکشا  و 

اما و  هودع ، یلع  هدیا  و  هرصن ، هروهظ و  یف  لجوزع  هللا  نذا  نا  یلا  ناوهلا  يذالا و  نم  اوقل  امم  هدعب  نم  هتعیـش  بعت  و  هتدالو ، ءافخ  و 
نم ۀنـس  اما  بلـص و  لتق و  تلاق  ۀفئاط  و  تام ، تلاق  مهنم  ۀفئاط  و  دلو ، ام  ۀـفئاط  تلاق  یتح  هیف  فلتخا  نم  فالتخاف  یـسیع  نم  ۀـنس 

هنا ال بعرلا و  فیسلاب و  رـصنی  هنا  و  تیغاوطلا ، و  نیرابجلا ، هلوسر و  ءادعا  هللا و  ءادعا  هلتق  فیـسلا و  هدیرجتف  دمحم  یفطـصملا  هدج 
يدانی دانم  و  ناضمر ، رهش  یف  ءامسلا  نم  ۀحیص  ینامیلا و  جورخ  ماشلا و  نم  ینایفسلا  جورخ  هجورخ ع  تامالع  نم  نا  و  هیأر ، هل  دری 
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ثیدح شدانساب  نابایسآ  یفقث  ملسم  نب  دمحم  زا  قودص  نیدلا  لامک  باتک  رد  مهدزیس  ثیدح  همجرت  هیبا . مسا  همساب و  ءامسلا  نم 
نآ مئاق ، تایصوصخ  زا  منک  لاوئس  متشاد  دصق  مالـسلا و  هیلع  رقاب  یلع  نب  دمحم  رفعج  یبا  ترـضح  رب  مدش  دراو  تفگ  هک  دنک  یم 
نب سنوی  زا  تسا ، ربمایپ  جنپ  زا  تنس  دمحم ص  تیب  لها  زا  مئاق  رد  انامه  ملسم  نب  دمحم  ای  دومرف  ءادتبا  نم  لاوئـس  زا  لبق  ترـضح 

مومع و زا  شلها و  زا  وا  تبیغ  بوقعی ، نب  فسوی  زا  تنـس  اـما  و  رایـسب ، نس  زا  دـعب  تسا  یناوـج  وا  شتبیغ و  زا  تسوا  عوـجر  یتـم 
تنس اما  و  شتعیـش . لها و  ردپ و  نیب  وا و  نیب  تفاسم  یکیدزن  اب  ربمایپ  بوقعی  شردپ  زا  شرما  لاکـشا  شناردارب و  زا  شندوب  یفخم 

نآ ات  تیذا  رازآ و  تامدص و  هچنآ  زا  وا  دعب  زا  هعیـش  یتحاران  شتدالو و  ندوب  یفخم  تبیغ و  لوط  سرت و  فوخ و  همادا  یـسوم  زا 
هک تسا  نآ  رد  فالتخا  یـسیع  زا  تنـس  اما  و  دهد . رفظ  شنانمـشد  رب  ار  وا  دـنک و  شیرای  ار و  شروهظ  دـهد  نذا  یلاعت  يادـخ  هک 
زا تنس  اما  و  هحفص 39 ]  ] دنـشاب شنتخیوآ  راد  هب  وا و  نتـشک  هب  لئاق  یئ  هفئاط  هدرم و  دنیوگ  یهورگ  دش و  دلوتم  وا  دنیوگ  یهورگ 

ادخ و نانمـشد  دشک  یم  شجورخ و  رد  دیامن  ریـشمش  هب  رما  ار  وا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یفطـصم  دـمحم  ترـضح  مرکا  ربمایپ  شدـج 
تامالع زا  شتیار و  وا  يارب  ددرگنرب  هنیآ  ره  اهلد و  رد  سرت  ریشمش و  اب  دبای  ترصن  وا  انامه  نایتوغاط و  نیرابج و  لوسر و  نانمشد 

مسا وا و  مسا  هب  دنک  ادن  يدانم  ناضمر و  هام  رد  شمانب  ینامسآ  ادص  هحیص و  ینامی و  جورخ  ماش و  زا  ینایفس  جورخ  شجورخ ، لبق 
. شردپ

ثیدح 14

مالسلاامهیلع یلع  نب  نیسح  نع  مارکلا  هئابآ  نع  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  مامالا  نع  دلاخ  نب  نیـسحلا  نع  نیدلا ، لامک  نع 
ای هل  تلقف : نیسحلا  لاق  لدعلل  طسابلا  و  نیدلل ، رهظملا  و  قحلاب ، مئاقلا  وه  نیـسح  ای  كدلو  نم  عساتلا  لاق : هنا  نینمؤملاریمأ ع  هیبا  نع 

تبثی الف  ةریح  هتبیغ و  دعب  نکل  ۀیربلا و  عیمج  یلع  هافطـصا  ةوبنلاب و  ادـمحم  ثعب  يذـلا  يا و  لاقف ع : نئاکل  کلذ  نا  نینمؤملاریمأ و 
حورب مهدیا  نامیالا و  مهبولق  یف  بتک  انتیالوب و  مهقاثیم  لجوزع  هللا  ذـخا  نیذـلا  نیقیلا  حورل  نورـشابملا  نوصلخملا  الا  هنید  یلع  اهیف 

زا شمارک  ناردپ  زا  مالسلا  هیلع  اضرلا  یـسوم  نب  یلع  ماما  ترـضح  هک  دنک  لقن  دلاخ  نب  نیـسح  زا  قودص  مهدراهچ -  ثیدح  هنم .
ترـضح تسا ، لدـع  هدـنهد  طسب  نید و  هدـننک  رهاظ  قح و  هب  مئاق  وت  دـنزرف  نیمهن  نیـسح  ای  دومرف : هک  دـنک  ثیدـح  نینمؤملاریمأ 

توبن هب  ار  ربماـیپ  هک  یـسک  نآ  هب  یلب  دوـمرف : نینمؤـملاریمأ  تسا ، هیمتح  عیاـقو  زا  نیا  اـنامه  نینمؤـملاریمأ ع  اـی  درک : ضرع  نیـسح 
ینانآ نیقیلا  حور  اب  دنراد  ترـشابم  هک  نوصلخم  رگم  دننام  یمن  تباث  وا  تبیغ  زا  دعب  نکل  و  داد ، رارق  تاقولخم  عیمج  رب  هدـیزگرب و 

زا هحفص 40 ] . ] مئاق زا  حور  هب  دنتسه  دیؤم  نامیا و  ناشیاهبلق  رد  هدش  هتـشون  ام و  تیالو  هب  ار  ناشیا  هتفرگ ، قاثیم  دهع و  دنوادخ  هک 
سومان دیسر  ناکم  نوک و  هش  دیلوت  زور  دیسر  نایعیش  یمرخ  طاشن و  تقو  مالـسلا  هیلع  نامزلا  بحاص  تداعـس  اب  تدالو  رد  یمالک 

نامز رـصع و  بحاص  يدـه و  رون  ار  داسف  لها  تملظ  ناـتحاران  دیـسر  ناتـسآ  نیا  زا  غورف  نامـسآ  رب  دـناشف  نیتسآ  نیمز  وچ  ار  رهد 
اون رگد  لبلب  هد  هدژم  هدرمژپ  نشلگ  هب  ابص  يا  ور  دیسر  ناشکهک  هلـسلس ي  هب  شخر  رون  نانج  ناهج  دش  يو  كرابم  مدقم  اب  دیـسر 

قوشعم داب  داش  دادادخ  نسح  ناگدادلد  دیسر  ناشف  رهوگ  ورسخ  كولم  رخف  راکشآ  دش  تداعس  حبص  عولط  رجف  دیـسر  نابغاب  دنکن 
تفرگ ناگتسخلد  قارف ز  مغ  راب  دیسر  نادواج  یگدنز  تایح  بآ  ایب  ناه  تاملظ  همشچ ي  تشگ  هناسفا  دیسر  ناقـشاع  لد  زاون  لد 

هب نابز  اهاش  هحفص 41 ]  ] دیسر ناوراک  نیا  ربهر  نیبج  رون  داب  دیون  تقیرط  هار  ناورهر  رب  دیـسر  ناج  سنا و  هش  لاصو  زک  هدژم  نآ 
هریت وچ  نادیلپ  روج  ملظ و  ایند ز  تسا  ربکا  هللا  هنارت  زا  رپ  ایند  يوریپ  زا  دیـسر  ناوت  یمالک  ناوتان  قطن  رب  ببـس  نیز  دوشگب  وت  حدـم 

رب هک  يدرم  دش  هریخذ  ص )  ) دمحم نید  ظفح  رهب  زا  دش  هریخ  مالـسا  تحاس  هب  ودع  مشچ  دـش  هریچ  قافآ  همه  رب  روجف  قسف و  دـش 
روج فیعض ز  دش  مالسا  نیملسم  عضو  ودع  روج  دش ز  هتفـشآ  نید  ياوشیپ  يا  ص )  ) دمحم مئاق  يا  تسا  رورـس  رالاس و  رـس و  همه 
نکم تروهظ  هب  ع )  ) نامزلا بحاـص  اـی  تسا  رونم  رهم  هک  دوجو  نآ  نک  رهاـظ  نیز  وت  ینک  یهاـش  بکرم  هکنآ  تقو  دـش  نیدـناعم 
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دسافم مرمشب  رگ  گنرف  هقرف  اب  یئ  هدع  هتشگ  روشحم  گنت  هصرع  هتشگ  یلع  لآ  نایعیـش و  رب  گنز  اهبلق ز  هنیآ  تسا  هتفرگب  گنرد 
رهب برع  هش  يا  یـشک  غیت  هکنآ  تقو  دش  بعت  مغ و  جنر و  هب  تخـس  میا  هداتفا  بش  هریت  وت  غورف  نودب  دوب  ایند  تسا  روآ  مرـش  نآ 
ریغ سفق  رد  میداتف  هتسکشرپ  غرم  نوچ  هحفص 42 ]  ] تسا رجنخ  ریشمش و  هتشک  هک  یهشنهاش  بل  هنشت  هاش  ع )  ) نیسح نوخ  صاصق 
ایند مدرم  مامت  مشچ  سب  تسا و  رد  نیا  رب  يوریپ  مشچ  هن  اهنت  سرب  ام  دایرفب  وت  ع )  ) نامزلا بحاص  اـی  سرداد  چـیه  دوبن  وت  دوجو  زا 
دمآ ناج  لد و  مارآ  هک  زیخرب  تفگ  دمآ  ناناج  مد  احیسم  یکیپ ز  حبص  رـصعلا  بحاص  ترـضح  هحیدم  اسر  رتکد  زا  تسا  رد  نیا  رب 
دـص هب  هک  تساطخ  باذـک  رفعج  يا  يربهر  يوعد  دـمآ  نارود  هب  كاپ  يرمث  سگرن  هک ز  لگ  هخاش  رب  همزمز  رحـس  غرم  دـنک  یم 
غاب رمث  تماما  نابات  هم  دـمآ  نابوخ  ورـسخ  نآ  هک  تساـخرب  همغن  توکلم  میرح  نانیـشن  هدرپ  زا  رحـس  دـمآ  نادزی  تجح  نورب  هولج 
ملع ثراو  دمآ  ناشخرد  دیشروخ  وچ  شخب  ینـشور  دوجو  تارذ  همه  رب  شخر  رون  شبات  دمآ  نابعـش  همین  بش  هاگرحـس  رد  لوسر 

هحفص  ] دمآ نابات  هرهچ ي  اب  همطاف  هرهز  توکلم  ماب  هک ز  ناشوپب  هرهز  يا  هرهچ  دمآ  نآرق  مچرپ  نتـشارفا  رهب  یلع  يوزاب  توق  یبن 
نوخ یپ  تسا  یلع  نبا  نیـسح  نوخ  وا  نت  ردـنا  هکنآ  دـمآ  ناشیرپ  ياهلد  شمارآ  یپ  نسح  هجو  اب  هک  تسوا  نسح  نسح  رهظم  [ 43

اب هک  تسوا  اب  همه  رقاب  ملع  دمآ  نابنج  هلسلس  ار  هلفاق  قح  يوس  نیسح  نبا  یلع  وچ  تدابع  دهز و  هر  رد  دمآ  نادیهـش  رالاس  یهاوخ 
وچمه دمآ  ناهرب  تجح و  هزجعم و  دص  ود  اب  كاپ  ار  قداص  بهذم  دنک  كاپان  ات ز  دمآ  ناماس  رـس و  یب  هعماج ي  ربهر  رون  لعـشم 

نید ورـسخ  ثراو  مولع  گنر  وا  هب  هیکت  وا  دـنک  ات  اضر  نوچ  دـمآ  نامرد  یپ  ار  ناهج  نادـنمدرد  قلخ  هب  تاجاح  هلبق  دوب  هک  مظاـک 
رشب داشرا  یپ  زا  قح  يداو  يداه  دمآ  ناسحا  يدرمناوج و  ضیف و  عبنم  داوج  وچ  تلیـضف  يوقت و  همـشچرس  تسوا  دمآ  ناسارخ  هاش 

دمحم لآ  مئاق  دـمآ  ناتـسلگ  لدـع  زا  دـنک  ار  ناهج  ات  قح  تجح  نآ  يرکـسع  زا  دوب  يراگدای  دـمآ  نافرع  شناد و  درخ و  غارچ  اـب 
زا بل  هب  ناـج  رگد  هک  شوـپم  هرهچ  نارظتنم  زا  رظتنم  هـش  يا  هحفـص 44 ]  ] دـمآ ناکما  ملاع  یهدـنامرف  هب  ناه  دوجو  میلقا  هش  (ص )
امن بیغ  هنییآ  يزیربت  یتف  زا  دمآ  نامیلـس  هک  ناروم  هب  هدژم  دسر  یک  تسین  ینامیلـس  کلم  نیرد  وت  زج  اورـسخ  دـمآ  نارود  تنحم 
يا خر  هدرپ ز  اشگب  نارای  تقاط  دش  قاط  شیوخ  تعلط  امن  يآ و  بیغ  هدرپ ي  زارد  هب  شیوخ  تروص  ام  هدید ي  زا  هتخاس  ناهن  يا 

تبیغ زا  دمآ  شیوخ  تبیغ  زا  یئ  هدرک  نارگن  ار  یملاع  دنناناملسم  وت  هار  هب  مشچ  نیمه  هن  شیوخ  تروص  ام  هدید ي  زا  هتخاس  ناهن 
زارد بابحا  خر  رب  اشگب  دیما  ياهرد  همه  يور  هب  هتـسب  تخر  یب  شیوخ  تقاط  هلـصوح و  فک  دـنداد ز  همه  نارظتنم  بل  هب  ناج  وت 

دـص هب  میراد  وت  يوس  لد  يور  شیوخ  تلفغ  زا  هدز  تلاجخ  میراـس و  مرـش  نکیل  ناـهانگ ، ياـیرد  هب  میقرغ  هچرگ  شیوخ  تمحر 
تمـصع فرـش و  رب  ارت  دـنگوس  داب  قح  تجح  يا  یئاجلم  دوبن  ار  اـم  وت  زج  شیوخ  تجاـح  سک  هب  میرادـن  زاربا  وت  زج  زاـین  زجع و 

لهج و زا  هک  تسیراـگزور  هحفـص 45 ]  ] شیوخ تمه  دی  هب  ار  ام  لگـشم  اشگب  تشذـگب  دـح  زا  یگراچیب  هک  ریگ  ام  تسد  شیوخ 
تضهن ملع  یئادخ  تسد  اب  ریگ  یشخب  ناماس  رس و  قیالخ  راک  رب  هک  ات  شیوخ  تحار  دبلط ، یم  ناسک  جنر  یسک  ره  توخن  قافن و 

ارت يور  امن  بیغ  هنیآ ي  قح  تخاـس  شیوخ  تجح  ارت  دـناوخ  ناـهج  دـنوادخ  هک  دوجو  ياـیرد  هنادـکی ي  رهوگ  نآ  یئوت  شیوخ 
تفای شیوخ  تیآ  نیهم  درک  نایع  زور  نینچ  رد  قح  هک  دـیع  نآ  وت  نویامه  دالیم  تسه  شیوخ  تعلط  ات  هنیآ  نآ  رد  تساوخ  درگن 

وت اب  افـص  هب  وک  یـسک  قیقحت  هب  تفای  قح  برق  شیوخ  تمحر  ادـخ  درک  ناهج  لاح  لـماش  زورماـک  نابعـش  همین  فرـش  يور ، ناز 
رد شوک  شیوخ  تمرح  الو  لها  رب  هب  يدوزف  هک  یتف )  ) رصع یلو  حیدم  مد ز  يدز  شوخ  شیوخ  تفلا  نارگد  زا  تسسگ  تسویپ و 

لوسر لاق  صالخلا  موی  باتک  نع  ثیدح  اضیا  هحفـص 46 ]  ] شیوخ تمحر  ادخ  وت  لاح  لماش  دنک  ات  ناج  لد و  اب  یلع  لآ  یگدنب 
کئلوا هلبق ، نم  نیداـهلا  ۀـمئالا  یلوتی  هودـع و  نم  أربـتی  هیلو و  یلوتی  هماـیق  لـبق  هب  دـتقم  وه  یتـیب و  مئاـق  كردا  نمل  یبوـط  هللا ص :

نم هللا  مهیجنی  هب ، لاق  نمل  یبوط  هبحا و  نمل  یبوط  و  هیقل ، نمل  یبوط  ۀـمایقلا ، موی  یلع  یتما  مرکا  و  یتدوم ، يدو و  وذ و  و  یئاـقفر ،
ادبا و ریغتی  الف  هحیر  عطـسی  يذلا  کسملا  لثمک  ضرالا  یف  مهلثم  ۀنجلا ، مهل  هللا  حتفی  ۀمئالا  عمجی  و  هلوسر ، هللااب و  رارقالاب  ۀـکلهلا و 

دنک كرد  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  دومرف : ادـخ ص  لوسر  ثیدـح  همجرت  ادـبا . أفطی  ـال  يذـلا  رینملا  رمقلا  لـثمک  ءامـسلا  یف  مهلثم 
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مه وا  لبق  زا  يداه  ناـماما  یتسود  هب  وا و  نمـشد  زا  يرازیب  وا و  یتسود  هب  شماـیق  زا  لـبق  وا  هب  دـنک  ادـتقا  ارم و  دـالوا  زا  مئاـق  ناـمز 
تاقالم ار  وا  هک  یناسک  يارب  اشوخ  تمایق ، زور  نم  رب  ارم  تما  دـننک  مارکا  تدوم و  یتسود و  بحاـص  دـننم و  ياـقفر  ناـنآ  هتـشاد ،

ادخ و هب  رارقا  هب  دهد و  تاجن  تکاله  زا  ار  نانآ  دـنوادخ  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  دـنیوا و  تسود  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ  دـننک ،
تسا ریگارف  نآ  يوب  هک  یکـشم  دننام  نیمز  رد  نانآ  لثم  ار ، تشهب  نانآ  يارب  ادخ  دیاشگ  یم  ار و  ناماما  دیامن  یم  عمج  شلوسر و 

. دوش یمن  شوماخ  هک  تسا  هدنهد  رون  هام  دننام  نامسآ  رد  نانآ  لثم  هاگچیه و  دنک  یمن  رییغت  و 

ثیدح 15

قحلاب مئاقلا  تنا  هللا  لوسر  نبای  تلقف : مالـسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم  یلع  تلخد  لاق : نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  نع  رثـالا ، ۀـیافک  نع 
ۀبیغ هل  يدـلو  نم  سماخلا  وه  اروج  تئلم  امک  الدـع  اهألمی  هللا و  ءادـعا  نم  ضرالا  رهطی  يذـلا  مئاقلا  نکل  قحلاب و  مئاـقلا  اـنا  لاـقف :

انمئاق هحفص 47 ]  ] ۀبیغ یف  انلبحب  نیکسمتملا  انتعیـشل  یبوط  لاق ع : مث  نورخآ  اهیف  تبثی  ماوقا و  اهیف  دتری  هسفن  یلع  افوخ  اهدما  لوطی 
مه و مهل ، یبوط  مث  مهل  یبوطف  ۀعیش ، مهب  انیـضر  ۀمئا و  انب  اوضر  دق  مهنم  نحن  انم و  کئلوا  انئادعا ، نم  ۀئاربلا  انتالاوم و  یلع  نیتباثلا 

ماما ترـضح  رب  مدـش  دراو  تفگ : نمحرلا  دـبع  نب  سنوی  مهدزناپ -  ثیدـح  نیدـلا . لامک  یف  هاور  ۀـمیقلا ، موی  انتاجرد  یف  اـنعم  هللا 
دنک یم  كاپ  هک  تسینانچنآ  مئاق  نکل  مقح و  هب  مئاق  نم  دومرف : یقح  هب  مئاق  وت  هللا  لوسر  نباب  متفگ : مالسلاامهیلع  رفعج  نب  یـسوم 

یتبیغ وا  يارب  تسنم و  دالوا  زا  نیمجنپ  وا  روج ، ملظ و  زا  دـشاب  هدـش  رپ  هک  نآ  امک  لدـع  زا  دـنک  یم  رپ  ادـخ و  نانمـشد  زا  ار  نیمز 
: هدومرف سپـس  رگید ، هورگ  دـننام  یم  اجرباپ  تباث و  دـندرگ و  یم  رب  یهورگ  تبیغ  نآ  رد  دراد  دوخ  سفن  رب  سرت  اهتنم  تسینالوط ،

نانمشد زا  دنراد  تئارب  ام و  یتسود  رب  دنا  میقتسم  تباث و  ام و  مئاق  تبیغ  رد  دنراد  ام  نامسیر  هب  کسمت  هک  ام  نایعیـش  لاح  هب  اشوخ 
سپ نانآ  يارب  اشوخ  سپ  دنیام ، هعیش  هک  نانآ  هب  میتسه  یضار  ام  و  ناماما ، امب  دنتسه  یضار  اققحم  میناشیا ، زا  ام  دنیام و  زا  نانآ  ام ،

. تمایق زور  ام  تاجرد  رد  دنیام  اب  هللا  نانآ و  نانآ ، لاح  هب  اشوخ 

ثیدح 16

و هل ، ۀیقتال  نمل  نامیا  و ال  هل ، عرو  نمل ال  نید  ال  مالسلاامهیلع : اضرلا  یسوم  نب  یلع  لاق  لاق : دلاخ  نب  نیسحلا  نع  رثالا -  ۀیافک  نع 
، انمئاق جورخ  موی  وه  مولعملا و  تقولا  موی  یلا  لاقف : یتم  یلا  هللا  لوسر  نبای  هل : لیقف  ۀیقتلاب  مکلمعا  ینعی  مکیقتا  هللا  دـنع  مکمرکا  نا 

ةدیـس نبا  يدـلو  نم  عبارلا  لاق : تیبلا ؟ لها  مکنم  مئاقلا  نم  هللا ص و  لوسر  نبای  هل : لیق  انم  سیلف  انمئاق  جورخ  لبق  ۀـیقتلا  كرت  نمف 
لبق ۀـبیغلا  بحاص  وه  هتدالو و  یف  سانلا  کشی  يذـلا  وه  و  ملظ ، لـک  نم  اهـسدقی  روج و  لـک  نم  ضرـالا  هب  یلاـعت  هللا  رهطی  ءاـمالا 

ضرالا هل  يوطت  يذلا  وه  و  ادحا ، دحا  هحفص 48 ]  ] ملظی الف  سانلا  نیب  لدعلا  نازیم  عضو  و  هرونب ، ضرالا  تقرشا  جرخا  اذاف  هجورخ 
نم مهیلع  لزنن  أـشن  نا   ) لـجوزع هللا  لوق  وه  و  هیف ، هعم و  قحلا  ناـف  هوعبتاـف  هللا  تیب  دـنع  رهظ  دـق  هللا  ۀـجح  نا  ـالا  لوقی : هیلا  ءاعدـلاب 

یـسوم نب  یلع  ترـضح  تفگ : دلاخ  نب  نیـسح  مهدزناش -  ثیدح  نیدلا . لامک  یف  هاور  و  نیعـضاخ ) اهل  مهقانعا  تلظف  ۀیآ  ءامـسلا 
نیرت مرکم  دومرف  و  درادن ، نامیا  دشاب  هتـشادن  هیقت  هک  نآ  و  درادن ، نید  دـشاب  هتـشادن  عرو  دوخ  لامعا  رد  هک  یـسک  دومرف : اضرلا ع 
تقو ات  دومرف : تسا ، تقو  هچ  ات  ترـضح  نآ  هب  دـش  هتفگ  دـشاب ، مأوت  هیقت  اب  امـش  لامعا  ینعی  دنیامـش  نیرتاوقت  اب  دـنوادخ  دزن  امش 

تـسیک هللا  لوسر  نبای  دـش  هتفگ  تسین ، ام  زا  ام  مئاق  روهظ  زا  لبق  ار  هیقت  دـنک  كرت  هک  یـسک  تسا ، ام  مئاق  جورخ  زور  نآ  مولعم و 
روج ملظ و  ره  زا  ار  نیمز  دیامن  یم  كاپ  وا  دوجو  هب  دنوادخ  هک  ناوناب  يوناب  دنزرف  نم  دالوا  زا  نیمراهچ  دومرف  تیب ؟ لها  امش  مئاق 
روهظ هک  ینامز  و  شجورخ ، زا  لبق  دنک  یتبیغ  وا  شتدالو و  رد  مدرم  دـننک  کش  هک  تسا  یـسک  وا  یمتـس ، ره  زا  دـنادرگ  هزیکاپ  و 

هک تسینانچنآ  وا  و  دـیامنن ، ملظ  يرگید  هب  یـسک  ات  مدرم  نیب  ار  لدـع  نازیم  دـهد  رارق  و  شدوخ ، رون  اب  ار  نیمز  دـیامن  ینارون  دومن 
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( هبعک  ) هللا تیب  رد  دوش  یم  رهاظ  اققحم  تسا ، دنوادخ  تجح  انامه  دیـشاب  هاگآ  دیامرف  یم  و  شتـساوخ ، اب  دوش  هدیچیپ  شیارب  نیمز 
لزاـن يرهق  تیآ  نامـسآ  زا  میهاوخب  رگا  اـم   ) تسا دـنوادخ  لوـق  نآ  تسوا و  رد  تسوا و  اـب  قـح  هنیآ  ره  ار  وا  دـنیامن  تعباـتم  سپ 

هام هبذج )  ) یخرهاش زا  هحفـص 49 ] . ] هدمآ مه  نیدلا  لامک  رد  ثیدح  نیا  دـنرآ ) دورف  نامیا  راب  ریز  ندرگ  ربج  هب  همه  هک  مینادرگ 
دش یط  هک  ناروجهم  هدژم  دسر  یم  ناناج  هک  ناقاتـشم  دیناشفا  رب  ناج  دسر  یم  ناج  تحار  ناک  ناگدادلد  يا  هدژم  دسر  یم  نابعش 

درد و جنر و  شلامج  زک  یتعلط  نویامه  دـیآیم  هک  نامورحم  هدژم  دـسر  یم  نارجه  ماش  مغر  هب  کنیا  لصو  حبـص  راظتنا  ربص و  رود 
ناراتفرگ يا  دیـشاب  داـش  دـسر  یم  ناویح  نآ  بذـع  عوبنی  نآ  کـنیا  مرک  ربا  هحـشر ي  ناگنـشت  بل  يا  هدژم  دـسر  یم  ناـیاپ  هب  مغ 

هب کنیا  ناتدرد  یهاگن  زک  داب  شون  تنحم  درد و  نیا  امـش  رب  نادـنمدرد  دـسر  یم  نافوط  ریخـست  سپ  کنیا  حون  هکناز  ـالب  باـقرغ 
کلم هدنامرف ي  نیهم  دالیم  هام  دسر  یم  نابعـش  هام  کنیا  هک  نادنموزرآ  تسد  دـیناشفا  رب  نابوکاپ  نایوگ و  تینهت  دـسر  یم  نامرد 
دـسر یم  ناکما  کلم  رب  مدـبمد  شـضیف  هکنآ  مما  دوعوم  رـصع  ماـما  مئاـق  تجح  دـسر  یم  ناونع  هب  یتسه  وا  يارغط  اـب  هکنآ  دوجو 
لوسر ملع  ثراو  ردق  ناویا  ناطلس  اضق  کلم  کلام  دسر  یم  نآرق  حور  نامیا  فهک  نادزی  رون  لزا  رـس  عدوتـسم  نوصم  بیغ  رهظم 

ارهق و قرب  هکنآ  دـسر  یم  نادزی  رون  یتـسه  تارذ  همه  رب  شتعلط  غورف  زک  تقیقح  قرب  انـس  نآ  هحفص 50 ]  ] دسر یم  ناحبس  رـس  و 
نایاپ هب  مغ  راگزور  ملظ و  رود  وا  روصنم  تلود  لدـع  راونا  زا  هکنآ  دـسر  یم  نایغط  بابرا  نمرخ  رد  ناما  یب  شخرذآ  رارـش  نانوچ 
رگنب ادخ  لدع  رهظم  يا  رظتنم  ماما  يا  دسر  یم  ناعنک  هام  تزع  رـصم  زک  روخم  مغ  راو  بوقعی  نزحلا  تیب  تولخ  میقم  يا  دسر  یم 

هحیـص و دـسر  یم  ناویک  مارهب و  ات  قلخ  هآ  دود  داسف  ملظ و  شتآ  رد  ناهج  دزوس  اجک  ره  دـسر  یم  ناملـسم  قلخ  رب  هک  تنحم  نیا 
نیا مراط  زا  نیمز  رب  باتفآ  عاعـش  ات  نوچ  یب  راداد  زا  میهاوخ  دسر  یم  نامحر  شرع  ات  نافعـضتسم  هلان  دنلب  وس  ره  زا  دشاب  اثاغتـسما 

منامرد یقارع  نیدلا  رخف  زا  دسر  یم  ناشخر  رهم  نیز  ینشور  ار  ناج  هکنآز  زازتها  ردنا  دنام  یتیگ  هب  نآرق  تیار  دسر  یم  ناویا  زبس 
یسک دجنگن  هک  نانچ  یتولخ  رد  هحفص 51 ]  ] تسوزرآ منابوخ  هم  نآ  لاصو  مدکی  تسوزرآ  مناناج  خر  ندید  هظحل  کی  تسوزرآ 

وت يوزرآ  اناج ز  تسوزرآ  مناسنیدـب  شیع  راگن  نآ  اب  نم  رانک  رد  وا  هنایم و  زا  هتفر  نم  تسوزرآ  مناناج  شوخ  تولخ  رابکی  نآ  رد 
مناویح همـشچ  هک  وشم  هریط  منک  بلط  نیریـش  بل  نآ  زا  يا  هسوب  رگ  تسوزرآ  مناـج  لد و  توق  هک  خر  ياـمنب  دیـسر  بل  هب  مناـج 
تـست يور  ناـبوخ ز  قنور  هک  نآ  يور  زو  تسوزرآ  مناوضر  هضور  هک  نکم  مبیع  مرذـگب  هاـگان  وت  يوک  هب  یئ  هظحل  رد  تسوزرآ 

تسشوخ و وت  يادوس  تسوزرآ  مناتـسلگ  غاب و  يوب  هتـسویپ  لگ  میـسن  دراد  يوب  هک  نآ  يوب  رب  تسوزرآ  منابوخ  خر  هراظن ي  میاد 
هدـنام و رفک  دـنب  رد  تست  فلز  راـسخر و  همه  نم  رفک  ناـمیا و  تسوزرآ  منآ  دوب ؟ هچ  نآ  نیا و  زا  رتشوخ  تسا  رتـشوخ  وت  لاـصو 

هحفص 52]  ] تسوزرآ منامرد  ملولم و  سب  درد  زا  یئوت  نم  نامرد  یقارع و  لد  درد  تسوزرآ  منامیا 

ثیدح 17

اهألما يذلاب  تسل  ینکل  رمالا و  بحاص  انا  لاقف ع : رمالا  بحاص  تنا  مالسلا : هیلع  اضرلل  تلق  لاق : تلـصلا  نب  نایر  نیدلا ، لامک  نع 
و خویـشلا ، نس  یف  ناک  جرخ  اذا  يذـلا  وه  مئاقلا  نکل  و  یندـب ، فعـض  نم  يرت  ام  یلع  کلذ  نوکا  فیک  و  اروج ، تئلم  اـمک  الدـع 
، اهروخـص تکدـکدتل  لابجلا  نیب  حاص  ول  و  اهعلقل ، ضرـالا  هجو  یلع  رجـشلا  مظعا  یلا  هدـی  دـمول  یتح  هندـب  یف  يوق  بابـشلا  رظنم 

ضرالا هب  ألمیف  رهظی  مث  هللا  ءاش  ام  هرتس  یف  هللا  هبیغی  يدـلو  نم  عبارلا  كاذ  و  مالـسلاامهیلع ، نامیلـس  متاخ  یـسوم و  اـصع  هعم  نوکی 
بحاص امـش  مالـسلا  هیلع  اضر  ترـضح  هب  متفگ  تفگ : تلـصلا  نب  نابر  مهدـفه -  ثیدـح  اـملظ . اروج و  تئلم  اـمک  الدـع  اطـسق و 
هنوگچ متـس ، زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نیا  امک  لدـع  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هک  یـسک  نا  متـسین  نکل  مرمالا و  بحاص  نم  دومرف ع : دـیرمالا ،

يوق ناوج  هفایق  رایـسب و  نس  اب  دیامن  روهظ  یتقو  هک  تسا  یـسک  نآ  مئاق  نکل  و  نم ، ندب  فعـض  زا  ینیب  یم  هچنآ  رب  تسا  نم  ناوت 
رگا و  دوش ، هدنک  ياج  زا  نیمز و  يور  رب  دـباوخ  یم  اهتخرد  نیرتگرزب  يوس  هب  ار  شتـسد  دـشکب  رگا  هک  نیا  ات  ندـب  ظاحل  زا  تسا 
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نیمراهچ وا  مالسلاامهیلع و  نامیلس  رتشگنا  یـسوم و  ياصع  وا  اب  و  شتخـس ، ياهگنـس  دوش  هکت  هکت  هنیآ  ره  اههوک  نیا  هب  دنک  ادص 
داد لدـع و  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  دوش و  رهاـظ  سپـس  دـهاوخب ، هزادـنا  ره  وا  ندوب  هدیـشوپ  رد  دـنوادخ  دـیامن  یم  ناـهنپ  تسنم  دـنزرف 

زونه تسا  باکر  هب  اپ  منت ، میـس  ربلد  رـصع  یلو  ترـضح  هب  لـسوت  يوریپ  زا  هحفـص 53 ] . ] متـس ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  روطنامه 
ار ام  لد  زونه  تسا  بات  بت و  رد  لد  هشوگ  ارم  هک  ادـخ  رهب  زا  نکب  یمـشچ  هشوگ  اربلد  زونه  تسا  باوخ  هب  هراچیب  هدـنب  نیا  تخب 
وچ مه  میوزرآ  نیا  هچرگ  ملد  لاـح  زا  ربخ  يریگب  دـیما  مراد  زونه  تسا  باـجح  تشپ  رد  وت  فطل  رظن  رهم  هر  زا  يرظن  نک  نکـشم 

درادن تسا و  تسرد  راک  وت  راک  زونه  تسا  باق  هب  هتـسخ  لد  قشاع  نیا  سکع  دوب  رادافو  قاشع  لد  رد  وت  سکع  زونه  تسا  بارس 
دیـس زا  زونه  تسا  باوج  ذـخا  رظتنم  يوریپ  ناهنپ  دـشاب  هتـسب و  میور  هب  اهرد  هچرگ  زونه  تسا  بارخ  هراچیب  رعاـش  نیا  راـک  یفرح 

دوعوم هش  نسحلا  نب  ۀجح  دوهـش  هب  مدق  دز  بیغ  زک  هدژم  لوا  دنب  هیلع  هللا  تاولـص  هیودهم  تاعیجرت  یقدنج  یئارخفریم  یلع  دمحم 
نآ دـنیب  دوهـش  بیغ و  کلم  هب  قح  هولج ي  مارکـالا  لـالجلاوذ و  رهظم  دوبن  تاـنئاک  یناـشن ز  هک  تسخن  قح ز  روهظ  شرون  تشاد 

تروص دوقفم  وا  يوم  لیللا  وز  مه  شیوکین  يور  فصو  یحـضلا  و  هحفـص 54 ]  ] دودز هب  ار  ریغ  گنز  لد  هک ز  شیارـالد  خر  سک 
رب هک  یهش  بکوم  امرخ  دوبر  شیوخ  نسح  یقلخ ز  لد  شراسخر  نوچ ز  تشادرب  هدرپ  دودو  يادخ  تریس  شتریس  امن  يادخ  هنیئآ 

وا ز رادـهگن  قح  داب  كرابم  همه  رب  شمدـق  دوعـسم  ناتـسود  هلمج  رب  داب  زورما  نامزلا  بحاص  مدـقم  دورد  تسا  قیالخ  ادـخ و  زا  وا 
مودق زک  دولوم  نیا  دیع  زور  امرخ  نابعـش  همین ي  دـیع  اذـبح  دوع  رمجم  هب  نیرب  تشهب  رد  دـنزوس  وا  ظفح  رهب  نایـسدق  دوسح  مشچ 

دمآ نامزلا  رصعلا و  بحاص  دورس  هب  نینچ  لگ  خاش  زا  لبلب  غاب  رد  شمدقم  کیربت  رهب  دونشخ  مرخ و  داش و  نایعیش  دنتسه  شکرابم 
هک تراثن  ناج  اناج  يربد  هک  تیادف  لد  یناناج  هک  ارت  مناوخ  هچ  ناج  یناج  ناهج  نت  ردـنا  هک  يا  مود  دـنب  دـمآ  ناما  ار  هراوآ  قلخ 
وچ ات  ینازرا  نک  ام  ناج  لدب و  دوخ  تبحم  شتآ  يا ز  هرذ  ینامرد  نیع  هک  نامرد  تفای  داتف  هک  ره  ناجب  تقـشع  درد  یناج  زا  رتهب 

ینیهاش لدـع  يوزارت  رد  ینامحر  سفن  روص و  هخفن ي  قلخ  ندرک  هدـنز  هب  اهاشداپ  ینازوس  هب  دوخ  قشع  شتآ  ار ز  ام  یتسه  هناورپ 
تملظ یناشنب  تساخ  هک  یئاه  هنتف  ینیشنب  روهظ  تخت  هب  رگ  یناهنپ  دنچ  هدرپ  سپ  رد  برثی  هم  یئاحطب و  رهم  یناهاش  قرف  جاتلا  ةرد 

مـسر هنامز  زا  دـتف  رب  یناسآ  هب  دوش  لکـشم  لح  ینک  تاتفلا  یهاگن ز  رگ  هحفـص 55 ]  ] یناشفیب يوترپ  خر  رگ ز  دوباـن  دوش  یم  ملظ 
هر زا  ناتـسود  دـنناوخ  یمه  تتحدـم  یپ  زا  یناغارچ  فرط  ره  اپب  دـش  تدـالیم  نشج  رهب  اورـسخ  یناـب  يوش  رگ  هناـخ  ار  لدـع  متس 

یسکع ارآ  نمجنا  عمش  تخر  يو  الو  ناتسوب  ورس  تدق  يا  موس  دنب  دمآ  ناما  ار  هدراوآ  قلخ  دمآ  نامزلا  رـصعلا و  بحاص  یناوخانث 
نمچ رد  هدنکفارـس  دـش  ازفا  حور  ياه  همغن  دـهد  رـس  تخر  قشع  نمچ ز  ردـنا  لبلب  ابیز  دـش و  ابرلد  نینچ  هک  داتفا  لگ  هب  تتعلط  زا 

هب يرخآ  تجح  تسخن  عنـص  یلوا و  رداص  اهتملظ  ماد  دنهام  رهم و  تراسخر  غورف  زا  يوترپ  ادج  رطع  وچ  يدش  سگرن  ات ز  سگرن 
ندعم امیس  نیزا  تروص و  نیا  رد  زج  دید  دیاشن  قح  يور  ادخ  هب  یئرملا  یعمسملا و و  بحاص  نامز  رود  نیمز و  طیسب  رد  ادخ  قلخ 

بش و تتمحر  ناوخ  رـس  رب  امـس  ضرا و  هتفرگ  ناماس  رـس و  دنتـسه  تکرابم  دوجو  زا  افخ  بیغ  یتمحر و  عبنم  یفخ  زنک  یتمکح و 
ار ناتـسود  دشاب  یمن  وت  يوک  رـس  زج  اپرب  وت  هب  وا  رما  دوب  هک  تسا  هدناوخ  ادخ  ببـس  نآ  تمئاق ز  اذغ  دنروخ  یم  قلخ  همه ي  زور 

هحفـص  ] دمآ ناما  ار  هراوآ  قلخ  دمآ  نامزلا  رـصعلا و  بحاص  ادن  داد  تفرگ و  یقلخ  لد  بیغ  يدانم  رحـس  تقو  شود  اجلم  يذالم و 
همه وت  یناکم  یناکم و ال  رد  ینوریب  ناج و  وچ  یناهج  رد  وت  یناهج  نت  رد  ناج  وچمه  وت  ینامزلا  رـصعلا و  بحاص  مراـهچ  دـنب  [ 56
یب دوخ  هچرگ  وت  یناـهن  اـم  مسج  رد  هچرگ  هدـید  لد و  رد  تسین  تخر  وچ  وت  یناـج  مسج و  وچ  شنیرفآ  یئاـج  ره  هن  یتـسه و  اـج 

وت یناتـسلگ  ياهلگرطع  تیور  زا  راهب  یمرخ  وت  یناک  مولع  رب  این  زا  یناکاین  شناد  ثراو  وت  یناشن  نیمه  ار  ناشن  یب  يرثا  یب  ناشن و 
هاـش ترد  ناگدـنب  دنناورـسخ  وت  یناـبرهم  هچ  هب  نم  هاـم  ینادزی  فطل  رهم و  رهظم  وت  یناتـسود  مزب  یمرگ  یقاـشع  لاـمک  عمج  عمش 

ره وت  ینار  هب  مرو  یناوخب  رگ  ترد  ناتسآ  رود ز  موشن  وت  ینامسآ  شرع و  ورسخ  نم  مناتـسآ  رب  رـس  هدنب ي  وت  یناورـسخ  یناهاش و 
رـصعلا و بحاـص  وت  یناد  کـین  هک  ار  يا  هدژم  خاـش  زا  قح  غرم  داد  مدحبـص  وت  ینآ  ریبـک  مهاوخ  هچ  ره  نم  منآ  ریغـص  یهاوخ  هچ 
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دیدرگ لگ  رابیوج و  زا  نمچ  راطع  هلبط ي  وچ  ناشفارطع  رازلگ  دـش  راهب و  دـمآ  زاب  مجنپ  دـنب  دـمآ  ناما  ار  هدراوآ  قلخ  دـمآ  نامزلا 
ربا هکـسب  نمچ  تسا  هدش  يرهوگ  هتـسر ي  راهب  داب  هک  ات  تسا  زیب  کشم  غاب  ردنا  نبلگ  تسا  زیر  کشم  راهنالا  اهتحت  تانج  گشر 

رادلد هرهچ ي  تسا  یلجت  رد  گنراگنر  ياه  هدرپ  نیردنا  رای  تعلط  دنک ز  تیاکح  لگ  ورس  دیامن  یم  تسود  تماق  رابرد  دش  راهب 
لیل و هام و  لاس و  شدرگ  تسوا  فک  رد  هکنآ  رمـالا  بحاـص  راـچ  تشه و  نیرخآ  تجح  قح  ترـضح  نیلوا  هولج ي  هحفص 57 ] ]
وا يور  راسخر  قح  قح  هب  ار  قح  تسین  وا  كرابم  تعلط  زج  هکنآ  راخ  زا  لگ  راخ و  گنـس  زا  همـشچ  دیآ  نورب  وا  رما  زا  هکنآ  راهن 
هب ات  ریگ  تیالو  نطاب  زا  یمشچ  راسی  نیمی و  زا  شیور  اج  همه  يدید  یمه  لد  مشچ  اب  شاک  رادلا  معن  کلتفوپ  وا  يوک  هللا  هجو  مثف 

تبحم رد  هناورپ  وچمه  شقشع  شتآ  ارخف ز  تخوس  راید  هریغ  رادلا  یف  سیل  تسین  ملاع  هب  یبحاص  وا  زج  هک  رایشه  فراع  وچ  ینیب 
هناورپ يدهاجم  دمآ  ناما  ار  هدراوآ  قلخ  دمآ  نامزلا  رصعلا و  بحاص  راکبالا  یـشعلاب و  ار  ادن  نیا  يونـش  ات  هک  نک  زاب  لد  شوگ  رای 

مگ دریگ  یم  تخر  رهم  زا  ینـشور  لد  مشچ  تمنک  ادیوه  هک  ینآ  زا  رتادیوه  وت  تمنک  ادیپ  هک  شهیدنا  زا  بیاغ  يدشن  نونج  روط 
تـشاذگن گشا  تمنک  اـنمت  هظحل  رهب  قوش  زا  زاـب  رمع  همه  مدوبن  وت  زا  ادـج  هظحل  کـی  هچرگ  تمنک  ادـیپ  هک  هدـید  ارت  تسدرکن 

ارآ نمجنا  هم  هک  رخآ  مسرت  میوگ  یم  نخـس  وت  نسح  قلخ ز  اـب  هکـسب  تمنک  اـشامت  هدرپ  یب  هک  زاـس  یببـس  مشاـب  تیور  یئاـشامت 
هراسخر ي وحم  يدرگ  افـصم  كاپ و  رگا  هنییآ  وچمه  تمنک  افـصم  هک  روایب  گشا  ینماد  لانم  شیوخ  هنیآ  یگریت  زا  لد  يا  تمنک 
ات زوسب  ریگ و  نونج  روط  سبق  زا  یئ  هلعش  تمنک  ادیش  هلاو و  نونج  ریبدت  هب  ات  ریگم  ماخ  درخ  زا  ددم  قشع  هر  رد  تمنک  اپارس  هناناج 
ور رگا  درد  ناهج  کی  تمنک  انیب  هک  زار  نیا  زا  مدـنکفا  هدرپ  زاب  یئوگ  ینرا  رگ  يونـش  ینارت  نل  تمنک  امیپ  هیداب  بلط  يارحـص  هب 

تمنک الوت  ماج  شک  هعرج  وا  نوچ  ات  زوسب  هناورپ  وچ  دوعوم  يدـهم  مغ  رد  تمنک  اوادـم  هدروآ  يو  يوس  ور  هک  اـت  اـیب  دروآ  وت  هب 
هکنانچ ازع  گنر  هتفرگ  تعیلط  دیع  راهب و  ایب  دیـشک  رپ  وت  يور  ندید  قشع  هب  قشع  خسلم  قح ز  نادیهـش  حور  يامه  دیما  لزغ  همتت 

قح ز يامن  تردق  هجنپ  هک  نونک  ایب  دیدن  دوخ  هب  ار  یـشوخ  زور  هنامز  نامز  ماما  يا  تیاربک  تبیغ  دـعب  ایب ز  دـیع  هدـنامن  ار  ام  تلم 
هحفص 59]  ] ایب دیما  رس  رب  ناج  نداد  هاگ  هب  دادن  لاصو  تصرف  رگا  رمع  زور  ود  ایب  دیرب  جرف  يابق  وت  تماقب  لزا 

ثیدح 18

نع هلئسا  نا  دیرا  انا  مالسلاامهیلع و  یلع  نب  نسحلا  دمحم  یبا  یلع  تلخد  لاق : يرعشالا  قاحسا  نب  دمحا  نع  نیدلا  لامک  باتک  نع 
یلا اهیلخی  مالسلا و ال  هیلع  مدآ  قلخ  ذنم  ضرالا  لخی  مل  یلاعت  كرابت و  هللا  نا  قحسا  نب  دمحا  ای  ائدتبم  یل  لاقف ع : هدعب  نم  فلخلا 
نبای تلقف : لاق : ضرالا  تاکرب  جرخی  هب  ثیغلا و  لزنی  هب  ضرـالا و  لـها  نع  ءـالبلا  عفدـی  هب  هقلخ  یلع  هللا  ۀـجح  نم  ۀـعاسلا  موقت  نا 
ءانبا نم  ردبلا  ۀـلیل  رجفلا  ههجو  ناک  مالغ  هقتاع  یلع  جرخ و  مث  تیبلا  لخدـف  اعرـسم  ضهنف  كدـعب ؟ ۀـفیلخلا  مامالا و  نمف  هللا  لوسر 

هللا ص لوسرب  یمس  هنا  اذه  ینبا  کیلع  تضرع  ام  هججح  یلع  لج و  زع و  هللا  یلع  کتمارک  ول ال  قحسا  نب  دمحا  ای  لاقف  نینـس  ثلث 
يذ لثم  هلثم  و  رـضخلا ، لثم  ۀـمالا  اذـه  یف  هلثم  قحـسا  نب  دـمحا  ای  املظ  اروج و  تئلم  امک  الدـع  اطـسق و  ضرالا  ألمب  يذـلا  هتینک  و 

دمحا لاقف : هجرف  لیجعتب  ءاعدلل  اهیف  هقو  و  هتماماب ، لوقلا  یلع  لجوزع  هللا  هتبث  نم  الا  اهیف  ۀکلهلا  نم  وجنی  ۀـبیغ ال  نبیغیل  هللا  نینرقلا و 
هضرا و یف  هللا  ۀـیقب  انا  لاقف  حیـصف  یبرع  ناسلب  مالـسلا  هیلع  مالغلا  قطنف  یبلق  اهیلا  نئمطی  ۀـمالع  نم  لهف  يـالوم  اـی  تلقف  قحـسا  نب 

هیلا تدع  دغلا  نم  ناک  املف  اجرف  ارورسم  تجرخف  قحسا  نب  دمحا  لاق : قحسا  نب  دمحا  ای  ینع  دعب  ارثا ، بلطت  هئادعا و ال  نم  مقتنملا 
تلق دمحا  ای  ۀبیغلا  لوط  لاق : نینرقلا  يذ  رـضخلا و  نم  هیف  ۀـیراجلا  ۀنـسلا  امف  یلع  هب  تننم  امب  يرورـس  مظع  دـقل  هللا  لوسر  ای  تلقف :
هدهع لج  زع و  هللا  هذـخا  نم  الا  یقبی  و ال  هب ، نیلئاقلا  رثکا  رمالا  اذـه  نع  عجری  یتح  یبر  يا و   6 لاق لوطتل  هتبیغ  نا  هللا و  لوسر  نبای 

ام ذخف  هللا  بیغ  نم  بیغ  هللا و  رارـسا  نم  رـس  هللا و  رما  نم  رما  اذه  قحـسا  نب  دمحا  ای  هنم  حورب  هدیا  نامیالا و  هبلق  یف  بتک  انتیالول و 
نب دمحا  زا  نیدلا  لامک  باتک  رد  مهدجه -  ثیدح  همجرت  هحفص 60 ] . ] نییلع یف  ادغ  انعم  نکت  نیرکاشلا  نم  نک  همتکا و  کتیتا و 

ثیدح لهچ  ای  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  زا 47تخانش  هحفص 25 

www.noorfatemah.org

http://www.ghaemiyeh.com


دعب فلخ  نیشناج و  زا  لاوئس  هک  مدرک  هدارا  مالسلاامهیلع و  یلع  نب  نسح  يرکسع  ترضح  ماما  رب  مدش  دراو  تفگ : يرعشا  قاحسا 
ار مالـسلا  هیلع  مدآ  ادتبا  زا  ار ، نیمز  دراذگ  یمن  یلاخ  یلاعت  يادخ  قاحـسا  نب  دـمحا  ای  دومرف  ءادـتبا  مالـسلا  هیلع  ماما  میامن ، ماما  زا 

ناراب تجح  ببس  هب  دیامن و  یم  نیمز  لها  زا  الب  عفد  تجح  ببس  هب  هک  شتاقولخم  رب  تجح  زا  تمایق  مایق  ات  دراذگن  یلاخ  دیرفآ و 
ماـما سپـس  وت ؟ دـعب  هفیلخ  ماـما و  تسیک  ادـخ  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ  دوش . یم  جراـخ  نیمز  زا  تاـکرب  تجح  ببـس  هب  دراـب و  یم 

يا دومرف  دوب و  لاس  هس  وا  نس  دودـح  دیـشخرد و  یم  هام  دـننام  ردـب  بش  نوچ  وا  يور  هک  يرـسپ  اب  دـش و  هناخ  لـخاد  تساـخرب و 
هینک ادخ ص و  لوسر  مسا  مه  وا  مداد ، یمن  وت  ناشن  ار  مدـنزرف  دوخ  ياهتجح  رب  دوبن و  دـنوادخ  رب  وت  تمارک  رگا  قحـسا  نب  دـمحا 

نینرقلا يذ  لثم  وا  لثم  تسا و  رـضخ  دننام  وا  تما  نیا  رد  دمحا  ای  ملظ  زا  هدش  رپ  هک  نآ  زا  دعب  لدع  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  وا  هینک  شا 
هب لوق  رب  لجوزع  دنوادخ  درادـب  تباث  هک  نانآ  رگم  تکاله  زا  دـنباین  تاجن  هک  یتبیغ  هب  دوش  بئاغ  هنیآ  ره  مسق  ادـخ  هب  دـشاب ، یم 
ادخ تجح  دوش  نم  لد  نانیمطا  ببـس  هک  تسه  یتمالع  ایآ  تفگ : قحـسا  نب  دمحا  شجرف ، لیجعت  هب  اعد  هب  دـنوش  قفوم  شتماما و 
نب دمحا  نیا ، زا  دعب  نم  زا  يرثا  یباین  ادخ و  نانمـشد  زا  هدنریگ  ماقتنا  نیمز و  رد  هللا  ۀیقب  منم  حیـصف  یبرع  نابز  اب  دومرف : رـصع  ماما 

هب ادـخ ص  لوسر  دـنزرف  يا  متفگ  متـشگرب و  زور  نآ  يادرف  رد  كانحرف و  رورـس و  شوخ و  تلاـح  اـب  مدـش  جراـخ  تفگ  قاحـسا 
لوط دومرف : تسا  هچ  نینرقلا  يذ  رضخ و  زا  تما  نیا  رد  هیراج  تنس  اما  نم و  رب  يداهن  تنم  هچنآ  هب  دوب  رایسب  نم  یلاحشوخ  قیقحت 

دنامن یقاب  وا و  دوجوب  نیلئاق  رثکا  رما  نیا  زا  دـندرگرب  هک  نیا  ات  یلب  دومرف : ینـالوط  شتبیغ  ینعی  هحفص 61 ]  ] متفگ دمحا ، يا  تبیغ 
، تیالو حور  هب  دنشاب  دیؤم  نامیا و  ناشبلق  رد  دشاب  هدش  هتـشون  و  ام ، تیالو  يارب  نامیپ  نانآ  زا  دنوادخ  تسا  هتفرگ  هک  یناسک  رگم 

نیرکاش زا  شاب  نک و  نامتک  ارت و  دمآ  هچنآ  ریگب  سپ  اهناهنپ  زا  تسناهنپ  تسوا و  رارسا  زا  يرـس  دنوادخ و  رما  زا  رما  نیا  دمحا  يا 
. یشاب نییلع  العا  رد  ام  اب  ادرف  هک  نیا  ات 

ثیدح 19

تاما و  جورـسلا ، جورفلا  تاوذ  تبکر  و  لاجرلاب ، اسنلا  ءاسنلاب و  لاجرلا  هبـشت  اذا  لاق : هنع  هللا  یـضر  رفعج  یبا  نع  راصبالا -  رون  نع 
اوذـخا بذـکلا و  اولحتـسا  و  ءانبلا ، اودیـش  و  انزلاب ، اورهاظت  و  ابرلاب ، اولماعت  ءامدـلاب و  اوفختـسا  و  تاوهـشلا ، اوعبتا  و  تاولـصلا ، سانلا 
ءارزولا ةرجف و  ءارمالا  و  ارخف ، ملظلا  افعض و  ملحلا  ناک  و  ماعطلاب ، اونـض  و  ماحرالا ، اوعطق  ایندلاب ، نیدلا  اوعاب  يوهلا و  اوعبتا  ءاشرلا و 

برـش و  روزلا ، ةداهـش  تلبق  و  روجفلا ، أدـب  و  قالطلا ، رثک  و  روجلا ، رهظ  و  ۀقـسف ، ءارقلا  و  ۀـملظ ، ناوعـالا  و  ۀـنوخ ، ءاـنمالا  و  ۀـبذک ،
و مهتنـسلا ، ۀفاخم  رارـشالا  یقتا  و  امرغم ، ۀقدصلا  و  امنغم ، یفل ء  اذختا  ءاسنلاب و  ءاسنلا  تنغتـسا  و  روکذـلا ، روکذـلا  تبکر  و  رومخلا ،
، ماقملا نکرلا و  نیب  دمحم ص  لآ  نم  مالغ  لتق  و  ۀنیدملا ، ۀکم و  نیب  ءادیبلاب  فسخ  و  نمیلا ، نم  ینامیلا  و  ماشلا ، نم  ینایفسلا  جرخ 

نم الجر  رـشع  ۀثالث  ةامثالث و  هیلا  عمتجا  ۀبعکلا و  یلا  هرهظ  دنـسا  جرخ  اذاف  لاق : هعابتا  عم  هعم و  قحلا  ناب  ءامـسلا  نم  حـئاص  حاص  و 
دحا هیلع  ملسی  الف  مکیلع  هتجح  و  هتفیلخ ، هللا و  ۀیقب  انا  لوقی : مث  نینمؤم ) متنک  نا  مکل  ریخ  هللا  ۀیقب   ) ۀیالا هذه  هب  قطنی  ام  لواف  هعابتا ،
نمم دحا  و ال  ینارـصن ، يدوهی و ال  یقبی  الف  لجر  فالآ  ةرـشع  دـقعلا  هدـنع  عمتجا  اذاف  ضرالا  یف  هللا  ۀـیقب  ای  کیلع  مالـسلا  لاق  الا 

هللا يوس  دوبعم  نم  ضرالا  یف  ناک  ام  لـک  و  مالـسالا ، هحفـص 62 ]  ] ۀلم ةدحاو  ۀلملا  نوکت  و  هقدـص ، هب و  نمآ  الا  یلاعت  هللا  ریغ  دـبعی 
نانز و هب  نادرم  دنتفای  تهابـش  هک  ینامز  تسا  تیاور  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  مهدزون  ثیدح  هفرحتف  ءامـسلا  نم  ران  هیلع  لزنت  یلاعت 

کبـس ار  نتخیر  نوخ  دـنیامن و  تاوهـش  يوریپ  دوش و  هتـشادرب  مدرم  نیب  زا  زامن  اهبـسا و  نیز  رب  نانز  دـنوش  راوس  و  نادرم ، هب  ناـنز 
رایـسب ریگ  هوشر  دوش و  جـیار  غورد  ددرگ و  دـنلب  رایـسب و  نامتخاس  ءانب و  و  ددرگ ، ینلع  انز  دـشاب و  ابر  اب  نانآ  تـالماعم  دـنرامش و 

متس ددرگ و  فیعـض  يرابدرب  ار و  ماعط  دننک  ناهنپ  و  دنیامن ، محر  عطق  ایند و  هب  ار  نید  دنـشورفب  دنیامن و  سفن  ياوه  يوریپ  دشاب و 
، دـنیامن روج  اراکـشآ  و  قساف ، ءارق  ناراکمتـس ، هب  ناراک  کمک  راکتنایخ ، انما  و  وگغورد ، ءارزو  رجاف و  ءارما  و  دـشاب ، رخف  زواجت  و 
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، دنوش راوس  نادرم  رب  نادرم  رایـسب ، مرخ  برـش  رایـسب ، اوران  تداهـش  لوبق  دیآ ، هزات  ياهروجف  و  دشاب ، رایـسب  نادرم  زا  نانز  یئادـج 
ماش و زا  ینایفس  ناشنابز . سرت  زا  رارـشا  زا  دنیامن  زیهرپ  دوش ، نایز  تاقدص  دنریگ ، دایز  تایلام  هقحاسم ، رد  دننک  افتکا  نانز  هب  نانز 

دیآ ینامـسآ  يادن  هبعک ، ماقم  نکر و  نیب  دمحم ص  لآ  زا  یناوج  نتـشک  هنیدم ، هکم و  نیب  ءادیب  نتفر  ورف  دـننک ، مایق  نمی  زا  ینامی 
زا درم  رفن  هدزیس  دصیس و  دننک  عامتجا  دهد و  هبعک  راوید  هب  تشپ  دوش و  رهاظ  هک  تسا  یتقو  وا ، ناوریپ  اب  تسوا و  اب  قح  هک  نیا  هب 

نیمز و رد  هللا  ۀـیقب  منم  دـیوگ  یم  نآ  زا  سپ  نمؤم ،) دیـشاب  رگا  امـش  يارب  تسا  رتهب  هللا  ۀـیقب   ) دـیامن هیآ  نیا  هب  قطن  ادـتبا  وا  نیعبات 
رازه هد  دنیامن  عامتجا  سپ  نیمز ، رد  هللا  ۀیقب  ای  کیلع  مالـسلا  دیوگ  هک  نآ  رگم  وا  رب  یـسک  دنکن  مالـس  امـش و  رب  متجح  وا و  هفیلخ 

قیدصت هدروآ و  نامیا  ادخ  هب  هک  نآ  رگم  دـیامنن  دـنوادخ  زا  ریغ  تدابع  یـسک  ینارـصن و  هن  يدوهی و  دـنامن  یقاب  و  وا ، رب  مدرم  رفن 
زا شتآ  لوزن  اب  دیامن  ادـخ  ریغ  تدابع  هک  نیمز  رد  دـنامب  هچنآ  و  مالـسا ، مه  نآ  دـحاو  تلم  دنـشاب  یم  هحفـص 63 ]  ] و دشاب ، هدومن 

. دنوش هدینازوس  نامسآ 

ثیدح 20

ام وجرن  انا  لاق : ۀمالا  هذه  یف  لدعی  لجر  مکنم  جرخیس  هنا  تعمـس  یلع ع  نب  دمحمل  تلق  لاق : هیبتع  نب  مکحلا  نع  ینطق  رادلا  جرخا 
یسمی نتف  رش  نتف  کلذ  لبق  و  ۀمالا ، هذه  وجرت  ام  نوکی  یتح  مویلا  کلذ  هللا  لوطل  موی  الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  وجرن  انا  سانلا و  نوری 

هیبتع نب  میکح  زا  ینطق  راد  متـسیب -  ثیدـح  هتیب . سالحا  نم  نکیل  هللا و  قتیلف  مکنم  کلذ  كردا  نمف  ارفاک  حبـصی  و  انمؤم ، لـجرلا 
رد دیامن  تلادع  هک  يدرم  امـش  زا  دوش  جراخ  يدوز  هب  انامه  ما  هدینـش  هک  مالـسلاامهیلع  یلع  نب  دـمحم  ترـضح  يارب  متفگ  تفگ :
نا دنوادخ  ار  نآ  زور ، کی  رگم  دنامن  یقاب  ایند  زا  رگا  هک  مراودیما  نم  و  مدرم ، دننیب  یم  هک  ار  هچنآ  مراد  دـیما  نم  دومرف : تما ، نیا 

نمؤم درم  دیامن  بش  هک  ددرگ  رهاظ  يرورـش  یئاه و  هنتف  نیا  زا  شیپ  و  تما ، نیا  دـنراودیما  هک  هچنآ  هک  نیا  ات  دـیامن  ینالوط  ردـق 
اب رتمک  ینعی   ) دنشاب دوخ  هناخ  میلک  نکل  ار و  ادخ  دنزیهرپب  امـش  زا  دننک  مایا  نیا  كرد  هک  یناسک  سپ  دوش  یم  رفاک  حبـص  تسا و 

(. دننک شزیمآ  مدرم 

ثیدح 21

هیآ نوحلاصلا  يدابع  اهثری  ضرالا  نا  روبزلا  یف  انبتک  دقل  و   ) یلاعت هلوق  یف  مالسلاامهیلع  قداصلا  رقابلا و  نع  هدوملا ، عیبانی  باتک  نع 
لدـی نامزلا و  رخآ  یف  يدـهملا ع  باحـصا  مه  رفعج ع  وبا  لاق : نایبلا  عمجملا  ریـسفت  یف  هباحـصا ، مئاقلا و  مه  الاق : ءایبنا ) هروس   105
الجر ثعبی  یتح  مویلا  کـلذ  هللا  لوطل  دـحاو  موی  ـالا  ایندـلا  نم  قبی  مل  ول  لاـق : هنا  یبنلا ص  نع  ماـعلا  صاـخلا و  هاور  اـم  کـلذ  یلع 

نیقداـص نیماـما  مکی -  تـسیب و  ثیدـح  هحفـص 64 ] . ] اروج اـملظ و  تئلم  اـمک  اطـسق  الدـع و  ضرـالا  ـألمی  یتـیب  لـها  نم  اـحلاص 
: دندومرف ام ) حلاص  ناگدـنب  دـنرب  یم  ثرا  ار  نیمز  هنیآ  ره  هک  دواد  روبز  باتک  رد  میتشون  اققحم  انامه   ) یلاعت هلوق  رد  مالـسلاامهیلع 

دنا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  باحصا  ناشیا  حلاص  ناگدنب  نآ  دومرف : رفعج ع  وبا  ترـضح  نایبلا  عمجم  رد  دنیوا و  باحـصا  مئاق و 
رگم ایند  زا  دـنامن  یقاب  هنیآ  ره  دومرف : ربمایپ ص  زا  ماع  صاـخ و  ار  نآ  هدومن ، تیاور  هچنآ  نیا  رب  دـنک  یم  تلـالد  ناـمز و  رخآ  رد 
هدش رپ  هک  نآ  زا  سپ  لدع  زا  ار  نیمز  دـنک  رپ  هک  نم  تیبلها  زا  حـلاص  يدرم  دوش  ثوعبم  هک  نیا  ات  دـیامن  ینالوط  ار  نآ  زور ، کی 

. روج ملظ و  زا  دشاب 

ثیدح 22

نودرطی نولتقی و  فیک  ةربابج ، كولم  نم  ۀـمالا  هذـه  حـیو  لوقی : هللا ص  لوسر  تعمـس  لاق : نامیلا  نب  ۀـفیذح  نع  ةدوملا  عیبانی  نع 
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ازیزع مالـسالا  دـیعی  نا  یلاعت  كرابت و  هللا  دارا  اذاف  هبلقب  مهنم  رفی  هناسلب و  مهعناـصی  یقتلا  نمؤملاـف  مهتعاـط ، رهظا  نم  ـالا  نیملـسملا 
کلذ هللا  لوطل  دحاو  موی  الا  ایندلا  نم  قبی  مل  ول  هفیذـح  ای  اهداسف ، دـعب  ۀـمالا  حلـصا  ءاشی و  ام  یلع  رداقلا  وه  دـینع و  رابج  لک  مصق 

تامالع یف  ناهربلا  يور  و  ریدـق ، هدـعو  یلع  وه  یلع و  وه  هدـعو و  فلخی  مالـسالا و ال  رهظی  یتیب  لها  نم  لـجر  کـلمی  یتح  مویلا 
مدینش تفگ : یباحـص  هفیذح  مود -  تسیب و  ثیدح  هفیذح . نع  هدانـساب  همغلا  فشک  نع  راحبلا  یف  هیور  هوحن و  نامزلا  رخآ  يدهم 

دعب ءارما و  دـعب  اـفلخ و  نم  زا  دـعب  دومرف : ادـخ  لوسر  محـالم ، زا   ) هرباـبج كولم  زا  تما  نیا  رب  ياو  دوـمرف : یم  ادـخ ص  لوـسر  زا 
نمؤم اذل  دننک ، ناشیا  تعاطا  هک  نانآ  رگم  ار ، ناناملـسم  دـننک  قرفتم  دنـشک و  یم  هنوگچ  هک  دـننک ) تموکح  هربابج  دـعب  كولم و 

لحمـضم دنادرگرب ، تزع  اب  ار  مالـسا  دنوادخ  دیامن  هدارا  هک  ینامز  و  دـنیزگ ، يرود  ناشیا  زا  شلد و  اب  دـنک  دوخ  نابز  ظفح  یقتم 
ایند زا  دنامن  یقاب  رگا  هفیذح  يا  شداسف ، زا  دعب  ار  تما  دروآ  حالصا  هب  و  ءاشی ، ام  رداق  تسوا  و  هحفص 65 ] ، ] ار دینع  رابج  ره  دیامن 

فالخ ار و  مالسا  دیامن  رهاظ  هک  نم  تیبلها  زا  يدرم  دوش  کلام  هک  نیا  ات  ار  زور  نآ  دیامن  ینالوط  دنوادخ  هنیآ  ره  زور ، کی  رگم 
همغلا فشک  زا  مه  راحب  هدمآ و  نامز  رخآ  يدهم  تمالع  رد  ناهرب  باتک  رد  تیاور  نیا  دنمتردق . شا  هدعو  رب  تسوا  دنکن و  هدـعو 

. هدومن رکذ  شدانسا  اب 

ثیدح 23

نم يدانی  يدانملا  و  ینایفـسلا ، و  ینامیلا ، مئاقلا ، مایق  لبق  سمخ ، لاق : مالـسلا  هیلع  قداصلا  هللا  دـبع  یبا  نع  نیدـلا  لاـمک  باـتک  نع 
، تسا مئاق  مایق  زا  لبق  تمالع  جنپ  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  موس -  تسیب و  ثیدح  ۀیکزلا . سفن  لتق  ءادیبلاب و  فسخ  ءامـسلا و 

نتشک هکم ، هنیدم و  نیب  رد  نیمز  نتفر  ورف  شردپ ، مئاق و  مان  هب  نامسآ  زا  يدانم  يادن  ماش ، زا  ینایفـس  جورخ  نمی ، زا  ینامی  جورخ 
رد و  ناـضمر ، بجر و  اـت  يداـمج  زا  دوش  عقاو  لاـس  کـی  رد  تمـالع  جـنپ  ره  ـالامتحا  مجرتـم : فلؤم و   ) هبعک هناـخ  رد  هیکز  سفن 

یتقو هک  هدمآ  رگید  ثیدح  رد  و  تسین ، هلصاف  رتشیب  بش  هدزناپ  مالسلا  هیلع  مئاق  مایق  هیکز و  سفن  نتشک  نیب  هک  تسا  رگید  ثیدح 
(. درک ادن  ادخ ص  لوسر  هب  هبقع  هلیل  رد  هک  روط  نامه  دیامن  ادن  نیمز  رد  مهناطیـش  دنک ، ادـن  شردـپ  مئاق و  مان  هب  نامـسآ  زا  يدانم 
رب نایع  هدرپ  یب  رای  دـیآ  رای  نورب  هدرپ  زا  هک  زور  نآ  شوخ  يا  دـیآ  رازلگ  بناج  مرک  سگرن ز  لگ  يرهوج  نیـسح  زا  هحفص 66 ] ]

هدرپ ي سپ  دـیآ ز  رـس  هب  نارجه  ماش  دـیآ  رازلگ  بناج  مرک  ز  سگرن ) لگ   ) ددرگ نمهب  يد و  زا  نازخ  وچ  یتیگ  غاب  دـیآ  رازاب  رس 
فهک نید  ثوغ  دـیآ  راداد  تجح  ناهج  حالـصا  یپ  دونع  نادوسح  ناـبیقر و  مشچ  يروک  دـیآ  رادـید  تلود  دـمد  دـیما  حبـص  بیغ 

دیآ رارک  ردیح  یبن و  راگدای  ع )  ) نسح روپ  نم  رخف ز  رشع  یناث  تجح  دیآ  رارشا  عفاد  ادخ  نید  عفار  دوب  هک  يدهم  ترضح  نیصح 
دبنگ شمدق  زا  طاشن  هب  نیمز  لها  شخر  رادـید  داش ز  نیمه  هن  دـیآ  رابرهگ  لعل  نخـس و  حالـس  اب  مالک  ریثأت  قلخ ز  لد  ریخـست  یپ 
لدـع مسوم  دـسر  دادـیب و  هرود ي  درذـگ  دـیآ  راوید  رد و  ناـهج و  قلخ  همه  ینک ز  شوگ  رگا  قحلا  ءاـج  لـطابلا و  قهز  دـیآ  راود 

دیآ راکمتـس  يراوخ  نمؤم و  تزع  يده  رون  نآ  يرکـسعلا  نسحلا  نبا  ۀـجح  هحفـص 67 ]  ] دیآ رادـلد  هولج ي  قح  رهظم  نآ  هکنوچ 
رفک و راخ  ددرگ  ایند  تحاس  نیرب  سودرف  گشر  دـیآ  راـصبالاولوا  لوبق  هتفگ  نیا  کـش  یب  قلخ  شیاـسآ  یتیگ و  یتحار  شمدـقم 

يا تراشب  ینیما  نوتفم  زا  دیآ  رارسا  فشاک  نلع  رس و  فقاو  قشع  تلود  زا  يرهوج )  ) اهش دیما  دراد  دیآ  راوخ  رگد  كرـش  دسح و 
یئادـخ دـشاب  ناهج  نادرگراک  رگ  دـسر  یم  يرایرهـش  ای  دوش  یم  یط  مغ  درد و  ای  دـسر  یم  يراگزور  شوخ  مهد  یم  تراـشب  لد 

رخآ یپ  دـشاب ز  رحـس  ار  بش  يد  نارود  دوش  یم  رـس  نکم  امرـس  زا  هشیدـنا  دـسر  یم  يراـنک  رب  مه  هدز  ناـفوط  یتشک  نیا  ناـبرهم 
دیآرد رخآ  مرظنم  نویامه  رای  دسر  یم  يراوس  یئوگ  قفا  رد  دشاپب  يدرگ  رتشیب  لمحت  يردق  وشم  نیگمغ  رظتنم  يا  دسر  یم  يراهب 

يا هجاوخ  ار  نآ  هرود  ره  نارمکح  یب  لزغ  کلم  دوش  یک  تسا و  هدوب  یک  دـسر  یم  يراب  لـخن  نیز  مرورپ  یم  شوخ  دـیما  مرد  زا 
یم يراخ  شین  هگ  افـص  فطل و  نادـب  لگ  زک  دـش  خـلت  یهاگ  وت  اب  رگ  دوخ  رای  زا  لانم  نوتفم ) [ ) هحفص 68  ] دسر یم  يرایرهـش  ای 
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هم اب  منزن  ار  ون  هام  دسرن  ناماس  رس و  یب  نم  هب  تلـصو  زور  دسرن  نایاپ  هب  رجه  بش  هک  رخآ  مسرت  ناشخرد  دیـشروخ  ریـصن  زا  دسر 
دـسرن نالان  هدـیدمغ  نم  داد  هب  سک  منک  دایرف  مزوس و  لد  شتآ  زا  هچ  ره  دـسرن  ناـشخرد  دیـشروخ  هب  هک  زگره  هرذ  لـثم  وت  يور 

یئ هناش  نیزگ  ياج  شوخ  هچ  هتـشگ  ام  هناوید  لد  دـسرن  نامرد  هب  هک  ناد  نیقی  تسا  قشع  درد  اتفگ  ار  لد  مغ  یبیبط  هب  متفگ  شود 
ارت بوقعی  هب  وگ  دسرن  نادخنز  بیـس  نآ  رب  تسد  ارم  هک  دنلب  تسود  يا  تدـق  لاهن  هتـشگ  نانچنآ  دـسرن  ناشیرپ  فلز  نآ  رب  شاک 

ناویح همـشچ  بل  هب  ردنکـس  هک  دناد  یم  نیقی  تسا  عمج  وچ  رـضخ  رطاخ  دسرن  ناعنک  هب  دوز  تا  هدـشمگ  فسوی  دـیاب  ناوارف  ربص 
زا یمیمش  دش  ادیپ  لصاو  ناگدازآ  زا  هحفص 69 ]  ] دسرن ناباتش  قرب  نآ  مس  درگ  هب  هک  ریـصن )  ) وت رمع  بکرم  دور  زیت  نانچنآ  دسرن 

ناشن ار  دهاوش  دمآ  راد  هدرپ  راکن  لصو  هدژم ي  نئارق  دش  ادیپ  رای  زا  ناشن  ناهار  رب  مشچ  تراشب  دش  ادـیپ  رازلگ  نیا  رد  سجرن  لگ 
ملاع نیا  راوید  رد و  دش  ادیپ  راثآ  رظتنم  روهظ  زا  ار  ناهج  دمآ  رـس  هب  بش  رمع  هک  ار  نازیتس  تملظ  وگب  دش  ادـیپ  رادـید  هدـعو ي  زا 

رد مالـسا  ترـصن  وس  ره  یتیگ ز  هنحـص  شمایق  رهب  دوش  ات  ایهم  دـش  ادـیپ  راوید  رد و  زا  مئـالع  ار  شروهظ  دراد  نیک  ملظ و  زا  ناـشن 
هک دمآ  رای  هاگیلجت  اهلد  هنییآ  رگم  دش  ادیپ  رادلد  رف  خرف  بکوم  زا  ناشن  هلالآ  دنراک  یم  هچ  رهب  هر  كاخ  رب  نوخ  دش ز  ادـیپ  راکیپ 

( لصاو  ) وگم دش  ادیپ  رازاب  رـس  نهاریپ  هلال  نارازه  ارهز  فسوی  نسح  نارادیرخ  ناج  دقن  دش ز  ادیپ  راتفگ  رکـش  ایوگ  یطوط  اهدص 
کشم ابـص  داب  سفن  نابعـش  هام  ظفاح  زا  هحفـص 70 ]  ] دش ادـیپ  رادرک  اهراتفگ  رد  هرود  نیا  رد  هک  يرادرک  تسین  مدـید  راتفگ  همه 

دش دهاوخ  نارگن  قیاقش  هب  سگرن  مشچ  داد  دهاوخ  نمس  هب  یقیقع  ماج  ناوغرا  دش  دهاوخ  ناوج  هرابرگد  ریپ  ملاع  دش  دهاوخ  ناشف 
ظعو سلجم  ریگم  هدرخ  مدش  تابارخ  هب  دجـسم  رگ ز  دش  دهاوخ  نانز  هرعن  لگ  هدرپارـس  ات  لبلب  نارجه  مغ  زا  دیـشک  هک  لواطت  نیا 
حدق تسد  زا  هنم  نابعـش  هام  دش  دهاوخ  نامـض  هک  ار  اقب  دقن  هیام  ینکف  ادرف  هب  زورما  ترـشع  را  لد  يا  دش  دهاوخ  نامز  تسزارد و 

نآ زا  هار و  نیزا  دـمآ  غاب  هب  هک  تبحـص  شدیرمـش  تمینغ  تسا  زیزع  لگ  دـش  دـهاوخ  ناضمر  دـیع  بش  ات  رظن  زا  دیـشروخ  نیاـک 
يوس دمآ  وت  رهب  زا  ظفاح )  ) دش دهاوخ  نانچ  تفر و  نینچ  هک  یئوگ  دـنچ  دورـس  ناوخ و  لزغ  تسا  سنا  سلجم  ابرطم  دـش  دـهاوخ 

بارـش زا  وت  لعل  دنا  هدیرفآ  رون  همـشچ  زا  رت  يور  ون  همـشچ  هناورپ  يدهاجم  زا  دـش  دـهاوخ  ناور  هک  شعادوب  هن  یمدـق  دوجو  میلقا 
ناقشاع زا  دوخ  لامج  نکم  ناهنپ  هحفص 71 ]  ] دنا هدیرفآ  رولب  ارت ز  هنییآ ي  تسین  وت  تعلط  ینشور  هب  مه  دیشروخ  دنا  هدیرفآ  روهط 

کلم ز لیخ  دنا  هدـیرفآ  رون  قشاع  رهم و  نوتفم  ار  هرذ  هک  هم  يا  دوخ  رهم  نکم ز  معنم  دـنا  هدـیرفآ  روهظ  يارب  ار  دیـشروخ  شیوخ 
هدیرفآ روص  هخفن ء  وت  مد  کی  زک  تست  شخب  حور  بل  راوخ  هفیظو  یـسیع  دنا  هدـیرفآ  روح  رکیپ  هتفرگ  یتشم  وت  ناتـسآ  رد  كاخ 

میحر و ارت  سب  زا  میهد  یمن  هر  لد  هب  میب  میا و  هدولآ  دنا  هدیرفآ  روط  هلخن ي  قشع و  يانیس  رحب  رب و  هوک و  رد  وت  لامج  وترپ  زا  دنا 
ارم لد  رگنب  درکن  ناعف  دوب و  وت  رجه  ریـسا  يرمع  دنا  هدیرفآ  رورـس  يارب  ارت  درد  تست  درد  ام ز  لد  رورـس  هیامرـس  دنا  هدیرفآ  روفغ 
هار نیا  دوبن  هر  وت  لاصو  يوک  هب  ار  قاشع  دنا  هدیرفآ  روهـش  نیرخآ  جرب  ات  دـنا  هتفرگ  تمه  وت  يابرلد  مان  زا  دـنا  هدـیرفآ  روبـص  هچ 

دوجلا ۀیاغ  يرهوج  نیـسح  زا  دنا  هدیرفآ  روضح  كرد  يارب  ار  وک  زوسم  دوخ  نارجه  شتآ  رد  ار  هناورپ )  ) دنا هدیرفآ  رورم  هب  ار  رود 
لبلب هلان ي  هحفـص 72 ]  ] تسا نمچ  تشد و  تحاس  نیرب  سودرف  گشر  تسا  نمـسای  لگ و  رپ ز  ناهج  نابعـش و  هام  دوجوملا  لذـب 

وچ هکنآ  دوب ، هدرپ  رد  کیل  رایغا  يور  ندـید  ادـخ  تسا  راوگان  تسا  نم  راـت  بش  زوسرگج  هآ  نآ  وچمه  لـگ  خر  رجه  هدـیروش ز 
کلم هش  داجیا و  ثعاـب  نآ  ینعی  تسا  نمز  نیمز و  هاشنـشهش  رهب  زا  ممغ  شیرپ  راز  نم  کـیل  لـگ  تقرف  را  لـبلب  تسا  نت  هب  مناـج 

رد ناج  وچ  نادب و  اب  حور  نوچ  هکنآ  نامز  رصع و  یلو  بحاص  يدهم  ترضح  تسا  نسح  روپ  و  ص )  ) ربمغیپ ترضح  یمـس  دوجو 
عمش باحس  تاملظ  سپ  زا  امس  دیشروخ  وچمه  تسا  نرتقم  رفظ  رـصن و  شیو  مان  اب  هکنآ  ناکما  کلم  یلاو  یبن و  راگدای  تسا  ندب 
نیا ردـنا  تسا  نرق  سیوا  وچمه  شدـش ، هک  ره  رظتنم  ودـع  تشز  نخـس  زا  روخم  هودـنا  هعیـش  تسا  نمجنا  ره  هد  تنیز  لفحم و  ره 

نآ يدولوم  بش  نابعـش  هام  همین ي  رد  هک  هدژم  ناتـسود  تسا  نحم  نزح و  هدوسآ ز  هصغ و  زا  غراف  ربنامرف  شدـش  هک  ره  متا  رـصع 
روکذـم معنم  يرهوج )  ) تسا نز  درم و  همه ي  رب  معن  ماـمتا  بش  ناراـی  يا  دوج  تیاـغ  دوب  دوـجوم  لذـب  تسا  نهد  نیریـش  ورـسخ 
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اذا يرکسعلا ع : نسحلا  لاق  صالخلا  موی  باتک  نع  ثیدح  اضیا  هحفص 73 ]  ] تسا نمتؤم  یلو  تجح  ترضح  شتمعن  روفغ  دنوادخ 
جاجز لک  رسکی  لاق ع  ۀجح و  یبن و ال  اهنبی  مل  ۀعدتبم  ۀثدحم  اهنال  دجاسملا  یف  ریـصاقملا  و  نذأملا ) يا   ) ربانملا مدهب  رما  مئاقلا ، ماق 
همجرت اهماقا . الا  ۀنـس  اهلازا و ال  الا  ۀعدب  كرتی  و ال  مهتویب ، سانلا و  کلاسم  یلع  ۀـلطملا  لزانملا  تافرـش  مدـهب  و  قیرطلا ، یف  جراخ 

دنثداح و اهنیا  هک  نآ  تهج  هب  دجاسم  ياه  هنذأم  ندرک  بارخ  هب  دنک  رما  دـیامن . مایق  مئاق  هک  ینامز  دومرف : يرکـسع  ماما  ثیدـح - 
لزانم ياهناکلاب  دیامن  بارخ  و  دشاب ، مدرم  هار  هب  ور  هک  يا  هشیـش  ره  دومرف : دنا و  هدرازگ  یتجح  هن  ربمایپ و  هن  ار  نآ  يانب  و  تعدب ،

. دنک هماقا  ار  یتنس  ره  دنادرگ و  لئاز  ار  یتعدب  ره  دشاب و  مدرم  هار  رب  هک 

ثیدح 24

تعمـس لاق : جارد  نبا  نع  بازحا 30 ) نورظنی  مه  مهنامیا و ال  اورفک  نیذـلا  عفنی  حـتفلا ال  موی  لق   ) یلاـعت هلوق  یف  ةدوملا  عیباـنی  نع 
لبق کلذ  لبق  نکی  مل  ام  نامیألاب  برقت  ادحا  عفنی  مئاقلا ع و ال  یلع  ایندلا  حتفت  موی  حتفلا ، موی  دیآلا ، هذه  یف  لوقی : قداصلا ع  رفعج 

هردق و هدـنع  لجوزع  هلا  مظعی  و  هنامیا ، هعفنی  يذـلا  کلذـف  هجورخب  ارظتنم  هتماماب و  انمؤم  حـتفلا  اذـه  لبق  ناک  نم  اما  انمؤم و  کلذ 
دوس دندوب  رفاک  هک  نانآ  نامیا  حتف  زور  وگب   ) بازحا هروس  هیآ 30  رد  مراهچ -  تسیب و  ثیدح  تیبلا . لهال  نیلاوملا  رجا  اذه  هنأش و 
موی هیآ  نیا  رد  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مدینـش  تفگ : حارد  نبا  دنرگنن ) تمحر  فطل و  رظن  اب  اهنآ  هب  دـشخبن و 

ناـمیا هب  ار  دوخ  تقو  نآ  دنتـشادن و  ناـمیا  ـالبق  هک  یناـسک  دـنربن  دوس  مالـسلا  مهیلع  مئاـق  رب  اـیند  دوش  حوتفم  هک  تسیزور  حـتفلا ،
دـشخب و عفن  هتـشاد  ار  شروهظ  راظتنا  مالـسلا و  هیلع  مئاق  تماـما  هب  دوب و  نمؤم  يزور  نینچ  زا  لـبق  هک  یـسک  اـما  دـنیامن و  کـیدزن 

هحفص 74]  ] تیبلها ناتسود  رجا  تسنیا  شنأش و  تردق و  زا  دهد  تمظع  یلاعت  يادخ 

ثیدح 25

هللا لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هدـج  نع  هیبا  نع  هیبا  نع  دـمحم  نب  رفعج  قداصلا  نع  ملاس  نب  ماشه  نع  نیدـلا ، لامک  باـتک  نع 
یتعیرـش و یتلم و  یلع  سانلا  میقی  یتنـس  هتنـس  یلئامـش و  هلئامـش  یتینک و  هتینک  یمـسا و  همـسا  يدلو  نم  مئاقلا  هلآ : هیلع و  هللا  یلص 

دقف هبذـک  نم  ینرکنا و  دـقف  هتبیغ  یف  هرکنا  نم  یناصع و  دـقف  هاصع  نم  ینعاطا و  دـقف  هعاطا  نم  لجوزع ، یبر  باـتک  یلا  مهوعدـی 
و  ) هتقیرط نع  یتمال  نیلـضملا  و  هنأش ، یف  یلوقب  نیدحاجلا  هرما ، یف  یل  نیبذکملا  وکـشا ، هللا  یلا  ینقدـص  دـقف  هقدـص  نم  ینبذـک و 
: دومرف شمارگ  ءاـبآ  زا  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا  ملاـس  نب  ماـشه  مجنپ -  تسیب و  ثیدـح  نوبلقنی .) بلقنم  يا  اوملظ  نیذـلا  ملعیس 

دننام شا  هیور  تنس و  و  نم ، لئامش  وا  لئامش  لکش و  و  نم ، هینک  وا  هینک  و  نم ، مسا  وا  مسا  تسا ، نم  دالوا  زا  مئاق  دومرف : ربمایپ ص 
اققحم ار  وا  دـنک  تعاـطا  سک  ره  یلاـعت ، راـگدرورپ  باـتک  هب  ار  مدرم  دـناوخ  یم  و  نم ، تعیرـش  تلم و  رب  ار  مدرم  دراد  اـپ  رب  نـم ،

، هدومن ارم  راکنا  انامه  شتبیغ  رد  دنوش  وا  رکنم  هک  نانآ  و  هدرک ، ینامرفان  ارم  قیقحت  هب  دنک  وا  ینامرفان  سک  ره  و  هدومن ، ارم  تعاطا 
بیذـکت تیاکـش  یلاـعت  يادـخ  هب  هدومن ، قیدـصت  ارم  دـیامن  قیدـصت  ار  وا  هکنآ  هدرک و  بیذـکت  ارم  دـنک  وا  بیذـکت  هک  یـسک  و 

دندرک ملظ  هک  نانآ  تسناد  دـنهاوخ  يدوز  هب   ) وا هار  زا  نم  تما  ناـهارمگ  و  وا ، نأـش  رد  نم  راـتفگ  هب  نیرکنم  میاـمن ، ار  ناگدـننک 
(. دنا هنوگچ 

ثیدح 26

ینا اورظتناف  بیغلا هللا  امنا  لـقف  هبر  نم  ۀـیآ  هیلع  لزنا  ـال  ول  نولوقی  و   ) یلاـعت هلوق  یف  قداـصلا ع  رفعج  لاـق : ةدوملا  عیباـنی  باـتک  نم 
ثیدح هحفـص 75 ] . ] مالـسلا هیلع  مئاقلا  ۀجحلا  وه  ۀیآلا  هذـه  یف  بیغلا  مالـسلا : هیلع  لاق  هیآ 20 ) سنوـی  هروـس  نیرظتنملا  نم  مکعم 
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خـساپ دماین ، ادخ  بناج  زا  يزجعم  تیآ و  وا  رب  ارچ  دنیوگ  یم  دومرف : یلاعت  يادخ  لوق  رد  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  مشـش -  تسیب و 
مالـسلا هیلع  مئاق  تجح  هیآ  نیا  رد  بیغ  دومرف  ماما  مشاب ،) یم  رظتنم  امـش  اب  مه  نم  دیـشاب  رظتنم  امـش  تسا  ادـخ  بیغ  ياـناد  هک  هد 

ةاکزلا و نوتؤی  ةولـصلا و  نومیقی  بیغلاب و  نونمؤی  نیذلا  نیقتملل ، يده  دیف  بیرال  باتکلا  کلذ  هفیرـش  هیآ  رد  هک  روط  نامه   ) تسا
(. تسا هدش  رمالا  بحاص  دوجو  هب  بیغ  هب  نامیا  ریسفت  مه  اجنیا  رد  نونقوی ، مه  هرخالاب  مه 

ثیدح 27

فاخی و لاق ع : مل ؟ و  تلقف : موقی ، نا  لبق  ۀـبیغ  مئاقلل ع  لوقی  هللا  دـبع  ابا  تعمـس  لاق : نیعا  نب  ةرارز  نع  ینامعنلا -  ۀـبیغ  باتک  نع 
نم مهنم  و  فلخ ، هوبا و ال  تاـم  لوقی  نم  مهنمف  هتدـالو  یف  کـشی  يذـلا  وه  رظتنملا و  وه  ةرارز و  اـی  لاـق ع : مث  هنطب  یلا  دـیب  یمؤا 

کلذ دنعف  ۀعیشلا  بولق  نحتمی  هللا  نا  ریغ  رظتنملا  وه  نیتنـسب و  هیبا  ةافو  لبق  دلو  لوقی  نم  مهنم  و  بیاغ ، لوقی  نم  مهنم  لمح و  لوقی 
نامزلا کلذ  تکردا  یتم  ةرارز  ای  لاق ع  لمعا ؟ یئیـش  يا  نامزلا  کـلذ  تکردا  نا  كادـف  تلع  تلقف : ةرارز : لاـق  نولطبملا ، باـتری 
ینفرعت مل  نا  کـناف  کـیبن  ینفرع  مهللا  کـلوسر ، فرعا  مل  کـسفن  ینفرعت  مـل  نا  کـناف  کـسفن  ینفرع  مـهللا   ) اعدـلا اذـهب  عدـتلف 

مالغ لتق  نم  دـبال  ةرارز  ای  لاق  مث  ینید ) نع  تللـض  کتجح  ینفرعت  مل  نا  کناف  کـتجح  ینفرع  مهللا  کـتجح  فرعا  مل  کـلوسر 
و ۀنیدملا ، لخدی  یتح  جرخی  نالف ، ینب  شیج  هلتقی  نکل  لاق ال و  ینایفـسلا ؟ شیج  هلتقی  يذلا  سیل  وا  كادف  تلعج  تلتق ، ۀـنیدملاب ،

یف يور  جرفلا و  عقوتی  کلذ  دـنعف  هللا  مهلهمی  مل  املظ  اناودـع و  ایغب و  هلتق  اذاف  هلتقیف  مالغلا  ذـخأیف  ءاج  یئیـش  يا  یف  سانلا  يردـی  ال 
مئاق ع يارب  دومرف : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  مدینـش  تفگ  هرارز  متفه -  تسیب و  ثیدح  هحفص 76 ] . ] هدنسب نیدلا  لامک  یف  یفاکلا و 

دنوادخ رما  رظتنم  وا  هرارز  يا  دومرف : سپس  دوخ ، مکـش  هب  دومن  هراشا  دسرت و  یم  دومرف : هچ ، يارب  متفگ  شمایق ، زا  لبق  تسا  یتبیغ 
یم یضعب  تشاذگن و  دوخ  زا  نیـشناج  هدش و  توف  شردپ  دنیوگ  یم  یـضعب  و  شتدالو ، رد  دندرک  کش  هک  تسا  یـسک  وا  تسا و 

هدـش و دـلوتم  شردـپ  تافو  زا  لبق  لاس  ود  دـنیوگ  یم  یـضعب  و  تسا ، بیاغ  دـنیوگ  یم  یـضعب  و  دوب ، شردام  مکـش  رد  وا  دـنیوگ 
رگا موش  تیادـف  تفگ  هرارز  نالطاب ، دـنتفا  کش  هب  تقو  نیا  رد  ار و  هعیـش  بولق  دـنوادخ  دـنک  یم  ناحتما  هک  تسنیا  رظتنم ، تسوا 

ار دوخ  نم  هب  ناسانـشب  ایادخ   ) ار اعد  نیا  نک  تموادم  ار  نامز  نیا  يدرک  كرد  رگا  دومرف : درک  دیاب  هچ  منک  كرد  ار  ینامز  نینچ 
تجح مسانشن  ار  تلوسر  یناسانشن  رگا  ار و  تربمایپ  نم  هب  ناسانـشب  ایادخ  مسانـشن ، ار  تربمایپ  نم  هنیآ  ره  ار  دوخ  یناسانـشن  رگا  و 

يا دومرف : ماـما ع  سپـس  دـش ) مهاوخ  هارمگ  وت  نید  زا  ار  تجح  نم  هب  یناسانـشن  رگا  هک  ار  دوـخ  تجح  نم  هب  ناسانـشب  ایادـخ  ارت ،
یم نکل  هن  دومرف : دشک ، یم  ینایفـس  رکـشل  ار  وا  هک  تسین  یـسک  ایآ  موش  تیادف  متفگ  تسا ، یمتح  هنیدم  رد  یناوج  نتـشک  هرارز 

دنریگ و یم  ار  ناوج  دمآ ، اجک  زا  هک  مدرم  دنناد  یمن  هنیدـم و  هب  دـنوش  یم  لخاد  هک  نیا  ات  دـنک  یم  جورخ  نالف  ینب  رکـشل  دنـشک 
. ار مئاق  جرف  دیشاب  رظتنم  تقو  نیا  رد  ار ، ناشیا  دهد  یمن  تلهم  یلاعت  يادخ  متس  ملظ و  هب  دنتشک  ار  وا  هک  ینامز  دنشک و  یم 

ثیدح 28

متأی وه  یتیب و  لها  مئاق  كردا  نمل  یبوط  هللا ص : لوسر  لاق  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  ةزمح  یبا  نع  نیدـلا ، لامک  باـتک  نع 
جئارخلا یف  يور  ۀمایقلا و  موی  یلع  یتما  مارکا  یتدوم و  يوذ  یئاقفر و  نم  کلذ  هئادعا  يداعی  هئایلوا و  یلوتی  همایق و  لبق  هتبیغ  یف  هب 

: هدومرف ادخ ص  لوسر  دومرف : هک  دننک  یم  لقن  رقاب ع  دـمحم  ماما  زا  هزمح  یبا  متـشه -  تسیب و  ثیدـح  هحفص 77 ]  ] هللا لوسر  نع 
ناتـسود و رادتـسود  شمایق و  زا  لبق  وا  تبیغ  رد  شتماما  هب  دشاب  تباث  وا  دنیامنب و  ارم  تیب  لها  مئاق  كرد  هک  یناسک  لاح  هب  اشوخ 

صالخلا موی  نم  ثیدح  اضیا  تمایق . رد  دننم  تما  زیزع  دنتسه و  نم  تدوم  بحاص  نم و  ناکیدزن  زا  نانیا  دیشاب ، وا  نانمشد  نمـشد 
كولمف دـسالا  أماف  ةاش ، ریزنخ ، بلک ، بلعث ، بئذ ، دـسا ، تاقبط ، تس  اننامز  یف  سانلا  نامزلا : رخآ  تامالع  یف  نیدـباعلا ع  نیز  لاق 
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وهف بلکلا  اما  و  مهتنـسلاب ، نوفـصی  ام  مهبولق  یف  نولکای  مهنایداب و ال  نولکأی  نیذلا  ءالؤهف  بلعثلا  اما  و  مکراجتف ، بئذلا  اما  و  ایندلا ،
اوباجا و الا  ۀشحاف  یلا  نوعدی  الف  مههابشا ، نوثنخملا و  ءالؤهف  ریزنخلا  اما  و  هناسل ، رش  نم  سانلا  همرکی  و  هناسلب ، سانلا  یلع  رهی  يذلا 
. ریزنخ و  بلک ، و  بلعث ، و  بئذ ، و  دـسا ، نیب  ةاشلا  عنـصت  فیکف  مهمظع  رـسکی  و  مهموحل ، لکؤی  و  مهروعـش ، زجت  نیذـلاف  ةاشلا  اـما 
، هابور گرگ ، ریش ، دنا ، هقبط  شش  نامز  نآ  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  نامز  رخآ  تامالع  زا  دومرف  نیدباعلا ع  نیز  ماما  ثیدح -  همجرت 

اما دنروخ و  مدرم  نوخ  محریب و  هک  امش  هبسک  راجت و  گرگ  اما  دنیایند و  ناربهر  ناهاش و  كولم و  ریش  اما  دنفسوگ ، كوخ ، گس ،
سراپ هک  دنتـسه  ینانآ  گس  اما  و  دننک ، یم  يراج  نابز  هب  هچنآ  ناشاهلد  رد  دنروخ  یمن  دننک و  قازترا  نید  هار  زا  هک  دنینانآ  هابور 

دنناوخب یتقو  هک  نانآ  هبش  دنثنخم و  هک  دنتسه  یئاهنآ  كوخ  اما  و  اهنآ ، نابز  رش  زا  دننک  نانآ  مارکا  مدرم  ناشنابز و  اب  مدرم  هب  دننک 
یم ار  اهنآ  ناوختـسا  دـنروخ و  یم  ار  اهنآ  تشوگ  تسا و  مک  ناشروعـش  هک  دـنیئاهنآ  دنفـسوگ  اما  و  دـننک ، تباجا  هشحاف  هب  ار  اهنآ 
امش نامارخ  ورس  مدق  ام و  رس  امش  ناماد  نم و  دیما  تسد  اربلد  ع )  ) نسحلا نبا  ۀجح  حدم  رد  رقتفم )  ) یناپمک زا  هحفص 78 ] . ] دننکش

رس زا  موش  ات  نامرد  دریذپن  اراگن  وت  قشع  درد  امش  ناگوچ  هب  تسیئوگ  وچ  هتـشگرس  خرچ  راگرپ  نوچ  منم  هتـشگرس  هرئاد  نیا  رد  هن 
هر شرف  هتسیاش  هن  سیقلب  شرع  امش  ناویح  همشچ  زا  یئ  هحشر  شدسر  رگا  دای  زا  دور  ناویح  همشچ ء  ار  رضخ  امش  نابرق  هب  صالخا 

میلک دید  هولج ي  امش  ناملس  تمه  رظن  ردنا  يروم  تمظع  نآ  اب  همه  نامیلس  کلم  دوبن  امش  ناتـسبد  لافطا  فص  ردنا  فصآ  تست 
ضیف امـش  نالوج  فرفر  هلحرم ي  نیلوا  تسا  تفرعم  مدق  رخآ  هک  نیـسوق  باق  امـش  نابایب  هللا ز  انا  دوب  یئ  همغن  لامج  دید  نآ  زا  هللا 

رگم هبتر  رد  تسین  لیئاکیم  دوب  قازرالا  مساق  دوخ  هچرگ  امـش  نابرد  تسیریفـص ز  روص  هخفن  سب  وت و  سنا  سلجم  زا  سدقلا  حور 
امش ناقرف  تاروت ز  تسیچ  هحفص 79 ]  ] امش ناوید  یشنم  سفن  دشابن  ات  شقن  ددرگ  یمن  لقع  ملق  زا  سفن  حول  امـش  ناوخ  روخ  هزیر 
امـش نأـش  تفـص  رد  یئ  همکحم  هیآ ي  میکح  نآرق  قیقحت ز  هب  هروس  ره  تسه  امـش  نآرق  لـیجنا ز  دوـب  تراـشا  کـی  سب  يزمر و 

ترسح زا  هآ  یلزا  باجح  یبیغ و  نمکم  رد  هک  يا  امش  نایاش  هدنبیز و  هن  سوسفا  نکیل  تسا  نیریـش  نخـس  وت  حیدم  هب  رگ  اورـسخ 
دنچ ات  وت  تقیقح ز  رصم  دنـسم  امـش  نارجه  میزوس ز  هب  عمـش  نوچ  دنچ  لاصو  مزب  زا  یئ  هولج  اب  دهاش  يا  نکب  امـش  نابات  هم  يور 
ریش هرهز  امش  نادیم  رکاچ  کلف  لاز  دوش  ات  نیز  وت  تخبناوج  هاش  يا  نکب  تمه  شخر  امش  نابرق  هب  قیدص  فسوی  دص  ود  يا  یهت 

ناسح هلحرم  نیا  رد  زورما  منم  نیسحت  ییامنب  رگ  بجع  هن  ار  رقتفم )  ) امش نارغ  نسوت  نیبج  هرهز  ههیـش ي  دونـش  رگ  دوش  بآ  کلف 
موـش هک  یئ  هدرکن  تبیغ  ارت  منک  ادـیپ  هک  هتفهن  یئ  هدوـب  یک  ارت  منک  اـنمت  هک  لد  یئ ز  هـتفر  یک  لد  یئ ز  هـتفر  یک  یغورف  زا  اـمش 

ارت منک  اشامت  هدید  رازه  دص  اب  نم  هک  يدـمآ  نورب  هولج  رازه  دـص  اب  هحفص 80 ]  ] ارت منک  ادیوه  هک  یئ  هتـشگن  ناهنپ  روضح  بلاط 
منک اسرت  نمؤم و  هاگ  هلبق  ات  يرذـگب  رید  مرح و  رد  شاک  هناتـسم  ارت  منک  الاب  ملاع  ربخ ز  اب  ات  نیب  هب  نم  مشچ  هنیآ ي  رد  دوخ  يالاب 

هلسلس رازه  نیدنچ  نم  گنچ  هب  اپیلچ  فلز  ود  نآ  دتفا  رگ  ارت  منک  اسیلک  هام  هبعک ، دیشروخ  منکفا  رب  تیور  باقن ز  یبش  مهاوخ  ارت 
هب رظن  هگ  ره  نم  راک  قشع  هگ  راک  هب  دوش  ابیز  ارت  منک  انعر  تماق  يادف  اجکی  دنهد  نم  هب  تمایق  هب  رگ  هر  دس  یبوط و  ارت  منک  اپرد 
وت شنایاپ  هک  یهار ، اشوخ  یـشاب  وت  شناـمرد  هک  يدرد ، اـشوخ  یـشاب  وت  شناـمرد  هک  يدرد  اـشوخ  یقارع  زا  ارت  منک  اـبیز  تروص 
هک یناج ، اشوخ  يدرگ  وت  شرادلد  هک  لد ، نآ  اشوخ  یـشاب  وت  شناطلـس  هک  یکلم ، اشوخ  دـنیب  وت  راسخر  هک  یمـشچ ، اشوخ  یـشاب 

شناج لد و  دیما  هک  يراودیما  لد  دشاب  شوخ  هچ  یشاب  وت  شناهاوخ  هک  دراد  یـسک  ینارماک  یمرخ و  یـشوخ و  یـشاب  وت  شناناج 
رازلگ و هک  ار  یـسک  دـیآ  شوخ  رازلگ  لـگ و  یـشاب  وـت  شناـمهم  هک  هناـخ  نآ  رد  تسود  يا  دـشاب ، ترـشع  يداـش  همه  یـشاب  وـت 
هک ار  یلدیب  نامیا  رفک و  زا  سرپم  هحفص 81 ]  ] یشاب وت  شنابهگن  رادهگن و  ار  وا  هک  ار  نآ  سک ؟ دیآ ز  كاب  هچ  یشاب  وت  شناتسلگ 

يوب هب  میاد  تسا  درد  بحاص  یقارع )  ) یـشاب وت  شناج  ات  هراچیب ، لد  دـیوگب  ناج  كرت  هب  نآ  يارب  یـشاب  وت  شنامیا  مه  رفک و  مه 
نم هب  ینکف  تمحر  رگا ز  دوش  هچ  یهاشداپ  وت  زا  زجب  یتسه  کلم  هب  دوبن  نافراع  دـیما  ینامرک  هدازرظان  زا  یـشاب  وت  شناـمرد  هکنآ 

هورک دورب ز  ور  دهن  رگد  يردب  نم  لد  رگا  اطخ  هب  یهاپـس  تملاع  همه  یناهج  ربدم  وت  ینافراع  دـیما  وت  یناج  سنا و  ماما  وت  یهاگن 
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يرظن دیاش  هکنآ  دیما  هب  یهانپ  رگد  ناهج  هب  تناتـسآ  زج  دوبن  مدنخن  دوخ  لهج  هب  هک  مدنب  دـیما  سک  هچ  هب  یهارهاش  دورن ز  یهار 
رهم و يافص  هب  اهلد  ینشور  یپ  یتسه  نامسآ  رد  وت  یناگدنز  رات  بش  یهآ  گشا و  قوش و  نم و  تیوس  هب  ور  میهن  هب  ملاح  هب  ینک 

نافوط شورخ  زا  مغ  هچ  تریح  رحب  نایم  هب  یهاوگ  نیا  رب  نم  لد  ادـیپ  دـیما  زا  دوب  يریگتـسد  تقو  همه  ناهنپ  فطل  هب  ارم  وت  یهاـم 
هحفص 82]  ] یهایـس لد  یلد  هچ  نکیل  دوب و  ناشلد  يرون  هن  دوب  افـص  هن  ار  نید  نارکنم  لد  یهاگهانپ  ماوت  وچ  قح  لحاس  هب  دوب  هک 

رشب هک  روآ  محرت  ام  هب  هک  برای  رـصع  یلو  هب  یهابتـشا  ملاع  هب  تسین  نیا  زا  رتگرزب  هک  لسگم  شیوخ  يادخ  لد ز  يا  هابتـشا  نکم 
هیکت نیمز  نیا  تسیهام  رب  هک  نخـس  نیا  نادرخب  زا  یتسدینـش  نیمز  هاگ  هیکت  ینامرک  هدازرظان  زا  یهاگ  هانگ  دـنک  تسا و  راـکهانگ 

خـساپ نک  شوگ  نم  ز  تسیهاـم ؟ نیمز  هاـگ  هیکت  نوـچ  هک  نخـس  نیا  مرجـال  تدـیآ  تفگـش  تسرد  ینادـن  ار  نآ  ياـنعم  وـچ  نز 
نف يار و  اب  درم  يا  ونشب  نونک  توح  جرب  رد  لاس  دسر  نایاپ  هب  نظ  هن  دشاب  دیدرت  هن  تنیا  رد  تساههام  همه  رامش  ود  هد و  نتشیوخ 

هبکوک دمرـس  قداص  زا  نسحلا  نبالا  ۀـجح  نامز  ماما  نیمز  هاگ  هیکت  دوب  ور  نیا  زا  ننملاوذ  دزیا  مئاق  نیهم  ارت  تماـما  توح  جرب  دوب 
هک دهاوخ  نیب  ناهج  مشچ  وت  تعلط  ندید  یئ  هتخاس  ناهج  يور  دوخ  وترپ  زا  نشور  یئ  هتخاس  ناهن  يور  ناهج  لها  زا  هچرگ  لدـع 
وچ وت  یئ  هتخاـس  ناـیع  وت  اـم  زا  دوب  ناـهنپ  هچنآ  اـمز و  تسناـهن  وت  مشچ  هب  تسادـیپ  هچنآ  یئ  هتخاـس  نارگن  دوـخ  يوـس  هب  یناـهج 
وت حلص  یپ  زک  كاب  هچ  تشگ  هپت  گنج  زا  رگا  مج  ملاع  یئ  هتخاس  ناوج  ریپ و  رظن  زا  ناهن  خر  روهظ  طرف  زا  یلو  يدیدپ  دیـشروخ 

یقلخ و يداه  یئ  هتخاس  ناما  دـهع  ار  هملظم  هصرع  تشارفا  مچرپ  وت  لدـع  هبکوک  اجک  ره  هحفـص 83 ]  ] یئ هتخاس  ناج  لد و  رد  اج 
ناهـشداپ دوخ  هگرد  هدـنب ي  تست  اب  تیالو  نامرف  هک  وت  يالو  هب  یئ  هتخاس  ناهن  يور  ناهج  لها  خر  زو  رـصع  تجح  قح و  يدـهم 

رد هچنآ  دوبن  نوریب  وت  مکح  زا  يرما و  بحاص  یئ  هتخاس  ناتسداد  شرگدادیب  هک ز  درکن  ملظ  زا  يوریپ  وت  وریپ  دش  هک  ره  یئ  هتخاس 
هغلاب ي تجح  یئ  هتخاس  نارک  هب  ات  نارک  لدـع  زا  مئاق  ناهج  هک  ملاع  وت  هب  مئاق  مئاـق و  دوخ  هب  وت  یئ  هتخاـس  ناـکم  نوک و  هریاد ي 
دوس و یب  ادوس  نیدـب  رگ  یبلط  دمرـس )  ) تلود را  بلط  قح  تلود  یئ  هتخاـس  ناـمز  راـصعا و  دوخ  مکح  وریپ  نیمز  يور  رد  یلقع و 

هحفص 84]  ] یئ هتخاس  نایز 

ثیدح 29

مهعامـسا و یف  انتعیـشل  هللا  دـم  ماق  اذا  انمئاق  نا  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللا  دـبع  ابا  تعمـس  لاـق : یماـشلا  عیبرلا  یبا  نع  یفاـکلا  هضور  نع 
جیارخلا نع  راـحبلا  یف  هاور  و  هناـکم ، یف  وه  هیلا و  نورظنی  و  نوعمـسیف ، مهملکی  دـیرب ، مئاـقلا  نیب  مهنیب و  نوـکی  ـال  یتـح  مهراـصبا 

هک ینامز  ام  مئاق  انامه  : » دومرف یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مدینـش  دیوگ : یماش  عیبرلا  یبا  مهن -  تسیب و  ثیدـح  يدـنوار .
دشاب و یمن  یئ  هلصاف  مئاق  نیب  نانآ و  نیب  هک  نیا  ات  ناشیاهمشچ  اهشوگ و  رد  ام  نایعیش  يارب  دهد  یم  دادتما  یلاعت  يادخ  دیامن  مایق 

. هدمآ يدنوار  جئارخ  زا  راحب  رد  ثیدح  نیا  شدوخ ، ياج  رد  دننیب  یم  ار  وا  دنونش و  یم  ار  وا  نخس  مالک و 

ثیدح 30

(، اهرک اعوط و  ضرالا  تاومسلا و  یف  نم  ملسا  هل  و   ) یلاعت هلوق  نع  نسحلا  ابا  تلأس  لاق : ریکب  نبا  نع  هدانساب  یـشایعلا  ۀجحملا ، نع 
، اهبرغ ضرالا و  قرـش  یف  رافکلا  و  ةدرلا ، لها  و  ۀقدانزلا ، و  نیئباصلا ، و  يراصنلا ، دوهیلاب و  جرخ  اذا  مئاقلا  یف  تلزنا  مالـسلا  هیلع  لاق 

یقبی یتح ال  هقنع  برض  ملسی  مل  نم  و  هللا ، بحی  و  ملسملا ، هب  رمؤی  ام  و  ةاکزلا ، ةولصلاب و  هرما  اعوط  ملسا  نمف  مالـسلا  مهیلع  ضرعف 
رثک و  ریثکلا ، للق  ارما  دارا  اذا  هللا  نا  لاـقف : کـلذ  نم  رثکا  قحلا  نا  كادـف ، تلعج  تلق  هللا ، دـحو  ـالا  دـحا  براـغملا  قراـشملا و  یف 
لآ هیآ 83  زا  مالسلا  هیلع  نسحلا  وبا  ترضح  زا  مدیسرپ  تفگ : هک  درک  لقن  ریکب  نبا  زا  دوخ  دنس  اب  یـشایع  ما -  یـس  ثیدح  لیلقلا .

روهظ هک  ینامز  تسا  مئاق  هراـبرد  هلزاـن  هیآ  دومرف : ماـما ع  هاوخاـن ) هاوخ  تسا  نیمز  اهنامـسآ و  رد  هچنآ  میلـست  تسوا  يارب   ) نارمع
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هضرع ار  مالسا  نانآ  رب  ماما  سپس  هحفص 85 ] . ] نیمز برغ  قرـش و  رد  رافک  هدر و  لها  هقدانز و  نیئباص و  يراصن و  دوهی و  رب  دیامن 
یم تسود  و  دـیامن ، یمن  رما  نیملـسم  هب  و  ةاکز ، يادا  زامن و  هب  ار  نانآ  دـیامن  رما  تبغر  روط  هب  دـنروآ  مالـسا  هک  یناسک  دراد ، یم 
رگم یسک  برغ  قرش و  مامت  رد  دنام  یمن  یقاب  هک  نیا  ات  دنز ، یم  ار  اهنآ  ندرگ  دنرواین  مالسا  هک  یناسک  و  یلاعت ، يادخ  يارب  دراد 

دنک یم  مک  دیامن  هدارا  یتقو  یلاعت  يادخ  دومرف : نیا  زا  دنرایـسب  مدرم  هنیآ  ره  موش  تیادف  متفگ  دـشاب ، سانـشادخ  دـحوم و  هک  نآ 
. ار مک  دیامن  یم  دایز  ار و  رایسب 

ثیدح 31

ةاکزلا و اوتآ  ةولـصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مه  انکم  نا  نیذـلا   ) یلاعت هلوق  یف  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  دوراـجلا  یبا  نع  ۀـجحملا  نع 
قراشم هللا  مهکلمی  هباحـصا  يدـهملا و  دـمحم : لآل  هذـه  لاق ع  جـح ) هیآ 41  رومـالا  ۀـبقاع  رکنملا و هللا  نـع  اوـهن  فورعملاـب و  اورما 

، ملظلا نم  رثا  يری  یتح ال  قحلا  ههفـسلا  تاما  امک  لطابلا  عدبلا و  هباحـصاب  هب و  لجوزع  هللا  تیمی  و  نیدلا ، رهظی  و  اهبراغم ، ضرالا و 
یبا مکی -  یـس و  ثیدـح  هدوملا . عیبانی  یف  میهاربا و  نب  یلع  نع  هاور  و  رومالا ، ۀـبقاع  و هللا  رکنملا ، نع  نوهنی  فورعملاب و  نورمأی  و 
نیمز يور  رد  رگا  هک  دنتسه  یئاهنآ  دننک  یم  يرای  ار  ادخ  هک  نانآ   ) هفیرش هیآ  دومرف : مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  ترـضح  تفگ  دوراجلا 
تسد هب  اهراک  تبقاع  دننک و  یم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دنهد و  یم  ناقحتسم  هب  ةاکز  دنراد و  یم  اپب  زامن  میهد  رادتقا  نانآ  هب 

ار و قح  نید  دنیامن  یم  رهاظ  دنوش و  یم  نیمز  براغم  قراشم و  کلام  هک  تسوا  باحـصا  دمحم و  لآ  يدـهم  يارب  تسا ) دـنوادخ 
زا يرثا  دینیب ، یمن  هکنیا  ات  ار  قح  ناهیفـس  دنناریم  یم  هک  نیا  امک  ار  اهلطاب  اهتعدب و  دناریم  یم  شباحـصا  وا و  ببـس  هب  یلاعت  يادخ 

هدومن لقن  مه  میهاربا  نب  یلع  ار  تیاور  نیا  اهراک ، تبقاع  تسا  دـنوادخ  يارب  دـنارکنم و  زا  نیهان  فورعم و  هب  نیرمآ  روج و  متس و 
هناوید لد  نیا  سردایرف  وت  یئوت  هناـخیم  رد  ریما  زورما  وت  یئوت  یناـسارخ  بیبح  زا  هحفـص 86 ] . ] هدمآ مه  يزودنق  عیبانی  باتک  رد  و 

نیا نزور  زا  بات  دهد  حبـص  رهب  هک  ناشخرد  رهم  نآ  وت  یئوت  هناد  یئوت  ماد  یئوت  مارآ  ددرگن  مار  سک  هب  هک  ار  ام  لد  غرم  وت  یئوت 
ناغم تابارخ  هب  دهاش  هک  هداب  نآ  وت  یئوت  هناد  دص  هحبس  اب  درامشب  هاگرحس  ماش و  همه  هب  دهاز  هک  درد  نآ  وت  یئوت  هناشاک  هب  هناخ 

ود ره  دوب  هناریو  وت  یئوت  هناوید  لـقاع و  لد  ياـپ  رب  دـنداهن  فلز  رـس  ریجنز  هک ز  لـغ  نآ  وت  یئوت  هناـمیپ  مخ و  ماـج و  هب  دوـمیپ  زین 
وت یئوت  هناـختب  هبعک و  رد  هک  میدـید  اـم  یـسب  میتشگ  هب  هناـختب  هبعک و  رد  وت  یئوت  هناریو  هب  تسناـهن  هک  یجنگ  دـنمدرخ  دزن  ناـهج 
دوب هک  ار  نآ  میدـیدن  خاک  نیا  رد  هنادرم  تمه  کی  وت  یئوت  هناخ  نیا  رد  وت  زا  ریغ  هب  تسین  سک  میتفگب  رایـسب  هچ  میئوگب و  رایـسب 

مه یپ  ناج  یهد  هک  یئادوس  نیا  زا  هب  ار  ناهج  رازاـب  تسین  ارآ  ناـهج  لدـع  یناهفـصا  ریغـص  زا  هحفـص 87 ]  ] وت یئوت  هنادرم  تمه 
رای بل  دایب  دروخ  رگج  نوخ  تدـیاب  یئار  نشور  تبحـص  بلط  ردـنا  مزوس  عمـش  نماریپ  هب  تفگ  نینچ  هناورپ  شود  یئاـناد  یتبحص 

ناریح لد  نازرل  ياپ  یئاج  اجنآ  رگد  دـشابن  هک  یئاجب  ات  ار  قشاع  درب  هک  مزاـنب  قشع  فرفر  یئاولح  نیا  زا  هب  تبحم  ناوخ  رد  تسین 
کلف ياـپ  ینکـش  رتـخا  تسد  تساـجک  تشگ  نوزف  خرچ  يورجک  یتـسار  یئاـنیب  نـالدروک  زا  رگم  دریگ  تسد  راـت  بش  هـچ  رپ  هر 
دنکفا حرط  زاب  لداع  يویدخ  هک  اریغص  شاب  نامداش  یئارآ  ناهج  لدع  نایم  هب  دراذگ  اپ  دیاب  ناریو  هتخاس  ناهج  دادیب  تسد  یئاسرف 

هچ انرب  دش  ریپ  ناهج  شیوجلد  يوب  زک  یلگ  ابیز  یلگون  دمآرب  سگرن  نماد  زا  رحس  تمحر  بکوک  اسر  رتکد  یئایند  اطع  لدع و  زا 
نورب دمآ  نیتسآ  ار ز  ادـخ  هحفـص 88 ]  ] ازفا حور  جاوما  نآ  زا  دش  تمحر  قرغ  ملاع  هک  یجاوما  تساخرب  مرک  يایرد  دـمآ ز  حـبص 

هدید رونم  دش  شنیبج  رون  زا  هک  يدیشروخ  درک  یلجت  نابعش  همین  رد  رحـس  اسوم  رب  هدیـشک  شزاجعا  خسن  طخ  هک  یناشخرد  تسد 
هدـید هدـیدن  شیاتمه  هک  يدولوم  هچ  انیب  نشور و  شرون  دـش ز  شنیرفآ  مشچ  هک  يدـنزرف  كاپ  نآ  داهن  ملاـع  هصرع  رد  مدـق  ارهز 

خر الاو  یلاو  یلو  رواد  تجح  تریـس  هب  ردیح  یلات  تلوص  هب  ربمغیپ  هبـش  تروص  هب  ایند  ردام  هدازن  شدننام  هک  يدـنزرف  هچ  نودرگ 
روشنم هچ  شنویامه  نامرف  هک  تردق  ردق  هاشنهش  یبوط  هخاش ي  وا  دق  رثوک  همـشچ  وا  بل  تمحر  هزبس ي  وا  طخ  ناوضر  هلال ي  وا 
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ناور لعل  بل  ادـعا  فص  رب  دزات  وچ  دـنام  ءایلوا  هاش  هب  ربنم  رد  هبطخ  دـناوخ  وچ  دـنام  ءایبنا  متخ  هب  ارجا  ناکم  نوک و  رهب  ددرگ  اـشق 
نآ دش  هک  ناریح  هتـشگرس و  دش  بوقعی  نوچ  ریپ  ناهج  اسیع  نامـسآ  زا  دورف  دیآ  شندیـسوب  یپ  يزور  نخـس  رد  دیآ  وچ  شـشخب 

مـشچ اهـش  ادـعا  هنتف  رـش و  قح ز  نید  لاماپ  دـش  هک  نآرق  زا  وت  نک  تیامح  ناـبوخ  ورـسخ  يا  اـیب  ادـیپان  بیغ  هاـچ  هب  یناـث  فسوی 
يروجهم ز تشذگب  دـح  ز  هحفـص 89 ]  ] ارآ ناهج  دیـشروخ  وچ  تمحر  بکوک  يا  باـت  هب  دـمآ  بل  هب  ناـج  نارجه  ار ز  ناراـظتنا 

بل نشور  ام  کیرات  بش  ددرگ  ات  راذـگب  مدـق  نازحا  هبلک  رد  یبش  ادیـش  قشاع  زا  شوپم  رظنم  وکن  يا  هاـم  خر  يرود  نکم  ناقاتـشم 
ایند هک  تمحر  یتشک  يا  ایب  اغوغ  هنتف و  دنیـشن  يزیخرب  ياـج  زا  رگ  وت  دزیرگب  رفک  هاپـس  يزیگنارب ، رگـشل  رگ  وت  اـیوگ  اـم  شوماـخ 

رب یئوت  رورس  نایعیش  رب  یئوت  قح  رب  تجح  ماما و  قلطم  هدنامرف ي  یئوت  ایرد  شبنج  زا  ناهر  ار  ام  یئوت  ناب  یشک  وچ  ینافوط  هتشگ 
ار وا  رصع  ناطلـس  فاصو  زا  ادرف  یئ  هشوخ  دنیچ  هب  نمرخ  نآ  زک  يدیما  هب  دناشفا  قوش  کشا  زورما  تمدقم  رد  اسر )  ) الوم ناگدنب 

ددم یب  مادم  يراج  کلف  هن  کلف  نیا  هک  يادخ  ادخان  نآ  دـنک  ناکم  نوک و  شنیرفآ  تردـق  زو  دـنک  ناج  داجیا  هک  دـمح  تسازس 
هلک زغم  لاپوک  ار  هشپ  شین  رتشین  هک  يرداق  نآ  دـنک  نامجرت  ات  درامگ  وا  رب  لبلب  قشع  زومر  یفخم  دراگن  لگ  گرب  رب  دـنک  ناـبداب 

فاطلا هک ز  ساپس  مرب  نآ  رب  هحفـص 90 ]  ] دنک ناشکندرگ  ندرگ  قوط  هدندرگ  نیربنچ  خرچ  نآ  نادرگ  درگدرگ  نآ  دنک  نامد  لیپ 
وت ساپ  یب  دنک  نابتشپ  شمرک  ار  دوج  ناک  راک  دوجو  عبنم  نآ  یتسه و  سطقتسا  نآ  دنک  نامز  بحاص  يدهم  رـصع  ناطلـس  سایقیب 

متام هب  نابـش  زور و  راگزور  هب  هشنهـش  راک  تسیچ  هک  یناد  دنک  نابـش  ار  دوخ  هنـسرگ  گرگ  هلگ  رب  تشد  هوک و  هب  رگ  دوبن  بجع 
تیار هک  ایب  لدـع  لامک  ظفاح  زا  دـنک  نارفعز  نارگ  جـنر  عفد  هکنآ  اب  نارفعز  هرهچ  ناور  جـنر  دـش ز  فاصو )  ) دـنک ناـغف  شدـج 
دیسر هاوخداد  دایرف  هب  لدع  لامک  تخادنا  باقن  رفظ  يور  تخب ز  لامج  دیسر  هام  رهم و  هب  تراشب  حتف و  دیون  دیـسر  هاشداپ  روصنم 

لد و لفاوق  نمیا  دـنوش  نامز  نیا  قیرط  ناعطاق  دیـسر ز  هاش  هک  دـسر  نونکا  ماک  هب  ناهج  دـمآ  هاـم  هک  دـنک  نونکا  شوخ  رود  رهپس 
مشچ لاجد  یفوص  تساجک  هحفص 91 ]  ] دیسر هام  جوا  هب  دمآرب  هاچ  رعق  رویغ ز  ناردارب  مغر  هب  رـصم  زیزع  دیـسر  هار  درم  هک  شناد 
قوش دیسر ز  هآ  قرب  نازوس و  لد  شتآ  قشع ز  مغ  نیا  رد  مرس  رب  اهچ  هک  وگب  ابص  دیسر  هانپ  نید  يدهم  هک  زوسب  وگب  لکـش  دحلم 

بش و مین  درد  لوبق ز  هاـگراب  هب  ظـفاح  هک  باوخ  هب  ورم  دیـسر  هاـک  گرب  هب  شتآ  زک  دیـسر  ناـمه  قارف  ریـسا  نیا  رب  اـناج  وت  يور 
يوب دیسر  رفس  زا  رای  هک  هدژم  دیهد  کنیا  دیسر  رس  هب  نازیزع  رجه  زارد  ماش  دیسر  رفس  زا  رای  لصاو  ناگدازآ  دیسر  هاگحبص  سرد 

گشم زا  رتبوخ  میمش  رطع و  میسن  تمه  اب  هحیار  شخب  حور  ناز  دیـسر  رب  موب و  ره  هب  اضف و  رد  هدیچیپ  يودهم  يامیـس  لگ  یتشهب 
هک نز  داـیرف  دـیما  نشلگ  سفن  شوخ  بیلدـنع  يا  دیـسر  رظن  بحاـص  مدرم  هاگدـید  اـت  لاـمک  برغم  زا  شتعلط  روهظ  رون  دیـسر  رت 

وگب ار  مولظم  هدیسر ي  متس  قلخ  دیسر  رشع  یناث  تجح  لاصخ  دمحا  راکـشآ  تشگ  ناهج  قلخ  قح ز  دوصقم  دیـسر  رظتنم  نارظتنم 
كاپ نوخ  زا  دیسر  رصب  رون  وت  رهب  هدید  ياشگب  کشرس  رگد  ناشفیم  هک  وگب  ار  بوقعی  هحفص 92 ]  ] دیسر رگداد  مقتنم  هار  کنیا ز 
دیـسر ربتعم  دنـس  نیا  تسود  رهم  رب  قشع  هاوگ  نینوخ  لد  شدشاب  هک  لصاو  دیـسر  رمث  ار  نید  هیاپ  دنلب  لخن  تسود  هار  قاشع  رکیپ 
لفحم هام  يا  ماوت  یب  هک  یبش  دتفا  یم  بات  چیپ و  رد  وت  لز  ناسب  دتفا  یم  بارطـضا  رد  وت  رجه  ملد ز  جع  يدهم  دایب  ینیـسح  يدهم 

هک ز یلگ  نآ  وت  دتفا  یم  باتفآ  رظن  لها  مشچ  يزورفارب ز  خر  رهم  رگا  هک  یهم  نآ  وت  دـتفا  یم  بات  ربص و  زا  وت  رجه  ملد ز  مزورفا 
دتفا یم  بان  ياهلزغ  زبس  غاب  هب  نم  رطاخ  روبع  لگ  يا  وت  يور  دای  هب  دتفا  یم  بآ  گنر و  زا  وت  شیپ  هب  لگ  هک  يراد  یتوارط  یکاپ 

هحفص 93]  ] دتفا یم  باجتسم  نالد  هتسخ  ياعد  تسود  يا  ینک  رظن  یمشچ  هشوگ  هب  رگا 

ثیدح 32

یف مئاقلل  یلاعت  هللا  نذا  اذا  لوقی : مالـسلاامهیلع  دـمحم  نب  رفعج  هللا  دـبع  اـبا  تعمـس  لاـق : یفعجلا  رمع  نب  لـضفملا  نع  داـشرالا  نع 
، هلمعب مهیف  لمعی  هللا و  لوسر  ۀنـسب  مهیف  ریـسی  نا  و  هقح ، یلا  مهاعد  و  هللااب ، مهدـشان  و  هسفن ، یلا  ساـنلا  یعدـف  ربنملا  دعـص  جورخلا 
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لوا انا  لیئربج : لوقیف  مئاقلا  هربخیف  اوعدت  یئیـش  يا  یلا  لوقی : میطحلا  یلع  لزنیف  هیتأی  یتح  مالـسلا  هیلع  لیئربج  هلالج  لج  هللا  ثعبیف 
فالآ ةرشع  هباحصا  متی  یتح  هکم  هب  میقی  و  هنوعیابیف ، الجر  رشع  ۀعـضب  هامثلث و  هافاو  دق  و  هدی ، یلع  حسمیف  كدی  طسبا  کعیابی  نم 
زیزعلا دـبع  نب  رـسیم  نع  هدنـسب  ۀـبیغلا  یف  هباتک  یف  ناذاش  نب  لضفلا  نع  راتـسالا  فشک  یف  يور  هنیدـملا و  یلا  اـهنم  ریـسی  مث  سفن 

مود یس و  ثیدح  ۀنیدملا .) یلا  اهب  ریسی  مث   ) هرخآ یف  لاق  و  هللا ) لوسر  ةریسب  مهیف  ریسی  نا  و   ) لاق هنا  الا  هلثم  هللا  دبع  یبا  نع  یعخنلا 
نذا مئاق  هب  یلاعت  يادخ  هک  یتقو  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ترـضح  مدینـش  دیوگ : یفعج  رمع  نب  لضفم  داشرا  باتک  زا  - 

دیامن توعد  قح  يوس  هب  یلاعت و  يادخ  هب  ار  مدرم  دهد  مسق  دـناوخب و  دوخ  يوس  هب  ار  مدرم  دور و  الاب  هکم  ربنم  رب  وا  دـهد ، جورخ 
هک نیا  ات  ار  لیئربج  دتسرفب  دنوادخ  ربمایپ ص و  لمع  هب  مدرم  رد  دیامن  لمع  ادخ ص و  لوسر  تنس  تریـس و  هب  ار  نانآ  دهد  ریـس  و 
ما یسک  لوا  نم  دیوگ : یم  لیئربج  سپ  دهد  ربخ  مئاق  سپس  وت ؟ یناوخ  یم  زیچ  مادک  يوس  هب  دیوگ : یم  هبعک و  میطح  رب  دنک  لوزن 

هکم رد  دنام  یم  دنیامن و  تعیب  دنوش و  رضاح  درم  هدزیس  دصیـس و  اقیقحت  وا  تسد  رب  دنک  حسم  نک و  زارد  ار  تتـسد  وت  اب  تعیب  هک 
راتسالا فشک  رد  ناذاش  نب  لضف  ار  ثیدح  نیا  دهن و  هنیدم  هب  ور  تقو  نآ  دنوش  رـضاح  دنارفن  رازه  هد  هک  شباحـصا  هیقب  هک  نیا  ات 

. هدمآ مه  هدوملا  عیبانی  نیدلا و  لامک  رد  هدومن و  لقن  قداص  ماما  زا 

ثیدح 33

وه نینمؤملاریمأ و  لاق  لاق : مالـسلا  مهیلع  هدج  نع  هیبا  نع  رقابلا ع  رفعج  یبا  نع  دوراجلا  یبا  نع  نانـس  نب  دـمحم  نع  نیدـلا ، لامک 
، نیبکنملا شاشم  میظع  نیذخفلا  ضیرع  نطبلا  حدـنم  ةرمحلاب  برـشم  نوللا  ضیبا  نامزلا  رخآ  یف  يدـلو  نم  لجر  جرخی  ربنملا : یلع 

يذـلا اما  و  دـمحاف ، یفخی  يذـلا  اماف  نلعی ، مسا  یفخی و  مسا  نامـسا ، هل  یبنلا  ۀـماش  هبـش  یلع  هتماش  هدـلج و  نول  یلع  ناتماش  هرهظی 
هیلع تلخد  الا  نینمؤملا  نم  تیم  یقبی  الف  دابعلا  سؤر  یلع  هدی  عضوی  برغملا و  قرـشملا و  نیب  ام  اهل  ءاضا  هسأر  زه  اذاف  دمحم  نلعی 
هیلع رقاب  ماما  زا  ثیدـح  موس -  یـس و  ثیدـح  مئاقلا . مایقب  نورـشابتی  مهروبق  یف  نوروازتی  مه  هربق و  یف  وه  هبلق و  یف  ۀـحرفلا  کـلت 

دیفـس نامز  رخآ  رد  نم  دالوا  زا  يدرم  دیامن  جورخ  دومرف : ربنم  رد  هک  تسا  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریمأ  شدـج  زا  شردـپ و  زا  مالـسلا 
یلاخ شتسوپ و  گنر  هب  لاخ  ود  وا  تشپ  هب  دیشر و  گرزب و  وا  نیبکنم  نیقفرم و  رس  نار و  عیسو  راد و  مکش  یخرـس ، هب  لیام  يور 
دهد ناکت  ار  رس  هک  ینامز  دمحم ص و  شراکشآ  مسا  دمحا و  یفخم  مسا  تسا ، مسا  ود  شیارب  و  ادخ ، لوسر  لاخ  دننام  وا  يور  رب 

زا یئ  هدرم  دنام  یمن  یقاب  ادخ و  ناگدـنب  رـس  رب  ار  شتـسد  دـهد  رارق  تسا و  برغم  قرـشم و  نیب  هچنآ  شیارب  دوش  نشور  دـنابنج  و 
مایق هب  دننک  ترشابم  دیامن و  ترایز  ناشروبق  رد  ار  ناشیاو  شربق  رد  وا  رورـس و  فعـش و  نیا  وا  لد  رب  دوش  دراو  هک  نآ  رگم  نینمؤم 

. مئاق

ثیدح 34

ۀیاوغلا و رثک  اذا  لاق : مکمئاق ؟ رهظی  یتم  هللا  دبع  ابا  لجر  لأس  لاق : ملـسم  نب  دمحم  نع  ناذاش  نب  لضف  لاق  يدابآ ، نوتاخلل  نیعبرالا 
رثکا ایندـلا ، یلا  اهقفلا  لام  و  ءاسنلاب ، ءاسنلا  و  لاجرلاب ، لاجرلا  یفتکا  و  دادـسلا ، حالـصلا و  لق  و  داـسفلا ، روجلا و  رثک  و  ۀـیادهلا ، لـق 

لاجدلا و جرخی  مث  ینایفسلا  هحفص 95 ]  ] لتق و  ریزانخ ، ةدرق و  اوریصی  یتح  عدبلا  لها  نم  موق  خسم  و  ءارعـشلا ، راعـشالا و  یلا  سانلا 
یناکف ءاروشاع  موی  یف  موقی  ناضمر و  رهـش  نم  نیرـشع  ثالث و  ۀـلیل  یف  مئاقلا ع  مساب  يدانی  کلذ  دـنعف  لالـضالا  ءاوغالا و  یف  غلاب 

، اوعیابی یتح  ایط  مهل  يوطت  ضرالا  فارطا  نم  هیلا  هتعیـش  لبقتف  ۀعیبلا هللا ، هیدی : نیب  لیئربج  يدانی  ماقملا و  نکرلا و  نیب  امئاق  هیلا  رظنا 
اروج تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  ألمیف  لاجدلا  لامع  عفدل  راصمالا  یلا  اهنم  دونجلا  قرفی  مث  اهفجن  یلع  لزنیف  ۀفوکلا  یلا  ریسی  مث 

الا رهظی  ال  لاق : مئال  لاق : اهیلا ؟ مکمئاق  ییجی  نیا  نم  ۀکم  لها  نم  ادـحا  ملعیا  یما  یبا و  كادـف  هللا  لوسر  نبای  هل  تلقف  لاق : املظ ، و 
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اب  ) دیوگ ناذاش  نب  لضف  يدابآ ، نوتاخ  نیعبرا  باتک  زا  مراهچ -  یـس و  ثیدـح  راتـسالا . فشک  یف  هاور  ماقملا و  نکرلا و  نیب  ۀـتغب 
هک یتقو  دومرف : ماما  امش  مئاق  دوش  یم  رهاظ  تقو  هچ  قداص ع  ماما  ترضح  زا  يدرم  دیسرپ  تفگ : ملسم  نب  دمحم  زا  دانـسا ) فذح 

دنیامن افتکا  و  یتسار ، یتسرد و  حالص و  دشاب  مک  و  دوش ، رایسب  متس  ملظ و  و  ددرگ ، مک  تیاده  و  دوش ، دایز  یهارمگ  ینار و  سوه 
تعدب زا  یموق  دندرگ  خـسم  دـنروآ و  يور  يرعاش  رعـش و  هب  مدرم  بلغا  و  دـنوش ، تسرپ  ایند  اهقف  نانز و  هب  نانز  نادرم و  هب  نادرم 

رایسب و  دیامن ، جورخ  لاجد  سپـس  ینایفـس و  دوش  هتـشک  و  دننک ،) ادیپ  ار  نانآ  قالخا  ینعی   ) دنوش ریزنخ  نومیم و  هک  نیا  ات  نارازگ 
یم اروشاع و  زور  رد  دیامن  مایق  دیامن و  ادـن  ناضمر  بش 23  رد  مئاق  مان  هب  يدانم  ینامز  نینچ  رد  دـشوک ، مدرم  تلالـض  ءاوغا و  رد 
يور وا  يوس  هب  نیمز  فارطا  زا  شنایعیـش  و  ادخ ، يارب  دینک  تعیب  هک  وا  يولج  رد  دـیامن  ادـن  لیئربج  ماقم و  نکر و  نیب  ار  مئاق  منیب 
فرط هب  رکـشل  اجنآ  زا  دیامن و  لوزن  فجن  رد  دـنک و  تکرح  هفوک  يوس  هب  وا  سپـس  دـنیامن . تعیب  هک  نیا  ات  ضرالا  یط  اب  دـنروآ 

متـس و زا  دشاب  هدش  رپ  هک  نآ  زا  سپ  دیامن  رپ  طسق  هحفـص 96 ]  ] لدع و زا  ار  نیمز  دنیامن و  عفد  ار  لاجد  لامع  ات  دنوش  قرفتم  دالب 
، نانآ يوس  هب  دیآ  یم  اجک  زا  مئاق  هک  دناد  یم  یـسک  هکم  لها  زا  ایآ  مردام  ردپ و  دوش  تیادف  ادـخ  لوسر  نباب  تفگ  درم  نآ  روج ،

. هدمآ مه  رارسالا  فشک  رد  ثیدح  نیا  ماقم  نکر و  نیب  یناهگان  رگم  دوش  یمن  رهاظ  هدومرف :

ثیدح 35

هیلع مئاقلا  جورخ  یتم  كادف  تلعج  هل  تلق  لاق : مالسلا  هیلع  هللا  دبع  یبا  نع  ریصب  یبا  نع  دانسا ) طاقسا  اب  ، ) ینامعنلا ۀبیغ  باتک  نع 
رمالا اذه  مادق  نا  دـمحم  ابا  ای  نوتاقولا ، بذـک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  لاق  دـق  تقونال و  تیب  لها  انا  دـمحم  ابا  ای  لاقف : مالـسلا ؟

: لاق مث  ءادیبلاب ، فسخ  و  ۀیکزلا ، سفنلا  لتق  و  یناسارخلا ، جورخ  و  ینایفسلا ، جورخ  و  ناضمر ، رهش  یف  ءادنلا  نهلوا  تامالع ، سمخ 
نوعاطلا اما  لاقف : امه ؟ یئیـش  يا  كادف و  تلعج  تلق : رمحالا  نوعاطلا  و  ضیبالا ، نوعاطلا  کلذ  مادق  نوکی  نا  دبال  هنا  دـمحم  ابا  ای 

نیرشع ثلث و  ۀلیل  یف  ءامسلا  فوج  یف  همـساب  يدانی  یتح  مئاقلا  جرخی  و ال  فیـسلاف ، رمحالا  نوعاطلا  اما  فراجلا و  توملاف  ضیبالا 
یقبی الف  هوعیطا ، هل و  اوعمساف  دمحم  لآ  مئاق  نالف  نب  نالف  نا  الا  هیبا ، مسا  همـساب و  لاق : يدانی ؟ مب  تلق : هعمج  ۀلیل  ناضمر  رهـش  یف 

امم مئاقلا  جرخی  اهردخ و  نم  ءارذـعلا  جرخت  و  هراد ، نحـص  یلا  جرخی  و  مئانلا ، ظقوتف  ۀحیـصلا  عمـس  الا  حورلا  هیف  هللا  قلخ  نم  یئیش 
هچ موش  تیادف  تفگ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  ریصب  وبا  ینامعن ، تبیغ  باتک  زا  مجنپ -  یـس و  ثیدح  لیئربج . ۀحیـص  یه  عمـسی و 

ص)  ) ربمایپ اریز  مینک  یمن  نیعت  یتقو  میتسه  تیب  لها  هک  اـم  ریـصبوبا ) هینک   ) دـمحم اـبا  يا  دومرف : ماـما  دـیامن ، یم  روهظ  مئاـق  تقو 
ناضمر 2- هام  بش 23  رد  تسا  ءادن  ادتبا  - 1 دراد ، تمالع  جنپ  رما  نیا  دمحم  ابا  يا  ناگدـننک ، نییعت  تقو  دـنیوگ  یم  غورد  دومرف 
(، هکم هنیدم و  نیب   ) ءادـیب نیمز  نتفر  ورف  هیکز 5 - سفن  ندش  هتشک  - 4 ینسح ) دیس  هب  روهـشم   ) یناسارخ جورخ  ینایفس 3 - جورخ 

نوعاط دومرف  ود ، نآ  تسمادک  موش  تیادف  متفگ  دیآ ، خرـس  نوعاط  دیفـس و  نوعاط  تامالع  نیا  رب  مدقم  دمحم  ابا  يا  دومرف  سپس 
ادن ناضمر  هعمج 23  بش  رد  نامـسآ  زا  وا  مان  هب  يدانم  هک  نیا  ات  مئاق  دوش  یمن  جراخ  و  تسا ، گـنج  خرـس  نوعاـط  توم و  دـیفس 

و ار ، وا  دینک  تعاطا  دیونـشب و  دمحم  لآ  مئاق  نالف  رـسپ  نالف  شاب  هاگآ  شردپ ، مان  وا و  مان  هب  دومرف  دـنک ، ادـن  هچ  هب  متفگ  دـیامن ،
هناخ نحـص  هب  دیایب  دوش و  رادیب  یباوخ  ره  هک  ار  ینامـسآ  هحیـص  دنونـش  یم  دنحور  بحاص  هک  ادخ  تاقولخم  زا  يزیچ  دنامن  یقاب 

. تسا لیئربج  هحیص  نآ  هدرپ و  تشپ  تاردخم  دنوش  جراخ  و  شا ،

ثیدح 36

راهنلا رخآ  یف  و  اوعیطا ، اوعمساف و  هعمجلا  ۀلیل  یف  ناضمر  رهش  یف  توصلا  لاق : مالـسلاامهیلع  یلع  نب  دمحم  نع  مالـسالا ، ةراشب  نع 
کلذ متعمـس  اذاف  ریحتم ، كاش  نم  مویلا  کلذ  یف  مکف  مهنتفی  و  سانلا ، ککـشی  اـمولظم  لـتق  اـنالف  نا  يداـنی  سیلبا  نوعلملا  توص 
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 - مشش یس و  ثیدح  هیبا . مسا  يدهملا و  مساب  يدانی  هنا  کلذ  ۀمالع  و  لیئربج ، توص  هنا  اوکـشت  الف  لوالا  ینعی  ناضمر  یف  توصلا 
تـسا هعمج  بش  ناضمر  هام  رد  يدانم  ءادـن  دومرف : هک  تسا  مالـسلا  امهیلع  یلع  نب  دـمحم  ماما  ترـضح  زا  مالـسالا  هراشب  باتک  رد 

یم هنتف  دزادنا و  کش  هب  ار  مدرم  هدش و  هتشک  مولظم  ینالف  دیوگ  هک  تسا  ناطیش  يادن  زور  رخآ  رد  و  دینک ، تعاطا  دیونـشب و  سپ 
لیئربج يادص  نآ  دینکن  کش  ار  لوا  يادـن  دیدینـش  یتقو  اذـل  دـنیآ ، رد  ریحت  کش و  لاح  هب  زور  نیا  رد  هک  یمدرم  ردـقچ  دزادـنا ،

زا باتناهج  رهم  افو  یقداص  زا  هحفـص 98 ] . ] يرکـسع ع نسح  ماما  شردپ  مان  يدهم و  مان  هب  دیامن  ادن  هک  تسا  نآ  شتمالع  تسا و 
داب شبنج  کی  هب  هخاش  زا  یئوکن  فال  دنز  هب  لگ  تخر  شیپ  رگ  دـتفا  رظن  بحاص  مدرم  رظن  زا  هام  دـتفارب  هدرپ  رگ  وت  يابیز  تعلط 

اب دیوپ  وت  قشع  هر  هک  ره  سوه  ماک  اب  دتفا  ربخ  یب  دروخ  هک  سکنآ  ره  شیوخ  زک  تساهرثا  هچ  منادن  وت  قشع  هداب ي  رد  دتفا  رحس 
گرم هب  وت  يور  ندیدرگ  دـتفارب  هدرپ  یک  وت  يابیز  تعلط  زا  باتناهج  رهم  يا  رـشع  یناث  تجح  يا  دـتفا  رترود  يا  هلحرم  یمدـق  ره 

يا دـتفا  رـس  اپ و  یب  نم  رب  ترذـگهر  زا  يدرگ  وچ  كالفا  رب  هنعط  منز  رخف  زا  دـتفا  رظن  تیور  هب  هک  ناـج  مهد  قوش  اـب  رـسیم  تسا 
روراب وت  رورپ  ناج  هیاس  رد  لدع  رجـش  ات  ایب  رهد  دش  هملظم  رپ  دتفا  رپس  يدعتم  تسد  هک ز  آزاب  دـح  زا  دـش  روج  متـس و  ملاع  یجنم 

ياهنوخ هک  دنسپم  قح  هر  نادیهش  نوخ  مقتنم  يا  دتفا  رگج  نوخ  هب  وت  لصو  وچ  تسین  مغ  دش  رگج  نوخ  نارظتنم  لد  توق  رگ  دتفا 
يا یبیغ  دـهاش  یمق  طیحم  زا  هحفـص 99 ]  ] دتفا رگراک  افو )  ) ياهاعد هک  یفطل  اهرثا  تسار  يرحـس  ياعد  دنیوگ  دتفا  ردـه  سدـقم 
مزب زا  دـمآ و  مزب  هب  هدرپ  زا  هدرپ  هب  دوب  ناهن  هک  یبیغ  دـهاش  نآ  رادـیدپ  هام  دـش  هک  دـیئآرب  ماـب  رب  رادـید  هگ  دـمآ  هک  هدژم  نارظتنم 

ای نیکـشم  هرط ي  نآ  شوخ  میمـش  تساخرب  رازلگ  تریغ  نمچ  کشر  ام  هبلک ي  دش  شالاب  هولج ي  خر و  گنر  زا  دمآ و  زاب  رازابب 
دلوم دوب  تسا و  دـیع  راریپ  زور  اپ  زا  دوب  رتوکن  لاسما  دوب  وکن  زغن و  یـسب  هچ  را  راهب  لاـس  ره  راـتات  تسا ز  هدیـسر  گـشم  هلفاـق ي 

رمآ و مه  رالاس  هلفاق  ناکم  نوک و  هلفاق ي  رب  دـشاب  هک  دوعوم  تجح  نید  هشنهاش  راتخم  دـمحا  لسر  هاشنهـش  مانمه  لک  هش  دوعـسم 
نابعش هم  رد  دش  رهم  وا  زا  تسا  یغورف  هک  تیالو  سمـش  نآ  راتخم  لعاف  مه  ملاع و  مه  رداق و  مه  تسا  رما  بحاص  مه  یجان و  مه 
دوعوم يدـهم  قح  رهظم  مما  يداه  راونا  علطم  شخر  رون  زا  تهج  شـش  دـش  شلامج  وچ  یلجت  درک  ناـهج  روط  رد  رادومن  همین  هگب 

زا هحفـص 100 ]  ] راظنا تسا ز  ناهن  لقع و  رب  تسادـیپ  هدـیدب  رون  رـس  هب  لقع  نت و  هب  ناج  نوچ  رارـسا  فقاو  رظن  بیاـغ ز  میاـق  نآ 
رد وت  زا  رون  همشچ  رازه  موش  بآ  هک  ردقنآ  مشک  هلعش  عمش  وچ  موش  باهتلا  مرگ  نوچ  وت  قشع  زوس  رظن ز  يایمیک  هناورپ  يدهاجم 

موش بات  چـیپ و  هب  تفلز  وچ  هکنآ  دابم  شاب  رورپ  هرذ  دیـشروخ  هلالـس  يا  وت  موش  باتفآ  کـشر  مور و  ناـشکهک  هب  تسیراـج  ملد 
ریوک رد  هک  دنـسپم  مدـمآ  وت  لصو  همـشچ ي  قوش  هب  موش  باکر  مه  ریـس  کبـس  میـسن  اب  هک  نک  رطعم  دوخ  يور  لـگ  نم ز  ماـشم 

ملد رد  هتفگان  هک  هوکش  رازه  موش  بایماک  وت  لاصو  نم ز  هک  ایب  تسا  زیربل  قوش  کشا  زا  منماد  هکنونک  موش  بارس  زا  هتـسخ  تمغ 
میرح نآ  رد  موش  بالقنا  رد  شمان  ندینـش  اب  هک  دوعوم  يدهم  هاگرد  یمالغ  نم و  موش  باجم  يروآ  نخـس  هب  بل  وچ  یلو  تسیقاب 

ناقشاع زا  هک  دیما  نیدب  تسود  يا  متخوس  هناورپ )  ) وچ هلعـش  درگ  هب  موش  بانج  نآ  زیچان  هرذ ي  هک  میک  رینم  رهم  تسا  مرحمان  هک 
قحلا ءاج  هک : یلج  طـخب  تسا  هتـشون  قرو  دوجو  رتفد  زا  منز  یم  هچنآ  ره  قحلا  ءاـج  یناهفـصا  ریغـص  زا  هحفـص 101 ]  ] موش باسح 
فرش زا  نیرب  شرع  هب  نیمز  دوعوم  يدهم  دوعـسم  دلوم  نمی  هب  قریب  نایع  رد  بیغ  زا  هتخارف  نیقی  قلخ  رخآ  ماما  قلاخ ، هولج  تسخن 

تفرگ ز یمن  دوب  یماـظن  ار  داـجیا  ملاـع  هنوگچ  قلطم  دوب  دـبا  اـت  لزا  وا ز  تسد  هب  دوجو  هاـگراک  هکنآ  قح  بلطم  یلو  قبـس  هتفرگ 
دنرظتنم ناهن و  بیغ  هدرپ  هب  وا  دش  قنور  دوب  ار ، ماکحا  لئاسم و  وا  زا  ماکحتـسا  تسار  مالـسا  دعاوق  وا  زا  قسن  مظن و  هک  رگا  دادـضا 

یقروز رحب ، رد  یناد  ریغص )  ) قبط يور  هداهن  ار  دوخ  یتسه  هنامز  وا  مدقم  راثن  دنیامن  هکنآ  يارب  قرف  هب  قرف  اه  قلخ  همه  شمدقم  هب 
دمآ یم  ناـهج  ناـج  اـم  بحاـص  رورـس و  دوجو  رحب  رهگ  تماـما  جرب  رتخا  يرهوج  نیـسح  زا  قروز  دوب  وا  زورما  تفرعم  رحبب  دـیاب 

هحفـص 102]  ] دـمآ یم  نابز  درو  اج  همه  شریخ  رکذ  نشور  ملاع  هدـش  شدوجو  رون  زا  بشما  دـمآ  یم  نامز  رخف  رـشع  یناـث  تجح 
تلدعم و هرود ي  درذگ  یم  متـس  ملظ و  یـشک و  قح  مسوم  دیآ  یم  ناشن  مان و  یبن  دراد ز  هکنآ  دـحا  دـنوادخ  تاذ  هنیآ ي  رهظم و 
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لاح ناهن  ربا  سپ  دیـشروخ  وچ  دنچکی  دوب  دیآ  یم  نایعدم  ندش  اوسر  تقو  تسا  يو  رادافو  نارای  يزوریپ  زور  دـیآ  یم  ناما  نما و 
تخب هش  دوعسم  مدقم  يداش  دیآ  یم  ناشف  گشم  ناهج  ناتـسلگ  رد  ایند  تلادع  رطع  زا  دنک  رطعم  ات  دیآ  یم  نایع  دنوادخ ، فطل  زا 

شیگدنب دنک  ات  دیآ  یم  ناکم  نوک و  همه ي  تسرپرـس  دوجو  کلم  هش  داجیا و  روشک  مظان  دـیآ  یم  ناوج  زاب  کلف  ریپ  ردـپ  ناوج 
یم ناوت  هک  ار  ناهج  ناناوتان  ربب  هدژم  نیا  وت  هاش  فرط  زا  ابص  يا  دیآ  یم  نانک  دجو  شوخ  مرخ و  نیمز  رب  کلف  یـسیع ز  ترـضح 
همه رخف  يرهوج )  ) دوجو رحب  رهگ  تماما  جرب  رتخا  دیآ  یم  نانج  گشر  نیرب  دلخ  تریغ  شمدق  بارت  تداهـش ز  کلم و  ملاع  دیآ 

هحفص 103]  ] دیآ یم  ناهشداپ 

ثیدح 37

نینموملل لج  زع و  هللا  نم  نوکی  تامالع  مئاقلا  مادق  نا  لوقی : مالـسلا  هیلع  هللا  دبع  ابا  تعمـس  لاق : ملـسم  نب  دمحم  نیدلا ، لامک  نع 
عوجلا و فوخلا و  نم  یئیـشب  مئاقلا  جورخ  لبق  نینمؤملا  ینعی  مکنولبنل  و   ) یلاعت هللا  لوق  کلذ  لاق  كادـف ؟ هللا  ینلعج  یهاـم  و  تلق :
مهناطلـس و رخآ  یف  نالف  ینب  كولم  نم  فوخلا  نم  یئیـشب  مکنولبنل  لاـق : نیرباـصلا ) رـشب  تارمثلا و  سفنـالا و  لاومـالا و  نم  صقن 

تارمثلا نم  صقن  عیرذ و  توم  لاق  سفنالا  نم  صقن  و  لضفلا ، ۀـلق  تاراجتلا و  داسف  لاق : لاومالا  نم  صقن  و  مهراعـسا ، ءالغب  عوجلا 
ملعی ام  و  لوقی : یلاعت  هللا  نا  هلیوات  اذـه  دـمحم  ای  یل  لاق  مث  مئاقلا ع  جورخ  لـیجعتب  کـلذ  دـنع  نیرباـصلا  رـشب  و  عرزی ، اـم  عیر  هلعل 
قداص ماما  ترضح  مدینش  تفگ : ملسم  نب  دمحم  متفه -  یـس و  ثیدح  هتبیغ . یف  ینامعنلا  هاور  ملعلا و  یف  نوخـسارلا  هللا و  الا  هلیوأت 

ارم دنوادخ  تسیچ  متفگ  نینمؤم ، تهج  هب  یلاعت  يادخ  فرط  زا  تسا  یتامالع  مئاق  روهظ  همدـقم  يارب  انامه  دومرف : یم  مالـسلا  هیلع 
لام و یمک  یگنـسرگ و  سرت و  زا  يرادقم  هب  مئاق  روهظ  لبق  ار  نینمؤم  ینعی  میئامزآ  یم  هنیآ  ره   ) یلاعت هلوق  دومرف : دیامن ، وت  يادـف 
و نانآ ، هطلسرخآ  رد  تسنالف  ینب  ناهاش  زا  سرت  هب  امش  شیامزآ  دومرف : ماما  هرقب 155 .) ار  نارباص  دیهد  تراشب  تاج ، هویم  دالوا و 
ار سوفن  زا  یمک  دئاوز و  یمک  و  دـننک ،) تلاخد  اهتلود  هک   ) تسا تراجت  داسف  هدومرف  ار  لام  یمک  و  اهخرن ، نتفر  الاب  هب  یگنـسرگ 

ربص داب  تراشب  یبآ ، یب  ای  ندیسرن و  رمث  هب  تاج  هویم  یمک  و  دوش ) ماجنا  یقیاقد  تدم  رد  یلعف  ياه  هتکس   ) عیرـس ندرم  هب  هدومرف 
لیوأت دنناد  یمن  و  هدومرف : ادخ  هک  هیآ  لیوات  تسا  نیا  دمحم  ابا  يا  دومرف  سپـس  مئاق ع ، روهظ  لیجعت  هب  یتقو  نینچ  رد  ار  ناگدننک 

هحفص 104] (. ] میئام هک   ) ملع رد  نوخسار  ادخ و  رگم  ار  نآ 

ثیدح 38

لبجلا ضیفی  و  اضیغ ، ضیغیف  ملعلا  صقنی  ةأجف ) يا   ) مکمادـقا تحت  نم  جرفلا  اوعقوتف  مکرهظا ، نیب  نم  ملعلا  عفر  اذا  اضرلا : یلع  لاـق 
موی باتک  نم   ) هسفنل ۀمامالا  یعدی  مهلک  بلاط  یبا  لآ  نم  الجر  رشع  ینثا  جورخ  کلذ  قبسی  خیشلا و  یقلی  و  لمعلا ، صقنی  و  اضیف ،

نم قبی  مل  و  لهجلا ، اشف  ضبقناف و  ملعلا  ۀـلحرم  تیوط  نا  دـعب  هللا  نذاـب  اـبیرق  جرفلا  نوکیـس  و  يداـهلا ع ) نع  هلثم  درو  (. ) صـالخلا
دقف نسلا  یف  نعاطلا  خیشلا  اما  دحا ... رمتای  اورما ال  اذا  و  مهلوق ، عمسی  اولاق ال  اذا  رومعملا ، یـصاقا  یف  ۀیئانتم  ایاوز  یف  دارفا  الا  ءاملعلا 

تققحت نا  دـعب  جرفلا  رظتنن  نحن  اـه  و  فا ! لوق : هیرخـسلاب و  ـالا  هئارآ  نوـقلتی  ـال  هؤاـنب  اراـص  همارتـحا و  لـق  هیوذ و  یلع  اـثبع  راـص 
ثودـح يا  يدؤی  دـق  يذـلا  ریخلا  هحتاـف  یه  یتلا  ناریا  ةروث  لاـثماک  روظنملا  قفـالا  یف  حولت  اـهتایربک  تأدـب  تاـمالعلا و  تاـیرغص 

امش نایم  زا  ملع  هاگره  متشه -  یس و  ثیدح  هجرخم . هللا  لهس  ءاقلا  یلا  عفدت  یتلا  یناسارخلا  ۀیأر  روهظک  هزیمملا  سمخلا  تامالعلا 
و دـشاب ، صقان  لمع  رایـسب و  لهج  دوش و  یم  مک  ملع  نامز  نآ  رد  دوخ  ياهمدـق  ریز  زا  هک  ناـهگان  دیـشاب . جرف  رظتنم  دوش  هتـشادرب 

هیلع يداه  ماما  زا  ثیدـح  نآ  دـننام  و  دوخ . يارب  دـنوش  تماما  یعدـم  هک  بلاط  یبا  لآ  زا  درم  رفن  هدزاود  نامز  نیا  رد  دریگ  تقبس 
املع زا  دـنامن  و  ددرگ ، عیاش  لهج  دوش و  هدـیچرب  ملع  هک  نآ  زا  دـعب  دـنوادخ  نامرف  هب  تسا  کیدزن  جرف  دومرف : هک  هدیـسر  مالـسلا 
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هک ریپ  خیـش  اما  دیامنن ، تعاطا  یـسک  دننک  رما  رگا  دـنکن و  لوبق  یـسک  دـنیوگب ، يزیچ  هاگره  تسدرود  دالب  رد  نانیـشن  هشوگ  رگم 
ام و  فا ! دنیوگب  دنریگ و  رخـسمت  هحفـص 105 ]  ] هب ار  وا  تشاد و  دهاوخن  یمارتحا  دوب و  دـهاوخ  تبخ  شناگتـسب  نایم  رد  شدوجو 

تـسا سوسحم  دوهـشم و  هعماج  قفا  رد  و  هدش ، عورـش  گرزب  مئالع  دـش و  راکـشآ  کچوک  مئالع  هک  نآ  زا  دـعب  میتسه  جرف  رظتنم 
اهنآ ددـع  هک  دوش  یم  متخ  رگید  مئالع  هب  و  تسا ، اهریخ  مامت  يادـتبا  هک  يریخ  نآ  دنتـسه ، تاریخ  يادـتبا  هک  ناریا  تیعمج  دـننام 

ترـضح هب  هثاغتـسا  دـهاش  نیـسح  زا  دـنک . کیدزن  ار  شروهظ  دـنوادخ  دوش  هدرپس  مئاق  هب  هک  یناـسارخ  ملع  روهظ  دـننام  تسا  جـنپ 
هـشیمه ار  قاشع  ناهن  دش  هدید  زا  وت  هام  يور  هکنآ  اب  وت  يوزرآ  مرب  كاخ  هب  اهـش  مسرت  وت  يور  نارجه  تشگ ز  مامت  مرمع  يدهم 

بش منک  هراتس  زا  رپ  نماد  وت  يوم  وچ  مغ  نیا  زا  هایس  ناشزور  دش  قلخ  مشچ  دش ز  ناهن  نوچ  تا  هرهچ  دیشروخ  وت  يوس  هدید  دوب 
نوچ مه  وت  يوب  گنر و  دوبن  ار  غاب  ياهلگ  دوب  لگ  ياشامت  رهب  غاب  هب  شدرگ  وت  يور  داـی  منک  هاـم و  هب  مرگنب  نوچ  مشچ  کـشا  ز 

وت و يور  دایب  اهبـش  عمـش  وچمه  میزوس  وت  يور  رجه  یک ز  ات  وت  يوک  هگرحـس ز  میـسن  درذگب  رگ  دـمد  ناگدرم  نت  هب  ناج  حیـسم 
قح تجح  يا  یناسارخ  یناغون  زا  هحفص 106 ]  ] وت يوجتسج  دنک  راید  رهب  یک  ات  نک  هداتف  اپ  زا  دهاش )  ) لاح هب  یمحر  وت  يوگتفگ 

میدومنن تراجت  تفر و  فک  هیامرس ز  میدیسرن  دصقم  هب  میدنامب و  رای  زا  میدیود  رایغا  یپ  يرمع  هک  سوسفا  نکفارب  راسخر  هدرپ ز 
ردنا بل  هنـشت  ام  میدیدن  رادلد  خر  دمآ  بل  هب  اهناج  تسود  خر  مینیب  هب  هک  میدومن  یعـس  سب  میدـیرخن  یعاتم  هودـنا  ترـسح و  زج 

میدیـشک جـنر  سب  هیداب  نیا  رد  هک  یمحر  نابحم  ياهلد  وت  ریجنز  هب  هتـسب  يا  میدیـشچن  دوخ  لد  نوخ  زا  زج  هب  یبآ  ریحتم  ایرد  بل 
تقارف ماش  زا  میتسـشن  زور  بش و  وت  دای  هب  هک  نادـنچ  میدـید  وت  راسخر  میدرک  رظن  هچ  ره  رب  تسنایع  تسناـهن و  هدرپ  رد  وتراـسخر 

دای رب  میدونغ  دهم  رد  وت  يالوت  هب  اهاش  میدیرب  میتسب  وت  ریغ  رب  هک  هتشر  ره  میدومن  هتـسویپ  وتب  تعاط  هتـشر  ات  میدیمدن  هگرحـس  وچ 
هاش و ره  هب  میهار  هب  مشچ  ام  میدـیرد  ربص  نهریپ  اـم  وت  رجه  زک  نکفارب  راـسخر  هدرپ ز  قح  تجح  يا  میدـیکم  ریـش  اـم  وت  لـعل  بل 

هنعط یـسب  میدـیدب و  ملظ  سب  نمـشد  هک ز  روآرب  تسد  ادـخ  تـسد  يا  هحفـص 107 ]  ] میدـیهر وت  لاـیخ  ریغ  زا  وت  هار  رد  هاـگرحس 
تهگرد رب  نادرگم  يور  ترد  نارقف )  ) اهاش ز میدیمخ  وت  رجه  هک ز  ار  ام  تماق  مه  ار  نید  تماق  دنک  تسار  تجک  ریـشمش  میدینش 

قـشاع ار  يربلد  ره  ینک  ات  نک  يرگنـشور  نم  هام  ینام  هدرپ  رد  یک  هب  ات  نید  رهوگ  هناورپ  يدـهاجم  زا  میدـیما  هنوگ  دـص  هب  هداـتفا 
يرود زا  یک  هب  اـت  نک  يرتشم  دوخ  خر  رب  ار  يرتشم  اـمن و  خر  نادرگ  شیوخ  وحم  هرذ  نوچ  ار  هرهز  نک ، یئ  هولج  نک  يربلد  دوخ 

هتسکشب ریاط  ار  ادخ  يریت  دروخ  یم  وس  ره  نید ز  زابهاش  نک  يرگنشور  نامـسآ  رد  وش ، رهم  ار  نید  خرچ  میرامـش ؟ رتخا  تخر  هام 
رفک رحب  جوم  نک  يرواد  یهلا  لدع  دنسم  رب  نز  هیکت  قح  تجح  يا  ملظ  دش ز  رپ  ناهج  فاق  ات  فاق  نک  يرپهـش  ار  قح  نید  لاب  ي 

نکـش تب  یتسرپ  تب  رب  دوخ  ياج  یتسرپ  قح  هدادن  ات  نک  يرگنل  ار ، نید  کلف  نک  اپب  نافوط  وش ، حون  نید  لحاس  رب  دـنز  یم  ولهپ 
، شدرگ لدـع  رادـم  ردـنا  دـنک  ات  ددرگ ؟ ملظ  رادـم  رب  رگمتـس  خرچ  یکب  ات  هحفـص 108 ]  ] نک يرذآ  يوخ  عفد  لـیلخ و  نوـچ  وـش 
زا نید  رهوگ  يا  یکب  اـت  نک  يردـنت  نازوسب ، نمرخ  نانمـشد  زا  وـش ، قرب  نکفارب  نب  زا  ار  ملظ  نک  رب  هشیر  زا  ار  رفک  نک  يروـحم 

باکر و رب  نزرب  ياپ  نک  نانمـشد  ناج  دـصق  ماـین و  زا  شکرب  غیت  نک  يربهر  ار  ادـخ  نید  یتشک  وش ، ادـخان  یئاـین ؟ نوریب  فدـص 
يرای ياوه  رگ  نک  يردصم  قتـشم ، وت  زا  یتسه  راثآ  همه  يو  اشگب  هرهچ  تیور  رجه  زا  بلب  اهناج  همه  يا  نک  يردـیح  ياه  هلمح 
دوهش رد  بیغ  زا  رگا  نم  راگن  لگ  رایرهش  هتفشآ  هداز  لوسر  زا  نک  يرکسع  روپ  قاشع  تمدخ  یناوت  ات  دهاجم )  ) يراد رـس  هب  ار  وا 

نآ ندید  قوش  هب  دیآ  دورف  نیمراهچ  کلف  زا  حیسم  مشچ  هب  همرـس  وچ  دشک  ات  وا  هگرد  رابغ  دیآ  دوب  تسه و  ره  وا  یـسوب  ياپب  دیآ 
هک نامه  دیآ  دوعق  رد  خرچ  دنک  مایق  وا  وچ  ریبکت  دشک  کلف  ار  وا  تماق  زارط  دیآ  دورـس  همغن و  رد  دزیخ و  دجو  هب  لبلب  لگ  رایرهش 
هب رما  یلو  نیبم  عرش  مکح  يارجا  هب  رـصع  ماما  هحفـص 109 ]  ] دیآ دوپ ، رات و  ملظ  زا  دلـسگب  هکنامه  دادیب  هشیر ي  كاخ  زا  دـنک  رب 

دیآ دود  لد ز  مغ ز  نیا  مدهاوخ  هک  نامه  تسین  مغ  مراد و  هتفشآ )  ) رطاخ رجه  دیآ ز  دودح ، یئاپرب 

ثیدح 39
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ءاجف دـحا  یلع  لخدـی  ال  اهل : لاق  هملـس  ما  تیب  یف  یبنلا ص  ناک  لاق : مالـسلا  هیلع  رفعج  یبا  نع  دوراجلا  یبا  نع  قودـص  یلاما  نع 
یبنلا ص اذا  هردص و  یلع  نیـسحلا  اذاف  هرثا  یلع  هملـس  ما  تلخدـف  یبنلا ص  یلع  لخد  یتح  ائیـش  هعم  تکلم  امف  لفط  وه  نیـسحلا و 

اهیعضف اهیلع  لتقی  یتلا  ۀبرتلا  هذه  نا  لوتقم و  اذه  نا  ینربخی  لیئربج  اذه  نا  هملس  ما  ای  یبنلا ص  لاقف  هبلقی  یئیـش  هدی  یف  اذا  یکبی و 
هل نا  یلا : لجوزع  یحواف  تلعف  دق  لاق : هنع  کلذ  عفدی  نا  هللا  لس  هللا  لوسر  ای  هملس  ما  تلاقف  یبیبح  لتق  دقف  امد  تراص  اذاف  كدنع 

هتعیش نیسحلا و  ءایلوا  نم  ناک  نمل  یبوطف  هدلو  نم  يدهملا  نا  و  نوعفشیف ، نوعفـشی  ۀعیـش  هل  نا  نیقولخملا و  نم  دحا  اهلانت  ۀجرد ال 
رد ص )  ) مرکا ربمایپ  هک  دـنک  یم  ثیدـح  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  دوراـجلا  یبا  مهن -  یـس و  ثیدـح  ۀـمایقلا . موی  نوزئاـفلا  هللا  مه و 

ربمایپ رب  دش  دراو  دمآ و  دوب  یکچوک  لفط  هک  نیسح ع  ماگنه  نیا  رد  دوشن ، لخاد  یسک  دومرف : وا  هب  تشاد  فیرشت  هملـس  ما  هرجح 
، دینادرگ یم  هک  دوب  يزیچ  شتسد  رد  تسیرگ و  یم  ربمایپ  دوب و  ربمایپ  هنیس  يور  رد  نیسح  هک  یتقو  دمآ ، وا  لابند  هب  هملـس  ما  ص ،

شنوخ نآ  يور  هک  تسا  یکاـخ  نیا  دوش و  یم  هتـشک  لـفط  نیا  هک  ارم  دـهد  یم  ربـخ  تسا  لـیئربج  نیا  هملـس  ما  يا  دومرف : ربماـیپ 
هحفـص  ] لوسر يا  تفگ : هملـس  ما  هدش ، هتـشک  نم  بیبح  دش  نوخ  هب  لیدبت  هک  ینامز  دوخ  دزن  رادـهگن  دومرف  سپـس  ددرگ ، هتخیر 
دنوادخ هتـشذگ و  یلاعت  يراب  ملع  رد  دش و  دهاوخ  اققحم  دومرف : ربمایپ  دنک ، عفد  ار  الب  نیا  وا  زا  هک  دنوادخ  زا  هاوخب  ادخ ص  [ 110

هک تسا  ینایعیـش  وا  يارب  اـنامه  دـسرن و  نیقوـلخم  زا  یـسک  هجرد  نآ  هب  هک  تسوا  يارب  یئ  هـجرد  هـنیآ  ره  هـک  دوـمن  یحو  نـم  هـب 
مسق ادخ  هب  نانآ  هک  دنـشاب  وا  هعیـش  نیـسح و  ناتـسود  زا  هک  یناسک  يارب  اشوخ  اذل  تسوا  دالوا  زا  يدهم  نامه  و  دنک ، یم  تعافش 

. دنتمایق زور  ناراگتسر 
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نیسحلا نب  یلع  نسحلا  یبا  لیلجلا  خیشلا  یلا  فیرـشلا  هعیقوت  مالـسلا و  هیلع  يرکـسعلا  نسحلا  مامالا  ۀبتاکم  لئاسولا ، كردتـسم  نع 
دمحلا هللا میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  جاجتحالا  یف  یسربطلا  خیشلا  هاور  ام  یلع  هتروص  هظفل و  اذه  هللا و  همحر  یمقلا  هیوباب  نب  یسوم  نب 

هقلخ ریخ  یلع  ةولصلا  نیقلاخلا و  نسحا  هللا  الا  هلا  نیملاظلا و ال  یلع  الا  ناودعال  نیدحلملل و  رانلا  نیدحوملل و  ۀبقاعلا  نیملاعلا و  بر 
هتاضرمل هللا  کقفو  یمقلا  هیوباب  نب  نیسحلا  نب  یلع  نسحلا  ابا  یهیقف  يدمتعم و  یخیش و  ای  کیصوا  دعب  اما  نیرهاطلا  هترتع  دمحم و 
کیـصوا و  ةوکزلا ، یعنام  نم  ةولـصلا  لبقت  هناف ال  ةوکزلا  ءاتیا  ةولـصلا و  ماقا  هللا و  يوقتب  هتمحرب  نیحلاص  ادـالوا  كدـلو  نم  لـعج  و 

هقفتلا و  لهجلا ، دنع  ملحلا  و  رـسیلا ، رعـسلا و  یف  مهجئاوح  یف  یعـسلا  ناوخالا و  ةاساوم  و  محرلا ، ۀلـص  ظیغلا و  مظک  بنذلا و  ةرفغمب 
یف ریخ  ال   ) لج زع و  هللا  لاـق  رکنملا  نع  یهنلا  فورعملاـب و  رمـالا  قلخلا و  نسح  و  نآرقلل ، دـهعتلا  و  رومـالا ، یف  تبثتلا  و  نیدـلا ، یف 

یـصوا یبنلا  ناف  لیللا  ةولـصب  کیلع  اهلک و  شحاوفلا  بانتجا  و  سانلا ) نیب  حالـصا  وا  فورعم  وا  ۀـقدصب  رما  نم  الا  مهاوجن  نم  ریثک 
رما یتیـصوب و  لمعاف  انم ، سیلف  لیللا  ةولـصب  فختـسا  نم  لیللا و  ةولـصب  کیلع  لیللا ، ةولـصب  کیلع  لیللا ، ةولـصب  یلع  ای  لاقف : اـیلع 

یتما لامعا  لضفا  لاق : یبنلا ص  ناـف  جرفلا ، راـظتنا  ربصلاـب و  کـیلع  و  هیلع ، هحفـص 111 ]  ] اولمعی یتح  هب  کترما  اـمب  یتعیـش  عیمج 
املظ تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا  المی  هنا  لاق  ثیح  یبنلا ص  هب  رشب  يذلا  يدلو  رهظی  یتح  نزح  یف  انتعیـش  لازت  جرفلا و ال  راظتنا 

مالـسلا و  نیقتملل ، ۀـبقاعلا  ءاشی و  نم  اهثروی  ضرالا هللا  ناف  ربصلاب  یتعیـش  عیمج  رما  و  نسحلا ، ابا  يدـمتعم  یخیـش و  ای  ربصاف  اروج  و 
باتک ملهچ -  ثیدـح  یهتنا . ریـصنلا ، معن  یلوملا و  معن  لیکولا  معن  هللا و  انبـسح  هتاکرب و  هللا و  ۀـمحر  انتعیـش و  عیمج  یلع  کـیلع و 
هتشون یمق  هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسح  نب  یلع  نسحلا  یبا  خیش  هب  ترضح  نآ  فیرش  عیقوت  يرکـسع و  ماما  همان  لئاسولا ، كردتـسم 
يادخ يارب  ساپـس  دـمح و  نابرهم ، هدنـشخب  دـنوادخ  مان  هب  تسا ، جاجتحا  رد  یـسربط  خیـش  هدومن  تیاور  هچنآ  رب  انب  تاملک  نیا  و 

هب یئادخ  تسین  و  ناراکمتس ، رب  رگم  تسین  ینمـشد  و  ناگدننک ، داحلا  يارب  شتآ  نیدحوم و  تهج  تبقاع  نایملاع و  هدنهد  شرورپ 
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دمتعم و خیش و  يا  ارت  منک  یم  تیصو  دعب  اما  تسوا ، نیرهاط  تیب  لها  هدیرفآ و  نیرتهب  رب  دورد  تسناگدننیرفآ و  نیرتهب  هک  هللا  زج 
تمحر و هب  حلاص  هیرذ  وت  دالوا  زا  دهد  رارق  شتیاضر و  يارب  دنوادخ  ارت  درادب  قفوم  یمق  هیوباب  نب  نیـسح  نب  یلع  نسحلابا  ام  هیقف 

ارت منک  یم  تیـصو  و  دنهدن ، ةاکز  هک  یناسک  زا  زامن  دوشن  لوبق  انامه  ةاکز ، تخادرپ  زامن و  دـنراد  اپرب  دـنوادخ و  زا  زیهرپ  یکاپ  هب 
نالهاج اب  ملح  یتحار و  يراتفرگ و  رد  نانآ  جئاوح  هب  شـشوک  ناردارب و  يرای  مه  محر و  هلـص  مشخ و  ندرب  ورف  هانگ و  زا  زیهرپ  هب 
تـسین يریخ   ) دومرف دنوادخ  هک  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  قالخا و  یئوکین  نآرق و  هب  دـهعت  روما و  رد  توبث  نید و  رد  داهتجا  و 

هب داب  وت  رب  شحاوف و  مامت  زا  بانتجا  و  دشاب ) مدرم  نیب  حالصا  ای  فورعم و  هب  رما  ای  هقدص  هب  رما  هک  نآ  رگم  یشوگ  رد  يرایـسب  رد 
و بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  بش  زامن  هب  یلع  ای  دومرف  یلع ع و  هب  هدومن  هحفص 112 ]  ] تیصو ربمایپ  هک  بش  زامن 
ات مدومن  رما  وت  هب  هچنآ  هب  ام  نایعیش  عیمج  هب  امن  رما  نم و  تیصو  هب  امن  لمع  سپ  تسین ، ام  زا  ار  بش  زامن  درامش  کبـس  هک  یـسک 

تسا جرف  راظتنا  نم  تما  ياهلمع  نیرتهب  دومرف : ربمایپ ص  هنیآ  ره  جرف ، راظتنا  ربص و  هب  داب  وت  رب  و  نآ ، رب  یـشاب  هدننک  لمع  هک  نیا 
هک اجنآ  وا  هب  ربمایپ ص  داد  تراشب  هک  یـسک  نآ  نم  دالوا  دوش  رهاظ  هکنیا  اـت  اـم  نایعیـش  زا  هودـنا  نزح و  دـنک  یمن  لـئاز  یـسک  و 
امن رما  و  نسحلاوبا ، ام  دمتعم  خیش و  يا  شاب  رباص  سپ  روج  ملظ و  زا  دشاب  هدش  رپ  هک  روطنامه  داد  لدع و  زا  ار  نیمز  دنک  رپ  دومرف 

تسناراـکزیهرپ و يارب  تبقاـع  دـهاوخب و  ار  هک  ره  دـیامن  یم  ثراو  هک  تسا  دـنوادخ  يارب  نیمز  هنیآ  ره  ربـص  هب  ارم  نایعیـش  عیمج 
نیرتهب یلوم و  نیرتهب  لیکو و  نیرتهب  ار و  ام  یلاعت  يادخ  دنک  تیافک  دنوادخ ، تاکرب  تمحر و  ام و  نایعیـش  عیمج  رب  وت و  رب  مالس 

تـسا دـیما  هدـیدرگ ، باختنا  يروآ و  عمج  نیرهاط  همئا  ادـخ و  لوسر  زا  فیرـش  ثیدـح  تفه  لهچ و  اعومجم  تسا . هدـننک  يراـی 
بیدا زا  طمسم  هحفـص 113 ] . ] يدـهلا عبتا  نم  یلع  مالـسلا  دـیامن و  تمحرم  ام  هب  ار  نآ  غیلبت  لمع و  هعلاـطم و  قیفوت  یلاـعت  يادـخ 
لصا فرش  جرد  رهوگ  نسح  تما  ربهر  مهد  ماما  زا  سپ  نسح  توتف  ناک  ادخ  ریش  هداز  نسح  تیالو  جرب  بکوک  مهدزای  يدوعـسم 

هام هب  نایع  لیدـب  یب  رهگ  نآ  راـگدرورپ  رما  هب  يربمغیپ  تافـص  رگ  هولج  وا  يور  نسح ز  تمحر  رهظم  یبن  ملع  ثراو  نسح  تورم 
شمکح شیپ  هب  نالد  نیگنس  دنوش  لیلخ  نوچ  دنک  اپب  ار  دیحوت  مچرپ  لیلد  شباب  دعب  دوش ز  ار  نایعیش  هک  لیلـس  نطب  تشگ ز  عیبر 

وا زا  نامز  بحاص  يدهم  رابت  الاو  ماما  ندل  ملع  بحاص  رامـش  یب  شبقانم  ددع  یب  شلیاضف  يرواد  وا  دزن  هب  ناگدـنامرد  دـنرب  لیلذ 
ودع بحم و  شیپ  يرفاک  هویش  هن  اجب  دنام  رفک  هن  راگدرورپ  رما  هب  دوش  رهاظ  هک  یمد  راظتنا  دشک  ناهج  وا  رادید  يارب  راکـشآ  هدش 
حور ایربک  یلو  نآ  عیبر  هام  متـشه  هب  ایح  یب  دـمتعم  نوچ  داد  وا  هب  رهز  افـص  قدـص و  ندـعم  فرـش  رخف و  هیاـم  اـضرلا  نبا  هب  هرهش 

نانچنآ دنکف  اپ  نید ز  ناتسلگ  نوچ ز  نیک  دادیب  هشیت  هحفص 114 ]  ] يرگنب وکن  رگا  افو  درادن  ناهج  ادج  شکاپ  رکیپ  زا  دش  شیفرش 
ناحیر هلال و  نازخ  داب  وچ  درب  نید  ناغفا  هلان و  کلف  جوا  رب  تفر  نید  ناـماد  هب  تخیر  کـشا  ياـج  رـصب  نوخ ز  نید  ناتـسب  ورس ز 

نشلگ و نازخ  تشگ  دنام  راتفگ  نابز ز  ارت  عبط  لبلب  دـنام  راک  زا  هقطان  ای  دوعـسم  تسا  سب  يرفولین  دـبنگ  نید  هآ  زا  دـش  هدـنب  نید 
تهر نیا  رد  قح  فطل  دـنک  رگم  دـنام  راتفر  ياپ ز  رطخ  رپ  هر  نیا  رد  دـنام  رام  نآ  ياج  هب  دـش  جارات  هب  جـنگ  دـنام  راخ  دوخ  ياجب 

نامزلا بحاص  اب  وت  رکذ  هشیمه  دـشاب  ناشن  ترگ  دـمحم  لآ  بح  جـع ز  نامز  ماما  روهظ  دـلوت و  رد  هدیـصق  يدوعـسم  بیدا  يربهر 
شتروص هچ  رگا  دنرب  بیـصن  ناهج  لها  همه  وا  ضیف  دشاب ز  نایناهج  ناهج و  شخب  تاجن  دنک  روهظ  نوچ  راداد  قلاخ  رما  هب  دـشاب 

رپ ز ار  ناهج  دنک  رـسارس  داد  لدع و  دـشاب ز  نایع  همه  رب  شخر  رهم  غورف  دوب  ربا  ریز  دیـشروخ  هرهچ  هکنانچ  دـشاب  ناهن  نامدرم  زا 
هک وا  ریغ  هب  دشاب  نابرهم  هدید  متـس  نامدرم  هب  دوب  ریگ  تخـس  هشیپ  متـس  ناملاظ  هب  هحفـص 115 ]  ] دشاب نارکیب  ملظ  زا  رپ  هکنآ  دعب 

نامـسآ رد  شناکم  هکنآ  حیـسم  وا  يرای  رهب  صالخا  رـس  زا  دیاب  هب  دشاب  نار  ریز  هب  شخرچ  نسوت  هچ  رگا  دهد  لدـع  داد  هک  دـناوت 
متـس روج و  ملظ و  نیمز ز  يور  مامت  نوچ  وا  رخـسم  دوش  دشاب  ناربمیپ  متخ  ثیدح ز  نیا  هک  دـنلاجد  وچ  وا  ریغ  نایعدـم  مامت  دـشاب 
ماما اروغ  مکءام  ضیف  رپ  هیآ  صن  هب  دشاب  ناما  رد  هلمج  ناهج  تاثداح  صالخا ز  رـس  زا  ددرگ  وا  وریپ  هکنآ  ره  دشاب  ناشن  رگد  یک 

نج و ماما  ردیح  هلالس  يادف  دشاب  ناکم  شا  هدنزوس  خزود  رعق  هب  نیقی  هب  دنک  وا  رما  زا  یشکرس  هکنآ  ره  دشاب  نانمؤم  رهب  نیعم  ءام 
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هاپـس دـشاب  ناشف  ناج  وت  رب  همه  نز  درم و  هک  بیغ  هدرپ  تشپ  نک ز  نایع  شیوخ  لامج  دـشاب  ناوج  مه  ریپ و  ترظتنم  قلخ  هک  رـشب 
ناینرپ نهآ  وت  غیت  شیپ  هک  ماین  نسح ز  هداز  يا  دوخ  غیت  رآ  رب  دشاب  نارواخ  دـح  ات  هدز  رتخاب  فص ز  ردـنا  فص  متـس  ایر و  لهج و 

کلم ربخ  دنا  هداد  وت  روهظ  ناربمیپ ز  دشاب  ناج  سنا و  دنوادخ  وت  روای  هک  رامد  رآرب  رس  هب  رس  متـس  لها  ناج  ز  هحفص 116 ]  ] دشاب
تـست راسخر  قشاع  هکـسب  دـشاب ز  ناور  ام  گشا  خر  هب  وت  يرود  میئوگ ز  لجعلا  هتـسویپ  وت  راظتنا  رد  دـشاب  نابـساپ  وت  رما  هگرد  هب 
ینارهت هدیصق  دشاب  ناگیاش  دنچ  رگا  هدیصق  نیا  رد  مهاوخ  یمه  ترذعم  اب  ترضحم  دشاب ز  نابز  رـس  رب  شاوت  مان  هشیمه  يدوعـسم 

فرش تزع و  هاج و  لالج و  تمشح و  تسارت  فکب  رس  میا  هتفرگ  فرط  ره  میا  هداتس  فص  فص  هتسد  هتسد  هک  رگن  دوخ  ياپ  ریزب 
قحب اهراظتنا  هرب ز  ام  مشچ  تشگ  دیفـس  فلت  دـش  دیـسر و  بل  هب  ام  ناج  هک  ایب  اـیب  فلخ  رد  تسه  هچنآ  ره  فلـس  رد  دوب  هچنآ  ره 
موسر دور  یم  لیو  هاچ  هب  يدـمحا  عرـش  دـنلب  دوش  شتماق  وچمه  هک  يدـمحم  مئاق  مایق  دـنک  یتماـیق  يددـجم  هولجب  قح  كاـپ  تاذ 

رس رب  هک  اهشارخنامسآ  هچ  هحفص 117 ]  ] اهراگزور هب  دوب  يرهاظم  ار  يادخ  يدمرس  بیغ  روهظ  نامگ  یب  تسا  مئاقب  يدد  يوید و 
نانمشد لیخ  ناور ز  دوش  نوخ  لیـس  رازه  نازخ  دنک  يا  هظحل  هب  ار  مصخ  رمع  راهب  ناما  یب  بیهن  کیب  قح  رماب  شدبوکب  نارگمتس 

اه هنعط  هچ  نانج  هنومن  دوش  نید  داد و  لدع و  ناهج ز  اهراجفنا  يادص  زا  دفاکش  نامسآ  هک  نانچ  انف  شتآ  هب  دشک  ناشکرـس  طاسب 
شتعاط هب  نامزلا  بحاص  میژر  نوچ  ریپ  خرچ  هدیدن  یناکم  زا  يرطق  چیه  هب  نامز  زا  يرود  چیه  هب  نامسآ  رب  دنز  نیمز  فرـش  زا  هک 

هک نیبب  نیـشتآ  قشع  ماد  هب  منم  تا  هدنب  هنیمک  نآ  دمحم  وت  دنب  هب  اهراختفا  دننک  ناورـسخ  شیگدنب  هب  نایبورک  شتمدـخ  هب  ناربمیپ 
هک یگدنز  هچ  وت  يور  غورف  یب  هک  منشور  زور  تسا  بش  وت  يوم  يور و  هب  مسق  منز  یم  راز  قارف  رد  هناقـشاع  هک  منم  منت  دش  بآ 

ار تشهب  وت  هار  هب  دوخ  مشچ  ود  متخود  رمع  ماـمت  وت  هاـم  يور  رجه  متخوس ز  هک  اـیب  اـیب  اـهراهب  یناوج و  زا  رتشوخ  راـب  رازه  مندرم 
مشک ز یم  هک  منم  وت  هاج  رف و  هب  کلف  درب  یم  کشر  هک  یئوت  وت  هاپـس  زا  مدرگ  هک  ما  هدـنز  دـیما  نیدـب  وت  هاگن  زا  یمین  هب  متخورف 

هاپس زا  هایس  دش  هایس  یفطـصم  طبـس  مشچ  هب  نامـسآ  هک  دش  هانپ  یب  هنوگچ  یبن  ترتع  هک  نیبب  هحفص 118 ] « ] اهرادبلا  » هجـض هب  لد 
سرف دشک  یم  همیلظلا  هک  دـش  هابت  تینارهت »  » دوب ناج  رازه  رگا  دـش  هآ  کشا و  نیرق  نایفوک  ملظ  ناهج ز  دـش  هاش  هاگمیخ  وچ  نیک 

هب مسرب  مه  نم  هک  ارت  نایز  هچ  یئور  وت  زا  منیب  هب  هک  میوزرآ  تسه  همه  یئوزرآ  هب  مسرب  يزاریش  نامزلا  حیصف  یناوضر  اهراث  يارب 
ملتق دعتـسم  همه  تنحم  جنر و  درد و  مغ و  یئوگتفگ  وت  زا  دوب  ینابز  ره  هب  اج  همه  منیب  یئ و  هدومنن  ار  دوخ  لامج  یـسک  هب  یئوزرآ 
همه یئوم  هیوم  ما ز  هدـش  یلاـن ، هلاـن  ما ز  هدـش  میوم  هکـسب  وت  مغ  ملاـن ز  هکـسب  وت  هر  هب  ییوگ  هناـیم  زا  رب  هب  نم  نت  زا  رـس  رب  هب  وـت 
یماک هنـشت  بآ  يوس  دبای  هار  هک  دوش  هچ  یئوم  رات  هب  منز  هب  یگنچ  هک  مشوخ  نآ  زا  نم  یگنچ  رابت  دـنز  هب  برطم  هکنیا  لدـشوخ 
یئولگ منک  رت  وت  رخآ ز  مه  بل  کشخ  نم  تمحر  باحـس  يا  یمد  محرت  زا  هکنیا  دوش  یئوج  ماک  وت  بل  دـیوج ز  ماک  هک  دوش  هچ 

دـنور و نمچ  هب  جرفت  مسوم  همه  هحفص 119 ]  ] یئوبس رگا  دنکش  تمالس  یم  مخ  رـس  تتـسم  مشچ  يادف  هب  نم  لد  رگا  تسکـش  هب 
هچ یئوب ز  ماک  هب  مونش  لگ  زا  هکنیا  غامد  هن  میوب  ماک  هب  یلگ  هک  مدنهد  هر  غاب  هب  هن  یئوج  رانک  نیشنب  هن  نم  مشچ  هب  مدق  وت  ارحص 
نم هن ز  يرای  هدومن  نطو  هب  نم  زا  یتسرپ  نطو  هن  یئوک  كاخ  ام و  رس  یهاگ  هدجس  خیش و  خر  دناوخب  مدجسم  يوس  نمادکاپ  خیش 

یناوضر يوس  هب  يرظن  یئور  دیپس  منـص  مدیپس ، وم  هدومنب  یمـشچ  هایـس  متـس  مزور ، هریت  هدومنب  یئوجتـسج  هدومنب  تبرغ  هب  یـسک 
ادف انحاورا  مالـسلا  هیلع  نامز  ماما  نسحلا  نبا  تجح  تداعـس  اب  تدالو  یئوس  چـیه  هب  دوبن  شدـیما  ترد  زج  هب  هک  نیکـسم  دـنمدرد 

هم هدمآ  تماما  سمش  داهن  مدق  ملاع  هب  حبـص  عولطلا  نیب  تسوا  رارقرب  ناهج  کلم  ریرـس  ردنا  تسوا  راگدرورپ  رهظم  هک  یهـشنهاش 
ادـخ تجح  یحـض  سمـش  اج و  دردـب  تسوا  راهبون  لگ  هناگی  ناهج  ردـنا  راز  هلال  هفرط  ناـهج  هتـشگ  زور  هدـنخرف  تسوا  راـسمرش 

رادیاپ شفرـش  اب  هتـشگ  هک  ینید  تسانم  هکم و  افـص  یعـس و  ماقم و  نکر و  هحفـص 120 ]  ] تسوا رادم  نودرگ  هش  یتا  له  قادـصم 
زا هک  يرآ  تسا  تماـما  ملع  ثراو  مولع و  زنک  تسوا  رایرهـش  قح -  تقیقح  هصرع ي  رد  اـقلطم  تسا  نآ  زا  ملاـع  ماـظن  مظن  تسوا 

دومن اقب  بآ  سسجت  اجک  زا  رضخ  تسوا  رابتالاو  رورس  دنمتسم و  ام  دسر  یم  هدرپ  سپ  نیملسم ز  هب  شـضیف  تسوا  راگدای  قح  همئا 

ثیدح لهچ  ای  فیرشلا  هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  ماما  زا 47تخانش  هحفص 43 
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ناگدنب هک  یقزر  تسوا  راگزومآ  رورـس و  ماما  اریز  ار  هدرم  صخـش  دنک  هدنز  هنوگچ  یـسیع  تسوا  راثن  رکـش  بل  یگدنز  بآ  دص 
تـسوا راظتنا  وت  رماوا  رب  هکنآ  وک  دش  هتـسسگ  مربص  هتـشر  هراچ  هچ  بر  ای  تسوا  رامـش  یب  مرک  لضفت  فطل و  دنروخ  یم  دنوادخ 

هانپ یب  ام  ناسک  یب  رای  دنک  روهظ  دوش  یم  یک  تسوا  راد  هدهع  دنک  صاصق  ار  ملظ  نیا  تساجک  البرک  راید  ناگ  هتـشک  هاوخ  نوخ 
تیانج ز لتق  روجف  قسف و  تسوا  رابگـشا  نید  بصعت  زا  هظحل  ره  دسر  یم  مالـسا  نت  رب  هک  يا  همطل  ره  تسوا  راسگمغ  ار  هدزمغ  و 

رادجات نامز  ماما  وت  ناطلـس  رب  هب  نارورـس  نیا  زا  لد  ادماح  هرابکی  هحفـص 121 ]  ] تسوا راک  درم  ینتف  هلمج ي  حالـصا  تشذگ  دح 
وت نابات  حبـص  زا  بایماک  مراد  تسود  مشاب  وت  نابحم  زا  تمایق  مراد  وزرآ  ینارهت  ینانمـس  فرـشا  جاح  اقآ  راعـشا  هدنیارـس ي  تسوا 
وت ناریح  تام و  منیب  هناریو  رد  جنگ  تلاصو  خاک  دوش  بش  کی  ما  هبلک  مراد  تسود  مشاب  وت  نارجه  ماش  رد  اهش  دیاب  یک  هبات  مشاب 
ات ار  یبش  کی  مراد  تسود  مشاب  وت  نامـشچ  تسم  باوخ و  مین  سگرن  وچمه  منیچب  تراسخر  لگ ز  مشاـب  وت  اـب  مراد  تسود  مشاـب 

شتآ بآ و  نایم  رد  مزوسب  تدزن  موش  هگتولخ  عمـش  مراد  تسود  مشاـب  وت  ناوخ  رـس  رب  منیچ  هشوخ  مریگ  هشوت  تلاـمج  زا  هگرحس 
هدرپ مراد  تسود  مشاـب  وت  ناتـسبش  رد  لد  زا  هلعـش  مرآرب  اـی  تیور  قشع  زا  رادـغاد  مشاـب  هلـال  مراد  تسود  مشاـب  وت  ناـیرگ  داـش و 
نوخ رد  هک  ای  دشاب  وت  يوربا  دیص  مناج  غرم  مراد  تسود  مشاب  وت  نابوک  ياپ  تلصو  قوش  زا  ورـس  وچ  ات  يزاون  قشاع  خر  يرادرب ز 

هحفـص  ] مشاب وت  ناتـسب  كاخ  مزاس  هدید  تهار  شرف  ناتـسب  يوس  دـمارخ  تدازآ  ورـس  مراد  تسود  مشاب  وت  ناگژم  ریت  زا  رو  هطوغ 
نابیقر روج  زا  راوخ  متـشگ  راخ  یب  لـگ  يا  مشاـب  وت  نآرق  توص  زا  ناـمداش  مراد  تسود  نآرق  ماـکحا  رـشان  مظعا  هللا  یلو  يا  [ 122
مـشاب وت  نارای  ياپ  ریز  كاخ  نوچمه  هک  ای  تنانمـشد  مشچ  رهب  مشاب  ریت  مراد  تسود  مشاـب  وت  ناتـسلگ  رد  مشاـب  راـخ  مراد  تسود 

ات يرابب  نم  رب  ینک  یفطل  را  تمحر  باحس  يا  مشاب  وت  نادیم  زور  بکرم  مس  درگ  هک  ای  تناروآ  مان  فک  رد  مشاب  غیت  مراد  تسود 
يا مشاب  وت  نامهیم  گرم  تقو  هک  مراد  یـشهاوخ  نم  رـس  رب  نکفا  هیاس  ناسحا  خاک  يامه  يا  مشاب  وت  ناراب  لد ز  مرخ  ناداش و  دـبا 

تمایق مراد  وزرآ  مرابتالاو  هش  يا  مهاوخرذع  هایس و  ور  مشاب  وت  ناماد  هب  رـس  مهاوخ  ربق  نایم  رد  اه  نامناخ  یب  روای  نادنمدرد  بیبط 
لگ ینیچب  رگ  مراد  تسود  مشاب  وت  نامالغ  زا  يریذپ  رگ  مدرگ  داش  نم  ما  هدرسفا )  ) ناگ هدرسفا  یماح  ثیغم و  يا  مشاب  وت  نابحم  زا 

دهاش مهد  تناگوچ  هب  رس  مناج  مارآ  يا  تهاگ  جرفت  رد  مراد  تسود  مشاب  وت  نابیرگ  رد  رـس  مدرگ و  لگ  نآ  قاس  دوخ  هنیـس  يارب 
مراد تسود  مشاب  وت  ناشیرپ  نوزحم  ربلد  يوم  وچ  ای  دـشاپب  مه  زا  تمغ  ار  مدوپ  راـت و  مراد  تسود  هحفص 123 ]  ] مشاب وت  نالوج  هب 

اب ملدـشوخ  رـس  دور  یم  مدابب  رو  میآ  تیوس  مراد  تسود  مشاب  وت  نابرق  وت  لصو  هبعک  يانم  رد  یحـضا  دـیع  ردـنا  نسح  يادـخ  يا 
هاشداپ نامیا  کلم  ویدخ  يا  مشاب  وت  ناتف  يالاب  دـهاش  مراد  تسود  تمایق  زا  تمایق  امنب  رظتنم  ماما  يا  مشاب  وت  ناویا  شقن  ناج  نداد 

مشاب وت  نارود  هب  اما  یگدنز  مراد  تسود  ملاع  ود  ره 

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 
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